
POROČILO POVELJNIKA ZŠAM ŽIRI ZA LETO 1999 
 
Najprvo vsem skupaj lep pozdrav. Kakor je bilo že omenjeno naše združenje 
števe 215 članov,  od tega 63 uniformiranih. Naši uniformirani člani so v letu 
1999 sodelovali pri pogrebih umrlih članov v Kranju, na Jesenicah in v 
Cerknem. Nismo pa se udeležili pogreba v Logatcu in na Bledu od koder pa 
nismo dobili nobenega obvestila. Evropskega srečanja v Nemčiji se je udeležilo 
6 naših članov s praporjem, katerega je nosil Lojze Dolinar. Na vseh ostalih 
svečanostih je prapor nosil naš praporščak Vojko Poljanec, kateremu se ob tej 
priložnosti iskreno zahvaljujem za njegovo vestnost in skrb za prapor ob enem 
se zahvaljujem vsem uniformiranim članom, kateri ste se udeležili svečanosti in 
drugih akcij. Deset uniformiranih članov je pomagalo pri izpeljavi parade 
gasilseku društvu Žiri ob njihovi 110 letnici. Kakor je že v navadi, se takih akcij 
in svečanosti udeležujejo običajno eni in isti člani. Ne vem ali je nekaterim 
članom izpod časti obleči svečano uniformo in se nam pridružiti ali kaj je temu 
vzrok. Za nekatere člane vem, da jim je uniforma premajhna zato bi prosil vse, 
ki imajo take težave, da napišejo te stvari tudi na te liste, ki so na mizah. 
Poskušali se bomo dogovoriti s krojačem, da bi se take uniforme popravile, če se 
to da. Kdor pa misli, da uniforme ne bi več nosil pa prosim, da to tudi napiše, 
ker bi jo ZŠAM odkupil. V letošnjem letu so nekateri člani nakupili tudi dežne 
plašče, prav tako je združenje kupilo 4 plašče za svoje potrebe. Ko smo ravno 
pri uniformah, naj bi se v zakonu o nošenju uniform dodalo : » Pri nošenju 
kravate z emblemom ZŠAMa se na srajci naj ne bi nosil emblem.«  
V letu 1999 je bil v občini Žiri ustanovljen SPVCP. Svet sestavljajo naslednje 
inštitucije : 2 člana policije, 1 član Osnovne šole Žiri, 1 član občine Žiri in 2 
člana ZŠAMa Žiri. V sklopu tega sveta je poteka tudi akcija prvi šolski dan, 
katere se je udeležilo 6 članov v uniformah. Take akcije so bodo dogajale vsako 
leto ob pričetku šolskega leta. Zato že sedaj apeliram na uniformirane člane, da 
se the akcij udeležujejo. V bližnji prihodnosti se bo organiziral prevoz 
prvošolcev na ogled semaforiziranih križišč, povsej verjetnosti v Kranj in sicer 
pod strokovnim vodstvom Policije za spremstvo pa bo potrebno tudi nekaj 
uniformiranih članov. Ko smo že ravno pri SPVCP, bi zastavil vprašanje županu 
občine Gorenja Vas – Poljane g. Jožetu Bogataju : Kako je z ustanovitvijo le 
tega v tej občini. Kakor sem jaz seznanjen iz strani naših članov, kateri naj bi 
bili člani SPVja, le ta nikakor ne dobi zelene luči za pričetek dela. Zato bi ga 
tudi prosil, da nam pove kako je s tem v občini in kdaj lahko pričakujemo 
pričetek dela SPVja v občini gorenja Vas – Poljane.  
 
 
 
 
 
 



Plan dela za leto 2000 
 
Udeležili se bomo Evropskega srečanja v Strasburgu v Franciji. Udeleževali se 
bomo na paradah in pogrebih, kamor bomo vabljeni. V sklopu SPVja bomo 
sodelovali pri akcijah varna pot v šolo, strokovna ekskurzija prvošolcev po 
semaforiziranih križiščih, pomoč pri izpitih za kolesa na osnovnih šolah, če se 
bomo dogovorili na šolah v vseh štirih občinah bomo pomagali pri izpeljavi 
tekmovanj s kolesi, pa še se bo kaj našlo. 
 
 
Šoferski pozdrav Srečno! 
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