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Spoštovane članice in člani!

Pred vami je prva številka glasila, ki ga boste v prihodnje prejemali šestkrat letno. 

V uredniškem odboru se bomo trudili, da jih boste z veseljem prebirali, ob tem 
pa za sebe in vaše bližnje našli tudi kaj zanimivega, koristnega in uporabnega za 
vsakodnevno delo in udeležbo v cestnem prometu.

Kot boste s pregledovanjem naslovnice lahko zaslutili, se bomo ukvarjali z aktualnimi vsebinami na področju 
cestnega prometa, s predstavitvami različnih preventivnih aktivnosti Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa, z novostmi cestno-prometne zakonodaje in  s praktičnimi nasveti za varnejšo udeležbo v 
cestnem prometu.

Vsebino biltenov bomo zasnovali tako, da bomo v največji možni meri sledili aktualnim dogajanjem v naših 
društvih. Predstavitve življenja in dela naših članov so v največji meri odvisne od vseh nas, zato na vas, spo-
štovane članice in člani, naslavljamo prošnjo za sodelovanje. 

Dobrodošli bodo vsi vaši prispevki, ki se bodo navezovali na temeljne vsebine in poslanstvo stanovske orga-
nizacije, tako da ne bo omejitev glede preteklih dogodkov in vizij prihodnosti. Vsi prispevki naj praviloma 
vsebujejo fotografije. 

V uredniškem odboru se bomo trudili, da bodo prispevki objavljeni čim bolj ažurno, ob morebitni večji koli-
čini gradiva za objavo bomo upoštevali aktualnost prispevkov, vendar bomo vse tudi objavili.

Vaše pripombe, sugestije in predloge lahko v elektronski obliki pošiljate na spletni naslov biltena ali jih oseb-
no posredujete uredniku ali upravnemu odboru vašega društva.

priprava in objava člankov

Ustvarjamo skupaj z vami!

Uredniški odbor
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No, pa jo 
imamo, prvo 
številko Pro-
metnega bil-
tena Neod-
visne Zveze 
združenj šo-
ferjev in av-
tomehanikov 
(ZŠAM) Slo-

venije. Kar nekaj polemik je bilo, 
kako in kaj narediti, da bo prav, in 
smo se odločili za takšno obliko, 
kot jo imate pred sabo.

Najprej moram pojasniti, zakaj in 
kako je nastala Neodvisna Zveza 
ZŠAM Slovenije z sedežem v Lo-
čici ob Savinji. Kot je že mnogim 
dolgo znano, smo z Zvezo ZŠAM 
Slovenije v Ljubljani prišli nav-
zkriž zaradi financ, in sicer zaradi 
članskega materiala in višine ko-
tizacije, ki so jo združenja morala 
plačevati. Za marsikatero združe-
nje je bil to prevelik finančni zalo-
gaj. Ker po večkratnih dogovorih 
in sestankih našim zahtevam v 
Ljubljani niso hoteli prisluhniti, 
smo prišli do spoznanja, da je bo-

Uvodnik

preseči nesoglasja in graditi partnerske odnose 

lje, če se odcepimo in gremo po 
svoje. Kljub številnim nesoglas-
jem želimo z Zvezo ZŠAM Slove-
nije preseči nesoglasja in graditi 
partnerske odnose, ki bodo v pri-
hodnje temeljili na medsebojnem 
spoštovanju in zaupanju.

Tako je nastala Neodvisna Zveza, 
prijazna združenjem in članom. 
V Zvezi so naslednja združenja: 
ZŠAM Zgornja Savinjska dolina, 
ZŠAM Velenje, ZŠAM Savinjska 
dolina, ZŠAM Slovenj Gradec, 
ZŠAM Murska Sobota, ZŠAM 
Rogaška Slatina, ZŠAM Laško, 
ZŠAM Hrastnik in ZŠAM Trbov-
lje. Da je prijazna članom, se boste 
lahko prepričali tudi iz vsebine 
prve številke Prometnega biltena, 
saj smo pridobili kar nekaj ugod-
nosti za vas, ki jih lahko izkoristite 
ob predložitvi članske izkaznice. 
Trudili se bomo pridobiti čim več 
ugodnosti, tako da si boste lahko 
članarino povrnili.

Milan Pečnik, predsednik 
NZZŠAM Slovenije

V S E B I N A

Priprava in objava 
člankov 2

Uvodnik 3

Organiziranost 
NZZŠAM Slovenije 4 – 7

Iz naših društev 8 – 10

Iz naših arhivov 11

Šport in rekreacija 12 – 13

Članske ugodnosti    14 – 16

Našim članom v slovo 17

Izdajatelj:   
Neodvisna zveza 
ZŠAM Slovenije

Izhaja dvomesečno.

Glavni in odgovorni urednik:
mag. Peter Pungartnik 

Tajnica uredništva:
Lea Potočnik

Komisija za prometni bilten:    
Franc Plazovnik
Natalija Jezernik
Karolina Senčar

Anton Šmid
 

Lektoriranje:
Sergeja Javornik

Grafična priprava in tisk:
Grafika Gracer d.o.o., Celje

Naslov uredništva: 
Neodvisna ZŠAM Slovenije, 
Prometni bilten 
Ločica ob Savinji, Ob Savinji 9,  
3313 Polzela

Telefon: 03 5701 616
E-mail: info@nzzsams.si
Internet: www.nzzsams.si
E-mail: prometni.bilten@

nzzsams.si

TRR: SI56 6100 001 2209 349
DŠ: 6673490 

Naklada: 900 izvodov
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Ustanovni akt

Kot smo v uvodnem delu pojasnili, želimo z izdajo prve številke Prometnega biltena vse članice in člane infor-
mirati z novonastalimi akti naše novonastale Neodvisne zveze Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije 
(NZZŠAM), ki smo jo v letu 2015 izvolili na zborih članov društev z območja Savinjske doline in Koroške.
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Z odločbo smo skladno z določbami veljavnega Zakona o društvih, Ur. list RS, št. 64/11, 

tudi formalno pravno uredili svoj status, zato so razne insinuacije posameznikov in skupin 

brezpredmetne. Dejstvo je, da smo se na novo organizirali v Neodvisno zvezo ZŠAM 

Slovenije, ki ima jasno zastavljene temelje in cilje delovanja v naše skupno dobro. 
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novo organizirali v Neodvisno zvezo ZŠAM Slovenije, ki ima jasno zastavljene temelje in cilje delovanja v 
naše skupno dobro.
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predsedstvo Upravni odbor 

Predsednik: 
MILAN PEČNIK  
 
Podpredsednik: 
FRANC PLAZOVNIK

Podpredsednik: 
BOJAN PENŠEK

Tajnica: 
LEA POTOČNIK

Član UO ZŠAM Hrastnik:
RUDI SAVIOZZI    

Član UO ZŠAM Laško: 
VILI LOGAR

Član UO ZŠAM Murska Sobota : 
FRANC GLAŽAR

Član UO ZŠAM Rogaška Slatina: 
CVETKA PAŽON 

Član UO ZŠAM Savinjska dolina: 
MILAN PEČNIK        
     
Član UO ZŠAM Slovenj Gradec: 
FRANC PLAZOVNIK    

Član UO ZŠAM Trbovlje: 
NIKOLAJ MEDVEŠEK   
   
Član UO ZŠAM Velenje: 
JANEZ PRAVDIČ

Član UO ZŠAM Zg. Savinjska dolina: 
ŠTRUCLJ JANKO  
  
Blagajničar: 
RAJKO KOLARIČ

Poveljnik: 
BOJAN PREDOVNIK

Podpoveljnica: 
CVETKA PAŽON

Predsednik za šp. aktivnosti: 
BOJAN PREDOVNIK

Predsednik: 
BOŽIDAR HORVAT            
            
Član: 
MARJAN TRATNIK    

Članica:  
ALEKSANDRA PAŽON

Nadomestni član: 
MAKSIMILJAN PUST

Nadomestni član: 
EMIL ŽUMAN

Nadomestni član:  
FRANC PRIVŠEK                                                

Predsednik: 
FRANC GLAZAR  

Član:  
ANTON KOTNIK

Član:  
ČUJEŠ MIHAEL

Nadomestni član: 
HILARIJ VANOVŠEK

Nadomestni član: 
ANTON ROSENSTEIN                                           

nadzorni odbor

častno razsodišče 

komisije

Komisija za priznanja in odlikovanja Predsednik:  JAKOB MAROT

Komisija za prometni bilten   Predsednik:  FRANC PLAZOVNIK

Komisija za članski material  Predsednik:  FRANC PLAZOVNIK
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Društva

ZŠAM HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 77
1430 HRASTNIK
E-mail: zsam.hrastnik@gmail.com
Predsednik: Rudi Saviozzi

ZŠAM ROGAŠKA SLATINA
 
ULICA 14  DIVIZIJE
3350 ROGAŠKA SLATINA
E-mail:
Predsednica: Cvetka Pažon 

ZŠAM TRBOVLJE
 
TRG FRANCA FAKINA 36
1420 TRBOVLJE
E-mail:
Predsednik: Nikolaj Medvešek

ZŠAM LAŠKO
 
TRG SVOBODE 3
3270 LAŠKO
email: zsam.lasko@gmail.com
Predsednik: Martin Pušnik

 

ZŠAM SAVINJSKE DOLINE
 
LOČICA OB SAVINJI 
OB SAVINJI 9
3313 POLZELA
E-mail:
Predsednik: Milan Pečnik

ZŠAM VELENJE
 
KOPALIŠKA CESTA 3
3320 VELENJE
E-mail: zsam.velenje@gmail.com
Predsednik: Bojan Penšek

ZŠAM MURSKA SOBOTA

NORŠINSKA 2
9000 MURSKA SOBOTA
E-mail:
Predsednik: Franc Čarni

ZŠAM SLOVENJ GRADEC
 
PAMEČE 60
2380 SLOVENJ GRADEC
E-mail:
Predsednik: Franc Plazovnik

ZŠAM ZGORNJA SAVINJSKA 
DOLINA

CESTA V LOKE 2A
3330 MOZIRJE
E-mail:  
Predsednik: Janko Štruclj
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zšaM velenje

Naj v novi neodvisni zvezi naj-
prej na kratko predstavim naše 
društvo. ZŠAM Velenje uspešno 
deluje že od leta 1956. Prisotni in 
delavni smo na območju mestne 
občine Velenje, občine Šoštanj in 
občine Šmartno ob Paki. Namen 

združenja je povezovanje in infor-
miranje članov, mladine in drugih 
zainteresiranih pri razvoju prome-
tne, tehnične in varnostne kulture, 
prometni preventivi in pomoč pri 
izvajanju akcij Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu. 

Združenje šteje 130 članov, veči-
noma poklicnih voznikov, avto-
mehanikov in seveda ostalih obča-
nov, ki imajo veselje in posluh za 
delovanje na prometni preventivi. 
ZŠAM Velenje tako kot vsa zdru-
ženja šoferjev in avtomehanikov v 
Republiki Slovenije praznuje sta-
novski praznik 13. julija - dan šo-
ferjev in avtomehanikov Sloveni-
je. Imamo tudi svojo spletno stran 
http://www.zsam-velenje.si/,  na 
kateri boste našli  veliko zanimi-
vega, na vas pa je, da si vzamete 
čas, si jo ogledate, pokomentirate, 
pohvalite ali pa grajate. 
ZŠAM Velenje bo letos 13. julija 
ob prazniku šoferjev in avtome-
hanikov praznoval 60. obletnico 
delovanja in bo priredil povor-
ko motoriziranih vozil po ulicah 
občin Velenja in Šoštanja ter na 
skromen način obeležil visoki ju-
bilej.

30. januarja 2016 smo imeli 60. 
zbor članstva, ki je tokrat ponovno 
potekal v prostorih jedilnice Ter-
moelektrarne Šoštanj, ki nam že 
leta pomaga pri nizkih cenah hra-
ne in postrežbe ter pri organizaciji 
najrazličnejših dogodkov. Za vse 

to smo jim zelo hvaležni. Zbor je 
potekal tako kot po vseh ostalih 
društvih: pozdrav in poročila po 
posameznih funkcijah v društvu. 
Leto 2015 je bilo za naše društvo 
zelo dobro in delovno. Problem se 
pojavlja edino s starim članstvom 

Zveze ZŠAM Slovenije, ki je še 
vedno pereče in nedokončano. 
Upamo na ugodno in čim manj 
stroškovno bolečo zaključitev. Na 
zboru smo letos ponovno izvedli 
tudi volitve v upravni odbor, ker 
je nekaj članov zapustilo naše 
društvo. Za novega predsednika 
je bil izvoljen Bojan Penšek, ki je 
dejansko že v prejšnjih mandatih 
ZŠAM Velenje prenovil in uredil 
poslovanje in delovanje na obmo-
čju Šaleške doline.                               
 
                                    

Tajnica ZŠAM Velenje
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zbor članov zšaM laško 

ZŠAM Laško je imelo 31. januarja 2016 redni 62. letni zbor članov, ki se ga je udeležila več kot polovica vseh 
članov. Udeležili so se ga tudi vabljeni gostje, in sicer predsednik NZZŠAM Milan Pečnik, podpredsednika 
Franc Plazovnik in Bojan Penšek, poveljnik in poveljnica uniformirancev NZZŠAM Slovenije Bojan Pre-
dovnik in Cvetka Pažon, iz Zveze ZŠAM Slovenije sekretar Dejan Vidic, predsednik nadzornega odbora 
Zveze ZŠAM Slovenije Jože Nosan, predsednik komisije za izstope iz Zveze ZŠAM Slovenije Tomaž Ker-
mavner in člani sosednjih društev, včlanjenih v Neodvisno Zvezo ZŠAM Slovenije.

Po kratkem kulturnem programu 
se je ob 9. uri začel uradni del 
zbora članov, ki je potekal sklad-
no z vabilom. Predsednik Martin 
Pušnik je vse prisotne pozdravil, 
predlagal izvolitev delovnega 
predsedstva in dnevni red. 
Skladno z vabilom so bila podana 
poročila predsednika, blagajnika, 
nadzornega odbora, poveljnika 
uniform, športnega referenta in 
verifikacijske komisije. Posebne 
razprave članov po poročilih ni 
bilo. Poročila so bila soglasna 
potrjena. Sledila je beseda gostov 
in obrazložitev spora med Zvezo 
in takratno CZR.

Naša zveza je ta problem 
obravnavala že na lanskem zboru 
članov 15. 3. 2015. Takrat so  
prisotni člani pooblastili UO, da 
zastopa naše združenje pri poga-
janjih z Zvezo ZŠAM. Ker se 
spora ni dalo sporazumno rešiti, 
smo se poleg ostalih društev 
tudi mi odločili, da izstopimo iz 
Zveze ZŠAM Slovenije. Našo 
odločitev so na Zvezi zavrnili 
s pojasnilom, da mora o tem 
odločati najvišji organ združenja 
- to je zbor članov. Iz teh ra-
zlogov smo se odločili, da ga 
letos skličemo že v januarju. Na 
glasovanju so predlog za izstop 

iz Zveze ZŠAM 
vsi prisotni člani 
soglasno potrdili 
z dvigom rok. 
Prepričevanje 
sekretarja Zveze 
ZŠAM Dejana 
Vidica, da bi os-
tali pod njihovo 
streho, tako ni 
obrodilo sadov. 
Iz podatkov, s 
katerimi lahko 
razpolagamo, je 
namreč razvidno, 
kako si Zveza 
na račun društev 
deli dobičke in si 
izplačuje razne 
honorarje, mi pa 
v društvih de-
lamo vse pros-

tovoljno. Delovni predsednik 
Vili Logar je dal na glasovanje 
predlog o vstopu v Neodvisno 
Zvezo ZŠAM Slovenije. Tudi ta 
predlog so prisotni člani soglasno 
potrdili z dvigom rok. Pod točko 
smo izvolili tri delegate za pre-
gled dokumentacije med sedaj že 
bivšo ZZŠAM Slovenije in našim 
združenjem.  

Tajnik ZŠAM Laško
David Ožek

Iz našIh Društev
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zbor članov zšaM Savinjske doline 

ZŠAM Savinjske doline je imelo 
letošnji zbor članov v soboto, 20. 
februarja 2016, v prostorih avto 
poligona Ločica ob Savinji. 

Zbora članov se je udeležila več 
kot polovica članov in vabljeni 
gostje. Po uvodnem pozdravu s 
strani predsednika ZŠAM Savinj-
ske doline in Neodvisne zveze 
ZŠAM Savinjske doline Milana 
Pečnika je zbor članov potekal po 
dnevnem redu. Sledila so poročila 
predsednika in posameznikov, ki 
opravljajo funkcije v društvu. Iz 
poročil je bilo razbrati, da je bilo 

delo in poslovanje društva po po-
sameznih segmentih delovanja v 
letu 2015 opravljeno zelo dobro. 
Delovanje društva in zgledno so-
delovanje so v pozdravnih bese-
dah omenili gostje iz društev, ki 
delujejo v okviru naše Neodvisne 
zveze ZŠAM Slovenije. 

 
Po predstavitvi programa dela 
društva za leto 2016 je bila na 
dnevnem redu ponovna potrditev 
sklepov ZŠAM Savinjske doline 
o izstopu iz ZZŠAMS in vstopu 
v NZZŠAMS. Pred odločanjem 

sta predsednik Milan 
Pečnik in podpredse-
dnik Franc Plazovnik 
NZZŠAMS ponovno 
predstavila konkre-
tne razloge za izstop 
iz ZZŠAMS in aktu-
alne probleme ter na-
čin reševanja zadev z 
ZZŠAMS. Po poroča-
nju predsednika verifi-
kacijske komisije, da je 
zbor članov sklepčen, 
sta na predlog delovne-
ga predsednika Marja-
na Severja, ki je zgle-
dno vodil zbor članov, 

sledili glasovanji. Predlog za iz-
stop iz Zveze ZŠAM so vsi priso-
tni člani soglasno potrdili z dvi-
gom rok. Prav tako so vsi prisotni 
člani soglasno potrdili z dvigom 
rok predlog o vstopu v Neodvisno 
Zvezo ZŠAM Slovenije.

Uradni del je bil zaključen z raz-
pravami prisotnih, ki so izražali 
strinjanje z izstopom iz ZZŠAMS 
ter predsedniku in podpredsedni-
ku  NZZŠAMS postavili vpraša-
nja o poteku in načinu reševanja 
zadev z ZZŠAMS.     

Ob spoznavanju, izmenjevanju 
mnenj in izkušenj je potekalo pri-
jetno druženje članov in gostov 
občnega zbora.

Zapisal:
mag. Peter Pungartnik
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Fotografski utrinki, ki so nastali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, kažejo, s kakšnimi prevoznimi sredstvi, 
po kakšnih cestah in v kakšnih pogojih so vsakodnevni kruh služili naši predniki na Koroškem.   

Arhiv Koroške



12šport in rekreacija

Skladno z vsebinskimi zasnovami našega biltena uvajamo tudi posebno rubriko na področju športa in rekrea-
cije, ki jo bomo zapolnjevali in nadgrajevali skupaj z vami, ob zavedanju njunega velikega pomena za člove-
kovo počutje in zdravje.
Tako v prvi številki našega novo nastalega biltena objavljamo vabilo in prijavnico na 1. prvo državno prven-
stvo poklicnih voznikov v Ločici ob Savinji.

  3
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prvo državno prvenstvo poklicnih voznikov v Ločici ob Savinji. 
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Obrazca vabila in prijavnice sta v Wordovi obliki objavljena na naši spletni  strani www.nzzsams.si.

Vljudno vabljeni!

  4

Šport in rekreacija  
 

 

 

Obrazca vabila in prijavnice sta v Wordovi obliki objavljena na naši spletni  strani www.nzzsams.si. 

  

                                                                    Vljudno vabljeni! 

 

 



14članSke UgodnoSti

Po ustanovitvi in z začetkom de-
lovanja Neodvisne zveze ZŠAM 
Slovenije smo se v predsedstvu in 
v društvih odločili, da kar največ 

Skladno s pogodbo bodo podjetniki nalepko nalepili na vidnih mestih, tako da boste popustih za njihove sto-
ritve obveščeni. 

Popuste lahko uveljavljate le tako, da se izkažete s člansko izkaznico NZZŠAM Slovenije.

V tej in v vseh naslednjih številkah prometnega biltena vas bomo obveščali o sklenitvah novih pogodb, logo-
tipe podjetij in podjetnikov pa ažurno objavljali na zadnjih straneh.

V tej številki objavljamo seznam podjetij iz Velenja, Rogaške Slatine in Slovenj Gradca, ki našim članom 
nudijo različne popuste. 

naredimo za svoje člane. S temi 
nameni smo pristopili k iskanju 
sponzorjev in donatorjev. Vsem, 
ki so sklenili pogodbo o medse-

bojnem sodelovanju, smo izdali 
nalepko, ki vsem našim članom 
zagotavlja popuste pri njihovih 
storitvah.



15 članSke UgodnoSti 

Spodaj navedena podjetja iz Velenja in Rogaške Slatine članom NZZZŠAM Slovenije priznavajo različne 
popuste pri koriščenju njihovih uslug in storitev.

A.M. MIKLAVC d.o.o. 

Nizka 21                                                        
3332 Rečica ob Savinji
http://www.am-miklavc.com/ 
10 % popusta na redni tehnični 
pregled vozila, katerega lastnik je 
naš član.

PSC Praprotnik d.o.o. 

Šaleška cesta  15                                  
3320 Velenje  
http://www.pscpraprotnik.si/
15 % popusta na koriščenje vseh 
storitev in 7% na nadomestne 
dele.

AVTOPRALNICA 
CALIFORNIJA

Miroslav Matjaž Šalamon s.p.
Žarova cesta 9                                
3320 Velenje
Aktualni popust (10% – 20%) na 
pranje in notranje čiščenje vozila. 

AVTODOM in d.o.o.

Cesta talcev 28                                               
3320 Velenje 
http://serviserji.alfaromeo.si/AV-
TODOMin/psc.html?Id=486
15% gotovinskega popusta na 
rezervne dele in servis ter 12% 
popusta na rezervne dele in servis 
za vozila Fiat in Alfa Romeo pri 
plačilu s plačilno kartico.

AVTOSERVIS LIPNIK s.p. 

Škale 66d                                                           
3320 Velenje
20 % popusta na koriščenje vseh 
storitev.

Marko KORELC s.p.

Podkraj pri Velenju 10   
3320 Velenje 
http://www.avtokorelc.si/
10 % popusta na koriščenje vseh 
storitev.
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SUPER SIJ d.o.o. 

Kidričeva ulica 90                  
3250 Rogaška Slatina
20 % popusta na pranje in notra-
nje čiščenje vozila.

AVTOALKA s.p.

Spodnje Negonje 27c
3250 Rogaška Slatina 
http://www.avtoalka.net/
15% popusta na servisne in avto-
kleparsko - ličarske storitve.

AVTOSERVIS STRAŠEK d.o.o. 

Krtince 15
3241 Podplat                       
http://www.as-strasek.si/
10% popusta na redni tehnični 
pregled vozila in 10 % popusta na 
delo servisnih storitev.
 

Na zadnji strani prve številke Prometnega biltena so objavljeni logotipi podjetij, ki na območju Slovenj Grad-
ca vsem našim članom priznavajo od 10 % do 15 % popust pri koriščenju njihovih uslug in storitev.

Ivan FERČEC s.p.

Sv. Florjan 58                                                   
3250 Rogaška Slatina                                              
PE Rogatec                                                          
Celjska cesta 39
 3252 Rogatec
15 % popusta na pranje in notra-
nje čiščenje vozila.

Montaža gum in 
avtopralnica KMET

Zvonko PLEVČAK s.p
Irje 36a                                                              
3250 Rogaška Slatina                      
http://www.kmet-rogaska.si/
5 % popusta na koriščenje vseh 
storitev.
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Našim članom v slovo  

 

 

Oto Stopar 
Član ZŠAM Slovenj Gradec 
roj.: 31.1.1941 
umrl: 16.6.2015 

 

 

Jožef Andrejc 
Član ZŠAM Velenje 
Rojen: 11.12.1951 
Umrl: 9.12.2015 

 

Karel Ferjanič 
Član ZŠAM Rogaška Slatina 
Rojen: 21.3.1930 
Umrl: 3.1.2016 

  

 

Mihael Zagoričnik 
Član ZŠAM Savinjske doline 
roj.: 19.9.1930 
umrl: 18.1.2016 

 

Alojz Rupreht 
Član ZŠAM Velenje 
Rojen: 20.4.1950 
Umrl: 30.1.2016 

 

Leopold Ivenčnik 
Član ZŠAM Velenje 
Rojen: 15.9.1935 
Umrl: 2.2.2016 

  

 

Janez Juhart 
Član ZŠAM Savinjska dolina  
Rojen: 7.2.1947 
Umrl: 6.2.2016 

 

Jakob Kozmus 
Član ZŠAM Laško 
Rojen: 19.7.1984 
Umrl: 20.2.2016 

 

Kovač Milan 
Član ZŠAM Laško 
Rojen: 6.8.1925 
Umrl: 26.2.2016 

 

Oto Stopar
Član ZŠAM Slovenj Gradec
roj.: 31.1.1941
umrl: 16.6.2015

Mihael Zagoričnik
Član ZŠAM Savinjske doline
roj.: 19.9.1930
umrl: 18.1.2016

Janez Juhart
Član ZŠAM Savinjska dolina 
Rojen: 7.2.1947
Umrl: 6.2.2016

Jožef Andrejc
Član ZŠAM Velenje
Rojen: 11.12.1951
Umrl: 9.12.2015

Alojz Rupreht
Član ZŠAM Velenje
Rojen: 20.4.1950
Umrl: 30.1.2016

Jakob Kozmus
Član ZŠAM Laško
Rojen: 19.7.1984
Umrl: 20.2.2016

Karel Ferjanič
Član ZŠAM Rogaška Slatina
Rojen: 21.3.1930
Umrl: 3.1.2016

Leopold Ivenčnik
Član ZŠAM Velenje
Rojen: 15.9.1935
Umrl: 2.2.2016

Kovač Milan
Član ZŠAM Laško
Rojen: 6.8.1925
Umrl: 26.2.2016

17
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Naš član prihrani vsak dan! 
 
 

 

 

 

 

10 % popusta ob tehničnem pregledu vozila                                              

 

 

10 % popusta na storitve  

       
Avto Štaleker d.o.o.         

                                                                                          10 % popusta na storitve 

 

AVTO VIHER FIAT d.o.o. 
10 % popusta na storitve 

__________________________________________________________________________________ 

                                     
 

 
Avtomehanika, Ovčjak Bojan s.p.  
15 % popusta na storitve 
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PROMETNI BILTEN


