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VSEBINA

UVODNIK
Spoštovane članice in člani!

V uvodniku letošnje prve številke Prometnega biltena, ki jo boste prejeli v
dneh po velikonočnih praznikih, se
objavljeni prispevki večinoma nanašajo na zbore članov v naših ZŠAM-ih.
Na nekaterih izmed njih sem bil kot
glavni in odgovorni urednik tudi prisoten. Na vseh sem se aktivno vključil
ter pojasnil dosedanje delo in izkušnje
pri ustvarjanju Prometnih biltenov vse
od ustanovitve Zveze. Prisotnim sem
se zahvalil za sodelovanje in opravičil na neljube napake ter predstavil
letošnje spremembe, ko boste namesto šestih prejeli štiri izvode, ki bodo
bogatejši, saj bodo namesto dosedanjih dvanajstih vsebovale šestnajst
strani. Prisotnim sem pojasnil pomen notranjega informiranja članstva
in uveljavljanja imena Zveze v zunanji javnosti, ki jo omogoča Prometni
bilten. Tudi in predvsem zato je smiselno in nujno, da se v največji možni meri aktivno vključujete s prispevki, ki so in morajo še v večji meri
postati temelj našega uspešnega delovanja in medsebojnega zaupanja,
zato vas ponovno vljudno vabim k sodelovanju. Iz vsebine prispevkov o
zborih članov naših ZŠAM-ov boste lahko razbrali, da so na vseh prisotni
člani soglasno potrdili sklep o preimenovanju ZZVAM Slovenije v NZZLM
Slovenije, kar potrjuje našo enotnost in uspešnost delovanja.
Ob začetku letošnjega leta je priložnost, da se vam kot glavni in odgovorni
urednik iskreno zahvalim za izrečene besede pohvale vsebin dosedanjih
številk Prometnega biltena, ki so bile izrečene na zborih članov, hkrati pa
vam in vašim najbližjim želim varno udeležbo v prometu. Prepričan sem,
da bomo uspešno sodelovali tudi v prihodnje in s tem v največji možni
meri sledili pomenu medsebojnega in zunanjega informiranja.

Dr. Peter Pungartnik
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AKTIVNO DELOVANJE ČLANOV
UPRAVNEGA ODBORA NAŠE ZVEZE
Čeprav sem v uvodnih besedah
glavnega in odgovornega urednika zadnje številke lanskega Prometnega biltena omenil
vsebinske vidike zahtevnega in
uspešnega delovanja predsednika, obeh podpredsednikov in
vseh članov upravnega odbora
naše Zveze v minulem letu, sem
se na podlagi pogovorov z večjim
številom članov na zborih članov
posameznih ZŠAM-ov odločil, da
vsebino ponovno objavim in dogradim s sklepi prvega letošnjega sestanka upravnega odbora
ZNZLM-a Slovenije, ki sem se ga
udeležil 15. januarja v prenovljenih prostorih Zveze v Ločici ob
Savinji.
Pestro dogajanje delovanja in
preimenovanja Zveze je v kronologiji sestankov upravnega
odbora pripravil podpredsednik
Franc Plazovnik, ki je po sklepu
zadnje seje prevzel vodenje uradniškega odbora.
V januarju je bil na UO-ju zaradi
odločbe MNZ-ja sprejet sklep o
preimenovanju NZZŠAM-a Slovenije, ki smo jo v marcu in nato
še v maju na zboru članic preimenovali v ZZVAM Slovenije. V vmesnem obdobju smo v aprilu na
poligonu v Ločici ob Savinji organizirali in izvedli drugo državno
tekmovanje poklicnih voznikov.
V juniju smo na podlagi sklepov
UO-ja začeli z aktivnostmi za pripravo proslave, ki smo jo svečano izvedli v juliju. Pred proslavo
smo sprejeli odločbo Upravne
enote Vransko, da moramo na
podlagi pritožbe ZŠAM-a Slovenije najpozneje v treh mesecih
preimenovati Zvezo. V avgustu

Skupinski posnetek vodstva in članov upravnega odbora ZNZLM Slovenije.

je bil na UO-ju po prejetih treh
predlogih sprejet sklep, da vsem
članicam predlagamo novo ime,
ZNZLM Slovenije. Na izrednem
zboru članic smo 9. 9. 2017 potrdili novo ime naše Zveze. Kljub
aktivnostim ob preimenovanju in
nadzora delovanja Zveze, ki so ga
na podlagi prijave ZŠAM-a Slovenije opravile inšpekcijske službe,
smo v prvi polovici septembra
opravili veliko ur prostovoljnega dela varovanja šolskih otrok.
V dneh od 14. do 17. septembra
je UO organiziral tridnevno ekskurzijo v Srbijo, ki je bila namenjena predvsem druženju članov.
V prvih dneh novembra je UO
sprejel sklep o izdelavi poročil o
opravljenih aktivnostih (kaj veš o
prometu, prvi šolski dan …), ki jih
morajo vsa združenja poslati na
Zvezo za sestavo skupnega poročila na AVP Republike Slovenije.
Kratek pogled pokaže na zgošče-

no dogajanje ob preimenovanjih
Zveze, ki je potrdilo in še dodatno utrdilo naše medsebojno zaupanje in sodelovanje.
Med pomembnejšimi sklepi prvega letošnjega sestanka UO-ja
velja omeniti, da se na pristojni
državni organ ponovno poda
pisna vloga za zaščito oznak šoferjev in avtomehanikov, tako da
se namesto Triglava, ki je državni
simbol in ga ni mogoče uporabljati za društvene namene, uporabi znak avta.

Tekst: dr. Peter Pungartnik
in Franc Plazovnik,
ZNZLM Slovenije
Fotografija: Bojan Penšek,
ZNZLM Slovenije

4

PREDSTAVITEV ZŠAM-A ZGORNJE
SAVINJSKE DOLINE – DRUGI DEL
Kot sem omenil v zadnji lanski številki Prometnega biltena, je avtor Jože Miklavc predstavitev
Zveze šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Zgornje
Savinjske doline izdelal v dveh lepo zapisanih in
obsežnih delih, tako da se je naprej osredotočil na
zgodovinski pregled delovanja (kroniko), ki smo
jo že predstavili, v drugem delu predstavitve pa
se je osredotočil na svečano prireditev ob praznovanje 62-letnice delovanja, ki jo objavljamo v tej
številki. Za vložen trud in razumevanje se mu še
enkrat najlepše zahvaljujemo.
ZŠAM ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE V 62. LETO
Ker so člani ZŠAM-a Zgornje Savinjske doline praznovali prav v času, ko se je del naših združenj
ločeval od nekdanje »federalne« Zveze ZŠAM-a
Slovenije, marsikaj ni bilo dorečeno, s Prometnim
vestnikom dotedanje Zveze pa ni bilo več pravih
stikov, je objava v našem Prometnem biltenu čakala na novi čas, ki se je zgodil delno že leta 2016,
nekaj več organizacijsko formalnih aktivnosti pa
je steklo v letu 2017. Zato tokrat dajemo nekaj več
prostora kolegicam in kolegom, članom ZŠAM-a
Zgornje Savinjske doline, ki so marljivo delovali že
vso 61. leto.
10. septembra 2016 so si članice, člani, številni gostje, predstavniki prijateljskih združenj in nekateri
funkcionarji naše nove neodvisne zveze voznikov
oblekli slovesne uniforme in se zbrali na jubilejni
zbor ob 60-letnici od ustanovitve takrat ZŠAM-a
Mozirje. Tokrat so povabili na srečanje v Nazarje,
kjer se je vsa desetletja dogajalo največ aktivnosti,
poleg tistih, ko so ob 50-letnici v Mozirju zgradili
in predali namenu Dom ZŠAM-a ZSD-ja in slavili
pol stoletja.
Ob letošnjem občnem zboru ZŠAM-a ZSD-ja smo
sklenili, da bomo praznično leto obeležili bolj delovno, saj želimo nadaljevati naloge združenja, ki
temelji na ohranjanju tradicije šoferskega poklica
in spremljajočih poklicnih profilov s področja prevozov in vzdrževanja vozil. Neločljivo smo namreč
povezani s stroko tehnične in transportne opreme

ter z njenim vzdrževanjem ob izvajanju skupnega
procesa prometa, prevozov ljudi in tovora ter varnosti v cestnem prometu. V okviru nalog ohranjanja tradicije ter družabnih odnosov med članicami in člani našega ter drugih prijateljskih združenj
je zelo pomembno, da se po uspešnem delu vsaj
občasno srečamo, se zahvalimo posameznikom in
drugim sodelujočim v lokalni skupnosti za pomoč
pri izvajanju našega poslanstva.
Današnja slovesnost je spomin na vse dobre ljudi,
na vse tiste, ki prostovoljno sodelujejo v dobrobit
vseh občanov te doline, ohranjajo tradicijo prvih
poklicev v prometu in transportu ter že šest desetletij pod imenom ZŠAM Mozirje in kasneje ZŠAM
Zgornje Savinjske doline povezujejo različne institucije s področja prometne varnosti, preventive
in tehnične kulture. Na današnjem slavnostnem
zboru članov ZŠAM-a ZSD-ja pozdravljamo gostiteljskega župana Občine Nazarje Mateja Pečovnika, župane in predstavnike lokalnih skupnosti
vseh občin, Policijske postaje Mozirje, Upravne
enote Mozirje, predstavnike vzgojno-izobraževalnih ustanov, predsednika Neodvisne Zveze ZŠAM-a Slovenije, vse prisotne članice in člane ZŠAM-a
ZSD-ja ter ostale prisotne goste. Vsem želim prijetno bivanje med nami ter SREČNO in VARNO VOŽNJO!
MOTORIZIRANA KOLONA V ČAST PRAZNIKU
A so se tudi tokrat najprej zbrali šoferji prav pred
njihovim domom na parkirišču pri Mozirskem
gaju, okrasili vozila in formirali motorizirano kolono v čast prazniku. Popeljali so se skozi Mozirje,
Nazarje, Rečico ob Savinji in do Ljubnega, potegnili čez Hom do Gornjega Grada, vozili skozi Bočno in Šmartno ob Dreti ter mimo Kokarij zaključili
podolgovati rondo pri športni dvorani v Nazarju.
Zbrane so nato uredili v ešalon in pod poveljstvom
Bojana Predovnika vkorakali pred slavnostno
okrašeno tribuno. Po slovenski himni, ki je naježila
kožo, so opravili s pozdravi, voditeljica slovesnosti
Jolanda Prislan, inženirka prometa in transporta,
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Ob okroglem jubileju 60-letnici tudi motorizirana povorka v
Zgornji Savinjski dolini

članica vodstvene ekipe domačega združenja, pa
je prevzela častno in odgovorno delo.
Ob kulturnem programu so se nato vsi prisotni
»sprehodili« skozi šest desetletij delovanja te prostovoljne, društvene in strokovno-preventivne
organizacije, ki je s svojo dejavnostjo ohranjala
spomin na začetke poklica šofer-avtomehanik
ter izvajala dobrodelne, preventivne vzgojno-izobraževalne in naloge tehničnega varovanja v
cestnem prometu v Zgornji Savinjski dolini. Kot
je dejala, so sklenili, da bodo praznično leto obeležili bolj delovno, saj so želeli nadaljevati naloge
združenja, ki temelji na ohranjanju tradicije šoferskega poklica in spremljajočih poklicnih profilov
s področja prevozov in vzdrževanja vozil. »Neločljivo smo namreč povezani s stroko tehnične in
transportne opreme ter njenim vzdrževanjem ob
izvajanju skupnega procesa prometa, prevozov
ljudi in tovora ter varnosti v cestnem prometu. V
okviru nalog ohranjanja tradicije ter družabnih
odnosov med članicami in člani našega ter drugih
prijateljskih združenj je zelo pomembno, da se
po uspešnem delu vsaj občasno srečamo, se zahvalimo posameznikom in drugim sodelujočim v
lokalni skupnosti za pomoč pri izvajanju našega
poslanstva.« Prej in po tem so peli Savinjski fantje,
vzdušje je postajalo prijetno, dela pa na pretek.
PREDSEDNIK ŠTRUCLJ MANJ GOVORI,
DA LAHKO VEČ STORI
Nato je ob dogodku in načelno o delu ZŠAM-a
ZSD-ja zbrane nagovoril nekdanji poveljnik in sedanji predsednik ZŠAM-a Janko Štruclj, ki je uradno izrazil dobrodošlico županji in županom ter
drugim gostom javnega življenja v ZSD-ju. Dejal je

še: »Današnja slovesnost je spomin na vse dobre
ljudi, na vse tiste, ki prostovoljno sodelujejo v dobrobit vseh občanov te doline, ohranjajo tradicijo
prvih poklicev v prometu in transportu ter že šest
desetletij pod imenom ZŠAM Mozirje in kasneje
ZŠAM Zgornje Savinjske doline povezujejo različne institucije s področja prometne varnosti, preventive in tehnične kulture. Na današnjem slavnostnem zboru članov ZŠAM-a ZSD-ja pozdravljamo
gostiteljskega župana Občine Nazarje Mateja Pečovnika, župane in predstavnike lokalnih skupnosti vseh občin, Policijske postaje Mozirje, Upravne
enote Mozirje, predstavnike vzgojno-izobraževalnih ustanov, predsednika Neodvisne zveze ZŠAM-a Slovenije vse prisotne članice in člane ZŠAM-a
ZSD-ja ter ostale prisotne goste. Vsem želim prijetno bivanje med nami ter srečno in varno vožnjo!«
Temu je sledila zgodba, dolga šest desetletij, ki jo
je Prislanova predstavila na najkrajši možni način.
Le nekaj segmentov in obdobij bi želeli predstaviti
tudi v našem biltenu, saj se tako ohranja informacija in zgodovina. »V kratki predstavitvi dejavnosti
od ustanovitve v letu 1956 do danes bi omenila
le najpomembnejše ljudi in mejnike, ki so v preteklih desetletjih odigrali za uspešno delovanje
našega združenja posebno vidne vloge, opravili
veliko prostovoljnega dela v korist družbe in našega združenja.« Nadaljevala je s temeljnimi podatki
kronike, ki smo jo predstavili v prejšnji številki biltena, ki jo je po gradivu ZŠAM-a ZSD-ja izdelal in
povzel avtor prispevka Jože Miklavc.
IN CILJI ZŠAM-a ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE?
Še naprej si bomo prizadevali sodelovati z lokalnimi skupnostmi naše doline, s prometno policijo, z
vodstvi občin in Upravne enote Mozirje, vzgojno-varstvenimi zavodi in podjetji, občani, sosednjimi stanovskimi društvi, prijateljskimi združenji in
našo novo Zvezo. A tudi na naše članice in člane
ne bomo pozabili. Tudi ne na tiste, ki ne morejo
biti z nami, in naše prijatelje ob zadnjem slovesu.
Društvo goji socialno noto in po svojih močeh
pomaga ali opozarja socialne in druge službe, da
članice in člani ZŠAM-a ZSD-ja ne ostanejo sami.
Jolanda Prislan je zaključevala optimistično in
navdihujoče: »Spoštovani prisotni, prijatelji! Sedanje vodstvo sredi mandata ostaja trdno na cestah
in poteh s svojo zavezo služiti v dobrobit in varnost vseh prebivalcev dveh dolin in širše. Želimo
ostati povezovalni člen med vsemi akterji, ki so
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dolžni izvajati ustavne in z zakoni določene naloge Priznanja ZŠAM-a ZSD-ja vsem občinam in njihoodvijanja in funkcioniranja prometa z načelom, da vim županom 60 let z roko v roki tudi s policisti,
je človeško zdravje in življenje najvišja vrednota. zato priznanje
SREČNO VOŽNJO!«
Nato so se oglasili gostje, v imenu kolegija županov se je oglasil župan gostiteljske občine Matej
Pečovnik ter čestital za praznik in visoko okroglo
obletnico (okroglo kot volan, okroglo kot kolesa
vozil), oglasili so se tudi nekateri drugi; predstavnik
PP-ja Mozirje Matjaž Sem, načelnica UE-ja Mozirje
Milena Cigale, predsednik Neodvisne zveze VAM
Milan Pečnik ter predstavniki prijateljskih združenj.
Vsi z iskreno željo za sodelovanje in s čestitkami ob
praznovanju obletnice.
PO SLAVJU SPET TRDO IN ODGOVORNO DELO,
TO JE NAŠE POSLANSTVO
Ko aktivno združenje podpreta direktorica UE Mozirje in župan
Občine Nazarje, so uspehi znani

Tako so predali namenu novo prometno ureditev v Nazarju
šoferke in šoferji ZŠAM-a ZSD-ja

Gostitelji so prejeli celo nekaj simboličnih daril,
tudi obljubo župana Pečovnika, da bo društvu rad
pomagal še v prihodnje, gostitelji pa so zaslužnim
članom, nekaterim gostom in zvestim sodelavcem
podelili spominske plakete ter izrekli priznanja in
zahvale. In ker se je prileglo tudi tisto »od besed h
glasbi in žlici«, so ob zvokih harmonikarjev Primoža Zvira vzeli vsak v svoje roke tisto, kar so najbolj
obvladali. Druženje je bilo prijetno in za spomin
so nastale 'gasilske' in druge fotografije, ki bodo
že spet prav prišle ob naslednjih okroglih obletnicah ali pa v spominskih albumih članov. Povsem za
konec se je družabnost v veliki športni dvorani nalezla še malo veseličnega duha in to je bil tudi prijeten epilog domala zgodovinskega dogodka. Iz
razdalje poldrugega leta po tem lahko poročamo
le to, da se načrti dela uresničujejo, da prostovoljci
v signalnih brezrokavnikih izvajajo prometno-nadzorno službo, v modrih šik uniformah opravljajo
svoje veselo ali občasno tudi žalostno poslanstvo,
ko je treba prijateljem, članom, kolegom stati ob
zadnjem slovesu.

Da ZŠAM ZSD opravlja nedvomno zelo plemenito
delo, da so številčno predani prostovoljci, sploh ni
več dvoma. Ker je naša družba zgrajena na dobrih
medsebojnih odnosih in sodelovanju, na preventivnem ozaveščanju na različnih področjih, v prometu pa brez dodatnih skrbi in nalog policistov
sploh ne gre. Zato, spoštovani člani in slavljenci, za
iskrene besede ni nikoli prepozno, za dobra dela
sočloveku pa prepoznavamo vse večje potrebe. In
Priznanja ZŠAM-a ZSD-ja vsem občinam in njihovim županom tu ste, tu smo, da storimo to, kar želimo in moramo!
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IN KAKO NAPREJ?
Še naprej si bomo prizadevali sodelovati z lokalnimi skupnostmi naše doline, s prometno policijo,
vodstvi občin in upravne enote Mozirje, z vzgojno-varstvenimi zavodi in podjetji, občani, sosednjimi stanovskimi društvi, prijateljskimi združenji
in našo novo Zvezo. A tudi na članice in člane ne
bomo pozabili. Tudi ne na tiste, ki ne morejo biti
z nami, in prijatelje ob zadnjem slovesu. Društvo
goji tudi socialno noto in po svojih močeh pomaga

ali opozarja socialne in druge službe, da članice in
člani ZŠAM-a ZSD-ja ne ostanejo sami.
In … spoštovani prisotni, prijatelji! Sedanje vodstvo sredi mandata ostaja trdno na cestah in poteh, s svojo zavezo služiti v dobrobit in varnost
vseh prebivalcev dveh dolin ter širše. Želimo ostati
povezovalni člen med vsemi akterji, ki so dolžni
izvajati ustavne in z zakoni določene naloge odvijanja in funkcioniranja prometa z načelom, da je
človeško zdravje in življenje najvišja vrednota.
Prispevek in fotografije: Jože Miklavc, ZŠAM ZSD

ZBOR ČLANOV ZŠAM-A VELENJE
V soboto, 27. januarja 2018, ob
17. uri, so člani ZŠAM-a Velenje
slavnostno obeležili 62-letnico
delovanja. Zbor članov je potekal v prostorih TEŠ-a Šoštanj. Od
118 se je zbora udeležilo 60 članov, kar je več kot polovica. Ob
uvodnem pozdravu in otvoritvi
zbora je predsednik ZŠAM-a Velenje Peter Praprotnik predlagal
enominutni molk za preminulo
članico Vlasto Dren.

Predsedujoči Bojan Penšek je
predlagal že ustaljeni dnevni red,
kot so poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega
odbora in verifikacijske komisije.
Sledila je razprava po poročilih.

SPV-ja Velenje Drago Seme spregovoril o pomembnosti delovanja našega društva, saj sodeluje
pri vseh preventivnih akcijah v
prometu. Pozdrav zboru z vabili
na akcije so izrazili prisotni člani
ZŠAM-ov Slovenj Gradec, Rogaška Slatina, Laško, Žiri ter Spodnje in Zgornje Savinjske doline.
Pozdrav in zahvalo za vabilo na
zbor sta izrekla tudi predstavnika
Moto kluba Darko Oder in Fičo
kluba R. Jakupovič »Rile«.

Dan je bil predlog spremembe
statuta na osnovi preimenovanja starega NZZŠAM-a v ZNZLM
Slovenije. V pozdravnem nagovoru je predsednik Zveze Milan
Pečnik nanizal težave v zvezi s
Po predlogu za člane delovnega preimenovanji in prepričanje, da
predsedstva je zbor začel z de- smo zadevo dokončno realizirali. V pozdravnih govorih so prav vsi
lom.
V nagovoru zbora je predsednik pohvalili delo ZŠAM-a Velenje. Izrečene besede potrjuje blagajniško poročilo. Društvo, kot je naše,
ne more biti obsojeno na propad
oziroma stečaj. Vsi prisotni so bili
povabljeni k sodelovanju na državno tekmovanje poklicnih voznikov, ki bo 13. aprila 2018 na
avtopoligonu Ločica ob Savinji.
Ob zaključku se je predsedujoči
zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter navzoče povabil na pogostitev in druženje.

60 let z roko v roki tudi s policisti, zato priznanje

Fotografiji in tekst:
Peter Kavšek,
podpoveljnik ZŠAM-a Velenje
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ZBOR ČLANOV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV TRBOVLJE

Redni zbor članov ZŠAM-a Trbovlje je bil 23. februarja 2018 v prostorih restavracije L v Trbovljah.
Udeležilo se ga je zadovoljivo število članov in vabljenih gostov, in
sicer predstavnika Zveze NZLM-ja Slovenije Franc Plazovnik in
dr. Peter Pungartnik, podžupanja Občine Trbovlje Maja Krajnik,
predstavnik Gasilskega zavoda
Trbovlje Matjaž Lapi, predstavnik
Policijske postaje Trbovlje Mitja
Klančar, predstavnica Društva
kmečkih žena in deklet Trbovlje,
predstavniki sosednjih Združenj
ter predstavnik DPM-ja Trbovlje.

Sledila so še poročila blagajnika,
tajnika, nadzornega odbora in
verifikacijske komisije. Delovni
predsednik se je vsem članom
zahvalil za opravljeno poročanje
in pozval člane kot tudi goste k
nadaljnji razpravi.

seznanil s prometno varnostjo
v Zasavju, ki se je primerjalno z
letom 2016 precej izboljšala, saj
se je zgodilo 20 % manj prometnih nesreč, leto 2017 pa je minilo brez smrtnih žrtev v cestnem
prometu. Vsi ostali predstavniki
so se prav tako zahvalili za poPodpredsednik Zveze neodvi- vabilo in pohvalili dobro delo
snih združenj logistov in meha- Združenja z željo po nadaljnjem
tronikov (ZNZLM) Slovenije Franc dobrem sodelovanju.
Plazovnik je predstavil delovanje
zveze in obenem opozoril na do- Sledilo je podeljevanje stažnih
ločene težave pri njenem delova- značk in priznanj članom, ki vrsto
nju. Glavni in odgovorni urednik let aktivno sodelujejo pri različPrometnega biltena dr. Peter nih akcijah Združenja.
Pungartnik je prisotne na seznanil z dosedanjim delom in pou- Delovni predsednik se je vsem, ki
daril pomen informiranja član- so sodelovali v razpravah na občstva. Pri tem je izpostavil, da se nem zboru, zahvalil in vse prisokot urednik glasila srečuje s po- tne povabil na manjšo pogostimanjkanjem gradiva za objavo v tev in prijateljsko druženje.
Prometnem biltenu, zato vabi vse
članice in člane k pisanju prispevkov za Prometni bilten.

Po otvoritvi in pozdravu vseh
navzočih in predlaganem dnevnem redu je predsednik ZŠAM-a Trbovlje Nikolaj Medvešek dal
na glasovanje izvolitev organov
občnega zbora, ki so ga prisotni
potrdili. Predsednik je predstavil
poročilo o uspešnem opravljenem delu v letu 2017 in v nadaljevanju predstavil precej obse- Predstavnik Policijske postaje Tržen program dela v letu 2018. bovlje Mitja Klančar je prisotne

Fotografija in tekst:
Štefan Gorza, ZŠAM Trbovlje
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ZBOR ČLANOV ZŠAM-A
SLOVENJ GRADEC
V petek, 9. marca 20128, smo v gostišču Kovač v Veseli smo, da so se našega zbora udeležili župan
Podgorju pri Slovenj Gradcu organizirali zbor čla- Občine Mislinja Bojana Borovnik, sicer naš zvesti
nov ZŠAM-a Slovenj Gradec.
član, komandir Policijske postaje Slovenj Gradec
Igor Knez, predsednik SPV-ja SG-ja dr. Peter PunZbor članov je potekal skladno s statutom in po- gartnik, tudi naš član, glavni in odgovorni urednik
slovnikom delovanja ZŠAM-a Slovenj Gradec. Ude- Prometnega biltena, ter predsednik ZNZLM-ja Sloležila se ga je več kot polovica članov, tako da smo venije in predsednik Savinjske doline Milan Pečnik.
bili sklepčni pri sprejemanju odločitve o realizaciji Še posebej smo bili veseli, da se nam je pridružil
sklepa po preimenovanju ZVAM-a v ZNZLM, ki smo tudi Štefan Oštir, brez katerega si ne znamo predga sprejeli na izrednem zboru članov v septembru stavljati druženja brez njegovih ptičjih hišic. Prisopreteklega leta. Pod predsedovanjem delovnega tni so bili tudi predstavniki naših članic ZNZLM-ja
predsednika Andreja Breznika smo obravnavali Slovenije in ZŠAM-a Slovenske Konjice. Zelo poporočila predsednika, blagajničarke, nadzornega nosni smo na vseh naših 18 častnih članov ZŠAModbora in verifikacijske komisije. Na podana poro- -a Slovenj Gradec, med katerimi je tudi ustanovni
čila ni bilo razprave, zato je predsednik Franc Pla- član Alojz Velcl.
zovnik predstavil program dela za letos in finančni
načrt.
Tekst: Franc Plazovnik, ZŠAM Slovenj Gradec
Fotografije: Stane Oblak, ZŠAM Slovenj Gradec
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ZBOR ČLANSTVA ZŠAM-A LAŠKO
Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Laško je imelo redni 64. letni zbor članstva konec
februarja, in sicer 25. 2. 2018 v
gostišču Hochkraut v Tremarjah.
Zbora članstva so se poleg članov udeležili tudi ostali vabljeni
gostje, in sicer podpredsednik
ZNZLMS-a Franc Plazovnik, poveljnik uniformirancev ZNZLMS-a Bojan Predovnik, glavni urednik Prometnega biltena dr. Peter
Pungartnik, predstavnik AMD-ja
Laško Martin Razboršek, predstavnik SPV-ja Laško Dimitrij Grilj,
ki je hkrati zastopal tudi župana
Občine Laško Franca Zdolška,
predstavnika Policijske postaje
Laško pomočnik komandirja Ivan
Frece in rajonski policist Robert
Bezamovski ter člani sosednjih
društev iz ZNZLMS-a.
Uradni del zbora članstva se je
začel s 15-minutnim zamikom,
kakor je določeno v statutu združenja, ker je bila prisotna manj
kot polovica članov. Predsednik
ZŠAM-a Laško Martin Pušnik je
prisotne pozdravil in predlagal

dnevni red, ki smo ga soglasno
potrdili. Prav tako smo potrdili
predlog delovnega predsedstva.
Po zahvali delovnega predsedstva za zaupanje so sledila poročila predsednika, blagajnika,
nadzornega odbora, poveljnika
uniform, športnega referenta
in verifikacijske komisije. Zaradi
službene odsotnosti poveljnika
in športnega referenta je ta poročila prebral podpoveljnik združenja Robert Ožek. Posebne razprave članov po poročilih ni bilo.
Pri naslednji točki je bil članom
predstavljen predlog spremembe statuta na osnovi preimenovanja Neodvisne zveze združenj
šoferjev in avtomehanikov Slovenije (NZZŠAM) v Zvezo neodvisnih združenj logistov in mehatronikov Slovenije (ZNZLMS).
Obrazložitev o spremembi imena
sta podala podpredsednik Zveze
Franc Plazovnik in dr. Peter Pungartnik. Povedala sta, da je nekdanja Zveza ZŠAM-a Slovenije
izpodbijala ime, ki so ga morali
kar trikrat spremeniti, preden ga

Udeleženci zbora članov ZŠAM-a Laško

je upravna enota potrdila. Zaradi
novoustanovljene zveze bo treba po zakonu tudi na zveznem
praporju zamenjati znak Triglava
z drugim šoferskim simbolom,
medtem ko bodo simboli združenj ostali nespremenjeni. Nobeden od navzočih domačih gostov
ni imel nobenih pripomb glede
sprememb v statutu, zato se je
predlog enoglasno sprejel in kasneje dal tudi v uradno overitev
na občino.
Predsednik ZŠAM-a Laško je
predstavil načrt dela za letos, ki se
ne bo veliko razlikoval od lanskega. Prav tako kot lani bomo tudi
letos organizirali izlet ali piknik,
sodelovali z SPV-jem in policijo,
udeležili se bomo vseh aktivnosti
v okviru ZNZLMS-a, zavzemali se
bomo za pridobivanje novih članov in ob koncu leta obiskali starejše člane, ki se zaradi različnih
razlogov ne morejo udeleževati
srečanj. Blagajnik združenja je
predstavil optimističen finančni
načrt za leto 2018, saj pričakuje,
da ga dosedanji donatorji tudi le-
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kaj statističnih podatkov o delu
policije na območju Laškega.
Predstavnik AMD-ja Laško Martin
Razboršek je prav tako pohvalil delo združenja in povedal, da
združenje in AMD dobro sodelujeta in da si želi, da bo tako tudi
v prihodnje. Predstavnik SPV-ja
Dimitri Grilj, ki je zastopal tudi župana Franca Zdolška, se je zahvalil za povabilo in dobro sodelovanje z SPV-jem predvsem v akciji
prvi šolski dan. S pozdravi so se
oglasili še ostali člani iz sosednjih
društev, ki so se zahvalili za povabilo in dobro medsebojno soFranc Plazovnik med predstavljanjem dela ZNZLMS-a
delovanje. Sledila je še podelitev
stažnih značk in pokalov, ki so jih
posamezniki že prejeli na tekmotos ne bodo pustili na cedilu. Oba bil zelo vesel poročila poveljnika,
vanju v preteklem letu, vendar so
načrta so prisotni domači člani saj nam je že letos uspelo v unibili ti do sedaj na vpogled v naši
potrdili.
forme obleči pet novih članov.
vitrini na javnem mestu.
Sledila je beseda gostov. Podpredsednik ZNZLMS-a Franc Plazovnik se je zahvalil za povabilo
in pohvalil delo združenja. Predstavil je tudi nekaj statističnih in
finančnih podatkov o delovanju
nove zveze, ker pa je obenem
tudi predsednik ZŠAM-a Slovenj
Gradec, nas je povabil na njihov
zbor članstva. Glavni urednik Prometnega biltena dr. Peter Pungartnik je povedal nekaj o prispevkih za člansko glasilo, ki bo
sedaj obsežnejše, vendar bosta
letno dva izvoda manj, rubrika V
slovo ne bo več na zadnji strani,
kajti tam bo prostor za oglaševanje. Poveljnik uniformirancev, ki
je hkrati tudi predsednik športne
komisije v ZNZLMS-u, Bojan Predovnik se je zahvalil za povabilo,
pohvalil delo združenja, hkrati pa
vse povabil na tekmovanje voznikov, ki bo potekalo 7. 4. 2018 in
ne 14. 4. 2018, kot je bilo najprej
predvideno. Tekmovanje bo na
avtopoligonu v Ločici ob Savinji.
Pohvalil je prizadevno delo združenja pri pridobivanju novih mladih članov. Kot zvezni poveljnik je

Predstavnik Policijske postaje Laško, pomočnik komandirja Ivan
Frece, je pohvalil delo združenja
predvsem pri akcijah prvi šolski dan in pri kolesarskih izpitih
osnovnošolcev, kjer društvo že
nekaj let aktivno sodeluje in poudaril, da si policijska postaja želi
še naprej takšnega medsebojnega sodelovanja. Ravno tako se je
rajonski policist Robert Bezamovski zahvalil za dobro medsebojno sodelovanje in predstavil ne-

Po končanem uradnem delu se
je predsednik združenja vsem
zahvalil za udeležbo z željo še po
nadaljnjem prijateljskem sodelovanju. Ker pa na začetku ni bilo
kratkega kulturnega programa
s strani kvarteta Grmada zaradi
obveznosti enega od njihovih
članov, so se nam ti pridružili na
koncu in s svojim petjem naredili
lep zaključek zbora članstva.
Prispevek: Robi Ožek, ZŠM Laško

Letošnji nagrajenci ZŠAM-a Laško
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ČLANI ZŠAM-A ROGAŠKA SLATINA
AKTIVNO TUDI LETOS
Člani ZŠAM-a Rogaška Slatina tudi letos nadaljujejo z aktivnostmi za večjo varnost ljudi in premoženja
ter s tem krepijo svoj ugled med prebivalci Rogaške Slatine in širše.
Tako so v februarju in marcu sodelovali pri varovanjih šestih košarkaških tekem. V petek, 9. marca, so
opravili tudi rediteljska dela pri varovanju dobrodelnega koncerta v II. osnovni šoli.
Prispevek: Cvetka Pažon, ZŠAM Rogaška Slatina

Skupinski posnetek članov ZŠAM-a Rogaška Slatina po opravljenem varovanju

TRETJE DRŽAVNO TEKMOVANJE
POKLICNIH VOZNIKOV ZNZLM-A
SLOVENIJE
Vljudno vas vabimo na letošnje tretje tekmovanje poklicnih voznikov ZNZLM-a Slovenije, za katerega
vabilo in prijavnico objavljamo tudi v Prometnem biltenu.
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NAŠIM ČLANOM V SLOVO
Uvodoma se v tej rubriki kot glavni in odgovorni urednik Prometnega biltena iskreno opravičujem svojcem in vsem bralcem Prometnega biltena za neljubo napako pri navedbi članstva pokojnega Franca
Završnika, kateri je bil nazadnje član ZŠAM-a Savinjske doline. Do napake je prišlo v Grafiki Gracer pri
končnem oblikovanju Prometnega biltena za tiskanje.

Štefan Padar
Rojen: 13. 9. 1933
Umrl: 7. 1. 2018
Član: ZŠAM-a Murska Sobota

Vlasta Dren
Rojena: 5. 1. 1950
Umrla: 20. 1. 2018
Članica: ZŠAM-a Velenje

Alojz Satler
Rojen: 22. 5. 1934
Umrl: 23. 12. 2017
Član: ZŠAM-a Savinjske doline
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Naš član
						 prihrani
										 vsak dan!
Avtomehanika, Ovčjak Bojan, s.p.
15 % popusta na storitve

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.

