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GLASILO NEODVISNE ZVEZE ZDRUŽENJ
ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE

ZŠAM Rogaška Slatina prejelo
zlati znak AVP Slovenije
63. Zbor članov ZŠAM
Savinjske doline
63. Zbor članov ZŠAM
Laško

UVODNIK
Biti član ZŠAM Savinjska dolina je zame veliko veselje, saj sem med ljudmi, ki podobno
mislijo in uspešno, poleg še sedmih stanovskih društev, delujemo že drugo leto v Neodvisni zvezi šoferjev in avtomehanikov.
V Združenju voznikov in avtomehanikov
(ZZVAM) Slovenije skoraj ne mine nobena
družabna ali vzgojna prireditev brez uradne
obleke – uniforme, ki ima v naši zvezi posebno mesto. Uniformo častno nosi 217 članov.
Posebej je to izraženo ob različnih praznovanjih in svečanostih, saj daje uniforma izredno svečan videz.
V čast nam je, da prvi teden v septembru varno pospremimo v šolo naše
najmlajše, žalostno je, ko moramo uniformo obleči ob slovesu stanovskega tovariša v ZZVAM Slovenije.
Nobeno delo ali akcija ne poteka brez aktivnih članov uniforme. Prometna
varnost je ena od pomembnih aktivnosti našega vsakdanjika. Veliko udeležencev v prometu se vsakodnevno zgleduje po poklicnih voznikih, ki naj
bi jim bili zgled na prometnih cestah.
Vsem uniformiranim članom se zahvaljujem za ponosno nošenje in predstavljanje uniforme, saj je to odraz našega združenja in nenazadnje naše
ZZVAM Slovenije.
Naša stalna naloga naj bo pridobivanje čim večjega števila mladih članov
v naše vrste, ki se bodo opogumili in ponosno oblekli paradno obleko, saj
bomo le tako še bolj uspešni pri premagovanju zastavljenih nalog.
Vsem članicam in članom ZZVAM Slovenije ter ostalim udeležencem v prometu želim srečno, varno in strpno vožnjo.
Poveljnik ZZVAM Slovenije
Bojan Predovnik

UVODNIK

VSEBINA

Spoštovane članice in člani!
Pred vami je druga letošnja številka Prometnega biltena, ki jo boste
prejeli v pomladanskih mesecih.
Ko sem vas v prejšnji številki seznanil s sklepom upravnega odbora NZZŠAM Slovenije, da boste
letos prejeli šest številk Prometnega biltena, sem delil optimizem
najvišjega organa zveze, vendar
je realnost nekoliko drugačna. Od novega leta se namreč kot
glavni in odgovorni urednik srečujem s pomanjkanjem gradiv
za objavo, saj v naših združenjih očitno ni pravega interesa za
objavo prispevkov in informiranje članstva.
Kako to preseči, je vprašanje, ki ga zastavljam vsem upravnim
odborom naših združenj. Dejstvo je, da brez sodelovanja zveze
in združenj ni mogoče realizirati zastavljenega cilja, zato vas,
spoštovane članice in člani, ponovno vljudno vabim k pisanju
prispevkov. Verjamem, da bomo skupaj ustvarjali glasilo, ki
ga boste radi prebirali in z zanimanjem pričakovali.
V preteklih treh mesecih so bili v vseh naših združenjih šoferjev
in avtomehanikov Slovenije (ZŠAM) organizirani zbori članov.
Na vseh je bila osrednja točka dnevnega reda preimenovanje
naše Zveze. Predlog je bil 28. 3. 2017 obravnavan tudi na 9.
seji upravnega odbora Zveze, kjer je bil soglasno sprejet sklep,
da je novo ime Zveza združenj voznikov in avtomehanikov
Slovenije (krajše ZZVAM Slovenije). Na podlagi zapisnikov
zborov članov naših združenj bomo novo ime potrjevali na rednem zboru članic, ki bo 13. 5. 2017, ob 16. uri, v prostorih
naše Zveze.
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PROMETNI KOTIČEK
Novosti cestno prometne zakonodaje

strukcijska hitrost ne presega hitrosti 25 km/h. Zaradi novega pojma kolesa se spreminja 95. in 99. člen
ZPrCP, ki obravnava pogoje za udeležbo mopedov v
cestnem prometu.
Predpis je začel veljati 19. novembra 2016.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih spreminja 31. in 50. člen. Spremembe se
nanašajo na pogoje za registracijo mopedov (moped
se registrira, če je bil na ozemlju RS pred 1. majem
2004, če lastništvo vozila ni sporno) in roke za izvedbo
tehničnih pregledov vozil (štiri leta po prvi registraciji). Začetek veljavnosti predpisa je bil 19. november
2016.

V Uradnem listu RS št. 68/2016 sta bila objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP-C) in Zakon o dopolnitvah
Zakona o motornih vozilih (ZMV-B), ki določata nekatere novosti na področju cestno prometne zakonodaje, ki jih v kratkih segmentih predstavljam v nadaljevanju.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa spreminja pojem »kolo«. Po
novi deﬁniciji pojma se bodo vsa ostala vozila, ki ne
bodo sodila pod kolo, uvrstila pod moped. V to kategorijo bodo sodila tudi kolesa s pomožnim motorjem.
Spremembe določajo še obvezno uporabo kolesarske
čelade pri vožnji kolesa za voznike do 18. leta starosti. Prav tako za vse voznike določa uporabo čelade
(lahko tudi kolesarske) na mopedih, katerih kon-

Prehodna določba o registraciji mopedov, pri katerih
trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4
kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25
km/h, se začne uporabljati šele po 1. maju 2017.
Toliko o novostih na področju cestno prometne zakonodaje. Podrobnosti navedenih členov obeh zakonov
si lahko pogledate na spletnih straneh IUS INFO.
Želim vam varno udeležbo v cestnem prometu.
Dr. Peter Pungartnik

5

PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV SAVINJSKA DOLINA
Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Savinjska dolina je uradno zaživelo 3. 1. 1954 kot
Klub voznikov in avtomehanikov Žalec. Klub je takrat štel 32 članov, njegova osnovna naloga je bila
predvsem organizacija tečajev za pridobitev kvaliﬁkacije in višje kvaliﬁkacije voznikov motornih vozil.
Ime in registracijo ZŠAM Žalec je društvo doživelo
leta 1972. Takrat je bil ustanovljen tudi pevski zbor
ZŠAM Žalec, ki je prvič nastopil na stanovskem prazniku 13. julija 1972 (Praznik šoferjev in avtomehanikov) pod vodstvom zborovodje Stanka Novaka.
Ponosni smo lahko na pomemben mejnik v letu
1972, ko so se na lokaciji Ločica ob Savinji pripravili
temelji, kasneje pa zgradilo vozišče in ostala potrebna infrastruktura.
Poleg poučevanja kandidatov za voznike motornih
vozil je bila leta 1978 prvič organizirana nagradna
tombola na avto poligonu Ločica ob Savinji. Tombola je bila organizirana 13-krat in je društvu prinašala lepo ﬁnančno podporo.
Leta 1979, ob 25. obletnici ZŠAM Žalec, je bil položen temeljni kamen za objekt. Gradnja ni potekala
po načrtih, saj so se vmes pojavili številni problemi.
Kljub vsemu je bilo v letih 1984–1985 opravljenega

izvajanju preventivnih tehničnih pregledov.
Po končanih gradbenih delih so si v domačem društvu nekoliko oddahnili. Žal je društvo leta 1990
doletela velika naravna nesreča, in sicer poplave,
ki so za sabo pustile veliko razdejanje. Tako sta bila
objekt in poligon potrebna temeljitega čiščenja in
prenove.
Po končani sanaciji člani društva niso sedeli križem
rok in so se že naslednjega leta lotili gradnje nove-

Čiščenje poligona po poplavah.

Občni zbor ob 30. obletnici, takrat še ZŠAM Žalec.

Raven vode ob poplavah je dosegla 1,20 metra.

veliko dela. Luč sveta so zagledale učilnica, pisarni
in klubska soba. V letu 1986–1988 je bila urejena
še avtomehanična delavnica, ki je bila namenjena

ga ostrešja na objektu in ostalih dodatkov k objektu, ki je svojo podobo spreminjal vse do danes.
Leta 1992 je bilo za društvo zapisano s črno piko,
saj je bila ukinjena avtošola, ki je v svet popeljala
številne nove uspešne voznike.
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27. februarja 1999 se je društvo ZŠAM Žalec preimenovalo v ZŠAM Savinjska dolina. Vzrok za to
je bil razpad velike občine Žalec na manjše posa-

Leta 2014 je združenje praznovalo 60. obletnico
delovanja in ob jubileju smo razvili nov prapor. Istega leta smo se s člani udeležili evropskega kongresa v Franciji.
Leta 2015 smo člane združenja popeljali na dvo-

Parada na proslavi ob 60. obletnici.

Ustavna seja Neodvisne zveze ZZŠAM Slovenije.

Mažoretke in godba iz Laškega.

Delegati ustanovne seje NZZŠAM Slovenije.

Razvitje prapora ob 60. obletnici ZŠAM
Savinjska dolina.

mezne občine (Polzela, Vransko, Tabor, Prebold in
Žalec). Naša stanovska organizacija je kljub temu
ostala trdna, je uspešno povezovala vse novo nastale občine in nemoteno nadaljevala z delom.

dnevni izlet na Češko, kjer smo si ogledali Prago in
tovarno avtomobilov Škoda.
Leta 2015 smo se na zboru članov odločili, da zapustimo Zvezo ZŠAM Slovenije in istega leta ustanovili novo zvezo Neodvisno zvezo ZŠAM Slovenije,
kjer smo se združili s podobno mislečimi združenji.
Neodvisna zveza ZŠAM Slovenije je bila 6. 10. 2015
tudi uradno potrjena s strani Upravne enote Žalec.
V letu 2016 smo za naše člane, poleg ostalih aktivnosti, organizirali tudi izlet na Goli otok, kjer smo
preživeli čudovit dan ob skupnem druženju.
Na letošnjem zboru članov smo sprejeli sklep, da
se Neodvisna zveza ZŠAM Slovenije, katere člani
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Izlet na Goli otok 2016.

smo, preimenuje v Zvezo združenj voznikov in avtomehanikov Slovenije (ZZVAS).
V Združenju ZŠAM Savinjska dolina so trenutno 204
člani. Pri svojem delu si prizadevamo predvsem za
izobraževanje članov, organiziramo tekmovanja
šoferjev in avtomehanikov na državni ravni, izvaja-

Prejemniki pokalov na državnem tekmovanju 2016.

Teoretično in praktično izobraževanje starejših
nad 60 let.

mo preventivne akcije v sklopu nacionalnega programa, organiziramo različna izobraževanja starejših, motoristov in kolesarjev v sodelovanju s šolo
vožnje Verdev. Uspešno sodelujemo z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, SPV-ji
po vseh občinah in policijo Žalec, ki nam pomagajo
pri strokovni izvedbi naših aktivnosti. Naša poglavitna naloga je prizadevno delovanje na področju
prometne varnosti vseh udeležencev v cestnem
prometu.
Delo v društvu vsi člani opravljamo častno, z velikim ponosom in nam ni žal prostega časa.
Milan Pečnik, ZŠAM Savinjska dolina

Državno tekmovanje šoferjev in avtomehanikov.
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ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV ROGAŠKA
SLATINA JE PREJELO ZLATI ZNAK AGENCIJE ZA
VARNOST PROMETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Rogaška Slatina je prejelo zlati znak Agencije za varnost
prometa (AVP) Republike Slovenije na predlog SPV
Rogaška Slatina, na kar so zelo ponosni.

Delovno predsedstvo.

Na letnem občnem zboru je Cvetka Pažon, predsednica združenja, v uvodnem nagovoru pozdravila
prisotne. Predlagala je predsednika in člane delovnega predsedstva, ki je vodilo zbor članov.
Pri predstavitvi poročila je poudarila zelo aktivno
delo v preteklem letu. Izpostavila je uniformirano
enoto. Delali so skupaj s policijo Rogaška Slatina,
občinami, vsemi šolami, vrtci in SPV-jem na varovanjih raznih prireditev in v prvih šolskih dnevih. »Zahvaljujem se uniformiranim članom za pozitiven
odziv, kadar je to potrebno. To delate za dobrobit
naših najšibkejših in ostarelih občanov,« je povedala Pažonova.
Tudi letos bodo največjo pozornost namenili varnosti v
prometu, posebno v
prvih šolskih dneh,
sodelovali z društvi v
Neodvisni zvezi Slovenije in sosednjimi
društvi. Sprejeli so
tudi sklep o preimenovanju Neodvisne
Cvetka Pažon, predsednica ZŠAM Rogaška Slatina.

zveze Slovenije v novo Zvezo združenje voznikov in
avtomehanikov Slovenije.
Zbrane sta nagovorila in jim čestitala za opravljeno
delo Milan Pečnik, sedanji predsednik ZVA Slovenije, in Frenk Plazovnik, ki je spregovoril o prostovoljstvu ostarelih po
domovih. Za opravljeno
delo so se jim zahvalili:
Boris Führer, podžupan
občine Rogaška Slatina, Darko Grobin,
predstavnik policijske
postaje Rogaška Slatina,
Peter Černezel, predsednik SPV Šmarje pri
Jelšah, predsedniki in
predstavniki prisotnih
združenj.
Milan Pečnik, predsednik ZZVAM Slovenije.

Dobitniki značk in plaket
Stažne značke: 10 let: Zvonimir Čoh; 20 let: Branko
Kovačič, Mirko Lavrin, Robert Posl, Anton Šmid; 25 let:
Janko Orač, Milan Posl; 30 let: Marjan Bračun, Marjan
Babič, Ciril Gajster, Dušan Grabler, Zvonko Perkovič,
Ivan Pecko; 35 let: Janez Verbek; 40 let: Leopold Prah,
Štefan Strašek, Stanislav Vostner, Alojz Ljubej; 50 let:
Anton Šramel; 55 let: Franc Dečman, Mirko Jagodič,
Jože Plemenitaš. Dobitniki plaket: srebrni venec: Marica Stuhne, Štefan Stuhne, Lovro Medved, Edi Zatler;
zlati venec: Maks Regoršek, Franc Strnad, Stanko Novak.
Tekst: Milenka Blažević
Foto: Milenka Blažević, Edvard Skok

Dobitniki priznanj.

9

63. ZBOR ČLANOV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN
MEHANIKOV SAVINJSKE DOLINE
63. redni zbor članov ZŠAM Savinjske doline je bil
18. 2. 2017 v prostorih ZŠAM Savinjske doline na
avto poligonu Ločica ob Savinji, kjer je bilo prisotnih 110 članov.
Predsednik ZŠAM Savinjska dolina Milan Pečnik je
poročal, da je bilo preteklo leto precej uspešno,
saj so se uspešno realizirale vse naloge, ki so bile
zadane na zboru članov v februarju 2016. Delo je
bilo usmerjeno predvsem v preventivo in urejanje
cestnega prometa, prednostna naloga pa je bila
preventiva in vzgoja udeležencev v cestnem prometu, saj se je želelo pomagati k večji varnosti in

Pozdravni govor predsednika ZŠAM Zgornje Savinjske
doline Janka Štruclja.

zmanjšanju hudih prometnih nesreč, predvsem s
smrtnim izidom.
Milan Pečnik je predstavil tudi program dela in
program naložb za leto 2017. Na zboru članov je
bil soglasno sprejet sklep o preimenovanju Neodvisne zveze ZŠAM Slovenije, ki se preimenuje v
Zvezo združenj voznikov in avtomehanikov Slovenije (ZZVAM Slovenije).
Pozdravni govor podžupana Občine Polzela
Igorja Pungartnika.

Tanja Dolinar, ZŠAM Savinjska dolina

63. ZBOR ČLANOV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN
MEHANIKOV LAŠKO
Združenje šoferjev in avtomehanikov Laško je imelo
26. 2. 2017 redni 63. letni zbor članov v gostišču Hochkraut v Tremarjah. Zbora članov se je udeležilo zadovoljivo število članov, udeležili so se ga tudi vabljeni
gostje, in sicer predsednik NZZŠAM Slovenije Milan
Pečnik, podpredsednik NZZŠAM Slovenije Franc Plazovnik, poveljnik uniformirancev NZZŠAM Slovenije
Bojan Predovnik, predstavnik AMD Laško Martin Razboršek, pomočnik komandirja policijske postaje Laško
Ivan Frece in člani sosednjih društev iz NZZŠAM Slovenije.
Po kulturnem programu se je ob 9.30 uri začel uradni
del zbora. Predsednik združenja Martin Pušnik je prisotne pozdravil, predlagal izvolitev delovnega predsedstva in dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. Po
zahvali delovnega predsedstva za zaupanje so sledila
poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora,
poveljnika uniform, športnega referenta in veriﬁkacijske komisije. Posebne razprave članov po poročilih

ni bilo. Pri naslednji točki je bil članom predstavljen
predlog novega statuta združenja. Predsednik je pojasnil, da je pripravljen novi statut, razlog zanj pa je
priključitev k NZZŠAM Slovenije in selitev združenja
na novi naslov. Nihče od navzočih domačih gostov ni
imel nobenih pripomb, statut so soglasno sprejeli in
ga kasneje dali tudi v uradno overitev na občino. Nato
sta predsednik in blagajnik združenja predstavila načrt dela in ﬁnančni načrt za leto 2017, ki so ju vsi prisotni člani potrdili.
Sledila je beseda gostom. Predsednik NZZŠAM Slovenije Milan Pečnik se je zahvalil za povabilo, pohvalil
delo našega združenja in nam tudi v prihodnje zaželel dobrih rezultatov. Poveljnik uniformirancev v
NZZŠAM Slovenije Bojan Predovnik se je zahvalil za
povabilo in vse skupaj povabil na drugo državno tekmovanje voznikov, ki bo 22. 4. 2017 na avto poligonu
v Ločici ob Savinji. Predstavnik policijske postaje Laško
Ivan Frece je pohvalil delo združenja predvsem v akciji
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prvi šolski dan, kjer že nekaj let policija in združenje
tesno sodelujeta, in izrazil željo, da ohranimo takšno
sodelovanje tudi v prihodnje. Vsi ostali predstavniki
združenj NZZŠAM Slovenije so se prav tako zahvalili
za povabilo in pohvalili dobro delo našega združenja z
željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju.
Sledila je podelitev stažnih značk in plaket članom,
ki že vrsto let aktivno sodelujejo pri različnih akcijah
združenja.
Posebej gre izpostaviti sedanjega predsednika Martina Pušnika, ki je prejel značko zlati venec za dolgole-

tno aktivno delo v združenju, sodelovanje na tekmovanjih in varovanju otrok na prvih šolskih dnevih, v
zadnjem obdobju pa odlično opravlja funkcijo predsednika združenja. Plaketo zlati venec je prejel poveljnik združenja Jakob Marot za dolgoletno opravljanje
funkcije poveljnika uniformirancev, predsednika športne komisije in člana športne komisije na ravni zveze.
Po podelitvi je sledila še potrditev predloga o preime-

Zbor članstva ZŠAM Laško z gosti.

Podelitev plakete zlati venec poveljniku združenja.

novanju NZZŠAM v ZZVAM – Zveza združenj voznikov
in avtomehanikov Slovenije. Predsednik Zveze Milan
Pečnik je pojasnil, zakaj morajo vsa združenja na
zborih članstva sprejeti sklep o preimenovanju. Naše
združenje je soglasno sprejelo sklep o novem poimenovanju Zveze.
Po končanem uradnem delu se je predsednik našega
združenja vsem zahvalil za udeležbo z željo po nadaljnjem prijateljskem sodelovanju. Sledila sta pogostitev
in prijateljsko druženje ob zvokih harmonike.
Prejemniki stažnih značk in plaket.

David Ožek, ZŠAM Laško

ZBOR ČLANOV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN MEHANIKOV
TRBOVLJE
Redni zbor članov Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje je bil v petek, 17. februarja 2017, v prostorih Elektra Trbovlje.
Po otvoritvi in pozdravu navzočih in predlaganem
dnevnem redu je predsednik Nikolaj Medvešek dal
na glasovanje izvolitev organov občnega zbora, ki so
ga prisotni soglasno potrdili. Delovno predsedstvo je
zasedlo svoja mesta in začelo z delom. Predsednik je
predstavil poročilo o delu v letu 2016 in program dela
za leto 2017. Sledila so poročila blagajnika, nadzornega odbora, disciplinske komisije, častnega razsodišča,
tajnika in veriﬁkacijske komisije. Delovni predsednik

se je vsem poročevalcem zahvalil za opravljeno delo
in prisotne pozval k razpravi. V razpravi so sodelovali Milan Pečnik, predsednik NZ ZŠAM Slovenije, ki je
opozoril na nujnost sprejetja sklepa o preimenovanju
NZ ZŠAM Slovenije. Na osnovi sprejetih sklepov zbor
članov vseh članic Zveze bo v letošnjem maju Upravna enota Žalec izdala ustrezen sklep o imenovanju
nove Zveze združenj voznikov in avtomehanikov Slovenije (ZZVAM Slovenije). S predlaganim sklepom so
prisotni soglašali.
Zbor članov so pozdravili gostje g. Špeglič iz Občine
Trbovlje, Bojan Predovnik, poveljnik uniformirancev
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NZZŠAM Slovenije, predstavnika ZŠAM Hrastnik in
ZŠAM Laško in predstavnica DPM Trbovlje.
Delovni predsednik se je vsem, ki so sodelovali v razpravi, zahvalil in povabil k podelitvi priznanj, plaket
in značk članskih izkaznic novim članom. Priznanja je

podelil predsednik Niko Medvešek. Zahvalil se jim za
njihov trud in požrtvovalnost. Po zaključku uradnega
dela je sledilo je druženje vseh prisotnih.
Nikolaj Medvešek, ZŠAM Trbovlje

ZBOR ČLANOV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN MEHANIKOV
SLOVENJ GRADEC
Redni letni zbor članov Zveze šoferjev in mehanikov
Slovenj Gradec je bil v soboto, 25. februarja 2017.
Predsednik Franc Plazovnik je pozdravil prisotne člane
in goste iz drugih društev, ki so nas kot vsako leto počastili s svojim obiskom. Zbora se je udeležil predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
pri Mestni občini Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik,
hkrati tudi kot pooblaščenec župana Mestne občine
Slovenj Gradec, in predstavnica Koroškega doma starostnikov OE Slovenj Gradec Andreja Kramljak.
Predsednik Franc Plazovnik je poročal o delu združenja v preteklem letu. Vse predvidene aktivnosti in na
prejšnjem letnem zboru članov sprejete obveznosti
za leto 2016 smo v celoti realizirali. Sodelovali smo
na prireditvah, organizirali piknik, ki je namenjen
medsebojnemu druženju stanovskih kolegov, hkrati
je priložnost za medsebojno izmenjavo mnenj in predlogov o delovanju združenja. Organizirali smo strokovno ekskurzijo v Prekmurje, sodelovali pri varovanju udeležencev v cestnem prometu v času gradbenih
del na cestah, varovali šolske poti v začetku šolskega
leta, organizirali tradicionalno srečanje na Uršlji gori.
Pomembna je sklenitev sporazuma o prostovoljnem
delu – prevozi varovancev Koroškega doma starostnikov OE Slovenj Gradec. Predstavljeno je bilo ﬁnančno

poročilo in potrjen zaključni račun, kasneje še sprejet
predlog dela za leto 2017. Na zboru so bile še podeljene jubilejne značke in priznanja za članstvo v Združenju šoferjev in avtomehanikov Slovenj Gradec.
Ob zaključku so se gostje, predstavniki posameznih
društev, zahvalili za povabilo in medsebojno sodelovanje. Predsednik NZZŠAM Slovenije Milan Pečnik se
je zahvalil za povabilo, pohvalil delo našega združenja in nam tudi v prihodnje zaželel dobrih rezultatov.
Predstavnica Koroškega doma starostnikov OE Slovenj
Gradec Andreja Kramljak je povedala, da so varovanci in zaposleni v domu izjemno veseli in zadovoljni s
sodelovanjem prostovoljcev ZŠAM Slovenj Gradec.
Dr. Peter Pungartnik se je v imenu župana Mestne
občine Slovenj Gradec in kot predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Mestni
občini Slovenj Gradec zahvalil za pomoč in sodelovanje ter na kratko predstavil stanje varnosti v prometu
na Koroškem. Poudaril je, da bi bilo treba izvajati več
aktivnosti v zvezi z varnostjo pešcev. Prisotne je pozdravil tudi v imenu uredniškega odbora Prometnega
biltena, ki ga izdaja NZZŠAM Slovenije, v kateri potekajo aktivnosti za preimenovanje v Zvezo voznikov in
avtomehanikov Slovenije.
Pred zaključkom uradnega dela je sledila še potrditev predloga o preimenovanju NZZŠAM Slovenije v
ZZVAM Slovenije. Pred glasovanjem sta predsednik
Franc Plazovnik in dr. Peter Pungartnik pojasnila razloge za preimenovanje in sprejem sklepa na zboru
članov. Naše združenje je soglasno sprejelo sklep o
novem poimenovanju Zveze.
Zbor je bil namenjen tudi srečanju in druženju, ki smo
ga smo nadaljevali ob dobri hrani in prijetnih zvokih
glasbe.
Tinca Brezovnik, ZŠAM Slovenj Gradec

Podpis pogodbe o prostovoljnih prevozih stanovalcev
slovenjgraškega doma starostnikov.
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