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Spoštovane članice in člani!

 
Spoštovane članice in člani!

Pred vami je tretja letošnja številka 
Prometnega biltena, ki jo boste prejeli 
pred poletjem, ko večina od nas tako in 
drugače preživlja dopustniške dneve. 
V preteklih mesecih smo na rednem 
letnem zboru članic, ki je bil 13. maja  

2017 v prostorih naše Zveze, soglasno sprejeli sklep, da je naše novo 
ime Zveza združenj voznikov in avtomehanikov Slovenije (krajše 
ZZVAM Slovenije). Na podlagi sprejetega sklepa, ki so ga na zborih 
članov pred tem potrdila vsa naša Združenja, je Upravna enota Žalec, 
dne 6. 6. 2017, izdala Odločbo, št.  215-154/2015/20 (objavljena na 
3. strani).
S preimenovanjem, ki je posledica pravdnega postopka z ZZŠAM 
Slovenije, smo naredili še zadnji korak k pravni ureditvi statusa naše 
Zveze, zato ni več razlogov za ukvarjanje z razlogi naše odcepitve, 
temveč ustvarjanju  prihodnosti, ki temelji na transparentnosti 
našega sodelovanja in delovanja ter doseganja zastavljenih vizij in 
ciljev.

V kolikšni meri bomo pri tem uspešni in zanimivi za morebitne 
nove člane, je v največji meri odvisno od nas, spoštovane članice in 
člani. Prihodnost, zasnovana na trdnih temeljih, in jasna izhodišča 
našega delovanja, ki so zasnovana na sodelovanju z vsemi sorodnimi 
zvezami, društvi in posamezniki, je tisto, kar je in bo pustilo pečat 
našemu delovanju. Naj bo ta vreden naših predhodnikov, sedanjih in 
prihodnjih rodovom našega članstva. Temu pa je vredno in častno 
slediti!

                                Dr. Peter Pungartnik
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PROMETNI KOTIČEK 
Naše ceste bodo v prihodnjih letih same lovile prekrškarje
Naše ceste bodo v roku prihodnjih štirih let na novo 
posejane s sistemom senzorjev. Z njimi bo policija 
lahko učinkovito lovila pretežka vozila, lastniki 
tovornjakov bodo kaznovani na dolgi rok.

Zavod za gradbeništvo je pred dvema letoma za 
Evropsko združenje proizvajalcev vozil ACEA spisal 
študijo o težkih tovornih vozilih in načinu nadzora 
nad pretežkimi vozili. V njej je navedel nekaj 
konkretnih ugotovitev. Slovenija je za Litvo druga 
država v EU po deležu mednarodnega tovornega 
prometa na cestah (88 odstotkov), tranzitni promet 
pa v največji meri sestavljajo težki tovornjaki, ki naj 
bi tehtali do 40 ton. Realnost je drugačna. Podatki iz 
merilnih postaj po Sloveniji iz leta 2013 so pokazali, 
da po naših cestah v povprečju kar 15 odstotkov 
tovornih vozil vozi preobteženih. Povprečna 
preobtežitev je sicer okoli 15 odstotkov, a obstoječe 
merilne naprave so zabeležile celo 67-odstotno 
preobremenitev tovornjaka nad njegovo dovoljeno 
skupno maso.  

Trenutno se prevoznikom zelo izplača preobtežiti 
tovornjak, ker 10 odstotkov višja masa pomeni 
ravno toliko višji dobiček. Kazni so sicer visoke, a 
po drugi strani je možnost, da bi pretežek tovornjak 
odkrili, danes zelo majhna, tudi v primeru nadzora 
se kazen hitro izplača. Strožje obravnavanje 
problematike preveč natovorjenih vozil na cestah 
je že pred nekaj leti predvidela uredba Evropske 
komisije, v slovenski pravni red pa jo bodo vnesle 
spremembe Zakona o cestah, ki naj bi stopil v veljavo 
še letos. Predlog zakona določa, da naj bi do 27. 
maja 2021 država vzpostavila sistem samodejnega 
prepoznavanja vozil, ki samo ali skupaj s tovorom 
presega dovoljeno maso, predpisano za posamezno 
vrsto vozil.

Kako natančno naj bi deloval nadzorni sistem, 
v tem trenutku še ni jasno. Osnutek zakona v 
grobem predvideva naprave, ki bodo samostojno 
pridobivale podatke o masah vozil s senzorji, ki 
bodo vgrajeni “na, ob ali v vozišče državne ceste 
oziroma cestno telo, ali z napravami, nameščenimi 
na vozila.”

V največji meri bo zelo verjetno uporabljena tako 
imenovana WIM tehnologija merjenja vozil med 
vožnjo, ko bodo občutljivi senzorji v indukcijskih 
zankah ali ploščah na cesti zaznavali tip vozila, 
število osi in obtežitev. Hkrati bo verjetno kamera 
snemala registrske tablice kršiteljev. Gre za zelo 
zanesljivo tehnologijo, na natančnost katere pa 
vseeno lahko vpliva vrsta zunanjih dejavnikov, tudi 
hitrost vozil in stanje cestne površine. Pridobljeni 
podatki bodo v primeru kršitve dokaz, na podlagi 
katerega bo policija ali redarstvo pisalo kazni, a 
v tem primeru bo morala biti naprava ustrezno 
umerjena s strani Urada za meroslovje.

Dodatna novost, ki jo predvideva nov pristop do 
preobteženih vozil, pa je načrtno vseevropsko 
zbiranje podatkov. Slovenija bo morala namreč 
podatke o meritvah in kršiteljih, tako kot ostale 
države, redno posredovati Evropski komisiji.

Predpisane globe bodo sicer ostale znotraj zdaj 
veljavnih okvirjev, kar pomeni med 200 in 900 
evri kazni za voznika, osebo, ki je nalagala, in 
naročnika. Ker se prekoračitev meri v odstotkih in 
ne v kilogramih, je teoretično povsem mogoče, da 
bi zaradi prenaloženosti visoko kazen plačal tudi 
voznik avtomobila s prikolico. Za pravne osebe in 
s.p-je bodo kazni med 600 in 3.000 evri, je zapisano 
v osnutku spremenjenega Zakona o cestah.

Prirejeno po zapisu: Andreja Lebana, Ljubljana 

Želim vam varno udeležbo v cestnem prometu.

Dr. Peter Pungartnik
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V letih se je 
s p r e m e n i l a 
s t o p n j a 
m o to r i za c i j e , 
transporta in 
e k s t e n z i v n a 
u p o r a b a 
osebnega vozila. 
Novo obdobje 
po osamosvojitvi 
nam je z ukinitvijo 
ž e l e z n i š k e 
p o v e z a v e 
na široko 
odprlo vrata 
m o to r i za c i j e , 
večjega pomena 
c e s t n e g a 
t r a n s p o r t a 
in masovne 
u p o r a b e 
osebnega vozila. 

Danes si življenja brez cestnega transporta ne znamo več 
zamisliti. Tako smo s svojim delovanjem in preventivnim 
odnosom do drugih udeležencev preprečili marsikatero 
grenko izkušnjo na naših cestah. K temu pa je velik delež 
prispeval tudi avtomehaničarski kader, ki je s svojim 
nenehnim izboljševanjem znanja skrbel, da so bila vozila 
redno in brezhibno servisirana. 

   

PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV SLOVENJ GRADEC
Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Slovenj 
Gradec je začelo delovati davnega leta 1946. Ustanovna 
seja se je izvedla v gostilni pri »Ančki«. Ker so se 
simpatizerji vedno bolj zavedali pomena prometne 
discipline v javnem prometu, nediscipline pešcev, 
kolesarjev in voznikov v tistem času, so leta 1951 izvedli 
prvo sejo »Avtomobilsko motociklističnega društva«, 
kot so takrat poimenovali ZŠAM Slovenj Gradec. Prvi 
predsednik je bil Jože Rojc, ki je bil že v tistih časih lastnik 
podjetja Avto transport Slovenj Gradec.

Ustanovni člani: Alojz Velcl, Slavko Hodnik, Jože Reberšek, 
Marjan Železnikar, Jure Potočnik, Franc Konečnik st., 
Aleksander Kencijan, Bertl Pirnat, Franc Rutnik, Erik 
Karničnik, Jakob Rigelnik, Jože Skaza, Ivan Flajmeš, Paul 
Otto, Jože Cehner, Marko Jovan, Vinko Špiljak, Roman 
Šuler, Franc Stopajnik, Franc Kostanjevec, Ivan Kranjc, 
Ivo Meznarič, Franc Šlebnik, Anton Panzi, Ivan Iršič, Jože 
Širnik, Lovro Černič in Ivan Hudrap. 

V petdesetih letih, ko se je cestni transport širil, se 
je porodila ideja o ustanovitvi šole Ljudska tehnika 
šole za voznike motornih vozil. V okviru takratnega 
Avtomobilsko motociklističnega društva Slovenj 
Gradec smo v 18-letni dobi delovanja izobrazili več kot 
sto voznikov C, D in E kategorije, ki so s tem pridobili 
strokovnost svojega vozniškega poklica. Ker je bilo v tem 
obdobju veliko postorjenega na področju izobraževanja 
poklicnih šoferjev, smo prav tako v okviru avto šole, ki 
je delovala v sklopu društva, izobrazili veliko voznikov B 
kategorije. 

Avtobusi, last Ljubljana transport

Letnik 1952

Spričevalo šole 1952

Letnik 1973-1974

Letnik 1972-1973
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Ves čas delovanje združenja so aktivni tudi uniformiranci, 
ki se udeležujejo raznih parad, pogrebov umrlih članov, 
srečanj in raznih prireditev. Prva parada uniformirancev 
ZŠAM Slovenj Gradec je bila organizirana leta 1973 v 
Slovenj Gradcu.

  

Vsa leta delovanja sodelujemo z lokalnim okoljem, 
prometno policijo, Svetom za preventivo v cestnem 
prometu in ostalimi društvi. Skupaj z gasilci in policijo 
vsako leto sodelujemo v akciji Prvi šolski dan, v kateri 
naši člani na prehodih za pešce pospremijo najmlajše 
nadobudneže na poti v šolo ali iz nje. Skupaj s Svetom 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujemo 
v vseh akcijah. Z Mladinsko iniciativo mladih za tretjo 
razvojno os smo se vključili v projekt izgradnje hitre 
ceste na Koroško. Menimo, da bo hitra cesta na Koroško 
prispevala k boljši varnosti v cestnem prometu. Za člane 
organiziramo razna dodatna usposabljanja iz cestnih 
predpisov in preventive. Naj še omenimo skupno 

vključevanje ZŠAM Slovenj Gradec in Doma starostnikov 
Slovenj Gradec v projekt prostovoljnega prevoza 
starejših občanov. 

  

Skozi leto se najde čas tudi za skupna druženja: v 
začetku leta z izvedbo zbora članov, poleti s piknikom in 
jeseni s strokovno ekskurzijo. Prav tako se udeležujemo 
druženja v sklopu NZZŠAM Slovenije in ostalih združenj.

Prizadevamo si, da bi še naprej dobro sodelovali tako 
na formalnih kot neformalnih srečanjih, še naprej 
sledili našem poslanstvu in se vključevali v projekte, 
ki prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu. 
Zavedamo se, da je k dolgoletnemu uspešnem delu 
in ugledu združenja pripomogel vsak član. Njihova 
pripadnost, predanost, zvestoba, ki jo izkazujejo 
društvu, pa je neprecenljiva. 

Zapisal: Franc Plazovnik, predsednik ZŠAM Slovenj 
Gradec

Tudi v ZŠAM Hrastnik je bil v marcu 2017 letni zbor 
članov društva. Pregledano je bilo delo društva v 
preteklem enoletnem obdobju in sprejete smernice za  
delovanje v letu 2017.

V poročilu o delu društva je  predsednik poudaril 
predvsem akcije, v katerih je sodelovalo 23 članov 

Parada 1976

Parada 1973  

Varovanje šolskih otrok, september 2016

Prevoz starostnikov, marec 2017 

ZBOR ČLANOV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN 
MEHANIKOV HRASTNIK 

združenja. Opravljali so naloge redarstva na prireditvah 
»Rompompom«, blagoslov motoristov, pri opravljanju 
kolesarskih izpitov osnovnošolcev in pri najbolj odmevni 
akciji redarstva »Prvi šolski dnevi«. Člani so  opravili 
164 prostovoljnih delovnih ur in prevozili 520 km. Kot 
ocenjevalci so sodelovali pri kvizu »Kaj veš o prometu 
in spretnostni vožnji«, ki je potekal na osnovni šoli, 
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sodelovali pri družinski uri v tednu mobilnosti, sodelovali 
pri prižiganju sveč za svetovni dan žrtev prometnih 
nesreč. V nekaterih akcijah so sodelovali z različnimi 
deležniki, kot so Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, Zavod  Varna pot, Moto klub Šlozberg, AMD 
Hrastnik. Poleg naštetega so se udeleževali sej NZZŠAM 
Slovenije, sej upravnega odbora  društva, zborov članov 
drugih  združenj, obletnic in pogrebov preminulih članov  
združenj. 

V program za delo društva v letu 2017 so poleg že 
ustaljenih akcij, ki so bile izvedene v letu 2016, dodali 
še organizacijo krvodajalske akcije, obnovo tečaja za 

izvajanje prve pomoči in uporabo defibrilatorja,  obiske 
starejših in bolnih članov združenja.

Zbora članov se je udeležilo tudi več gostov, članov 
drugih združenj in zveze, ki so pozdravili občni zbor, 
dali priznanje delovanju združenja, predvsem pa so 
se zahvalili za pomoč in delo, ki ga prispevajo člani 
združenja v različnih skupnih akcijah.

Po uradnem delu se je zbor članov nadaljeval v prijetnem 
klepetu in druženju.

Zapisala: Karolina Senčar, ZŠAM Hrastnik 

Komisija za šport pri NZZŠAM Slovenije je letos drugič 
organizirala državno tekmovanje poklicnih voznikov na 
avto poligonu Ločica ob Savinji. Po uvodnih pozdravnih 
in vzpodbudnih besedah župana občine Polzela Jožeta 
Kužnika se je tekmovanje začelo.

Državno prvenstvo  je potekalo v dveh sklopih, v 
hitrostnem testiranju v cestno prometnih predpisih ter 
spretnostni vožnji tovornjakov in avtobusov. Tekmovanja 
se je udeležilo 51 posameznikov iz treh združenj 
NZZŠAM Slovenije (ZŠAM Laško, ZŠAM Velenje in ZŠAM 
Savinjska dolina) ter tekmovalca iz ZŠAM Murska Sobota 
in šoferka iz kluba Šoferskih mačk.

Vsi tekmovalci so se pred spretnostno vožnjo pomerili 
v poznavanju cestno prometnih predpisov pod budnim 
očesom izpitne komisije iz Celja. Po disciplinah so 
dosegli naslednje rezultate:

Pri hitrostnem tekmovanju cestno prometnih predpisov 
je zmagal Branko Petek, član ZŠAM Savinjska dolina, 
pred Marjanom Škreblinom, prav tako članom ZŠAM 
Savinjska dolina, tretji je bil Rado Jeromel, član ZŠAM 
Velenje. 

2. DRŽAVNO TEKMOVANJE POKLICNIH VOZNIKOV
V spretnostni vožnji z avtobusom je zmagal Branko 
Petek, član ZŠAM Savinjska dolina, drugo mesto je 
osvojil Anton Otavnik, prav tako član ZŠAM Savinjska 
dolina, tretje mesto je pripadlo Hilariju Vanušku, članu 
ZŠAM Velenje. 
Pri spretnostni vožnji s tovornim vozilom nad 5 ton je 
zmagal Zlatko Hribernik, član ZŠAM Savinjska dolina, 
pred Matejem Sevškom, članom ZŠAM Laško, in 
Francijem Gunzkom, članom ZŠAM Laško.
Spretnostno vožnjo s tovornim vozilom do 5 ton je 
osvojil Štefan Ozvaldič, član ZŠAM Savinjska dolina, 
drugo mesto je osvojil Martin Pušnik, član ZŠAM Laško, 
in tretje mesto Franc Privšek, član ZŠAM Laško.

Ekipno je zmago slavila ZŠAM Savinjska dolina pred 
ZŠAM Laško in ZŠAM Velenje. Prehodni pokal so že 
drugič zapored osvojili tekmovalci ZŠAM Savinjska 
dolina.

Svečana podelitev pokalov je pripadla predsedniku 
NZZŠAM Slovenije Milanu Pečniku in predsedniku 
komisije za šport Bojanu Predovniku.

Da je tekmovanje potekalo brezhibno, se Komisija za 
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šport NZZŠAM Slovenije zahvaljuje vsem sodnikom za 
korektno sojenje, šoli varne vožnja Verdev za izpeljavo 
spretnostne vožnje in podjetju APS Velenje za uporabo 
njihovih vozil. Nenazadnje hvala tudi za uvodne 
vzpodbudne besede županu občine Polzela Jožetu 
Kužniku.

Tekmovalci iz ZŠAM Laško so se 22. 4. 2017 na avto 
poligonu v Ločici ob Savinji pomerili z ostalimi združenji 
Neodvisne zveze združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije v spretnostni vožnji in znanju cestno prometnih 
predpisov. 

Naše združenje je zastopalo 13 tekmovalcev, ki so se 
pomerili v naslednjih kategorijah: tovorno vozilo do 5 
ton (Martin Pušnik, Franc Privšek, Pavel Marot in Blaž 
Kidrič), tovorno vozilo nad 5 ton (Matej Sevšek, Franci 
Gunzek, Peter Jančič, Matjaž Ferlič in Silvo Centrih), 
avtobus (Hugo Ocvirk, Marko Jesih, Simon Golouh in 
Simon Salezina) ter hitrostno testiranje v znanju cestno 
prometnih predpisov. 

Po uradnem delu je sledilo krajše družabno srečanje 
ob hrani in pijači, za kar je poskrbela ekipa domačega 
združenja.  

                                                            
Zapisal: Bojan Predovnik, predsednik Komisije za šport 
pri NZZŠAM Slovenije

EKIPA ZŠAM LAŠKO NA 2. DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU POKLICNIH VOZNIKOV  

Blaž Kidrič, pripravljen na vožnjo.
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Zahvala gre tudi NZZŠAM Slovenije in ZŠAM 
Savinjske doline za zelo kakovostno organizacijo 
tekmovanja. Se vidimo prihodnje leto. Srečno 
vožnjo!

Zapisal: David Ožek, ZŠAM Laško

ČLANI ZŠAM SLOVENJ GRADEC 
USMERJALI PROMET 

Poleg tekmovalcev so bili iz našega združenja 
prisotni tudi štirje sodniki: Milan Maček, Lojzi 
Pavčnik, Marjan Zupanc in Robert Ožek, ki je bil tudi 
vodja poligona, ter David Ožek, tajnik ZŠAM Laško, 
ki je skrbel za računalniško vodenje rezultatov 
tekmovanja.

Kot posamezniki so naši tekmovalci osvojili:
•	 drugo mesto, 

tovorno vozilo do 
5 ton – Martin 
Pušnik 

•	 tretje mesto, 
tovorno vozilo 
do 5 ton – Franc 
Privšek 

•	 drugo mesto, 
tovorno vozilo 
nad 5 ton – Matej 
Sevšek 

•	 tretje mesto, 
tovorno vozilo 
nad 5 ton – Franci 
Gunzek 

Ekipno je naše združenje osvojilo drugo mesto, za 
kar se vsem tekmovalcem iskreno zahvaljujemo in 
jim čestitamo. 

Člana sodniške ekipe

Osvojeni pokali tekmovalne ekipe ZŠAM Laško

Skupinski posnetek ekipe ZŠAM Laško

Končno so se začele obnavljati tudi državne 
ceste na Koroškem. Za varnost pri izvajanju del 
smo pri usmerjanju prometa sodelovali tudi 
člani ZŠAM Slovenj Gradec. V različnih časovnih 
terminih smo posamezni člani opravljali 
zahtevno in odgovorno delo v obdobju od 14. 
aprila do 15. maja 2017.

Vsem članom, ki so sodelovali pri tem projektu, 
najlepša hvala.
 
Zapisal: Frenk Plazovnik, 
predsednik ZŠAM Slovenj Gradec

Skupinski posnetek
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Gospod Rudi  Saviozzi 
je ljubitelj motorjev in 
avtomobilov, od kar se 
zaveda,  da ti obstajajo. 
V otroških letih v  času 
druge svetovne vojne 
– rojen je 8. maja 
1939. leta, je videval 
predvsem nemške 
motorje in avtomobile, 
namenjene vojnim 
potrebam. Po vojni  se 
je avtomobilizem tudi 
po Hrastniku  začel 
razvijati in širiti. 

Leta 1970 se je 
njegova velika 
želja postati šofer 
uresničila. Kot  šofer, 
včasih radi rečemo 
»z dušo in srcem«, se 
je Združenju šoferjev 

in avtomehanikov pridružil že leta 1973. Sprva je 
bil le član, ki je pomagal pri organizacijah  različnih 
prireditev in akcij, leta 1982 pa je postal tajnik, leta 
1988  predsednik in to funkcijo opravlja še danes, 
torej že skoraj  30  let. V prvih letih predsednikovanja  
je organiziral  šoferske parade za  praznik šoferjev, 13. 
julija, z vsakoletno povorko in vožnjo avtomobilov po 
Hrastniku, nato so se  parade spremenile v šoferske 
piknike, ki jih je organiziral skupaj z AMD Hrastnik  
na  Kalu. Organiziral je šoferske plese za novo leto, 
vse z namenom ohranjati tovarištvo,  povezanost in 
pripadnost  stanovski organizaciji. 

ZŠAM Hrastnik, ki ga vodi, je  predvsem z njegovo 
pomočjo vsa ta leta  ohranjalo in utrjevalo isto načelo 
- opravljati humanitarno in preventivno  dejavnost 
na področju varnosti v cestnem prometu. Z mislijo, 
da je s poučevanjem in vzgajanjem treba začeti že 
pri najmlajših, je sodeloval s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pri organizaciji in izvedbi 
vsakoletnega kviza »Kaj veš o prometu«. 

RUDI  SAVIOZZI, DOBITNIK  BRONASTEGA 
PRIZNANJA OBČINE HRASTNIK ZA DELO NA 
PODROČJU DRUŠT VENIH DEJAVNOSTI  

V skrbi za naše najmlajše, ki se kot  prvošolci srečujejo 
s prometom, se je razvila akcija »Prvi šolski dnevi«. 
Kdo ne pozna uniformiranih gospodov z rumenimi 
brezrokavniki, ki stojijo na najbolj nevarnih in 
prometnih delih cest okrog šol in zaradi katerih 
takoj zmanjšamo hitrost – tudi to so člani združenja  
šoferjev, ki skupaj z gospodom Rudijem in Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu pomagajo 
urejati in umirjati  prometni režim okrog šol.

Rudi in tudi drugi člani Združenja šoferjev in 
avtomehanikov so pogostokrat redarji na različnih 
prireditvah. Tako je tudi sam pogostokrat redar na 
prireditvi »Rompompom« na Dolu pri Hrastniku, 
na blagoslovu motoristov 2. maja na Dolu, pri 
opravljanju kolesarskega izpita osnovnošolcev.
Kot predsednik ZŠAM Hrastnik si prizadeva za 
ohranjanje članstva društva, za povezovanje in 
spoštovanje  članov. Pri svojem delu je zelo povezan 
z drugimi društvi in organizacijami, ki skrbijo za 
varnost v cestnem prometu, to sta predvsem AMD 
Hrastnik in SPV Hrastnik, katerega član je bil ves čas 
svojega predsednikovanja.

Gospod Rudi Saviozzi je izjemno pozitivna oseba, 
vedno pripravljen priskočiti na pomoč, z neverjetno 
energijo in željo po kreativnem delu v društvu. Je 
organizator in koordinator številnih prireditev in 
si nenehno prizadeva za dobre odnose med člani, 
društvi in drugimi občani. Z mirno vestjo lahko 
zapišemo, da je zadnjih trideset let vložil stotine 
ur prostega časa v dobrobit svojega okolja, da si 
je vedno prizadeval tudi za razvoj svojega okolja, 
tako na področju izobraževanja in usposabljanja 
občanov s področja cestno  prometnih predpisov, 
varnosti v prometu, pa tudi pri urejanju, izgradnji 
in posodabljanju prometne infrastrukture v občini, 
zato si nesporno zasluži bronasto priznanje Občine 
za delo na področju društvenih dejavnosti.

Zapisala: Karolina Senčar, ZŠAM Hrastnik
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VABILO
ZVEZA ZDRUŽENJ VOZNIKOV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE

vabi dne 15. 07. 2017 na 2. proslavo ob dnevu šoferjev in avtomehanikov Slovenije 
in razvitje novega prapora Zveze na poligonu v Ločici ob Savinji

PROTOKOL PROSLAVE 

	 Zbor uniformirancev ob 14:00 uri na poligonu v Ločici ob Savinji
	 Ob 15:00 sprevod povorke uniformiranih članov in predaja raporta
	 Himna – godba na pihala
	 Pozdravni govor predsednika ZZVAM Slovenije g. Milana Pečnika
	 Kulturni program
	 Govor slavnostne govornice ministrice za obrambo ge. Andreje Katič
	 Govor županov
	 Slavnostno razvitje prapora ZZVAM Slovenije
	 Pobratenje praporov in blagoslov
	 Kulturni zaključek

Vabljeni v čim večjem številu, oziroma si želimo prisotnost vsaj predstavnika vašega združenja in 
praporščaka z praporom. Kotizacija za udeležbo na proslavi znaša 5,00€, ki se nakaže na TRR: SI56 6100 
0001 2209 349.  Prijave prosimo do 05.07.2017 na email: info@nzzsams.si

Lepo Vas pozdravljam in Vam želim srečno in varno vožnjo.

> > S R E Č N O  V O Ž N J O < <

                        Predsednik ZZVAM Slovenije
                         Milan Pečnik

NAŠIM ČLANOM V SLOVO    

Roman Zupanc
Rojen: 20. 12. 1943
Umrl: 27. 4. 2017
Častni član 
ZŠAM Savinjska dolina  

Ivan Krajnc Rojnik
Rojen: 19. 9. 1955
Umrl: 5. 5. 2017    
Član ZŠAM Savinjska dolina

Milan Piškur
Rojen: 1. 12. 1942
Umrl: 11. 5. 2017
Član ZŠAM Velenje

Štok Zoran
Rojen: 24.6. 1956
Umrl: 10.6. 2017
Član ZŠAM Savinjska dolina 
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