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Spoštovane članice in člani!
V dneh, ko boste prejeli tretjo
številko letošnjega Prometnega
biltena, v vseh naših združenjih
zaključujemo s poostrenim
izvajanjem preventivnih aktivnosti ob začetku novega
šolskega leta. Skupaj smo
lahko veseli in ponosni, da
kot stanovska organizacija na
področju varnosti cestnega prometa prispevamo svoj prostovoljni delež k izboljševanju prometne varnosti v Sloveniji.
Skupaj z vsemi dejavniki stopamo korak za korakom k dosegu
ciljev »Vizije nič«, ki jo zasleduje Nacionalni program varnosti
prometa Republike Slovenije.
Kot sem zapisal v uvodniku prejšnje številke, smo po treh
letih ustanovitve naše Zveze, katere ime smo zaradi poznanih
razlogov trikrat spreminjali, dosegli enega izmed temeljnih
ciljev. Na proslavi ob 65-letnici zelo uspešnega delovanja
ZŠAM-a Rogaška Slatina smo namreč slavnostno razvili
prapor Zveze neodvisnih združenj logistov in mehatronikov
(ZNZLM) Slovenije.
Prepričan sem, da smo naredili velik korak naprej k uspešnosti
in složnosti našega delovanja v prihodnje, na kar smo lahko
vsi skupaj ponosni in veseli. Tako trdno korakamo na poti
dosege ciljev, ki smo si jih zastavili ob ustanovitvi.
Dr. Peter Pungartnik
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CVETKA PAŽON OSTAJA PREDSEDNICA
ŠOFERJEV V ROGAŠKI SLATINI
Za člane Združenja šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Rogaška Slatina volilni občni zbor (OZ) ni
prinesel sprememb, kar je potrdilo dobrega dela
predsednice Cvetke Pažon. V nov mandat vstopa v
pričakovanju 65-letnice ZŠAM-a Rogaška Slatina v
sklopu praznika Občine Rogaška Slatina.

gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina, SPVja Šmarje pri Jelšah in predstavnica Kolesarskega
kluba Rogaška Slatina.
Člani so potrdili spremembo v statutu ZŠAM-a
Rogaška Slatina. V statutu se besedilo Neodvisna
zveza šoferjev in avtomehanikov Slovenije
nadomesti z besedilom Zveza neodvisnih združenj
logistov in mehatronikov Slovenije. V statutu se
beseda ZNZŠAM Slovenije nadomesti z besedo
Zveza NZLM Slovenije. Člani so soglasno sprejeli še
nekaj sprememb med starim in novim statutom.

Na začetku OZ-ja je prisotne
pozdravila predsednica Cvetka
Pažon. Z minuto molka so se
poklonili preminulima Stanku
Vosterju in Ivanu Vračunu. Iz
poročila preteklega leta je bilo
razbrati, da so opravili vse načrte, Podelili so tudi stažne značke in priznanja: za 5 let
ki so si jih zadali, kot so akcija
Bodi viden in bodi previden, delili
so odsevna telesa in opozarjali
o nevarni hoji po temi brez
odsevnih teles.
Sodelovali so s policijsko postajo Rogaška Slatina,
SPV-jem Rogaška Slatina in Občino Rogaška
Slatina. OZ je volilni, a ni prinesel sprememb - na
čelu ostaja Cvetka Pažon, kar je potrdilo njenega
dobrega dela. Julija, ko praznujejo obletnico, bodo
razvili prapor Zveze neodvisnih združenj logistov
in mehatronikov Slovenije. Med drugim bodo
delali skupaj s policijo, občino, vsemi šolami, vrtci
in SPV-jem.

Skupinski posnetek udeležencev zbora članov.

Gostje zbora članov ZŠAM-a Rogaška Slatina.

Delovno predsedstvo zbora članov.

Delo združenja je najprej pohvalil podžupan Boris
Führer, pridružil se mu je Darko Grobin, predstavnik
PP-ja Rogaška Slatina, Frenk Plazovnik in Bojan
Penšek, podpredsednika Zveze NZLM-ja Slovenije,
predstavniki združenj, predstavnik Prostovoljnega

Branko Vrbek; 10 let Kristina Rebič Škrabl, Drago
Lah, Andreja Mešiček, Aleksandra Pažon; 20 let
Mladen Bratovenski, Peter Mlakar, Ivan Smeh, Mirko
Žerjav; 35 let Vid Čuješ, Vojko Krivec, Franc Strnad,
Franc Stojnšek; 40 let Mirko Korez, Stanko Novak,
Rudi Prešeren, Maks Regoršek, Franc Svetelšek; 45
let Martin Cerjak, Franc Plavčak, Štefan Stuhne,
Jurij Šket, Albin Trobec; 50 let Franc Guzej; 55 let
Silvo Žgajner.
Prispevek: Milenka Blažević, ZŠAM Rogaška Slatina
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65. OBLETNICA ZŠAM-A ROGAŠKA
SLATINA IN RAZVITJE PRAPORJA
ZNZLM-JA SLOVENIJE
Korenine Združenja šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Rogaška Slatina segajo v leto 1953, ko
so ga ustanovili z namenom združenja poklicnih
voznikov in avtomehanikov. Združenje je letos
praznovalo 65 let delovanja, kar smo 7. 7. proslavili
na Evropski ploščadi. V teh letih nam ni bilo z
rožicami postlano. Vloženega je bilo ogromno
truda, da smo združenje pripeljali do te ravni, na
kateri je sedaj.
Zelo lep nastop so uprizorile mažoretke in glasbeniki godbe na
pihala Vrh nad Laškim.

Slovesni postroj in slavnostna parada uniformiranih članov
ZNZLM-ja v Rogaški Slatini, ki ji je poveljeval poveljnik ZNZLMja Bojan Predovnik.

V paradi je sodelovalo 106 uniformiranih članov,
godba na pihala Vrh nad Laškim in mažoretke Vrh
nad Laškim.

Pozdravni nagovor predsednice Cvetke Pažon in slavnostni
nagovor predsednika Milana Pečnika.

»65 let je treba prebroditi v takšnih in drugačnih
Dolgoletne poti ZŠAM-a Rogaška Slatina in potrebe situacijah. Vesel sem, da ste znali in zmogli preseči
po vztrajnosti na njej se je dotaknil tudi župan vse prepreke, da lahko danes praznujete ta jubilej,«
Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, ki je je med drugim v nagovoru dejal župan.
zbrane pozdravil v imenu povabljenih županov.
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Nagovora župana mag. Branka Kidriča in pomočnika komandirja Gorazda Smrečnika.

Predsednik Milan Pečnik med svečanim razvitjem prapora
NZLM-ja Slovenije.

Pohvale in dobre želje so prinašali tudi predstavniki
združenj, ki z ZŠAM-om Rogaška Slatina sodelujejo.
»Vi ste tisti, ki nam nikoli niste rekli ne,« je dober
odnos z zvezo pohvalil predstavnik Policijske
postaje Rogaška Slatina Gorazd Smrečnik.

Župnik Viktor Vratarič med blagoslavljanjem prapora in
pridružitev praporom ZNZLM-ja Slovenije.

S ponosom lahko povem, da smo zdržali in se bomo
tudi v prihodnje trudili po svojih močeh, da tako
tudi ostane. Na naši proslavi je Zveza neodvisnih
združenj logistov in mehatronikov razvila novi
prapor, kar nam je v ponos.
Predsednik ZNZLM-ja Milan Pečnik je svečano
predal prapor praporščaku Lovru Medvedu, ki je
prisegel, da bo vzorno nosil prapor.

Podelitev priznanja Marjanu Čuješu, predstavniku Občine
Rogaška Slatina.
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Prapor je blagoslovil kostrivniški župnik Viktor
Vratarič. Po blagoslovu se je nov prapor svečano
pridružil praporom ZNZLM-ja Slovenije.
Za večjo prazničnost dogodka, ki ga je povezovala
Sergeja Javornik, je poskrbel tudi ansambel
Rogaški odmev. Slovesnost smo nadaljevali v
športni dvorani II. osnovne šole Rogaška Slatina,
kjer smo podelili plakete, priznanja in zahvale ter
dan nadaljevali ob prijetni glasbi in druženju.
Skupinski posnetek udeležencev prireditve v športni dvorani II.
osnovne šole Rogaška Slatina.

Vsem uniformiranim članom in gostom iskrena
hvala za pomoč pri izvedbi naše proslave, da ste
si vzeli čas in prišli z dobro voljo. Posebna zahvala dvorane, na prireditvi in po končani prireditvi pri
velja vsem članom, ki so pomagali pri pripravi pospravljanju športne dvorane. Hvala vam iz srca.
Prispevek: Cvetka Pažon, predsednica ZŠAM-a
Rogaška Slatina

OBVESTILO BRALCEM
Uredništvo se bralcem, predvsem pa predsedniku in članom ZŠSM-a Velenje iskreno opravičuje za
nenamerno in neljubo napako v drugi številki letošnjega Prometnega biltena, ker je bilo na strani 12
napačno zapisano, da je avtor prispevka Peter Kavšek tudi predsednik ZŠAM-a Velenje. Predsednik
ZŠAM-a Velenje je Peter Praprotnik.

AKTIVNOSTI ČLANOV ZŠAM-A VELENJE
Društvo šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM)
Velenje je aktivo tudi v času dopustov. Tako so
ob šoferskem prazniku 13. julija 2018 organizirali
tradicionalno povorko vozil gasilskega društva,
reševalnih vozil, vozil moto kluba, starodobnikov

in drugih vozil. Povorka se je začela na parkirišču
APS-a v Velenju, nadaljevala pot do obračališča
na Gorici, do Interspara, Šoštanja, Metleč in
Florjana ter nazaj v Šalek pri Velenju, kjer je bil
zaključek.
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Povorke se je udeležil predsednik SPV-ja MO-ja razpoloženje poskrbeli pevci s prelestno pevko in
Velenje Drago Seme in najstarejši ustanovni član odlično harmonikarico.
našega društva Ivan Jovan.
ZŠAM Velenje bo za člane z družinskimi partnerji
To pa ni edina dejavnost ZŠAM-a Velenje v organiziral izlet v Idrijo, kjer si bomo med drugim
poletnih mesecih. V nedeljo, 5. avgusta 2018, ogledali tudi opuščeni rudnik.
so se nekateri člani udeležili organiziranega
praznovanja zavetnika šoferjev sv. Krištofa Pripravljajo se tudi na varovanje otrok ob začetku
»KRIŠTOFOVE NEDELJE« v Slovenskih Konjicah. V šolskega leta. Letos bomo varovanje opravljali od
sklopu svete maše je bil blagoslov avtomobilov. 3. do vključno 5. septembra.
Prireditev je bila namenjena tudi druženju šoferjev
Prispevek: Peter Kavšek, ZŠAM Velenje
in avtomehanikov. Na druženju so za zabavo in
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ČLANI ZŠAM-A SAVINJSKE DOLINE
AKTIVNI TUDI MED POLETJEM
Kljub prihodu poletja, to je čas dopustov, ko se vse Skupaj smo bili veseli in ponosni, da smo po treh
aktivnosti umirijo in ljudje odidejo na dopuste, letih od ustanovitve svečano razvili prapor naše
člani ZŠAM-a Savinjske doline ne spimo.
Zveze.
Prav tako smo se 22. 7. 2018 se odzvali na povabilo
ZŠAM-a Žiri in zatem še ZŠAM-a Slovenske Konjice
na počastitev krištofove nedelje.
Sodelovali smo na največjem prazniku hmeljarjev
Dan hmeljarjev v Braslovčah, ki se je odvijal
12. 8. 2018. Ker gre za zelo veliko in obširno
prireditev, smo bili zadolženi za potek prometa na
prireditvenem prostoru. Kljub manjšim zapletom
smo delo opravili zadovoljivo in uspešno.
Že 7. 7. 2018 smo se odzvali vabilu ZŠAM-a Rogaška Da bi bila pot varna ob začetku šolskega leta, ko se
Slatina, kjer je bila 65. obletnica ustanovitve na cesti pojavi veliko razigranih otrok, ki se v šolo
omenjenega društva.
podajo prvič, smo skupaj z drugim organizacijami
skrbeli za varnost njihovih življenj. V ta namen smo
Ob tej priložnosti so razvili tudi prapor NZLMS-ja, od 3. 9. do 7. 9. 2018 na mestih, kjer je tveganost
ki je v prostorih ZŠAM-a Savinjske doline.
za nesreče večja, s svojo prisotnostjo in pomočjo
pri varnem prečkanju prehodov za pešce skrbeli,
Po osrednji proslavi smo se člani zadržali v da ni prišlo do nesreč.
prijetnem druženju z ostalimi člani sosednjih
društev.

Pri opravljanju varovanja šolskih otrok.

V tem času, ko smo člani ZŠAM-a Savinjske doline
zagotavljali varnost, ni bilo zabeležene nobene
prometne nezgode z udeležbo otrok.
Prispevek: Ivan Vrhnjak, ZŠAM Savinjska dolina
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BLAGOSLOV MOTORJEV IN
ŠTIRIKOLESNIKOV V ŠMIKLAVŽU NAD
RIMSKIMI TOPLICAMI

Blagoslov motorjev in štirikolesnikov vsako
leto poteka na zadnjo nedeljo v juniju. Poleg
motoristov, ki pridejo na blagoslov, se na ta dan
zbere več ostalih obiskovalcev in ker je treba
poskrbeti za prometno varnost, priskočimo na
pomoč tudi člani ZŠAM-a Laško kot redarji. Iz
našega združenja so bili prisotni trije redarji.

motorjev, njihovi lastniki pa so se imenovali Čmrlji.
Poleg modernejših motorjev je bilo videti tudi
veliko štirikolesnikov. Ker je bilo vreme naklonjeno
organizatorjem, je bila tudi temu primerna
udeležba, saj se je blagoslova udeležilo več kot
300 motoristov.

Po blagoslovu so člani domačega moto kluba
Blagoslova se je udeležilo veliko motoristov, poskrbeli, da so se lahko obiskovalci okrepčali s
predvsem ljubiteljev starih motorjev, saj je hrano in pijačo.
bilo mogoče videti veliko različnih Tomosovih
Prispevek: David Ožek, ZŠAM Laško

PIKNIK ČLANOV ZŠAM-A
SLOVENJ GRADEC
Kot vsa leta do sedaj smo tudi letos v Zvezi šoferjev
in avtomehanikov Slovenj Gradec za vse člane in
njihove partnerje organizirali piknik. Dobili smo se
v soboto, 30. junija, ob 13. uri.
Družabno srečanje je potekalo v zelo lepem
vremenu na igrišču Športnega društva Stari trg pri
Slovenj Gradcu. Za jedačo in pijačo je bilo zelo dobro
poskrbljeno, saj sta na pomoč pri pečenju priskočila
člana Judo kluba Slovenj Gradec Tomaž Pečoler in
Franc Oder, za kar se njima prisrčno zahvaljujemo.
Ob zelo dobri hrani smo poskrbeli tudi za rekreacijo,
tako da smo priredili več družabnih iger.
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najbliže pa je zadel in odnesel prvo nagrado naš
večkratni sponzor in član Marko Čas, direktor
podjetja Regina. Da je dobitek za prvo mesto
odnesel domov, pa se je moral kar pošteno
potruditi, kar je razvidno iz posnetka. Letos je
glavno nagrado pripravil in daroval Boris Pečoler,
za kar se mu prisrčno zahvaljujemo. Pri igri javna
licitacija za šampiona ZDA, to je šampanjec
Grganja, last domačije Bizjak iz Goriških Brd, je
sreča prav tako izbrala Marka Časa.
Ob obilici dobre volje, okusno pripravljeni hrani,
zanimivih tekmovanjih in prijetnem druženju smo
Pri igri skrita tarča, ki jo vsako leto pripravi naš okoli 21. ure končali letošnji piknik, ki ga bomo v
skrbni praporščak in lovec Anton Ošlak, je bila naslednjem letu zagotovo ponovili.
kar precejšna gneča, saj so na njej sodelovali vsi
Prispevek: Franc Plazovnik, predsednik ZŠAM-a
prisotni. Izstreljenih je bilo zelo veliko nabojev,
Slovenj Gradec

VAROVANJE OTROK NA
PRVI ŠOLSKI DAN V LAŠKEM

Varovanje šolskih otrok v Laškem.

Člani ZŠAM-a Laško smo tudi
letos sodelovali pri varovanju
otrok na prvi šolski dan. Varovali
smo v Laškem in Rimskih
Toplicah, dvakrat dnevno pri
prihodu učencev v šolo in vrnitvi
domov. Posebno pozornost smo

tudi tokrat namenili najmlajšim več kot 1000 kilometrov. Vsem,
udeležencem v prometu, ki so ki ste prostovoljno svoj prosti
prvič zakorakali po šolskih poteh. čas namenili varovanju otrok,
se združenje iskreno zahvaljuje
Za varnost je skrbelo 14 naših in vas pozdravlja šoferskim
prostovoljcev, ki so opravili več pozdravom Srečno vožnjo!
kot 50 prostovoljnih ur in prevozili
Prispevek: David Ožek, tajnik
ZŠAM-a Laško
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VAROVANJE ŠOLSKIH OTROK
V SLOVENJ GRADCU

Člani Zveze šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM)
Slovenj Gradec smo tudi letos pri varovanju šolskih
otrok sodelovali z Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, vaškimi skupnostmi, gasilskimi
društvi pri Mestni občini Slovenj Gradec, podjetjem
Sintal Koroška in policisti Policijske postaje Slovenj
Gradec. Deset uniformiranih članov ZŠAM-a Slovenj
Gradec smo v dneh od 3. do 7. 9. 2018 med 7.30
in 8.30 ter med 11.30 in 12.30 opravili varovanje
šolskih otrok na treh zaznamovanih prehodih za
pešce. Zahtevne naloge varovanja smo opravili v
ovinku in sredi klanca na Legenski cesti, na glavni
Celjski cesti pri Tiršku, na križišču v Pamečah pri
gostišču Eržen, predsednik Vaške skupnosti SeleVrhe in SPVC-ja MO-ja Slovenj Gradec ter glavni in
odgovorni urednik Prometnega biltena dr. Peter

Pungartnik pa je opravljal varovanje šolskih otrok
na križišču pri Anžiču na Selah.
Letos so varovanje šolskih otrok opravljali člani
Stanko Blatnik, Martin Kraker, Anton Kotnik,
Anton Ošlak, Franc Plazovnik, Stanko Sedovnik,
Branko Stropnik in Emil Žuman.
S prostovoljnim delom na najbolj kritičnih odsekih
cest smo našim mačkom tudi letos omogočili varen
prihod v šolo in odhod domov. Vsem sodelujočim
pri tem projektu iskrena hvala in vsem skupaj
SREČNO vožnjo.
Prispevek: Franc Plazovnik, predsednik ZŠAM-a
Slovenj Gradec
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PRVI MEMORIAL ZNZLM-A SLOVENIJE
IN ZŠAM-A LAŠKO V PIKADU IN
STRELJANJU S SERIJSKO ZRAČNO PUŠKO
Člani ZŠAM-a Laško so 15. septembra 2018 v vse prisotne nagovoril tudi predsednik ZNZLM-ja
Domu strelcev v Mali Brezi v sodelovanju z ZNZLM- Milan Pečnik.
jem Slovenije organizirali 1. memorial v pikadu in
streljanju s serijsko zračno puško.
Tekmovalo se je ekipno, vsaka ekipa je štela po
pet članov, od tega sta v vsaki ekipi po dva člana
Povabljena so bila vsa združenja, ki so včlanjena obvezno tudi streljala s serijsko zračno puško.
v ZNZLM. Žal pa so se vabilu odzvala samo štiri ZŠAM Laško in ZŠAM Savinjska dolina sta imela
združenja, in sicer ZŠAM Savinjske doline, ZŠAM po dve ekipi, medtem ko sta imela ZŠAM Rogaška
Slovenj Gradec, ZŠAM Rogaška Slatina in kot Slatina in ZŠAM Slovenj Gradec po eno ekipo.
gostitelji ZŠAM Laško. Preden se je tekmovanje Tekmovanje je potekalo pod vodstvom sodnikov
uradno začelo, je vse prisotne pozdravil predsednik strelskega društva Mala Breza, ki so zahtevali red
ZŠAM-a Laško Martin Pušnik in jim zaželel veliko in disciplino, zato je vse potekalo nemoteno in ni
tekmovalne sreče. Z enakimi pozdravi in željami je prišlo do zapletov.
Ekipe, ki so sodelovale na memorialu:

ZŠAM Savinjska dolina.

ZŠAM Slovenj Gradec.

ZŠAM Rogaška Slatina.

ZŠAM Laško.
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Skupinski posnetek vseh prisotnih.

Zmagovalna trojica v pikadu.

Zmagovalna trojica v streljanju.
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Podeljevalci in prejemniki priznanj in pokalov.

Ko se je tekmovanje končalo in da smo lažje
počakali na rezultate sodnikov, so za kratek kulturni
program poskrbeli pevci Kulturnega društva
Trobni dol in ansambel »Fušarji«. Pred razglasitvijo
rezultatov je sledila še pogostitev vseh prisotnih.
Med tem, ko se je govorniškemu odru približal
Jože Cverle, smo vsi vedeli, da sledi razglasitev
rezultatov. Pokali so se podelili najboljšim trem
posameznikom v streljanju s serijsko zračno puško,
pikadu in ekipno najboljšim trem združenjem. Vse
ekipe so prejele tudi priznanje za sodelovanje.

prehodni pokal. Podelitev so izvedli predsednik
ZNZLM-ja Milan Pečnik, predsednik ZŠAM-a Laško
Martin Pušnik in predsednik športne komisije v
ZNZLM-ju Bojan Predovnik.
Po podelitvi sta predsednika ZNZLM-ja in ZŠAM-a
Laško dobitnikom pokalov in priznanj čestitala
ter se vsem zahvalila za sodelovanje z željo, da
se naslednje leto ponovno srečamo, vendar v še
večjem številu. Nato se je prijetno druženje ob
zvokih frajtonarice našega člana Simona Golouha
nadaljevalo pozno v noč.

Tokrat je bila sreča naklonjena ZŠAM-u Laško, Športni pozdrav iz Laškega z željo, da se prihodnje
saj smo prejeli pokal za 1. mesto ekipno in tudi leto srečamo še v večjem številu!
Prispevek: David Ožek, tajnik ZŠAM-a Laško
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ŽIVLJENJSKI JUBILEJ
USTANOVNEGA ČLANA
ZŠAM-A VELENJE
Med ustanovnimi člani Zveze šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM)
Velenje moramo omeniti starosto našega združenja Ivana Jovana, ki
letos praznuje 91. rojstni dan.
Njegova življenjska pot je pestra in zelo raznolika. Po končani II.
svetovni vojni je bil najprej službeni šofer v Premogovniku Velenje že
leta 1947 in ustanovni član našega združenja leta 1955 po njegovem
spominu. Sprva je bil blagajnik, dokler ni blagajniške posle prevzel
Ludvik Jeseničnik, ki je bil tudi službeni šofer. Jovan je nato vozil
tudi tovornjak za razvoz premoga vse do leta 1973, ko si je kupil svoj
tovornjak Steuer z nosilnostjo 6,5 tone, nato pa vozilo MAN, ki pa je
bil že prekucnik.
Vseskozi je aktiven našega združenja. Še vedno rad obleče šofersko
uniformo in se udeleži akcij. Doma si je uredil sobo, v kateri ima
razstavljene pohvale in diplome, ki jih je prejel za delo v ZŠAM-u in
Zvezi borcev, kjer je bil dolga leta tudi predsednik. Na priložene sliki
si ogleduje starodobnik TOMOS, kakršnega je imel in vozil že leta
1957. Jovan je še vedno aktiven voznik osebnega avtomobila, saj se
z njim poda tudi prek meja Slovenije.
Prispevek: Peter Kavšek, ZŠAM Velenje

NAŠIM ČLANOM V SLOVO

Štefan Lovrenčak
Rojen: 30. 11. 1925
Umrl: 23. 8. 201
Član: ZŠAM-a
Rogaška Slatina

Rado Glušič
Rojen: 23. 7. 1947
Umrl: 16. 8. 2018
Član: ZŠAM-a
Velenje

Silvester Grčar
Rojen: 31. 10. 1956
Umrl: 10. 8. 2018
Član: ZŠAM-a
Velenje

Stanislav Koradej
Rojen: 12. 5. 1940
Umrl: 31. 8. 2018
Član: ZŠAM-a
Velenje

Venčeslav Vašel
Rojen: 3. 9. 1935
Umrl: 10. 9. 2018
Član: ZŠAM-a
Savinjske doline
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Naš član prihrani vsak dan!
A.M. MIKLAVC d.o.o.
Nizka 21
3332 Rečica ob Savinji
http://www.am-miklavc.com/

AVTOPRALNICA CALIFORNIJA
Miroslav Matjaž Šalamon s.p.
Žarova cesta 9, 3320 Velenje

10 % popusta ob tehničnem
pregledu vozila

10 % – 20 % na pranje in
notranje čiščenje vozila.

AVTOSERVIS LIPNIK s.p.
Škale 66d
3320 Velenje

PSC Praprotnik d.o.o.
Šaleška cesta 15
3320 Velenje
http://www.pscpraprotnik.si/

20 % popusta na koriščenje
vseh storitev.

15 % popusta na koriščenje vseh
storitev in 7 % na nadomestne dele.

AVTODOM in d.o.o.
Cesta talcev 28, 3320 Velenje
http://serviserji.alfaromeo.si/
AVTODOMin/psc.html?Id=486

Marko KORELC s.p.
Podkraj pri Velenju 10r
3320 Velenje
http://www.avtokorelc.si/

15 % gotovinskega popusta in
12 % pri plačilu s plačilno kartico.

10 % popusta na koriščenje
vseh storitev.

POPUSTI ZA ČLANE NZZŠAM-JA SLOVENIJE
NA OBMOČJU ZŠAM-A ROGAŠKA SLATINA
AVTOSERVIS STRAŠEK d.o.o.
Krtince 15, 3241 Podplat
http://www.as-strasek.si/
10 % popusta na redni tehnični pregled
vozila in na delo servisnih storitev.

Ivan FERČEC s.p.
Sv. Florjan 58, 3250 Rogaška
Slatina,
PE Rogatec, Celjska cesta 39
3252 Rogatec
15 % popusta na pranje in notranje
čiščenje vozila.

AVTOALKA s.p.
Spodnje Negonje 27c
3250 Rogaška Slatina
http://www.avtoalka.net/

Montaža gum in avtopralnica KMET
Zvonko PLEVČAK s.p.
Irje 36a, 3250 Rogaška Slatina
http://www.kmet-rogaska.si/

15 % popusta na servisne in
avtokleparsko-ličarske storitve.

5 % popusta na koriščenje vseh
storitev.

