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UVODNIK

VSEBINA

Spoštovane članice in člani!
Pred vami je četrta in hkrati zadnja
letošnja številka Prometnega biltena, ki jo boste prejeli pred božičnimi
in novoletnimi prazniki, zato njegov
zadnji del vsebuje voščila zveze in
naših združenj za srečno in varno
udeležbo v cestnem prometu v prihajajočem novem letu 2017.
V uvodnem delu je prav, da se vam
kot glavni in odgovorni urednik iskreno opravičim za zamenjavo
nekaterih fotografij v objavljenih prispevkih prejšnjega biltena,
do katerih je prišlo pri tehničnem urejanju gradiva pred tiskanjem. Prav tako v prejšnji številki niso bili objavljeni nekateri
prispevki, ki so bili najavljeni v uvodnem nagovoru podpredsednika zveze Bojana Penška, zato neljubo napako popravljamo v
tem biltenu.
Kljub ugotovljenim pomanjkljivostim in storjenim napakam, ki
so večinoma posledica nastajanja nečesa novega, v uredniškem
odboru upamo, da so vam zastavljena zasnova in objavljene
vsebine v celoti gledano všeč. Nekje v sredini prihodnjega leta
bomo v eni izmed številk pripravili anketo in vas zaprosili za sodelovanje, ki bo v temelju namenjeno vaši oceni in predlogom za
izboljšanje vsebin našega glasila, ki je namenjeno informiranju
vseh vas, hkrati pa se pojavlja tudi v javnosti, ki nas spremlja in
ocenjuje. Tudi zato moramo naše poslanstvo, ki ga imamo kot
stanovska organizacija v družbi, nadgrajevati in dopolnjevati.
Temu je bila in bo tudi v prihodnje namenjena vsebina Prometnega biltena.
V zaključku uvoda vam kot glavni in odgovorni urednik Prometnega biltena v svojem imenu in imenu članov uredniškega odbora želim vesele božične praznike in srečno 2017.
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PROMETNI KOTIČEK
KOTIČEK
VPROMETNI
novi rubriki našega
biltena vam glede na aktualno dogajanje v cestnem prometu predstavljamo nekatere
določbe Pravilnika o delih in opremi vozil, ki velja od 1. oktobra 2013.
V novi rubriki našega biltena vam glede na aktualno dogajanje v cestnem prometu predstavljamo
nekatere določbe Pravilnika o delih in opremi vozil, ki velja od 1. oktobra 2013.
Vrsta motornega vozila

Dvosledna motorna vozila,
katerih največja dovoljena
masa PRESEGA 3.500 kg (in
njihovih priklopnikov)

Vrsta motornega vozila

Dvosledna motorna vozila,
katerih največja dovoljena
masa NE PRESEGA 3.500 kg
(in njihovih priklopnikov)

Zimska oprema vozil
(20. čl. Pravilnika o delih in opremi
vozil)

Globina kanalov v dezenu pnevmatik
(18. in 20. čl. čl. Pravilnika o delih in
opremi vozil)

Zimske pnevmatike najmanj na
pogonskih kolesih ali
poletne pnevmatike in v priboru
ustrezno velike snežne verige ali
verigam enakovredni pripomočki.
Vozila s štirikolesnim pogonom
morajo imeti v primeru stalnega
pogona snežne verige vsaj za eno os
in v primeru priklopljivega pogona
vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg
tega morajo imeti ta vozila v opremi
še lopato.

Na vozilih z največjo dovoljeno maso
nad 3,5 tone in, ki dosegajo hitrost
nad 40 km/h morajo biti, pnevmatike
na isti osi enake velikosti, vrste,
zgradbe, nosilnosti in kategorije
hitrosti ter istega proizvajalca in
dezena.
Na prednjih oseh vozil M2 in M3
(avtobusih) in vozilih za prevoz
nevarnega blaga se NE SMEJO
uporabljati OBNOVLJENE pnevmatike.

Zimska oprema vozil
(20. čl. Pravilnika o delih in
opremi vozil)

Globina kanalov v dezenu pnevmatik
(18. in 20. čl. čl. Pravilnika o delih in
opremi vozil)

Zimske pnevmatike na vseh
kolesih ali
poletne pnevmatike in v priboru
ustrezno velike snežne verige za
pogonska kolesa ali verigam
enakovredni pripomočki za
pogonska kolesa.
Vozila s štirikolesnim pogonom
morajo imeti v primeru stalnega
pogona snežne verige vsaj za
eno os in v primeru
priklopljivega pogona vsaj za
stalno vklopljeno os.
Pri vožnji z verigami
je največja hitrost
omejena na 50 km/h.

Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo
v zimsko opremo, morajo biti globoki
najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike, ki
imajo glavne kanale dezena globoke manj
kot 3 mm, prištevamo k poletnim
pnevmatikam.
Pnevmatike na vozilu morajo po velikosti,
nosilnosti in kategoriji hitrosti ustrezati
pnevmatikam, ki so v potrdilu o skladnosti
vozila ali v soglasju k registraciji vpisane v
rubriki »dovoljene pnevmatike« ali v
drugem ustreznem dokumentu o vozilu.
Na vozilih z največjo dovoljeno maso do
vključno 3,5 tone, ki dosegajo hitrost nad
40 km/h morajo biti vse pnevmatike
enake velikosti (če izdelovalec vozila ni
predvidel različnih pnevmatik na različnih
oseh, na isti osi pa tudi iste nosilnosti,
kategorije hitrosti ter istega proizvajalca in
dezena (vzorec tekalne površine).

Z zimsko opremo morajo biti motorna vozila opremljena v zimskem času (od 15. novembra do 15. marca
naslednjega leta) in v zimskih razmerah.
Dr. Peter Pungartnik
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PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV MURSKA SOBOTA
Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Murska Sobota je začelo delovati pred sedeminšestdesetimi leti (daljnega leta 1949) in sicer zato, da
združi poklicne voznike in avtomehanike v močno
strokovno organizacijo, ki bo usmerjala in vzgajala
člane kot dobre poklicne tovariše, kar je bilo takrat
zelo pomembno glede na ugotovitve prometne psi-

hologije, da je dober mehanik ali voznik tisti, ki je
tudi dober tovariš.
Uspelo nam je, da smo v društvu ustanovili šolo za
poklic voznika, in to podružnično šolo v sklopu Strokovnega izobraževalnega centra za voznike motornih vozil Ljubljana Ježica, pozneje pa v sklopu mariborske poklicne šole. Za naš konec severovzhodne
Slovenije je to bil velik uspeh: našim voznikom ni
bilo treba obiskovati oddaljenih šol. Po podatkih, ki

jih imamo, se je pri nas izšolalo več kot tisoč članov.
Šola je obstajala triindvajset let.
V začetku nam je uspelo, da smo v večjih podjetjih
ustanovili aktive ZŠAM-a. Tako smo lažje izvajali
program dela in člane seznanjali z novostmi v avtomoto tehniki in cestnem prometu, pridobivali pa so
si tudi znanje prometne psihologije, ki je za voznike
še kako potrebna in pomembna, in o cestnoprometnih predpisih. Že ob ustanovitvi društva smo
si med osnovnimi nalogami zadali tudi to, da se
bomo pri svojem delovanju odpirali navzven, torej
da ne bomo društvo zaprtega tipa. To nalogo smo
uresničevali. Vsa leta obstoja smo sodelovali z drugimi društvi in organizacijami, ki so imeli v svojem
programu dela podobne vsebine, kot so varnost v
cestnem prometu, avto-moto tehnika in avto-moto
šport. To sodelovanje se je pokazalo za zelo dobro
in traja še danes. Tako sodelujemo z društvi in organizacijami, kot so Avto-moto društvo Murska Sobota, postaje policije, osnovne in srednje šole, SPV
občin Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in
druge, Društvo starodobnih vozil, Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Zanje smo organizirali
tudi dopolnilno izobraževanje, predavanja o cestnoprometnih predpisih in novostih v avto-moto

Praznovanje 50- in 60-letnice delovanja ZŠAM-a Murska
Sobota (8. 8. 1999 in 11. 7. 2009)

tehniki ter o temah prometne psihologije. Izpostaviti moram organizacijo akcije Vse za varnost v prometu in sodelovanje v njej. To je oblika tekmovanja
v treh disciplinah: spretnostna vožnja, ocenjevalna
vožnja in test poznavanja cestnoprometnih predpisov. Ta tekmovanja izvajamo že več kot štirideset
let z murskosoboško, moravskotopliško, puconsko
in drugimi občinami.
Naša odprtost navzven se kaže še pri vrsti drugih
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Naše delo poteka od začetka koledarskega leta, ko
na zboru članov društva sprejmemo letni delovni
program, sredi poletja pripravimo proslavo ob prazniku šoferjev in avtomehanikov, ob koncu leta pa
člansko družabno prireditev. Vmesni meseci pa so
napolnjeni z naštetimi in še z drugimi akcijami.
Za uspehe našega združenja so seveda zaslužni njegovi zavzeti člani, ki ga tudi predstavljajo in ki čutijo
tovarištvo in delujejo solidarnostno.
Fotografije in tekst: Feri Glazar, ZŠAM Murska Sobota
Stanovski praznik (13. 7. 1971)

akcij, ki jih organiziramo ali v njih sodelujemo. Z
osnovnimi šolami sodelujemo pri varovanju otrok
ob prvih dnevih novega šolskega leta, pri kolesarskih izpitih učencev in pri kolesarskem tekmovanju
pod geslom Kaj veš o prometu (občinsko in republiško tekmovanje). Z SPV-jem Mestne občine Murska
Sobota sodelujemo v akciji V mestu brez avtomobila, z AMD Murska Sobota pa pri avto-moto športnih tekmovanjih. Pri teh akcijah z nami sodelujejo
z nami SPV-ji občin, postaja policije in zdravstveni
dom v Murski Soboti ter PGD.
Franc Čarni, predsednik ZŠAM-a Murska Sobota

60. LETNICA ZŠAM-a VELENJE IN
PROSLAVA NZ ZŠAM-a SLOVENIJE
ZŠAM Velenje je v soboto, 9. julija 2016, pripravilo
svečano prireditev ob jubilejni 60. letnici obstoja in
povorko vozil ob prazniku šoferjev (13. julij), oboje
pa je združil s 1. proslavo Neodvisne zveze združenj
šoferjev in avtomehanikov (NZZŠAM) Slovenije.
Zbirno mesto začetka povorke je bilo parkirišče
podjetja APS Velenje na Koroški cesti. Do 11.15, ko
je povorka krenila po glavnih ulicah Velenja, se je

zbralo 60 različnih motornih vozil iz ZŠAM-ov Velenje, Zgornja Savinjska dolina, Slovenj Gradec,
Murska Sobota, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina,
Laško, Hrastnik, Trbovlje, Savinjska dolina in Žiri s
103 uniformiranimi člani ter motornimi vozili šestih
moto klubov iz Šaleške doline (Fičo klub, Moto klub
Lepena, Moto klub Angeli ceste in Moto klub Šaleške doline).
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Povorka je nato iz Velenja krenila po glavni cesti v
Šoštanj, prevozila še bližnjo okolico in ob 12. uri prispela na parkirni prostor Termoelektrarne Šoštanj.
Ob zvokih pihalnega orkestra Zarja Šoštanj smo 103
uniformirani člani naredili zbor in odšli v jedilnico
TEŠ-a. Za nami so prišli še povabljeni gostje, člani
sodelujočih moto društev, tako dan nas je bilo skupaj kar 250. Pred začetkom proslave je poveljnik
NZZŠAM-a Bojan Predovnik predal poročilo predsedniku NZZŠAM-a Milanu Pečniku, nato pa je pihalni
orkester zaigral slovensko himno, ki je oznanila začetek proslave.
Program je povezovala izkušena voditeljica Karolina

Destovnik, ki je najprej predala besedo predsedniku NZZŠAM-a Milanu Pečniku, nato še predsedniku
ZŠAM-a Velenje Bojanu Penšku. Sledili so pozdravni govori povabljenih gostov Draga Karla Semeta,
predsednika SPV-ja MO-ja Veleje, Sonje Glažar,
vodje Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva

okolja Velenje, Andreja Klobase, predsednika sekcije za promet pri OZS-ju in Cvetke Gliha, generalne
sekretarke v sindikatu delavcev prometa in zvez.
V nadaljevanju je predsednik ZŠAM-a Velenje Bojan
Penšek podelil plakete in priznanja najzaslužnejšim
članom, organizacijam in društvom ter izkaznici častnega člana ZŠAM-a, ki sta ju prejela ustanovna
člana Blaž Rotnik in Ivan Jovan. Ob zaključku so si
predstavniki povabljenih ZŠAM-ov izmenjali simbolična darila, nakar se je proslava zaključila ob zvokih
pihalnega orkestra.
Po uradnem delu so spretne gostinske delavke Gostinstva Gorenje pripravile pogostitev za vse navzoče, ansambel Veritas pa je poskrbel za prijetno
vzdušje vse do 15. ure, ko smo se z lepimi vtisi in
besedami »Srečno vožnjo« tudi razšli.
Tekst in fotografije: Janez Pravdič, ZŠAM Velenje
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ČLANI ZŠAM-a SLOVENJ GRADEC SODELOVALI
PRI VAROVANJU ŠOLSKIH OTROK
Z začetkom novega šolskega leta je dvanajst članov ZŠAM-a Slovenj Gradec, skupaj z AVCP-jem ter
s policisti PP-ja Slovenj Gradec varovalo šolarje na
štirih najbolj ogroženih predelih cestišča, in to v Pamečah, na Legnu, v Trobljah ter pri Tiršeku , od 1.
do 9. 9. 2016. Varovanje se je pričelo pri odhodu
v šolo ob 7.30 in je trajalo do 8.30, kakor tudi pri
povratku iz šole od 11.30 do 12.30. Posebno skrb
smo posvetili naj najmlajšim, ki so prvič zakorakali
po teh šolskih poteh.

Tekst in
fotografiji:
Frenk Plazovnik,
predsednik
ZŠAM-a Slovenj
Gradec

ČLANI ZŠAM-a TRBOVLJE SODELOVALI V
PREVENTIVNI AKCIJI
Člani ZŠAM-a Trbovlje smo bili 5.
10. 2016 s strani consulta.si v okviru akcije NVO GRE V ŠOLO povabljeni, da se predstavijo na osnovni šoli Trbovlje - Mesto. Določili so
nam prostor, termin, kjer naj predstavimo naše združenje. Šolarji so
prihajali na igrišče pred šolo, naši
člani so prikazali delovno mesto
šoferja in delo avtomehanika. Na
igrišče smo parkirali kamion- vlačilec člana ZŠAM-a Trbovlje, ter
avtobus in kombi, ki so si jih dijaki
ogledali. Na ogled smo pripeljali
tudi starodobna vozila članov sekcije Starodobnik. Cilj predstavitve
je bil, da prikažemo dejavnosti
združenja ter predstavimo poklica
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šofer in avtomehanik šolarjem, prikažemo delovno
mesto voznika, predstavimo
tudi vozila, s katerimi upravljajo šoferji po cestah po
Evropi. Seveda brez avtomehanikov tudi ne gre, saj se
vozila tudi kvarijo, potrebne
so hitre intervencije, da vozilo nadaljuje svojo pot. Za
predstavitev smo prejeli pohvalo organizatorja in šole.
Tekst in fotografiji: Nikolaj
Medvešek,
ZŠAM Trbovlje

PRAV POSEBNO TEKMOVANJE V MURSKI SOBOTI
Prav posebno tekmovanje, edinstveno v Sloveniji, pri organizaciji katerega skupaj z Društvom paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Zvezo paraplegikov Slovenije in Moto klubom Veterani sodeluje
tudi ZŠAM Murska Sobota, je tradicionalni avtomoto reli, letos že triindvajseti. Geslo tekmovanja
je Vse za varnost v prometu. Letos smo ga izvedli
17. septembra. Vozniki paraplegiki in tetraplegiki
se na prometno varnostnem centru pomerijo v
spretnostni vožnji, v kateri morajo uspešno opraviti pet nalog: neenakomerni slalom okrog stož-

cev in med njimi, vožnja po ozki deski, ustavitev
vozila na točno določenem mestu, vožnja v krogu, po dolgi ožini in ustavitev. Na zadnjem tekmovanju pod pokroviteljstvom moravskotopliške
občine so sodelovali tudi tekmovalci iz Hrvaške
ter Bosne in Hercegovine.
Tekst in fotografija:
Feri Glazar,
ZŠAM Murska Sobota
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ENODNEVNI IZLET ČLANOV NZZŠAM-a
SLOVENIJE V GORIŠKA BRDA
V petek, 30. septembra
2016, smo se v zgodnjih
jutranjih urah zbrali v
Ločici ob Savinji in se z
avtobusom odpeljali na
enodnevni izlet proti Goriškim Brdom. Žal pa se je
te čudovite trgatve udeležilo samo 18 članov. Pri
ravno tako zgodnjem prihodu nas je pričakal zelo
bogat zajtrk, na kar smo
se odpravili na delo v vinograd. Lastnik vinograda Vojko Bizjak je bil zelo
presenečen nad našo
marljivostjo, saj smo v
šestih urah potrgali okoli dvanajst
ton grozdja. Po veselem zaključku dela smo od lastnika prejeli še
precejšno količino vina za popotnico in se veselo odpravili proti
vasici Gradič, kjer je bila posneta
tv nadaljevanka Žlahtna štorija.
Zvečer, ne preveč v poznih urah,
smo se veseli in zadovoljni vrnili
na sedež NZZŠAM-a v Savinjsko
dolino.
Tekst in fotografiji:
Frenk Plazovnik,
podpredsednik
NZZŠAM-a Slovenije

IZLET ČLANOV ZŠAM-a SLOVENJ GRADEC
Društvo Združenja šoferjev in avtomehanikov
Slovenj Gradec vsako leto v jesenskem času organizira članski izlet. V soboto, 12. novembra 2016,
smo se ob 7.30 zbrali na avtobusni postaji v Slovenj Gradcu. Kljub slabemu vremenu je bilo čutiti
dobro razpoloženje. Zbralo se nas je 45 izletnikov.
Pot nas je vodila v Pomurje.
Vožnja je ob dobri volji in pogovorih hitro minila
in že smo prispeli v Razkrižje, kjer smo se najprej
okrepčali s toplo malico. Nato smo imeli namen
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dali muzej starodobnih vozil Društva oldtimerjev
Stara Gora. Zadovoljni z ogledi in lepimi vtisi videnega smo pot nadaljevali proti Ločam, kjer smo
imeli pozno kosilo na turistični kmetiji Krošlovih.
Domov smo prispeli v večernih urah.
obiskati prazgodovinsko naselbino Gradišče na
Šafarskem s prikazom življenja izpred 5500 let, kar
nam je bilo onemogočeno zaradi dežja, zato smo
si v dvorani ogledali kratek dokumentarni film, ki
je bil posnet na omenjenem kraju. Pot smo nadaljevali na sadjarsko vinogradniško kmetijo Žižek
na Šafarskem in si ogledali njihovo zemljanko. V
nadaljevanju je sledil še ogled kulturne dediščine
družine Gašparič, kjer smo si ogledali šoštarsko in
dimnikarsko orodje. Ob povratku domov smo se
ustavili še v Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer smo si ogle-

Tekst in fotografiji:
Danica Stropnik,
ZŠAM Slovenj Gradec

IZLET ČLANOV ZŠAM-a HRASTNIK V PREKMURJE
ZŠAM Hrastnik je 29. oktobra 2016 organiziralo izlet v Prekmurje. Ob 7. uri se je skupina izletnikov
sestavljenih iz članov ZŠAM-a Hrastnik, z nekaj člani ZŠAM-ov Trbovlje in Radeče, seveda ni manjkal
muzikant Rovšek, odpravila proti Ptuju, kjer so
si ogledali staro mestno jedro in Ptujski grad. Naslednja postaja je bil kmečki turizem Ane Ozmec.
Na kmetiji Ozmec so jih za dobrodošlico pričakali
s kruhom, pomočenim v bučno olje, z bučnicami,
domačim likerjem in žganjem. Kmetija ima veliko
vinsko klet in za naše izletnike so pripravili pokušino štirih vrst vina in narezek domačih prekmurskih
dobrot. Pot jih je vodila v Lendavske gorice, kjer so
si ogledali znamenitega stolp Vinarium. V lepem jasnem jesenskem vremenu se je obiskovalcem nudil
krasen pogled na štiri sosednje države: Slovenijo,

Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Zadnje postajališče, nekoliko daljše, je bilo v gostišču Lipot v Dobrovniku, kjer sta sledila pozno kosilo in druženje
ob zvokih harmonike. Dobra volja, veselo vzdušje,
smeh in pesem so spremljali izletnike ves dan, za
kar imajo zasluge udeleženci s pripovedovanjem
vicev, harmonikar Rovšek in dobra kapljica prekmurskega območja.

Tekst in fotografiji:
Karolina Senčar,
ZŠAM Hrastnik
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NAŠIM ČLANOM V SLOVO
NAŠIM ČLANOM V SLOVO

Viljem Gruber
Viljem Gruber

Rojen: V
9.4.1942
NAŠIM
ČLANOM
SLOVO
Rojen:
9.4.1942
NAŠIM
ČLANOM
V SLOVO
Umrl: 14.8.2016

Umrl: 14.8.2016
Član ZŠAM Velenje
Član ZŠAM Velenje

Štefan Slivnjek
Anton Zvone Kajič
Štefan
Slivnjek
Anton Zvone Kajič
Rojen:
21.10.1942
Rojen:
30.9.1950Rojen: 30.9.1950
Rojen: 21.10.1942
Umrl: 17.10.2016
Umrl: 19.9.2016
Umrl:
17.10.2016
Umrl: 19.9.2016
Član ZŠAM Murska Sobota
Član ZŠAM Hrastnik
Član ZŠAM Murska Sobota
Član ZŠAM Hrastnik

NOVOLETNA VOŠČILA NAŠIH ZDRUŽENJ

Srečno in zdravo, Radostno,
Enkratno in čarobno,
Čudovito, Novo in
razburljivo, Odkrito… 2017

Viljem
Gruber
Viljem
Gruber
Rojen:
9.4.1942
Rojen:
9.4.1942
Umrl:
14.8.2016
Umrl:
14.8.2016
ZŠAM
Velenje
ČlanČlan
ZŠAM
Velenje

Vam želimo člani
Štefan Orter
UO in NO ZŠAM
Milan Sivka
Rojen: 06.05.1960
roj: 20.10.1933
Zgornje
Savinjske
Umrl: 10.12.2016
umrl:
7.12.2016
Štefan
Slivnjek
Anton
Zvone
Štefan
Slivnjek
Anton
Zvone
KajičKajič
Član ZŠAM Velenje Doline
Član ZŠAM Laško
Rojen:
21.10.1942
Rojen:
21.10.1942
Umrl:
17.10.2016
Umrl:
17.10.2016
ZŠAM
Murska
Sobota
ČlanČlan
ZŠAM
Murska
Sobota

Rojen:
30.9.1950
Rojen:
30.9.1950
Umrl:
19.9.2016
Umrl:
19.9.2016
ZŠAM
Hrastnik
ČlanČlan
ZŠAM
Hrastnik

NOVOLETNA VOŠČILA NAŠIH ZDRUŽENJ

NOVOLETNA
VOŠČILA
NAŠIH
ZDRUŽENJ
NOVOLETNA
VOŠČILA
NAŠIH
ZDRUŽENJ

Srečno
in zdravo,
Radostno,
Srečno
in zdravo,
Radostno,
Enkratno
in
Enkratno
in čarobno,
S
rečno
inčarobno,
zdravo,
Čudovito,
Novo
Čudovito,
Novo
in in
Radostno,
razburljivo,
Odkrito…
2017
razburljivo,
Odkrito…
2017

Enkratno in čarobno,
Vam
želimo
člani
Vam
želimo
člani
Č
udovito,
UO
NO
ZŠAM
UO
inin
NO
ZŠAM
Novo inSavinjske
razburljivo,
Zgornje
Savinjske
Zgornje
Odkrito… 2017
Doline
Doline
Vam želimo člani UO in
NO ZŠAM Zgornje
Savinjske Doline
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Bliža se najlepši čas v letu čas, namenjen,
Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje,
prijateljstvu,
vsem, ki sočas
nam blizu.
vsem
članicam
in
članom
združenja
ter
njihovim
se najlepši
v letu čas, namenjen,
Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje, družini,Bliža
Združenje
šoferjev
in
avtomehanikov
Rogaška
družinam,
novi
zvezi,
kakor
tudi
vsem
udeležencem
Bliža
se
najlepši
čas
vki so
letunam
čas,
namenjen,
Združenje
šoferjev
in
avtomehanikov
Trbovlje,
prijateljstvu,
vsem,
blizu.
vsem
članicam
in članom
združenja
ter
njihovim
Slatina družini,
želi
vsem
svojim
članom
in
njihovim
v
cestnem
prometu
želi
vesele
praznike
in
srečno
družini,
prijateljstvu,
vsem,
ki
so
nam
blizu.
vsem članicam
in članom
združenja
ter njihovim Združenje šoferjev in avtomehanikov Rogaška
družinam,
novi
zvezi,
tudi
vsem udeležencem
zdravja in sreče v novem letu 2017 in
novo leto
2017
ter kakor
predvsem
srečno
in varno družinam
Združenje
in avtomehanikov
Rogaška
družinam,
novi
zvezi,
kakor
tudi
vsem
udeležencem
Bliža
se poteh.
najlepši
čas v svojim
letu
čas,članom
namenjen,
srečno
na
vseh
Združenje
šoferjev
in
avtomehanikov
Trbovlje,
Slatina
želi šoferjev
vsem
in njihovim
vožnjo v prihajajočem
letu.vesele praznike in srečno
v cestnem
prometu želi
Slatina
želise vsem
članom
in 2017
njihovim
Bliža
najlepši
letu
čas,
v cestnem
prometu
vesele
praznike
invarno
srečno
družini,
prijateljstvu,
vsem,
kisvojim
sočas
nam
blizu.
Združenje
šoferjev
insrečno
avtomehanikov
Trbovlje,
vsem
članicam
članom
združenja
terinnjihovim
družinam
zdravja
in sreče
v vnovem
letunamenjen,
in
novo
leto
2017
ter inželi
predvsem
družini,
prijateljstvu,
vsem,
ki
so
nam
blizu.
Združenje
šoferjev
in
avtomehanikov
Rogaška
vsem
članicam
in
članom
združenja
ter
njihovim
družinam,
novi
zvezi,
kakor
tudi
vsem
udeležencem
družinam
zdravja
in
sreče
v
novem
letu
2017
in
novo
leto
2017
ter
predvsem
srečno
in
varno
srečnoželi
na
vseh poteh.
vožnjo v vprihajajočem
letu.želi
Združenje
šoferjev
in
avtomehanikov
Rogaška
Slatina
vsem
svojim
članom
in
njihovim
družinam,
novi
zvezi,
kakor
tudi
vsem
udeležencem
cestnem
prometu
vesele
praznike
in
srečno
Združenje
šoferjev in letu.
avtomehanikov Murska
srečno na vseh poteh.
vožnjo
v prihajajočem
Slatinainželi
vsem
svojim
sreče
v novem
letučlanom
2017 inin njihovim
v2017
cestnem
vesele
srečno zdravja
novo
ter prometu
predvsem
inpraznike
varno indružinam
Sobota
želileto
vsem
svojim
članom želi
insrečno
njihovim
družinam
zdravja
in
sreče
v
novem
letu 2017 in
srečno
na
vseh
poteh.
novo
leto
2017
ter
predvsem
srečno
in
varno
vožnjo
v
prihajajočem
letu.
družinam vesele božične praznike in srečno novo
srečno
na
vseh
poteh.
vožnjo
v
prihajajočem
letu.
leto 2017.

Združenje šoferjev in avtomehanikov Murska
Združenje
in avtomehanikov
Murska
Sobota
želi šoferjev
vsem svojim
članom in njihovim
Združenje
šoferjev
in
avtomehanikov
Murska
Sobota vesele
želi vsem
svojim
članom
in njihovim
družinam
božične
praznike
in avtomehanikov
srečno
novo Murska
Združenje
šoferjev
in
Sobota želi
vsem svojim
članom
in njihovim
družinam
vesele
božične
praznike
in
srečno
novo
Sobotabožične
želi vsem
svojim
članom
in njihovim
leto 2017.
družinam vesele
praznike
in srečno
novo
leto 2017.
leto 2017. družinam vesele božične praznike in srečno novo
leto 2017.
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