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Spoštovane članice in člani!

V uvodniku pete letošnje števil-
ke Prometnega biltena, ki jo bo-
ste prejeli ob koncu oktobra, se 
vam v imenu upravnega odbo-
ra in vseh tistih udeležencev ce-
stnega prometa, ki vam tega ne 
morejo osebno izreči,  zahvalju-
jem za številne ure prostovolj-
nega dela, ki ste ga opravili za 
večjo varnost šolskih otrok. 

Ob zgoščenih aktivnostih varovanja otrok na šolskih poteh 
smo se v septembru v vseh združenjih in upravnem odboru 
ukvarjali z nujnostjo preimenovanja naše Zveze. Opravljeni 
so bili številni pogovori, izmenjava mnenj, sestanki upravnih 
odborov in izredni zbori združenj, na katerih smo skupaj is-
kali predloge za preimenovanje Zveze. Skupaj smo zasnovali 
predlog novega poimenovanja Zveza neodvisnih združenj 
logistov in mehatronikov Slovenije (krajše ZNZLM Slove-
nije), ki so ga delegati soglasno potrdili na izrednem zboru 
članov vseh združenj, ki je bil 9. septembra 2017 na sedežu 
Zveze. Mnenja, občutki in izkušnje ob tretjem preimenovanju 
Zveze so različni, vendar smo si v veliki meri enotni, da so za 
naše članstvo neprecenljivi, ker nas še dodatno utrjujejo in 
povezujejo. 
Glede jesenske udeležbe v cestnem prometu velja omeniti 
nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost pešcev Pešec, 
bodi viden, bodi previden. K temu velja dodati opozorilo za 
vse voznike: Vozniki, pazite na pešce, da jih boste dovolj 
zgodaj opazili.

                                Dr. Peter Pungartnik
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PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN 
AVTOMEHANIKOV  VELENJE 

Zveza šoferjev in mehanikov Velenje (ZŠAM Vele-
nje) je že bila predstavljena v prvem biltenu naše 
nove zveze, zato bomo tokrat dodatno opisali in 
orisali naše delovanje. Smo združenje, ki uspešno 
deluje že od leta 1956.  

Kot smo bili pridni in prisotni vsepovsod v akcijah 
za varstvo v prometu, smo tudi danes še vedno 
prisotni in delovni na območju mestne občine Ve-

Ustanovni člani leta 1956. 

OBVESTILO 

V tretji letošnji številki Prometnega biltena je bila opravljena predstavitev ZŠAM-a Slovenj Gradec. Po 
objavi prispevka so se pojavila vprašanja članstva o popolnosti in verodostojnosti podatkov ustanov-
nih članov. Predsednik ZŠAM-a Slovenj Gradec pojasnjuje, da je bil spisek ustanovnih članov ZŠAM-a 
Slovenj Gradec pridobljen iz arhiva Jugoslavije. Če je bil kakšen podatek izpuščen ali nepravilen, se 
vsem prizadetim vljudno opravičuje.

Zapisal: Franc Plazovnik, predsednik ZŠAM-a Slovenj Gradec

lenje, občin Šoštanj in občin Šmartno ob Paki. Na-
men združenja je povezovanje in informiranje čla-
nov, mladine in drugih zainteresiranih pri razvoju 
prometne, tehnične in varnostne kulture, prome-

V letu 1961 smo razvili prvi prapor.

V letu 1972 smo se prvič tudi uniformirali.

Ker smo bili zelo aktivni na vseh področjih, smo leta 
1977 začeli pripravljati avtomobilske povorke. Te so bile 
vsako leto ob stanovskem prazniku. 



5

jemo nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku za 
vso njegovo vnemo in nesebično prostovoljstvo, 
ko je dejansko že v prejšnjih mandatih ZŠAM-a Ve-
lenje prenovil in uredil poslovanje in delovanje na 
območju Šaleške doline. 

Še naprej bomo vsako leto sodelovali pri vseh 
akcijah v Šaleški dolini, kot so: prvi in zadnji šol-
ski dan Varna pot v šolo, pri kolesarskih izpitih na 
vseh šolah, pri tehničnem dnevu, kjer se 9-tošol-
cem prikaže varna vožnja, reševanje iz avtomobila 
in prva pomoč ob nesrečah, na dnevu brez avto-
mobila, kjer se spodbuja k uporabi drugih prevo-
znih sredstev in varni hoji v prometu, udeležbi na 
prireditvi Pikin festival vsako letu ob Velenjskem 
jezeru, akcija Bodi viden, kjer se osvešča ljudi, 
kako naj se primerno osvetlijo za hojo ob cesti, in 
še nekaj akcij, kjer priskočimo na pomoč SPV-ju in 
policiji v Šaleški dolini. 

Prispevek: Natalija Jezernik, ZŠAM Velenje

tna preventiva in pomoč pri izvajanju akcij sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zdru-
ženje šteje 123 članov, večinoma poklicnih vozni-
kov, avtomehanikov in seveda ostalih občanov, ki 
imajo veselje in posluh za delovanje na prometni 
preventivi. ZŠAM Velenje tako kot vsa združenja 
šoferjev in avtomehanikov v Republiki Slovenije 
praznuje stanovski praznik 13. julija - dan šoferjev 
in avtomehanikov Slovenije. Imamo tudi spletno 
stran http://www.zsam-velenje.si/, na kateri boste 
našli veliko zanimivega, na vas pa je, da si vzame-
te čas, si jo ogledate, pokomentirate, pohvalite ali 
pa grajate. Vse graje in pohvale so dobrodošle, mi 
pa se bomo potrudili, da jih bomo upoštevali za 
boljše delovanje združenja in seveda tudi spletne 
strani.
ZŠAM Velenje je tudi letos 13. julija ob prazniku 
šoferjev in avtomehanikov organiziral povor-
ko motoriziranih vozil po ulicah občin Velenja in 
Šoštanja ter na skromen način obeležil stanovski 
praznik.  

61. zbor članstva je ponovno potekal v prostorih 
jedilnice Termoelektrarne Šoštanj, ki nam že leta 
pomaga z nizkimi cenami hrane in postrežbe ter 
pri organizaciji najrazličnejših dogodkov, za kar 
smo jim zelo hvaležni. Zbor je potekal kot po vseh 
ostalih društvih: pozdrav in poročila po posame-
znih funkcijah v društvu. Leto 2016 je bilo za dru-
štvo zelo dobro in delovno. Na zboru smo letos 
ponovno izvedli volitve v upravni odbor, ker je 
nekaj članov zapustilo naše društvo oz. ne morejo 
več opravljati določenih funkcij. Tako je za novega 
predsednika izvoljen Peter Praprotnik, dolgoletni 
poveljnik združenja. Ob tej priložnosti se zahvalju-

Povorka 2017

Prvi šolski dan 2017
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Skladno z upravnim postopkom in po prejetju od-
ločne Upravne enote Žalec o novem imenu Zveze 
bo spremenjen tudi statut; za njegovo overovitev 
in spremembo smo zadolžili predsednika Milana 
Pečnika. Po prejemu nove odločbe bodo obvešče-
na vsa združenja, da spremembo akta uredijo na 
pristojnih upravnih enotah.

Predsednik Milan Pečnik ni zadovoljen z delova-
njem uredniškega odbora, saj člani niso aktivni, ne 
poročajo in delajo tako, kot bi bilo potrebno, zato 
predlaga, da vodenje uredniškega odbora prevza-
me Franc Plazovnik, podpredsednik ZNZLM-a Slo-
venije.

V imenu delegatov združenj se za pogostitev in 
postrežbo zahvaljujemo, saj smo bili hkrati  pova-
bljeni praznovanje na 40. obletnice poligona. 

Prispevek: Franc Plazovnik, 
podpredsednik ZNZLM-a Slovenije 

PREIMENOVANJE NAŠE ZVEZE

V soboto, 9. septembra 2017, ob 13.00 je bil na 
pobudo Milana Pečnika, predsednika NZZVAM-a 
Slovenije, sklican izredni zbor članic. Potekal je v 
prostorih ZŠAM-a Savinjska dolina. Po izvolitvi or-
ganov izrednega zbora članic in potrditvi poslov-
nika smo po uvodnih točkah dnevnega reda in 
pojasnilih predsednika Milana Pečnika o razlogih 
za sklic izrednega zbora odločali o predlogu skle-
pa  o preimenovanju Zveze združenj voznikom in 
avtomehanikov Slovenije (ZZVAM Slovenije). 

Pred odločanjem je potekala razprava delegatov 
združenj, ki jo je zelo uspešno vodilo in usmerja-
lo delovno predsedstvo, nakar smo prešli k odlo-
čanju. Soglasno je bil potrjen predlog upravnega 
odbora in sprejet sklep, da se naša zveza preime-
nuje v Zvezo neodvisnih združenj logistov in 
mehatronikov Slovenije (ZNZLM Slovenije). S 
predlogom novega imena Zveze bo v zahteva-
nem roku poslana vloga na Upravno enoto Žalec. 

IZREDNI ZBOR ČLANOV ZŠAM-A 
SLOVENJ GRADEC  
V petek, 8. septembra 2017, ob 18.00 je bil na po-
budo članov upravnega odbora in predsednika 
nadzornega odbora sklican izredni zbor članov 
Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Slo-
venj Gradec.

Izredni zbor članov je potekal v gostišču Kovač v 

Podgorju pri Slovenj Gradcu. Navzoča je bila po-
trebna večina članov, tako da je bil zbor sklepčen. 

Po izvolitvi organov, sprejetju poslovnika in po-
trditvi dnevnega reda izrednega zbora članov 
je spregovoril predsednik Frenk Plazovnik, ki je 
pojasnil razloge za sklic in predlog za tretje prei-
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menovanje Zveze.  Razloge za preimenovanje, ki 
sledi pravnomočni odločbi Upravne enote Žalec, 
je predstavil Milan Pečnik, predsednik ZZVAM-a 
Slovenije. 

Po vsebinskih razpravah prisotnih članov, ki jih je 
spretno vodil in usmerjal delovni predsednik An-
drej Breznik, smo v osrednji točki dnevnega reda z 
večino glasov, dvema proti in dvema vzdržanima, 
sprejeli sklep o preimenovanju Zveze združenj vo-
znikov in avtomehanikov Slovenije (ZZVAM Slove-

Govor predsednika ZŠAM-a SG Franca Plazovnika Delovno predsedstvo izrednega zbora članov

Razprava dr. Petra Pungartnika Pojasnila predsednika ZZVAM-a Milana Pečnika

nije) v Zvezo neodvisnih združenj logistov in me-
hatronikov Slovenije (ZNZLM Slovenije).

Soglasno je bil sprejet sklep, da član upravnega 
odbora ZŠAM-a Slovenj Gradec dr. Peter Pungar-
tnik po prejemu kopije odločbe Upravne enote 
Žalec o uradnem preimenovanju Zveze na Uprav-
ni enoti Slovenj Gradec uredi potrebno za spre-
membe statuta ZŠAM-a Slovenj Gradec.

Prispevek: Franc Plazovnik, 
predsednik ZŠAM Slovenj Gradec

ČLANI ZŠAM SAVINJSKA DOLINA 
SODELOVALI PRI VAROVANJU PIREDITVE 
V BRASLOVČAH
V nedeljo, 13. avgusta 2017, se je v Braslovčah od-
vijala tradicionalna prireditev 55. Hmeljarski pra-
znik.

Člani ZŠAM-a Savinjska dolina smo letos ponovno 

prevzeli varovanje in urejanje prometa med po-
vorko, ki se je odvijala skozi trg v Braslovčah. 
Bdeli smo nad celotno prometno varnostjo v času 
prireditve, ki je potekala do poznih nočnih ur na 
prireditvenem prostoru v Braslovčah.
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vsakodnevno opravljalo po enajst uniformiranih 
članov.
     
Vsem se iskreno zahvaljujem za njihov trud in pro-
sti čas, vedno pridejo z dobro voljo in polni hu-
morja, zato je prijetno delati z njimi.

Prispevek: Cvetka Pažon, ZŠAM Rogaška Slatina

V akciji je sodelovalo dvanajst članov, ki so se po-
vabilu odzvali ter varovanje opravili odgovorno 
in požrtvovalno, kar je zagotovo prispevalo, da je 
dan hmeljarjev minil brez prometne nesreče.

Vsem, ki so v uspešni akciji sodelovali, se najlepše 
zahvaljujem.

Prispevek: Bojan Predovnik, 
poveljnik ZNZLM-a Slovenije 

VAROVANJE ŠOLSKIH OTROK 
V ROGAŠKI SLATINI

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov 
(ZŠAM) Rogaška Slatina smo tudi letos aktivno de-
lovali v prvih šolskih dneh. Varovanje otrok ob za-
četku šolskega pouka smo opravljali na območju 
treh občin. Največ pozornosti smo namenili tistim 
osnovnošolcem, ki so letos prvič prestopili šolski 
prag. Pri zagotavljanju varnosti v bližini šol in vrt-
cev nismo izpustili niti ostalih osnovnošolcev in 
starejših občanov.  Zahtevne naloge varovanja je 
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POSKRBELI ZA VARNOST MLADIH 
NADOBUDBEŽEV

Prvi teden v septembru smo uniformirani člani 
poskrbeli in varno pospremili v šolske klopi lepo 
število šolarjev. Akcije se je udeležilo 56 članov. 
Naloge smo opravili zelo uspešno na najbolj kri-
tičnih poteh, ki vodijo v osnovne šole Braslovče, 
Prebold, Polzela, Šempeter, Petrovče in Žalec ter 
pred podružnicami Trnava, Letuš, Gomilsko in Po-
nikva. Druga pomembna akcija, kjer smo aktivno 
sodelovali, je prav tako potekala v septembru v 
sklopu evropskega tedna mobilnosti – dan brez 
avtomobila. V občini Žalec se je odvijala od 10. 
do 17. ure, prav tako v občini Polzela. V občinah 
je za varnost poskrbelo približno 10 uniformiranih 
članov. Ob tednu otroka v oktobru smo štirje člani 
poskrbeli za varen pohod otrok vrtca Polzela, ki so 

se ga udeležili s starši, bratci, sestricami ... Pohod 
do graščine Šenek na Polzeli je potekal v poznih 
popoldanskih urah. V ta namen so otroci z vzgoji-
teljicami v vrtcu izdelali lučke, nekateri so upora-
bili tudi varnostne kresničke. Vsi uniformirani člani 
se lahko ponosno pohvalijo, saj so bile vse tri akci-
je, v katerih so opravljali odgovorno delo, speljane 
brez kakršnegakoli problema. 

Vsem sodelujočim se v svojem imenu kot v imenu 
ZŠAM-a Savinjska dolina iskreno zahvaljujem z že-
ljo po tako uspešnem delu še v prihodnje.

Prispevek: Milan Pečnik, 
predsednik ZŠAM-a Savinjska dolina 

VAROVANJE ŠOLSKIH OTROK V SLOVENJ GRADCU
Tudi letos smo pri varovanju šol-
skih otrok sodelovali s svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, vaškimi skupnostmi, ga-
silskimi društvi v mestni občini Slo-
venj Gradec, podjetjem Sintal Ko-
roška in policisti policijske postaje 
Slovenj Gradec. Deset uniformi-
ranih članov ZŠAM-a Slovenj Gra-
dec smo od 1. do 8. 9. 2017 med 
7.30 in 8.30 ter med 11.30 in 12.30 
opravili varovanje šolskih otrok na 
treh zaznamovanih prehodih za 
pešce. Tako smo zahtevne naloge 

varovanja opravili v ovinku in sredi 
klanca na Legenski cesti, na glavni 
Celjski cesti pri Tiršku in na križi-
šču v Pamečah pri gostišču Eržen. 
S prostovoljnim delom na najbolj 
kritičnih odsekih cest smo malčk-
om tudi letos omogočili varen pri-
hod v šolo in odhod domov. 
Vsem sodelujočim pri tem projek-
tu iskrena hvala in vsem skupaj 
srečno vožnjo. 

Prispevek: Franc Plazovnik, 
predsednik ZŠAM-a Slovenj Gradec 

Tonček Kotnik med varovanjem otrok 
v Pamečah
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NIKOLAJ MEDVEŠEK 
NAJ PROSTOVOLJEC LETA 2016

Še eno odmevno državno pri-
znanje našemu članu je svojevr-
stna potrditev, da kot prostovolj-
ci delamo za dobro ljudi. 

Med njimi je tudi predsednik 
ZŠAM-a Trbovlje Nikolaj Medve-
šek, ki je v začetku junija prejel 
povabilo na Brdo pri Kranju, kjer 
je pod pokroviteljstvom predse-
dnika Republike Slovenije Boru-
ta Pahorja potekala slavnostna 
prireditev ob podelitvi priznanj 

naj prostovoljec leta 2016.

V torek, 20. junija 2017, sta se 
svečane podelitve udeležila Ni-
kolaj Medvešek kot dobitnik pri-
znanja naj prostovoljec leta 2016 
in njegov spremljevalec Franci 
Medvešek, praporščak ZŠAM-
-a Trbovlje. Na Brdu pri Kranju 
je bila množica vabljenih, tako 
da je bila dvorana polna prosto-
voljcev in spremljevalcev. Nikolaj 
Medvešek in Franci Medvešek 
sta se prireditve udeležila v uni-
formi članov ZŠAM-a Trbovlje. V 
slavnostnem govoru je predse-
dnik Borut Pahor prostovoljstvo 
označil za zelo dobrodošlo v naši 
družbi, zato je prav, da izjemni 
posamezniki dobijo priznanje 
za njihov trud. Po glasbenem 
nastopu je sledila svečana po-
delitev priznanj društvom in po-
sameznikom ter najboljšim pro-
jektom. Med prejemniki priznanj 
naj prostovoljec leta 2016 je tudi 
naš predsednik Nikolaj Medve-
šek.  Po končanem uradnem delu 
so v avli protokolarnega objekta 
pripravili pogostitev in družab-

 
no srečanje, kjer so se dobitniki 
priznanj skupinsko fotografirali s 
predsednikom Borutom Pahor-
jem.
 
Upravni odbor ZŠAM-a Trbovlje 
izreka iskrene čestitke predse-
dniku Nikolaju Medvešku za nje-
govo delo in izjemen prispevek 
k naši prepoznavnosti in delu za 
ljudi.

Prispevek: ZŠAM Trbovlje

TRIDNEVNI IZLET ČLANOV NAŠE ZVEZE
V četrtek, 14. septembra 2017, ob 22. uri smo kre-
nili iz poligona Savinjske doline na potovanje v Sr-
bijo, in to v Užice.

Pobudnik in organizator ekskurzije je bil upravni 
odbor ZNZLM-a Slovenije s predsednikom Mila-
nom Pečnikom na čelu.

Po nočni vožnji in par spodrsljajih smo v dopol-

danskih urah prispeli v Užice, kjer smo se okrep-
čali z bogatim dopoldanskim obrokom. Nato smo 
nadaljevali z ogledom celotnega mesta; ogledali 
smo si muzej užiške republike, trezorje, Titov spo-
menik, staro hidro centralo na reki Djetini, hišo Jo-
kanoviča. Po končanem ogledu smo se odpeljali 
v 25 km oddaljen Zlatibor, kjer smo se nastanili in 
večerjali, nakar je sledil ogled tega zimskega leto-
viškega mesta.
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Drugi dan po zajtrku smo se napotili v Mokro 
goro, ki je bila oddaljena 43 km, na kateri smo si 
ogledali naselje (Mečavnik Emira Kustorice), po 
dobro postreženem kosilu pa smo se odpravili na 
vožnjo s čirotom po planini Šargan, proga se ime-
nuje Šarganska osmica. Nadaljevali smo pot preko 
srbsko-bosanskega mejnega prehoda Donje Var-
dište v bosansko mesto Višegred, ki je oddaljen 
še 28 km od Mokre gore, sledil je ogled mesta in 
vseh znamenitosti. Proti večeru je sledil povratek 
v Zlatibor.

Tretji dan smo odpotovali v kraj Sirogojna, ki je 
oddaljeni 25 km od Zlatibora, si ogledali muzej 
Staro selo in s tem zaključili z ogledi.
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 V SPOMIN – 
SLAVKO SEVŠEK (1953 – 2017)

Življenje je kot knjiga. Za listom list, za dnevom dan, nihče ne ve, 
kdaj človek obrne svojo zadnjo stran. Takrat je čas, da se poslovimo, 
takrat je čas, da v  spominih na nam drage ljudi v večnosti živimo.

25. julija 2017 je mnogo prerano obrnil svojo zadnjo stran v knjigi 
življenja dolgoletni član Združenja šoferjev in avtomehanikov Laško 
Slavko Sevšek. Kruta bolezen je bila močnejša od njegove izjemne 
življenjske sile, ki je gorela v njegovem srcu do zadnjega diha.

Življenjska pot Slavka se je začela pisati 8. 8. 1953 na Vrhu nad 
Laškim, ko se je rodil kot zadnji izmed osmih otrok mami Mariji in 
atu Francu Sevšku. Po končani osnovni šoli se je za kratek čas za-
poslil v tovarni Klima Celje in kasneje na železnici. V Slavku je ves 
čas tlela močna želja, da bi v rokah držal volan kamiona in z njim 
prevozil številne kilometre neskončnih poti doma in po svetu. Misel 
se je spremenila v dejanje in leta 1973 se je Slavko zaposlil kot prvi 
poklicni šofer tovornega vozila pri Združenju šoferjev in avtomeha-
nikov Laško; sprva zaposlen v mednarodnem prevoznem podjetju 
Viator, nato pa kot samostojni podjetnik. Naj ga je še tako vleklo na 
pot s kamionom, se je njegovo srce vedno veselilo vrnitve domov, 
k družini. Skupaj z življenjsko sopotnico Jelko sta sinovoma Mateju 

in Nejcu dala krila, da sta poletela v 
svet, in korenine, da se lahko vrača-
ta v varno zavetje.
Slavko je bil aktiven član ZŠAM-
-a Laško; sodeloval je na šoferskih 
tekmovanjih v spretnostni vožnji 
kot tekmovalec in kot donator s 
svojimi tovornjaki, kot uniformirani 
član je sodeloval na raznih šoferskih 
proslavah in prireditvah, opravljal je 
številne funkcije v združenju, nekaj 
let pa je bil tudi predsednik ZŠAM-a Laško, vendar je zaradi bolezni 
predčasno zapustil funkcijo, a je kljub temu ostal član upravnega 
odbora do zadnjega dne.
Člani ZŠAM-a Laško ga bodo močno pogrešali in se ga spominjali kot 
delovnega človeka s tisočerimi idejami za prihodnost.

Občudovali smo te, dragi Slavko! Bil si zgled vsem nam. Dokazal si, 
da se volana ne preda kar tako! Naučil si nas, da moramo tudi mi 
voziti do konca, do zadnje postaje, kjer koli in kadar koli ta postaja 
že bo.

Prispevek: ZŠAM Laško

V poznih popoldanskih urah je sledila vrnitev in 
seveda navijanje na avtobusu za našo košarkarsko 
ekipo, ki je dosegla nepozabne rezultate.

V zgodnih  jutranjih urah smo prispeli nazaj na naš 
poligon.

   Fotografije in tekst: Franc Plazovnik, 
podpredsednik ZNZLM-a Slovenije


