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VSEBINA

UVODNIK
Spoštovane članice in člani!

V uvodniku zadnje, šeste letošnje številke
Prometnega biltena, ki jo boste prejeli v
dneh pred božično-novoletnimi prazniki,
se vam v imenu upravnega odbora in vseh
tistih udeležencev cestnega prometa, ki
vam tega ne morejo osebno izreči, zahvaljujem za številne ure prostovoljnega dela,
ki ste ga opravili za večjo varnost cestnega prometa.
Ob zaključku leta je prav, da omenimo
pestro dogajanje delovanja in preimenovanja naše Zveze, ki jo je v kronologiji
sestankov upravnega odbora pripravil
podpredsednik Franc Plazovnik, ki je po sklepu zadnje seje prevzel vodenje uradniškega odbora. V januarju je bil na UO-ja zaradi odločbe MNZ-ja sprejet sklep
o preimenovanju NZZŠAM-a Slovenije, ki smo jo v marcu in nato še v maju na
zboru članic preimenovali v ZZVAM Slovenije. V vmesnem obdobju smo v aprilu
na poligonu v Ločici ob Savinji organizirali in izvedli drugo državno tekmovanje
poklicnih voznikov. V juniju smo na podlagi sklepov UO-ja začeli z aktivnostmi za
pripravo proslave, ki smo jo svečano izvedli v juliju. Pred proslavo smo sprejeli odločbo Upravne enote Vransko, da moramo na podlagi pritožbe ZŠAM-a Slovenije
najpozneje v treh mesecih preimenovati našo Zvezo. V avgustu je bil na UO-ju po
prejetih treh predlogih sprejet sklep, da vsem članicam predlagamo novo ime,
ZNZLM Slovenije. Na izrednem zboru članic smo 9. 9. 2017 potrdili novo ime naše
Zveze. Kljub aktivnostim ob preimenovanju in nadzora delovanja naše Zveze, ki
so ga na podlagi prijave ZŠAM-a Slovenije opravile inšpekcijske službe, smo v prvi
polovici septembra opravili veliko ur prostovoljnega dela varovanja šolskih otrok.
V dneh od 14. do 17. septembra je UO organiziral tridnevno ekskurzijo v Srbijo,
ki je bila namenjena predvsem druženju članov. V prvih dneh novembra je UO
sprejel sklep o izdelavi poročil o opravljenih aktivnostih (kaj veš o prometu, prvi
šolski dan …), ki jih morajo vsa združenja poslati na Zvezo za sestavo skupnega
poročila na AVP Republike Slovenije. Kratek pogled pokaže na zgoščeno dogajanje ob preimenovanjih Zveze, ki je potrdilo in še dodatno utrdilo naše medsebojno zaupanje in sodelovanje.
Ob zaključku leta je priložnost, da se vam kot glavni in odgovorni urednik iskreno
zahvalim za sodelovanje pri izdelavi in pripravi gradiva, ki smo ga objavili v šestih
številkah Prometnega biltena. S tem smo sledili in v celoti realizirani sklep UO-ja
ZNZLM-a Slovenije, kot se od septembra uradno imenujemo.
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60 LET ZŠAM-A ZGORNJE SAVINJSKE
DOLINE 2016 – KRATKA KRONIKA
Predstavitev Zveze šoferjev in avtomehanikov
(ZŠAM) Zgornje Savinjske doline (ZSD) je njen avtor Jože Miklavc izdelal v dveh zelo lepo zapisanih
in obsežnih delih, tako da se je naprej osredotočil
na zgodovinski pregled delovanja (kroniko), ki jo
predstavljamo v tej številki, v drugem delu pa se je
osredotočil na svečano prireditev ob praznovanje
60-letnice delovanja, ki ga bomo objavili v naslednji številki biltena. Za vložen trud in razumevanje
se avtorju zahvaljujemo.
V Zgornji Savinjski dolini so na pobudo nekaj
vplivnih in naprednih šoferjev začeli razmišljati,
da bi ustanovili društvo po modelu tedanjega stanovskega združenja v Ljubljani in Celju. Med ustanovitelji so zapisani: Stane Bric, Ivan Banko, Ludvik Pavlič, Anton Pikl, Ivan Kranjc, Hinko Kralj in v
manjši meri še nekateri drugi. Zato so na pobudo
teh vplivnih šoferjev 16. junija 1956 sklicali ustanovni občni zbor. Na zboru se je zbralo trideset
šoferjev in avtomehanikov v gostilni Majerhold
v Mozirju, kjer so ustanovili društvo Klub šoferjev
in avtomehanikov podružnica Nazarje. Društvo je
začelo delovati na območju Zgornje Savinjske in
Zadrečke doline, takšna organiziranost je prisotna
še danes, šest desetletij zatem.
Društvo je takoj po ustanovitvi sodelovalo s sosednjimi sorodnimi društvi, Okrajnim odborom
ZŠAM-a Celje in ZZŠAM-a LR Slovenije. Na večja
podjetja, kot so bila GG Nazarje, LIN Nazarje in
ZKZ Mozirje, so bile poslane prošnje za finančno
pomoč, da bi društvo lažje in uspešno upravljalo
poslanstvo, za katero je bilo ustanovljeno. 13. julija 1957 so v Nazarjah prvič proslavljali šoferski
praznik, ki ga je organiziralo ZŠAM Nazarje. V paradi so sodelovala motorna vozila vseh kategorij,
od motorjev, osebnih vozil do motornih koles. Tu
se je v javnosti prvič pokazalo, da je organizacija
zaživela in tudi članstvo se je povečalo. Podobne
proslave v večjem ali manjšem obsegu so imele
tudi v kasnejših letih pomemben vpliv na krajane ter nove in nove člane. Društvo je precej pozornosti posvečalo članstvu, zlasti za strokovno
izpopolnjevanje članov. V ta namen je bilo organiziranih več strokovnih predavanj, za katera je bilo

med člani veliko interesa. Leta 1962 so organizirali
prvi tečaj za pridobitev kvalifikacije voznik motornih vozil, ki ga je obiskovalo trideset kandidatov
za poklicne voznike. Za organizacijo tečajev je
upravni odbor imenoval komisijo v sestavi: Kristl Klemenšek, Aleksander Čopar in Franc Kranjc.
Tečaji so potekali v sodelovanju z Osnovno šolo
Mozirje, Vajensko šolo Celje in Avto šolo Ježica v
Ljubljani. Pri organizaciji je sodeloval tudi okrajni
odbor ZŠAM-a Celje. Ti tečaji so se nadaljevali do
leta 1966, med njimi je bil tudi tečaj za pridobitev
visoke kvalifikacije z nazivom visoko kvalificirani
voznik motornih vozil. 13. julija 1964, ob prazniku
šoferjev in avtomehanikov Slovenije, so kamioni v
organizirani koloni enaindvajsetih motornih vozil,
naloženih z lesom od podjetij GG Nazarje in GLIN
Nazarje, peljali tovor v Tovarno celuloze v Krško.
Kolono je spremljalo vozilo Ljudske milice Mozirje in vodja avto parka GG-ja Nazarje Ivan Mogu.
V tovarni so šoferjem pokazali proizvodni proces
izdelovanja papirja in z malico pogostili vse šoferje. Vsi udeleženci so bili zelo zadovoljni, da so na
drugačen način proslavili svoj praznik.
19. julija 1964 je ZŠAM Nazarje razvilo svoj prvi
prapor, katerega osrednji pokrovitelj je bilo podjetje GG Nazarje. Prvi praporščak je postal Franc
Praznik. Proslava je potekala v prijetnem vzdušju s
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kulturnim programom in glasbo. Leto 1970 je bilo
prelomno v delovanju in aktivnostih društva. Med
prebivalci Zgornje Savinjske doline se je hitro povečala potreba po usposabljanju za vozniške izpite vseh kategorij. V ZŠAM-u Nazarje so prisluhnili
tem željam in potrebam, zato je takratni predsednik društva Aleksander Čopar na občnem zboru
leta 1971 predlagal, da bi v društvu ustanovili avtošolo. To se je zgodilo in avtošola ZŠAM Nazarje
je začela z uspešnim poučevanjem teoretičnega
in praktičnega znanja kandidatov z vozili A in B
kategorije, kandidati pa z opravljanjem izpitov v
takratnem edinem izpitnem centru v Celju. Poleg
usposabljanja kandidatov za voznike motornih
vozil je bilo društvo dejavno tudi na področju varnosti v cestnem prometu. S svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu pri takratni Občini
Mozirje je bilo sodelovanje celotno obdobje zelo
dobro. Organizirane so bile prometno preventivne akcije, kjer so naši člani sodelovali z SPV-jem
in prometno policijo pri kontroli motornih vozil,
imenovani tehnično brezhibno vozilo - varno vozilo. Na terenu so lep čas izvajali kar neuradne,
zelo koristne male tehnične preglede. Ko so leta
1975 v Mozirju začeli graditi nov gasilski dom, je
bila sklenjena pogodba med PGD-jem Mozirje in
ZŠAM-om Nazarje o sofinanciranju skupnih prostorov oz. posebnih prostorih za delovanje avto
šole in sedež ZŠAM-a. V začetku leta 1977 se je
avtošola preselila v nove prostore, zato so se izboljšali pogoji dela. Te prostore je uporabljalo tudi
združenje, zato je bil 6. 3. 1977 na občnem zboru
sprejet sklep, da se ZŠAM Nazarje preimenuje v
ZŠAM Mozirje, kjer ima nov sedež. Avto šola je delovala uspešno še vrsto let, ko pa se je 1989 spremenila zakonodaja, je iniciativo prevzel zasebnik,
ki je leta 1991 delno prevzel šolo združenja, povsem pa jo je prevzel leta 1994 po problematičnem
odkupu, ki se za ZŠAM ni nikoli končal z ugodnimi
posledicami.
2. julija 1978 je ZŠAM Mozirje prvič organiziralo proslavo ob dnevu šoferjev in avtomehanikov
Celjske regije. Pri organizaciji je sodelovalo vodstvo celjske regije, sodelovala so še vsa društva
ZŠAM-a Celjske regije. Organizirane so bile športne igre, spretnostne vožnje z osebnimi avtomobili, tovornimi avtomobili in avtobusi, kegljanje,
streljanje z zračno puško, tekmovanje v reševanju
testnih pol CPP-ja, organizirana je bila povorka
motornih vozil in uniformiranih članic in članov.
Tudi za starejše in bolne člane je bilo v društvu ve-

dno poskrbljeno. Za to je imenovana posebna komisija, ki občasno po potrebi obišče starejše člane,
zlasti pa poskrbi za obiske težje bolnih članov. Pri
obisku prinesejo bolniku skromno darilo in se z
njim pogovorijo o njegovih težavah in kako bi mu
lahko pomagali.
Pri ZŠAM-u Mozirje je vrsto let delovala komisija
za šport in rekreacijo članov. Posamezne ekipe so
sodelovale na tekmovanjih med društvi ZŠAM-a
Celjske regije, posebno na prireditvah, organiziranih ob proslavah ob 13. juliju, prazniku šoferjev
in avtomehanikov. Tudi število članov se je stalno
večalo. Od začetnih trideset članov ob ustanovitvi
1956 leta je do leta 1982 poraslo na 287 članov.
Opazno je bilo povečanje po letu 1970, ko je bila
ustanovljena avto šola. Z rastjo števila članstva se
je povečalo število uniform. Tako je bilo leta 1982
že deset ženskih in 62 moških uniform. Uniformirani člani so sodelovali pri vseh večjih prireditvah
v kraju in sosednjih društvih ZŠAM-a Celjske regije. Na tradicionalnih srečanjih poklicnih voznikov
Evrope, ki so se jih naši člani večkrat udeležili, so
sodelovali z ZŠAM-om Velenje. Leta 1995 je bil
evropski kongres poklicnih voznikov IAGHS v Sloveniji na Bledu. Naši člani so se uvodnega srečanja
in slovesnosti udeležili v zelo velikem številu. To je
bila tudi največja tovrstna prireditev v Evropi do
takrat, zato smo bili lahko ponosni, da smo tam
aktivno sodelovali.
Po letu 1985 je začelo delo v društvu stagnirati. Na
vse to sta vplivali tudi politična in gospodarska klima tedanje države, inflacija je stalno rasla, gospodarstvo nazadovalo, sledil je razpad Jugoslavije.
Leta 1991 je bilo odločilno za Slovenijo, saj se je
osamosvojila in postala samostojna država. Vse to
je vplivalo tudi na delovanje ZŠAM-a Mozirje kot
tudi na druga stanovska združenja. Sodelovanji z
SPV-ji je za nekaj časa usahnilo. Iz občine Mozirje
se je ustanovilo 7 novih občin v Zgornji Savinjski
dolini. V novih občinah so bili imenovani novi SPV-ji, ki pa so začeli delovati le počasi, nekateri bolj,
nekateri manj uspešno. Ker je na območju Zgornje
Savinjske doline nastalo več občin, društvo pa deluje na celotnem prostoru, se je združenje ZŠAM-a Mozirje logično preimenovalo v ZŠAM Zgornje
Savinjske doline. Zamenjali so se tudi znaki in simboli na uniformah, na praporu in žigu.
V lastnem domu šoferjev v Mozirju suvereno
samozavestni
Člani upravnega odbora so iskali možnosti, kako
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bi prišli do lastnega objekta. Rešitev so našli v
sodelovanju z županom Občine Mozirje. Ivo Suhoveršnik je imel razumevanje za željo društva,
našel ustrezno lokacijo na občinskem zemljišču
pred Mozirskim gajem in omogočil z ustreznim
postopkom, da se lahko začne z izgradnjo družbeno pomembnega objekta. V januarju 2004 je bil
na seji upravnega in nadzornega odbora sprejet
sklep, da se zgradi društvena hišica-brunarica za
potrebe delovanja ZŠAM-a Zgornje Savinjske doline. Že v marcu 2004 so se začela gradbena dela,
konec aprila istega leta pa je bil zunanji del objekta pripravljen za otvoritev. Dobili smo svoj dom
šoferjev ZŠAM-a Zgornje Savinjske doline, na katerega smo bili zares ponosni. Ta lokacija nas druži
in povezuje še danes.
Čeprav so za uspešno delovanje zaslužni vsi, ali
vsaj večinoma vsi člani vodstva, upravnih in nadzornih odborov, komisij in številni aktivni posamezniki, bi ob tej slovesnosti radi poudarili, da je
v našem društvu tako kot v družinah, podjetjih in
družbi: kakršni so vodje, takšni so rezultati. Navedli bomo vse predsednike, ki so v šestih desetletjih krmarili naše društveno organizacijo, ki ima
za lokalno skupnost zagotovo poseben, pozitiven
pomen:
Predsedniki ZŠAM-a ZSD-ja od ustanovitve do
danes
Stanko Bric (1956-1957), Ivan Banko (19571960), Anton Pikl (1960-1961), Franc Makovšek
(1961-1962), Aleksander Čopar (1962-1964),
Anton Turk (1964-1966), Ivan Pistotnik (19661968), Aleksander Čopar (1968-1983), Anton
Prislan (1983-1990), Viktor Kovač (1990-1996),
Franc Tkavc (1996-2014) in Janko Štruclj (2014do danes).
Zadnje desetletje so zdržali in utrdili medsebojne vezi
Desetletje umirjenega delovanja in konsolidacije
je prineslo spet boljše vzdušje v združenju. Vse
slabše sofinanciranje s strani občin, podjetij in
nekoč zvestih sponzorjev je narekovalo, da se je
zmanjševal obseg dejavnosti, a osnovno poslanstvo ni bilo nikoli v zadnjem desetletju bistveno
okrnjeno. Seveda na račun delovnih članov, zvestih prostovoljcev in svojemu poklicu vdanih voznikov ter drugih strokovnjakov s področja funkcioniranja cestnega prometa in prometne varnosti.
Zgledno je ostalo sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri občinah,

Franc Kavc, dolgoletni predsednik ZŠAM-a ZSD-ja

kjer so ti aktivni, odlično sodelovanje je potekalo
s policisti in vodstvom policijske postaje Mozirje,
normalni odnosi pa so se razvili v še boljše sodelovanje z Upravno enoto Mozirje. Z nekaterimi občinami in občinskimi vodstvi je sodelovanje boljše,
z drugimi pač nekaj manjše od pričakovanega. A
so možnosti za izboljšanje še vedno odprte. V preventivnih akcijah je bilo zelo dobro sodelovanje
z osnovnimi šolami in vrtci. Ob gospodarski krizi,
ki zdaj že občutno popušča, so nekateri naši člani
dobesedno ugasnili motorje, podporo pa je čutiti
še pri nekaterih uglednih družbah, ki nas podpirajo ter si ustvarjajo možnosti za naše sodelovanje.
Še vedno je središče dogajanja in aktivnosti Mozirje z našim domom šoferjem pri Mozirskem gaju
ter Nazarje z občinskimi spodbudami, ki nam vlivajo zaupanje in so podlaga za številne aktivnosti
tehničnega nadzora v cestnem prometu. Po vseh
občinah in krajih skrbimo v sodelovanju s policijo in komunalno inšpekcijo za varovanje in nadzor na javnih in športnih prireditvah na območjih
cestnih in parkirnih površin. Dobre stike imamo
tudi z vsemi gasilskimi društvi, enotami in OGZ-ja Zgornje Savinjske doline. Vesli smo druženja s
prijateljskimi sosednjimi šoferskimi in prometnimi društvi ter zdaj z novoustanovljeno Neodvisno
zvezo ZŠAM-ov Slovenije, ki je še v formalnem
nastajanju in oblikovanju, vsebinsko pa nadaljuje
kot del skoraj 100-letne tradicije Zveze ZŠAM-ov
Slovenije.
Ob preskoku v novo leto 2018 pa SREČNO NA POTI!

Prispevek in fotografiji:
Jože Miklavc, ZŠAM ZSD
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ČLANI ZŠAM-A LAŠKO SODELOVALI V
AKCIJI PRVI ŠOLSKI DAN

Varovanje otrok v Rimskih Toplicah

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
udeležencem v prometu, ki so prvič zakorakali po
šolskih poteh. Za varnost je skrbelo 15 naših prostovoljcev, ki so opravili več kot 50 prostovoljnih
ur in prevozili več kot 1000 kilometrov.
Vsem, ki ste prostovoljno svoj prosti čas namenili varovanju otrok, se naše združenje iskreno zahvaljuje in vas pozdravlja s šoferskim pozdravom:
Srečno vožnjo!
Varovanje otrok v Laškem

Prispevek: David Ožek, ZŠAM Laško

ČLANI ZŠAM-A LAŠKO NA IZLETU
PO DOLENJSKI
Jesenski čas je priložnost, da se
člani ZŠAM-a Laško skupaj z družinskimi sopotniki odpravimo na
izlet. Tokrat smo se v soboto, 30.
septembra 2017, odpeljali proti
Dolenjski. V jutranjih urah smo
se odpravili iz Laškega, kjer nas je

nato pot vodila skozi Rimske Toplice, Radeče, Mokronog do Novega mesta.
Preden smo prispeli do tovarne
zdravil Krka, nam je čas dopuščal
še jutranjo kavico. Pred tovarno
Krka nas je pričakala prijazna vo-

dnica. Sledila je registracija – vsak
je prejel svojo identifikacijsko izkaznico in nato smo lahko vstopili v najmodernejše prostore
tovarne, ki se imenujejo NOTOL.
V pritličju smo si ogledali slike,
ki prikazujejo zgodovinski razvoj
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Ogled tovarne zdravil Krka

tovarne in ključne osebe v teh
obdobjih. Za tem smo se povzpeli po stopnicah do avle in še preden smo si ogledali predstavitveni film, so nam postregli rogljičke,
čaj in kavo.
Film je prikazoval različne faze
proizvodnje v posameznih oddelkih od začetka do končnega
izdelka. Ker so proizvodni prostori za obiskovalce zaprti, smo
vstopili v dvigalo, s katerim smo
se popeljali od etaže do etaže. V
dvigalu so bile televizije, kjer je
bil prikaz proizvodnje, hkrati pa
smo se na vsaki etaži ustavili in si
skozi steklo ogledali obrat. Ogledali smo si tudi regalno skladišče,

ki je popolnoma avtomatizirano, izjemnimi eksponati – imajo 40
in pakirnico, v kateri večinoma avtomobilov in počitniških prikolic. Tudi tukaj smo si pogledali
dela opravljajo roboti.
predstavitveni film od začetka
Po ogledu tovarne smo imeli proizvodnje do danes. Ogledati
krajši postanek, da smo se malo si je bilo možno prve modele avokrepčali z malico, ki smo jo imeli tomobilov in počitniških prikolic,
s seboj, nato pa smo pot nada- kakor tudi njihove najnovejše izljevali do Dolenjskega arheolo- delke.
škega muzeja. Tam smo si lahko
ogledali izdelke iz jantarja iz raz- Za zaključek našega obiska Doličnih zgodovinskih obdobji pa lenjske smo se odpravili še v
vse do danes. V muzeju je tudi gostilno pri Štefki, kjer sta nas
vojaška razstava iz časa 2. svetov- čakala okusno kosilo in pijača.
ne vojne, na stenah pa so napisa- Tam smo se zadržali do večernih
ur tudi zaradi prijetnega vzdušja,
na imena žrtev takratne vojne.
Nato smo se odpravili še v muzej ki ga je popestril naš član Simon
IMV. Njihova zbirka se ponaša z Golouh s harmoniko.

Ogled muzeja IMV
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Posebna zahvala je namenjena
predsedniku Martinu Pušniku za
celotno organizacijo izleta. Ob tej
priložnosti se zahvaljujemo tudi
agenciji M&M Tours za prevozne
storitve ter šoferjema Mateju

Sevšku in Francu Privšku, ki sta lepo, in upam, da se srečamo tudi
nas varno odpeljala in pripeljala naslednje leto. Pozdravljam vas s
nazaj domov.
šoferskim pozdravom: Srečno vožnjo!
Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu, da smo se imeli Prispevek: Robi Ožek, ZŠAM Laško

Šoferska (pred povratkom domov)

V ROGAŠKI SLATINI PRIŽGALI SVEČKE V
SPOMIN NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ

Prižiganje sveč v Rogaški Slatini

Prižiganje svečk v Šmarju pri Jelšah

V petek, 17. novembra 2017, smo člani Združenje
šoferjev in avtomehanikov Rogaška Slatina skupaj
s Policijsko postajo Rogaška Slatina, Občino Rogaška Slatina in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Rogaška Slatina v Rogaški Slatini
prižgali svečke v spomin žrtev prometnih nesreč.
Člani ZŠAM-a Rogaška Slatina smo skupaj s policisti Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, Obči-

no Šmarje pri Jelšah ter Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Šmarje pri Jelšah prižgali svečke v spomin na žrtve prometnih nesreč
tudi v Šmarju pri Jelšah.
Upajmo, da se je le kdo zamislil, da cesta ni igrišče.
Prispevek: Cvetka Pažon, ZŠAM Rogaška Slatina
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STROKOVNA EKSKURZIJA ČLANOV
ZŠAMA-A SLOVENJ GRADEC
NA GORENJSKO

V soboto, 14. oktobra 2017, je
podpredsednik Martin Brezovnik z ženo Tinco organiziral strokovno ekskurzijo članov ZŠAM-a
Slovenj Gradec na Gorenjsko.
V lepem jesenskem vremenu smo
se v jutranjih urah odpeljali iz Slovenj Gradca. Po krajšem postanku smo v zgodnjih dopoldanskih
urah prispeli v Škofjo Loko.
V gostišču Starman smo se
okrepčali z zelo dobro toplo malico. Pod strokovnem vodstvu je
sledil ogled vseh znamenitosti
Škofje Loke, vključno z muzejem
v Loškem gradu.
Nadalje smo se mimogrede zglasili tudi na Brezju. Sledil je ogled
jezera Završnica, ki je okoli 60
kilometrov oddaljeno od Škofje
Loke. Je akumulacijsko umetno
jezero v dolini Završnica pod
goro Stol v Karavankah, leži na
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pripravljeno pecivo, fotografu
Stanislavu Oblaku, pri katerem
lahko dobite želene fotografije
in vsem članom, ki so se udeležili
ekskurzije.
Prispevek: Franc Plazovnik,
predsednik ZŠAM-a
Slovenj Gradec

nadmorski višini 640 m in meri
2,5 ha. Jezero je bilo urejeno
leta 1914 za namene hidroelektrarne Završnica, ki je bila prva
javna hidroelektrarna v Sloveniji.
V gostišču ob tem jezeru smo se
okrepčali. V večernih urah je sledil povratek proti domu.
Hvala članu upravnega odbora
Borisu Goljatu za izbran avtobus
in varno vožnjo, gospe Nadi za

IZLET ČLANOV ZŠAM-A
ROGAŠKA SLATINA
Člani ZŠAM-a Rogaška Slatina smo
se v sredo, 15. novembra 2017,
odpravili na izlet v Moslavino.
Okoli 9. ure zjutraj smo prispeli
na kmečki turizem Vladimirja Bistričkoga, kjer smo imeli bogat
zajtrk. Po zajtrku smo se odpeljali
v Sisak, kjer smo si ogledali grad
vinsko klet in poskusili vina.
Po ogledu vinske kleti smo se vrnili na kmečki turizem, kjer nas je
čakalo pravo domače kosilo.
Po kosilu je sledila glasba in prijetno druženje ob raznih družabnih igricah.
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Vse je prehitro minilo do poznih popoldanskih ur, ko smo
se morali odpraviti nazaj proti
domu.
Domov smo se zadovoljni, polni lepih vtisov vrnili v poznih
večernih urah. Bili smo prav vesela družba, ki si želi novih druženj in podobnih izletov.
Prispevek: Cvetka Pažon, ZŠAM
Rogaška Slatina

NAŠIM ČLANOM V SLOVO

Edvard Friškovec
Rojen: 23. 9. 1937
Umrl: 28. 11. 2017
Član: ZŠAM
Zgornje Savinjske
doline

Stanko Flere
Rojen: 15. 1. 1955
Umrl: 23. 11. 2017
Član: ZŠAM
Zgornje Savinjske
doline

Martin Mavrič
Rojen: 1942
Umrl: 16. 12. 2017
Član: ZŠAM
Zgornje Savinjske
doline

Franc Završnik
Rojen: 17. 2. 1932
Umrl: 17. 12. 2017
Član: ZŠAM
Zgornje Savinjske
doline
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