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POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2010 

 

 
Spoštovane članice in člani ZŠAM Velenje! 

 

Zopet smo zakorakali v novo leto in pred nami so ţe novi izzivi za zdruţenje. Zopet se bodo začela ţe 

ustaljena in utečena dela z SPV Velenje, PP Velenje in občino Šmartno ob Paki, katera tudi dobro in 

kvalitetno opravimo. To si upam trditi zato, ker nam jih z veseljem zaupajo in nas vedno znova vabijo k 

sodelovanju. Seveda to ni vse, še veliko dela nas čaka tudi na drugih področjih, predvsem na 

administrativnih, saj v današnjem času pač moraš vsako akcijo dokumentirati in argumentirati porabljena 

sredstva, tako finančna kot materialna. Ravno pri finančnih sredstvih se najraje kaj zatakne, pa vendar 

sem mnenja, da smo lansko leto zaključili dokaj uspešno.  

Osebno sem bil v lanskem letu kar precej odsoten zaradi sluţbenih obveznosti, toda z dobro ekipo mojih 

najoţjih sodelavce zdruţenja nam je uspelo letni plan za leto 2010 in vsa zaupana dela pospraviti pod 

streho. Ne bom Vam našteval akcij saj bo le te omenil v poročilu poveljnik, omenil bi le, da smo v letu 

2010 za varnost v prometu opravili 2375 kilometrov in 990 ur prostovoljnega dela. 

 

Udeleţili smo se evropskega kongresa v Franciji, seveda v okrnjeni postavi, saj se ga je lahko udeleţilo le 

osem naših članov. To je bilo pa zato, ker je v lanskem letu iz Slovenijo šlo na ta kongres le en avtobus 

udeleţencev, toda kljub vsemu smo si Velenjčani izborili še največ mest in zasedli nam domači zadnji del 

avtobusa, kjer je vedno veselo. Ob tej priloţnosti bi se zahvalil Pečnik Milanu za dobro organizacijo in 

izvedbo tega izleta. 

 

Udeleţili smo se tudi regijskega tekmovanja, kjer so naši tekmovalci osvojili skupno tretje mesto, za kar 

se tekmovalcem zahvaljujem za trud in jim čestitam za doseţen uspeh. Tudi letos vabim tekmovalce da se 

udeleţijo tekmovanja, ostalim članom pa sporočam, če kdo ţeli tekmovati, naj nam pove, da ga damo na 

seznam tekmovalcev. 

 

Osebno sem se udeleţeval sej na CZ regiji in ZZŠAM Slovenije, na katerih smo s predsedniki ostalih 

društev izmenjavali izkušnje ter si med seboj pomagali z nasveti. Še kako pride prav kakšen nasvet  in 

izkušnja iz drugega društva, saj imamo vsi enake teţave, le pristopi k reševanju teh teţav se razlikujejo. 

 

Vsako leto organiziramo izlet in tudi lansko leto ni bilo drugače. Odpeljali smo se v deţelo cvička, kjer 

smo si le nekaj dni po katastrofalnih poplavah na Dolenjskem lahko ogledali Kostanjeviško jamo, 

nadaljevali pot v Revoz, si ogledali proizvodnjo Tvinga in novega avtomobila z imenom Wind. Tudi v 

tovarni zdravil Krka smo imeli kaj videti, najbolje pa je bilo v zidanici, oziroma na kmečkem turizmu 

Colman na Trški gori, kjer smo tako rekoč zaključi naš izlet, če seveda odštejem še povratek proti domu. 

Vem, da bo marsikdo rekel da bi šel z nami, če bi vedel za ta izlet, toda moram Vam povedati, da sem 

drţal obljubo in dal obvestilo v Prometni vestnik, katerega dobil vsak član, le prebrati ga bo treba kdaj pa 

kdaj. Tudi za letošnje leto si upam trditi, izlet bo, kdaj, kam, kako, pa le poglejte v Prometni vestnik.   

 

V decembru smo se tudi srečali z upokojenimi člani ZŠAM Velenje, to je ţe kar tradicionalno srečanje, 

na katerem si nalijemo vinca, poklepetamo in si voščimo vse dobro za prihajajoče leto. 
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V začetku letošnjega leta smo z sponzorskimi sredstvi dobili osem delovnih oblek. Res je, da bi jih morali 

dobiti ţe v lanskem letu, toda zapletlo se je pri nabavi blaga in izdelava se je zavlekla. Seveda upam, da 

ne bo ostalo samo na tem, kajti imamo plan, da bi naše zdruţenje imelo od 20 do 25 delovnih oblek, 

katere bomo dali našim članom, ki so največkrat na akcijah. Po ţe opravljeni razgovorih imamo nekaj 

obljub za donacije, upam pa, da bodo te obljube tudi izpolnjene. 

 

Ker gre moje poročilo proti koncu, bi vam drage članice in člani rad sporočil, da imamo od 01.01.2011 

dalje še večji izbor članskih ugodnosti. Ţe dve leti imamo popust pri rednem tehničnem pregledu našega 

jeklenega konjička pri AM Miklavc, lani pa smo pridobili tri poslovne partnerje, ki nam ravno tako nudijo 

popust na vse njihove usluge. To so Masaţni salon Higieia iz Šaleka pri Velenju, Avtoservis Lipnik in 

Vulkanizerstvo Ţivic iz Škal pri Velenju. V letošnjem leto pa se tem pridruţujejo še AVTOCENTER 

MEH, PSC PRAPROTNIK, AVTO KORELC in AVTO DOM in. Podrobnejše informacije bodo podane 

v naslednjem Prometnem vestniku, in na spletni strani ZŠAM Velenje. Potrudili se bomo pridobiti še več 

ugodnosti, da bi se za vsakega člana kaj našlo, na vas pa je, da te ugodnosti čim bolje izkoristite. Te 

ugodnosti boste lahko koristili le s potrjeno člansko izkaznico za tekoče leto in veljavnim osebnim 

dokumentom, če pa kdo članske izkaznice nima naj nam to sporoči in mu bomo naročili novo.  

 

Čisto na koncu bi se zahvalil vsem članicam in članom, ki so si vzeli čas in priskočili na pomoč, ko smo 

jo potrebovali, da smo v letu 2010 izpeljali vse tako kot je bilo potrebno in tako kot se je od nas 

pričakovalo.  

Zahvalil bi se MO Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za finančna sredstva, ki so nam 

prišla še kako prav. Zahvaljujem se tudi SPV Velenje, PP Velenje in občini Šmartno ob Paki, za dobro 

sodelovanje in upam da bo še v prihodnje tako. Zahvalil pa bi se tudi podjetjema PUP in VEPLAS, ki sta 

nam velikodušno priskočila na pomoč in nam sponzorirala delovne obleke.  

Posebna zahvala pa gre vodstvu TEŠ-a, da nam pomaga ko jih potrebujemo in da lahko vedno računamo 

na njihovo pomoč. 

 

Ker pa so pred nami volitve bi se posebno rad zahvalil dosedanjemu upravnemu odboru za dobro 

sodelovanje in predvsem dobro prenašanje mojih kdaj pa kdaj tečnih ukazov. Vem, da je včasih padla tudi 

kakšna beseda, ki nebi smela, pa upam, da ste mi oprostili, če še niste, pa Vas prosim da mi oprostite 

sedaj. Veste, še vedno velja tisti stari ljudski rek  >> Kdor dela, greši<< in jaz nisem izjema. Povedati pa 

Vam moram, da je bilo lepo sodelovati z vami in ponosen sem na to, kar smo dosegli v tem mandatu.   

 

Novoizvoljenemu vodstvu ţelim, da bi jim bilo vodenje kar najlaţje in da bi uspešno nadaljevali delo 

našega zdruţenja še naprej. 

 

 

V letu 2011 vam in vašim druţinam ţelim obilo zdravja in predvsem sreče za volanom, ter vas 

pozdravljam s šoferski pozdravom SREČNO VOŢNJO. 
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