
 

AMD nima svoje športne ekipe, podpira pa 

športnike-motoriste, ki kot člani AMD uspešno 

tekmujejo na domačih in tujih prvenstvih. 

Tekmujejo v kategorijah starodobnikov, v moto 

krosu in v ženskih kategorijah (Enduro). 

 

Zelo dobra naložba v preteklosti v nakup 

počitniških apartmajev v Moravskih toplicah in 

Čatežu omogoča letovanje v vseh letnih 

časih. Nizka cena najema za popolno 

opremljen apartma za 4-5 oseb vključuje tudi 

kopalne karte. 

 

 

AMZS in njena gospodarska organizacija AMZS 

d.d. s poslovnimi enotami (Tehničnimi bazami) 

omogoča: 

REGISTRACIJE:  TEHNIČNI PREGLEDI, ZAVAROVANJA 

   REGISTRACIJE VOZIL IN OPREME 

NAKUP OPREME:  OBVEZNA IN DODATNA ZA VOZILA 

STORITVE:   POMOČ NA CESTI, MENJAVE ŽARNIC  

   OLJA, GUM, AVTOPRALNICA 

 

Dovolj razlogov torej, da smo skupaj. 

VČLANITE SE ! 
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V društveni stavbi so poslovni prostori, kjer 

najemniki opravljajo naslednje storitve: 

- Avtoservis in vulkanizerstvo HUDO: servis vozil, 

pripravo vozil na tehnični pregled, avtooptika, 

prodaja gum, vulkanizerske storitve in hramba 

pnevmatik; 

- Branko Ahčin: servis in vzdrževanje različnih vrst 

osebnih vozil; 

- Računovodski servis V-KONTO: računovodske 

storitve in svetovanja za d.o.o. in s.p.; 

- Elektronika Strniša: računalniški inženiring za 

prodajo in servis računalniške opreme, izdelavo 

spletnih strani itd; 

- AVTOSPA: ročna avto pralnica za popolno nego 

osebnih vozil (pranje, čiščenje); 

- INVADO: načrtuje, prodaja in vgrajuje vrata; 

- Agencija ČELIK: zavarovalniško zastopanje; 

- ECOLINER: vzdrževanje in servisiranje električnih 

strojev in naprav. 
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AVTO MOTO 

DRUŠTVO  

KRANJ 
 

 

KOROŠKA CESTA 53/D, 4000 KRANJ 

tel: 04 238 02 40 

e-mail: amd.kranj@siol.net 

 

 

 

Pisarna odprta: 

Ponedeljek, sreda: 9,00-16,30 

Petek: 9,00-13,00 

 

 

 

mailto:amd.kranj@siol.net


AMD Kranj na podlagi določb statuta društva 

ter v skladu z osnovnimi izhodišči poslovanja 

AMZS opravlja naslednje dejavnosti: 

- Področje članstva 

- Delo pri preventivi 

- Izdaja dokumentov 

- Šport 

- Letovanje 

 

Članstvo je osnova društvene dejavnosti. 4.500 

članov v letu 2016 je razporejeno v članske 

kategorije: 

- Osnovno članstvo (A), ki vsebuje storitve 

pomoči v Sloveniji: brezplačna pomoč na 

cesti (manjše okvare, ki se jih lahko odpravi 

na cesti – 3x letno), brezplačen prevoz 

pokvarjenega vozila v Sloveniji in do 25 km 

v tujini (1x letno), brezplačen prevoz v 

prometni nesreči poškodovanega vozila (1x 

letno), vse to ne glede na lastništvo vozila. 

Člani – lastniki vozila imajo še brezplačen 

test akumulatorja in zavor ter podaljšanja 

registracije, 20% popust storitvah v Poslovni 

enoti (tehnični pregled, eko test, testiranje 

motorja in podvozja…) ter 15% popust pri 

polnjenju klimatske naprave. 

- Članska kategorija PLUS (P) je kombinacija 

ugodnosti kategorije (A) z ugodnostimi v 

tujini, navedenimi v knjižici AMZS 

Mednarodna pomoč: brezplačna pomoč, 

ki jo nudijo partnerski avto-moto klubi, 

prevoz v nesreči poškodovanega ali 

pokvarjenega vozila  do stroškov v višini 

1.500 €, kritje stroškov za prevoz oseb ali 

nočitev, kredit v sili za nepredvidene 

izdatke do 1.000 €.  
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- K ugodnostim kategorije PLUS (P) je v novi 

kategoriji PREMIUM (R) dodano turistično 

zavarovanje za osebe v tujini. Te ugodnosti 

pa ne veljajo v Sloveniji in v državah, kjer 

ima član stalno ali začasno bivališče. 
 

Vrsta zavarovanja Kritje do (€) 

Zdravstveno zavarovanje z 

asistenco: 

   - stroški zdravniške oskrbe  

   - od tega stroški prevoza 

 

 

20.000 

5.000 

Zavarovanje bolnišničnega 

dneva 

50 / dan 

max. 1.000 

Zavarovanje odgovornosti 25.000 

Zavarovanje prtljage in 

osebnih stvari (z omejitvijo) 
400 

Zavarovan. stroškov izdelave 

novih dokumentov 
50 

To zavarovanje vključuje tudi asistenco pri 

bolezni ali nezgodi: vzpostavi stik z lečečim 

zdravnikom, svetuje primerne postopke 

zdravljenja, prevzame stroške zdravljenja in 

prevoza v domovino. 

- Vse tri kategorije (A), (P) in (R) omogočajo 

dodatno družinsko članstvo (E), (D) in (M) z 

enako vsebino, Družinsko članstvo je tudi 

razširjeno na več oseb na istem naslovu.  

- Osnovno članstvo je omogočeno invalidom 

ob znižani članarini (I). 

- Občani se lahko vključijo tudi kot člani brez 

vozila, z zmanjšanim obsegom storitev. 

Podrobnosti vsebine članskih kategorij so na 

spletni strani AMZS in v brošurah, ki so dosegljive v 

društveni pisarni ali v Poslovni enoti AMZS d.d. 

Včlanite se lahko v AMD ali AMZS, PE Kranj. 
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Poleg storitev, ki jih omogoča AMZS kot skupna 

organizacija, se je društvo dogovorilo za 

popuste pri storitvah, ki jih omogočajo poslovni 

partnerji – najemniki. To so popusti na stroške 

dela, cene materiala pa so v skladu s cenami 

v trgovini. 

Preventiva v cestnem prometu je pomembna 

stalnica v društvenem delu. Odnos članov do 

prometne varnosti je velik prispevek k varnosti 

v prometnih razmerah za vse udeležence: 

voznike, motoriste, kolesarje in pešce. Zato 

AMD sodeluje pri vseh aktivnostih Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s 

šolami in drugimi nosilci izobraževanja, ki lahko 

prispevajo k večji prometni varnosti. 

Zelo dobre so Družinske ure, kjer obiskovalci, 

predvsem mladina vidijo pasti v prometnih 

razmerah in so prikazani načini reševanja. 

Dokumenti so ena od stvari, ki jo vozniki 

potrebujejo za udeležbo v prometu. Društvo 

lahko izda: Dovoljenje za vožnjo tujega vozila v 

tujini, medtem ko AMZS, PE lahko izda tudi 

mednarodno vozniško dovoljenje.  

Ob izgubi članske izkaznice AMD posreduje pri 

naročilu nove. 
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