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STORITEV  Cena z 22% DDV 
Cene so v EUR 

Športna licenca AMZS Šport    

(ob organizaciji prve dirke je društvo, ki dirko organizira, upravičeno do dobropisa v višini 150€ 305,00 

   

Vozniška licenca AMZS – letna za članske kategorije ne velja za SP, EP   

- če je vloga za izdajo licence prejeta več kot 10 dni pred dirko  41,00 

- če je vloga za izdajo licence prejeta manj kot 9 dni pred dirko  82,00 

Vozniška licenca AMZS – letna za mladinske kategorije ne velja za SP, EP  

- če je vloga za izdajo licence prejeta več kot 10 dni pred dirko  30,00 

- če je vloga za izdajo licence prejeta manj kot 9 dni pred dirko  60,00 

Vozniška licenca AMZS – za 1 dirko za članske kategorije ne velja za SP, EP  

- če je vloga za izdajo licence prejeta več kot 10 dni pred dirko  26,00 

- če je vloga za izdajo licence prejeta manj kot 9 dni pred dirko  52,00 

Vozniška licenca AMZS – za 1 dirko za mladinske kategorije ne velja za SP, EP  

- če je vloga za izdajo licence prejeta več kot 10 dni pred dirko  18,00 

- če je vloga za izdajo licence prejeta manj kot 9 dni pred dirko  36,00 

Vozniška licenca panoga – za drugo panogo, letna ne velja za SP, EP  

- če je vloga za izdajo licence prejeta več kot 10 dni pred dirko  5,00 

- če je vloga za izdajo licence prejeta manj kot 9 dni pred dirko  10,00 

Vozniška licenca AMZS – začetnik, za članske kategorije ne velja za SP, EP 21,00 

Vozniška licenca AMZS – začetnik, za mladinske kategorije ne velja za SP, EP 15,00 

Izkaznica športnega funkcionarja - navadna   

- če je vloga za izdajo licence prejeta več kot 10 dni pred dirko  41,00 

- če je vloga za izdajo licence prejeta manj kot 9 dni pred dirko  82,00 

Izkaznica športnega funkcionarja – specialna   

- če je vloga za izdajo licence prejeta več kot 10 dni pred dirko  56,00 

- če je vloga za izdajo licence prejeta manj kot 9 dni pred dirko  112,00 

Izkaznica športnega funkcionarja – pripravniška  36,00 

V ceno izkaznice ŠF je vključeno nezgodno zavarovanje.   

Časomerilska licenca  102,00 

   

Licenca proge – veljavnost 1 leto  51,00 

Licenca proge – veljavnost 3 leta  122,00 

Licenca proge FIM, FIM Evropa, CIK FIA                                                                                po računu mednarodne zveze 

Pregled proge - licenciranje                                                                      po prejetem računu potnih stroškov 

   

Licenca – konstruktorska  205,00 

Licenca – industrija   205,00 

   

Vpis dirk v koledar AMZS Šport DP, PP (ne velja za speedway) 235,00 

Vpis dirk v koledar AMZS Šport DP, PP speedway 470,00 

Vpis dirk v koledar AMZS Šport pozivne dirke (ne velja za speedway) 102,00 

Vpis dirk v koledar AMZS Šport pozivne dirke spidvej 205,00 

Vpis dirk v koledar AMZS Šport amatersko prvenstvo 112,00 

Vpis v mednarodni koledar dirk                                                      po računu FIM/FIM Evropa/FIA 

Vpis v mednarodni koledar dirk FIM SP                                                             cenik FIM + 26,00 

Vpis v mednarodni koledar dirk FIM Evropa EP                                                 cenik FIM Evropa + 26,00 

Vpis v koledar CIK FIA                                                       cenik CIK FIA  + 26,00 

Nezgodno zavarovanje voznikov – opcija A veljajo pogoji Zavarovalnice Sava 104,97 

Nezgodno zavarovanje voznikov – opcija B veljajo pogoji Zavarovalnice Sava 44,98 

Nezgodno zavarovanje voznikov – opcija C veljajo pogoji Zavarovalnice Sava 130,00 

Nezgodno zavarovanje voznikov – opcija D veljajo pogoji Zavarovalnice Sava 96,98 

   



                                                   

Šport 

Zdravstveno zavarovanje voznikov za tujino, osnovni program veljajo pogoji Zavarovalnice Triglav 52,69 

Zdravstveno zavarovanje voznikov za tujino, nadstandard brez ZDA veljajo pogoji Zavarovalnice Triglav 64,08 

Zdravstveno zavarovanje voznikov za tujino, nadstandard ves svet veljajo pogoji Zavarovalnice Triglav  121,04 

   

Vozniške licence FIM Evropa   

letna CHD ne velja za SP, velja za DP 206,00 

letna motokros ne velja za SP, velja za DP 206,00 

letna supermoto ne velja za SP, velja za DP 206,00 

letna enduro ne velja za SP, velja za DP 206,00 

letna spidvej ne velja za SP, velja za DP 206,00 

letna trial ne velja za SP, velja za DP 206.00 

letna motokros junior ne velja za SP, velja za DP 130,00 

letna promo (EMX65, EMX85, MM) ne velja za SP, velja za DP 100,00 

za eno dirko ne velja za SP 70,00 

za eno dirko promo (EMX65, EMX85, MM) ne velja za SP, velja za DP 45,00 

   

Vozniške licence FIM   

letna spidvej GP ne velja za EP, velja za DP 1.770,00 

letna spidvej ne velja za SGP in EP, velja za DP 618,00 

letna spidvej junior ne velja za EP, velja za DP 185,00 

spidvej za 1 dirko GP ne velja za EP 576,00 

spidvej za 1 dirko ne velja za SGP in EP 145,00 

spidvej junior za 1 dirko ne velja za EP 75,00 

letna motokros MXGP/MX2 ne velja za EP, velja za DP 905,00 

letna motokros MX ženske ne velja za EP, velja za DP 185,00 

letna supermoto ne velja za EP, velja za DP 405,00 

motokros MXGP/MX2 za 1 dirko ne velja za EP 290,00 

motokros MX ženske za 1 dirko ne velja za EP 40,00 

motokros veteran za 1 dirko ne velja za EP 40,00 

supermoto za 1 dirko ne velja za EP 145,00 

motokros junior za 1 dirko velja samo za EP motokros junior 145,00 

letna superbike, supersport 600cc ne velja za EP, velja za DP 1.340,00 

letna endurance ne velja za EP, velja za DP 400,00 

letna prikoličarji – voznik ne velja za EP, velja za DP 260,00 

letna prikoličarji – sovoznik  ne velja za EP, velja za DP 185,00 

superbike, supersport 600cc za 1 dirko ne velja za EP 435,00 

endurance za 1 dirko ne velja za EP 145,00 

prikoličarji voznik za 1 dirko ne velja za EP 75,00 

prikoličarji sovoznik za 1 dirko ne velja za EP 40,00 

letna enduro ne velja za EP, velja za DP 400,00 

letna superenduro ne velja za EP, velja za DP 185,00 

letna enduro junior ne velja za EP, velja za DP 185,00 

enduro za 1 dirko ne velja za EP 145,00 

superenduro za 1 dirko ne velja za EP 75,00 

enduro junior za 1 dirko ne velja za EP 40,00 

letna cross country ne velja za EP, velja za DP 905,00 

cross country za 1 dirko ne velja za EP 290,00 

trial za 1 dirko ne velja za EP 145,00 

 

 

Cene veljajo za sezono 2017. 

 

V ceno izdaje letne vozniške licence FIM, FIM Evropa in CIK FIA je všteta tudi licenca AMZS. 

Za storitve, ki niso na ceniku, pišite na AMZS Šport: sport@amzs.si ali pokličite 01 53 05 232. 
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