
 
 
 
 

Šport 
 

ZAPISNIK 

št. P-18K/6.11.2015 

 

Sklepi korespondenčne seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala v elektronski obliki med 2. 

in 5.11.2015.  

 

Sodelujoči člani strokovnega sveta AMZS Šport  

Janez Tomažič   – podpredsednik AMZS šport in predsednik komisije za speedway 

Roman Jernejc  – predsednik komisije za karting 

Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 

Herman Jakolič  – predsednik komisije za motokros 

Jani Goričanec   – predsednik komisije za enduro, cross country in trial 

Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 

Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 

Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 

Jožef Žunkovič  – predstavnik UO AMZS 

Andreja Prel  – vodja področja avto-moto šport 

 

Člani strokovnega sveta brez glasovalne pravice: 

Nuška Jerman Ben Amor – disciplinska sodnica AMZS Šport 

Erik Logar                         – član komisije za supermoto pri FIM Evropa 

Gregor Arnšek                  – član komisije za spidvej pri FIM Evropa 

Izak Šantej                       – član tehnične komisije pri FIM  

 

Zapisnikar 

Andreja prel 

 

Dnevni red: 

 

1. Sprememba 30.8. točke Športnega pravilnika AMZS Šport 

2. Potrditev rezultatov sezone 

3. Izbor moto športnika leta 2015 

4. Potrditev seznama dobitnikov priznanj 

5. Priznanje za dolgoletno delo (sodelovanje) v organizaciji 

 

Sklep P-18K/1 

Sledeča točka športnega pravilnika AMZS Šport se ne spremeni. 

30.8.1. Priznanja za državno prvenstvo in pokalno tekmovanje voznikov 

Strokovni svet AMZS Šport na koncu sezone na slavnostni podelitvi izroči priznanja za osvojena prva 

mesta v članskih razredih državnega prvenstva, in za osvojena prva, druga in tretja mesta v 

mladinskih državnih prvenstvih. Prav tako se na slavnostni podelitvi podeli priznanja zmagovalcem 

mladinskih pokalnih tekmovanj, če to predstavlja najvišji rang tekmovanja v Sloveniji. Priznanja za 

drugo in tretje uvrščene voznike se podeli v sklopu podelitve pokalnih ali amaterskih tekmovanj, po 

zaključku sezone. 

 



 
 
 
 

Šport 
Sklep P-18K/2 

Potrdijo se rezultati tekmovalne sezone 2015 v vseh kategorijah. 

 

Sklep P-18K/3 

Najboljši moto športnik AMZS za leto 2015 je motokrosist Tim Gajser. 

 

Sklep P-18K/4 

Potrdi se seznam dobitnikov priznanj za sezono 2015. 

 

Sklep P-18K/5 

Priznanje za dolgoletno delo (sodelovanje) v organizaciji letos prejme Jaka Jakupovič. 

 

Zapisala: Andreja Prel  

 

Pregledal in potrdil: Janez Tomažič, podpredsednik strokovnega sveta AMZS Šport 


