
 

ZAPISNIK 
št. P-17/12.10.2015 

 
Sklepi 17. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 12.10.2015 s pričetkom ob 16:00 uri v 
sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana   
 

Prisotni člani strokovnega sveta AMZS Šport  
Janez Tomažič   – podpredsednik AMZS šport in predsednik komisije za speedway 
Roman Jernejc  – predsednik komisije za karting 
Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 
Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 
Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 
Jožef Žunkovič  – predstavnik UO AMZS 
Nuška Jerman Ben Amor – disciplinska sodnica AMZS Šport 
Erik Logar                      – član komisije za supermoto FIM Evropa 
Andreja Prel  – vodja področja avto-moto šport 
 
Ostali prisotni 
Anton Breznik      – predsednik AMZS (do 19:00, do 4. točke)  
Robert Štaba                 – generalni sekretar AMZS (do 19:00, do 4. točke) 
Jože Vaupotič               – predsednik statutarno pravne komisije (do 19:00, do 4. točke) 
Tanja Glušič                  – pravnica (do 19:00, do 4. točke) 
 

Opravičeni 
Jani Goričanec   – predsednik komisije za enduro, cross country in trial 
Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 
Herman Jakolič  – predsednik komisije za motokros 
Gregor Arnšek               – član komisije za spidvej pri FIM Evropa 
Izak Šantej                    – član tehnične komisije pri FIM  
 

Zapisnikar 
Andreja Prel 
 

 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 16. seje strokovnega sveta AMZS Šport 
2. Pregled realizacije sklepov zadnje redne seje 
3. Sklic volilne letne konference in volitev 

3.1. Predlaganje kadrovske komisije 
3.2. Obrazci za kandidiranje – priprava za potrditev 

4. Potrditev rezultatov dosedanjih dirk po panogah 
5. Razno 
 
 

 

Sklep P-16/4.2.: 

Zaradi višje sile dirke starodobnikov štejejo za državno prvenstvo. 

 
 
 
 
 
 



 

Sklep P-17/3: 

Ugotovili smo, da sta pravilnik AMZS Šport in statut v neskladju. V izogib nesporazumom se 
predlaga, da se zelo jasno izpostavi, da AMZS Šport sestavljajo polnopravni in nepolnopravni člani.  
Polnopravne članice imajo skladno s statutom volilno pravico in biti izvoljene (aktivno, pasivno), 
nepolnopravne članice pa imajo omejeno volilno pravico za volitve predsednika strokovnega AMZS 
Šport. Kar pomeni, da lahko nepolnopravni člani volijo in so izvoljeni za mesto disciplinskega sodnika, 
direktorje panog in člane komisij. Ta sklep velja samo za te volitve, ki sledijo (2015). Veljavnost tega 
sklepa in skladnost s statutom morajo preveriti še  Tanja Glušič, Jože Vaupotič in Nuška Jerman Ben 
Amor ter pripraviti predlog spremembe pravilnika AMZS Šport v delu, ki ureja volitve.  

 
 

Sklep P-17/3.1: 

Kadrovsko komisijo za evidentiranje bodo sestavljali: Jože Vaupotič, Andreja Prel in Tanja Glušič. 

 
 

Sklep P-17/3.2: 

Potrdita se obrazca za kandidiranje. 

 
 
Seja se je zaključila ob 19:45 
 
Zapisala: Andreja Prel  
 
Pregledal in potrdil: Janez Tomažič, podpredsednik strokovnega sveta AMZS Šport 


