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ZAPISNIK  

št. P-02/12-05-15 

 

Zapisnik 2. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 15.5.2012 s pričetkom ob 16:00. uri 

v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana   

 

Prisotni člani Predsedstva AMZS Šport  

Drago Alenc, mag – predsednik AMZS Šport 

Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 

Janez Tomažič  – predsednik komisije za speedway 

Silvin Vesenjak  – predsednik komisije za enduro 

Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 

Igor Trifoni   – podpredsednik komisije za hitrostni motociklizem 

Nuška Jerman Ben Amor - disciplinski sodnik AMZS Šport 

Erik Logar  – sekretar AMZS Šport 

 

Ostali prisotni  

Mojca Fingušt  - predsednica delovne skupine za okoljevarstvo 

 

Opravičeni 

Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 

Damjan Mihevc – predstavnik UO AMZS 

Herman Jakolič – predsednik komisije za motokros 

Roman Jernejc – predsednik komisije za karting 

Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 

Slavko Rus  – generalni sekretar AMZS 

 

Zapisnikar 

Erik Logar 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne in 1. dopisne seje 

2. Poročilo o poteku sezone po posameznih komisijah 

- Zavarovanja prireditev 

- Nastopi brez licenc 

- Ustreznost zdravniških pregledov (vezano na nastope na dirkah, kjer se licenca ne 

zahteva - cross country) 

3. Aktualne zadeve 

- Nova pravila OKS ZŠZ 

- Predlog novega zakona o športu 

4. Mednarodne zveze FIM, UEM 

- UEM kandidature za članstvo v komisijah 

- FIM razpis za organizacijo zaključnih podelitev 

5. Dokumenti AMZS Šport 

- Predlog izdelave rokovnika za delo Strokovnega sveta, komisij in društev-klubov 

- Postopek za pripravo ustreznih Poslovnikov 

- Postopek za pripravo Disciplinskega pravilnika 

- Izdelava analize SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti),  

6. Razno 
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Sklep P-02/01: 

Za dirki državnega prvenstva starodobnikov št. SD-07 in SD-08 za razred C1, ki sta bili 28. aprila 

na Vranskem se upošteva tudi dosežek Erika Abramiča in Harija Stubeja.  

 

 Sklep P-02/02: 

Strokovni svet ne more več imenovati novih članov panožnih komisij, ampak lahko na predlog 

predsednikov panožnih komisij predlaga konferenci razrešitev posameznih članov in predlog za 

nadomestne volitve. zaradi navedenega ne more potrditi Aleša Zajca za člana motokros komisije.  

 

Sklep P-02/03: 

Strokovni svet vztraja, da so v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, 

vse nacionalne panožne športne zveze enakopravne.  

  

Sklep P-02/04: 

Gregorja Arnška se predlaga za člana komisije za speedway pri evropski motocikistični zvezi UEM.  

  

Sklep P-02/05: 

Strokovni svet daje načelno podporo kandidaturi za organizacijo podelitve FIM.  

  

Sklep P-02/06: 

Na AMZS d.d. se naslovi pobuda za uporabo poligona za športne namene vsaj dvakrat tedensko in 

sicer za treninge licenciranih voznikov.  

 

Sklep P-02/07: 

Delovna skupina za okoljevarstvo naj do 15.6. pripravi predlog, katerih dirk se bodo letos udeležili 

z namenom ugotavljanja aktualnega stanja na področju okoljevarstva.  

  

Sklep P-02/08: 

Upravni odbor se zaprosi, da se predsedniku žirije poleg povračila stroškov nameni tudi 

povprečnina v višini 100 EUR za posamezno dirko.  

 


