
 

SKLEPI 
št. P-07/13-09-04 

 
Sklepi 7. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 04.09.2013 s pričetkom ob 16:00. uri v 
sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana   

Prisotni člani strokovnega sveta AMZS Šport  
Drago Alenc, mag – predsednik AMZS Šport 
Janez Tomažič   – predsednik komisije za speedway 
Silvin Vesenjak   – predsednik komisije za enduro 
Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 
Herman Jakolič  – predsednik komisije za motokros 
Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 
Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 
Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 
Nuška Jerman Ben Amor - disciplinski sodnik AMZS Šport 
Erik Logar  – sekretar AMZS Šport 

Ostali prisotni  
Boris Kočevar  – predsednik nadzornega odbora AMZS 
Slavko Rus  – generalni sekretar AMZS 
Romana Močnik Žavbi – vodja finančne službe AMZS 

Opravičeni 
Roman Jernejc  – predsednik komisije za karting 

Zapisnikar 
Erik Logar 
 
Alenc je uvodoma pozdravil vse prisotne. Predlagal je dnevni red, ki je bil sprejet.  
 

Dnevni red: 
1. Pregled realizacije sklepov zapisnikov zadnje redne in korespondenčnih sej 
2. Finančno poslovanje AMZS Šport 

2.1. Pregled poslovanja Januar – Junij, Romana Močnik 
2.2. Odprte terjatve za področje športa po društvih 
2.3. Razpisi (FIM, MIZKŠ, FŠ) in prejeta sredstva 

3.  Pregled sezone:  
3.1. Poročilo za posamezne komisije (predsedniki poročajo o posebnostih in pogledih za 

sezono 2014) 
4. Aktualne zadeve 

4.1. Priprava plana za leto 2014  
4.2. Priprava na zaključno podelitev 
4.3. Priprave na letno konferenco 
4.4. Dopis CAMS 
4.5. Predlog za sodelovanje Vigor 
4.6. Aktualna problematika (Vožnje v naravnem okolju, odpovedi dirk, …) 

     5.     Predlogi in pobude 
5.1. Promotorstvo 2014 
5.2. Predlog za ustanovitev sklada 2014 (vrhunski športniki, velike prireditve, mednarodna 

udeležba ekip, šole mladih) 
5.3. Razno 

 

Sklep P-07/01: 

Komisiji za pripravo novega športnega pravilnika v sestavi Silvin Vesenjak, Aljoša Brdink in Slavko 
Šauer se podaljša rok za pripravo osnutka do 15.10.2013  

 
  



 

Sklep P-07/02: 

Podrobno se pregleda finančno stanje AMZS Šport do konca leta in skupaj z generalnim sekretarjem 
in vodjo finančno računovodske službe se pripravi predlog možnega varčevanja. Predlog se na 
podlagi sklepa Nadzornega odbora AMZS v pisni obliki pošlje na  NO AMZS.   

 

Sklep P-07/03: 

V panogi cestno hitrostnega motociklizma se za državno prvenstvo razpiše tudi razred supersport.  

 

Sklep P-07/04: 

V panogi speedway se za državno prvenstvo razpiše prvenstvo parov.   

 

Sklep P-07/05: 

V panogi speedway se za veljavno potrdi državno prvenstvo mladincev.   

  

Sklep P-07/06: 

Za člane prizivne komisije, ki bo obravnavala priziv št. PK-2013/01 se imenujejo Slavko Šauer, 
predsednik, ter Silvin Vesenjak in Herman Jakolič ml, kot člana.  

 

Sklep P-07/07: 

Podpre se ustanovitev sklada za vrhunske športnike, velike mednarodne prireditve, šole mladih in 
mednarodne nastope reprezentanc.  

 


