
 

SKLEPI 
št. P-08/13-12-19 

 
Sklepi 8. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 19.12.2013 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 
Roman Jernejc  – predsednik komisije za karting 
Herman Jakolič  – predsednik komisije za motokros 
Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 
Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 
Jani Goričanec   – v.d. predsednika komisije za enduro, cross country in trial 
Erik Logar  – sekretar AMZS Šport 

Ostali prisotni  
Anton Breznik  – predsednik AMZS (samo v uvodu) 
Jože Režonja  – podpredsednik AMZS (samo v uvodu) 

Opravičeni 
Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 
Nuška Jerman Ben Amor – disciplinski sodnik AMZS Šport 
Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 

Zapisnikar 
Erik Logar 

Dnevni red: 
1. Pregled realizacije sklepov zadnje seje 
2. Finančno poslovanje 

2.1. Odprte terjatve za področje športa po društvih 
3. Priprave na sezono 2014 

3.1. Priprava Športnega pravilnika 
3.2. Razpisi državnih prvenstev, pokalnih in amaterskih tekmovanj 
3.3. Priprava panožnih pravilnikov 
3.4. Priprava koledarja dirk 
3.5. Priprava cenika za sezono 2014 
3.6. Ostalo 

4. Poročila  
4.1. FIM skupščina 
4.2. Sestanek Alpe Adria 

5. Letna konferenca AMZS Šport 
5.1. Sklic letne konference 

6. Aktualno 
6.1. Informacije o novem vodstvu AMZS 
6.2. Informacija o skladu za športnike in organizatorje 

7. Razno 
 

Sklep P-08/01: 

Predlaga se odpis terjatev ZZZM in MK Beli kamen. Ostalim dolžnikom se pošlje dopis o odprtih 
terjatvah.  

  

Sklep P-08/02: 

Potrdi se predlog sprememb športnega pravilnika AMZS šport 

 
 
 



 

Sklep P-08/03: 

Vsak voznik, ki želi kandidirati za sredstva AMZS, mora nastopit vsaj na polovici dirk državnega 
prvenstva.  

 

Sklep P-08/04: 

Ustanovi se odbor za okoljevarstvo. V odbor se imenujeta Mojca Fingušt in Peter Tomažič. Člana 
odbora sam odločita kdo bo predsednik odbora, prav tako lahko predlagata za imenovanje v odbor še 
dodatne člane. Mandat odbora poteče istočasno kot mandat strokovnega sveta. 

 

Sklep P-08/05: 

Upravnemu odboru AMZS se predlaga potrditev novega cenika AMZS šport za leto 2014.  

 
Sklep P-08/06: 

Letna konferenca AMZS šport bo 23.1.2014 ob 16:30 uri v sejni dvorani AMZS, Dunajska 128, 
Ljubljana.  

  

Sklep P-08/07: 

Potrdi se kandidatura Izaka Šanteja za člana FIM tehnične komisije.  

  

Sklep P-08/08: 

Na podlagi pregleda plana za leto 2014 se strokovni svet poziva vodstvo AMZS, da AMZS zagotovi 
fiksni odstotek dodeljenih sredstev glede na število članov AMZS. Strokovni svet lahko pripravi 
finančni plan šele na podlagi dodeljenih sredstev.  
Prav tako strokovni svet predlaga, da se za sredstva pridobljena v okviru Sklada za šport, odpre 
posebna postavka. 

  

Sklep P-08/09: 

Imenuje se komisija v sestavi Drago Alenc, Slavko Rus in Erik Logar za obravnavo prejetih vlog za 
sponzoriranje.  

 


