
 

SKLEPI 
št. P-09/14-01-14 

 
Sklepi 9. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 14.1.2014 s pričetkom ob 16:00. uri v 
Slovenskih Konjicah.   

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 
Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 
Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 
Jožef Žunkovič  – predstavnik UO AMZS 
Jani Goričanec   – v.d. predsednika komisije za enduro, cross country in trial 
Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 
Erik Logar  – sekretar AMZS Šport 

Ostali prisotni  
Peter Tomažič  – predsednik odbora za okoljevarstvo 
Silvin Vesenjak  – nekdanji predsednik komisije za enduro, cross country in trial 

Opravičeni 
Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 
Nuška Jerman Ben Amor – disciplinski sodnik AMZS Šport 

Zapisnikar 
Erik Logar 
 

Dnevni red: 
1. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika 
2. Finančno poslovanje AMZS Šport 

2.1. Odprte terjatve za področje športa po društvih 
2.2. Razpisi (FIM, MIZKŠ, FŠ) 
2.3. Pregled in potrditev finančnega plana za leto 2014 

3. Pravilniki za sezono 2014 
3.1. potrditev Športnega pravilnika AMZS šport 2014 
3.2. potrditev panožnih pravilnikov za sezono 2014 

4. Koledar dirk 2014 
4.1. Pregled koledarja dirk po posameznih panogah 
4.2. Mednarodne sistemske dirke 

5. Priprava na sezono 2014 
5.1. Plan dela za leto 2014 
5.2. Pregled aktivnosti po panogah 

6. Priprave na Letno konferenco 
7. Razno 

  

Sklep P-09/01: 

Strokovni svet želi, da se finančni plan za šport uskladi s finančnim planom AMZS, ki predvideva 
znižanje stroškov za 5%. Najvišje sprejemljivo nižanje stroškov za šport v primerjavi z letom 2013 je 
do 10%, pri čemer se ne smejo upoštevati prihodki v sklad za športnike v predvideni višini 35.000 
EUR.  

 

Sklep P-09/02: 

Potrdi se Športni pravilnik AMZS šport za leto 2014.  

 
 



 

Sklep P-09/03: 

Kategorijo pitbike se vključi v komisijo za motokros.  

  

Sklep P-09/XX: 

Panoga trial ostane v sklopu komisije za enduro, cross country in trial. V primeru povečanja števila 
licenciranih voznikov in športnih funkcionarjev se lahko razpravlja o ustanovitvi ločene komisije.  

 


