
 

SKLEPI 
št. P-10/14-04-22 

 
Sklepi 10. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 22.04.2014 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 
Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 
Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 
Jani Goričanec   – v.d. predsednika komisije za enduro, cross country in trial 
Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 
Erik Logar  – sekretar AMZS Šport 
Ostali prisotni  
Igor Trifoni  – podpredsednik komisije za hitrostni motociklizem 

Opravičeni 
Jožef Žunkovič  – predstavnik UO AMZS 
Herman Jakolič  – predsednik komisije za motokros 
Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 

Brez opravičila 
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 in odlogi plačil 
2.2. Rezultati razpisov (FIM, MIZŠ, FŠ) 

3. Aktualno 
3.1. Potek sezone in sklepi panožnih komisij (sekretar in predsedniki panožnih komisij) 
3.2. Promocijske aktivnosti 
3.3. Šole podmladka 

4. FIM Europe 
4.1. Kandidature za posamezne organe 
4.2. Volitve predsednika 

5. Razno 
5.1. Zahtevek za vračilo kavcije 
5.2. Tehnična komisija (predstavnik speedwaya) 
5.3. Izvedba FIM seminarjev v Sloveniji 
5.4. Veljavnost licenc po panogah 
5.5. Delo komisij  
5.6. Upoštevanje sprejetih pravil 
5.7. Določitev maksimalnih nadomestil za opravljanje dela na dirkah (tehnični komisar, 

okoljevarstvenik, ..) 
5.8. Spremembe pravilnika AMZS Šport. 
5.9. Imenovanje podpredsednika AMZS Šport,  

        6.   Predlogi in pobude 
  

Sklep P-10/01: 

Vsem društvom, ki niso prosila za odlog plačila in imajo odprte obveznosti do AMZS, se pošlje dopis, 
da morajo obveznosti poravnati do 16.6. Društva, ki imajo obveznosti še iz let 2010 – 2013 morajo to 
poravnati nemudoma.  

 



 

 

Sklep P-10/02: 

V državnem prvenstvu za mladince v speedwayu morajo biti v letu 2014 uvrščeni vsaj trije vozniki, da 
bo državno prvenstvo veljavno.  

  

Sklep P-10/03: 

Predsedniki panožnih komisij naj do 8.5. podajo predloge za člane posameznih komisij FIM Europe. 
O prejetih predlogih bo razpravljal strokovni svet.  

 

Sklep P-10/04: 

Ugodi se zahtevku za vračilo kavcije.  

  

Sklep P-10/05: 

Izak Šantej se imenuje za predstavnika speedwaya v Tehnični komisiji.  

.  

Sklep P-10/06: 

Na FIM se posreduje kandidature za izvedbo FIM seminarjev za panogo speedway (Lendava) in 
panogi motokros/supermoto (S. Konjice ali Brežice).  

  

Sklep P-10/07: 

Za nastopanje v drugi panogi, mora voznik pridobiti licenco te panoge. Cena druge licence znaša 5 
EUR.  

 

Sklep P-10/08: 

Vsa društva se pozove, da do 30.6. podajo predloge sprememb Pravilnika AMZS šport.  

  

Sklep P-10/09: 

Za podpredsednika strokovnega sveta AMZS šport se izvoli Janez Tomažič.  

  

Sklep P-10/10: 

Znotraj AMZS je potrebno najti rešitev, kako okrepiti sodelovanje na področju iskanja sponzorjev.  

 


