
 

SKLEPI 
št. P-11/14-09-22 

 
Sklepi 11. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 22.09.2014 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 
Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 
Herman Jakolič  – predsednik komisije za motokros 
Jani Goričanec   – v.d. predsednika komisije za enduro, cross country in trial 
Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 
Erik Logar  – sekretar AMZS Šport 
Ostali prisotni  
/ 

Opravičeni 
Jožef Žunkovič  – predstavnik UO AMZS 
Nuška Jerman Ben Amor – disciplinski sodnik AMZS Šport 

Brez opravičila 
/ 

Ostali vabljeni 
Robert Štaba  - generalni sekretar AMZS; seje se ni udeležil 

Zapisnikar 
Erik Logar 
 
G. Alenc je pozdravil prisotne in predlagal 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 – Avgust, Romana Močnik 
2.2. Odprte terjatve za področje športa po društvih 

3.  Pregled sezone:  
3.1. Poročilo za posamezne komisije (predsedniki poročajo o poteku sezone 2014 po panogah) 
3.2. Nastopi voznikov brez licenc v konkurenci DP ali PP (karting, XC) 
3.3. Spremljajoče dirke (starodobniki Trbovlje) 
3.4. Licence prog (pravočasno urediti) 
3.5. Zavarovanja prireditev (kaj narediti, če ni ustreznega zavarovanja) 
3.6. Gradivo za tisk modre knjige (poslano do 1.3 tekočega leta. Kar ne bo pripravljeno, ne bo v 

knjigi) 
4. Aktualne zadeve 

4.1. Pregled in potrditev vlog za FIM subvencije 
4.2. Pregled vlog za organizacijo dirk EP 2015 
4.3. Priprava na zaključno podelitev 
4.4. Aktualna problematika (Vožnje v naravnem okolju, odpovedi dirk, …) 
4.5. Poročila z udeležbe na mednarodnih sestankih 
4.6. FIM seminarji v Sloveniji 
4.7. Odgovor MORS za Poček in DEM za kartodrom Hajdina 

     5.     Predlogi in pobude 
5.1. Pregled predloga sprememb Pravilnika AMZS Šport 
5.2. Priprava plana nabav za leto 2015 za področje športa 



 

5.3. Priprava kriterijev in meril za delitev prejetih sredstev po posameznih panogah (pripravi 
predsednik posamezne panoge) 

5.4. Pogodbe z organizatorji (napisati pravice in dolžnosti) 
5.5. Razno 

 

Sklep P-11/01: 

Vsem društvom, ki niso prosila za odlog plačila in imajo odprte obveznosti do AMZS, se pošlje dopis, 
da morajo obveznosti poravnati nemudoma.  
Društva, ki imajo neplačane obveznosti starejše od 120 dni, morajo v prihodnjem letu vse storitve 
(licence, vpisi, …) plačati vnaprej.  

 

Sklep P-11/02: 

Potrdi se vloge za FIM subvencije.  

 

Sklep P-11/03: 

Zaključna podelitev priznanj bo v Zrečah in sicer v petek 14.11. 
Na podelitev so vabljeni vsi državni prvaki, dobitniki priznanj in organizatorji tekmovanj. Vsak dobi 
vstopnico za 2 osebi. na voljo so tudi dodatne vstopnice pod enakimi pogoji kot v preteklih letih.  

 

Sklep P-11/04: 

Člani strokovnega sveta naj v roku 7 dni podajo morebitne pripombe na osnutek sprememb Pravilnika 
AMZS šport. Zatem bo narejen čistopis in poslan vsem društvom v pregled. 

 

Sklep P-11/05: 

Strokovni svet predlaga, da Upravni odbor AMZS sprejme sklep o načinu transparentnega 
financiranja športa najkasneje do konca oktobra 2014 iz razloga priprave finančnega načrta za 
sezono 2015.  

 

Sklep P-11/06: 

Strokovni svet predlaga, da Upravni odbor AMZS sprejme sklep za imenovanje komisije predstavnika 
AMZS in AMZS d.d. v zvezi pridobivanja sponzorskih in/ali donatorskih sredstev za delovanje športa 
za: 

- sofinanciranje vrhunskih športnikov 
- sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev 
- sofinanciranje športa mladih 
- promocijo športa  

 

Sklep P-11/07: 

Strokovni svet zahteva, da se predsednik strokovnega sveta AMZS šport vabi na vse morebitne 
sestanke, na katerih se obravnava športna tematika. Prav tako naj se poda odgovor, zakaj ni bil 
vabljen na sestanek z zvezo AŠ 2005, kjer je bila tema dirkališče Gaj.  

 
 


