
 

SKLEPI 
št. P-14/15-04-01 

 
Sklepi 14. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 1.4.2015 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   – podpredsednik AMZS šport in predsednik komisije za speedway 
Roman Jernejc  – predsednik komisije za karting 
Slavko Šauer   – predsednik komisije za supermoto 
Herman Jakolič  – predsednik komisije za motokros 
Janez Pintar   – predsednik komisije za hitrostni motociklizem 
Jani Goričanec   – predsednik komisije za enduro, cross country in trial 
Urban A. Demšar  – predsednik komisije za starodobni motociklizem 
Nuška Jerman Ben Amor – disciplinska sodnica AMZS Šport 
Erik Logar  – sekretar AMZS Šport 

Ostali prisotni  
Robert Štaba  – generalni sekretar AMZS (do točke 5) 

Opravičeni 
Jožef Žunkovič  – predstavnik UO AMZS 
Aljoša Brdnik   – predsednik tehnične komisije 

Zapisnikar 
Erik Logar 

Dnevni red: 
1. Pregled realizacije sklepov zadnje redne seje in dopisnih sej 
2. Pregled odprtih terjatev 
3. Informacije o poteku sezone 2015 

3.1. Dopis Toni mulec, cross country 
3.2. Zavarovanja prireditev (objektivna odgovornost) 

4. Pregled analize stanja in vizije razvoje moto športa in kartinga 
5. Pregled finančnega plana in uresničevanje le tega 
6. Priprava osnutka kriterijev 

6.1. Kriteriji za sofinanciranje organizacije dirk 
6.2. Kriteriji za sofinanciranje mednarodnih nastopov (EP, SP) 
6.3. Kriterij za delitev sredstev 

7. Imenovanje predstavnikov v zvezo Alpe Adria  
8. Informacija o razpisu Fundacije za šport 
9. Pregled prejetih dopisov 

9.1. Dopis Jernej Les 
9.2. Vloga AMD Orehova vas 
9.3. Vloga AMD Brežice 
9.4. ST Lendava 
9.5. Vloga ŠD IN Šport 
9.6. Humanitarna prireditev OKS 
9.7. Vloga AMD Orjaki 

10. Razno 
10.1. Informacija o razpisu AMZS 
10.2. Predlog za uvedbo klubskih tekmovanj - osnutek 
10.3. Dopis FIM glede uporabe kamer na čeladah 
10.4. Pregled minimalnih zahtevanih zavarovanj po nekaterih državah 
10.5. Ugodnosti članov AMZS na moto športnih dirkah v Sloveniji  
10.6. Članstvo voznikov in ŠF v AMZS – nadaljnja obravnava (Sklep P-13/06) 
10.7. Vloga za izredno kategorizacijo mednarodnega razreda 

 



 

Sklep P-14/01: 

Imenuje se delovna skupina v sestavi Janez Tomažič, Janez Pintar in Roman Jernejc, ki do 15.5. 
pripravi akcijski plan izvedbe vizije AMZS šport (časovna opredelitev posameznega področja in 
zadolžena oseba za posamezno področje).  

 

Sklep P-14/02: 

Strokovni svet se je seznanil s pobudo glede izvedb turističnih relijev in avtoslalomov. Strokovni svet 
meni, da to spada pod turistične aktivnosti in zato se AMZS predlaga, da se ustanovi komisijo za 
turizem, ki bi prevzela tovrstne dogodke. Taka je tudi organiziranost evropske motociklistične zveze 
FIM Europe (sporting council in non-sporting council). Pri avtoslalomih je potrebno upoštevati tudi 
pogodbo AMZS-AŠ 2005.  

 

Sklep P-14/03: 

Rok za izvrševanje sklepa P-13/06 se podaljša do konca aprila 2015.  

 

Sklep P-14/04: 

Vsa društva, ki imajo neporavnane finančne obveznosti do AMZS, se pozove, da obveznosti 
nemudoma pokrijejo. 

 

Sklep P-14/05: 

Ugodi se prošnji Tonija Muleca.  

  

Sklep P-14/06: 

Pri zavarovalnicah se pridobi ponudbo za sklepanje zavarovanja prireditev proti poškodbam tretjih 
oseb.  

  

Sklep P-14/07: 

Strokovni svet podpira udeležbo enduro reprezentance na ISDE 2015.  

 

Sklep P-14/08: 

Strokovni svet potrdi prerazporeditev sredstev znotraj finančnega plana za področje športa za leto 
2015 . 

 

Sklep P-14/09: 

Potrdi se podpis predlaganih pogodb.  

 

Sklep P-14/10: 

Potrdi se kriterije za sofinanciranje dirke EP/SP. 

 

Sklep P-14/11: 

Potrdi se kriterije za sofinanciranje prijavnin za nastope na dirkah EP/SP. 

 

Sklep P-14/12: 

Potrdi se kriterije za upravičenost brezplačnih licenc FIM ali FIM Europe. 

 

Sklep P-14/13: 

Potrdi se predlog predstavnikov AMZS v posameznih komisijah Alpe Adria.  

  

Sklep P-14/14: 

Ugodi se prošnji AMD Brežice.  

  



 

Sklep P-14/15: 

Ugodi se prošnji ST Lendava..  

  

Sklep P-14/16: 

Strokovni svet AMZS šport prosi za pravno mnenje glede prošnje ŠD IN Šport.  

  

Sklep P-14/17: 

Ugodi se prošnji AMD Orjaki. 

 

Sklep P-14/18: 

Potrdi se osnutek pogojev za klubska tekmovanja.  

  

Sklep P-14/19: 

Na podlagi mnenja FIM CMI odbora za medicino, se prepoveduje uporaba kamer na čeladah na vseh 
dirkah, ki so vpisane v koledar AMZS in potekajo na ozemlju Republike Slovenije.  

  

Sklep P-14/20: 

Strokovni svet se je seznanil z FIM preglednico o minimalnih zahtevah zavarovanj za športnike v 
nekaterih državah. Poišče se možnost, da se minimalno zavarovanje v Sloveniji od leta 2016 dalje 
zviša.  

  

Sklep P-14/21: 

Člani AMZS so upravičeni do 50% popusta pri nakupu vstopnic za ogled dirk, vpisanih v koledar 
AMZS, ki so organizirane v Sloveniji. To ne velja za dirke evropskega in/ali svetovnega prvenstva.  

  

Sklep P-14/22: 

Rok za realizacijo sklepa P-13/06 se podaljša do konca aprila.  

  

Sklep P-14/23: 

Vloga Gašperja Mihevca se zavrne.  

 

Sklep P-14/24: 

Strokovni svet se je seznanil s poročilom o inšpekcijskim nadzorom. Nepravilnosti je potrebno 
nemudoma odpraviti.  

 


