SKLEPI
št. P-12/14-11-03
Sklepi 12. seje Strokovnega sveta AMZS Šport, ki je potekala 3.11.2014 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
– podpredsednik AMZS šport in predsednik komisije za speedway
Roman Jernejc
– predsednik komisije za karting
Herman Jakolič
– predsednik komisije za motokros
Janez Pintar
– predsednik komisije za hitrostni motociklizem

Slavko Šauer

– predsednik komisije za supermoto

Aljoša Brdnik
Erik Logar

– predsednik tehnične komisije
– sekretar AMZS Šport

Ostali prisotni
Breda Florjančič

– poslovna sekretarka AMZS

Opravičeni
Urban A. Demšar
– predsednik komisije za starodobni motociklizem
Jani Goričanec
– predsednik komisije za enduro, cross country in trial
Nuška Jerman Ben Amor – disciplinski sodnik AMZS Šport
Zapisnikar
Erik Logar
Alenc je uvodoma pozdravil vse prisotne in predstavil dnevni red, ki je bil potrjen.
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov zadnje seje
2. Finančno poslovanje
2.1. odprte terjatve za področje športa po društvih
3. Potrditev rezultatov sezone 2014
4. Poročilo o sezoni 2014
5. Pregled mednarodnih rezultatov 2014
6. Izbor športnika leta in posebnih nagrajencev
6.1. Izbor AMZS športnika leta
6.2. Potrditev kriterijev za prejem posebnih priznanj za mednarodne dosežke
6.3. Potrditev prejemnikov priznanj za najbolje organizatorje po posamezni panogi
6.4. Predlogi za ostale nagrade (fair play, delo v športu, …)
7. Zaključna prireditev
7.1. Podelitev DP
7.2. Podelitve po panogah
8. Letna konferenca AMZS Šport
8.1. Pravilnik AMZS šport, spremembe
9. Plan za 2015
9.1. Vsebinski in finančni plan dela za sezono 2015
10. Priprava pravilnikov za sezono 2015
11. Priprava koledarja za sezono 2015
12. Mednarodne dirke 2015
13. Razno
13.1. Volitve FIM
13.2. Sestanek Alpe Adria - priprave
13.3. Kandidature za OKS
13.4. Poligon GAJ Cerklje
13.5. Dopis glede cross countryja
13.6. Problematika okoljevarstva
13.7. Vloge za FIM Subvencije

13.8. Prednostni seznam za zaposlitev v državni upravi
Sklep P-12/01:
Potrdi se rezultate državnih prvenstev za leto 2014.
Potrdi se rezultate pokalnih tekmovanj za leto 2014.
Potrdi se rezultate amaterskih tekmovanj za leto 2014.
Sklep P-12/02:
Motošportnik leta 2014 je Matej Žagar.
Sklep P-12/03:
Potrdi se seznam prejemnikov priznanj za najboljšega športnika v posamezni panogi.
Sklep P-12/04:
Posebna priznanja za mednarodne dosežke prejmejo vozniki, za:
- uvrstitev do 20 mesta na dirkah SP v skupnem seštevku
- uvrstitev do 10 mesta na dirkah EP v skupnem seštevku
- uvrstitev do 30 mesta na dirkah EP ali SP v kartingu v skupnem seštevku
- zmaga v pokalu Alpe Adria v skupnem seštevku
- 1.-3. mesto v pokalu srednje evropske cone v kartingu
Ob tem morajo biti uvrščeni v prvo polovico uvrščenih.
Sklep P-12/05:
Potrdi se prejemnike priznanj za najboljše organizatorje dirk državnega prvenstva.
Sklep P-12/06:
Posebno priznanje za leto 2014 se podeli Milku Vesenjaku, nekdanjemu odličnemu motokrosistu.
Sklep P-12/07:
Potrdi se seznam prejemnikov priznanj za organizacijo dirki EP/SP v Sloveniji v letu 2014.
Sklep P-12/08:
Na podelitvi priznanj v Zrečah se podeli priznanja samo prvakov v razredih, ki so potrjena za državno
prvenstvo.
Sklep P-12/09:
Letna konferenca AMZS šport bo v drugi polovici januarja 2015. Točen datum bo določen naknadno.
Sklep P-12/10:
Z AMZS d.d. se skuša skleniti dogovor o sofinanciranju športa.
Sklep P-12/11:
Na pristojno ministrstvo za zdravje, se pošlje dopis, z vprašanjem, kaj mora športnik opraviti, da lahko
nastopa v moto športu (je dovolj vozniški izpit?).
.
Sklep P-12/12:
Pridobiti je potrebno ponudbo za zavarovanje, ki krije tudi nezgode izven časov dirk in uradnih
treningov. Prav tako se pridobiti ponudba za zavarovanje prireditev.
Sklep P-12/13:
Vsak organizator mora na AMZS najkasneje 72 ur pred dirko, katero organizira, poslati kopijo
zavarovanja proti tretji osebi.

Sklep P-12/14:
Komisije morajo panožne pravilnike za sezono 2015 pripraviti in potrditi najkasneje do 15.1.2015.
Sklep P-12/14:
Komisije morajo koledarje dirk za svojo panogo za sezono 2015 pripraviti in potrditi najkasneje do
15.1.2015.
Sklep P-12/15:
Strokovni svet AMZS šport podaja podporo predlogu o ustanovitve skupnega podjetja z AŠ 2005 z
namenom izgradnje objekta Gaj. Pomislek je glede trajanja koncesije, ki znaša le 5 let. Prav tako
Strokovni svet želi, da je redno obveščen o vseh potekih izvajanja projekta in da sodeluje pri tem v
okviru športne dejavnosti.
Sklep P-12/16:
Za člana Skupščine OKS in Izvršnega odbora OKS se predlaga Drago Alenc.
Za člana disciplinske komisije OKS se predlaga Herman Jakolič.
Za člana nadzornega odbora OKS se predlaga Janez Tomažič.
Za strokovni svet za šport za vse se predlaga Aljoša Brdnik.
Za strokovni svet za tekmovalni šport se predlaga Slavko Šauer.

