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AMZS Šport 
Dunajska 128, SI – 1000 Ljubljana 

 
PRAVILNIK AMZS ŠPORT 

 
Na podlagi določila 34. člena Statuta AVTO-MOTO ZVEZE SLOVENIJE v zvezi s 24. členom citiranega 
Statuta, in na predlog Strokovnega sveta AMZS Šport, je Konferenca AMZS Šport na svojem 6.__ zasedanju 
dne 12.01.2012 __________ sprejela: 
 

PRAVILNIK  AMZS  ŠPORT 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(opredelitev AMZS Šport) 

 
(1) AMZS Šport združuje avto-moto društva in avto-moto touring klube, ki razvijajo in gojijo avto-moto šport, 
ter druge člane – pravne in fizične oseb (v nadaljevanju: zunanji član), v Republiki Sloveniji in je kot 
organizacijska enota in je kot stalni strokovni organ Upravnega odbora AMZS (v nadaljevanju Upravni 
odbor) del Avto-moto zveze Slovenija (v nadaljevanju: AMZS). 
 

2. člen 
(ime in sedežI) 

 
(1) Naziv: organa je AMZS Šport. 
(2) Sedež organa  je :na sedežu AMZS na  Dunajskai 128, SI – 1000 Ljubljana. 
 

3. člen 
(oblika in način delovanja) 

 
(1) AMZS Šport deluje kot stalni strokovni organ Upravnega odbora in je za svoje delo odgovoren  
Upravnemu odboru.  
 

4. člen 
(pogoji delovanja) 

 
(1) Delovanje AMZS Šport zagotavlja AMZS z zagotovitvijo kadrovskih, administrativnih in finančnih 
pogojev.  
 
II. NAMEN 
 

2. člen 
AMZS Šport zastopa in predstavlja AMZS, preko svojih delegatov, v Mednarodni motociklistični zvezi FIM 
(Federation Internationale de Motocyclisme), Mednarodni avtomobilistični organizaciji (FIA) Mednarodni 
avtomobilistični organizaciji za področje kartinga (CIK-FIA) in v Evropski motociklistični zvezi UEM (Union 
Europeenne de Motocyclisme) vendar samo in izključno v organih na področju športa. 
AMZS Šport in njeni člani morajo spoštovati in upoštevati pravila in predpise 
mednarodnih organizacij, katerih članica je AMZS.  
 
III. STATUSNE DOLOČBE 

 
35. člen 

(zastopanje) 
 
(1) AMZS Šport predstavlja in zastopa predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport, skladno s Statutom AMZS 
in tem pravilnikom. 
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6. člen 

(znak i n žig) 
 
(1) AMZS Šport ima svoj znak in žig uporablja pri svojem poslovanju znak in žig Avto moto zveze 
Slovenije. 
 Žig vsebuje kratico AMZS, spodaj je izpisano ; Avto Moto Zveza Slovenije in pod tem še izpis Šport. 
 
 

 
47. člen 

(javnost dela) 
(1) Delo organov AMZS Šport je javno. 
(2) Javnost dela AMZS Šport se zagotavlja z izdajanjem in objavo pisnih informacij, z možnostjo vpogleda v 
zapisnike organov AMZS Šport in možnostjo vpogleda v finančno ter materialno poslovanje AMZS Šport. 
Javnost dela se zagotavlja tudi z vabili na seje organov AMZS Šport, s pošiljanjem gradiva o delu AMZS 
Šport in prek sredstev javnega obveščanja. 
(3) Za javnost dela AMZS Šport je odgovoren predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport (v nadaljevanju 
Strokovni svet) ali druga oseba, ki jo pooblasti predsednik.. 

 
III. NAMEN 
 

8. člen 
(namen) 

 
(1) AMZS Šport zastopa in predstavlja AMZS, preko svojih delegatov,predstavnikov v Mednarodni 
motociklistični zvezi FIM (Federation Internationale de Motocyclisme), Mednarodni avtomobilistični 
organizaciji (FIA), Mednarodni avtomobilistični organizaciji za področje kartinga (CIK-FIA) in v 
Evropski motociklistični zvezi FIM Europe vendar samo v organih na področju športa. 
(2) AMZS Šport in njeni člani morajo spoštovati in upoštevati pravila in predpise mednarodnih 
organizacij, katerih članica je AMZS.  

 
IV. POSLANSTVO IN CILJI 

 
5. 9. člen 

(poslanstvo) 
 
(1) Poslanstvo AMZS Šport je: 
-  združevanje društev, klubov in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z avto moto športom in kartingom, ter  
   načrtno razširjanje avto moto športa in kartinga,  
- razvijanje stroke in sistematično zagotavljanje širitve avto-moto športne kulture z organizacijo tekmovanj,  
  delom z avto-moto s športniki na vseh nivojih delovanja in organiziranja, in vseh drugih članov (zunanjih  
  članov), ki imajo interes delovati pri razvoju avto-moto športa in kartinga pod okriljem AMZS Šport. 

 
5/a 10. Ččlen 
(zunanji član) 

 
(1) Zunanji član AMZS šport (proizvajalci-industrija, opremljevalci, sponzorji in sl.drugi) je lahko pravna ali 
fizična oseba, ki ima interes delovati po programskih načelih AMZS Šport in s tem krepiti razvoj moto športa 
in kartinga. 
 
 

6. 11. Ččlen 
(cilji) 

 
(1) Cilji AMZS Šport so, da: 
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1. skrbi za razvoj in popularizacijo avto-moto športa;, 
2. sSodeluje s z mednarodnimi zvezami( FIM,FIA,UEMFIM Europe, CIK-FIA), tujimi nacionalnimi 

zvezami, Slovenskimi športnimi združenji, finančnimi skladi Republike Slovenije (Min. za 
šport,Fundacija za šport…) ko gre za sodelovanje na programih športa,. 

       3.   vodi in koordinira programe priprav in nastopov državnih reprezentantov in reprezentanc, 
          reprezentanc; 
       4.   oblikuje tekmovalni sistem in zagotavlja izvedbo le-tega;, 

5. organizira avto-moto športna tekmovanja v moto športu in kartingu;, 
6. sodeluje pri usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih 

kadrov;, 
7. skrbi za dobro ime AMZS Šport in za materialno osnovo delovanja AMZS Šport;, 
8. zagotavlja zakonito in smotrno porabo proračunskih in drugih finančnih sredstev,; 
9. skrbi za izboljšanje položaja, pogojev dela in uveljavljanje statusnih pravic športnikov, trenerjev ter 

drugih strokovniho-organizacijskih delavcev;, 
10. skupaj s člani AMZS Šport razširja sporočilo strpnosti in ferpleja v duhu etičnih in družbenih vrednot 

športa in s tem skuša doseči primerno obnašanje vseh sodelujočih v avto-moto športu in kartingu;, 
11. skrbi za seznanjanje o o vsebini in namenu Pravilnika proti dopingu nacionalne antidoping komisije. 

 
V. ČLANSTVO 

7. 12. čČlen 
(delovanje članov) 

 
(1) Delovanje društev-članov in zunanjih članov v AMZS Šport je prostovoljno. 
 

8.13. člen 
(polnopravni in pridruženi člani) 

Član mora za delovanje v AMZS Šport izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Član ki deluje v AMZS Šport 
mora biti član AMZS; polnopravni ali pridruženi član. Polnopravno članstvo opredeljuje 8. člen Statuta AMZS, 
pridruženo članstvo pa 13. člen istega statuta.  
Splošni pogoji za delovanje v AMZS Šport so: 
     -    izpolnjevanje določb 1. čl. tega pravilnika 

- izpolnjena pristopna izjava; 
- dokazila o dejavnosti člana (Statut oz. pravilnik člana) 

     -    plačilo športne licence  
Posebne pogoje (višino plačila športne licence, višino pristojbine za zunanje člane in ostala dokazila) potrdi 
UO AMZS na predlog Strokovnega sveta AMZS Šport. 
 
(1) Polnopravni ali pridruženi član AMZS Šport lahko postane društvo (ali zveza), ki izpolnjuje pogoje 
iz določil 8. in 13. člena Statuta AMZS. 
(2) Društvo (ali zveza), ki želi postati član AMZS Šport mora do 30.11. tekočega leta posredovati 
Strokovnemu svetu vlogo v kateri opredeli članstvo (polnopravni ali pridruženi). K vlogi mora priložiti 
Statut ali Pravila o delovanju društva in izjavo, da bo poravnalo svoje obveznosti (plačilo športne 
licence, pristojbino idr.). 
(3) Strokovni svet preveri ustreznost izpolnjevanja pogojev in vlogo potrdi ter posreduje letni 
Konferenci v sprejem. 
 

9.14. člen 
(pravice članov) 

 
(1) Pravice članov članice AMZS Šport so, da: 

1. sodelujejo pri oblikovanju, izvajanju in izpolnjevanju programskih usmeritev ter doseganju ciljev 
AMZS Šport; 

2. sodelujejo pri delovanju organov AMZS Šport in pri izvedbi posameznih programov AMZS Šport; 
3. je deležnai so strokovne in organizacijske pomoči AMZS Šport; 
4. AMZS Šport upošteva njihove  njene zahteve, predloge in interese v skladu z dogovorjenimi programi 

in cilji AMZS Šport; 
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5. imajo volilno pravico na Konferenci AMZS Šport (1 glas); volilne pravice nimajo zunanji člani; 
6. predlagajo svoje člane za posamezne funkcije v organih AMZS Šport; te pravice nimajo zunanji člani. 

 
10.15. člen 

(dolžnosti članov) 
 
(1) Dolžnosti članaov AMZS Šport so, da: 

1. izpolnjujejo moralne in materialne vse obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika AMZS Šport in sklepov 
organov AMZS Šport; 

2. redno plačujejo letno pristojbino oz. ali športno licenco, predlagajo člane za organe AMZS Šport (te 
pravice nimajo zunanji člani) in  

2.3. sodelujejo pri njihovem delu organov AMZS Šport. 
 

11.16. člen 
(prenehanje članstva) 

 
(1) Članstvo v AMZS Šport preneha: 

1. z izstopom člana iz AMZS Šport na temelju sklepa najvišjega organa člana, o čemer sprejmejo člani 
ugotovitveni sklep na Konferenci AMZS Šport; (članica do 31. 12. tekočega leta pisno zaprosi za 
izstop. Pred izstopom iz članstva AMZS Šport, mora članica poravnati vse svoje obveznosti do 
AMZS Šport. V kolikor zaprosi ne izstopi, mora plačati športno licenco tudi za naslednjo 
sezono). 

2. z izbrisom (če član več ne izpolnjuje določil Pravilnika AMZS Šport in sklepov organov AMZS Šport, 
kar ugotovi Strokovni svet AMZS Šport. V tem primeru člani na Konferenci AMZS Šport sprejmejo 
sklep o prenehanju članstva v AMZS Šport. Zoper sklep o prenehanju članstva lahko član AMZS 
Šport vloži pritožbo na  Upravni 0odbor AMZS v tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila sklepa); 

3. če član ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev AMZS Šport; 
4. z izključitvijo (če ne plačujea redno letne pristojbine, športne licence ali ostalih druge finančnihe 

obveznosti, do ki se nanašajo na delo AMZS Šport. 
5. s prenehanjem delovanja AMZS Šport. 

 
1.  

VI. ORGANI AMZS Šport 
 

12.17. člen 
(organi) 

 
(1) Organi AMZS Šport so: 

- Konferenca,  
- Strokovni svet, 
- Predsednik Strokovnega sveta  
- Podpredsednik Strokovnega sveta 
-   
- Disciplinski sodnik. AMZS Šport 

 
Organi sStrokovnega sveta so: 

- predsednik, 
- sekretar AMZS Šport 
- direktorji panog 

 
Stalne panožne komisije Panoge strokovnega sveta so: 

  
- Komisija za karting; 
- Komisija za hitrostni motociklizem; 
- Komisija za motokros; 
- Komisija za speedway; 
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- Komisija za starodobne starodobni motociklemotociklizem; 
- Komisija za enduro, cross country in trial; 
-  
- Komisija za supermoto; 
-  
- Tehnična komisija in 
- druge komisije, ki jih po potrebi imenuje Strokovni svet 

Komisije Strokovnega sveta: 
- tehnična komisija, 
- druge komisije, ki se imenujejo po potrebi 

 
VI/1. Konferenca AMZS Šport 

 
13.18. Ččlen 

(konferenca AMSZ Šport) 
 
(1) Konferenca AMZS Šport je najvišji organ AMZS Šport. Njemu Konferenci so za svoje delo odgovorni vsi 
drugi organi AMZS Šport. 
 
 

14. 19. Ččlen  
(sestajanje Konference) 

 
(1) Konferenca AMZS Šport se sestane kadar je treba po potrebi, vendar najmanj enkrat letno,  
 

15. 20. člen  
(pristojnosti Konference) 

 
(1) Pristojnosti Konference AMZS Šport so: 

1. sklepa o dnevnem redu Konference; 
2. sprejemae Pravilnik AMZS Šport in njegove spremembe ter dopolnitve,  
3. sprejme Pravilnik o disciplinski odgovornosti AMZS Šport in njegove spremembe ter dopolnitve, 
2.4. sprejme ostale potrebne Pravilnike ali Poslovnike,  
3.5. potrjuje sprejme letni načrt dela,  
4.  sprejemae poročila o uresničevanju programa dela in poslovanja AMZS Šport; 
5.  sprejemae program razvoja avto-moto športa in kartinga v Republiki Sloveniji; 
6. razpravlja o poročilih Strokovnega sveta AMZS Šport in Disciplinskega sodnika AMZS Šport, 
   AMZS Šport  
7. voli Predsednika Strokovnega sveta AMZS Šport in Disciplinskega sodnika AMZS Šport, 
    Šport  
8. obravnava tudi druga vprašanja, ki so določena z drugimi splošnimi akti AMZS Šport, 
    Šport; 
9. odloča o pritožbah zoper sklepe Strokovnega sveta AMZS Šport; 

    10. sprejema druge akte v skladu s predpisi in tem pravilnikom; 
    11. odloča o prenehanju delovanja AMZS Šport; 
    12. voli člane panožnih komisij, ki štejejo od 3 do 7 članov direktorja posamezne panoge 
 

16. 21. člen  
(sklic Konference) 

 
(1) Redno Lletno Konferenco AMZS Šport skliče predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport po sklepu 
Strokovnega sveta AMZS Šport, ki predlaga dnevni red in gradivo, o katerem naj Konferenca razpravlja in 
sklepa. 
(2) Predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport skliče Konferenco najkasneje v petih (5) dneh po sprejemu 
sklepa Strokovnega sveta AMZS Šport, ter s sklepom v primeru volitev imenuje 3 člansko kKadrovsko 
komisijo. 
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(3) Dnevni red in gradivo morata biti dostavljena članom AMZS Šport najmanj 15 dni pred zasedanjem. 
Dodatne točke Spremembe in dopolnitve dnevnega reda Konference lahko predlagajo člani najpozneje tri 
(3) dni pred zasedanjem Konference. O spremembi ali dopolnitvi predloga dnevnega reda odloča 
Konferenca. 
 

17. 22. člen  
(sklic izredne Konference) 

 
(1) Izredna Konferenca AMZS Šport se skliče na zahtevo najmanj ene tretjine članov Konference ali  
zaradi izrednih okoliščin po na podlagi odločitve sklepu Strokovnega sveta.  AMZS Šport,. ali na zahtevo  
najmanj ene tretjine članov Konference. 
(2) Izredna Konferenca AMZS Šport obravnava in odloča samo vprašanjih, ki so na dnevnem redu. samo 
predloženo gradivo in sklepa samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu izredne Konference in zaradi katerih 
je bila sklicana. 
 

18. 23. člen  
(vodenje Konference) 

 
(1) Redno in izredno Konferenco AMZS Šport vodi delovno predsedstvo v sestavi; predsednik in dva člana,. 
ki mu pPredseduje mu predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport. Dva člana predsedstva predlagajo 
pooblaščeni zastopniki.  
(2) Sekretar AMZS Šport po svoji funkciji vodi zapisnik Konference. Zapisnik vodi sekretar AMZS Šport. 
Zapisnik podpišeta še dva overitelja zapisnika, ki ju predlagajo in izvolijo pooblaščeni zastopniki. 
Organi Konference AMZS Šport so še: dva overovatelja zapisnika ter 2-članska volilno-verifikacijska komisija.  
(3) Pooblaščeni zastopniki izvolijo še tri člansko verifikacijsko komisijo, ki glede na potrebe opravlja 
tudi funkcijo volilne komisije.  
(4) V primeru, da je točka dnevnega reda redne ali izredne Konference AMZS Šport nezaupnica 
predsedniku Strokovnega sveta, potem pooblaščeni zastopniki izvolijo drugega predsednika 
delovnega predsedstva. 
Člane organov Konference izvolijo delegati na sami seji Konference AMZS Šport. 
 

24. člen  
(pooblaščeni zastopniki) 

 
(1) Redno in  ali izredno Konferenco AMZS Šport sestavljajo delegati  pooblaščeni zastopniki članov AMZS 
Šport. 
(2) Vsak član AMZS Šport ima pravico do enega (1) delegata pooblaščenega zastopnika. 
(3) Vsak delegat  pooblaščeni zastopnik se mora pred začetkom Konference AMZS Šport izkazati  
strokovni službi predložiti s od pooblaščene osebe članice podpisano pooblastilo, ki je opremljeno s 
štampiljko članice..  pisnim pooblastilom (poverilnico) pristojnega organa člana. 
(4) Član, ki ima na zadnji dan v mesecu pred zasedanjaem Konference zapadle neplačane obveznosti 
starejše od 60 dni, na Konferenci nima pravice glasovanja. 
Na Konferenco AMZS Šport so vabljeni tudi člani Strokovnega sveta ,disciplinski sodnik in zunanji člani,. ki 
imajo enake pravice kot zastopniki članov vendar brez glasovalne pravice. 
 

19. 25. člen  
(sklepčnost Konference) 

 
(1) Redna in ali izredna Konferenca AMZS Šport sta je sklepčnai, če je ob pričetku navzočih več kot polovica 
članov AMZS Šport. 
(2) Po preteku 15 minut po uri, ki je določena z vabilom za sklic Konference, je Konferenca sklepčna, 
če so na zasedanju navzoči zastopniki najmanj 20 odstotkov članov AMZS Šport. 
 Če redna ali izredna Konferenca AMZS Šport ni sklepčna ob razpisani uri, lahko začne z zasedanjem 
petnajst (15) minut kasneje, vendar samo v primeru, če je navzočih vsaj četrtina delegatov članov 
Konference. V tem primeru lahko Konferenca AMZS Šport sklepa samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. 
Na to morajo biti opozorjeni člani AMZS Šport s pripisom na vabilu za sklic Konference AMZS Šport. 
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(3) Če petnajst (15) minut po napovedanem začetku uri, ki je določena z vabilom za sklic seje ni prisotnih 
niti četrtina 20 odstotkov delegatov zastopnikov članov Konference AMZS Šport, se le-ta ponovno skliče v 
roku trideset (30) dni. 
 

26. člen  
(sprejem sklepov) 

(1) Konferenca AMZS Šport sprejema sklepe z navadno večino glasov prisotnih delegatov zastopnikov 
članov AMZS Šport, če v Pravilniku AMZS Šport ni drugače določeno. 
 

27. člen 
(glasovanje) 

 
(1) Predsedujoči pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda ugotovi, da je razprava 
zaključena, oblikuje sklep, stališče ali priporočilo in predlaga glasovanje o njih. Po glasovanju objavi 
sprejeti sklep, stališče ali priporočilo v zvezi z obravnavano točko dnevnega reda. 
 

28. člen 
(način glasovanja) 

 
(1) Glasovanje je praviloma javno, Konferenca pa se lahko odloči za tajni način glasovanja na predlog 
delovnega predsedstva Konference ali zastopnika člana. 

 
29. člen 

(glasovanje zastopnika) 
 

(1) Zastopnik člana glasujejo tako, da se izjavi ZA predlog, PROTI predlogu ali pa se glasovanja 
VZDRŽI. 
(2) Javno glasovanje se opravi z dvigom roke, z barvnim lističem ali s posamičnim izjavljanjem. 
(3 )Če je glasovanje tajno, se glasuje z lističem označenim z žigom AMZS. Na lističu je napisano »ZA« 
ali »PROTI«. Ugotavlja se samo število glasov »ZA« in »PROTI«. 

 
30. člen    

  (prekinitev seje) 
(1) Predsednik delovnega predsedstva lahko sejo Konference prekine, vendar je potrebno pred 
prekinitvijo določiti čas za nadaljevanje seje. 
 
VI/2. Volitve 

 
20. člen 

Volitve v organe AMZS Šport in razrešitve članov organov in vsa glasovanja so praviloma javna, delegati 
članov pa se lahko odločijo za tajni način glasovanja na predlog delovnega predsedstva ali večine delegatov 
članov Konference. 

31. člen 
(razpis volitev) 

 
(1) Strokovni svet AMZS Šport razpiše volitve organov AMZS Šport najmanj šestdeset (60) dni pred iztekom 
mandata., pred tem Istočasno s sklepom imenuje tričlansko (3) kadrovsko komisijo, ki pripravi rokovnik 
volilnih opravil, ki ga sprejme s sklepom potrdi sStrokovni svet., rRazpis se z rokovnikom volilnih opravil in 
potrebnimi obrazci pošlje s priporočeno pošto članom AMZS Šport.  z navadno pošiljko po pošti ali po 
elektronski pošti. 
 

 
32. člen 

(postopek evidentiranja kandidatov) 
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(1) Člani AMZS Šport morajo evidentiratijo kandidate za člane organov AMZS Šport in jih skupaj z njihovim 
soglasjem posredovatujejoi kadrovski komisiji AMZS Šport v roku tridesetih (30) dni od dneva razpisa volitev. 
(2) Kadrovska komisija AMZS Šport potrdi dokončen predlog kandidatne liste za člane vseh voljenih 
organov in posameznih funkcij AMZS Šport. 
(3) Lista evidentiranih kandidatov za člane organov AMZS Šport Kandidatna lista je sestavni del gradiva za 
sejo volilne Konference AMZS Šport, ki ga Strokovni svet AMZS Šport pošlje članom AMZS Šport najmanj 
petnajst (15) dni pred dnevom zasedanja. 
(4) Na volilni Konferenci AMZS Šport, v primeru da so kandidatne liste članov nepopolne, da ni predlaganih 
zadostno število kandidatov, se nepopolno kandidatno listo dopolni z novo evidentiranimi kandidati. 
Novo evidentirane kandidate lahko predlaga Predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport, Strokovni svet 
AMZS Šport in vsak pooblaščeni delegat  zastopnik člana članice AMZS Šport predlaga nove kandidate. 
Predlogi se smatrajo za uspešne,Novo evidentirani kandidat je uvrščen na kandidatno listo če jih potrdi 
je dal pristanek in je zanj glasovala najmanj ena tretjina (1/3) prisotnih delegatov zastopnikov članov na 
volilne volilni Konference Konferenci AMZS Šport. 

 
Kadrovska komisija AMZS Šport potrdi dokončen predlog kandidatne liste za člane vseh voljenih 
organov AMZS Šport. 

20. 33. člen 
(volitve) 

 
(1) Volitve v organe AMZS Šport in razrešitve članov organov in vsa glasovanja so praviloma javne, 
Zastopniki članov pa se lahko odločijo za tajni način glasovanja na predlog delovnega predsedstva ali 
večine  zastopnikov članov Konference. 
(2) Direktorja panoge lahko volijo le članice AMZS Šport, ki so v pretekli sezoni imele najmanj enega 
voznika uvrščenega v najvišjem rangu tekmovanja na nacionalnem nivoju. Če je bil najvišji rang 
tekmovanja državno prvenstvo, mora biti voznik uvrščen v državnem prvenstvu. V tem primeru 
uvrstitev samo v pokalnem prvenstvu ne šteje. Če pa je bil najvišji rang tekmovanja pokalno 
prvenstvo, pa mora biti voznik uvrščen v tem tekmovanju. 
 

21. 34. člen  
(trajanje mandata) 

 
(1) Mandat vseh voljenih organov in funkcionarjev AMZS Šport traja štiri (4) leta. 
 
VI/23. Strokovni svet AMZS Šport 
 

22. 35. člen  
(vodenje AMZS Šport) 

 
(1) Delo AMZS Šport vodi Strokovni svet. AMZS Šport, katerega mandatna doba traja štiri (4) leta. 
 

23. 36. člen  
(Strokovni svet) 

 
(1) Strokovni svet AMZS Šport je izvršilni organ Konference AMZS Šport, ki vodi delo AMZS Šport med 
dvema sejama Konference, v skladu s programom in sklepi Konference. 
(2) Strokovni svet AMZS Šport ima najmanj sedem (sedem) članov. 
(3) Strokovni svet sestavljajo: 

- predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport; 
- podpredsednik Strokovnega sveta AMZS Šport; 
- predstavnik Upravnega odbora AMZS; 
- predsedniki panožnih komisij direktor posamezne panoge; 
- predstavniki AMZS Šport v mednarodnih organizacijah (FIM, FIM Europe, CIK-FIA) (brez 

glasovalne pravice); 
- sekretar strokovnega sveta AMZS Šport (brez glasovalne pravice); 
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(4) Na predlog predsednika Strokovnega sveta AMZS Šport se izmed članov Strokovnega sveta AMZS Šport 
izvoli eden (1) ali več podpredsednikov Strokovnega sveta AMZS Šport. 
Član organov Mednarodne motociklistične zveze (FIM), Evropske motociklistične zveze (UEM) ali FIA-CIK, je 
v času svojega mandata po funkciji član Strokovnega sveta AMZS Šport, vendar brez pravice glasovanja. 

 
24. 37. člen  

(seja Strokovnega sveta) 
 
(1) Strokovni svet AMZS Šport se sestane po potrebi vendar mora sestati najmanj trikrat (3) letno. 
(2) Datum in dnevni red zasedanja Strokovnega sveta AMZS Šport določi predsednik po lastni presoji ali na 
pisno zahtevo tretjine (1/3) članov Strokovnega sveta AMZS Šport. 
(3) Člani Strokovnega sveta AMZS Šport morajo biti o datumu seje obveščeni vsaj sedem (7) dni pred 
zasedanjem. Skupaj z vabilom za sejo prejmejo tudi ustrezno gradivo. Izjemoma lahko Ggradivo 
prejmejo najkasneje ob pred pričetkomu seje. 
 

25. 38. člen  
(sklepčnost seje Strokovnega sveta) 

 
Strokovni svet AMZS Šport se mora sestati najmanj trikrat (3) na leto. 
(1) Seja Strokovniega sveta AMZS Šport je sklepčena, če je na seji  njej navzočih več kot polovica članov,. 
(2)  sSklepi pa so veljavni  je sprejet, če jih  ga potrdi navadna večina navzočih članov. 
 

39. člen  
(pristojnosti Strokovnega sveta) 

 
(1) Pristojnosti Strokovnega sveta so: 

1. sklepa o sklicu Konference AMZS Šport; 
2. predlaga Konferenci AMZS Šport program dela AMZS Šport; 
3. predlaga Konferenci AMZS Šport poročilo o delu AMZS Šport; 
4. predlaga letno poročilo o poslovanju; 
5. predlaga letni načrt poslovanja;  
6. sklepa o prenehanju članstva v AMZS Šport; 
7. sodeluje pri kadrovanju strokovnih sodelavcev AMZS Šport; 
8. predlaga letno višino športne licence, višino letne pristojbine za zunanje člane in višino ostalih storitev 

AMZS Šport; 
9. na predlog predsednikov panožnih komisij več kot polovice članic, ki imajo pravico glasovanja v 

posamezni panogi. predlaga konferenci AMZS Šport predčasno razrešitev posameznih 
članovdirektorja panoge in izvolitev novega in predlog za nadomestne volitve ; 

10. imenuje odbore in komisije AMZS Šport, za katerih imenovanje je pristojen; 
11. imenuje druga stalna in občasna delovna telesa ter projektne skupine; 
12. kandidira in predlaga predstavnike AMZS Šport v državne in mednarodne organizacije, vendar le za 

področje športa 
13. na predlog panožnih komisij direktorja panoge potrjuje kriterije za nastope voznikov in potrjuje 

reprezentance za mednarodna tekmovanja (SP, EP);  
14. daje soglasja izvajalcem - organizatorjem avto moto športnih in karting prireditev, ki se odvijajo na 

ozemlju Republike Slovenije; 
15. obravnava, predlaga in ureja statusna vprašanja športnikov, trenerjev in drugih strokovnih delavcev; 
16. sklepa o priznanjih za tekmovalce in ostale športne delavce v okviru AMZS Šport in zunaj nje; 
17. sprejema razpise tekmovanj za tekoče leto; 
18. daje soglasje k sprejemu novih članov AMZS Šport, ki jih potrjuje UO AMZS 
19. sprejema splošne akte AMZS Šport; 
20. dokončno odloča o ugovorih in pritožbah na sklepe, izdane na prvi stopnji.  

 
VI/34. Predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport 
 

26. 40. člen  
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(naloge predsednika Strokovnega sveta) 
 

(1) Predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport je tudi član Upravnega odbora AMZS. 
(2) Predsednik Strokovnega sveta  AMZS Šport ima naslednje naloge: 

1. predstavlja AMZS Šport v stikih z organi in organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, vendar le na 
področju športa oziroma v skladu z  pooblastili predsednika AMZS;  

2.  sklicuje redno in izredno Konferenco AMZS Šport; 
3. odgovoren je za sklic in vodenje sej Strokovnega sveta AMZS Šport; 
4. skrbi za izvrševanje sklepov Konference AMZS Šport in Strokovnega sveta AMZS Šport; 
5. ima pravico in dolžnost, da zadrži izvršitev sklepa organa AMZS Šport, za katerega meni, da je 

nezakonit ali da je v škodo AMZS Šport. Na to opozori organ, ki je tak sklep sprejel; 
6. vzpostavlja in vzdržuje stike AMZS Šport z drugimi organizacijami in mediji; 
7. je soodgovoren za zakonitost poslovanja AMZS Šport; 
8. sodeluje pri sklepanju in podpisu pogodb za področje športa, ki so vezane na AMZS; 
9. imenuje občasne delovne komisije in jim določa naloge; 
10. za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti lahko pooblasti podpredsednika Strokovnega sveta AMZS 

Šport, sekretarja ali drugega člana Strokovnega sveta AMZS Šport; 
11. Strokovni svet AMZS Šport ima najmanj enega podpredsednika.  

 
VI/45. Podpredsednik Strokovnega sveta AMZS Šport 

 
27. 41. člen  

(naloge podpredsednika Strokovnega sveta) 
 
(1) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima AMZS 
Šport več podpredsednikov nadomešča predsednika tisti, ki ga določi predsednik, če ga le-ta ne določi, pa 
najstarejši podpredsednik. V času nadomeščanja opravlja podpredsednik naloge iz pristojnosti predsednika 
oziroma naloge, za katere ga predsednik pooblasti. 
 
 
 
 
VI/56. Disciplinski sodnik in  pritožbena komisija za pritožbe AMZS Šport 
 

28. 42. člen 
 (disciplinski sodnik) 

 
(1) Za reševanje sporov na prvi stopnji izvoli Konferenca AMZS Šport Disciplinskega sodnika, ki mora biti 
univerzitetni diplomirani pravnik. 
 

29. 43. člen  
(pristojnost odločanja) 

 
(1) Disciplinski sodnik na predlog organov, delovnih teles in posameznikov-h članov AMZS Šport odloča o 
sporih med AMZS Šport in posameznimi člani ( društva, organizatorji, vozniki, športnimi funkcionarji), ki 
izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov določenih v tem pravilniku in ostalih pravilih AMZS Šport 
(Športni pravilnik, posebni pravilniki prireditev…) ter o sporih med člani in drugimi, ki nastanejo v zvezi z 
dejavnostjo AMZS Šport. 
(2) Disciplinski sodnik vodi postopek in izreka ukrepe v skladu s posebnim disciplinskim pravilnikom.  

 
30. 44. člen  

(način odločanja) 
 
(1) Disciplinski sodnik odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z odločbo. S tem na podlagi navedenih 
ugotovitev predlagatelju za uvedbo postopka ugodi v celoti ali delno oziroma mu ne ugodi. 
(2) Disciplinski sodnik sporoči udeležencem postopka in Strokovnemu svetu svoje ugotovitve in  odločitve. 
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31. 45. člen  

(drugostopenjski disciplinski organ) 
 
(1) Na drugi stopnji odloča o pritožbah zoper odločitve disciplinskega sodnika pritožbena komisija za pritožbe 
AMZS Šport, ki je sestavljena iz najmanj treh članov. Člane komisije potrdi Strokovni svet AMZS Šport na 
predlog njenega predsednika. Za člane pritožbene komisije za pritožbe se lahko imenujejo tudi zunanji 
strokovni sodelavci, ki niso nujno da so člani AMZS. 
(2) Člani pritožbene komisije za pritožbe AMZS Šport izmed sebe izvolijo predsednika . 
(3) Mandat disciplinske komisije za pritožbe določi Strokovni svet AMZS Šport, ki je lahko začasen ali stalen. 

 
VI/67. Sekretar AMZS Šport 

 
32. 46. člen  

(naloge sekretarja AMZS Šport) 
 
(1) Sekretar AMZS Šport opravlja predvsem naslednje naloge: 

1. skrbi za operativno izvajanje sklepov Konference AMZS Šport in Strokovnega sveta AMZS Šport; 
2. vodi operativno koordinacijo izvajanja vseh aktivnosti; 
3. sprejema ukrepe za učinkovito delo organov in služb AMZS Šport; 
4. vodi in odgovarja za delovanje sekretariata; 
5. opravlja druge naloge po zadolžitvi Strokovnega sveta AMZS Šport in predsednika Strokovnega 

sveta AMZS Šport. 
6. je soodgovoren za finančno poslovanje AMZS Šport 

 
VI/78. Stalni organi Pristojnosti organov Strokovnega sveta  
 

33. člen 
 
Stalni organi Strokovnega sveta AMZS Šport so panožne komisije ter komisije, ki jih imenuje 
Strokovni svet. 
Strokovni svet AMZS Šport določi število članov stalnih delovnih teles in sicer od tri (3) do sedem (7) 
odvisno od potreb in velikosti športne panoge in poda obrazložen predlog konferenci . 
Mandat članov stalnega delovnega telesa traja do izteka mandata Strokovnega sveta AMZS Šport.  
 

47. člen  
(pristojnosti organov) 

 
(1) Pristojnosti panožnih komisij  organov Strokovnega sveta so: 

1. skrb za razvoj moto športa za svojo panogo; 
2. sestavlja reprezentančne selekcije za udeležbo na tekmovanjih; 
3. pripravlja kriterije posameznih nacionalnih panožnih ekip in predlaga selekcije; 
4. pripravlja strokovne predloge za odločanje na Strokovnem svetu AMZS Šport; 
5. koordinira strokovno delo med posameznimi izvajalci programov; 
6. pripravlja strokovne predloge za ureditev statusnih vprašanj moto športnikov; 
7. pripravlja in zagotavlja pogoje za delo z vozniki; 
8. spremlja stanje pripravljenosti voznikov; 
9. zahteva od lastnikov objektov, naprav in orodij, da le ti ustrezajo predpisom; 
10. vodi tekmovalni sistem v skladu s pravili FIM, UEMFIM Europe, FIA/CIKCIK-FIA in razpisi tekmovanj 

AMZS Šport; 
11. koordinira programe, koledar prireditev in vodi strokovni nadzor nad množičnimi in rekreativnimi 

prireditvami; 
12. skrbi za izobraževanje športnih funkcionarjev; 
13. imenuje vodilne in odgovorne športne funkcionarje AMZS Šport za potrebe tekmovanja (delegate, 

predsednike žirij, direktorje dirk, sodnike, tehnične komisarje, časomerilce ipd.) . 
Pristojnosti ostalih komisij se določijo s sklepom sStrokovnega sveta AMZS Šport.  
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VI/89. Finančno in materialno poslovanje AMZS Šport 
 

34. 48. člen  
(vodenje finančnega in materialnega poslovanja) 

 
(1) Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih in računovodskih standardih za društva, 
in ga vodi računovodska služba AMZS. 

 
35. 49. člen  

(viri sredstev) 
 
(1) Viri finančnih in materialnih sredstev AMZS Šport so: 

1. sredstva AMZS kot nacionalne panožne zveze za delovanje AMZS Šport; 
2. plačila članov AMZS Šport, letna pristojbina in športna licenca; 
3. proračunska sredstva pri ministrstvu Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije pristojnem 

za šport; 
4. sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS; 
5. prispevki Mednarodnega motociklistične zveze FIM, Evropske motociklistične zveze (UEMFIM 

Europe) ter mednarodne avtomobilistične zveze FIA/CIKCIK-FIA; 
6. prispevki Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez; 
7. dohodki  prihodek iz naslova marketinške dejavnosti in donatorstva; 
8. dohodki  prihodek iz lastnih dejavnosti; 
9. dohodek  prihodek iz naslova materialnih pravic AMZS Šport; 
10. drugi dohodki  prihodki in volila. 

 
VII. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA AMZS ŠPORT 

 
36. 50. člen  

(prenehanje delovanja) 
 

(1) AMZS Šport preneha z delovanjem: 
1. po sklepu redne ali izredne Konference AMZS Šport; 
2. po sklepu redne ali izredne Skupščine AMZS; 
3. če se število članov zmanjša na enega člana (društvo); 
4. s spojitvijo ali pripojitvijo k drugi zvezi; 
5. s stečajem ali prisilno likvidacijo; 
6. na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali in 
7. po samem zakonu. 

(2) O sklepu Konference AMZS Šport, po katerem je AMZS Šport prenehala z delom, mora predsednik 
Strokovnega sveta AMZS Šport v petnajstih (15) dneh pisno obvestiti Predsednika AMZS. 
(3) Sklep o prenehanju delovanja AMZS Šport mora Konferenca AMZS Šport sprejeti z dvotretjinsko 
večino vseh članov. 
 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. 51. Členčlen  
(sprejem pravilnika) 

 
(1) Ta Pravilnik AMZS Šport in vse njegove spremembe in dopolnitve sprejme Konferenca AMZS Šport in 
ga, katerega potrdi Upravni odbor AMZS. 
  

52. člen  
(spremembe in dopolnitve pravilnika) 

 
(1) Vsak član ali organ AMZS Šport lahko pisno predlaga spremembo ali dopolnitev Pravilnika AMZS Šport. 
(2) Pisni predlog se pošlje Strokovnemu svetu AMZS Šport, ki mora o predlogu za spremembo ali dopolnitev 
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Pravilnika AMZS Šport razpravljati na prvi seji in o svoji odločitvi obvestiti predlagatelja spremembe ali 
dopolnitve pPravilnika. 
 

38. 53. člen  
(uporaba in razlaga pravilnika) 

 
(2) Glede vprašanj, ki niso posebej urejena s tem pPravilnikom (volitve, nadzor, upravljanje in podobno), se 
smiselno uporabljajo določila Statuta in drugih aktov AMZS. in na njegovi podlagi sprejeti akti. 
(2) Avtentično razlago tega pPravilnika daje Konferenca AMZS Šport 
 

39. 54. člen  
(sprejem pravilnika) 

 
(1) Ta Pravilnik je bil sprejet na Konferenci AMZS Šport dne 12.01.2012 _______________in začne veljati 
naslednji dan po potrditvi s strani  na seji Upravnega odbora AMZS, ki je bila, dne _________. 
 

55. člen  
(prenehanje veljavnosti) 

 
(1) S sprejemom in s pričetkom veljavnosti tega Pravilnika v celoti preneha veljati Statut  Pravilnik AMZS 
Šport, z dne 14.12.2006 12. 01. 2012. ter ga ta Pravilnik v celoti nadomesti.   
 
Ljubljana, dne 12.01.2012 
 
                        Avto-moto zveza SlovenijeAMZS Šport       
  Avto-moto zveza Slovenije 
 
Predsednik Strokovnega sveta AMZS Šport       
 Predsednik 
                   Drago Alenc mag.                  Anton 
Breznik 
    Drago Alenc    
 

 

 

Ljubljana, dne VPISATI 

Avto-moto zveza Slovenije  
Predsednik 
 
Dr. Danijel Starman 
 

 
 

 


