ZAPISNIK
5. seje avto komisije, ki je bila dne 1.6.2004 ob 16. uri v sejni sobi AMZS; Dunajska 128,
Ljubljana
Prisotni: Darko Peljhan, Janko Rezec, Mitja Grosman
Opravičeno odsotni: Sandi Boh, Nermin Somun
Vabljeni: Peter Verbič
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Tekoča problematika
3. Razno
Ad 1) Potrjen je zapisnik korespondenčne seje.
Ad 2) Komisija je od predsednika strokovnega sveta za avto moto šport dobila v podpis
pogodbo med AŠ 2005 in avstrijskim organizatorjem o izmenjavi voznikov na dveh dirkah.
Ker v 7. členu ni definirano, s kakšnimi licencami bodo slovenski vozniki vozili v Avstriji, je
bil podan predlog, da se po uskladitvi tega člena z AŠ 2005 pogodbo pošlje v potrditev
strokovnemu svetu. Sprejet je bil
1. sklep: Pogodba se posreduje strokovnemu svetu v potrditev, s tem, da se izda štartno
dovoljenje in licence AMZS na osnovi dogovora, kar uskladi pogajalska skupina.
V nadaljevanju razprave je predsednik strokovnega sveta P. Verbič prisotne seznanil s
potekom zapleta okrog izdaje potrdila voznikoma Logarju in Debeljaku in njegov dogovor s
klubom, katerega člana sta. Na njegov predlog bosta voznika vrnila licenci HAKS-u, v
Sloveniji pa se bosta morala podrediti izrečenim kaznim s strani AŠ 2005. Na to izvajanje je
sejo zapustil Mitja Grosman in izjavil, da je to, kar se dogaja farsa in da odstopa iz avto
komisije. Po njegovem odhodu je tudi J. Rezec povedal, da se kazni izrekajo tudi osebam, ki
nimajo z AŠ 2005 nobene zveze in da se AMZS pred tem ne bi smela zatiskati oči. Na vsa ta
izvajanja je predsednik odgovoril, da je pomembno samo to, da gre šport naprej.
Zaradi nesklepčnosti komisija ni mogla obravnavati in sprejeti sklepa, da se odpove
gostoljubnost HAKS-u na slovenskih dirkah in bo predsednik komisije D. Peljhan to temo
sprožil na strokovnem svetu.
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri.
Zapisala: Marta Freyer

Pregledal: Darko Peljhan

