Strokovni svet za avto moto šport
ZAPISNIK
št. MX-10/05-01-31

Zapisnik 10. seje komisije za motokros, ki je potekal dne 31.01.2005 ob 16. uri v sejni sobi
AMZS; Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni:
Člani komisije: Janez Sitar, Jože Vaupotič, Andrej Rus, Slavko Rus, Ivan Plohl
Ostali: Peter Verbič, predsednik strokovnega sveta za avto moto šport
Zapisnikar: Erik Logar
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Priprava na tekmovalno sezono 2005;
a. Seminar za športne funkcionarje z preverjanjem znanja
b. Imenovanje predsednikov in članov žirij
c. Program izobraževanja in treningov za podmladek
3. Razno
Sejo je pričel predsednik strokovnega sveta za avto moto šport AMZS g. Peter Verbič.
Pojasnil je razloge za razrešitev dosedanjega predsednika komisije za motokros g. Antona
Breznika in objasnil potek razgovorov in pisne razrešitve.
Kot predsednik strokovnega sveta je skladno s športnim pravilnikom imenoval g. Breznika
na mesto predsednika komisije za motokros in le-ta je svojo funkcijo opravljal že preden je
njegovo funkcijo potrdilo Predsedstvo. Na podlagi procedure imenovanja in potrditve je
predsednik strokovnega sveta g. Breznika razrešil na osnovi njegove izjave, da sam ne
odstopa. Njegovo razrešitev bo skladno s športnim pravilnikom dal na Predsedstvo. Na osnovi
tega je g. Verbič na mesto v.d. predsednika komisije za motokros imenoval najstarejšega
člana komisije za motokros, to je g. Janeza Sitarja. Nato je predsednik strokovnega sveta
vprašal člane komisije za motokros če kdo, glede na dano situacijo, želi odstopiti. Odgovor
članov komisije je bil, da želijo tudi v prihodnje sodelovati v komisiji.
Na to temo je nadaljeval g. Janez Sitar. Poudaril je, da sam ni bil pobudnik razrešitve
Antona Breznika. V dani situaciji si želi predvsem, da bi komisija delala dobro, predvsem v
korist športa. Takoj na začetku je predlagal, da se člani komisije med seboj tikajo, poleg tega
pa naj seje ne bodo predolge, maksimalno naj trajajo 2 uri. Za to pa je potrebna dobra
priprava na same seje. Posluževal se bo tudi korespondenčnih sej. Ob koncu pa je dodal, da
Breznik ni delal le slabih stvari, bile so tudi zelo dobre in pozitivne, vendar se je v tem
mandatnem obdobju veliko odločitev sprejelo enostransko, brez vednosti vseh članov
komisije, zato se njegov koncept dela ni ujemal s pogledi članov komisije in predsednika
strokovnega sveta.
Za besedo je zaprosil Slavko Rus, ki je opozoril, da glede na statut in športni pravilnik, je
predsednik komisije za motokros še vedno Anton Breznik, saj razrešitev ni potekala po
pravilnem postopku, in zato tudi današnja seja ni v skladu z veljavnimi akti.
G. Verbič je še enkrat pojasnil postopek imenovanja in razrešitve. Kot je dejal, je
Breznika na mesto predsednika komisije za motokros imenoval on, potrdilo pa ga je
predsedstvo in enak postopek je tudi ob razrešitvi. V kolikor g. Slavko Rus smatra, da
razrešitev ni bila pravilna, potem tudi imenovanje ni bilo pravilno. Za konec je dodal, da bo o
pravilnosti odločala statutarno pravna služba oz. predsedstvo.
AD.1) Pregled zapisnika prejšnje seje
Ob pregledu zapisnika 9 seje je v.d. predsednika komisije za motokros g. Janez Sitar
ugotovil, da sam ni bil naveden kot odsoten z 9 seje. Do njegove neudeležbe je prišlo, ker je
bila sklicana za isti dan, kakor tudi zaključek sezone njihovega društva, kamor so povabili
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ogromno ljudi in tega zaključka enostavno niso mogli prestaviti. Za spremembo datuma
sklicane seje se je skušal dogovoriti z Breznikom, a je slednji dejal, da ga bo o morebitni
spremembi obvestil. Kasneje ni dobil nobenega odgovora z njegove strani, čeprav je Breznik
zatrdil, da ga je nekajkrat klical a ni bil dosegljiv, poleg tega pa naj bi mu poslal tudi sms,
katerega pa Sitar ni dobil. Zaradi enakih razlogov se tudi vozniki njihovega društva niso mogli
udeležiti sestanka z organizatorji, tekmovalci in vozniki.
Pregledana sta bila tudi zapisnika sestanka z organizatorji, tekmovalci in vozniki, ter zapisnik
sestanka o dirki EP junior.
Vsi trije zapisniki so bili zatem potrjeni.
AD. 2) Priprava na tekmovalno sezono 2005
a. Seminar za športne funkcionarje z preverjanjem znanja
Seminar za športne funkcionarje bo izpeljan v Slovenskih Konjicah. Predvideni datum je 12
februar, a se je komisija odločila, da je treba datum spremeniti na kasnejši termin, da bo
dovolj časa za pripravo gradiva.
Komisija je glede seminarja za športne funkcionarje sprejela
Sklep MX-10/05-01-31/01: Komisija sprejme sklep, da se seminar za športne
funkcionarje organizira v Slovenskih Konjicah. Termin seminarja je prva polovica
marca 2005. Seminar bo sestavljen iz treh sklopov:
- uvod in organizacija dirk, predavatelj Janez Sitar
- povzetek sprememb pravilnika, predavatelj Jože Vaupotič
- sodelovanje organizatorja z AMZS, priporočila za večjo medijsko odmevnost
dirk, predavatelj Erik Logar
Seminar se konča z preverjanjem znanja. Vprašalnik pripravi Slavko Rus.
Kdor se seminarja ne bo udeležil in uspešno opravil preverjanja znanja, na dirkah
ne bo mogel imeti izvršne funkcije.
Erik Logar pripravi izvleček zapisnikov žirij iz sezone 2004, na podlagi zapisnika se
določi problematike, nujne za obravnavo.
b. Imenovanje predsednikov in članov žirij
Janez Sitar je pripravil predloge za predsednike žirij za posamezne dirke DP, ter člane žirij za
mednarodne dirke. Za pokal Akrapovič se določi naknadno.
Predlog
Državno prvenstvo
Datum
Dirka
Pred. žirije
10.04
Brežice
Janez Sitar
17.04
Lemberg
Slavko Rus
27.04
Rakek
Jože Vaupotič
01.05
Stranska vas
Ivan Plohl
29.05
Brnik
Jože Vaupotič
14.08
Sl. Gradec
Janez Sitar
28.08
Dolina pod Kalom
Ivan Plohl
09.10
Sl. Konjice
Jože Vaupotič
16.10
Orehova vas
Slavko Rus
Mednarodne dirke
Datum
Dirka
08.05
Brežice
15.05.
Sl. Konjice
19.06
Orehova Vas

Član žirije
Jože Vaupotič
Slavko Rus
Slavko Rus
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Za nastope reprezentanc na EP in SP pokalu narodov je za vodstvo reprezentance predlagal:
Za EP, 25.09, Ernee – Francija, Jože Vaupotič in Slavko Rus
Za SP, 02.10, Gdansk – Poljska, Ivan Plohl in Janez Sitar
Komisija je sprejela
Sklep MX-10/05-01-31/02: Komisija sprejme sklep, da se potrdi seznam imenovanj
za predsednike žirij na dirkah državnega prvenstva in za člane žirij na mednarodnih
dirkah.
c. Program izobraževanja in treningov za podmladek
Slavko Rus je najprej seznanil član komisije, da je potrditev in začetek izdajanja trenerskih
licenc v zaključni fazi. Program izobraževanja in treningov za podmladek je sestavni del tega
zapisnika. Slavko Rus tudi predlaga, da se na Fakulteti za šport najame dvorana in izvede
testiranje voznikov.
Janez Sitar je Slava Rusa zaprosil za časovni in finančni načrt programa. Ko bo le ta določen,
se bo o programu lahko odločalo.
AD.3) Razno
3.1. Kazni
Nekateri vozniki še niso plačali svojih kazni.
Komisija je sprejela
Sklep MX-10/05-01-31/03: Komisija sprejme sklep, da se voznikom, ki nimajo
poravnanih svojih obveznosti, ne izda vozniških licenc za sezono 2005 do plačila
kazni.
3.2. Svetovno prvenstvo
Erik Logar je člane komisije seznanil, da je maksimalno število voznikov, ki jih zveza prijavi
na SP MX3 8, na domači dirki pa 10. Ker je slutiti večji interes, bo o tem, koga se prijavi
morala odločati komisija.
Komisija je sprejela
Sklep MX-10/05-01-31/04: Komisija sprejme sklep, da v primeru prevelikega
števila prijavljenih voznikov odloča o tem, koga se prijavi na dirke SP.
3.3. Predlog za tehničnega komisarja FIM
AMD Slovenske Konjice so predlagale Aleša Seidla za tehničnega komisarja FIM.
Komisija je sprejela
Sklep MX-10/05-01-31/05: Komisija sprejme sklep, da se predlaga Aleša Seidla za
tehničnega komisarja FIM.
3.4. Pogodba za voznike, ki bodo nastopali za reprezentanco
Slavko Rus je predlagal, da se pripravi pogodba za voznike, ki bodo nastopali za
reprezentanco. V njej naj bodo zapisane obveznosti in pravice voznikov.
Komisija je sprejela
Sklep MX-10/05-01-31/06: Komisija sprejme sklep, da se pripravi pogodba za
voznike, ki bodo nastopali za reprezentanco na svetovnem in evropskem pokalu
narodov.
3.5. Vpis vseh aktivnosti
Erik Logar je predlagal komisiji, da morajo biti vse aktivnosti v okviru avto moto športa, od
predstavitev klubov, voznikov, tiskovnih konferenc, … vpisane v koledar aktivnosti pri AMZS,
da bi se na ta način izognili temu, da se v istem terminu pripravlja več stvari.
Komisija je sprejela
Sklep MX-10/05-01-31/07: Komisija sprejme sklep, da se vse klube obvesti, da
morajo vse aktivnosti (tiskovne konference, predstavitve, …) javiti na AMZS.
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Seja je bila končana ob 18:40 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal in potrdil: Janez Sitar, v.d. predsednik komisije za motokros

