ZAPISNIK
14. seje strokovnega sveta za avto moto šport z dne 27.12.2004 ob 16:00 uri v sejni sobi
AMZS, Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni: Peter Verbič, Anton Breznik, Urban Demšar, Janko Šemrov, Roman Kreč, Milan
Zupanec, Silvin Vesenjak, Darko Peljhan, Boris Kotnjek, Erik Logar
Vabljeni – opravičeno odsotni: mag. Janez Božič, Franci Kodela; Matjaž Gaberšek
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 11. redne in 12 ter 13. korespondenčne seje in pregled sklepov
2. Potrditev in sprejem sprememb športnega pravilnika in panožnih pravilnikov
3. Potrditev koledarja
4. Potrditev cenika
5. Razno
Uvodoma se je predsednik strokovnega sveta g. Peter Verbič vsem opravičil, ker je bila seja
sklicana v zadnjem tednu leta, a bilo jo je potrebno sklicati, zaradi potrditve pravilnikov in
koledarja, saj je želja, da Modra knjiga izide najkasneje do 15 januarja.
Obenem je še dodal, da smo lahko ponosni, ker imamo v strokovnem svetu sedaj tudi ministra
in sicer g. Janeza Božiča, ki je postal ministre za promet in zveze.
Ad 1) Potrditev zapisnikov 11. redne in 12 ter 13. korespondenčne seje in pregled sklepov
Pregled realizacije sklepov:
Sklep Str-11-12: ni bil realiziran, ker je potrebno spremeniti ceno licence in veljavnost – ne
more biti veljavna 3 leta, ampak največ 2 leti, skladno z prijavljenim programom
Sklep Str-11-13: ni bil realiziran, ker je potreben še razgovor z ga. Marto Freyer, v zvezi z
neizvedeno kategorizacijo
Vsi ostali sklepi so bili realizirani
Predsednik je dal na glasovanje potrditev zapisnikov, kar je bilo tudi sprejeto.
Ad 2) Potrditev in sprejem sprememb športnega pravilnika in panožnih pravilnikov
Zadnji pravilniki za posamezne panoge so bili pripravljeni šele na dan, ko je bila sklicana seja
strokovnega sveta, tako da člani niso mogli dobiti pravilnikov prej v pregled. Da bi lahko vsi
pregledali pravilnike in podali svoje spremembe je bil sprejet:
Sklep Str-14-01: Predsedniki panožnih komisij bodo pregledali pravilnike in do 10.
januarja 2005 javili morebitne popravke oz. spremembe.
Pregledan je bil športni pravilnik, in Erik Logar bo popravil zahtevane spremembe. Predvsem
je pomemben
Sklep Str-14-02: V športni pravilnik se doda, da je med dirko prepovedana uporaba
alkohola in drog, vsak vozni, ki bo želel dvigniti licenco, pa naj tudi podpiše
Protidopinški kodeks. Slednje je nujno tudi pri dvigu licence FIM.
Ad 3) Potrditev koledarja
Predstavljen je bil koledar dirk za sezono 2004. Težava je, da nekaj organizatorjev,
prijaviteljev dirk, niso vplačali prijavnine, kakor je bilo naročeno, niti niso poslali prošnje za

odlog plačila. Po krajši diskusiji je bilo mnenje članov strokovnega sveta, da naj bodo pogoji
za vse enake. Zato je bil sprejet
Sklep Str-14-03: Vsem organizatorjem, ki so prijavili dirke v koledar 2005 in niso
poravnali vpisnine se pošlje dopis, v katerem se jih pozove, da najkasneje do 15.02.2005
plačajo prijavo dirke v koledar, v primeru neplačila pa bo njihova dirka izbrisana iz
koledarja.
Pojavila se je tudi težava s prijavo dirke Evropskega prvenstva za podmladek. Dirko je sprva
prijavil Gajser in tudi plačal prijavnino. Predsednik motokros komisije in član strokovnega
sveta g. Anton Breznik je pojasnil, da je komisija za motokros dirko dodelila Brežicam, ker
Gajser ni izpolnjeval pogojev za organizacijo dirke, saj bi moral do 26.10.2004 dostaviti
pogodbo z izvajalcem. Ker pa je bila s strani UEM dana možnost za organizacijo dirke, jo je
komisija za motokros dodelila Brežicam, saj bi v nasprotnem primeru ostali brez dirke.
G. Verbič je povedal, da o omenjenem stališču ni bil seznanjen, prav tako tega ni v zapisniku
komisije.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep Str-14-04: Ker Gajser team ni izpolnjeval pogojev za vpis v koledar EP, do
zahtevanega roka ni bila predložena pogodba z izvajalcem, se dirka ne mora vpisati v
koledar UEM. Gajser teamu se vrne že vplačana prijavnina v koledar.
Zatem je bil koledar potrjen, z opombo, da se lahko dirke, katerih organizatorji ne bodo
pravočasno vplačali vpisnine, izbrisane iz koledarja.
Ad. 4) Potrditev cenika
Pregledan je bil cenik. Največ diskusije je bilo glede cene časomerilstva. Na zahtevo je bila
namreč poslana ponudba s strani hrvaške izvajalca merjenja časov Nemčiča, kjer je cena za en
dan 500 EUR + DDv, za dva dni pa 600 EUR + DDV.
Strokovni svet je sprejel
Sklep Str-14-05: Cena časomerilske služne znaša 115.000 Sit (+ DDV) za en dan,
oziroma 150.000,00 SIT (+ DDV) za dvodnevno dirko, pri slednjem mora organizator
kriti še stroške bivanja časomerilcev. Za dvodnevno dirko se šteje dirka, kjer je prvi dan
vsaj eno uradno merjenje časov, dirka pa poteka drugi dan.
Glede trenerskih licenc je bil na 11 seji sprejet sklep, da je veljavnost licence 3 leta, cena pa
40.000 Sit + DDV. Ker je to v nasprotju z programom, kateri je bil potrjen, je strokovni svet
sprejel:
Sklep Str-14-06: Cena trenerske licence znaša 30.000,00 SIT + DDV in velja 2 leti.
Ostalih pripomb na cenik ni bilo in je bil potrjen.
Ad. 5) Razno
- Povprečnine
Glede plačila povprečnin je strokovni svet sprejel
Sklep Str-14-07: Društvo, katerih člani so opravljali delo predsednika žirije oz. delegata
na dirki DP v letu 2004, naj na AMZS pošljejo račun v višini 10.000,00 Sit + DDV /
dirko. Dodati je potrebno specifikacijo, na kateri naj piše za katerega športnega

funkcionarja gre, na kateri dirki je opravljal delo predsednika žirije oz. delegata, ter
datum te dirke.
-

Denar za podmladek
Gajser team je na strokovni svet naslovil prošnjo, da se mu odobri nekaj finančne
pomoči za organizacijo dirke evropskega pokala za podmladek. Strokovni svet je
sprejel sklep:

Sklep Str-14-08: Gajser team se pozove, da poda specifikacijo vseh stroškov, povezanih z
organizacijo prireditve. Na podlagi tega, se bo določila višini sredstev, ki bodo nakazana
na njihov račun.
- Reprezentance
V letu 2004 so bili pogoji za posamezne reprezentance, ki so zastopale Slovenijo v
motošportih na EP in SP zelo različni. Eni so imeli več oblačil, drugi spet ne, vodja
supermoto reprezentance je med drugim moral spati v avtomobilu. Zato je strokovni svet
sprejel:
Sklep Str-14-09: Za vse reprezentance se v prihodnje zagotovi enotne pogoje. Člani
morajo imeti enotna oblačila, isti kriteriji za vse panoge so glede plačila stroškov. Po
predlogu vodij ekip, določenih s strni strokovnega sveta, se razdeli preostanek sredstev.
Prav tako je potrebno zagotoviti, da se pridobljeni denar nameni za vse reprezentance in
se sponzor tudi reklamira pri vseh reprezentancah, tako motokros, speedway, kakor
tudi suprmoto.
- Imenovanje
Predsednik strokovnega sveta je člane seznanil, da je z mesta predsednika komisije za
karting odstopil g. Danilo Arčan, z mesta člana komisije za karting pa g. Tomaž Jeras. .
Verbič za novega predsednika karting komisije predlaga g. Milana Zupaneca. Strokovni
svet je sprejel:
Sklep Str-14-10: Strokovni svet potrdi odstop g. Danila Arčana in Tomaža Jerasa. Na
mesto predsednika karting komisije potrdi Milana Zupaneca.
- Prestop
Člane strokovnega sveta se seznani, da je komisija za karting potrdila prestop voznika
Urbana Stareta v višji razred, četudi ne izpolnjuje pogojev – starost. Glede tega je
strokovni svet sprejel:
Sklep Str-14-11: Strokovni svet potrdi odločitev o prestopu Urbana Stareta v razred
ICA 100, četudi ne izpolnjuje pogojev o minimalni starosti. Presto velja samo za
nastopanje v prvenstvu Slovenije.
G. Verbič je članom predstavil tudi pogodbo med AŠ in AMZS, ki je podpisana za dobo 5 let.
Sledila je še razprava o poteku zaključne podelitve, ki je bila ocenjena pozitivno, navkljub
nekaterim pomanjkljivostim.
Po zaključku se je predsednik strokovnega sveta zaželel vsem članom srečno novo leto.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal: Peter Verbič

