Strokovni svet za avto moto šport
ZAPISNIK
št. STR-S-15/05-02-23

Zapisnik 15. seje strokovnega sveta za avto moto šport AMZS, ki je potekala dne 23.02.2005
ob 16. uri v sejni sobi AMZS; Dunajska 128, Ljubljana
Prisotni:
Člani strokovnega sveta: Peter Verbič, Milan Zupanec, Janez Sitar, Boris Kotnjek, Roman
Kreč, Janko Šemrov, Silvin Vesenjak, Darko Peljhan
Ostali: Urban Demšar
Opravičeno odsoten: Janez Božič
Zapisnikar: Erik Logar
Predsednik strokovnega sveta Peter Verbič je uvodoma predstavil novega v.d. predsednika
komisije za motokros g. Janeza Sitarja, ki je na tem mestu zamenjal g. Antona Breznika. Do
zamenjave je prišlo, ker je predsednik strokovnega sveta izrekel nezaupnico g. Brezniku in
seznanil člane strokovnega sveta o vzrokih za to. Zamenjavo mora potrditi še Predsedstvo
AMZS, do takrat pa bo g. Sitar vršilec dolžnosti predsednika komisije za motokros.
Glede predlaganega dnevnega reda Verbič predlaga, da se pod točko 5 obravnava Predlog
reorganizacije avto moto športa, točka Razni pa se prenese pod številko 6.
Zatem je bil potrjen sledeči dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje
2. Potrditev imenovanj predsednikov žirij po predlogih panožnih komisij
3. Finančno poročilo za leto 2004 in plan za leto 2005
4. Poročilo o sezoni 2004 in plan za leto 2005
5. Predlog reorganizacije
6. Razno
AD.1) Pregled in potrditev zapisnika 14. seje
Obravnavan je bil sklep 14-04:
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.
Na ta sklep je Gajser team podal pritožbo, nakar je predsednik strokovnega sveta sklical
sestanek z Bogomirjem Gajserjem, Antonom Breznikom in g. Ivanom Plohlom. Ker je bilo
ugotovljeno, da postopki menjave prizorišča in organizatorja niso bili pravilni s strani g.
Breznika, se je predsednik strokovnega sveta g. Gajserju opravičil. G. Gajserju je dal teden
dni časa, da dostavi potrdilo ali pogodbo z izvajalcem in z lastnikom proge za najem. S
določenim rokom se je g. Gajser strinjal, a ker do roka dokumentov ni dostavil se omenjeni
sklep potrdi.
Zapisnik 14 seje je bil zatem potrjen.
AD. 2) Potrditev imenovanj predsednikov žirij po predlogih panožnih komisij
Pripravljeni so bili predlogi za predsednike žirij na dirkah državnega prvenstva, ter za člane
žirij na mednarodnih dirkah v Sloveniji. Prav tako so bili določeni delegati AMZS za dirke v
tujini, ki štejejo za DP Slovenije.
Manjka le predlog imenovanj predsednikov in članov žirij za panogo speedway.
Sprejet je bil:
Sklep STR-S-15/01: Strokovni svet potrdi predlagani seznam imenovanj
predsednikov žirij, članov žirij na mednarodnih dirkah in predstavnikov dirk v tujini,
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ki štejejo za DP Slovenije. Strokovni svet tudi pooblasti predsednika strokovnega
sveta Petra Verbiča, da sam potrdi predlog imenovanj za panogo speedway.
Seznam imenovanj je priloga zapisnika.
AD. 3) Finančno poročilo za leto 2004 in plan za leto 2005
Verbič je člane strokovnega sveta seznanil, da je pred mesecem dni od finančne službe
zahteval podrobno finančno poročilo, v katerem morajo biti točno specificirani, zneski in
imena posameznih sponzorjev in ostalih prihodkov, ter stroškov po posameznih segmentih
kot so nastopi reprezentanc, kampi podmladka in potni stroški po posameznih panogah.
Finančno poročilo je namreč tudi ena izmed osnov za reorganizacijo. Verbič meni, da
finančnega poročila, ki je bilo dostavljeno s strani finančne službe in ni narejeno tako kot je
bilo zahtevano, strokovni svet na more sprejeti. Razume, da finančna služba tega ni uspela
pripraviti, saj morajo sedaj pripravljati bilanco, poleg tega pa je bilo tudi veliko težav z
boleznimi. Zato predlaga, da se računovodski službi da nov rok, do katerega naj pripravijo
finančno poročilo kot je bilo zahtevano.
Z njim se je strinjal tudi Boris Kotnjek, tudi on namreč meni, da je treba dobiti pravo
poročilo. O tem se je strokovni svet pogovarjal že v preteklih letih, a iz tega ni bilo nič, še
vedno strokovni svet dobiva nepopolna oz. neustrezna poročila. Tudi preostali člani
strokovnega sveta so se s tem strinjali in sprejeli:
Sklep STR-S-15/02: Strokovni svet poziva finančno službo, da v roku 30 dni
pripravi podrobno finančno poročilo o sezoni 2004, v kateri naj bol podrobno
specificirano, koliko je bilo stroškov in prihodkov po posamezni panogi. Prav tako je
treba v 30 dneh pripraviti tudi podroben finančni načrt za sezono 2005.
AD.4) Poročilo o sezoni 2004 in plan za sezono 2005
Predstavljeno je bilo poročilo o izvedbi sezone 2004 in plan za sezono 2005. Tako poročilo o
sezoni 2004 kot plan za sezono 2005 sta prilogi tega zapisnika.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/03: Strokovni svet potrjuje poročilo o sezoni 2004 in plan za
sezono 2005.
AD.5) Reorganizacija
Peter Verbič je predstavil predlog Reorganizacije avto moto športa v okviru AMZS. Tako bi
šport postal samostojna enota z imenom AMZS Šport. Kot je dejal, se z reorganizacijo
ukvarjamo že od leta 2001. Lansko leto je bil že sprejet osnutek na Predsedstvu AMZS. Na
svoji zadnji seji je Predsedstvo AMZS tudi potrdilo Sporazum me AMZS in AŠ 2005 o delnem
prenosu športne oblasti za dobo 5 let na AŠ 2005.
Ob pregledu predloga je bila podana pripomba glede včlanjevanja voznikov v AMZS Šport. Po
predlogu bi se namreč vozniki lahko včlanili v AMSZ šport tudi če niso člani kluba. To bi lahko
pomenilo težave pri vlogah za kategorizacijo, saj mora biti športnik član kluba/društva,
klub/društvo pa mora biti član zveze.
Boris Kotnjek je povedal, da se boji, da bi lahko čez nekaj let AMZS rekla da se ne gre več,
se pravi da bi popolnoma opustila šport. Pri pogajanjih se ne sme pozabiti, da je bil prav
šport tisti, ki je veliko pripomogel k ustanovitvi zveze. Iz športa so namreč nastali klubi oz.
društva, le ti pa so ustanovili zvezo.
Pri tem je Verbič dodal, da šport ne gre iz AMZS, želja je le, da bi subjekti ki se ukvarjajo s
športom tudi odločali o športu.
Strokovni svet je sprejel:
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Sklep STR-S-15/04: Strokovni svet potrdi predlog reorganizaciji in predlaga
Predsedstvu AMZS da sprejme in potrdi predlog reorganizacije.

AD.6) Razno
6.1. FIM seminar CCP za sodnike
Komisija za speedway je predlagala, da se Andrej Matjašec udeleži FIM seminarja za sodnike,
ki bo 2 in 3 aprila v Pragi. Seminarja se udeleži na lastne stroške.
Sklep STR-S-15/05: Strokovni svet potrjuje predlog komisije za speedway, da se
Andrej Matjašec na lastne stroške udeleži FIM seminarja CCP za sodnike v Pragi.
6.2. FIM tehnični seminar – motokros
Komisija za motokros je s sklepom MX-10/05-01-31/05 predlagala, da se Aleš Seidl na lastne
stroške udeleži FIM tehničnega seminarja za motokros na Slovaškem.
Sklep STR-S-15/06: Strokovni svet potrjuje predlog komisije za motokros, da se
Aleš Seidl na lastne stroške udeleži FIM tehničnega seminarja CCP za sodnike v
Pragi.
6.3. Itinerar - plačilo
Podjetje Itinerar d.o.o., organizator gorsko hitrostne dirke, je poslalo dopis, v katerem
zavrača plačilo računa za odvetniške storitve vezano na sport ob organizaciji dirke v letu
2003. Strokovni svet je na 11 seji dne 16.11. s sklepom Str-11-09 določil, da mora Itinerar
plačati račun v roku 30 dni. Račun ni bil plačan, ampak je bil poslan odgovor na sklep
strokovnega sveta, v katerem Itinerar smatra, da lahko strokovni svet spremeni sklep in da
AMZS poravna ta dolg.
Sklep STR-S-15/07: Strokovni svet poziva Predsedstvo AMZS, da poda svoje
mnenje o tem, kdo naj plača račun za odvetniške storitve, ki je bil izstavljen
podjetju Itinerar d.o.o.
6.4. Odpisi dolgov
S strani finančne službe je bil podan spisek dolžnikov, med njimi je tudi nekaj odprtih
računov iz leta 1999 in 2000. Finančna služba sprašuje, če se te dolgove odpiše.
Po diskusiji, je strokovni svet sprejel:
Sklep STR-S-15/08: Strokovni svet prosi finančno službo, da poda mnenje o odpisu
dolgov, in sicer ARC Lizzy (račun 009798/1 v višini 11.900 SIT), AMD Žinex (račun
011645/1 v višini 23.800 SIT), Hitrost Šport (račun 008366/1 in 009799/1, v
skupni višini 150.350 SIT) in Darko Katrašnik (račun 008407 v višini 31.950 SIT).
6.5. Kategorizacije
Erik Logar je predstavil probleme s kategorizacijo. Špindler je za 1 mesto na dirki EP v S.
Konjicah prejel kategorizacijo mladinskega športnika, za 7 mesto v skupnem seštevku pa bi
prejel perspektivnega razred, kar nudi veliko več ugodnosti. V kriterijih ni zapisano, da mora
biti uvrstitev v končni razvrstitvi, zato je prišlo do napačne vloge za kategorizacijo, kar pa je
sedaj po dogovoru z OKS, odborom za kategorizacije, popravljeno in Špindlerju bo z dnem
01.06.2005 dodeljen status športnika perspektivnega razreda. Prav tako je bila težava pri
vlogi za Roka Cajzeka, kateremu je bilo za kategorizacijo predlagano 16 mesto na isti dirki, a
te uvrstitve ni dosegel, obenem pa so bili nekateri slovenski vozniki uvrščeni pred njim in ni
bila podana vloga za kategorizacijo. Zato je komisija za motokros sprejela sklep, da se na
OKS pošlje dopis, v katerem se jim sporoči, da Cajzek ni upravičen do kategorizacije in naj
mu jo zato vzamejo. Da v prihodnje ne bi več prihajalo do težav s kategorizacijo, je Logar
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predlagal, da se sprejme obrazec Vloga za kategorizacijo, obrazec št. 2005/08. Ta obrazec
mora izpolniti vsak voznik, ali njegovo društvo, sam, društvo ga mora potrditi in poslati na
AMZS. Na podlagi teh predlogov, bo sekretariat vlagal vloge za kategorizacijo. Obrazec bo
mesec dni pred rokom za oddajo vlog na OKS poslan vsem društvom, ki imajo voznike.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/09: Strokovni svet potrjuje obrazec 2005/08 – Vloga za
kategorizacijo. Za izpolnjevanje vlog je zadolženo matično društvo posameznega
voznika oz. voznik sam. Na podlagi vlog, ki jih bo prejel sekretariat, bodo na OKS
poslane vloge za kategoriziranje. Če sekretariat ne bo prejel izpolnjenega obrazca
za posameznega voznika, potem vloge ne bo posredoval na OKS.
6.6. Plačila vpisnin
Četudi je strokovni svet podaljšal možnost plačila vpisnin dirk v koledar do 15 februarja, je
kar nekaj organizatorjev, ki tega še niso plačali. Kot je povedal Verbič, je glavnina neplačil v
motokrosu. Predlaga, da predsedniki posamezne komisije govorijo z organizatorji dirk v
njihovih panogah in jim sporočijo, da se rok za plačilo podaljša še enkrat in sicer do
15.03.2005. Če vpisnine ne bodo plačane, potem bo dirka izbrisana iz koledarja, prav tako pa
se društvu in njegovim voznikom ne bo izdalo nobenih licenc, dokler dolgovi ne bodo
poravnani.
Tudi Sitar se strinja, da naj vsi, razen organizatorjev dirk za SP, katerim je strokovni svet za
dirke ki štejejo za SP (Orehova vas za MX3 in Krško za Speedway GP) odobril, da vpisnine
plačajo 30 dni po prireditvi, plačajo vpisnine. Kajti če je večina organizatorjev to lahko storila,
potem naj to storijo še ostali.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/10: Strokovni svet prosi poziva predsednike posameznih komisij,
da govorijo z organizatorji dirk v njihovih panogah in jim sporočijo, da se rok za
plačilo podaljša še enkrat in sicer do 15.03.2005. Če vpisnine ne bodo plačane,
potem bo dirka izbrisana iz koledarja, prav tako pa se društvu in njegovim
voznikom ne bo izdalo nobenih licenc, dokler dolgovi ne bodo poravnani. O tem
bodo organizatorji prejeli tudi pisno obvestilo.
6.7. Zavarovanje voznikov
Ob začetku izdaje licenc so nekateri vozniki dostavili zavarovalne police, ki jim ne veljajo do
konca sezone.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/11: Voznikom, ki nimajo zavarovalnih polic veljavnih do konca
sezone, se bodo licence izdajale le do dne preteka zavarovalne police. Če bodo
zatem želeli novo licenco, bo potrebno ponovno poslati vlogo za izdajo licence in jo
tudi plačati.
6.8. Izdaja mednarodne licence M. Jurkoviču
AMD Straža je poslalo prošnjo, za izdajo mednarodne licence za voznika MATIJO JURKOVIČA
, ki je bil dvakratni pokalni prvak, v letu 2003 50ccm MINI,v letu 2004 60ccm GAZELA.
Športni pravilnik v členu 70.3.3 kot pogoj za izdajo mednarodnega dovoljenja postavlja, da je
imel voznik vsaj eno tekmovalno sezono licenco AMZS, česar Matija Jurkovič ni imel. Nadalje
pa isti člen dopušča, da panožna komisija lahko izjemoma dovoli izdajo mednarodne licence
tudi voznikom, ki tega pogoja ne izpolnjujejo. Komisija za karting je sprejela sklep, KK10/05-02-22/02, da dovoli izdajo mednarodne licence vozniku Matiji Jurkoviču.
Strokovni svet sprejel:
Sklep STR-S-15/12: Strokovni svet na predlog komisije za karting potrjuje izdajo
mednarodne licence vozniku Matiji Jurkoviču.
6.9. CIK FIA tehnični seminar
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15 marca bo v Ženevi tehnični seminar za karting, katerega bi se udeležil Mirko Žohar,
tehnični komisar AMZS
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/13: Strokovni svet je sprejel sklep, da izjemoma krije potne
stroške za sodelovanje na tehničnem seminarju za karting, ki bo 15 marca v Ženevi
in se ga bo udeležil Mirko Žohar.
6.10. Organizacija FIM seminarja za športne funkcionarje
Komisija za motokros je s sklepom MX-11/05-02-21/10 predlagala strokovnemu svetu, da
AMZS letos organizira FIM seminar za ŠF v motokrosu. Ta seminar naj bi enkrat potekal v
Sloveniji in enkrat na Hrvaškem, da bi bilo cenejše za ŠF. Mnenje komisije je, da bi bilo ta
seminar smiselno organizirati.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/14: Vsem društvom, ki se ukvarjajo z motokrosom, se da možnost,
da organizirajo FIM seminar za ŠF – motokros. Organizacijo seminarja morajo
prijaviti do konca marca na sekretariat, ki bo potem seminar vpisal v FIM.
6.11. FIM konferenca CCP
Boris Kotnjek se je 19 in 20 februarja udeležil FIM CCP konference.
Poročilo je sestavni del tega zapisnika.
6.12. UEM CEZ
Predstavljena je bila ustanovitev tekmovanja UEM CEZ, srednje evropske cone, v kateri
sodelujejo Slovenija, Češka, Madžarska, Hrvaška in Avstrija. V koledar sta že vpisani dve
motokros dirki (Lemberg in Kamnik). Predsednik komisije za hitrostni motociklizem Roman
Kreč prosi sekretariat, da se pri vodstvu UEM CEZ pozanima, če bi bilo možno organizirati
supermoto tudi na nekoliko krajših stezah, kot jih zahteva pravilnik.
6.13. Pismo AMD Orehova vas
Peter Verbič je predstavil pismo AMD Orehova vas, ki je naslovljeno na Predsedstvo in se
nanaša na razrešitev Antona Breznika. Janez Sitar je repliciral na pisanje o njegovi
nestrokovnosti in poudaril, da je že več let zalo aktivno vključen v motokros dogajanje v
Sloveniji, med drugim tudi kot predsednik najuspešnejšega kluba in tudi kot organizator dirk.
Dodal je še, da člani komisije niso bili zadovoljni z delom komisije, saj v večini niso bili o
obveščeni in so se odločitve sprejemale osebno in ne v okviru komisije.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/15: Člani strokovnega sveta dajejo vso podporo pri odločitvi o
razrešitvi g. Antona Breznika z mesta predsednika komisije za motokros.
6.14. Imenovanja
Peter Verbič je strokovnemu svetu na predlog Janeza Sitarja predlagal, da se v komisijo za
motokros imenujeta Slavko Trstenjak in Andrej Rus.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-15/16: Strokovnega sveta imenuje na mesto člana komisije za
motokros Andreja Rusa in Slavka Trstenjaka. Slavko Trstenjak mora opraviti izpit
za športnega funkcionarja.
Seja je bila končana ob 19:00 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal in potrdil: Peter Verbič, predsednik strokovnega sveta za avto moto šport

