STROKOVNI SVET ZA AVTO MOTO ŠPORT

ZAPISNIK
št. STR-S-19/05-10-27

Zapisnik 18. seje strokovnega sveta za avto moto šport AMZS, ki je potekala dne 27.10.2005 s
pričetkom ob 16 uri, v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.
Prisotni:
Člani strokovnega sveta:
Odsotni:
Zapisnikar:

Peter Verbič, Milan Zupanec, Janko Šemrov, Janez Sitar, Boris Kotnjek,
Roman Kreč, Silvin Vesenjak
Janez Božič, Darko Peljhan
Erik Logar

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Pregled in potrditev rezultatov 2005
3. Ocena sezone po posameznih panogah
4. Poročila o nastopih reprezentanc
5. Reorganizacija športa
6. zaključna podelitev
- kriteriji za podelitev priznanj za mednarodne dosežke
- določitev motociklista leta
7. Razno
- izdane licence
- pregled finančnega stanja
- kategorizacije
- ...
AD.1) Potrditev zapisnika prejšnje seje
Člani strokovnega sveta do 5. julija, ko se je iztekel rok za oddajo pripomb, niso podali nobenih
pripomb na zapisnik 18. seje strokovnega sveta, zato se zapisnika potrdi.
AD.2) Pregled in potrditev rezultatov 2005
Strokovni svet je pregledal rezultate sezone 2005 in sprejel:
Sklep STR-S-19/01: Strokovni svet potrjuje rezultate državnega prvenstva in pokalnih
prvenstev po posameznih panogah za uradne.
AD.3) Ocena sezone po posameznih panogah
M. Zupanec (karting):
Izvedenih je bilo 6 dirk v različnih terminih. Od tega so bile po dve dirki na Ptuju, v Luciji in v
Čedadu (Italija). Vložili smo veliko napora v združitev Sportstil pokala in Državnega prvenstva.
Število razredov smo povišali iz 4 na 7. Pritožb ni bilo. Na zadnji dirki je nastopilo 98 voznikov.
Sezono ocenjujem kot uspešno, a nikoli ni tako, ko bi lahko bilo, torej so še rezerve. Predvsem
stanje prog je zaskrbljujoče, saj so v slabem stanju.
R. Kreč (hitrostni motociklizem):
V hitrostnem motociklizmu je bilo izpeljanih 9 dirk, vse v sklopu Alpe Adria, nastopilo je 21
voznikov, kar je stalnica. Razveseljivo je, da se kvaliteta dviga, imamo tudi prvaka Alpe Adria, to je
Berto Camlek. Luka Nedog in Milan Špendal sta osvojila tudi naslov evropskih prvakov. V panogah
supermoto, minimoto in skuterji, je skupaj nastopilo 55 voznikov, dobro je bil izveden tudi Tomos
pokal. Tudi v supermotu imamo evropskega prvaka, to je Aleš Hlad.
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P. Verbič
Razveseljivo je tudi, da je kar nekaj novih lokacij dirk. Poleg tega je bila dirka v Kamniku zelo
dobro obiskana in tudi medijsko pokrita. Ker imamo letos tri evropske prvake, sem se dogovoril, da
jih bo sprejel minister za šport.
J. Šemrov (speedway)
Tudi v speedwayu smo imeli nekaj dobrih rezultatov, predvsem Žagar. Na SGP dirki v Krškem je
osvojil tretje mesto, skupaj z Šantejem je bil 3 na EP parov. Škoda je, da Ferjan ne vozi za
Slovenijo, saj bi bila reprezentanca s tem še močnejša. Delali bomo na tem, da bi našli skupen
jezik. Državno prvenstvo smo vozili skupaj z Avstrijci in Hrvati, skupaj je bilo uvrščenih 34
voznikov. Izpeljanih je bilo 7 dirk posameznikov in 5 dirk za ekipe. Odpovedali smo dirko EP v
Krškem, ter nastop na EP klubov, kjer bi morali nastopiti Krčani. Hujših poškodb, z izjemo
Šantejeve, ni bilo. Prihaja nekaj novih mladih voznikov. V kratkem bomo imeli sestanek z Avstrijci
in Hrvati glede prihodnje sezone. Izredno smo veseli, da je dobil Žagar povabilo, da drugo leto
nastopa v SGP.
P. Verbič
Moramo reči kaj z zvezi z AMD Krško. Imajo namreč kar precej težav, predvsem finančnih, saj
dolgujejo plačilo vpisnine in licenc za letošnje leto. Od njih ni bilo preko leta nobenega glasu, da bi
to uredili. Vmes pa so se že pogovarjali za organizacijo dirke 2006. Na zadnjem sestanku speedway
komisije o tem niso povedali nič, niti niso prijavili omenjene dirke, vsaj ne preko AMZS. Le dva dni
kasneje pa so prosili, da se organizira tiskovna konferenca, na kateri se predstavi dirko SGP ki bo
22. aprila v Krškem. Od njih sem zahteval, da izdajo potrdilo, da bodo do 30.10 poravnali vse
obveznosti za nazaj, kar so tudi poslali, tako da je konferenca bila in to zelo medijsko odmevna.
Treba bo urediti tudi za plačilo vpisnine za drugo leto in na splošno urediti pravočasno plačevanje.
Mislim, da bo potrebno poklicati župana Krškega, in ga pozvati, da bi občina pomagala AMD Krško.
Na FIM kongresu se je g. Kotnjek zelo potrudil, da je Žagar prejel povabilo, da drugo leto nastopa v
SGP.
B. Kotnjek
Glede wild card za Žagarja je bilo ogromno faktorjev, ki so zaslužni, da je Žagar to dobil. Glede
Krškega pa moram povedati, da ko smo imeli sestanek speedway komisije, so Krčani že imeli
podpisano pogodbo z BSI. Preko leta nismo mogli dobiti nikogar, da bi lahko reševali omenjene
dolgove. Čimprej je treba vse skupaj urediti, saj je dirka v koledarju že 22. aprila.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-19/02: AMD Krško mora do 30.10.2005 poravnati vse zapadle obveznosti do
AMZS. Prav tako se dirka SGP ne vpiše v koledar FIM, dokler AMD Krško
ne dostavi garancije za plačilo vpisnine za sezono 2006.
S. Vesenjak (enduro):
Lani smo imeli 12, letos pa 21 voznikov. V razredu Turist jih je bilo malo, zato ga drugo leto najbrž
ne bo, ostal bo samo razred Profi. Planirali smo 9 dirk, na koncu smo še dve dodali. Razmišljamo,
da bi imeli eno dirko Enduro challange v Sloveniji. Morali bomo tudi spremeniti pravilnik, da bodo
lahko vozili tudi neregistrirani motocikli.
J. Sitar (motokros):
V sedanji sestavi smo imeli 4 redne in 5 korespondenčnih sej, planiramo pa še eno, ko bomo dobili
koledar evropskega prvenstva. Narediti bomo morali nekaj na večji medijski podpori. V DP je bilo 9
dirk za člane in 6 za podmladek. Nastopili so 103 vozniki ki so dobili točke in viden je porast
voznikov. V Akrapovič pokalu je bilo 9 dirk, točke je dobilo 202 voznika, 38 jih je bilo brez točk. Na
mednarodnih dirkah moram omeniti 2 mesto Kraglja na SP MX3 v Orehovi vasi, zmago Jake Možeta
na dirki EP 250 v Slovenskih Konjicah, v Sloveniji je bila organizirana še dirka EP 65, 80 v Brežicah,
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ki je dobila veliko pohval. J. Irt je sezono končal na 3 mestu EP 80, na SP mladincev je bil 7.
Sezono bi ocenil kot zelo dobro. Komisija dela dobro, upam si trditi, da bo naslednja sezona še
boljša.
P. Verbič (starodobniki)
Ker se je predsednik komisije za starodobnike opravičil, bi rad podal oceno sezone starodobnikov.
V sezoni so veliko naredili, nastopa vse več voznikov. Tudi organizacije dirk so boljše, kar se pozna
tudi pri doseženih rezultatih.
P. Verbič se je zahvalil vsem predsednikom panožnih komisij in članom komisij za zelo dobro
opravljeno delo v letu 2005. Opazen je bil porast števila voznikov in organizatorjev, doseženi pa so
bili tudi izjemni rezultati na mednarodnih sistemskih tekmovanjih SP in EP, v svojih vrstah imamo
tako tri evropske prvake.
AD.4) Poročila o nastopih reprezentanc
R. Kreč: Komisija je izbrala dobro reprezentanco za nastop v supermotu pokal narodov. Nihče se
nad izbiro ni pritoževal, ker so bili dobri in jasni kriteriji. Škarja je imel nekaj smole v kvalifikacijah,
saj je padel, potem ko je bil na 3 mestu. Na koncu smo osvojili 5 mesto, kar je odličen dosežek.
J. Šemrov: Speedway reprezentanci se žal ni uspelo prebiti preko kvalifikacij, bili smo 2.
J. Sitar: Imamo dobre voznike, ki so nastopali za motokros reprezentanco. Borijo se kot levi,
težava pa je, da imajo slabo tehnično podporo.
AD.5) Reorganizacija
P. Verbič: Pripravili smo osnutek reorganizacije. Skupščina AMZS mora sprejeti spremembo statut,
v delu, kjer se tiče športa. Upam, da bo ta sprememba sprejeta novembra, po sprejemu
spremembe pa bo takoj sklicana skupščina AMZS Šport, le ta bo sestavljena iz imetnikov
tekmovalnih licenc za leto 2005, na skupščini pa se bo sprejel statut AMZS Šport.
V prihodnjem letu se bo izdajalo športne licence. Klubi morajo biti za prejem te licence registrirani,
imeti vsaj enega voznika ali športnega funkcionarja. Če bi radi organizirali dirko, potem dobijo
licenco, a nimajo volilne pravice.
B. Kotnjek: Razmisliti moramo tudi o izdaji licenc proizvajalcev in licenco sponzorja.
AD.6) Zaključna podelitev
E. Logar je predstavil ponudbo za zaključno podelitev. V dogovoru smo bili z g. Živkom iz Zagorja,
a je odpovedal izvedbo. Prejeta je bila ponudba GRC Zapolje za izvedbo prireditve. Zaključna
prireditev bo letos 24. novembra, v GRC Zapolje v Logatcu, s pričetkom ob 18 uri. Vsaj dobitnik
prejme vabilo za dve osebi, v kar je všteto večerja, ter bon za 400 SIT za pijačo (za vsako osebo
posebej). Predsednik strokovnega sveta se sogovori za nastop pevke in gosta večera. Poleg
dobitnikov se vabi še člane predsedstva, člane komisij. Vsi ostali, ki bi se radi udeležili prireditve
lahko kupijo karte po ceni 3.000 SIT (DDV vštet), v kar je všteta večerja in bon v višini 400 SIT za
pijačo. Tisti, ki so lani plačali vstopnice, letos ne plačajo vstopnine.
6.1. Kriteriji za podelitev priznanj za mednarodne dosežke
Slovenski vozniki so v letu 2005 dosegli sledeče mednarodne uvrstitve v končnem seštevku:
FIM – svetovna prvenstva
CHD Endurance:
3. Yamaha team Austria, Igor Jerman (MD Depala vas)
1000 Superstock cup:
27. Marko Jerman (MD Depala vas)
Motokros MX3:
8. Sašo Kragelj (AMD Feroda)
14. Jaka Može (Može racing team)
Motokros 125:
26. Rok Bekanovič (Rolum racing)
Motokros 80:
8. Jernej Irt (AMD Sitar Dunlop racing)
26. Jure Fortuna (MK Mitas Fortuna Trebnje)
Motokros pokal narodov:
21. Slovenija (Roman Jelen, Miha Špindler, Jaka Može)
Speedway grand prix:
16. Matej Žagar (AMTK Ljubljana)
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UEM – evropska prvenstva
CHD 600 supersport:
7. Boštjan Pintar (Inotherm racing team)
CHD 600 Superstock:
1. Luka Nedog (Lines racing)
Sidecar:
1. Milan Špendal (AMD Kranj)
Motokros 65:
17. Tim Gajser (Gajser team)
36. Matevž Jerebic
43. Nejc Šuperger
Motokros 80:
3. Jernej Irt (AMD Sitar Dunlop racing)
6. Jure Fortuna (MK Mitas Fortuna Trebnje)
36. Peter Irt (AMD Sitar Dunlop racing)
69. Deni Ušaj (MK Mitas Fortuna Trebnje)
Motokros 125:
38. Rok Bekanovič (Rolum racing)
91. Matevž Irt (AMD Sitar Dunlop racing)
Motokros 125 junior:
17. Klemen Gerčar (AMD Sitar Dunlop racing)
38. Rok Cajzek (MK ZAI GIC)
63. Rok Bekanovič (Rolum racing)
Motokros 250:
11. Jaka Može (Može racing team)
19. Miha Špindler (AMD Sitar Dunlop racing)
32. Simon Štrajhar (AMD Feroda)
53. Benjamin Cirenski (AMD Brežice)
Motokros pokal narodov:
8. Slovenija (Roman Jelen, Miha Špindler, Jaka Može)
Supermoto 450:
1. Aleš Hlad (AMD Sitar Dunlop racing)
11. Beno Štern (AMD Domžale)
22. Miha Barle (AMD Šentvid pri Stični)
Supermoto pokal narodov: 5. Slovenija (Beno Štern, Marko Škarja, Aleš Hlad)
Speedway – pari:
3. Matej Žagar (AMTK Ljubljana) in Izak Šantej (AMD Krško)
Pokal Alpe Adria
CHD 250 GP (11 uvrščenih):
2. Miran Hudovernik (AMD Kranj)
7. Dejan Šenk (Inotherm racing team)
CHD 250 SP (3 uvrščeni):
3. Igor Štemberger (AMZS)
CHD Superstock 600 (77 uvrščenih):
6. Luka Nedog (Lines racing)
40. Urška Turnšek (AMD Domžale)
CHD Supersport 600 (52 uvrščenih):
3. Boštjan Pintar (Inotherm racing team)
18. Marko Jerman (MD Depala vas)
32. Janez Bokan (AMD Domžale)
38. Boštjan Skubic (Inotherm racing team)
43. Uroš Naraločnik (AMZS)
CHD 1000 Superstock (60 uvrščenih):
6. Marko Jerman (MD Depala vas)
27. Boštjan Skubic (Inotherm racing team)
32. Zvonko Lavrič (AMZS)
33. Mitja Koštomaj (Inotherm racing team)
CHD Superbike (88 uvrščenih):
1. Berto Camlek (Bertec racing)
25. Dušan Pori (AMD Domžale)
27. Marjan Livk (AMD Domžale)
39. Branko Ozis (Branko Ozis)
53. Jure Lampe (AMD Domžale)
69. Gašper Čarman (AMZS)
70. Sandi Srdar (AMD Lukovica)
Ekipno CHD (7 uvrščenih):
5. Slovenija
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Komisija za hitrostni motociklizem je predlagala, da se podeli posebna priznanja sledečim
voznikom: 1-3 mesto v pokalu Alpe Adria, 1-6 mesto v EP in 1 – 10 mesto na SP (vse v končni
razvrstitvi).
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-19/03: Priznanja za mednarodne dosežke se podeli voznikom, ki so v končnem
seštevku osvojili:
- 1 mesto v pokalu Alpe Adria
- 1 do 6 mesto v EP
- 1 do 10 mesto na SP
6.2. Izbor motociklista leta
Panožne komisije za motociklista leta predlagale sledeče voznike:
Motokros: Komisija za motokros predlaga strokovnemu svetu, da se naziv motociklist leta podeli
Jerneju Irtu za osvojeno tretje mesto v skupnem seštevku evropskega prvenstva, za 7. mesto na
mladinskem SP in za osvojitev naslova državnega prvaka, vse v razredu 80.
Hitrostni motociklizem: Komisija hitrostni motociklizem po pregledu vseh mednarodnih dosežkov, ki
si vsi po vrsti zaslužijo iskrene čestitke, za motociklista leta predlaga Aleša Hlada, evropskega
prvaka v razredu supermoto 450.
Speedway: Glede na dosežene rezultate slovenskih voznikov, komisija za speedway predlaga, da
se priznanje za motociklista leta podeli Mateju Žagarju, za osvojeno 3. mesto na dirki serije Grand
prix v Krškem.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-19/04: Priznanje za najboljšega moto športnika sezone 2005 se podeli Alešu
Hladu za naslov evropskega prvaka v supermotu, razred 450.
6.3. Priznanja za najboljšega organizatorja po posamezni ponogi
Na predlog komisij je strokovni svet sprejel:
Sklep STR-S-19/05: Priznanje za najboljšega organizatorja dirk po posameznih panogah
prejmejo:
- starodobniki: društvo Hrast Tržišče.
- hitrostni motociklizem: AMD Orjaki za organizacijo dirke v Zagorju.
- karting: AKK Sporstil za organizacijo dirke 17.09 v Čedadu.
- motokros: AMD Brežice za organizacijo dirke EP 65, 80
- speedway: ST Lendava za organizacijo dirke za Zlato čelado.
Dodatno se podeli
- društvu Magnet iz Trbovelj posebno priznanje za izjemen prispevek k
razvoju dirk starodobnih vozil
- društvu HMP Lemberg posebno priznanje za organizacijo motokros dirk
AD.7) Razno
7.1. Denarna nadomestila voznikom
Zaradi napake administracije, ni bila poslana vloga na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Predsednik strokovnega sveta bo prosil predsedstvo AMZS za rebalans proračuna.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-19/06: Predsednik strokovnega sveta bo na prvi naslednji seji prosil
predsedstvo za rebalans proračuna. Voznikom se dodeli finančna
nadomestila po spodnjem predlogu:
Igor Jerman
222.206 SIT
Igor Jerman
220.000 SIT
Matej Žagar
220.000 SIT
Roman Jelen
220.000 SIT
Sašo Kragelj
220.000 SIT
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Jaka Može
Jernej Irt
Jure Fortuna

220.000 SIT
80.000 SIT
80.000 SIT

7.2. Izdane licence
ŠTEVILO REGISTRIRANIH VOZNIKOV IN ŠPORTNIH FUNKCIONARJEV V LETU 2005 V
PRIMERJAVI Z LETOM 2004
SEZONA 2004
SEZONA 2005
Voznikov AMZS - vseh
303 Voznikov AMZS - vseh
421
Mednarodnih licenc – letne + enodn.
97 Mednarodnih licenc - letne
56
Mednarodnih licenc - enodnevne
24
Začetniških licenc
98 Začetniških licenc
154
AMD ki imajo voznike + ŠF
23 AMD ki imajo voznike + ŠF
79
Vseh Tekmovalcev
66 Vseh Tekmovalcev
75
AMD ki imajo voznike
24 AMD ki imajo voznike
22
Tekmovalci ki niso AMD/AMZS
29 Tekmovalci ki niso AMD/ AMZS
40
Samostojnih voznikov je
14 Samostojnih voznikov je
13
Vse izkaznice AMZS/ŠF
550 Vse izkaznice AMZS/ŠF
484
od tega
- Specialnost
103 od tega
- Specialnost
95
''
- Zaslužne
4
''
- Zaslužne
5
''
- Mednarodne
27
''
- Mednarodne
29
Registriranih AMD je
87 Registriranih AMD je
87
Organizatorjev dirk 24
Organizatorjev dirk 28
REGISTRIRANI VOZNIKI PO PANOGAH
AVTOMOBILIZEM
Sezona 2004
Sezona 2005
AMZS licence
0
AMZS licence
Mednarodne licence
33
Mednarodne licence
KARTING
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence
34
Vse licence
Začetniške
4
Začetniške
Mednarodne licence
14
Mednarodne licence
CHD MOTO SKUPNO 1,2,3,4
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence/vozniki
75
Vse licence/vozniki
Začetniške
10
Začetniške
Mednarodne licence FIM/SP
3
Mednarodne licence FIM/SP
Mednarodne licence FIM
5
Mednarodne licence FIM
Mednarodne licence UEM
9
Mednarodne licence UEM
Enodnevne licence UEM /EP
1
Enodnevne licence UEM /EP
Enodnevne licence FIM /SP
Enodnevne licence FIM /SP
CHD MOTO 1
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence/vozniki
22
Vse licence/vozniki
Začetniške
3
Začetniške
Mednarodne licence FIM/SP
5
Mednarodne licence FIM/SP
Mednarodne licence FIM
2
Mednarodne licence FIM
Mednarodne licence UEM
7
Mednarodne licence UEM

-

69
35
16

70
7
2
1
9
2
2

23
3
2
1
6
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Enodnevne licence UEM /EP
Enodnevne licence FIM /SP
Tekmovalcev je 12

-

Enodnevne licence UEM /EP
Enodnevne licence FIM /SP
Tekmovalcev je 11
CHD MOTO - SUPERMOTO 2
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence/vozniki
25
Vse licence/vozniki
Začetniške
Začetniške
Mednarodne licence FIM/SP
1
Mednarodne licence FIM/SP
Mednarodne licence UEM
2
Mednarodne licence UEM
Enodnevne licence UEM /EP
1
Enodnevne licence UEM /EP
Tekmovalcev je 11
Tekmovalcev je 12
CHD MOTO - SKUTER 3
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence
13
Vse licence
Začetniške
1
Začetniške
Tekmovalcev je 6
Tekmovalcev je 5
CHD MOTO - MINIMOTO 4
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence
15
Vse licence
Začetniške
6
Začetniške
Tekmovalcev je 4
Tekmovalcev je 4
ENDURO
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence
12
Vse licence
Začetniške
STARODOBNIKI
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence
64
Vse licence
Začetniške
MOTOKROS
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence
100
Vse licence
Začetniške
12
Začetniške
Mednarodne licence FIM/SP
4
Mednarodne licence FIM/SP
Mednarodne licence UEM
26
Mednarodne licence UEM
Enodnevne licence UEM /EP
19
Enodnevne licence UEM /EP
Enodnevne licence FIM /SP
6
Enodnevne licence FIM /SP
SPEEDWAY
Sezona 2004
Sezona 2005
Vse licence
11
Vse licence
Začetniške
2
Začetniške
Mednarodne licence FIM/SP
3
Mednarodne licence FIM/SP
Mednarodne licence UEM
Mednarodne licence UEM
Enodnevne licence UEM /EP
5
Enodnevne licence UEM /EP
Enodnevne licence FIM /SP
5
Enodnevne licence FIM /SP
TEKMOVALNE LICENCE PO PANOGAH
Sezona 2004
Sezona 2003
Avto
1
Avto
Karting
10
Karting
Hitrostni motociklizem
21
Hitrostni motociklizem

2

23
1
3
2

9
1

15
2

21
9

91
38

156
60
6
19
9
1

14
5
3
3
7

12
32
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Motokros
Speedway
Vseh tekmovalnih licenc

26
3
61

Enduro
Starodobniki
Motokros
Speedway
Vseh tekmovalnih licenc

3
16
40
3
106

7.3 Finančno poročilo
Do konca meseca septembra je bilo prihodkov v višini 24.957.531,17 SIT, stroškov pa
32.578.335,68 SIT. Člani strokovnega sveta so bili zelo zadovoljni z pripravljenim podrobnim
finančnim poročilom.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-19/07: Strokovni svet za avto moto šport se zahvaljuje računovodski službi, ki
se je zelo potrudila in pripravila podrobno finančno poročilo.
7.4 Kategorizacije
Z 1. oktobrom so bili v obvestil OKS objavljeni novi seznami kategoriziranih športnikov. Seznam
športnikov AMZS je priloga tega zapisnika, kakor tudi seznam zavrnjenih vlog. Na OKS je bil dne
07.10. poslan dopis, v katerem se jih prosi za pojasnilo, zakaj Milanu Špendalu, ki je osvojil naslov
evropskega prvaka med prikoličarji, ni bil dodeljen status mednarodnega razreda. Do danes, nismo
prejeli nobenega odgovora.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-19/08: Na OKS se ponovno pošlje dopis, v katerem se jih opozori, da bi morali
Milanu Špendalu dodeliti status športnika mednarodnega razreda, ter se
jih prosi za obrazložitev, zakaj ni prejel omenjenega statusa.
7.5 Izdaja licence Freyer, Gaberšek, Logar
G. Dagmar Šuster je predsednika strokovnega sveta obvestil, da je bila g. Roku Freyerju izdana
licenca, s katero se kot opazovalec ali član žirije udeležuje avtošporstnih prireditev, kar je v
nasprotju z dogovorom, sklenjenim med AŠ 2005 in AMZS. Enaka licenca je bila izdana tudi g.
Matjažu Gaberšku in Eriku Logarju, na njih pa je pisalo, da veljajo za vse panoge. Tajda Truppe, ki
je licence izdala je pojasnila, da so se take licence izdajale vsako leto, P. Verbič pa se s tem ni
strinjal, saj za izdajo take licence ni podlage v športnem pravilniku, saj jih ne predvideva. Prav tako
se ju zdi sporno, da licence niso bile plačane, oz. jih je plačala AMZS.
Strokovni svet je sprejel:
Sklep STR-S-19/09: Strokovni svet za avto moto šport ugotavlja, da licence izdane R.
Freyerju, M. Gaberšku in E. Logarju nimajo pravne podlage v športnem
pravilniku, zato jih preklicuje in se smatrajo kot neveljavne. Obsoja se
ravnanje g. Gaberška, glede na to, da je bil sam sekretar strokovnega
sveta in pozna vse pravilnike, tudi glede izdaje licenc. Še posebej pa, da
niso bili sami plačniki izdanih licenc, kar je v posmeh vsem ostalim, ki
licence plačujejo sami. Predsednik strokovnega sveta naj o tem obvesti
predsedstvo.
7.6 Sestanki UEM komisij
V UEM komisije so bili kot opazovalci za dobo enega leta na letnem kongresu sprejeti Boris Kotnjek
(speedway), Roman Kreč (supermoto), Jože Vaupotič (motokros) in Andrej Stare (medicina). Glede
udeležbe na sestankih UEM komisij je strokovni svet sprejel:
Sklep STR-S-19/10: Športni funkcionarji, ki so bili sprejeti v UEM komisije kot opazovalci, se
udeležijo letnega kongresa in letnih sej komisij, ki so v sklopu kongresa,
ostalih sestankov komisij pa na lastno željo in lastne stroške.
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7.7 Razpis fundacije za šport
Do 15 novembra poteče rok za oddajo vlog na Fundacijo za šport, za sofinanciranje nastopov
reprezentanc. Odda se vloge za sofinanciranje nastopov:
- supermoto svetovni pokal narodov (Irska)
- supermoto evropski pokal narodov (še ni znan organizator)
- motokros svetovni pokal narodov (V. Britanija)
- motokros evropski pokal narodov (Latvija)
- motokros svetovni mladinsko prvenstvo (Finska)
- speedway world cup (kvalifikacije Poljska, finale Anglija)
- speedway evropsko prvenstvo parov (še ni znan organizator)
V UEM komisije so bili kot opazovalci za dobo enega leta na letnem kongresu sprejeti Boris Kotnjek
(speedway), Roman Kreč (supermoto), Jože Vaupotič (motokros) in Andrej Stare (medicina). Glede
udeležbe na sestankih UEM komisij je strokovni svet sprejel:
Sklep STR-S-19/10: Športni funkcionarji, ki so bili sprejeti v UEM komisije kot opazovalci, se
udeležijo letnega kongresa in letnih sej komisij, ki so v sklopu kongresa,
ostalih sestankov komisij pa na lastno željo in lastne stroške.
7.8 Razrešitev
Sklep STR-S-19/11: Na podlagi predloga komisije za starodobnike, se g. Roka Rotarja razreši
z mesta člana komisije za starodobna vozila. Obenem se SVAMZ pozove,
da podajo svoj predlog za svojega člana v tej komisiji.
7.9 Organizacija FIM seminarja
Sklep STR-S-19/12: Strokovni svet za avto moto šport ugodi prošnji komisije a speedway, da
se januarja 2006 organizira FIM seminar CCP.
7.10 Poročilo s FIM kongresa
P. Verbič in Boris Kotnjek sta podala poročilo s FIM kongresa.
7.11 Odstop
J. Šemrov je člane seznanil, da zaradi službenih obveznosti prosi predsednika strokovnega sveta za
razrešitev z mesta predsednika komisije za speedway.
Sklep STR-S-19/13: Predsednik strokovnega sveta je sprejel odstop g. Šemrova in se mu
zahvalil za njegovo dolgoletno delo. V roku 30 dni bo predsednik
imenoval drugega predsednika komisije za speedway, imenovanje pa bo
potem potrdilo še predsedstvo.
Seja je bila končana ob 20 uri.
Zapisal: Erik Logar
Pregledal in potrdil: Peter Verbič, predsednik strokovnega sveta za avto moto šport
Rok za pripombe na zapisnik naj člani strokovnega sveta, ki so bili prisotni na seji podajo
najkasneje do 19. novembra 2005.
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