STROKOVNI SVET ZA AVTO MOTO ŠPORT

SKLEPI
št. STR-S-21/06-02-28

Sklepi 21. seje strokovnega sveta za avto moto šport AMZS, ki je potekala dne 28.02.2006 s
pričetkom ob 16 uri, v sejni sobi AMZS, Dunajska 128, Ljubljana.
Sklep STR-S-21/01:
Potrdi se vsebinsko poročilo o delu v letu 2005. Poročilo je priloga tega zapisnika.
Sklep STR-S-21/02:
Potrdi se vsebinski plan dela za leto 2006. Plan dela je priloga tega zapisnika.
Sklep STR-S-21/03:
Potrdi se finančno poročilo za leto 2005. Finančno poročilo je priloga tega zapisnika. V
prihodnje je treba izdelati enake konte za prihodke in odhodke.
Sklep STR-S-21/04:
Potrdi se predlagani finančni načrt za leto 2006. Finančni plan za leto 2006 je priloga
tega zapisnika.
Sklep STR-S-21/05:
Potrdi se sprememba koledarja. Dirka supermoto, minimoto, skuter v Logatcu se
prestavi iz 09.07. na 11.06. Za odpovedano dirko DP karting – Jesolo, komisija za
karting predlaga nov termin.
Sklep STR-S-21/06:
Spremeni se minimalna starost za razred 80 člani iz 12 na 11 let. Sprememba stopi v
veljavo takoj.
Sklep STR-S-21/07:
Predlaga se sprememba 33 člena, 2 odstavek:
AMZS Šport izvaja vrhovno športno oblast za avto-moto šport, za področje, katerega je v
Republiki Sloveniji upravičena izvajati in urejati AMZS. AMZS, ki je član domačih in
mednarodnih organizacij (Olimpijski komite, FIA, …) prenaša izvajanje športne oblasti v
motociklizmu in kartingu avto-moto športu na AMZS Šport.
Predlaga se sprememba 33 člena, 3 odstavek:
Članstvo v AMZS ne daje avtomatično pravice do odločanja v AMZS Šport, temveč o tem
odločajo le člani AMZS Šport, ki se ukvarjajo z avto-moto športom. Seznam teh članov
pripravi predsednik AMZS Šport, to pa so člani, ki posedujejo tekmovalno športno
licenco.
Predlaga se sprememba 33 člena, 7 odstavek:
AMZS Šport ima predsedstvo, ki ga vodi predsednik AMZS Šport. Eden izmed članov
predsedstva je tudi član predsedstva AMZS, ki ga v predsedstvo AMZS Šport imenuje
predsedstvo AMZS. AMZS Šport ima predsedstvo, ki ga vodi Predsednik AMZS Šport, ki je
istočasno član Upravnega odbora AMZS. Eden izmed članov Upravnega odbora AMZS je
tudi član predsedstva AMZS Šport, ki ga v predsedstvo AMZS Šport imenuje Upravni
odbor AMZS.
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Sklep STR-S-21/08:
Predlaga se sprememba 10 člena, 1 odstavek:
Društvo mora za članstvo v AMZS Špor izpolnjevati splošne in posebne pogoje. Društvo
je lahko le član AMZS Šport ali pa je ob članstvu v AMZS Šport tudi polnopraven član
AMZS.
Sklep STR-S-21/09:
Potrdi se seznam imenovanj predsednikov žirij za dirke DP v Sloveniji.
Potrdi se seznam imenovanj delegatov za sistemske dirke EP, SP v Sloveniji.
Potrdi se seznam imenovanj delegatov za pozivne in pokalne dirke v Sloveniji.
Za dirke Alpe Adria, ki štejejo tudi za DP Slovenije v hitrostnem motociklizmu prisotnost
delegata AMZS ni obvezna, če je na dirko prijavljenih manj kot 7 slovenskih voznikov.
Seznam imenovanj je priloga tega zapisnika.
Sklep STR-S-21/10:
Glede podelitve priznanja g. Gianiniju bo P. Verbič prosil predsedstvo AMZS da odloči o
morebitnem priznanju za g. Gianinija. Priznanje se mu lahko podeli ob dirki SGP ki bo 22
aprila v Krškem.
Sklep STR-S-21/11:
Strokovni svet za avto-moto šport AMZS po pregledu prejete dokumentacije, dostavljene
s strani ga. Sabine Retuznik in AMD Slovenske Konjice odobri prestop v drugo društvo,
brez izdane izpisnice dosedanjega društva, saj iz dokumentacije izhaja, da ga. Retuznik
nima neporavnanih obveznosti do AMD Slovenske Konjice. Sklep stopi v veljavo takoj.
Sklep STR-S-21/12:
Vse dolžnike se pozove, da poravnajo svoje obveznosti do AMZS.
Zaradi nekaterih neplačnikov se sedaj lahko licence izdajo šele potem, ko so plačane.
Sklep STR-S-21/13:
Strokovni svet za avto-moto šport predlaga g. Petra Verbiča za prejemnika priznanja
MOK za leto 2006 »Šport in lokalna skupnost«.
Sklep STR-S-21/14:
Strokovni svet za avto-moto šport imenuje Petra Verbiča za delegata AMZS z glasovalno
pravico na FIM kongresu 2006 ki bo v Braziliji.
Strokovni svet za avto-moto šport predlaga Borisa Kotnjeka za člana FIM CCP komisije.
Sedanji mandat mu letos poteče.
Sklep STR-S-21/15:
Športni funkcionarji, kateri se udeležijo FIM seminarjev, si stroške seminarja in licence
krijejo sami. AMZS ne povrne nobenih stroškov nastalih v zvezi z udeležbo na seminarju
in pridobitvijo licence.
Sklep STR-S-21/16:
Za sredstva, odobrene s strani Fundacije za šport morajo panožne komisije do naslednje
seje strokovnega sveta predlagati razdelitev le teh.
Sklep STR-S-21/17:
Zaradi nejasne razdelitve sredstev s strani Fundacije za šport, P. Verbič na Fundaciji
opravi razgovor na temo višine odobrenih sredstev in o višini sredstev za posamezne
programe.
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Sklep STR-S-21/18:
Predsednik strokovnega sveta skliče sestanek z predsednikom karting komisije in g.
Romanom Jernejcem, da se ugotovi kaj je težava razredov ICAjun, ICA in ICC v
državnem prvenstvu in kako bi rešili eventuelne težave.
Sklep STR-S-21/19:
Z obzirom na to, da je AMZS do FIA plačnik vseh storitev, tudi tistih, katere naroča AŠ
2005, se AŠ 2005 pozove, da nas o vseh naročilih predhodno obvestijo. Sedaj se namreč
pojavlja težava, da dobimo račun in se ne ve kdo je naročnik.
Sklep STR-S-21/20:
Timu Gajserju se ne odobri izdaja licence, dokler dovoljenja za mladoletnike ne
podpišeta oba starša, oz. dokler ga ne podpiše skrbnik (ko bo le ta določen).
Dovoljenje za dvig licence v tujini pa bo Timu Gajserju izdan takoj, ko bo njegovo
matično društvi MC Gajser team poravnalo dolgove do AMZS.
Sklep STR-S-21/21:
Potrdi se cenik v EUR.
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