
 
  AVTO MOTO DRUŠTVO ZVEZDA    Ljubljana, 24.03.2017 
 
 
 
Z A P I S N I K 
 
rednega letnega Zbora članov Avto moto društva Zvezda, ki je bil 10.03.2017 ob 18. uri v 
restavraciji Sintal, Ljubljana, Litostrojska ulica 40. 
 
G. Klemen Trček je kot predsednik AMD Zvezda odprl Zbor članov in predlagal sledeči 
dnevni red: 

 
1. Otvoritev in pozdrav 
2. Izvolitev organov Zbora članov 

a. delovnega predsedstva 
b. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 
c. verifikacijske komisije 
d. komisije za sklepe 

3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Obravnava in sprejem Zapisnika ter pregled realizacije sklepov Zbora Članov 

2016 
5. Poročila o delovanju društva v letu 2016 

a. poročilo predsednika o delu AMD Zvezda v letu 2016 
b. finančno poročilo 
c. poročilo športne komisije 
d. poročilo nadzornega odbora 

6. Razprava po posameznih poročilih in sprejem poročil 
7. Program dela društva za leto 2017  
8. Potrditev programa dela društva za leto 2017 
9. Razno 

K točki 1: 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
Poslovnik o delu zbora je bil soglasno sprejet. Poslovnik je 1. priloga  zapisniku. 
 
K točki 2: 
 
Predsednik je predlagal organe zbora v naslednji sestavi: 
Članstvo delovnega predsedstva: 

- Predsednik: Bojan Žerovnik  
- Član: Miran Prelog   
- Član: Aleš Žakelj   

 
Zapisnikar: Katja Ješe 
Overovatelj: Daniel Trček 
          Branko Jereb   



Verifikacijska komisija:  
- Predsednik: Gašper Klemenc 
- Član: Kaja Zavodnik   
- Član: Karmen Prelog         

        
Komisija za sklepe: Janez Milač 
         Miha Kosec        
               
 
K točki 3: 
 
Verifikacijska komisija ugotovi, da je po polurnem čakanju prisotnih 38 članov društva, kar je 
zadostno število za sklepčnost zbora. K zapisniku je priložen seznam udeležencev zbora 
članov društva. 2. Priloga. 
 
K točki 4: 
 
Željko Novosel vse navzoče obvesti, da je bil na AŠ 2005 dan predlog za sofinanciranje 
prireditve GHD Lučine. Žal je politika poslovanja  AŠ 2005 taka, da so mnenja, da se s 
prodajo vstopnic in pomočjo sponzorjev lahko GHD prireditve finančno pokrivajo same.  
 
Problematika objavljanja v Avto moto reviji (AMZS) je še vedno aktualna, saj še vedno ne 
zmorejo napisati kakšnega članka o avto športu. 
Bojan Žerovnik predlaga, da se napiše atraktiven članek o prireditvi in da se jim poskuša 
nekako vsiliti objavo, saj ne bi imeli s tem nikakršnega dodatnega dela. Imamo člana, Klemna 
Webra, ki ima veliko gradiva o dirkah in nam lahko pri tem pomaga.  
 
Predlog sofinanciranja uradnih oblačil (jaken) za aktivne člane se je realiziral, saj so vsi, ki so 
izrazili željo in delno krili stroške izdelave, jakno tudi prejeli. 
 
Zapisnik prejšnjega zapisnika Zbora članov je soglasno sprejet. 3. priloga. 
 
K točki 5: 
 
Poročilo predsednika društva: 

- Podal predsednik društva Klemen Trček. 
- Poročilo v 4. prilogi. 

 
Finančno poročilo: 

- Podala tajnik Željko Novosel 
- Poročilo v 5. prilogi.  

 
Poročilo športne komisije: 

- Podal predsednik športne komisije Daniel Trček. 
- Poročilo v 6. prilogi.  

 
Poročilo nadzornega odbora:  

- Zaradi odsotnosti  predsednika nadzornega odbora je poročilo podal član, Janez Milač. 
- Poročilo v 7. prilogi.   

 



K točki 6: 
 
K finančnemu poročilo je bilo podano pojasnilo, zakaj je društvo poslovalo z izgubo. Večji 
del stroškov je nastal zaradi adaptacije poslovnih prostorov in amortizacije. 
 
K poročilu tekmovalne komisije je Željko Novosel dodal, da je zelo pohvalno, saj je delež 
športnih funkcionarjev v AŠ 2005 največji, saj imamo 37 ŠF v sezoni 2017. Poleg je pozval 
vse športne funkcionarje, naj aktivno sodelujejo pri izvedbi GHD Lučine 2017.   
 
Poročila so soglasno sprejeta. 
 
K točki 7: 

Program dela društva za leto 2017 je predstavil predsednik Klemen Trček. Program dela 
društva je v 8. prilogi zapisnika.  
 
K točki 8: 
 
Gospod Jež, ki je član društva posledično zaradi koriščenja storitev AMZS je vsem navzočim 
pojasnil, da je prebral Statut AMD Zveza in da se čudi, čemu je celotna aktivnost 
osredotočena v avto šport in pa v regijo (Poljanska dolina), ki ni direktno povezana z AMD 
Zvezdo. Ravno tako je opozoril, da ni bil nikoli obveščen, da je član AMD Zvezde  (politika 
včlanjevanja novih članov AMZS  je preko najbližjih društev, ki so del AMZS in večino to 
niti ne zanima). 
Odprla se je razprava, v kateri se je obravnavalo preteklo delo AMD Zveze, ki je obsegalo 
poleg dirk tudi avtošolo. Janez Milač je pojasnil, da je bilo v njegovih aktivnih časih kot 
inštruktor v avto šoli tudi več kot 100 inštruktorjev in da so žal današnji časi drugačni in ne 
omogočajo tako obširnega programa dela. AMD Zvezda je dejavnost avto šole predala in se z 
njo ne ukvarja več. 
Ravno tako ne smemo mimo dejstva, da se dirka GHD Lučine odvija izven Ljubljane in bi bil 
popoln nesmisel, da bi tako pomembno prireditev opustili, saj je podpora krajanov in 
tamkajšnjih organov zelo dobra.  
Bojan Žerovnik je poskusil povzeti razpravo in podal naslednje predloge sklepov: 
1. sklep:  Gospodje Žirovnik, Novosel in Jež se sestanejo v kratkem in se posvetujejo o 

morebitnih dodatnih aktivnostih AMD Zvezde in razširitvi dejavnosti v lokalnem okolju. 
2. sklep: med člani AMD Zvezde najdi člane, ki bi bili pripravljeni sodelovati še na drugih 

področjih, ne le v avto športu. 
 
Program dela društva za leto 2017 je bil soglasno sprejet in potrjen. 
 
K točki 9: 
 
Janez Milač povzame sprejeta sklepa: 
 
1. sklep:  Gospodje Žerovnik, Novosel in Jež se sestanejo v kratkem in se posvetujejo o 

morebitnih dodatnih aktivnostih AMD Zvezde in razširitvi dejavnosti v lokalnem 
okolju. 

2. sklep: med člani AMD Zvezde najdi člane, ki bi bili pripravljeni sodelovati še na 
drugih področjih, ne le v avto športu. Ideja se navezuje na osebe, ki postanejo 
posledično člani AMD Zvezde zaradi koriščenja storitev AMZS. 

 



Upravni odbor AMD Zvezda je na svoji zadnji seji sklenil, da Janeza Milača imenuje za 
častnega člana društva. 
Klemen Trček je podal kratko pojasnilo kot utemeljitev za upravičeno dodeljen status člana. 
Pojasnitev je priložena k zapisniku. 
Bojan Žerovnik je dal sklep Upravnega odbora na glasovanje. Sklep je bil sprejet z veliko 
večino. 
Željko Novosel je povzel prihajajoče aktivnosti: 

- športni funkcionarji imajo regijski seminar v soboto 18.3.2017 v prostorih 
Zavarovalnice Triglav, Verovškova 60 B. 

- konec marca se bo na Gospodarskem razstavišču odvijal avto salom. Vabljeni vsi, še 
posebej tisti, ki bi želeli pomagati pri predstavitvi GHD Lučine 2017. 

- AŠ 2005 je ponudila vstopnice za salon po nižji ceni 6,5 EUR na podlagi predhodne 
prijave. 

- vsi športni funkcionarji, ki imajo licenco za sezono 2017, morajo delati dva dni na 
GHD Lučine 2017 brezplačno ali pa oddelati na kateri drugi dirki. 

 
Navzoči se s predlaganim strinjajo in sprejmejo sklep. 
 

 
 
Zbor članov je bil zaključen ob 20.00 uri. 
 
 
 
Zapisnikar:        Predsedujoči: 
Katja Ješe        Bojan Žerovnik 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
 

1. Branko Jereb 
 

2. Daniel Trček 
 


