ZAPISNIK 1. SEJE SVETA
VOZNIKOV
ki je bila v četrtek 4. februarja 2021 s pričetkom ob 17:00 uri v sejni sobi zveze AŠ
2005 z naslednjim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.

Pregled, seznanitev in potrditev 25. seje Sveta voznikov
Pregled in sprememba Poslovnika Sveta voznikov
Program dela AŠ2005 ter aktualni projekti
Razno

Prisotnih je bilo 11 od 13 članov Sveta voznikov, eden izmed odsotnih je bil
upravičeno odsoten, prisoten je bil tudi bivši predsednik Sveta voznikov.

1. Pregled, seznanitev in potrditev 25. seje Sveta voznikov
● Predstavitev nove sestave Sveta voznikov ter pregled prisotnosti članov.
● Izvolitev in potrditev zapisnikarja Sveta voznikov v novi sestavi.
● Potrditev zapisnika 25. seje Sveta voznikov.
2. Pregled in sprememba Poslovnika Sveta voznikov
● Predsednik Sveta voznikov prebere Poslovnik Sveta voznikov. Sledi razprava na
temo
sklepčnosti in prisotnosti članov na samih sejah. Podan je predlog za spremembo 3.
člena, ki se kasneje zapiše in potrdi s strani članov Sveta voznikov.
3. Program dela AŠ2005 ter aktualni projekti
● Poteka diskusija o planih za sezono 2021, ki je zaradi trenutnih razmer še
vedno precej pod vprašajem. Vodstvo zveze se trudi čimbolj usklajevati
termine posameznih
dirk, da glede na situacijo v svetu izpeljemo prvenstvo na varen in odgovoren
način. Želja je, da se projekti v veliki večini izpeljejo, a žal ne gre prehitevati
odločitev vlade, od katerih je odvisen tudi zagon športnih dogodkov in zbiranja
večjega števila ljudi.
● Izpostavljenih je nekaj projektov, ki so že v teku in o katerih se je že v
preteklosti precej diskusiralo.

Stran

4. Razno
● Poteka diskusija na temo promocije avtošporta, ki naj bi se v prihodnje odvijala v
večjem obsegu. Izpostavljene so želje po večjem vključevanju projektov za mladino
in otroke.
Omenjene so nekatere problematike, s katerimi se vozniki srečujejo na dirkah.
Debata je predvsem o servisnih conah, tehničnih pregledih, elektronskem načinu
verifikacij ter prijav, ki se uveljavljajo in mnogih drugih. Izbor članov Sveta voznikov iz
različnih panog se izkaže
kot učinkovit, saj tako dobimo širši pogled na stanje okrog delovanja zveze
AŠ2005 in dogodkov, ki se jih njeni tekmovalci udeležujejo.

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

Zapisničarka:
Rebeka Kobal
Predsednik sveta voznikov:
Matej Čar l. r.
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