POSLOVNIK O DELU SVETA
VOZNIKOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poslovnik ureja način dela Sveta voznikov (v nadaljevanju Svet) pri zvezi za
Avtošport Slovenije AŠ2005 (v nadaljevanju AŠ2005)
Svet zastopa, usklajuje in povezuje interese vseh voznikov z aktivno licenco AŠ2005
za tekoče leto in upošteva njihove predloge.
2. člen
Svet voznikov lahko glede na svojo dejavnost in potrebe oblikuje stalna ali občasna
delovna telesa. V sklepu o imenovanju določi sestavo, mandat in naloge
posameznega organa.
3. člen
Člani Sveta so vozniki in sovozniki z licenco AŠ2005 za tekoče leto. Predsednik
Sveta to preveri vsako leto ob začetku sezone. Vozniki, ki licence AŠ2005 niso
obnovili za tekoče leto so lahko člani Sveta, če jih potrdi več kot polovica prisotnih
članov Sveta, na prvi redni seji vsake sezone. Svet se sklicuje v obliki predstavnikov
voznikov glede na panoge. Deli se na šest različnih panog, ki imajo vsaka svojega
predstavnika (1) ter namestnika (1). Poleg slednjih sta člana Sveta tudi njegov
predsednik (1) in podpredsednik (1).

II. NAČIN DELOVANJA
4. člen
Za svoje organiziranje in vodenje izvoli Svet Predsedstvo Sveta, ki ga sestavljajo:





Predsednik
Podpredsednik
Tajnik
Člani predsedstva po panogah:
 Rally
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GHD
KHD
Avtokros
Starodobniki
Ženske v avtošportu

V Upravnem odboru AŠ2005 zastopa Svet predsednik Sveta, v njegovi odsotnosti
pa podpredsednik.
Za izvajanje tekmovalnega dela (koledarja) programa AŠ2005, lahko Svet predlaga
svoje predstavnike v Komisijo za šport.
5. člen
Predsednik, podpredsednik, tajnik in člani predsedstva po izvolitvi enakopravni člani
Sveta. Njihov mandat se uskladi z ostalimi organi AŠ2005.
V slučaju neaktivnosti člana Sveta lahko predsedstvo Sveta, predlaga razrešitev in
zamenjavo.
Seje Sveta sklicuje predsednik po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Sestati se
mora tudi na zahtevo Upravnega odbora in Skupščine AŠ2005 ter na zahtevo
najmanj 1/3 svojih članov.
Predsedstvo Sveta sodeluje z drugimi sveti in organi AŠ2005, ter pripravlja gradiva
za delo in letni program dela.
Predsednik Sveta lahko, glede na obravnavane teme dnevnega reda, na seje povabi
predstavnike drugih organov AŠ2005, organizatorje dirk in druge, ki lahko prispevajo
k obravnavi posameznih točk.
Seja predsedstva Sveta je lahko korespondenčna in na njej poteka odločanje v obliki
telefonskih pogovorov in elektronske pošte.
6. člen
Seje Sveta in predsedstva vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
7. člen
Svet in predsedstvo sta sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.
Sklepe sprejemata Svet in predsedstvo z večino glasov prisotnih na seji. V slučaju
neodločenega glasovanja odloča glas predsedujočega.
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8. člen
O sejah Sveta in predsedstva se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in
zapisnikar, praviloma tajnik Sveta.
Vsebovati mora:







zaporedno številko seje,
datum, kraj in čas seje,
prisotnost,
sprejet dnevni red,
kratko vsebino razprave,
sprejete predloge in sklepe.

Zapisnik mora biti posredovan v roku 14 dni članom Sveta, predsedniku Sveta in v
pisarno na AŠ2005.
Zapisnik seje se objavi na spletni strani AŠ2005.

III. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika sprejema Svet z absolutno večino.
10. člen
Določbe tega poslovnika so obvezujoče za vse člane Sveta in njegove organe ter
za druge posameznike in subjekte, ki stalno ali občasno sodelujejo v delu Sveta.
11. člen
Poslovnik je sprejel Svet voznikov na svoji 1. seji, dne 4. februarja 2021.

Predsednik Sveta voznikov:
Matej Čar l. r.
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