POROČILO O DELU AMD LUKOVICA V LETU 2017
AMD Lukovica je delovalo na treh področjih: šport, članstvo in varna mobilnost.
ŠPORT
V letu 2017 smo organizirali tri dirke, ki so štele za državno prvenstvo, pokalno, rekreacijsko
v disciplinah minimoto, skuter, supermoto, ohvale in trial, mednarodno dirko za pokal ALPE
ADRIA starodobniki, ter memorial Nika Sodnikarja v AMZS Centru varne vožnje na
Vranskem.
Pred delavnico AVTO KVEDER v Lukovici smo naredili progo za Trial, na kateri smo
organizirali dve dirki za državno (DP) in rekreacijsko (RT), prvo maja in drugo oktobra. Na
podelitvi priznanj avto-moto športnikom, ki ga organizira AMZS, smo prejeli priznanje za
najboljšo organizacijo Trial dirke.
Septembra smo organizirali že tradicionalni vztrajnostni preizkus tričlanskih ekip z mopedi,
kar je privabilo zelo veliko število tekmovalcev in gledalcev.
Planiran je bil avto-moto slalom, vendar smo zaradi slabega vremena v septembru
organizirali samo avto slalom, na katerem je bilo 27 udeležencev, med njimi kar 9 žensk.
Naši tekmovalci v motokrosu so kljub poškodbam dosegli zelo dobre uspehe posamezno in
ekipno. Jasmina Ribič je postala državna prvakinja v Trialu. V motokrosu je Matej Cencelj
osvojil 3. mesto v pokalnem prvenstvu in 3. mesto v rekreacijskem tekmovanju (opomba: v
kategoriji najmlajših ni razpisano državno prvenstvo). Anže Cencelj je bil 4. v rekreacijskem
tekmovanju. Matic Gregorka je v državnem prvenstvu osvojil 3. mesto, Jan Petrič pa 6.
Ekipno so naši motokros tekmovalci v državnem prvenstvu zasedli 4. mesto med 25.
ekipami.
Izredne uspehe so naši tekmovalci zasedli tudi na mednarodni dirki starodobnikov na
Ljubelju. Jože Cerar je v eni kategoriji zmagal in dosegel absolutno najboljši čas dneva. V
svojih kategorijah sta zmagala tudi Boris Cerar in Janez Pirih.
Rezultati vseh tekmovalcev so v prilogi.
ČLANSTVO
Trenutno je v AMD Lukovica včlanjenih 284 članov. Število članov iz leta v leto ostaja
približno enako. Z različnimi aktivnostmi in prireditvami se trudimo povečevati prepoznavnost
društva. Prizadevamo si obdržati stare in pridobivati nove člane.
V letu 2017 sta nas zapustila Janez Mazi, tekmovalec v motokrosu in član disciplinske
komisije, ter Franc Cerar, častni član in legenda društva, ki je bil s svojima JAGUARJEM in
BALILO, poznam širom Slovenije in bivše države.
V oktobru je društvo za vse, ki so pomagali pri organizaciji prireditev, pripravili društveno
srečanje. Predsednik društva se je zahvalil vsem, ki so pripomogli k uspešni organizaciji
dogodkov, in jih povabil, da sodelujejo tudi v bodoče.
VARNA MOBILNOST
Z različnimi dejavnostmi in aktivnostmi, ki jih izvajamo v sodelovanju z AMZS, Občino
Lukovica, Policijo in z drugimi partnerji, društvo sooblikuje prometno varnost.
Z različnimi aktivnostmi, v katere vključujemo različne starostne skupine (od najmlajših do
najstarejših) in vse oblike udeležencev v prometu (motoristov, avtomobilistov, kolesarjev,

pešcev, …) si prizadevamo izobraževati in ozaveščati naše člane in druge občane, kako
ravnati v prometu, da bi povečali prometno varnost in zmanjšali število prometnih nesreč.
Na parkirišču AVTO KVEDER v Lukovici smo organizirali prireditev Motorist varno na cesto
2017, s katero smo združili preventivo in pridobivanje novih članov. Predstavili smo naše
društvo in krovno organizacijo AMZS, ter usluge ki lahko koristijo člani društva. Zaradi
močnega dežja je bila prireditev slabše obiskana, kot v preteklih letih, čeprav smo vse
aktivnosti za otroke izpeljali v prostorih delavnice Avto Kveder. Kljub dežju, se je varne
vožnje na poligonu, ob nasvetih inštruktorja policista, udeležilo 11 motoristov, ki se zavedajo,
da te tudi na cesti lahko ujame dež. Na parkirišču so svojo opremo in aktivnosti predstavili
gasilci PGD Lukovica in PGD Prevoje, ter policisti PU Domžale in Ljubljane. Predstavnik VIP
Motocenter je predstavil, kako mora biti servisiran motor za varno vožnjo. Vsem
udeležencem smo razdelili odsevne zapestnice z logotipom AMD, AMZS in Občine Lukovica
ter zgibanke AMZS.
Pred začetkom šolskega leta smo se 31.8.2017 pridružili akciji AMZS »še 365 dni« z
namenom opozoriti voznike, da morajo paziti na otroke celo leto in ne samo prve šolske dni,
Akcijo smo izpeljali pred vrtcem na Prevojah, ob prisotnosti župana občine, ravnateljice vrtca,
komandirja Policijske postaje Domžale, predstavnika AMZS za varno mobilnost.
Ob začetku šolskega leta smo na prehodih za pešce v Lukovici in Šentvidu šest dni varovali
učence pri prečkanju glavne ceste na poti v šolo in domov. Ob dnevu odprtih vrat občine smo
pripravili trial poligon za otroke, z namenom pripraviti otroke na varnejše vključevanje v
promet.
V dvorani v Šentvidu smo marca organizirali predavanje o novostih v cestno-prometnih
predpisih.
Sekcije društva
V društvu uspešno deluje sekcija MK Rokovnjači, ki jo vodi Anže Kočar, in s katero skupaj
organiziramo večino prireditev. Poročilo o delu je v prilogi.
Člani društva in MK Rokovnjači so se v velikem številu udeležili prvomajske budnice. Na
budnici je sodelovalo 110 mladih in malo starejših s 85 vozili. V krajih, kjer so udeležence
pogostili, so vzbujali zanimanje številnih krajanov.
Sodelovanje društva z AMZS in Občino Lukovica
Marjan Kveder in Tomaž Andrejka že nekaj let vestno zastopata naše društvo v organih
AMZS. Na zadnjih volitvah pa je bil Tomaž izvoljen za podpredsednika Avto-moto zveze
Slovenije, kar je čast tudi za naše društvo. Marjan je član komisije za gospodarsko finančna
vprašanja, Jožef Cerar pa član komisije za starodobni motociklizem.
V občinski stavbi je društvo dobilo pisarno in omaro za arhivsko dokumentacijo.
Delo upravnega odbora
Vsi organi društva so se sestajali na rednih sejah. Člani upravnega odbora so tekoče urejali
zadeve v zvezi z delovanjem društva.
Finančno poslovanje
Sredstva za delo dobiva iz različnih virov. Nekaj sredstev dobi od članarine. Prijavili smo se
na razpis za financiranje društev na občini in na razpis pokroviteljstvo župana za dirko na
Vranskem. Kandidirali smo na razpisu AMZS za področje članstva, športa in preventive.
Sredstva pridobljena na razpisih smo v celoti uporabili namensko, za izvedbo projektov. Žal
nismo bili uspešni na razpisu pri AVP RS na področju preventive. Nekaj sredstev smo prejeli
od sponzorjev, donatorjev in od vstopnine.

Pridobljena sredstva smo uporabili za uspešno izpeljavo prireditev, pripravo nove proge za
Trial. Del sredstev smo namenili tudi našim tekmovalcem za licence, zavarovanja in potne
stroške. Vse, kateri so nam pomagali smo tudi objavljali, reklamirali na vseh prireditvah in v
različnih medijih.
Sponzorji – donatorji - simpatizerji, ki so pomagali društvu:
Občina Lukovica, Avto-moto zveza Slovenije, Avtomehanika Kveder, Avto Cerar Seat, PGD
Lukovica, PGD Prevoje, Vulkanizerstvo Lenček, Gostilna Bevc, Mia Bar, Bar Pod Lipo, Bar
Pr Dajzit, Florida Bar, AMZS CVV Vransko, Avtošola AMZS, GP Resnik, Franc Klopčič,
Avtošola Bugi, AŠ Šmarca, MR Macom d.o.o., Mesarstvo Dobravec, Pivovarna Laško,
Avtoprevozništvo Marjan Dolinšek, Žagarstvo in mizarstvo Juteršek-Capuder, Europlakat,
Vodoinštalaterstvo Bervar, Muha Primož Omahna, Mizarstvo Stupica, Pustolovski Park
Geos, Gostišče Furman, Kotiko, MIG Gregor Cerar s.p., MN Group d.o.o., Piksel d.o.o., GAS
David Gostič s.p., Slikopleskarstvo Jerman, Tiskarna Media Print Gostič, Tuš Market Cerar,
Libra in Aries, GP Križnar, Elektroinstalacije Skočaj, Mirko Hrovat s.p., Fast food Šime, Kobe
Bogdan, Medigros, Matjaž Goltez, Nikotrans&Begrad, Avtomaister Vadjunec, Eltecoma Marko Kotnik s.p., Restavracija pri Lisjaku Vransko.
Društvo se vsem sponzorjem in donatorjem zahvaljuje in se priporoča za pomoč tudi v
naslednjem letu. Prav tako se društvo zahvaljuje vsem članom in simpatizerjem društva za
izredno veliko opravljenega prostovoljnega dela, tekmovalcem pa za dosežene rezultate v
letu 2017.

Prilogi:
- rezultati tekmovalcev v 2017
- poročilo MK Rokovnjači

