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Ni preprek in ne ovir, 
za drzne jezdece hitrosti, 
motor je njihov eliksir, 
izvir večne mladosti.  
 
 
Spoštovani gospod predsednik,  
dragi članice in člani,  
spoštovani župan Občine Brežice, 
cenjeni gostje, 
 
vesel in počaščen sem, da sem lahko danes, ko v Avto-moto društvu Brežice 
praznujete 70. obletnico delovanja, tukaj med vami.  
 
Optimizem, srčnost, vztrajnost in pogum – vrednote, ki jih je moč čutiti iz verzov vaše 
motokros himne, so tudi vrline vseh vas, spoštovani člani in članice AMD Brežice, in 
seveda vaših predhodnikov, ki so v drugi polovici prejšnjega stoletja v teh krajih orali 
ledino združevanja ljubiteljev avtomobilizma in motošporta. V sedmih desetletjih ste 
postavili številne mejnike, na katere se lahko danes s ponosom ozrete. Na njihovih 
trdnih temeljih boste lahko še naprej gradili tako vi kot prihodnje generacije.  
 
Bogata in navdihujoča je pot vašega društva na področju motošporta. Iz preproste 
človekove želje, da se kot družbeno bitje druži s podobno mislečimi posamezniki – 
tako ste že leta 1947 organizirali prve izjemno atraktivne cestno hitrostne dirke –, se 
je rodil še višji skupen cilj, za izpolnitev katerega ste bili pripravljeni vložiti vse svoje 
znanje in trud, poleg tega pa žrtvovati tudi marsikatero uro prostega časa. S takšnim 
pristopom ste svoje društvo, kraj in motokros prizorišče na Prilipah postavili, ne le na 
zemljevid slovenskega, temveč tudi evropskega motošporta. Brežiški športniki že vrsto 
let žanjete uspehe tako na domačih kot mednarodnih dirkah, eden izmed vrhuncev, ne 
le za AMD Brežice, temveč tudi za Avto-moto zvezo Slovenije kot nacionalno panožno 
športno zvezo za motošport in karting, pa je bil naslov svetovnega prvaka v MX3 
Klemna Gerčarja. Vaš zagon in neizmerna energija sta zagotovilo, da se boste, skupaj 
z vami pa vsi mi, športnih uspehov, tako z organizacijskega kot tekmovalnega vidika, 
še naprej veselili. V AMZS si bomo vsekakor prizadevali, da bomo pomagali voznikom 
na dirkah v tujini, društvo pa podprli pri izvedbi tekmovanj.  
 
Poleg športa pa ste v AMD Brežice že od samih začetkov zelo prodorni tudi pri 
zavzemanju za večjo varnost v prometu. Povezovanje in krepitev odnosov z drugimi 
deležniki v vašem okolju me krepi v prepričanju, da bomo s skupnimi močmi pripomogli 
k zmanjševanju števila prometnih nesreč in s tem k uresničevanju ciljev Resolucije o 
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 ter 
drugih zavez za bolj varno mobilnost, katerih podpisnik je AMZS. Naš končni cilj, h 
kateremu moramo stremeti in se ga po najboljših močeh truditi doseči, pa je, da na 
naših cestah ne bi ugasnilo nobeno življenje. 
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V AMD Brežice pa nam dajete velik zgled tudi z aktivnostmi, ki jih izvajate za krepitev 
in ohranjanje članstva. Člani ste nosilni steber in eden največjih promotorjev naše 
organizacije. V AMZS si bomo zato še naprej prizadevali, da vam na tem področju dela 
pomagamo, hkrati pa zagotavljamo kakovostne storitve, ki bodo prispevale k še večji 
pripadnosti članov in seveda privabljale nove.  
 
Nikakor ne smemo pozabiti, da ste tudi naši športniki s svojimi uspehi eni najboljših 
ambasadorjev tako društev kot AMZS in nenazadnje naše države, za kar se vam ob 
tej priložnosti iskreno zahvaljujem.   
 

Cenjeni članice in člani, 

 

v imenu AMZS in v svojem imenu vam ob vašem jubileju iskreno čestitam in vam 
zaželim uspešno delo še naprej. Želim vam prijetno praznovanje in čim lepše druženje 
še naprej. 
 

 

 

  


