Predsednik

Spoštovani gospod predsednik,
spoštovana gospa podžupanja Mestne občine Celje,
dragi članice in člani,
cenjeni gostje,

zelo mi je žal, ker se zaradi neodložljivih obveznosti v tujini (v teh dneh namreč na
Dunaju poteka generalna skupščina mednarodne avtomobilistične zveze FIA) z
generalnim sekretarjem Avto-moto zveze Slovenije ne moreva udeležiti slovesnosti ob
častitljivem jubileju vašega društva.
Dovolite mi, da ob tej priložnosti kljub temu delim z vami nekaj misli, predvsem pa, da
vam čestitam za vse doseženo in se vam zahvalim za doprinos vašega društva na
področju družbeno-tehničnega razvoja, varnosti v cestnem prometu in športa. Kot eno
največjih avto-moto društev v Sloveniji, ki je vselej proaktivno sodelovalo v organih
naše Zveze, ste in še vedno dajete velik pečat tudi delovanju in razvoju AMZS.
Veseli me, da je v AMD Šlander Celje področje članstva na častitljivem mestu, saj mu
vsa leta vašega delovanja namenjate neprecenljivo pozornost, s čimer ste vzor vsem.
S široko ponudbo članskih storitev in ugodnosti ohranjate zvestobo svojih članov,
hkrati pa privabljate nove. V AMZS se bomo vsekakor trudili, da vam pri krepitvi
članstva in uresničevanju cilja rasti števila članov še naprej pomagamo. Zavedamo se,
da močnejša kot ste naša društva, močnejša je Avto-moto zveza Slovenije, ki na ta
način lažje uresničuje svoje poslanstvo.
Pomemben del tega poslanstva je zagotovo vzgoja in osveščanje voznikov ter drugih
udeležencev v prometu in zavzemanje za njihovo bolj varno mobilnost. Zlasti
hvalevredno je, da v AMD Šlander z vzgojno-preventivnimi vsebinami nagovarjate
najmlajše, ki so ena najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu. Na žalost kljub
dolgoletnemu trdemu delu številni izzivi na tem področju ostajajo, ali pa se znova
odstirajo. V AMZS si bomo, skupaj z vami, članice in člani društev, prizadevali, da
bomo še naprej s konstruktivnimi in konkretnimi predlogi, s prenosom znanja in dobrih
praks iz tujine ter z aktivnostmi za najrazličnejše ciljne skupine 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 in
drugih zavez, katerih podpisnik je AMZS.
Veliko sadov pa je vaše delo obrodilo tudi na športnem področju. Športnice in športniki
iz AMD Šlander ste že vrsto let skorajda nepremagljivi v kartingu. Tudi letos ste bili v
tej panogi najuspešnejše društvo, naslove državnih prvakov ste osvojili v kar štirih od
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petih kategorij. V AMZS kot nacionalni športni panožni zvezi za motošport in karting
bomo tudi v prihodnje izvajali naloge, ki so ključne za zagotavljanje stabilnosti ter za
razvoj naših panog. Verjamemo, da nam bo v sodelovanju z vami, društvi, ter seveda
športnicami in športniki, to uspelo in da so pred nami še številni odmevni športni
dosežki.
Cenjeni članice in člani,
v imenu AMZS in v svojem imenu vam torej ob vašem jubileju še enkrat iskreno
čestitam in se vam zahvaljujem za sedem desetletij izjemnega dela. Še zlasti sprejmite
moj izraz hvaležnosti prejemniki odličij Avto-moto zveze Slovenije, predvsem vi,
gospod predsednik, Jožef Zimšek, ki poleg dolgoletnega vodenja AMD Šlander
vseskozi neumorno in z velikimi prizadevanji sodelujete v organih Avto-moto zveze
Slovenije. Upam, da vam bomo s simbolično zahvalo, nazivom častnega člana Avtomoto zveze Slovenije, vaš trud vsaj delno poplačali.
Naj vam ob koncu zaželim uspešno delo še naprej. Pred vsemi nami so namreč še
mnogi izzivi. Že prihodnji teden bomo na Skupščini AMZS, najvišjem organu naše
organizacije, odločali tudi o spremembi temeljnega akta, h kateri smo se zavezali v
tem mandatu, to je o Predlogu besedila Statuta Avto-moto zveze Slovenije. Ta je začel
nastajati v številnih razpravah in posvetih po društvih in klubih, nad njegovo pripravo
je bdela Komisija za statutarno pravna vprašanja, vključile so se strokovne službe
Avto-moto zveze Slovenije, izpolnitvi tega cilja pa smo prav posebno pozornost
namenili tudi na več sejah Upravnega odbora AMZS. Ta je Predlog besedila Statuta
na zadnji seji pred Skupščino potrdil soglasno.
Sprejetje Predloga besedila statuta nam bo omogočilo enakopravno in moderno
združevanje, hkrati pa bomo po vzoru sorodnih združenj, kot sta FIA in FIM, ter drugih
mednarodnih institucij, modernizirali našo organizacijo in njen način dela, da bomo kos
tako izzivom, ki so že bili zaznani pri dosedanjem delovanju, kot tudi tistim, ki nas še
čakajo. Ponosen sem, da bomo prihodnost Avto-moto zveze Slovenije gradili skupaj z
vami!
Spoštovani,
želim vam prijetno praznovanje in čim lepše druženje še naprej.

