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Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, 

spoštovani gospod predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, 

cenjeni svetovni prvak Tim Gajser, 

drage športnice in dragi športniki, 

cenjeni gostje.  

 

Zaključuje se leto, ki ga lahko znova opišemo kot leto športnih presežkov. Na področju 

motošporta je blestel in prepričljivo osvojil svetovni vrh naš Tim Gajser. Olimpijci so se 

okronali s kar štirimi medaljami. V zimskih športih je bil Peter Prevc enostavno razred 

zase. Nenadkriljiva je tudi plezalka Janja Garnbret. Dosežke v teh, na videz 

individualnih športnih panogah, na videz zato, ker imajo vsi ti edinstveni posamezniki 

ob sebi izjemno ekipo in podporo okolice, dopolnjujejo uspehi reprezentanc – letos so 

nov mejnik postavili rokometaši. 

 

Športni uspehi prispevajo h krepitvi narodove identitete in samozavesti, ki nam 

Slovencem že kar pregovorno manjka. A vendarle se lahko pri športu, kot tudi še na 

marsikaterem drugem področju, ponosno postavimo ob bok veliko večjim in 

ekonomsko bogatejšim narodom.  

 

Šport nas združuje in povezuje. V še tako oddaljenih kotičkih sveta plapolajo slovenske 

zastave, ko polni zanosa, gorečnosti in pozitivne napetosti spremljamo naše športnike 

ter zanje stiskamo pesti. In kako ganljivo je, ko nam ob naši Zdravljici na obraz kane 

kakšna solza sreče … 
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Športniki nam tako znova in znova vračajo vero, da lahko osvojimo še tako visoko 

zastavljene cilje. To je še zlasti pomembno za mlade, ki svoje idole najdejo tudi v 

športnih asih. Zato je izjemnega pomena, da otroke in mladino povabimo v svet športa, 

jih z odprtimi rokami sprejmemo v telovadnicah, na igriščih in stadionih. Vsi mladi upi 

v različnih športnih panogah najbrž ne bodo postali novi timi gajserji, tine maze ali petri 

prevci. A vendarle, kaj drugega je poslanstvo športnih zvez in pristojnih državnih 

institucij kot promocija športa in skupaj z njim zdravega načina življenja? Še zlasti, ker 

mladi športniki, s sistemom treningov in disciplino, ki je za to potrebna, pridobijo 

delovne navade, čut za odgovornost in zavedanje, da je uresničitev zastavljenega 

mogoča le s trdim delom in z vztrajnostjo, kar so kakovosti in vrednote, s katerimi bodo 

vsi ti mladi ljudje lažje osvajali cilje tudi na drugih področjih. S takšnimi posamezniki 

bomo namreč tudi kot družba boljši in bolj uspešni. 

 

Gospe in gospodje, 

 

dogodek, kot je današnji, pa je zagotovo priložnost, da se vprašamo, ali se vseh 

pozitivnih vplivov športa sploh zavedamo in ali jih znamo ceniti. Imamo sistem, ki 

pravočasno zazna mlade talente in jim pomaga, ko pomoč najbolj potrebujejo? Ne 

škodi niti malo samorefleksije, kako se spremeni naš odnos do junakov, za katere so 

še pred nedavnim bila naša srca, ko nanje niso več usmerjeni žarometi, ko se jim 

zalomi ali se poškodujejo.   

 

Vendarle verjamem, da smo kot družba dovolj zreli, da bomo našli rešitve za sistemske 

pomanjkljivosti, predvsem pa, da ne bomo nikomur, ki bi želel vstopiti v svet športa, 

zaprli vrat zaradi pomanjkanja denarja. Glede na državotvorno vlogo športa moramo 

ob vedenju, da nam trenutni načini financiranja ne zagotavljajo dovolj sredstev za 

takšen razvoj športa, kakršnega si želimo, najti alternativne možnosti. 

 

Pri tem se je seveda treba zavedati, da vložek v šport ni strošek, temveč izvrstna 

naložba, ki nam odpira številne priložnosti na drugih področjih – mnogi v tujini poznajo  
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Slovenijo zgolj ali predvsem zaradi športa, to prepoznavnost in ugled, ki ga ima 

slovenski šport, pa lahko izkoristimo na političnem in gospodarskem področju.  

 

Spoštovani športniki in športnice, 

 

danes je vaš dan, dan, ko v Avto-moto zvezi Slovenije, nacionalni panožni zvezi za 

motošport in karting, razglasimo tiste, ki ste v minulih mesecih dosegali največje 

uspehe. Za vaše rezultate vam iz srca čestitam! Vaši dosežki, ki so nam prinesli 

številne trenutke sreče in radosti, so izjemna promocija naših športnih panog in AMZS, 

hkrati pa športniki in športnice pripomorete tudi k večji prepoznavnosti Slovenije in v 

nas krepite občutek uspešnega naroda.  

 

Dovolite mi, da ob tej priložnosti nekoliko parafraziram verze slovenskega pesnika in 

pisatelja Josipa Stritarja, za katere menim, da izvrstno opišejo tudi vas, ki stopate po 

poti vrhunskosti: 

 

»Jeklena volja, neupognjen vrat, 

prijatelj stanoviten, človek zlat. 

V nevihti mož, naprej, pokonci glavo! 

Visoko še naprej nosi našo zastavo.« 

 

Hvala, da ste izvir našega veselja, naš navdih in vzor! 

 

Za sodelovanje, trud in vloženo delo se zahvaljujem tudi vsem športnim funkcionarjem 

in športnim delavcem, ki neutrudno delate v več kot 120 društvih in klubih. Hvala tudi 

vsem partnerjem in pokroviteljem, ki podpirate naše športnike, društva in klube ter 

seveda našo zvezo.  
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Prepričan sem, da nas čaka nova nepozabna sezona, predvsem pa, da nam bo s 

skupnimi močmi uspelo opravljati poslanstvo naše organizacije, kar je najboljše 

zagotovilo, da se bomo lahko vrhunskih dosežkov še mnogokrat veselili. 

 

 

  


