
 

 

 

 
 

MOTOŠPORTNIK LETA 2018  
 
GOVOR PREDSEDNIKA AVTO-MOTO ZVEZE SLOVENIJE ANTONA BREZNIKA 
 

 

Cenjene športnice, cenjeni športniki, 

dragi gostje. 

 
V neizmerno čast mi je, da vas lahko ob letu osorej znova ponosno nagovorim in vam, 

športnikom, ekipam, organizatorjem dirk, šol in aktivnosti za podmladek, čestitam za 

dosežke!  

 

Za nami je še ena zelo uspešna sezona v motošportu in kartingu. Društva in klubi so 

organizirali kar 45 dirk, ki so štele za državno in pokalno prvenstvo ter dve mednarodni dirki: 

eno za evropsko, drugo za svetovno prvenstvo. Med dosežki 250 voznikov, ki so letos 

tekmovali z licenco AMZS, na mednarodni ravni najbolj izstopata Tim Gajser in Matej Žagar. 

S svojimi rezultati sta ne le naša najboljša motošportnika, temveč sodita med najuspešnejše 

slovenske športnike. 

 

Tim Gajser se je letos na dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP 

kar osemkrat uvrstil na zmagovalni oder. To pomeni, da je bil na skoraj vsaki drugi dirki med 

najboljšimi tremi! Če bi v kakšni drugi športni panogi kateri od slovenskih športnikov imel take 

rezultate, bi bili ovrednoteni kot edinstven presežek. In tako moramo tudi mi in vsa slovenska 

javnost gledati na letošnje Timove rezultate. Še zlasti, ker so ga pri boju za še višje mesto v 

skupnem seštevku svetovnega prvenstva ovirale poškodbe. 

 

Na zmagovalni oder se je povzpel tudi Matej Žagar. Ob tem je na dirkah svetovnega 

prvenstva v speedwayu nanizal 16 zmag v posamičnih vožnjah. Tako je serijski slovenski 

državni prvak več kot dokazal, da upravičeno sodi med najboljše speedwayiste na svetu. 

Ponosni smo, da bo naše barve med elito zastopal tudi naslednje leto. 

 

Poleg Tima in Mateja je treba izpostaviti še dosežke:  

• Klemna Gerčarja v razredu MXGP,  

• Jan Pancarja v MX2, 

• Janeza Remšeta v svetovnem prvenstvu CHD prikoličarji in 

• med kartisti Marka Škulja ter Martina Mihiča.  

Med ekipami je treba omeniti: 

• mladinsko motokros reprezentanco na evropskem prvenstvu in  

• člansko speedway reprezentanco na svetovnem prvenstvu.  

 

Ti rezultati pričajo, da sta slovenski motošport in karting med najuspešnejšimi športnimi 

panogami v Sloveniji. To potrjuje tudi dejstvo, da na dirkah državnega prvenstva v motokrosu 

tekmujeta kar dva svetovna prvaka … Najbrž ni veliko držav, ki se lahko pohvalijo s takšnim 

prestižem. Kljub temu pa moramo biti realni. Pričakovanja, da bo imel slovenski motošport 

vsako leto svetovnega prvaka, so nestvarna in neupravičena.   
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Gospe in gospodje.  

 

Slovenskega motošporta in kartinga ne bi bilo brez prizadevanj, truda in energije 

organizatorjev dirk – dirk za državno in pokalno prvenstvo ter mednarodnih dirk. Letos je 

Slovenija že trinajstič gostila najboljše speedwayiste na svetu, za katere so v Krškem navijali 

številni domači in tuji navijači. Ti bodo imeli priložnost za ogled speedway poslastice na 

Stadionu Matije Gubca tudi prihodnje leto.  

 

V letošnjem letu pa smo dobili še en pomemben infrastrukturni objekt. V AMZS smo izjemno 

ponosni na nov kartodromom v Slovenji vasi, pri katerem ima pomembno vlogo tudi AMD 

Ptuj. Trdno sem prepričan, da bo ta nova pridobitev pripomogla k večanju zanimanja za 

karting tako med športniki kot rekreativnimi vozniki. 

 

Spoštovani. 

 

S podelitvijo priznanj najboljšim in najbolj zaslužnim za uspehe zaokrožujemo leto 2018. Pri 

tem pa so naše misli že usmerjene v naslednjo sezono. Verjamemo, da bo vsaj tako 

uspešna kot letošnja. Upravičenost takih obetov potrjuje porast voznikov v najmlajših 

kategorijah. Zato velika zahvala društvom, trenerjem in nenazadnje staršem ter vsem, ki 

najmlajše navdušence za motošport in karting podpirate in skupaj z njimi uresničujete sanje. 

V AMZS si bomo prizadevali, da bomo še naprej omogočali in podpirali aktivnosti za razvoj 

podmladka in da bomo na ta način skupaj z vami postavljali trdne temelje za uspešno 

prihodnost slovenskega motošporta in kartinga.  

 

Med ambicijami za prihodnje leto je še večja množičnost na tekmovanjih, za katera želimo, 

da bi bila bolj atraktivna. Vsekakor pa bomo še naprej zagotavljali tudi možnosti za uspešno 

nastopanje najboljših voznikov na mednarodni ravni.  

 

Velikih pričakovanj za prihodnost pa ne bilo, če Slovenija ne bi imela dolgoletne tradicije 

motošporta in kartinga. Ob tej priložnosti se zato iskreno zahvaljujem vsem našim 

motošportnim legendam, ki ste pripomogle k temu, da sta danes slovenski motošport in 

karting prepoznavna ne le pri nas, temveč tudi v tujini.  

 

Prepričan sem, da bomo z aktivnim prispevkom vseh, ki se tako ali drugače ukvarjamo z 

motošportom in kartingom, še naprej pisali odmevne in navdihujoče zgodbe. Veselim se let, 

ki so pred nami! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


