
 

 

 

 
 
 
 
 

Govor predsednika Avto-moto zveze Slovenije Antona Breznika na slovesnosti 
ob 110-letnici Avto-moto zveze Slovenije 
 
 

Spoštovani gospe in gospodje, drage prijateljice in prijatelji! 
 
Danes praznujemo. Ponosni smo, da smo del zgodbe, ki sega v povsem drugačne 
čase.  
 
Težko si je predstavljati, kakšen vik in krik so zagnali nekateri, ko se je baron Codelli 
v Ljubljano pripeljal s svojim benzom. Slovenci smo tako pred 110-imi leti, torej kar 
osem desetletij, preden smo dobili svojo državo, dobili svoj – avtomobilski klub. S 
tem smo se postavili ob bok naprednim evropskim državam. 
 
Srčika tega razvoja je bil – šport. Z njim je tudi uporaba avtomobilov in motociklov 
postala bolj priljubljena. Po drugi svetovni vojni so bile športne prireditve tisti 
dejavnik, ki je avtomobilizmu in motociklizmu omogočil ponoven zagon. Zavezništvo 
tehniškega napredka in športa je vodilo v avtomobilski razcvet. 
 
Vloga AMZS in njenih društev se je z večanjem števila vozil na naših cestah krepila. 
Pri tem je treba izpostaviti, da tudi danes društva temeljijo na prostovoljstvu in 
predanem delu njihovih članov, na kar smo izjemno ponosni. 
 
Izobraževanje voznikov je tisto področje našega delovanja, ki v slovenski družbi 
pušča največji pečat. Nekoč so imela pri usposabljanju ključno vlogo avto-moto 
društva. Skorajda vsako je imelo avtošolo in do osamosvojitve Slovenije so društva 
izšolala dve tretjini voznikov.  
 
AMZS danes to poslanstvo opravlja s šolo vožnje in ima v zadnjem desetletju v 
AMZS Centru varne vožnje na Vranskem najsodobnejšo akademijo vozniških 
znanosti ne le v Sloveniji, temveč v širši regiji. V njej se je naučilo varneje voziti že 
več kot 150 tisoč voznikov.  
 
Izobraževanje je povezano z ozaveščanjem udeležencev v prometu. AMZS je na tem 
področju vseskozi kredibilen partner državnim institucijam in drugim deležnikom. 
Številne preventivne aktivnosti izvajamo v sodelovanju z mednarodno 
avtomobilistično zvezo FIA.  
 
Še posebej pa smo ponosni, da uspešno uresničujemo lastne ideje, kar so 
prepoznali tudi v tujini. Za projekt Najboljši za volanom, izbor najboljšega mladega 
voznika in voznice Slovenije, nam je FIA Regija I v letošnjem letu podelila prvo 
nagrado za inovativnost na področju prometne varnosti. Kar je še pomembneje, pa je 
to, da so ta projekt kot primer dobre prakse že prepoznali številni partnerski avtoklubi. 
Oktobra pa bo pri nas na Vranskem pod okriljem FIA prvo mednarodno tekmovanje 
mladih voznikov. 
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Z Motorevijo, ki je dostopna tudi širši javnosti, informacije o mobilnosti širimo že več 
kot 60 let. V vseh teh letih se je Motorevija uveljavila kot kritični presojevalec, 
mnenjski voditelj in pomočnik voznikom pri nakupnih odločitvah. Nakupa pnevmatik 
ali otroškega varnostnega sedeža si skorajda ni mogoče zamisliti brez ocene iz naših 
testov, če izpostavim le dva najbolj prepoznavna.   
 
Izjemna zakladnica koristnih nasvetov za varne in brezskrbne poti je že 40 let tudi 
AMZS informacijski center. Ta s spletno stranjo in AMZS aplikacijo skrbi, da je 
nepredvidljivosti, s tem pa tudi nevarnosti na poti, čim manj.  
 
Že 60 let je za naše člane in vse, ki se na cesti znajdejo v težavah, naš največji 
doprinos pomoč na cesti. Začeli smo s petimi motocikli. Danes vozni park AMZS 
skupaj s pogodbenimi partnerji obsega skoraj 200 vozil. Naši mehaniki, ki jim pravimo 
kar rumeni angeli, pridejo do kraja nesreče ali okvare v povprečju v 25 minutah. Več 
kot polovico okvar popravijo na kraju dogodka in voznik lahko takoj nadaljuje svojo 
pot. 
 
Gospe in gospodje. 
 
Prepričan sem, da je AMZS danes dostojen naslednik pionirjev slovenske mobilnosti. 
Ponosni smo, da udeležencem v prometu zagotavljamo varno in brezskrbno 
mobilnost: 

- s storitvami članstva, med katerimi je ključna pomoč na cesti v Sloveniji in 
tujini, 

- z izobraževanjem, ozaveščanjem in  
- skrbjo za vozilo, kar s tehničnimi pregledi, registracijami, servisi in zavarovanji 

izvajamo v enotah širom po državi. 
 
Pred nami pa so tudi izzivi prihodnosti. Razvoj mobilnosti dosega neslutene 
razsežnosti. A ne glede na nove oblike, ki smo jim že priča ali ki šele prihajajo, smo 
se in se bomo avtomobilski klubi osredotočali na človeka. Že sedaj pomagamo 
vozniku, ne glede na vozilo, ki ga vozi. V prihodnje mu bomo pomagali pri 
uresničevanju njegove mobilnosti, ne glede na njeno obliko.  
 
Četudi so vozila zaradi sistemov aktivne varnosti vse varnejša, je za njihovo pravilno 
uporabo še vedno odgovoren – človek. Najboljše zagotovilo za manj prometnih 
nesreč je osredotočen izobražen voznik z varnim vozilom. Naša odgovornost je, da 
voznikom zagotavljamo informacije o novih tehnologijah in jim pomagamo osvojiti 
znanje o njihovi uporabi.  
 
Naše srce pa je in ostaja avto-moto šport. Navijamo za vse naše športnike in 
športnice, ki tekmujejo tudi pod okriljem mednarodne motociklistične zveze FIM. 
Najlepše darilo ob našem letošnjem jubileju je naslov svetovnega prvaka Tima 
Gajserja v prestižnem razredu MXGP. S tretjo lovoriko najboljšega motokrosista 
sveta je postal tudi najuspešnejši slovenski motošportnik vseh časov.  
 
 
 
 



 

3 

 

Prizadevali si bomo: 
- da bomo še naprej pomagali našim voznikom,  
- skrbeli za reprezentance,  
- predvsem pa gojili podmladek, da se bodo lahko športnih uspehov veselile 

nove generacije. 
Pri tem bo ključno sodelovanje z našimi društvi, trenerji in drugimi športnimi delavci 
ter državo, saj so uspehi športnikov najboljša promocija Slovenije. 
 
Spoštovani! 
 
Danes vemo, kako naprednega duha so bili baron Codelli in njegovi sodobniki, ki so 
že deset let po tem, ko je na slovenska tla zapeljal prvi avtomobil, ugotovili, da je za 
razvoj mobilnosti in tehnične kulture ter napredek naroda nujno združevanje.  
 
Prepričan sem, da bomo vsi tukaj zbrani in drugih 80 tisoč članov AMZS združili moči 
pri soočanju z izzivi, ki so pred nami.  
 
Z enotnim ciljem:  

- da bo AMZS kot nacionalni avtomobilski klub še naprej prispeval k učinkoviti, 
predvsem pa varni mobilnosti svojih članov in drugih udeležencev v prometu, 

- kot nacionalna športna zveza za motošport in karting pa k uspešnosti 
slovenskega avto-moto športa: 

- obljubljamo, da bomo še poslušali slovensko himno ob vihranju naših zastav, 
ko bodo naši športniki stali na zmagovalnih tronih širom sveta. 

 
Gospe in gospodje, 
 
rad bi se zahvalil: 

- predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, 
- predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdanu Gabrovcu, 
- visokim predstavnikom FIM, FIA in EURO RAP 
- predstavnikom partnerskih evropskih klubov, tako s področja mobilnosti kot 

športa, 
- in vsem drugim, ki ste nas počastili s svojo prisotnostjo ob proslavljanju 

našega častitljivega jubileja.   
 
Iskrena zahvala tudi vam, predstavnikom društev in klubov, združenih v AMZS, 
športnim delavcem in športnikom za vaš prispevek k razvoju in uspehu AMZS. Tu ne 
smemo prezreti tudi zavzetega dela profesionalnih, strokovnih delavcev tako v Avto-
moto zvezi Slovenije kot AMZS delniški družbi. Velika zahvala tudi vsem našim 
članom za dolgoletno zaupanje in zvestobo AMZS. 
 
Naj živi Avto-moto zveza Slovenije! 
 
 
Nenazadnje pa. Lepo je slaviti na dan, ko bodo slovenske zastave znova ponosno 
vihrale. Od predsednika Republike Slovenije se bomo morali predčasno posloviti, saj 
gre podpirat naše odbojkarje, ki se bodo s Poljaki pomerili za finale EP v odbojki. 
Prosim, prenesite obilo pozitivne energije iz našega skupa tako na igralce kot na 
številne navijače. 


