
 

 

Spoštovani športnice in športniki, 
cenjeni petkratni svetovni prvak, 
spoštovani športni delavci, funkcionarji in člani društev ter vsi prijatelji motošporta in 
kartinga! 
  
Nadvse vesel sem, da smo danes skupaj in da lahko po treh letih znova slavnostno 
obeležimo uspehe slovenskega motošporta in kartinga. 
 
Čas ob koncu leta je zaznamovan tudi z izbiro najboljšega v iztekajočem se letu. Izborov je 
vsako leto več in izbira se praktično že vse, kar si lahko zamislimo. Verjetno je v človeški 
naravi, da želimo ob koncu leta narediti revizijo – poenostaviti pogled za nazaj in spraviti 
vse pomembno na en sam imenovalec. A kadarkoli se človek poda na pot, na kateri bo na 
koncu izmed izjemnih dogodkov, ki so se nam zgodili, izvzel samo enega in ga postavil 
pred druge, mora vedeti, da si je zadal zelo zahtevno nalogo. Zato je razglasitev najboljših 
neizmeren privilegij in hkrati velika odgovornost.  
 
V Avto-moto zvezi Slovenije se odgovornosti izbora najboljših v motošportu in kartingu 
zavedamo, zato imamo jasno določena merila, ki povedo, kdo ste tisti izjemni posamezniki 
in posameznice, ki si za dosežke letošnjega leta zaslužite ne le počastitev na današnji 
prireditvi, temveč ste v zgodovino svojega športa zapisani kot najboljši v letu 2022. 
 
Dragi športnice in športniki, ki tekmujete pod okriljem naše krovne športne zveze,  
 
počaščen sem, da sem danes tukaj med vami, še posebej ob zavedanju, da biti najboljši v 
motošportu ali kartingu ni rezultat ene dirke, srečnih naključij, vremenskih pogojev ali 
dobre dnevne forme. Motošportniki in kartisti se za naslov najboljšega – pa naj bo to na 
svetu, v Evropi ali v državnih prvenstvih, za razliko od številnih drugih športov, večinoma 
ne merite le na eni tekmi. Vsi vi, ki ste danes tukaj, ste za ta uspeh trdo delali vso sezono. 
Zato vam v svojem in imenu Avto-moto zveze Slovenije izrekam iskreno priznanje in 
poklon. Še posebej tistemu, ki ne piše le slovenske zgodovine motošporta, temveč je z 
zlatimi črkami že zapisan tudi v svetovne športne statistike. 
 
Spoštovani Tim Gajser, petkratni svetovni prvak v motokrosu, za nas nisi le motošportnik 
ali športnik leta, si najboljši slovenski motošportnik vseh časov in eden najboljših 
motokrosistov sveta vseh časov! V osmih letih biti petkrat najboljši in si pokoriti vso 
svetovno konkurenco je več kot le uspeh športnika. Je dosežek človeka, ki v iskanju 
popolnosti premika meje mogočega. Pri čemer, dragi Tim, verjamemo, da še nisi rekel 
zadnje besede in da se bomo skupaj s tabo in tvojimi navijači še mnogokrat veselili 
vrhunskih dosežkov. 
 
V AMZS smo ponosni, da je Tim Gajser v letošnjem letu postavil še en mejnik, saj je prvi 
slovenski motošportnik, ki mu je predsednik republike podelil državno odlikovanje Zlati red 
za zasluge. Tudi s tem premikamo meje in širimo razumevanje ter spoštovanje do 
dosežkov motošporta v slovenski družbi.  
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In ker brez vas prav tako ni premikanja meja, naj se ob koncu s posebno in veliko 
hvaležnostjo zahvalim društvom, funkcionarjem in mnogim prostovoljcem, ki ste ključni 
steber organizacije dirk in dela z mladimi. Brez vas ni športa! 
 
Spoštovane in spoštovani, želim vam čim več premaganih in preseženih meja. Športnih in 
osebnih. Lepe praznike in srečno v 2023! 
 
 
 
Govor Andreja Brgleza, predsednika Avto-moto zveze Slovenije, na slavnostni prireditvi 
Motošportnik leta 2022, ki je bila 21. decembra 2022 v Festivalni dvorani v Ljubljani.  


