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Dragi študenti, cenjeni košarkarji!

Neizmerno sem počaščen in iskreno vesel vabila v članstvo v častnem odboru 13. Evropskega
univerzitetnega prvenstva v košarki, ki se bo zgodilo konec junija v naši lepi Sloveniji. Prebivalci naše
male, a lepe dežele slovijo kot zapriseženi športniki. Od rekreativcev do vrhunskih šampionov, ki jih
pozna in občuduje vsa Evropa in ves svet. Šport nas združuje. Ko stremimo k temu, da smo najboljši,
ko želimo vedno znova premagovati športnega nasprotnika, to praviloma počnemo pošteno, brez
podtikanj in drugih nečednih potez. Malo je področij našega življenja in dela, ki se lahko pohvalijo s
podobnimi kvalitetami. Tudi zato je šport zdrav.
Še vedno smo priča gospodarskim težavam mnogih držav na stari celini. Tudi v naši deželi še nismo
splezali na zeleno vejo. A kljub težavam, najdemo čas, voljo in energijo za šport. Nekateri ljubiteljsko,
drugi profesionalno. Dragi športniki, evropska prvenstva zahtevajo ogromno truda in napora.
Potrebno je postoriti milijon drobnih stvari, da vse poteka nemoteno, da boste domov odhajali
zadovoljni in srečni. Tudi 13. Evropsko univerzitetno prvenstvo ne bo minilo brez požrtvovalnih
prostovoljcev; mladih in starejših športnih navdušencev, ki vam bodo radi priskočili na pomoč. In ko
boste najbolj veseli, se spomnite nanje.
Naj vam ob koncu tega kratkega nagovora položim na srce: poleg napornega tekmovanja, ki je pred
vami, si vzemite nekaj časa tudi za nova poznanstva, za kratek izlet po naši deželi, naj se v vaši
beležnici najde nov e-mail naslov, kakšna nova telefonska številka. Šport je lep, najpomembnejšo
vlogo v njem igramo ljudje. Želim vam vse dobro, želim vam, da bi se pri nas počutili kot doma in
prepričan sem, da bodo prijazni domačini k temu še kako pripomogli. Verjamem, da vaš tokratni obisk
Slovenije ne bo tudi zadnji.

Olimpijski pozdrav!
Bogdan Gabrovec
predsednik

