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Spoštovane in spoštovani! 

 

V športu dosegamo presežke. Prismučamo do tam, do koder ni še nihče, 

splezamo tja, kamor ni še nihče, preplavamo razdaljo, ki je ni še nihče, 

prekolesarimo razdalje, ki jih drugi ne. Ne premagujemo elementarnih naravnih 

zakonitosti in mej, temveč jih odkrivamo. A nismo le individualisti, uspešni so 

tudi naši ekipni športniki. Število osvojenih medalj na najvišjih mednarodnih 

tekmovanjih je zavidljivo glede na to, da nas je komaj 2 milijona; po tem 

uradnem olimpijskem kriteriju sodimo v najožji svetovni vrh.  

 

Prepričana sem, da nam bo uspelo tudi tokrat. 

 

Pričenjajo se napeti dnevi, na tribunah ali pred televizijskimi ekrani, ko bodo 

naši pogledi usmerjeni v koše in elektronske table, ko bo na parketu štelo vsako 

preigravanje, vsak zadet koš, hkrati pa na drugi strani tudi vsaka zgrešena 

priložnost in vsak prekršek nasprotnika. Na koncu resda šteje rezultat, nič manj 

pa tudi stisk rok igralcev obeh ekip v priznanju, da je bila tekma dobra in 

poštena, in da je zmagal najboljši.  

 

Košarko krasi kombinacija danega talenta in pridobljene tehnike, nepredvidljive 

strategije in strateške nepredvidljivosti, individualnih in kolektivnih naporov. 

Vendar pa je košarka šport, kjer pet izjemno sposobnih in uspešnih 



 

posameznikov ne tvori vselej tudi uspešne peterice. Pomemben je ekipni duh, ki 

pa ga prinese šele šesti, nepogrešljivi član, dober in motivirajoč selektor, ki je 

nenehno prisoten na igrišču, in ki ključno vlogo odigra s pravimi besedami in 

pravim nasvetom. To pravzaprav velja za vse ekipe, ki stremijo k doseganju 

odličnih rezultatov, in katerih uspehi krojijo usodo širše okolice. Ponosni smo na 

fante slovenske reprezentance, vendar pa je naša zaveza in dolžnost, da so 

tudi oni ponosni na svojo državo. Le tako lahko oblečejo slovenski dres in barve 

naše zastave branijo s častjo.  

 

Slovenci smo prizadevni v stvareh, ki jih radi počnemo, smo aktivni in delavni, 

imamo željo po uveljavitvi. Naj se ob koncu še enkrat zahvalim tako 

organizatorjem kot vsem drugim, ki ste sodelovali pri tem, da danes zvečer 

odpiramo EuroBasket 2013, največji športni dogodek v zgodovini samostojne 

Slovenije. 

 

Dobro košarkaško ekipo radi primerjamo z dlanjo, ki postane pest, sinonim 

moči, šele ko se v eno združi vseh pet prstov.  

 

Tudi mi bomo naslednje dni stiskali naše pesti za slovenske fante, z njimi upali, 

dihali in živeli. Vsem skupaj želim dobro in športno navijanje, obiskovalcem iz 

tujine pa, da bi se prijetno počutili v naši Sloveniji in se vrnili domov s Slovenijo 

v svojih srcih. 

 

Naj zmaga najboljši, jaz pa bom seveda navijala za Slovenijo. 


