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Trst - Gorica, 1.12.2020
Manjka še teden dni do jubilejnega rojstnega dne Združenja slovenskih športnih društev v
Italiji, ki letos praznuje svojo 50. obletnico delovanja. Bilo je ustanovljeno 8.decembra leta 1970 v
prostorih Stadiona 1.maja v Trstu, kjer so se zbrali predstavniki šestnajstih slovenskih športnih
društev, da bi ustanovili svojo krovno organizacijo. Tako pomembna obletnica bi si zaslužila prav
poseben praznik, za katerega pa bo treba, žal, še malo počakati. Dogodki, ki jih je ZSŠDI imelo v
programu med 7. in 8. decembrom, so zaradi vladnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa
preloženi na kasnejši termin. Če bo le mogoče, bo združenje obeležilo svojo okroglo obletnico v
januarju ali februarju. Program bo naslednji:
-simpozij o Bojanu Pavletiču, ki je bil najzaslužnejši za razvoj telesne kulture med Slovenci v Italiji,
tako da ga povsem upravičeno imamo za »očeta našega modernega športa«;
-predstavitev nove raziskave ZSŠDI o slovenskem športu v Italiji v času pandemije covid-19;
-slavnostna akademija z gosti.
Kljub temu, da letos praznika ne bo, pri ZSŠDI-ju ne ostajajo praznih rok. Sredi decembra bo
zagledala luč sveta knjiga »50 let ZSŠDI«, ki jo je uredil Branko Lakovič. Knjiga ponuja vpogled v
petdesetletno zgodovino uspešnega razvoja zamejske športne krovne organizacije in jo krasi veliko
fotografij. Novo publikacijo bo ZSŠDI predstavilo sredi decembra na spletni novinarski konferenci.

Iz knjige »50 let ZSŠDI« urednika Branka Lakoviča
»Po koncu 11. slovenskih športnih iger je 31. oktobra 1969, na sklepnem sestanku, trinajst
slovenskih športnih društev v Trstu pooblastilo odbor, naj deluje še naprej v funkciji skupne zvezne
organizacije in pripravi pogoje za materialno ustanovitev take organizacije. Po nalogu trinajstih
društev (Barkovlje, Breg, Cankar, Dom Rojan, Gaja, Kontovel, Kras, Primorec, Primorje, Repen, RMV,
Sokol, Zarja) so člani odbora SŠI Karleto Grgič, dr. Sergij Kralj, Bojan Pavletič, Aldo Rupel in Franko
Vitez poleg drugega sestavili predlog za novo organizacijo. …

Končno je prišlo do ustanovnega občnega zbora, ta je potekal 8. decembra 1970 v Trstu, v
mali dvorani Stadiona 1. maja, z naslednjim dnevnim redom: 1. otvoritev; 2. poročilo verifikacijske
komisije; 3. izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in dva člana); 4. izvolitev volilne komisije
(predsednik in dva člana); 5. Poročilo odbora SŠI in pripravljalnega odbora; 6. odobritev pravilnika
zveze; 7. Odobritev ustanovne listine; 8. volitve tajništva; 9. razno. …
Volitev ožjega tajništva se je udeležilo 35 delegatov. Izvoljeni so bili: tajnik Bojan Pavletič (32
glasov), podtajnik za Trst Mario Šušteršič (12), za Gorico Aldo Rupel (9), blagajnik Karel Grgič (24);
nadzorni odbor: predsednik dr. Sergij Kralj (25 glasov) ter člana Marko Waltritsch (22) in Bruno Rupel
(18). Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je tako tudi uradno dobilo pomembno mesto
med Slovenci v Italiji. Če smo dotlej pisali o štirih obdobjih v zgodovini naše telesne kulture, lahko
upravičeno zapišemo, da se je 8. decembra 1970 začelo peto obdobje našega športa!«
#jazsemzsšdi
50-letnica
Združenja
slovenskih
športnih društev v Italiji je praznik vseh
zamejskih športnikov mlajše in starejše
generacije. Zato bo v prihodnjih dneh na
Facebook in Instagram profilih Skupaj
zmoremo zaživela spletna akcija »Jaz sem
ZSŠDI«, preko katere združenje vabi vse svoje
reprezentante
in
reprezentantke
ter
obiskovalce svojih dogodkov, da delijo svoja
doživetja z objavo fotografije ali komentarja in
oznake #jazsemzsšdi. Akcija je namenjena
vsem, ki so kdajkoli oblekli reprezentančni dres slovenskih športnikov v Italiji ali so na katerikoli način
sodelovali na dogodkih, ki jih prireja ZSŠDI. Kdor bo objavil fotografijo se bo preko žrebanja
potegoval za brezplačni izvod nove knjige Branka Lakoviča.

Izjava predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina ob prihajajoči 50-letnici
»December – mesec sproščenega veselja, mesec ko se ob praznikih praznično počutimo tudi
mi, ko smo tudi notranje kar pripravljeni na veliko odprtost, na dialog in na načelno sprejemanje
vsega, kar je pred nami, na vsaj tiho prepričanje, da bo novo leto, v katerega nezadržno drsimo,
boljše, srečnejše in vsekakor lepše od leta, od katerega se poslavljamo. Tudi naše združenje je
stremelo za tem, da bi vsi slovenski športniki preživeli lep, očarljiv in slavnostno obarvan december,
ko naj bi z velikim prasketanjem proslavili naše srečanje z Abrahamom. Ves naš elan in vse naše
želje, da bi bili čimbolj slavnostni, zaenkrat še vedno duši epidemija, ki se očividno našemu jubileju
ne misli pokloniti in vse nas vsaj zaenkrat pušča v veliki zadregi in vročičnem iskanju novih datumov,
v katerih bomo izpeljali vse načrtovane pobude. Saj jih bomo in verjemite: nadvse odmevno in na
glas! Skušali se bomo sprehoditi skozi petdesetletno zgodovino našega organiziranega športa,
skušali bomo priklicati v spomin in izpostaviti delo in razvojne načrte dolge galerije osebnosti, ki so

vsaka na svojstven način vtisnile v petdesetletno zgodovinsko knjigo naše krovne organizacije čisto
svojstven osebni pečat.
Po svoje zgleda malce čudno, da se v teh neprijaznih časih, ko vse zamira, ko so nam onemogočeni
že čisto enostavni in povsem nedolžni človeški stiki, kljub tej nemogoči čustveni utesnjenosti
pogovarjamo o nekem prazničnem pridihu našega športa. Pa zakaj ne? Bodimo praznični in bodimo
srčno nastrojeni v pogledih v naš jutrišnji dan. V vseh teh mesecih hudega divjanja epidemije smo
dokazali, da nas bo zelo težko zbiti na tla. Reakcija našega športnega sveta s strani vseh naših
športnih delavcev je bila enkratna, polna iznajdljivosti, prežeta z ogromnimi zalogami dobre volje in
neobičajnega prostovoljnega dela.
Res pa je tudi to, da bi se v nas prav lahko zajedel globok pesimizem, saj smo lahko res vsi v velikih
skrbeh, kako bomo to našo športno barko peljali naprej. Zaskrbljeni smo nad dejstvom, da ob
epidemiji usiha tudi naše gospodarstvo. Prav tisto gospodarstvo, ki je leta in leta nudilo našemu
gibanju veliko kisika, da smo se lahko razvijali in rastli. Te kisikove jeklenke danes ni več ali če
slučajno je, se društva do nje dokopljejo zelo poredkoma. Zato pa prav dobro vemo, da bomo prav
kmalu slišali čedalje glasnejše klice na pomoč. In prav zato smo ustanovili solidarnostni športni sklad,
iz katerega bomo črpali nabrana sredstva in vsaj delno pomagali društvom pri obnavljanju dela pri
njihovih mladinskih odsekih. Solidarnostna akcija že nekaj časa poteka v sodelovanju z medijskim
partnerjem Primorskim dnevnikom in marsikdo se je že odzval naši prošnji za pomoč. Naše združenje
je od srca hvaležno vsem, ki so se odločili ali pa se še bodo, da v sklad darujejo svoj prispevek. Vsaka
denarna pomoč je kamenček, ki ga vstavljamo v mozaik našega športa, za katerega upamo, da bo
sčasoma ponovno blesteč tako kot je v preteklosti že bil.«
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