
1

43. 

SREČANJE

SLOVENSKIH

ŠPORTNIK
OV 

IZ
 O

BM
EJN

IH
 

DEŽEL

Podčetr
te

k, 1
4. in

 15. ju
nij 

2019



2



3

DOBRODOŠLI! 
Gričevnata pokrajina, na prisojnih pobočjih posejana z 
vinogradi in gorcami (zidanicami), ki vabijo na kozarček 
domačega, velja za enega najlepših in najbolj prijaznih 
delov Slovenije. Dan zase v Termah Olimia presega še tako 
visoka pričakovanja razvajanja telesa in duha. Kozjanski 
park, zavarovano območje narave, ki se zliva z destinacijo 

O OBČINI PODČETRTEK
Občina Podčetrtek je ena od novoustanovljenih občin 
v Sloveniji. Uradno je začela delovati v letu 1995. Občina 
Podčetrtek je turistična in kmetijska občina.

Nastala je kot ena izmed šestih občin (Rogatec, Rogaška 
Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli in 
Podčetrtek) na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah.

Na območju občine živi v 26 naseljih 3374 prebivalcev. 
Na ozemlju občine so značilna podeželska naselja. Glede 
na gričevnat svet in intenzivno kmetijsko gospodarstvo 
zasledimo tu razložena naselja, kjer se med posameznimi 
domovi razprostirajo kmetijske površine (Virštanj, Nezbiše, 
Olimje …).

Med strnjenimi naselji so najbolj razširjene vasi, in sicer 
obcestne ter gručaste. Primera obcestnih vasi sta Imeno 
in Dekmanca, gručastih pa Polje ob Sotli in Pristava pri 
Mestinju. Na višjih nadmorskih višinah zasledimo samotne 
kmetije.

Podčetrtek 20+ (Podčetrtek z okolico 20km in več), ponuja 
celo paleto naravnih in kulturnih znamenitosti ter 
prijaznih stiskov rok domačinov. Potem je tukaj še najlepša 
vas v Evropi, vas Olimje, najbolj grajski med slovenskimi 
gradovi, grad Podsreda …
Tukaj vsak odkriva svojo zanimivost – odkrijte jo tudi vi!

Občina se razteza v smeri S-J ob mejni reki Sotli, predvsem 
v pokrajinah Zgornje in Srednje Sotelsko. Proti notranjosti 
Slovenije jo omejuje na zahodu Rudnica, na severu Sveta 
Ema z Roginsko gorco ter Pristavško-Zibiškim poljem, na 
vzhodu mejna reka Sotla in na jugu severna pobočja Orlice.

Obmejno lego občine Podčetrtek s sosednjo državo 
Hrvaško dopolnjuje meddržavni mejni prehod Imeno. 

Podčetrtek je največji kraj na Sotelskem. Razteza se v 
dolini ob stranski cesti, ki se pri železniški postaji odcepi 
od glavne ceste Slovenska Bistrica-Mestinje-Brežice. 
Grad nad naseljem in samo naselje se v srednjem veku 
večkrat omenjata, pomembnejši pa je postal leta 1328 
po pridobitvi trških pravic. V kraju so v srednjem veku 
prepregali konje na furmanski poti Kunšperk-Lemberg pri 
Šmarju-Poljčane; še v 19. stoletju se je veliko domačinov 
ukvarjalo z živinorejo. Danes je poleg turizma precej 
razvito tudi vinogradništvo.
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DRAGE ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI, ...

... v veliko veselje mi je, da vas lahko nagovorim ob vaši 
tradicionalni športni prireditvi, ki združuje naše športne 
rojake iz zamejstva. Tovrstna srečanja igrajo pomembno 
vlogo pri vzpostavljanju in ohranjanju medsebojnih 
stikov, prijateljskih vezi med mladimi zamejskimi Slovenci 
ter vam ponujajo odlično izhodišče, da te svoje izkušnje 
nadgradite tudi v višjih, starejših selekcijah, kot tudi 
drugih družbenih aktivnostih, pomembnih za ohranitev 
identitete in ohranjanje slovenskega jezika ter kulture. 

Šport in zdrav duh v zdravem telesu, so pomembi dejavniki, 
ki združuje tako mlade in starejše, tako tiste naše na tej 
strani meje, kot tiste naše na drugi strani meje in po svetu. 
Slovensko besedo, glas, zastavo in Zdravljico, so tako v 
svet ponesli že številni naši športniki in nas tako povezali, 
združili, ne le onstran meje matične države, temveč tudi 
že dlje, čez to, ali drugo »lužo« (oceane).

Vaša srečanja vam ne prinašajo le nove tekme, zmage 
in tudi poraze, temveč tudi nove obraze, poznanstva, 
druženja in tudi spoznavanje vaše »matične domovine« 
Slovenije. Takšna srečanja so tudi nepozabna druženja 

z vrstniki. Slovencem iz sosednjih držav pa omogočajo 
sklepanje novih znanstev in prijateljstev. Nove vezi, ki 
se spletejo, pa pripomorejo k ohranjanju, spoštovanju 
ter bogatenju slovenske besede. Omogočajo boljšo 
medsebojno razumevanje v materinščini ter širjenje 
slovenske kulturne dediščine. 

Prav vključevanje mladih, v druge, ne le v športne zamejske 
inštitucije, je pomemben dejavnik za nadaljnjo uspešno 
identiteto slovenstva v zamejstvu.  Za vse pa imajo takšna 
srečanja, ob vseh športnih užitkih, tudi velik kulturni 
in narodnostni pomen, zato bomo to vašo tradicijo 
spodbujali in ohranjali še naprej.

Verjamem, da bo izmenjava izkušenj, navezovanje novih 
poznanstev, predvsem pa druženje v športnem duhu, vsem 
nam dodatno obogatilo življenje in odprlo kakšno novo 
obzorje.

Naj zaključim z nekoliko prirejenim »olimpijskim geslom«, 

VAŽNO JE SODELOVATI IN SE DRUŽITI! 
Želim vam veliko športnih užitkov, veselja, smeha, 
prijetnega druženja in dobrega počutja med nami v 
Sloveniji ter predvsem življenjskih zmag!

Hvala tudi vsem požrtvovalnim organizatorjem in 
gostiteljem…

Športni pozdrav.

Peter J. Česnik
Minister
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SPOŠTOVANE ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI, CENJENI GOSTJE.

Občina Podčetrtek je izrazito turistična občina. Je 
prejemnica številnih nagrad za urejenost in trajnost. 
Vsa leta se trudimo skrbeti za vse generacije, zato poleg 
infrastrukture skrbimo za vlaganje v ljudi, predvsem v 
najmlajše.

SPOŠTOVANE ŠPORTNICE 
IN ŠPORTNIKI  
43. srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel

Prisrčno vas pozdravljam na 43. srečanju slovenskih 
športnikov iz obmejnih dežel v matični domovini. V imenu 
organizatorja tega srečanja, Olimpijskega komiteja 
Slovenije-Združenje športnih zvez-Komisije za zamejski 
šport vam želim prijetno bivanje v občini Podčetrtek in pa 
seveda veliko športnih uspehov na tekmovanju, predvsem 
pa druženja z vašimi sovrstniki.

V preteklih letih smo zgradili veliko športne infrastrukture. 
V vsaki večji vasi smo zgradili igrišče, zgradili smo novo 
dvorano, imamo veliko km zgrajenih kolesarskih stezi, 
poti... Skratka priložnosti za  športno udejstvovanje je 
veliko.

Občina je znana tudi po izrednem mednarodnem 
sodelovanju. Imamo veliko prijateljev po svetu, še posebej 
pa veliko sodelujemo z našimi sosedi preko reke Sotle s 
katerimi snujemo številne skupne projekte.

Vesel sem, da v množici prireditev letos gostimo tudi 43. 
Srečanje Slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. Skupaj 
se bomo družili in verjamem, da bomo preživeli lepo 
športno srečanje.

Spoštovane in spoštovani.
Želim vam, da dobro spoznate naše kraje, 
da uživate in veliko športnih uspehov.   
      
Peter Misja
Župan občine Podčetrtek

Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel iz Italije, 
Avstrije, Madžarske in Hrvaške v Sloveniji igra pomembno 
vlogo pri vzpostavljanju ter ohranjanju medsebojnih 
stikov in prijateljskih vezi med mladimi zamejskimi 
Slovenci štirih držav in z mladino v matični domovini, zato 
bomo to tradicijo ohranjali naprej.

Verjamem, da vam bodo pogoji tekmovanja in bivanja zelo 
dobri, za kar gre že v naprej zahvala izvajalcu iger Občini 
Podčetrtek, njenemu županu gospodu Petru Misja in 
Športni zvezi Kozje. Posebna zahvala pa Uradu Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki pretežno financirana 
to srečanje.

Želim vam, da tekmujete v duhu fair playa, torej 
pomembno je sodelovati. Dvodnevno druženje, ki ga boste 
preživeli v prekrasnem zdravilišču Terme Olimia v občini 
Podčetrtek,  v biseru lepote narave, pa vam bo prav gotovo 
ostalo še dolgo v spominu.

Sonja Poljšak
Predsednica Komisije za zamejski šport pri 
Olimpijskemu komiteju Slovenije
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SPOŠTOVANI ŠPORTNI 
PRIJATELJI IZ OBMEJNIH 
DEŽEL

Izredno me veseli, da tudi tokratno srečanje športnikov iz 
zamejskih dežel poteka v sodelovanju z našimi občinskimi 
športnimi zvezami, ki predstavljajo osnovne celice 
povezanega civilnega športnega delovanja v lokalnih 
okoljih.

DRAGE ŠPORTNICE IN 
ŠPORTNIKI!

Radosti me dejstvo, da gre letos že za 43 srečanje 
slovenskih športnic in športnikov iz obmejnih dežel. 
Bogata tradicija, ki jo je potrebno skrbno negovati 
in ohranjati v nedogled. Pri tem imam v mislih, poleg 
merjenja športnikov na tekmovališčih, tudi srečanje starih 

prijateljev, še bolj pa spoznavanje novih mladih obrazov 
z obeh strani meje. Čeprav živimo v digitalni dobi, ko 
ste mladi dnevno prisotni na družbenih omrežjih, sem 
prepričan, da so pogovori v živo, izmenjava izkušenj in 
druženje tista dodana vrednost, ki bogati naša življenja.

Tudi tokrat ne gre pozabiti podpore Urada vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Hvala in upanje, da se bo ta podpora nadaljevala. Ob tej 
priložnosti ponovno ne morem mimo predanega dela 
naših prijateljev v Združenju slovenskih športnih društev 
v Italiji, v Slovenski športni zvezi na avstrijskem Koroškem 
in v Zvezi Slovencev na Madžarskem. Iskrena hvala za vaše 
plemenito delo.

Vsem udeležencem športnega srečanja v tem prelepem 
koncu Slovenije želim obilo užitkov.

Bogdan Gabrovec
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez

Ena od strateških nalog delovanja OKS-ZŠZ je krepitev 
sodelovanja med športnimi društvi, ki delujejo v matični 
deželi z društvi in zvezami iz obmejnih dežel. Le tako se 
lahko dolgoročno ohranjajo in krepijo vezi med nami.
Novi generaciji mladih športnic in športnikov želim 
prijetno druženje ob športu in da bi tudi s tokratnega 
srečanja odšli z lepimi spomini; predvsem pa s trajnimi 
prijateljstvi. 

Naj šport ponovno dokaže, da povezuje ljudi!  

Mag. Janez Sodržnik
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ
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43. SREČANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV 
IZ OBMEJNIH DEŽEL
Podčetrtek, 14. in 15 junij 2019

ORGANIZATOR: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZDRUZENJE SPORTNIH ZVEZ

SOORGANIZATOR: ŠPORTNA ZVEZA KOZJE V SODELOVANJU Z OBČINO PODČETRTEK

Udelezenci:  ZASTOPSTVA ZDRUZENJA SLOVENSKIH SPORTNIH DRUSTEV V ITALIJI (ZSSDI), SLOVENSKE SPORTNE  
ZVEZE S KOROSKE (SSZ), ZVEZE SLOVENCEV NA MADZARSKEM (Porabje), ŠPORTNE ZVEZA KOZJE

Kraj prireditve: Podčetrtek in Kozje

Srecanje bo v naslednjih sportnih panogah: 

Nogomet
Igra se na velikem nogometnem igrišču, 2 x 20 minut. 
Žrebanje bo pred začetkom turnirja. Prvo tekmo 
igrajo domačini. Igra se v dveh skupinah. V primeru 
neodločenega rezultate se strelja izmenično pet 
enajstmetrovk. Zmagovalca v posamezni skupini igrata za 
1. mesto, poraženca pa za 3. mesto. Disciplinski organ je 
vodja tekmovanja. V primeru, da je igralec izključen, vodja 
tekmovanja odloča o nadaljnjem nastopanju igralca.

Odbojka
Tekmujejo igralke rojene 2004 in mlajše. Igra se na dva 
dobljena seta. 
Žrebanje bo pred začetkom turnirja.

Košarka
Tekmujejo igralci rojeni 2004 in mlajši. 
Igra se po sistemu 3x10 minut čiste igre. Žrebanje bo pred 
začetkom turnirja. 
V primeru, da imajo vse ekipe enako število zmag in 
porazov, odloča o uvrstitvi količnik danih in prejetih košev.



PROGRAM PRIREDITVE

PETEK 14. 6. 2019

16.00 – 1. seja Komisije za zamejski šport OKS-ZŠZ -  HOTEL BREZA
17.00 : prihod udeležencev in namestitev v Termah Olimia- HOTEL BREZA - recepcija
18.00 : svečana otvoritev 43. Srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel -  Trg Lipa, Terme Olimia (v slučaju slabega 
vremena v športni dvorani Podčetrtek)
20.00 : večerja – HOTEL BREZA

SOBOTA 15. 6. 2019

7.00 : zajtrk
8.40 odhod avtobusa v Kozje (ekipe v nogometu in namiznem tenisu) – prevoz z avtobusi športnih zvez iz zamejstva
9.00 začetek tekmovanj
12.00 – 14.00 kosilo (več skupin) – hotel Breza
14.00 zaključna slovesnost  - Športna dvorana Podčetrtek

Namizni tenis
Tekmujejo igralci in igralke rojeni 2004 in mlajši. 
Tekmovanje je ekipno - moški in ženske. Ekipo sestavljata 
dva tekmovalca oz. tekmovalki. Za uvrstitev se igra po 
sistemu vsaka ekipa z vsako, vrstni red tekem se določi 
pred začetkom tekmovanja z žrebom. V vsaki tekmi se 
igra dvakrat posamezno in enkrat v paru na dva dobljena 
seta (možna je izvedba sistema Davis-cup, dogovor na 
tehničnem sestanku). V primeru enakega števila zmag in 
porazov odloča o uvrstitvi količnik dobljenih in izgubljenih 
setov, v primeru enakega količnika teh, pa količnik danih 
in izgubljenih točk.

V vseh primerih, kjer razpis ni dovolj natančen, se 
uporabljajo pravila mednarodnih zvez.

Podelitev priznanja za fair play potezo: 
Miroslav Cerar, Ambasador RS za šport, strpnost in fair play 
bo na zaključni slovesnosti ob zvokih himne za fair play, 
podelil fair play priznanje v primeru, da bi udeleženec ali 
ekipa med srečanjem izvedel/ a posebno športno potezo.

ODBOJKA
Športna dvorana Podčetrtek 
Vodja tekmovanja: Boštjan Šelekar
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Slovenska športna zveza Koroške
• Obsotelje in Kozjansko

RAZPORED TEKMOVANJA
1. tekma – Obsotelje in Kozjansko : Združenje slovenskih 
športnih društev v Italiji 
2. tekma - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : 
Slovenska športna zveza Koroške
3. tekma - Slovenska športna zveza Koroške :
 Obsotelje in Kozjansko
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KOŠARKA
Športna dvorana Podčetrtek 
Vodja tekmovanja: Boštjan Šelekar
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Slovenska športna zveza Koroške
• Obsotelje in Kozjansko

RAZPORED TEKMOVANJA
1. tekma – Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : 
Slovenska športna zveza Koroške 
2. tekma - Slovenska športna zveza Koroške : 
Obsotelje in Kozjansko
3. tekma - Obsotelje in Kozjansko : 
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 

NOGOMET
Športni park Kozje 
Vodja tekmovanja: Jože Zajc
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Zveza Slovencev na Madžarskem (Porabje)
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Slovenska športna zveza Koroške
• Obsotelje in Kozjansko

RAZPORED TEKMOVANJA
1. tekma – Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : 
Obsotelje in Kozjansko 
2. tekma - Slovenska športna zveza Koroške : 
Zveza Slovencev na Madžarskem (Porabje)
3. tekma –poraženec 1 : 
poraženec 2 (tekma za tretje in četrto mesto)
4. tekma – zmagovalec 1 : 
zmagovalec 2 (tekma za prvo in drugo mesto)

NAMIZNI TENIS
Večnamenski center Kozje 
Vodja tekmovanja: Ervin Perčič
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Slovenska športna zveza Koroške
• Obsotelje in Kozjansko

RAZPORED TEKMOVANJA
Igra vsak ekipa z vsako, žreb se izvede neposredno pred 
tekmovanjem

NOGOMET -  NAMIZNI TENIS -  AVTOBUSNI PREVOZ
Za vse ekipe bo avtobusni prevoz organiziran iz Terem 
Olimia do Športnega parka Kozjansko in večnamenskega 
centra Kozje (avtobusi športnih zvez iz zamejstva).
- Odhod v soboto ob 8.45 
- Povratek po zaključki tekmovanj
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43. SREČANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV 
IZ OBMEJNIH DEŽEL

ČASTNI ODBOR
Peter J. Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek
Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez
Mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez
Miroslav Cerar, predsednik Slovenske olimpijske akademije
Sonja Poljšak, predsednica Komisije za zamejski šport pri OKS-ZŠZ
Roman Gradišek, predsednik Športne zveze Kozje

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Jože Zajc, sekretar ŠZ Kozje, vodja tekmovanja v nogometu
Boštjan Šelekar, vodja tekmovanja v košarki in v odbojki
Ervin Perčič, vodja tekmovanja v namiznem tenisu
Boštjan Misja, direktor TIC Podčetrtek, vodja programa otvoritvene in zaključne slovesnosti






