
1

44. 

SREČANJE

SLOVENSKIH

ŠPORTNIK
OV 

IZ
 O

BM
EJN

IH
 

DEŽEL

Kid
rič

evo, 1
7. in

 18. ju
nija

 2022



2



3

O OBČINI KIDRIČEVO
Kidričevo sodi med mlajše kraje, je urbano, sodobno 
naselje, ki ni brez duše. Nastalo je kot novozgrajeno 
industrijsko naselje, ki je raslo s stanovanjskimi bloki med 
borovimi gozdovi sredi Dravskega polja, nedaleč stran od 
tovarne glinice in aluminija, ter prevzelo vodilno vlogo 
v širšem prostoru in se razvilo v samostojno krajevno 
in občinsko središče. Kraj je bil leta 1953 poimenovan 
po revolucionarju in gospodarstveniku Borisu Kidriču 
(1912-1953). Pri Kidričevem gre za poseben fenomen 
novodobnega kraja, ki je umeščen v zgodovinsko bogato 
kulturno krajino starih župnijskih središč Svetega 
Lovrenca, Svete Kungote, Cirkovc in občinskega središča 
Slovenja vas.

Krajevna skupnost je bila ustanovljena leta 1965, zajemala 
pa je vasi: Apače, Njiverce, Kungota pri Ptuju in Strnišče.
V sedanji občini Kidričevo so bili v preteklosti kraji malo 
raziskani. Najdbe in novejša izkopavanja potrjujejo 
kontinuirano poseljenost tudi v arheoloških obdobjih. 
Iz prazgodovinskega obdobja so tako na tem območju 
našli dve prazgodovinski gomili (turška griča) in kamnito 
sekiro, ki je bila najdena v Stražgonjci, mnogo mrtvaških 
kosti, sabelj in sulic v Župečji vasi ter žare s sežganimi 
kostmi v Lovrencu na Dravskem polju.
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Drage športnice, dragi športniki! 

Slovenci smo športni narod. Prav nič nas ne poveže tako 
kot vrhunski dosežki naših izjemnih športnikov. Športne 
aktivnosti pa se vedno znova izkažejo tudi za odličen način 
ohranjanja in krepitve slovenske identitete med Slovenci v 
zamejstvu. Pritegnejo namreč mnogo mladih,  prepletejo 
pa jih s slovenskim jezikom, ki mu v mnogih športnih 
društvih namenjajo posebno skrb. Prav tako so izrednega 
pomena srečanja, ki Slovence iz vseh štirih zamejstev 
povežejo ne le v tekmovalnem temveč tudi slovenskem 
duhu. 

Veseli me, da je letos, po predolgem obdobju pandemije, 
ponovno priložnost za Srečanje slovenskih športnikov 
iz obmejnih dežel. Že štiriinštiridesetič bo ob športnih 
užitkih prineslo tudi nova poznanstva in prijateljstva, kar 
bo še dodatno okrepilo povezanost skupnega slovenskega 
športnega prostora.

Športen pozdrav,

Matej Arčon
minister

Spoštovani,

v čast in v veselje nam  je, da lahko 44.  Igre zamejskih 
Slovencev gostimo v občini Kidričevo.

Če vas vprašam, na kaj pomislite, ko slišite za Občino 
Kidričevo, boste zagotovo odgovorili Nogometni klub 
Aluminij. Na naš nogometni klub Aluminij  smo zelo 
ponosni, tako zaradi številnih uspehov, kakor tudi zaradi 
otrok in mladine, ki se na kidričevski športni infrastrukturi  
urijo v  najboljše nogometaše. V naši občini pa delujejo tudi 
številna druga športna društva, zato ne smemo pozabiti 
na Namiznoteniški klub  Cirkovce, ki tradicionalno žanje 
uspehe na številnih tekmovanjih.

Vsekakor smo občina, ljubiteljica in podpornica športa, 
kajti šport nas navdušuje in najbolj povezuje. V športu 
se odpirajo vrata, tkejo vezi prijateljstva in ponujajo roke 
sodelovanja. Šport  utrjuje narodno zavest, pripadnost in 
nas združuje in povezuje.  

Vsakoletna srečanja športnikov obmejnih dežel so  tako 
postala že del tradicije in kot že rečeno  imajo  izjemno 
pomembno vlogo pri vzpostavljanju ter ohranjanju 
medsebojnih stikov in prijateljskih vezi med mladimi 
zamejskimi Slovenci.

Vsem sodelujočim želim obilo poguma in športnega 
duha, ter naj vam bivanje v naši občini in sodelovanje na 
letošnjih igrah ostane v lepem in prijetnem spominu.

Anton Leskovar,
župan
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Spoštovane športnice in športniki  44. srečanja slovenskih 
športnikov iz obmejnih dežel

Dve leti zapored smo morali žal odpovedati 44. Srečanje 
slovenskih športnikov iz obmejnih dežel zaradi 
zdravstvenega stanja v vseh državah in vas zato toliko 
bolj z velikim veseljem in radostjo prisrčno pozdravljam 
na  44. 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 Kidričevo in pa seveda veliko športnih uspehov na 
tekmovanju, predvsem pa druženja z vašimi sovrstniki.

Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel iz Italije, 
Avstrije, Madžarske v Sloveniji igra pomembno vlogo pri 
vzpostavljanju ter ohranjanju medsebojnih stikov in 
prijateljskih vezi med mladimi zamejskimi Slovenci treh 
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 
Kidričevo, njenemu županu gospodu Antonu Leskovarju 
in Športni zvezi Občine Kidričevo. Posebna zahvala tudi 
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 
lepem okolju  občine Kidričevo,  pa vam bo prav gotovo 
ostalo še dolgo v spominu.

Sonja Poljšak,
predsednica Komisije za zamejski šport pri Olimpijskemu 
komiteju Slovenije- Združenju športnih zvez

Drage športnice in športniki!

Ponovno je prišel čas za srečanje športnikov, prijateljev 
iz obmejnih dežel. Vesel sem, ko vidim kako številke takih 
dogodkov vztrajno rastejo. Letošnje srečanje je že 44. po 
vrsti in tudi tokrat se je več sto športnikov iz sosednje 
Italije, Koroške in Madžarske srečalo v prelepi okolici 
Kidričevega. Za nami je težko leto, ki je močno prizadelo 
tudi šport po celem svetu. Ponosen sem, da vas, obmejnih 
prijateljev, ki tako predano skrbite za razvoj športa mladih, 
ne premaga niti pandemija. Skrbno, vztrajno, ponosno in 
predano skrbite za pogoje ukvarjanja s športom onkraj 
naših meja. 

Naj ta naša srečanja, ki so postala že lepa in bogata 
tradicija, živijo dalje ter se ponosno prenašajo na mlajše 
generacije, ki bodo, kljub hitremu tempu življenja, znala 
ceniti neprecenljivo vrednost takih dogodkov. Stisk roke, 
prijateljski obrazi, nova poznanstva in osebne izkušnje 
so tisto, kar človeka bogati. In na nas je, da to skupaj 
negujemo in bogatimo.

Še enkrat hvala za vaš doprinos, vsem udeležencem pa 
želim obilico nepozabnih spominov.

Bogdan Gabrovec,
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 
– Združenja športnih zvez
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Spoštovani športni prijatelji iz obmejnih dežel

Izredno me veseli, da lahko po dveh napornih letih 
ponovno organiziramo tradicionalno letos že 44. srečanje 
mladih športnikov v Sloveniji.

Prepričan sem, da se bodo med mladimi športniki stakale 
številne prijateljske niti in s nadaljnjim sodelovanjem si 
bomo prizadevali, da bodo te z leti postale trajne in trdne 
vezi.

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. 

Šport povezuje ljudi!  

Mag. Janez Sodržnik,
prvi podpredsednik OKS-ZŠZ

Pozdravljene športnice in športniki!

V veliko veselje nam je, da bomo lahko izvedli 44. srečanje 
športnic in športnikov iz obmejnih dežel v Kidričevem po 
dveh zelo nenavadnih letih Zavedamo se, da smo v tem 
obdobju ravno športniki in športnice, kakor tudi športni 
navdušenci bili prikrajšani za marsikatero izkušnjo. Ravno 
za to, smo se v Športni zvezi občine Kidričevo zavzeli, 
da izvedemo letošnje srečanje v našem duhu »Skupaj 
zmoremo več«.

Verjamem, da boste v kraju, kjer se kalijo najboljši 
nogometaši in mnogi drugi zelo uspešni športniki v regiji, 
začutili utrip športnega duha. 

Šport je zmeraj bil tisti, ki je ljudi povezoval, navduševal in 
krepil. Utrip slovenskega športa je  mogoče prepoznati tudi 
čez meje naše domovine in ob zmagah naših športnikov 
slovenska zavest sije iz naših src, ne glede na to, kje smo. 

Športna zveza občine Kidričevo deluje in povezuje številna 
športna društva v občini, pri izvedbi športnih dogodkov 
pa sodelujemo s številnimi panožnimi zvezami. Pri 
organizaciji dogodkov in srečanj želimo, da se naši gostje 
počutijo dobrodošli in zadovoljni. 

Prav to, je nas organizatorje, vodilo pri organizaciji tega 
srečanja, povezovanje, športni duh, narodna zavest, 
predvsem pa prijetno in sproščeno druženje, za  katerega 
si vsi želimo, da bi nam ostal v spominu.

Želimo vam obilo športnih užitkov, novih poznanstev ter 
izkušenj, ki vas bodo bogatile, pri tem pa se ne pozabite 
zabavati.

Velik športen pozdrav,

Simona Gaiser
predsednica Športne zveze Občine Kidričevo
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44. SREČANJE SLOVENSKIH 
ŠPORTNIKOV 
IZ OBMEJNIH DEŽEL
Kidričevo, 17. in 18. junija 2022

ORGANIZATOR:  OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE —
ZDRUŽENJE SPORTNIH ZVEZ

SOORGANIZATOR:  ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KIDRIČEVO  
V SODELOVANJU Z OBČINO KIDRIČEVO

Udeleženci: 
 ZASTOPSTVA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ŠPORTNIH 
DRUŠTEV V ITALIJI (ZSSDI),  
SLOVENSKE ŠPORTNE ZVEZE S KOROŠKE (SSZ),  
ZVEZE SLOVENCEV NA MADŽARSKEM (Porabje),  
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KIDRIČEVO

Kraj prireditve: Kidričevo

Srečanje bo v naslednjih športnih 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 2007 in mlajše. Igra se na dva 
dobljena seta. 

Žrebanje bo pred začetkom turnirja.

Košarka
Tekmujejo igralci rojeni 2007 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.

Namizni tenis
Tekmujejo igralci in igralke rojeni 2007 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 



PROGRAM PRIREDITVE

PETEK,  17.6.2022
17.00: prihod udeležencev in namestitev 
18.00: svečana otvoritev 44. Srečanja slovenskih 
športnikov iz obmejnih dežel–Park mladosti Kidričevo 
(v slučaju slabega vremena v  Športni dvorani Kidričevo)
20.00: večerja – Park mladosti Kidričevo

SOBOTA, 18.6.2022
7.00: zajtrk
8.40: odhod avtobusa do športnih prizorišč – prevoz z 
avtobusi športnih zvez iz zamejstva
9.00: začetek tekmovanj
12.00 – 14.00: kosilo – Park mladosti Kidričevo
14.00: zaključna slovesnost – Park mladosti Kidričevo

ODBOJKA
Športna dvorana Kidričevo
Vodja tekmovanja: Andraž Potočnik
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Slovenska športna zveza Koroške
• Športna zveza Občine Kidričevo

RAZPORED TEKMOVANJA
1.  tekma – Slovenska športna zveza Koroške:  

Športna zveza Občine Kidričevo
2.  tekma – Športna zveza Občine Kidričevo:  

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
3.  tekma – Slovenska športna zveza Koroške:  

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 

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: 
Ob zvokih himne za fair play se podelili fair play priznanje  
v primeru, da bi udeleženec ali ekipa med srečanjem 
izvedel/ a posebno športno potezo.
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KOŠARKA
Športna dvorana Kidričevo 
Vodja tekmovanja: Anton Podvršek
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Slovenska športna zveza Koroške
• Športna zveza občine Kidričevo

RAZPORED TEKMOVANJA
1.  tekma – Združenje slovenskih športnih društev v Italiji: 

Športna zveza Občine Kidričevo
2.  tekma– Slovenska športna zveza Koroške:  

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
3.  tekma– Slovenska športna zveza Koroške: 

Športna zveza Občine Kidričevo

NOGOMET
Športni park Aluminij  
Vodja tekmovanja: Toni Pernat
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Zveza Slovencev na Madžarskem (Porabje)
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Športna zveza Občine Kidričevo

RAZPORED TEKMOVANJA
1.  tekma – Zveza Slovencev na Madžarskem: 

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
2.  tekma – Športna zveza občine Kidričevo: 

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
3.  tekma – Zveza Slovencev na Madžarskem:  

Športna zveza Občine Kidričevo

NAMIZNI TENIS
Športna dvorana Kidričevo
Vodja tekmovanja: Jaša Lozinšek
Začetek tekmovanja: 9:00

EKIPE:
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
• Slovenska športna zveza Koroške
• Športna zveza občine Kidričevo

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

Za vse ekipe bo avtobusni prevoz organiziran iz 
namestitvenih objektov do športnih objektov (avtobusi 
športnih zvez iz zamejstva).
• Odhod v soboto ob 8.45 
• Povratek po zaključku tekmovanj
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44. SREČANJE SLOVENSKIH 
ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH 
DEŽEL

ČASTNI ODBOR

Matej Arčon,  minister za Slovence v zamejstvu 
in po svetu

Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo

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

Simona Gaiser, predsednica Športne zveza Občine 
Kidričevo

ORGANIZACIJSKI ODBOR

TONI PERNAT, vodja tekmovanja v nogometu
ANTON PODVRŠEK, vodja tekmovanja v košarki 
ANDRAŽ POTOČNIK, vodja tekmovanja v odbojki
JAŠA LOZINŠEK, vodja tekmovanja v namiznem tenisu
ALENKA KUTNJAK, vodja programa otvoritvene in zaključne 
slovesnosti






