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LJUBLJANA, BUTIČNA ZELENA OAZA 
 
 
Ljubljana je ljubljena. V slovenščini imata besedi isti zven. Za tistega, ki Ljubljano zares spozna, imata tudi 
isti pomen. In Ljubljana ljubi zeleno, kar dokazuje tako s svojo zeleno podobo kot s prestižnim naslovom 
Zelene prestolnice Evrope 2016. 
 
V zadnjem desetletju je bil cilj, da se ustvari čim bolj prijazno mesto za meščane in obiskovalce. Ljubljana 
se je opazno preoblikovala v mesto za uživanje. S spremembo prometnega režima v centru so se površine 
za pešce bistveno povečale. Gostinski lokali v mestnem jedru, so na ulicah, ki so bile prej namenjene le 
prometu, postavili gostinske vrtove, kjer gostom postrežejo v osrčju romantičnega mesta. Ljubljana z 
urejenimi zelenimi površinami, s preurejenimi rečnimi nabrežji, javnimi pitniki, izposojo koles in številnimi 
drugimi okoljevarstvenimi ukrepi, omogoča bolj zdravo in prijetno bivanje meščanom in obiskovalcem. 
 

 
 
Ljubljana je poznana tudi po izjemno bogati kulturni ponudbi z mnogo dogodki na prostem, ki so za 
obiskovalce brezplačni, kot tudi raznovrstnimi mednarodnimi festivali. 
 
Relativno majhna prestolnica ima ogromno prednosti. Vse znamenitosti v starem mestnem jedru si lahko 
ogledate peš ali pa z druge perspektive, če se podate na vožnjo z ladjico ali s SUP-om po reki Ljubljanici. V 
primerjavi s svetovnimi prestolnicami je majhna, veliko bolj zelena in kolesarjem prijazna, zato radi 
svetujemo tudi Kolesarski ogled mesta, ki popelje udeležence tudi izven ožjega mestnega središča 
Ljubljane in na prijeten, pa tudi zdrav način odkrije številne privlačne kotičke. 
 
Ljubljana ni le zelena in kulturna, ampak tudi kulinarična 
prestolnica. Svojstveno kulinarično dediščino danes v Ljubljani 
predstavljamo pod znamko Okusi Ljubljane, jedi pa so na voljo v 
večini gostinskih lokalov. Lahko se pridružite tudi kulinaričnemu 
vodenju, kjer vas bodo izkušeni vodniki popeljali na spoznavanje 
sodobne kulinarične ponudbe Ljubljane.  
 
Bogato zgodovino pivovarstva lahko obiskovalci spoznajo na 
ogledu Pivovsko doživetje Ljubljane, kjer ob prigrizkih potešijo 
žejo na degustaciji osmih piv iz Osrednjeslovenske regije. 
 
V Ljubljani bo vsak gost zagotovo našel nekaj zase – pa naj bo to umetnost in kultura, aktivnosti, vikend 
oddih v mestu ali nakupovanje. Prestolnica pa je zaradi svoje osrednje lege tudi odlično izhodišče za 
raziskovanje Slovenije, ki poleg naravnih lepot ponuja raznovrstne možnosti za rekreacijo na prostem, 
veliko število kulturnih, še posebej arhitekturnih znamenitosti ter bogastvo kulinaričnih užitkov. 



DRAGI TEKMOVALCI IN ORGANIZATORJI 
SREČANJA SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dragi tekmovalci in organizatorji jubilejnega Srečanja mladih slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, vedno 
znova sem počaščen, če vam lahko v obliki pozdravnega uvodnega zapisa sporočim izraze mojega 
zadovoljstva, ker ste se ponovno zbrali na tej lepi in pomembni prìreditvi, ki se tokrat odvija že štiridesetič. 
In letos se to Srečanje ne odvija kjerkoli, pač pa prvič v Ljubljani, prestolnici Republike Slovenije, vaše matične  
domovine. 
 
Ta prireditev v sebi premore toliko naboja, pomena in poslanstva, da se torej redno in nepretrgoma odvija 
že polna štiri desetletja, kar dokazuje, da je bila zastavljena pravilno, da je zelo potrebna in da za njo stoji 
veliko predanosti ter dobre volje. Za Srečanje slovenskih športnikov obmejnih dežel naštete ugotovitve res 
držijo v največji možni meri. 
 
S prijateljskim, pa seveda tudi tekmovalnim druženjem mladih pripadnikov slovenske narodne skupnosti iz 
sosednjih držav in Slovenije, je veliko prispevalo k prioriteti, ki ji kot minister sledim kolikor je mogoče 
zavzeto – to je k najširšemu in najtesnejšemu povezovanju pripadnikov našega naroda s preseganjem 
umetnih državnih meja, ki so ozemlje  slovenske naselitve tako razdrobile, da se dandanes nahaja v petih 
državah. 
 
Dragi mladi športniki, želim vam, da bi dosegli lepe tekmovalne uspehe, in kar je še mnogo 
pomembnejše, da bi sklenili čim več novih poznanstev ter prijateljstev s slovenskimi vrstniki iz drugih okolij! 
Spoštovanim organizatorjem pa želim, da bi bili tudi z izpeljavo letošnjega Srečanja zadovoljni in da bi vas 
veselje mladih utrdilo v nameri, da truda za njegovo pripravo ne boste opustili nikoli. 
 
Na koncu naj gre moja posebna zahvala še gostiteljici, Mestni občini Ljubljana, in Komisiji za zamejski šport pri 
Olimpijskem komiteju Slovenije ter njeni neumorni predsednici, gospe Sonji Poljšak! 
 
 
Z najboljšimi željami! 
 
Gorazd Žmavc  
Minister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  SPOŠTOVANE ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKI, 
SPOŠTOVANI ČLANI SPREMLJEVALNIH EKIP! 

 
 
 
 
 
 

 
Dobrodošli v naši prelepi zeleni, čisti in urejeni Ljubljani - letošnji Zeleni prestolnici Evrope! 
 
Vesel sem, da Ljubljana prvič gosti Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, ki združuje mlade 
športnike iz naših sosednjih držav kar dokazuje, da mlade generacije ne le cenijo »zdrav duh v zdravem 
telesu« temveč tudi razvijajo medsebojno prijateljstvo.  
 
Ljubljana je športno mesto, v katerem svoj prostor najdejo številni športniki, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi 
športi in vsem želimo zagotoviti dobre pogoje za njihovo udejstvovanje. Še posebej vesel sem, kadar v 
Ljubljani gostimo mlade športnike, saj s tekmovanji, kot je vaše, kjer poleg krepitve prijateljskih vezi med 
zamejskimi Slovenci gojite zdrav način življenja, preizkušate svoje zmožnosti in tekmovalnost ter širite svoja 
obzorja.   
 
Dragi mladi športniki, cenjeni predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije ter Športne zveze Ljubljane, 
vabim vas, da si ob tekmovanju vzamete čas za ogled naše lepe Ljubljane, zame najlepšega mesta na 
svetu! Sprehodite se po mestnem središču, v katerem imajo glavno besedo pešci, kolesarji ter pestro 
družabno in kulturno dogajanje. Zagotavljam vam, da vas Ljubljana ne bo pustila ravnodušnih in se boste k 
nam z veseljem vračali. Tu vas bomo vedno sprejeli z odprtimi rokami! 
 
Naj se tekmovanje začne! Vsem želim odlične rezultate, osvojene cilje in veliko športnih užitkov, predvsem 
pa številne neprecenljive spomine na vaše druženje! 
 
 
 
Zoran Janković  
župan Mestne občine Ljubljana 



 SPOŠTOVANI MLADI UDELEŽENCI  
40. SREČANJA SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prisrčno vas pozdravljam na 40. jubilejnemu srečanju slovenskih športnikov iz obmejnih dežel v matični 
domovini. V imenu organizatorja tega srečanja, Komisije za zamejski šport pri Olimpijskemu komiteju 
Slovenije - Združenje športnih zvez in v svojem imenu vam želim prijetno bivanje v Ljubljani in pa seveda 
veliko športnih uspehov na tekmovanju, predvsem pa druženja. 
 
Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške v Slovenji 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 Športni zvezi Ljubljana in Mestni občini Ljubljana. 
 
Želim vam, da tekmujete v duhu fair playa, torej pomembno je sodelovati. Dvodnevno druženje, ki ga 
boste preživeli v glavnem in čudovitem mestu Slovenije, pa vam bo prav gotovo ostalo v dolgotrajnem 
spominu. 
 
 
Sonja Poljšak 
 
Predsednica Komisije za zamejski šport pri 
Olimpijskem komiteju Slovenije



 SPOŠTOVANE MLADE ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKI,  
DOBRODOŠLI V LJUBLJANI! 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kot predsednik Športne zveze Ljubljane se zahvaljujem prirediteljem vsakoletnih srečanj slovenskih 
športnikov iz obmejnih dežel: Olimpijski komite Slovenije-Združenju športnih zvez, Združenju 
slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenski športni zvezi z avstrijske Koroške, Zvezi slovenskih 
društev na Hrvaškem in Zvezi Slovencev na Madžarskem, da so nam zaupali organizacijo 40. 
Jubilejnega srečanja. Ob tem se želim zahvaliti tudi Mestni občini Ljubljana in županu g. Zoranu 
Jankoviću za podporo pri izvedbi tega srečanja. 
 
Mesec junij je za naše člane tudi sicer vedno izredno pester, saj v okviru programa Razgibajmo 
Ljubljano odpiramo svoja vrata vsem, ki se želijo podrobneje seznaniti z delom v športnih društvih in 
klubih ali pa se le preizkusiti v različnih športnih panogah.  
 
Tokrat bo še posebej zanimivo, saj bodo imeli tudi naši športniki priložnost spoznati svoje vrstnike 
onkraj meja. Verjamem, da bo izmenjava izkušenj, navezovanje novih poznanstev, predvsem pa 
druženje v športnem duhu vsem nam obogatilo življenje in odprlo kakšno novo obzorje. 
 
Upam, da se boste v našem mestu, prestolnici Slovenije, ki letos nosi naziv Zelena prestolnica 
Evrope, prijetno počutili, odšli domov zadovoljni s prikazanim na športnih površinah, ter z dobrimi vtisi, 
ki vas bodo še kdaj pripeljali v naše kraje. 
 
Ker pa smo navsezadnje le športniki vam želim, da bi v borbenem duhu, ob poštenem boju in brez 
poškodb, dosegli naj več. 
 
Športni pozdrav! 
 
 
Mag. Janez Sodržnik 
Predsednik Športne zveze Ljubljane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZPIS 40. SREČANJA SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL 
Ljubljana, 17. do 18. junij 2016 

 
 
Prireditelj:     OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 
 
Organizator:  ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE v sodelovanju z MESTNO OBČINO LJUBLJANA 
 
Udeleženci: ZASTOPSTVA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI (ZSŠDI), 
SLOVENSKE ŠPORTNE ZVEZE S KOROŠKE (SŠZ), ZVEZE SLOVENCEV NA MADŽARSKEM 
(Porabje), ZVEZA SLOVENSKIH DRUŠTEV NA HRVAŠKEM in MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
 
Kraj prireditve: LJUBLJANA 
 

 
 
Srečanje bo v naslednjih športnih panogah: 
 
Nogomet: Tekmujejo igralci rojeni 2001 in mlajši. Igra se 2x20. Žrebanje bo pred začetkom turnirja. 
Prvo tekmo igrajo domačini. Igra se v dveh skupinah. V primeru neodločenega rezultata se strelja 
izmenično pet enajstmetrovk. Zmagovalca v posamezni skupini igrata za 1. mesto, poraženca 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 2001 in mlajše. Igra se na dva dobljena seta.                     
Žrebanje bo pred začetkom turnirja.  
 
Košarka: Tekmujejo igralci, rojeni 2001 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 2001 in mlajši. Tekmovanje je ekipno-moški in 
ženske. Ekipo sestavljata dva (2) tekmovalca oz. dve (2) 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 (možno 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. 



 
Podelitev priznanja za fair play: 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/ekipa med srečanjem izvedel/a posebno športno potezo. 
 
 
PROGRAM PRIREDITVE 
 
 
PETEK, 17. 06. 2016 
 
do 15:00 : Prihod udeležencev srečanja v Ljubljano in nastanitev v dijaškem domu Bežigrad,  
     Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana 
16:15     :  Zbor pred dijaškim domom, odhod na vodeni ogled mesta Ljubljane 
18:00     :  Slovesna otvoritev srečanja pred ljubljansko mestno hišo – Magistratom v središču       
                 Ljubljane      
19:30     :  Večerja za vse udeležence v jedilnici dijaškega doma Bežigrad, druženje in počitek 
 
SOBOTA, 18. 06. 2016 
 
07:30     : Zajtrk za udeležence 
08:15     : Odhod udeležencev na prizorišča tekmovanj v Ljubljani 
09:00     : Pričetek tekmovanj (po razporedu za posamezne discipline) 
13:00     : Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj udeležencem srečanja v dvorani Športni    
                  center Triglav 
13:30     : Skupno kosilo za vse udeležence v jedilnici Osnovne šole dr. Vita Kraigherja 
 
 
ODBOJKA 
 
Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25 
Vodja tekmovanja: Rok Guid 
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE:  
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
• Slovenska športna zveza Koroške 
• Športna zveza Ljubljane – Slovenija 
 
RAZPORED TEKMOVANJA 
 
1. TEKMA - 09:00   Športna zveza Ljubljane-Slovenija : Slovenska športna zveza Koroške 
2. TEKMA - 10:15   Slovenska športna zveza Koroške : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
TEKMA - 11:30   Športna zveza Ljubljane-Slovenija : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
 
 
 
 
 
 



KOŠARKA 
 
Športna dvorana GIB, Drenikova 32 
Vodja tekmovanja: Mojca Markovič  
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE: 
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji  
• Slovenska športna zveza Koroške 
• Športna zveza Ljubljane – Slovenija 
 
 
RAZPORED TEKMOVANJA 
 
1. TEKMA - 09:00 Športna zveza Ljubljane-Slovenija : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
2. TEKMA - 10:15 Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : Slovenska športna zveza Koroške 
3. TEKMA - 11:30 Športna zveza Ljubljane-Slovenija : Slovenska športna zveza Koroške 
 
NOGOMET 
 
Nogometno igrišče Olimpije (umetna trava), Vodovodna cesta 25 
Vodja tekmovanja: Boštjan Miklič 
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE: 
• Zveza Slovencev na Madžarske  
• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
• Slovenska športna zveza Koroške 
• Športna zveza Ljubljane – Slovenija 
 
RAZPORED TEKMOVANJA 
 
1. TEKMA - 09:00  Športna zveza Ljubljana-Slovenija : Slovenska športna zveza Koroške 
2. TEKMA - 10:00 Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : Zveza Slovencev na Madžarskem 
3. TEKMA poraženec    1 : poraženec 2 ( tekma za tretje in četrto mesto) 
4. TEKMA zmagovalec 1 : zmagovalec 2 (finale – tekma za prvo in drugo mesto). 
 
NAMIZNI TENIS 
 
Telovadnica OŠ dr. Vita Kraigherja,  
Trg 9. Maja 1 
Vodja tekmovanja: Aleksander Rozman  
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE: 

• Združenje slovenskih športnih društev v Italiji  
• Slovenska športna zveza Koroške 
• Zveza slovenskih društev na Hrvaškem 
• Športna zveza Ljubljane  – Slovenija 



 
RAZPORED TEKMOVANJA ŽENSKE 
 
1. TEKMA  Športna zveza Ljubljane – Slovenija  : Slovenska športna zveza Koroške 
2. TEKMA Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : Slovenska športna zveza Koroške 
3. TEKMA Športna zveza Ljubljane – Slovenija : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
 
MOŠKI 
 
1. TEKMA Športna zveza Ljubljane – Slovenija : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
2. TEKMA Zveza slovenskih društev Hrvaške : Slovenska športna zveza Koroške 
3. TEKMA Športna zveza Ljubljane – Slovenija : Slovenska športna zveza Koroške 
4. TEKMA Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : Zveza slovenskih društev Hrvaške 
5. TEKMA Slovenska športna zveza Koroške : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
6. TEKMA Športna zveza Ljubljane – Slovenija : Zveza slovenskih društev Hrvaške 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIZORIŠČA TEKMOVANJ IN KRAJ BIVANJA 
 
 

 
 
 

SVEČANA OTVORITEV 
MESTNA HIŠA-MAGISTRAT, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
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