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Bled z okolico in naravnimi lepotami je eno najlepših alpskih letovišč, značilno po blagem, zdravilnem podnebju 
in termalni jezerski vodi. Lepota gora odseva v jezerski gladini, sonce, mir in svež zrak vzbujajo izredno prijetne 
občutke obiskovalcev v vsakem letnem času in zagotavljajo idealne razmere za prijeten oddih ali dejavne 
počitnice. Bled privablja poslovneže, umetnike, športnike, raziskovalce, rekreativce, stare in mlade, ljudi z vsega 
sveta. Z lepoto jih očara in prepriča, da se vedno radi vračajo.

Osnovni podatki

Nadmorska višina 501m, višina grajskega hriba 604m, višina hriba Straža 646m. Število prebivalcev 5.476. 
Turistična zmogljivost 4.000 ležišč. Nadmorska višina jezera 475m, dolžina 2.120 m, širina 1.380 m, površina 
144ha, največja globina 30,6 m, najvišja letna temperatura vode je 26 °C.

Zdravilna voda

Termalni vrelci, ki so zajeti v treh plavalnih bazenih Grand hotela Toplice (23°C) in hotelov Park in Rikli Balance 
(28° - voda je ogrevana), omogočajo poleg prijetnega kopanja tudi uspešno zdravljenje menedžerskih bolezni, 
izčrpanosti, nevrovegetativnih motenj in starostne onemoglosti. Analiza termalne vode v Grand hotelu Toplice po 
prof.dr. V. Kletzinskem: stalna temperatura izvira znaša 23°C. 10 litrov vode vsebuje 1520 ccm proste ogljikove 
kisline in 5,36 g izvirnih soli, ki se sestoje iz: kloronatrija 0,12g, natrijžveplene kisline 0,57g, natrijogljikove kisline 
0,30g, kalcijogljikove kisline 2,31g, magnezijogljikove kisline 1,16g, ogljikove železooksidne kisline 0,44g, 
kremenčeve kisline 0,27g, ilovice, fosforne soli, mangana in drugega.

Podnebje

Bled ima blago, zdravo, subalpsko klimo z najdaljšo kopalno sezono od vseh alpskih letovišč. Z grebeni Julijskih 
Alp in Karavank je zaščiten pred mrzlimi severnimi vetrovi. V sezonskih mesecih ni megle. Srednja mesečna 
temperatura v juliju je +18,7°C, v januarju -1,2°C.

BLED, SLOVENSKI TURISTIČNI BISER 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  SPOŠTOVANE ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKI, 
SPOŠTOVANI ČLANI SPREMLJEVALNIH EKIP! 

 
 
 
 
 
 

V veliko veselje mi je, da Olimpijski komite Slovenije v dolgih letih svojega delovanja posveča posebno pozornost 
tudi slovenskemu športu v zamejstvu, ki nemalokrat dosega vrhunske rezultate in uspehe. 

Dogodek »42. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel«, ki se odvija že toliko let, priča o tem, da se vsi 
skupaj zavedamo, da so tudi športniki iz slovenskega zamejstva ogledalo slovenskega naroda ter da šport s 
svojimi vrednotami hodi tesno z roko v roki z narodnim buditeljstvom, zavedanjem lastne identitete in 
ohranjanjem slovenskega jezika ter kulture. Razumemo, da je šport pomemben povezovalni element, ki v svojih 
sredinah združuje tako mlade in starejše, tako tiste »naše« na tej strani meje, kot tiste »naše« na drugi strani 
meje.

Za mlade imajo takšna srečanja velik kulturni in narodnostni pomen. Ustvarjajo se nove vezi, ki pripomorejo k 
ohranjanju in spoštovanju slovenskega jezika ter bogate kulturne dediščine in omogočajo boljše medsebojno 
razumevanje. Takšna srečanja pa pomenijo tudi nepozabno druženje med vrstniki, Slovenci iz sosednjih držav, 
in sklepanje novih znanstev in prijateljstev.

Želim in upam, da bo Komisija za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije tudi v prihodnje nadaljevala 
s svojim narodnostnim, povezovalnim in športnim poslanstvom, pri čemer se za ves trud in požrtvovalno delo 
zahvaljujem organizatorjem, zlasti gospe Sonji Poljšak, vodstvom slovenskih športnih organizacij v zamejstvu ter 
letošnji gostiteljici srečanja, Občini Bled in njenemu županu, gospodu Janezu Fajfarju.

Našim mladim športnikom pa želim uspešna tekmovanja s prijetnim druženjem,  predvsem pa dobro počutje med 
nami v Sloveniji!

Z najboljšimi željami!

Gorazd Žmavc
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

CENJENI SLOVENSKI ŠPORTNIKI, 
ORGANIZATORJI SREČANJA SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL, 

DRAGI PRIJATELJI SLOVENSKEGA ŠPORTA!

Šport nas krepi in hkrati združuje, zato sem še posebej vesel in ponosen, da nam je že Komisija za zamejski 
šport pri Olimpijskem komiteju zaupala 42. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel.
 
Malokatera krajinska slika je vsem Slovencem, tako v matični domovini kot v zamejstvu ali kjerkoli po širnem 
svetu, tako pri srcu, kot je ta ”podoba raja”. Slika smaragdnega Blejskega jezera z otočkom s cerkvico in zvonom 
želja, s srednjeveškim gradom na pečini in z gozdnatimi planotami s Triglavom v ozadju, se vsem Slovencem 
vtisne v podzavest že v rani mladosti. Tu je bil doma Blaž Kumerdej, ki je odločilno prispeval k osnovnemu 
šolstvu v slovenskem jeziku že za časa slavne cesarice Marije Terezije. Po znamenitem matematiku in fiziku prof. 
dr. Josipu Plemlju, prvemu rektorju prve slovenske univerze v Ljubljani pred skoraj sto leti, se imenuje osnovna 
šola. V bližnji okolici so na svet prijokali še Anton Tomaž Linhart, France Prešeren, Matija Čop, Fran Saleški 
Finžgar in še mnogi, ki so odločilno prispevali k našem samozavedanju. Ne pozabimo letos še posebej 
izpostavljenega Antona Janše, očeta modernega čebelarstva. 
 
Zdrav duh pa je še močnejši, če je del zdravega telesa. Slovenci, ne glede na to, v kateri državi živimo, smo 
predani športniki. Današnji Bled z okolico najbolj slovi po veslanju, teku na smučeh, hokeju na ledu in odbojki, v 
bližnji Radovljici so odlični plavalci. Vse več mladih se navdušuje nad košarko in nogometom in še nad drugimi 
športi. Naša občina s komaj osem tisoč prebivalci podpira kar enaindvajset športnih klubov, po prispevku za šport 
smo med prvimi v Sloveniji. 
 
Mladim slovenskim športnikom in njihovim spremljevalcem iz vseh petih držav želim, da bi se na Bledu kar se da 
dobro počutili in s k nam radi vračali tudi v bodoče.
 

Janez Fajfar
župan Občine Bled



Prisrčno vas pozdravljam na 42. 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 na Bledu in seveda veliko športnih uspehov na tekmovanju, predvsem pa 
druženja z vašimi sovrstniki.

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 iz 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 
Regijski pisarni OKS-ZŠZ Jesenice in Občini Bled, njenemu županu, gospodu Janezu Fajfarju. Posebna 
zahvala gre 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 na Bledu in Pokljuki, 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

Kot predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije–Združenja športnih zvez sem vesel in ponosen, da kolegi tudi 
zunaj meja Slovenije skrbijo za športno kulturo slovenskih prijateljev športa. Zato se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki si prizadevajo, da lahko vsako leto v Sloveniji gostimo Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih 
dežel. Letos smo organizacijo 42. srečanja zaupali naši Regijski pisarni Jesenice in Občini Bled. Najlepša 
hvala vsem za gostoljubje, še posebej županu Občine Bled, gospodu Janezu Fajfarju. 

Mladi športniki in športnice iz športnih organizacij, ki delujejo v zamejstvu, imate priložnost spoznavati 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. Prepričan sem, da se 
boste na Bledu počutili prijetno in odšli domov s pozitivnimi vtisi, ki vas bodo še kdaj pripeljali v naše kraje.

Želim si in upam, da bomo ob pomembni podpori Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter v 
sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, Slovensko športno zvezo z avstrijske Koroške, 
Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem in Zvezo Slovencev na Madžarskem tudi v prihodnje organizirali 
tovrstna srečanja. 

Za konec vam želim, da bi se na športnih površinah borili v duhu fair play-a in da dosežete čim boljši rezultat. 

Športni pozdrav!

Bogdan Gabrovec 
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije–Združenja športnih zvez

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPOŠTOVANE MLADE ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKI,  
DOBRODOŠLI!  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOŠTOVANE ŠPORTNICE IN ŠPORTNIKI  42. SREČANJA 
SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL



PETEK, 15. 6. 2018

14.30  :  prihod  udeležencev in  prvo srečanje organizatorjev z vsemi  udeleženci na Osnovni šoli prof. dr.  
              Josipa Plemlja Bled
15.30  :  sprejem župana Občine Bled, gospoda Janeza Fajfarja, na Blejskem  gradu, ogled gradu in
              predstavitev zgodovine Bleda
17.30  :  povratek na  Osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
18.00  :  začetek mimohoda udeležencev in svečana otvoritev 42. Srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih
              dežel 
18.45  :  odhod udeležencev na Pokljuko in nastanitev (Hotel Šport, Hotel Jelke)
19.45  :  večerja v Hotelu Šport 
20.45  :  družabni program z Mini olimpijado, košarkarsko igrišče Hotela Šport 

SOBOTA, 16. 6. 2018

7.00    :  zajtrk 
7.45    :  odhod na Bled, Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled  
8.45    :  odhod avtobusa v Žirovnico (odbojkarske ekipe)
9.00    :  začetek  tekmovanj v nogometu, košarki in namiznem tenisu 
9.15    :  začetek  tekmovanja  v  odbojki  
13.00  :  zaključna  slovesnost  in podelitev priznanj, zunanje igrišče Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
13.40  :  kosilo, jedilnica Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
14.30  :  odhod udeležencev 

42. SREČANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL  
Bled, 15. do 16. junij 2018  

 
 
Prireditelj:     OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 
 
Organizator:  REGIJSKA PISARNA OKS-ZŠZ JESENICE 

v sodelovanju z OBČINO BLED in OSNOVNO ŠOLO prof. dr. JOSIPA PLEMLJA BLED
 

 

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 OBČINA BLED  
 
Kraj prireditve: BLED  
 

 
 
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 
 

 
ODBOJKA 
 
Dvorana pod Stolom - Žirovnica  
Vodja tekmovanja: Borut Sirk 
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE:  
 Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
 Slovenska športna zveza Koroške 
 Bled (Slovenija)   

 
RAZPORED TEKMOVANJA 
 
1. TEKMA - Bled : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji  
2. TEKMA - Slovenska športna zveza Koroške : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji  
3. TEKMA   
 
 
 
 

 
 

- Slovenska športna zveza Koroške : Bled



RAZPORED TEKMOVANJA

Igra vsaka ekipa z vsako, žreb se izvede v petek 15. 6. 2018 ob 17:50 (pred začetkom svečane otvoritve).

NAGRADE - PRIZNANJA

- Prve tri uvrščene ekipe v posameznih športnih panogah prejmejo medalje
- Podeli se priznanje za fair play (naj športna poteza srečanja)
- Vsak udeleženec srečanja prejme spominsko darilo

DRUGO

- Tekme bodo sodili sodniki z licencami (panožnih zvez)
- Na vseh prizoriščih bo v času tekmovanj organizirana dežurna medicinska služba
- Ob prihodu vodje delegaij prejmejo seznam članov izvedbenega odbora s telefonskimi številkami za vse 
potrebne dodatne informacije

ODBOJKA - AVTOBUSNI PREVOZ

- Za vse ekipe, ki tekmujejo v odbojki, bo organiziran avtobusni prevoz izpred Osnovne šolje prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled do Dvorane pod Stolom v Žirovnici
- Odhod v soboto ob 8:45
- Povratek po končanem tekmovanju

KOŠARKA
 
Velika telovadnica Osnovne šole Bled 
Vodja tekmovanja: Vesna Repe  
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE: 
 Združenje slovenskih športnih društev v Italiji  
 Slovenska športna zveza Koroške 
 Bled (Slovenija)   

 
 
RAZPORED TEKMOVANJA 
 
1. TEKMA - Bled : Združenje slovenskih športnih društev v Italiji  
2. TEKMA - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : Slovenska športna zveza Koroške  
3. TEKMA - Bled : Slovenska športna zveza Koroške  
 
NOGOMET 
 
Športni park Bled  
Vodja tekmovanja: Vinko Poklukar 
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE: 
 Zveza Slovencev na Madžarskem (Porabje)  
 Združenje slovenskih športnih društev v Italiji 
 Slovenska športna zveza Koroške 
 Bled (Slovenija)   

 
RAZPORED TEKMOVANJA 
 
1. TEKMA - Zveza Slovencev na Madžarskem (Porabje) : Bled (Slovenija)   
2. TEKMA - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji : Slovenska športna zveza Koroške  
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 
 
Mala telovadnica Osnovne šole Bled   
Vodja tekmovanja: Ana Zupan  
Začetek tekmovanja: 9:00 
 
EKIPE: 

 Združenje slovenskih športnih društev v Italiji  
 Slovenska športna zveza Koroške 
 Svet slovenske nacionalne manjšine mesta Zagreb (Hrvaška) 
 Bled (Slovenija)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČASTNI ODBOR

Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
Janez Fajfar, župan Občine Bled
Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez
Miroslav Cerar, predsednik Slovenske olimpijske akademije
Sonja Poljšak, predsednica Komisije za zamejski šport pri OKS-ZŠZ  
Nataša Ahačič, ravnateljica  Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Branko Jeršin, vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Jesenice
Irena Lah, namestnica vodje regijske pisarne OKS-ZŠZ Jesenice
Ana Zupan, koordinatorka organizacije in vodja tekmovanja v namiznem tenisu
Borut Sirk, vodja tekmoanja v odbojki
Vinko Poklukar, vodja tekmovanja v nogometu
Jaka Zupan, vodja tekmovanja v košarki 
Elizabeta Žnidaršič in Ana Zupan, vodji programa otvoritvene slovesnosti

42. SREČANJE SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV IZ OBMEJNIH DEŽEL
Bled, 15. do 16. junij 2018
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