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Drage športnice, dragi športniki ! 
Srečen sem, da lahko danes na 42. Srečanju slovenskih športnikov iz obmejnih dežel 
spregovorim nekaj besed. 
Najprej vas vse prisrčno pozdravim v imenu športnih organizacij v zamejstvu in vam želim 
obilo uspeha in užitka v vaši športni panogi in pri navezovanju novih prijateljstev. 
Velikokrat sem se udeležil teh edinstvenih športnih srečanj in spoznal navdušence, s katerimi 
sem navezal trdno prijateljstvo.  Tudi danes so tukaj in ste tukaj športniki, športni in kulturni 
navdušeni funkcionarji , prijatelji. Med nami je eden izmed iniciatorjev srečanja in naš stalen 
spremljevalec olimpionik Miro Cerar, neutrudni Jože Hirnoek iz Madžarske, večkratni 
udeleženec in trener Štefan Hribar, Mirko Oraže, ki je bil prisoten kot športnik, trener in 
funkcionar na 40 srečanjih, Sonja Poljšak , Rudi Merljakin mnogo več jih je. 
Srečanje slovenski športnikov iz obmejnih dežel je postalo po letu 1977 stalnica na 
programih športnih zvez v zamejstvu – ZSŠDI, SŠZ, Zveze Slovencev na Madžarskem in v 
zadnjih letih tudi  Sveta slovenske nacionalne manjšine na Hrvaškem. 
Ta edinstvena prireditev se je še kako obrestovala: število športnih panog in društev se je 
pomnožilo – samo na avstrijskem Koroškem od 8 športnih društev leta 1977 - ko je bilo 
1.Srečanje v Ravnah na Koroškem - na 34 včlanjenih v SŠZ. Isto velja za razvoj športa na 
Tržaškem in Goriškem, pa tudi v manjši obliki na Madžarskem. Upamo, da bo iskrica zagorela 
tudi pri Slovencih na Hrvaškem. 
Da so srečanja tako uspešna se imamo zahvaliti Komisiji za zamejski šport pri OKS-ZŠZ 
(Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez) in predsednici komisije Sonji Poljšak. 
Zahvala tudi Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki nas vsa leta podpira. 
Bled je fantastičen kraj za športnike in gostuje skupaj s Pokljuko največje  svetovne in 
evropske športne prireditve. Tokrat pa smo še mi in vi dragi športniki na vrsti, da odkrijete ta 
kraj, da uživate v športni igri, se medseboj spoznate in navežete prijateljstva.  »Šport 
združuje« je geslo ne samo SŠZ na avstrijskem Koroškem, ampak velja za vse športnike širom 
po Evropi in svetu. 
Spoštovani in dragi organizatorji 42. Srečanja ! 
Iskrena hvala v imenu štirih zamejskih športnih organizacij. Pripravili ste čudovito srečanje. 
Celotnemu timu z županom Janezem Fajfarjem na čelu veliki kompliment.  
Ponosni smo na vztrajnost, tradicionalnost in pomembnost Srečanj slovenskih športnikov iz 
obmejnih dežel. Ta srečanja so garant za razvoj slovenskega športa in povod za sodelovanje 
med društvi in mladimi slovenskogovorečimi športniki in kulturniki , avtohtonimi v štirih 
sosednjih državah  Slovenije. 
Pa še nekaj, dragi vsi ! Zaradi bolezni se predsednik ZSŠDI  Ivan Peterlin ne more udeležiti 
srečanja. Pošljimo soiniciatorju Srečanj najlepše pozdrave z željo, da se vidimo na 
naslednjem 43. Srečanju slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. 
 


