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Slovenskim skupnostim po svetu 
 
 

         Ljubljana, 19. oktobra 2007 
  
 
Zadeva: Programi SVS za leto 2008 – Vabilo 
 
Spoštovani! 
 
Sporočamo vam programe, ki jih načrtujemo izpeljati v letih 2008 in 2009, in vas vabimo, da nam po 
možnosti do sredine prihodnjega meseca sporočite svoje predloge, pobude in udeležbo. 
 
 

1) 15. tabor Slovencev po svetu, ki bo v soboto 5. julija 2008, se bo letos prvič odvijal izven 
Ljubljane, in sicer v občini Velike Lašče. Občina nas je povabila, da skupaj praznujemo 500-
letnico rojstva Primoža Trubarja, ki je v izseljenstvu ustvarjal in bogatil vse Slovence. Poudarili 
bomo pomembnost domačega kraja kot povezovalca Slovencev doma in po svetu. Vabimo 
vas, da se 15. tabora udeležite s svojo delegacijo, morda tudi z glasbeno skupino oz. s 
kulturno predstavo.  

 
2) Vabimo dijake, ki v vaši slovenski šoli končujejo slovenski dopolnilni pouk, na posebni 

program dvotedenskega učenja slovenskega jezika in na vodeni ogled kulturnih in naravnih 
znamenitosti Slovenije, od  30. 6. 2008 dalje. Ta program že šestnajst let izvajamo za dijake iz 
slovenskih šol iz Argentine in Kanade. Vabljeni tudi dijaki iz drugih šol. 

 
3) Vabimo slovenske odbojkarje/odbojkarice po svetu na 1. svetovno prvenstvo Slovencev po 

svetu v odbojki, ki bo potekalo v drugi polovici julija 2008. 
 
4) Vabimo slovenske družine na »Potep po zgodovinskih in turističnih krajih Slovenije« 

(prva skupina na začetku junija, druga pa konec julija 2008). 
 
5) Vabimo vas tudi na Vseslovensko olimpiado v letu 2009. Prosimo vas, da nam sporočite: 

a) katere športne in kulturne panoge vadite v svoji skupnosti (moški/ženske). 
b) v katerih panogah sodelujejo slovenski izseljenci v vaši državi. 
c) s katerimi športi in kulturnimi programi bi se želeli predstaviti v Sloveniji.  
 

 
Po uspešnem 3. svetovnem nogometnem prvenstvu Slovencev po svetu se že pripravljamo na 
vseslovensko olimpiado. Za vključevanje moštev, posameznikov in kulturnih skupin (glasba, 
folklora, petje …) v okviru olimpiade je pogoj, da se šport, panoga ali dejavnost vadi v slovenski 
skupnosti.  
 
 
 
Lep pozdrav in za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo, 
 
 
 

                                                                                               Boštjan Kocmur,         
                                                                                               predsednik SVS 
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