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1. Zimske svetovne predigre v Schladmingu, Avstrija - 

13.1.2016 

V SCHLADMINGU SE ŽE SVETI 

Na zimskih svetovnih predigrah v 

Schladmingu in Ramsau se okoli vratu 

slovenskih športnikov sveti že 9 medalj. 

Tekmovanja še danes in jutri, ko bo tudi 

sklepna slovesnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prvo medaljo je poskrbel Albert Cakiči v krpljanju na 50 metrov, ko je osvojil bron, drugi dan 

tekmovanj, včeraj, pa so alpinci in tekači dodali kar 8 medalj, vsak svojo. Alpinci so tekmovali v 

veleslalomu: Sandra Možina in Markus Abs sta zmagala, Matej Kopič je bil drugi, Sergeja Ostrš pa 

tretja. Tekači so se merili na 500 metrov, kjer smo prav tako dvakrat prišli do zlata (Anita Rednak in 

Timotej Škrinjar), Marcel Ribič je bil drugi in Jaka Lazar tretji. Za nameček so fantje tekmovali v isti 

tekmovalni skupini. Alpince čaka še odločitev v super G-ju, kjer bo tekmoval le Markus Abs, tekači 

bodo tekli štafeto, v krpljanju pa bo še nekaj individualnih odločitev. Alpinci tako danes končujejo s 

tekmovalnim sporedom, jutri bodo tekmovali le še tekači in krpljarji, popoldne ob 16.30 pa sledi 

sklepna slovesnost.   

 

2. Zimske svetovne predigre v Schladmingu, Avstrija - 

17.1.2016 

PREDIGRE POSTLALE ZA PRIHODNJE LETO 

Svetovne predigre vedno leto dni pred svetovnimi igrami 

služijo kot priložnost organizatorja, da preveri kvaliteto 

pripravljene logistike za izvedbo iger. V ta namen nas je 

SO Avstrije povabila na svetovne zimske predigre.  

 

 

 

 

Na igrah je poleg 900 domačih tekmovalcev tekmovalo še 140 tekmovalcev iz: Belgije, Danske, 

Nemčije, Finske, Anglije, Nizozemske, Islandije, Japonske, Jordanije, Katarja, Hrvaške, Luksemburga, 

Poljske, Rusije, Švice, Švedske, Češke, Madžarske in ZDA. Ekipa 12-tih slovenskih športnikov je 

imelo 26 štartov v treh različnih športih (alpsko smučanje, smučarski tek in krpljanje), skupno pa so 

osvojili kar 21 medalj (od tega 10 zlatih, 8 srebrnih in 3 bronaste), kar pomeni medaljo skoraj na 

vsakem od štartov. Prihodnje leto bodo v Schladmingu Svetovne zimske igre, v času od 14.-25. 

marca, na katerih pričakujemo ponovitev uspeha s strani 18 slovenskih tekmovalcev. 

http://www.specialna-olimpiada.si/file/13453/fmpgtmp_7abaqy.jpeg
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3. Svetovni dan snega, Planica - 16.1.2016 

SVETOVNI DAN SNEGA V PLANICI 

V soboto, 16. januarja, je v Dolini pod Poncami potekal 

svetovni dan snega, ki je bil namenjen predvsem otrokom, 

hkrati pa so se vabilu organizatorja odzvale tudi številne 

ekipe Specialne olimpiade Slovenije.  

 

 

 

 

 

Takšna je bila izkušnja Primorcev: "V Planici smo 

preživeli čudovit dan. Najprej so nas zelo prijazno 

sprejele vse tri gospe na stojnici SOS. Takoj so 

organizirali slikanje naše skupine (prišlli smo s 

svojim avtobusom), razložili so nam, kje se 

prijavimo za kakšno aktivnost. Naše tekmovalce 

smo prijavili skoraj na vse, kar je bilo ponujeno. Prvič so imeli tekaške smuči,  samo aktivnost pa je 

vodila Petra Majdič. Neverjetno, kako so jim pomagali - seveda tudi mi. Preizkusili smo se tudi v 

skokih s smučmi pri Anji Tepeš in Franciju Petku, sankanju...... Ne najdem pravih besed, kako so bili 

naši športniki srečni. Ogledali smo si tudi polfinale svetovnega pokala - teka na smučeh. Tudi povabili 

so nas, da smo sodelovali pri kolesu sreče, vsak je dobil darilca. Poskrbeli so za zakusko, iskanje 

zaklada - kremšnite, tople napitke, sadje pa še in še. Res bilo je super. Na koncu pa je vsak dobil tudi 

priznanje. Za vse naše udeležence je bil nepozaben dan - Svetovni dan snega v Planici." 

 

4. Seminar organiziranosti, Ljubljana - 18.1.2016 

SEMINAR O ORGANIZIRANOSTI 2016 

Specialna olimpiada Slovenije skuša skozi vsakoletna 

izobraževanja trenerjev v posameznih športih in tudi 

splošno, usposabljati in spodbujati trenerje k čim 

kvalitetnejšemu in strokovno odgovornemu delu, ki ga 

zahteva delo s specialnimi olimpijci.  

 

 

 

 

 

Tako se s prihodnjim tekmovalnim letom uvaja tudi nov predpis na tekmovanjih SOS: Od 1.3.2017 bo 

moral tekmovalce na tekmovanja specialne olimpijade (regijska, državna in mednarodna) spremljati 

vsaj en trener, ki bo imel opravljen seminar o organiziranosti SOS (od leta 2011). Sklep zadnje seje IO 

SOS mora dokončno potrditi še občni zbor (29.3.2016). IO SOS bo v prihodnje še določil na koliko 

časa bo potrebno licenco obnavljati. Ob vključevanju novih trenerjev je seveda potreba po znanju in 

poznavanju pravil toliko večja, zato vas tudi letos vabimo na seminar o organiziranosti specialne 

olimpiade na splošno in seveda predvsem v Sloveniji. 

 

  

http://www.specialna-olimpiada.si/file/13431/fmpgtmp_n4whgy.jpeg
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5. Zimske državne igre, CUDV Črna - 10.2.2016 

VSE V ENEM DNEVU 

 Olimpijska vas pod Peco je zibelka slovenske specialne 

olimpijade. Pred 25 leti so organizirali tudi prve zimske igre 

specialne olimpijade. Rezultati tokratnega državnega tekmovanja 

štejejo kot kriterij za uvrstitev na svetovne zimske igre, ki bodo 

naslednje leto v avstrijskem Schladmingu. Tekmovanja so 

organizatorji iz CUDV Črna na Koroškem zaradi težav z 

vremenom sicer v zadnjem trenutku prestavili s črnjanskih 

prizorišč na drugo stran Pece, v Avstrijo.  

 

 

 

215 tekmovalcev iz 33 programov je nastopilo v treh športih: krpljanju, teku na smučeh in alpskem smučanju. Pod 

sloganom pogum, ponos, zmaga in v duhu gesla specialne olimpijade,"pustite mi zmagati, če pa ne morem 

zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu,” je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, v sredo, 10.2., 

zvečer odprl 15. zimske igre specialne olimpijade Slovenije. Igre, ki imajo sicer dva tekmovalna dne, so se strnile 

v le en tekmovalni dan, ki pa je bil tako organizatorjem kakor športnikom zelo naklonjen, kajti bil je prelep jasen s 

soncem obsijan dan, ki se je končal s podelitvijo medalj in svečanim zaključkom iger, kjer sta športnike pozdravila 

smučarski skakalec Jernej Damjan in Jan Špik. S simbolično predajo specialno olimpijske zastave naslednjemu 

organizatorju državnih poletnih iger Specialne olimpiade Slovenije Centru Janeza Levca, ki bo igre organiziral leta 

2018, so se igre tudi uradno zaključile.  

 

Zapisal: Silvester Polc, vodja tekmovanja 

 

6. 13. Evropska konferenca nogometnih koordinatorjev - 

14.3.2016 

NZS PRIZNANJE SOEE 

Na 13. Evropski konferenci nogometnih koordinatorjev 

je sodelovalo preko 30 nacionalnih programov, udeležila 

pa sta se je tudi Domen Pociecha, nogometni trener 

SOS in predstavnik NZS Rajko Korent. Slednji je v 

imenu NZS prejel tudi laskavo priznanje. 

 

 

 

Večina programov je imela poleg predstavnika nacionalnega programa tudi predstavnika nogometne zveze, 

natančneje predstavnika programa footballgroots. Tudi »mi« smo imeli predstavnika NZS in sicer Rajka Korenta, 

kateri je zaslužen za uspešno sodelovanje z nogometno zvezo (NZS). Konferenca se je pričela s kratko 

predstavitvijo, kjer so predstavniki SOEE in UEFE povedali, da naj ne bo v ospredju rezultat, naj bo igra 

nogometa »festival«, zabava in druženje. Povedali so, da je pomembno sodelovanje s programom nogometnih 

zvez in programom grassroots. Ker je vse več vključevanja oseb s posebnimi potrebami v redne šole, naj bodo le 

ti tudi vključeni v športne programe.   

Zapisal: Domen Pociecha 

  

http://www.specialna-olimpiada.si/file/13500/fmpgtmp_wlzvk2.jpeg
http://www.specialna-olimpiada.si/file/13561/fmpgtmp_mgkrgr.jpeg
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7.  Regijske MATP igre, 19. 3. 2016 - Ptuj 

NA PTUJU NA ŠESTIH POSTAJAH 

 

V soboto, 19. marca 2016, so se v večnamenski dvorani Ljudski 

vrt na Ptuju odvijale regijske igre MATP, katerih je bil 

organizator VDC Sožitje Ptuj.  

Otvoritev iger smo pričeli z mimohodom tekmovalcev, vse skupaj pa 

smo popestrili z plesno skupino iz našega društva. Iger se je 

udeležilo 10 ekip, od tega 83 tekmovalcev in 57 spremljevalcev in 

so potekale po pravilih SOS. Prišli so tudi povabljeni gostje: 

Podžupan MO Ptuj g. Orešek, Prišla je tudi ga. Katja Vadnal, prav 

tako pa se je povabilu prijazno odzvala naša Nina Kolarič (skok v 

daljino) državna prvakinja in večkratna udeleženka OI. Medijsko 

smo bili podprti od našega lokalnega medija Družbe Radio-Tednik iz 

Ptuja, ter z BK-TV. Pri vsem skupaj nam je pomagalo tudi lepo 

število prostovoljcev(dijaki srednje ekonomske šole Ptuj), ki so ekipe sprejeli ob prihodu, nekateri pa so bili na 

postajah za pomoč ter je tako tekmovanje potekalo brez zapletov. Tekmovalci so tekmovali na 6-ih različnih 

tekmovalnih postajah (udarjanje, brcanje žoge, mobilnost,okretnost, ročnost), katere so odlično opravili, 

najpomembneje pa je, da so se lepo imeli in da so bili vsi zmagovalci. Po končanem tekmovanju je bila podelitev 

priznanj, ki smo jih pripravili v VDC-ju in medalij, ki smo jih dobili od SO. Opravili pa smo tudi simbolično predajo 

zastave SO, ki jo je prevzela ekipa iz OŠ Minke-Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice, kateri so naslednje leto 

organizatorji regijskih iger MATP, kasneje pa smo se odpravili na kosilo. 

Zapisal: Uroš Kmetec, vodja tekmovanja 

8. Seminar o programu Mladi športnik, 19.3.2016 - Maribor 

MLADI ŠPORTNIK RAZŠIRJEN 

19. 3. 2016 smo na Osnovni šoli Gustava Šiliha v Mariboru 

izvedli tretji seminar o programu Mladi športnik. 

Izobraževanje je bilo namenjeno izvajalcem programa in 

tudi vsem tistim, ki jih omenjena tematika zanima. 

 

 

 

 

V prvem delu seminarja smo za vse novince na kratko predstavili kaj program je, komu je namenjen in kakšne so 

naše dosedanje izkušnje. Sledile so vsebine, ki predstavljajo nadgradnjo programa. Predstavili smo motorično 

testno lestvico s primerom testiranja na skupini otrok ter rezultate in prednosti/pomanjkljivosti testne lestvice. 

Udeležencem smo predstavili, kako bo potekala nadgradnja programa z aktivnostmi nogometa ter naše predloge 

in želje. V drugem delu seminarja smo izvajali praktične naloge v telovadnici. Udeležencem smo prikazali vaje iz 

posameznih vadbenih sklopov. Dodali smo še nove primere dejavnosti, saj so vsi udeleženci prejeli tudi dopolnjen 

in razširjen vadbeni priročnik. Izmenjali smo si tudi izkušnje iz prakse. Izvajalci programa, ki vaje in aktivnosti že 

dobo poznajo, so predali svoje izkušnje in pobude vsem začetnikom. Koristna je bila tudi menjava idej med vsemi 

izvajalci, ki prihajajo iz različnih regij. Ker se vsi izvajalci programa srečujemo predvsem z vprašanji, kako 

motorične aktivnosti prilagoditi otrokom s težjimi motnjami, predvsem s težjo gibalno oviranostjo, smo del 

aktivnosti v telovadnici namenili tudi prilagajanju vaj iz vadbenega priročnika. Ogledali in preizkusili smo različne 

športne rekvizite. Ob koncu seminarja je sledila analiza in pobude za delo v prihodnje. Sledila je kratka 
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predstavitev projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni in v okviru tega programa Mali sonček. Vsi izvajalci programa 

bodo na zaključnih igrah otrokom že tradicionalno podelili majčke in medalje, zagotovljene z denarnimi sredstvi 

sponzorja ToysRus. Program Mladi športnik z nadgradnjami in novimi izvajalci postaja iz leta v leto kakovostnejši 

in omogoča vedno večjemu številu otrok učenje in zabavo ob izvajanju raznolikih motoričnih aktivnosti.  

 

Pripravila: Tatjana Visočnik, vodja programa Mladi športnik pri SO Slovenije 

9. Regijske igre SOS- MATP ljubljansko-dolenjske regije, 

6.4.2016 - Domžale 

POROČILO REGIJSKIH MATP IGER, DOMŽALE 2016 

V sredo, 6. 4. 2016, so se na OŠ Roje v Domžalah odvijale 

12. regijske igre SOS – MATP ljubljansko-dolenjske regije. 

Organizator tekmovanja je bila OŠ Roje. Iger se je udeležilo 

9 ekip s 40 tekmovalci, ki so se merili na 8 tekmovalnih 

postajah.  

Tekmovalce in vse prisotne je na začetku pozdravila pomočnica 

ravnateljice ga. Andreja Škrlj. Slavnostni govorniki so bili 

direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Uroš Križanič, 

predsednica Zveze Sožitje ga. Katja Vadnal in vodja MATP za 

ljubljansko - dolenjsko regijo ga. Jožica Kovačič. 

V kratkem kulturnem programu so se nam predstavili tudi 

instrumentalisti oz. učenci in učitelji OŠ Roje. Slavnostno 

prisego je povedala tekmovalka Špela Janežič, skupaj z Gregorjem Novakom. Igre je odprla pomočnica 

ravnateljice skupaj z vodjo SOS za ljubljansko - dolenjsko regijo Domnom Pociecho in direktorjem Zavoda za 

šport in rekreacijo Domžale.  Vsi tekmovalci so se zelo trudili pri izvedbi gibalnih nalog, bili pogumni, se zabavali, 

družili in uspešno opravili naloge. Ker so bili vsi tekmovalci zmagovalci, so vsi prejeli medalje. Medalje jim je 

podelil znani plesalec, Klemen Pirman, ki s svojo soplesalko Barbaro Šamperl dosega uspešne uvrstitve na 

mednarodnih tekmovanjih v plesu na vozičkih (wheelchair dancing). Po podelitvi medalj je potekala predaja 

zastave organizatorjem 13. regijskih iger Specialne olimpijade Slovenije MATP ljubljansko-dolenjske regije, ki 

bodo potekale na OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. Zabavni del programa se je odvijal v Restavraciji Park v 

Domžalah, kjer so udeleženci imeli kosilo. 

Zapisala: Urška Nosan, vodja tekmovanja 

 

10. 17. Tek zdravja, 9.4.2016, Slovenj Gradec 

MANJ BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI 

V soboto, 9. aprila 2016, je v Slovenj Gradcu, v organizaciji 

Srednje zdravstvene šole, potekal 17. Tek zdravja. Udeležili so se 

ga tudi uporabniki CUDV Črna, od tega osem tekačev in sedem 

uporabnikov, ki sodelujejo tudi v projektu zdravega načina 

življenja, FIT &SIT.  
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Progo dolgo 4 km so pretekli: Janez Juvan, Andrej Rauh, Silvo Glazer, Damjan Gerič, Uroš Kotnik, Sašo Firbas, 

Štefka Krajnc, Drago Jančič in spremljevalka Tatjana Napečnik. Juvan Janez je dosegel 2. mesto, Uroš Kotnik 

četrto ter Sašo Firbas 6. mesto. Hoja za zdravje na 2 km: Kristijan Krajnc, Aleksandra Brečko, Ivan Dečman, 

Marjanca Vanovšek, Irena Jurič, Renata Ploj, Sabina Zirenstain in spremljevalki Sanda Peter ter Mateja Ošlak.  

 

Prvi pa je prehodil 2 kilometra Kristijan Krajnc, ki se je lani vključil v projekt specialne olimpijade Fit & Sit. 

Medtem, ko je lani še s težavo štartal na to pot, je bil letos zelo uspešen in že načrtuje, da se bo prihodnjič 

priključil tekačem. Prav tako so letos z lahkoto in precej boljšimi rezultati prehodile to pot Sabina, Marjanca in 

Irena. Pridružili so se jim člani letošnjega projekta. V prejšnjem tednu pa smo na Pacugu organizirali tabor 

Zdravega življenja, FIT&SIT. Udeležili so se ga člani prve skupine in letošnji novi člani, s seboj pa smo povabili 

tudi našo predavateljico in strokovnjakinjo s področja zdravega načina življenja Andrejo Štekl. Skupaj smo v petih 

dneh iz teorije v prakso dali veliko za nas pomembnih napotkov s področja prehranjevanja, popite vode, količine 

obrokov, pametne vadbe ter pomembnosti spanja in počitka. 

Zapisala: Tatjana Napečnik 

 

11. Nogometni turnir, 9.4.2016 - Slovenska Bistrica 

NA KRATKO IZ SLOV. BISTRICE 

Turnir sprememb, preobratov. Domačini so tokrat prišli do točke 

že na prvem turnirju. VDC Novo Mesto po dolgem času 

premagalo VDC Sožitje Ptuj.  

 

 

 

 

REZULTATI: 

OŠ Minke Namestnik – Sonje : VDC Sožitje Ptuj 0:2 

VDC Sožitje Ptuj : VDC Novo Mesto 1:3 

OŠ Minke Namestnik - Sonje : VDC Novo Mesto 1:1 

 

Na turnirju se je OŠ Minke Namestnik-Sonje poslovila od dveh svojih igralcev, ki odhajata v VDC. Srečno, David 

in Matic. Tekmovanje je potekalo v skladu z uradnim protokolom in pravili SOS. Na uradni razpis sta se prijavili 

ekipi VDC Novo Mesto (7 igralcev in 2 spremljevalca), VDC Sožitje Ptuj (7 tekmovalcev, 2 spremljevalca) in 

gostujoča ekipa OŠ Minke Namestnik – Sonje (6 tekmovalcev, 2 spremljevalca). Igrišče smo »opremili« z 

uradnimi transparenti SOS, priskrbeli majice s sloganom »Specialist za nogomet« in izpeljali uradno otvoritev, na 

kateri je tekmovalce nagovoril tudi predstavnik tekmovalcev naše regije, Nejc Medved. Tekmovanje je potekalo v 

športnem duhu. Nekaj težav imajo tekmovalci s tehniko izvajanja outa. Pohvaliti velja gospoda sodnika, ki je s 

svojo fleksibilnostjo in pedagoškim čutim dobro vodil tekme. Tudi sicer je bil to turnir preobratov, saj je bila ekipa 

VDC Sožitja Ptuj prvič poražena, gostujoči ekipi pa je prvič uspelo doseči točko. Ekipe so bile torej dokaj 

izenačene. Tekmovalce so bodrili učenci naše šole. Po tekmovanju smo naredili še nekaj skupinskih fotografij, se 

zahvalili gospodu sodniku in se poslovili od dveh igralcev, ki zapuščata našo šolo s spominskih darilom-žogo, na 

katero so se podpisali tekmovalci vseh treh ekip. Sledilo je kosilo in druženje v gostišču Sodexa.  

 

Zapisal: Jani Stergar, vodja tekmovanja 
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12. 13. Regijske MATP igre, 13.4.2016 – Tolmin  

V TOLMINU MATP IGRE 

 Prireditev 13. regijske igre MATP 13. aprila v 

Tolminu je omogočila Osnovna šola Franceta Bevka 

Tolmin s sodelovanjem Specialne olimpiade 

Slovenije in Zavoda za šport občine Tolmin. 

 

 

 

 

Tekmovanja se je udeležilo 24 tekmovalk in tekmovalcev iz petih programov (CIRIUS Vipava, VDC Ajdovščina – 

Vipava, OŠ Kozara Nova Gorica, VDC Postojna in naša ekipa). Tekmovanje se je začelo s slavnostnim uvodom. 

Zbrane je pozdravila Judita Špolad, pomočnica ravnatelja Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. Napovedovalka 

je najavila slavnostni prihod posamezne ekipe, ki so jih vodili dijaki - prostovoljci Gimnazije Tolmin. Tekmovanje je 

potekalo korektno in v dobrem tekmovalnem duhu. Tekmovalke in tekmovalci so se zelo trudili in samostojno ali s 

pomočjo opravili vse zastavljene gibalne naloge. Priznanja in medalje je vsem tekmovalkam in tekmovalcem 

podelil naš obetavni smučarski skakalec Jaka Hvala, ki se je z vsako skupino tudi fotografiral. Pred pričetkom 

razvedrilnega programa je ga. Judita Špolad predala zastavo Specialne olimpiade Slovenije VDC Ajdovščina –

Vipava, ki bodo letos organizatorji regijskih iger SOS.  

Zapisali: Irena Vidmar in Judita Špolad 

 

13. 13. Regijske igre MATP – gorenjske regije, 21.4.2016 -  

Radovljica  

V RADOVLJICI NA ŠESTIH POSTAJAH 

V četrtek, 21.4.2016, so bile organizirane 13. 

regijske igre MATP- gorenjske regije. 

Organizacijo je že tretjič prevzela ekipa na OŠ 

Antona Janše Radovljica. Tekmovanja se je 

udeležilo 39 tekmovalcev iz 5 ekip. 

 

 

 

 

Po sprejemu ekip, razdelitvi startnih številk in prvih splošnih napotkov, je sledila otvoritev iger s pozdravom vseh 

navzočih, predstavitvijo ekip, pozdravnim nagovorom ravnateljice, kratkim kulturnim programom, dvigom zastave 

ob himni SOS, zaprisegi učenca Nika, tekmovanje. Vodja sodnikov je vsem sodelujočim tekmovalcem in 

trenerjem podal informacije o tekmovanju, predstavil sodnike in demonstratorje in jih usmeril v telovadnico. 

Pripravljenih je bilo šest postaj. Na vsaki postaji je bil sodnik in demonstrator. Vsaka postaja je bila opremljena z 
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nalogo, zahtevo, ki jo je moral tekmovalec opraviti. Tekmovalci so imeli do tri poskuse, sodniki so rezultate beležili 

v pripravljene rezultate. Posebnost je bila prva ostaja, ko so se pokretni tekmovalci ločili od tekmovalcev na 

vozičkih. Vsaka ekipa je bila nameščena na eno od postaj, ne glede na številčnost ekipe. Ko je nalogo opravil 

zadnji tekmovalec, se je ekipa prestavila na naslednjo postajo. Tekmovalci so se pomerili v plazenju, lazenju 

skozi ovire, udarjanju balonov, podiranju kegljev, brcanju žoge v gol, slalomu z vozičkom ali hoji med količki in 

vožnji z vozičkom skozi tunel. Po končanem tekmovanju je sledila podelitev medalj in kosilo. 

 

 

Zapisala: Nataša Modrič, vodja tekmovanja 

14. Prvi evropski seminar za trenerje kolesarstva, 4-6.5.2016 

- Belgija 

BELGIJSKO KOLESARSTVO ZA VZOR 

Belgija je v začetku maja gostila prvi evropski seminar za 

trenerje kolesarstva. Država gostiteljica ni bila izbrana naključno, 

saj so Belgijci znani kot kolesarski narod in tudi specialno 

kolesarstvo ni izjema!  

 

 

Seminarja v La Luvierju se je od 4.-6. maja udeležil glavni trener za kolesarstvo pri SOS Lojze Adamič. Že prvi 

dan jih je po uvodu v seminar čakala otvoritvena slovesnost državnih iger Belgije, na katerih je tekmovalo 3.600 

tekmovalcev (!!!), poleg tega pa še 1.200 trenerjev in 1.500 prostovoljcev. Gre seveda za ogromen projekt, 

ocenjen na 2 milijona evrov. Otvoritev je potekala na glavnem trgu, kjer je bilo fantastično, sproščeno vzdušje ob 

neverjetno velikem številu gledalcev. Na seminarju je bilo med drugim govora tudi o prehrani, kjer so Danci 

podelili izkušnjo, kako so motivirali športnike za poletne svetovne igre v Los Angelesu minulo poletje – hujšanje in 

prenehanje s kajenjem sta bila dolgoročna cilja, ki sta motivirala njihovo ekipo. Po tekmovanju je bil čas za 

analizo, v kateri so tekle razprave o razvrščanju disciplin v različne nivoje, dana pa je bila tudi pobuda za 

tekmovanje na tandemih, kjer bi lahko tekmovalcem z nižjimi sposobnostmi omogočili tekmovanje na daljših 

razdaljah. SO Slovenija je prejela tudi vabilo Dancev za udeležbo na dirki za invalide okoli njihovega 

otoka Bornholm. 

 

15. Prvi turnir 1. skupine nogometne lige SOS v sezoni 2016, 

13.5.2016 -Trbovlje 

NOGOMETNO IN HUMANITARNO V TRBOVLJAH 

Prvi turnir 1. skupine nogometne lige SOS v sezoni 2106 je v 

petek, 13.5., potekal na stadionu NK RUDAR TRBOVLJE v 

organizaciji zasavskega VDC Zagorja ob Savi. Istočasno je s 

turnirjem potekal 4.zasavski humanitarni tek, kjer je VDC Zagorje 

(zasavski VDC) zbiral sredstva za letovanje 2016. 

 

 

Po zboru tekmovalcev je potekal kratek sestanek trenerjev in sodnika. Sledila je kratka svečana otvoritev. Sledilo 

je 6 tekem, kjer je vsaka ekipa igrala proti vsaki. Nogometaši vseh ekip so z igro pokazali, da vsi sodi jo v prvo 

skupino in da lahko vsak premaga vsakega. Tekme je spremljalo lepše vreme od napovedanega in precejšnje 
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število navijačev. Nogometaši so prav tako pokazali, da obvladajo začetni protokol in pozdrav nasprotne ekipe 

pred pričetkom tekme. Po turnirju je sledilo kosilo v VDC Zagorje in nato še kratek sestanek trenerjev, kjer smo 

analizirali turnir in delili poglede za prihodnost.  

Zapisal: Domen Pociecha, vodja tekmovanja 

 

16. Regijske MATP igre – Šentjur 

Varstveno delovni center Šentjur - enota Šentjur, je v 

soboto, 14. 5. organizirala igre MATP za celjsko - koroško 

regijo. Tekmovanja, ki je potekalo v Osnovni šoli Blaža 

Kocena na Ponikvi, se je udeležilo osem ekip s 

šestindvajsetimi tekmovalci.  

Igre so potekale po krožnem sistemu, vsaka ekipa se je na 

začetku postavila na eno od postaj, ki je bila označena v 

uvodnem biltenu ter tam tekmovala. Po sedmih minutah so se 

vse ekipe pomaknile za eno številko naprej in tako vse dokler 

ni vsaka ekipa tekmovala na vsaki od postaj. V otvoritvenem 

delu so nastopili mladi plesalci Plesnega vala iz Šentjurja ter 

citrarka Tajda Krajnc. Celotno Prireditev je povezovala Karmen Šemrl, za predvajanje glasbe in animacijo je 

skrbel Denis Kukovič. Prehrano smo imeli organizirano v šolski kuhinji osnovne šole na Ponikvi. Za zaključek smo 

za vse udeležence pripravili zabavne igre s ponjavo ter zabavo s plesom. Tekmovalci so na  koncu za svoj trud 

prejeli medalje, ki jih je podelil predsednik Športne zveze Šentjur Klemen Zdolšek. Vsak tekmovalec je prejel tudi 

priznanja iz rok direktorja regijskega zavoda Varstveno delovnega Šentjur, Leona Štembergerja.  

Mojca Vidic, vodja enote Šentjur 

17. 23. Regijske igre, celjsko - koroške regije, 18.5.2016 - 

Žalec 

VELENJČANI GOSTOVALI V ŽALCU 

23. Regijske igre celjsko koroške regije SOS so potekale v sredo, 

18.05.2016, v prijetnem športnem ambientu, na stadionu AK 

Žalec in sosednjih športnih objektih. Sončno in toplo vreme je 

nadgradilo vzdušje in športno razpoloženje sodelujočih.  

 

 

 

Iger v organizaciji VDC Saša Velenje se je udeležilo 208 tekmovalcev in 54 trenerjev/spremljevalcev iz 18 lokalnih 

programov SOS. Športno dogajanje je povezoval naš znani športni novinar, gospod Tomaž Hudomalj, ki nam je 

polepšal tekmovanje. Na otvoritveni slovesnosti so prisotne pozdravili gospa direktorica VDC SAŠA, Darija 

Lesnjak, predstavnik SOS, gospod Matjaž Ferarič in predstavnica občine Žalec, gospa podžupanja Hana Šuster 

Rjavec, ki je tudi slovesno otvorila 23. Regijske igre celjsko koroške regije. Program otvoritve so popestrili 

uporabniki VDC SAŠA s tremi glasbeno plesnimi točkami. Tekmovalci so se preizkusili v štirih disciplinah atletike 

(teki na 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m in štafeta; skok v daljino z mesta; met žogice in suvanje krogle) in v 

elementih košarke. Slovesni podeljevalci medalj so bili znani slovenski športniki, Blaž Blagotinšek, Lucija 

Polavder, Silvo Marič in Sašo Đordževič, ki so s svojo prisotnostjo okrepili športni duh. Tekmovanje smo zaključili 

s kosilom in zabavo v Hotelu Žalec. 
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Zapisala: Helena Pečnik 

18. Predavanje o zdravi prehrani, 21.5.2016 - Škofja Loka 

STARŠI NAVDUŠENI NAD ZDRAVO PREHRANO 

Ob bok regijskim igram gorenjske regije, ki so v soboto, 21. 

maja, potekale v Škofji Loki, je bilo organizirano tudi srečanje 

za starše, ki ga je popestrilo predavanje o zdravi prehrani. 

Takole poročajo: »Na predavanju, ki je potekalo od 12.30 do 14. 

ure, je bilo prisotnih 35 staršev iz gorenjske regije. Navzoča je bila 

predstavnica organizatorja iger Marjeta Šmid, ravnateljica OŠ Jela 

Janežiča. Kolikor mu je dopuščal čas je bil na predavanju prisoten tudi Samo Čarman, vodja gorenjske regije 

SOS. Predavanje je bilo zelo poučno. Udeleženci so z zanimanjem sledili vsebini, postavljali vprašanja in 

ugotavljali, da je zelo pomembno, kaj in kako jemo – vsi, starši in otroci. Ob koncu predavanja so udeleženci 

lahko preverili, da je tudi zdrava prehrana lahko okusna. Andrej Bukovšek in njegova žena Damjana sta namreč 

pripravila nekaj okusnih jedi in sadja. Pohvalil bi predavateljico Andrejo Štekl, ki je na razumljiv in zanimiv način 

predstavila vsebino predavanja. Sproti je odgovarjala na vprašanja udeležencev in svoje predavanje podkrepila z 

nazornimi primeri iz prakse. Moje mnenje je, da je naše člane potrebno ozaveščati in te vsebine ponuditi čim večji 

množici staršev.  

Zapisal: Pajo Cakići, organizator srečanja za starše 

  

19. Finale pokala NZS, 26.5.2016 - Koper 

PETNAJSTIČ NA FINALU POKALA NZS 

Nogometaši Specialne olimpiade Slovenije so se tradicionalno že petnajsto leto udeležili Finala pokala 

Slovenije v Kopru. 

 

Na stadionu Bonifika so se ob polčasu tudi predstavili s promocijsko tekmo. Ob izteku nastopa so zbrani navijači 

na tribunah z bučnim aplavzom pozdravili naše nogometaše. Po končani revijalni tekmi so si tekmovalci ogledali 

preostanek finalne tekme med NK Celje in NK Maribor. Slovensko pokalno lovoriko so na koprski Bonifiki visoko v 

zrak dvignili nogometaši Maribora, ko so po izvajanju enajstmetrovk premagali Celjane z 9:8. 

 

Zapisal: Tomaž Pišlar 
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20. Regijske igre primorsko-notranjske regije, 25.5.2016 - 
Ajdovščina 

 PRIMORCI ZAKLJUČILI SEZONO 

 

Letošnje regijske igre za primorsko- notranjsko regijo so 

potekale v sredo, 25.5.2016. Začele so se z otvoritvijo na 

stadionu pri OŠ Šturje v Ajdovščini, kjer je potekal tudi atletski 

del tekmovanja. To je bilo hkrati tudi zadnje tekmovanje SOS 

pred počitnicami. 

 

 

 

Tekmovalci so se pomerili v naslednjih disciplinah:  

 ATLETIKA (STADION pri OŠ Šturje, Ajdovščina):- Tek na 400m, - Tek na 200m,- Tek na 100m, - Tek na 

50m, tek na 25m (vozički),- Štafeta 4 x 100m, - Met žogice, - Suvanje krogle 

 BALINANJE (balinišče Pale, Ajdovščina):- Ekipno balinanje, - Bližanje  

 ELEMENTI KOŠARKE (dvorana OŠ Šturje, Ajdovščina). 

Tekmovalo je 165 športnikov, spremljalo jih je 54 spremljevalcev iz 12 programov SOS. 

 

Zapisala: Darja Potočnik 

 

21.  23. Regijske igre SOS, ljubljansko – dolenjske regije, 

20.5.2016 - Ljubljana 

 GENERALKA ZA LEVEC 

V petek, 20. 5. 2016, je v Športnem parku Kodeljevo 

potekalo 23. regijsko tekmovanje Specialne olimpiade za 

ljubljansko-dolenjsko regijo, ki ga je organiziral 

Center Janeza Levca Ljubljana.  

 

 

 

 

Kar 275 udeležencev iz 20 programov je tekmovalo v atletiki (tekih, skoku v daljino, metu žogice in suvanju 

krogle), elementih košarke ter namiznem tenisu. K uspešni izvedbi tekmovanja so pripomogli tudi prostovoljci, 

med katerimi so bili tudi učenci OŠ Pivka, glavnina prostovoljcev pa je bila študentov Fakultete za šport. Na 

atletiki so sodili sodniki iz atletskega kluba Domžale. Na slovesni otvoritvi so nastopili učenci Centra Janeza 

Levca s plesnimi točkami, udeležence pa so nagovorili gospa Katja Vadnal – predsednica zveze Sožitje, gospod 

Matej Rovšek – ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana in gospod Zoran Jankovič – župan mestne občine 
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Ljubljana. Podelitve so potekale na vseh treh prizoriščih. Kljub prvotno slabšim vremenskim obetom, nam je bilo 

vreme naklonjeno, tako da je tekmovanje v atletiki potekalo brez večjih zapletov, tekmovalci pa so dosegali 

odlične rezultate. Vse skupaj je pripomoglo k dobremu vzdušju na tekmovališču tako med tekmovalci kot tudi med 

gledalci. Ob 13.00 se je dogajanje iz tekmovališč preselilo v gostišče Portal, kjer so se tekmovalci in ostali 

udeleženci okrepčali, nato pa je sledila zabava, na kateri je za dobro vzdušje poskrbel z glasbo DJ Marko 

Kastelic. Center Janeza Levca bo leta 2018 gostil naslednje poletne državne igre SOS. 

Zapisal: Tomi Stankovič, vodja OO 

22. Prvi turnir druge skupine nogometne lige, 28.5.2016 - 

Prevalje 

GOSTITELJI OSTALI BREZ TOČK 

Prvi turnir druge skupine nogometne lige SOS v sezoni 

2016 je v soboto, 28.5.2016, v Športnem parku Ugasle peči 

na Prevaljah organiziralo Društvo Sožitje Mežiške doline. 

Po sestanku trenerjev, pozdravnih govorih so sledile 

tekme. V krasnem, sončnem vremenu je bilo odigranih 6 

tekem po sistemu - vsak z vsakim.  

V skupini tako trenutno vodi CUDV Dobrna s 7 točkami, Sožitje 

Maribor je drugo s petimi, VDC Murska Sobota ima 4, gostitelji 

pa so ostali brez točk. Najboljši strelci so bili: Timi Breznik (9), 

Vinko Rešetar (8), Marijo Olah (6) in Sandi Jesenk (5).  

Zapisal: Leon Juh 

23.   23. Regijske igre SOS, mariborsko – pomurske regije, 

25.5.2016 - Ptuj 

POLNI ELANA IN ZANOSA 

"Pustite mi zmagati, če pa ne morem 

zmagati, naj bom pogumen v svojem 

poskusu," so besede s katerimi je Rajko 

opogumil tekmovalce na otvoritvi 23. 

iger Specialne olimpiade Slovenije 

(SOS) mariborsko - pomurske regije, ki 

smo jih gostili na Ptuju, v sredo 25. 

maja.  

 

 

 

 

Otvoritev iger so naznanili zvoki godbe glasbene šole Karol Pahor Ptuj in mimohod 171 športnikov in 57 

spremljevalcev iz 14 ekip. Pozdravili so jih ravnateljica mag. Lidija Hameršak Marin, župan občine Ptuj, Miran 

Senčar, predsednik SOS Ljubomir Miličevič in vodja pomursko – podravske regije (SOS) Andreja Resman. 

Največje navdušenje pa je požel svetovno znan, zdaj že bivši športnik, Dejan Zavec. A presenečenjem ni bilo 

konca! Nad stadionom je zvok letala malenkost zmotil govornike, a nihče ni pričakoval, da bodo z letala skočili 

padalci in presenetili prav nas ter naše tekmovalce. Nizek prelet letala je do konca predramil tudi vse navzoče na 

tribunah. Po uradnem odprtju iger, ki jih je naznanil župan skupaj s tekmovalci, so se le ti razkropili po stadionu, 
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kjer so čakali na začetek tekmovanj v tekih na 25m z vozički, 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, štafeti 4x100m, 

skokih v daljino z zaletom in z mesta, metu vortexa in žogice. Balinanje smo izvedli na balinišču pri VDC Sožitje 

Ptuj, elemente košarke pa v športni dvorani Mladika. Tekmovalci so bili na tekmovanja odlično pripravljeni, polni 

elana in zanosa. Tekmovali so pošteno, a z vso močjo ter nato potrpežljivo počakali na podelitev medalj in 

priznanj. 

Zapisal: Tomaž Valenko 

 

24.   23. Regijske igre SOS, gorenjska regija, 21.5.2016 - 

Škofja Loka 

ELVIR POVABLJEN NA MITING 

V soboto, 21. 5. 2016, so na atletskem stadionu v Škofji Loki 

ter v športnima dvoranama OŠ Škofja Loka Mesto, po 6 letih 

spet potekale 23. regijske tek igre Specialne Olimpijade za 

Gorenjsko regijo. Igre sta organizirala OŠ Jela Janežiča in 

Društvo Sožitje Škofja Loka. Iger se je udeležilo 184 

posameznikov iz 11ih regionalnih društev. Udeleženci so se 

pomerili v treh športih: atletiki, elementih košarke in 

namiznem tenisu.  

 

Na dan iger nas je spremljalo čudovito vreme in zelo dobro pripravljeno prizorišče. Društvo Sožitje je poskrbelo za 

zabavno – družabni del prireditve, OŠ Jela Janžiča za tekmovalni del. Na slovesni otvoritvi in mimohodu ekip nas 

je s pozdravom sprejel župan Občine Škofja Loka in častni pokrovitelj mag. Miha Ješe, predstavnica Zveze 

Sožitje dr. Katja Vadnal, Samo Čarman, predstavnik gorenjske regije specialne olimpijade, Marko Mohorič, 

predsednik Zveze Sožitje Škofja Loka in mag. Marjeta Šmid, ravnateljica OŠ Jela Janežiča. Po prisegi sodnikov in 

kot se je kasneje izkazalo športniku dneva Elvirju Babači, so se igre pričele. Letos je igre odprla atletska disciplina 

tek na 800m, ki je bila razpisana po več letih. Teka se je udeležilo 8 tekačev. Zmagal je Elvir z zavidljivim 

rezultatom 2 minut in 28 sekund. Sledile so še ostale discipline atletike. V notranjih prostorih sta potekali košarka 

in namizni tenis. Tekmovalni del se zaključil z izredno napetim tekom štafet, kjer je Elvir pokazal izreden talent in 

impresioniral tudi vodjo sodniškega zbora g. Frenka Marklja iz Radovljice, ki je Elvirja povabil na jesenski atletski 

miting v Radovljico. Celotno podelitev je povezovala znana radijska moderatorka Monika Tavčar. 

 

Zapisal: Damjan Kojzek  

25.  Wellness projekt, 15.6.2016 - Laško 

"VIRUS" ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA SE ŠIRI V ČRNI 

V sklopu Specialne olimpiade Slovenije smo se skupina iz CUDV 

Črna priključili wellness projektu, katerega prva skupina se v 

sredo, 15.6., zaključuje v Laškem. 

V vsaki skupini, ki se udeleži projekta, sodeluje 5 športnikov 

(uporabnikov) in dva trenerja (delavca CUDV). V jeseni se bo 

programa udeležila že četrta skupina. Srečanja v Laškem se 

uporabniki radi udeležijo, saj se družijo z vrstniki iz cele Slovenije. 

Pogovorimo se o hrani, ki jo 

pojemo, saj tedensko pošiljamo 

dnevnike prehranjevanja, da 

nam lahko Andreja svetuje, katero hrano naj opustimo, ali jo zamenjamo za 

drugo, poslušamo predavanja o zdravi prehrani, pitju vode, škodljivosti 

sladkorja in maščob in pomembnosti zelenjave za naše telo. Včasih s 

strahom pričakujemo kakšne rezultate nam bo tehtnica Tanita prikazala, saj 
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smo skupaj s tekmovalci tudi trenerji vsi enakovredni udeleženci projekta. Razvedrimo se pri vadbi, pocrkljajo nas 

z zdravim kosilom, nato pa sledi kopanje. Nazaj grede pa seveda obvezna kavica. Ena menda ne škodi :-). Dela 

se po programu FIT IN SIT, ki ga vodi Andreja Štekl. Znanje in veščine, ki smo jih pridobili v Laškem, smo skupaj 

z uporabniki prenesli tudi na druge uporabnike in delavce Centra.  

 

Zapisala: Tatjana Napečnik 

  

26.  ParaFest, 16.6.2016 - Ljubljana 

PARAFEST V TIVOLIJU 

 Prvi vikend junija nas je ustavilo vreme. Zato bomo malce z 

zamikom, a nič manj srčno in odločno, obeležili sto dni do 

začetka paraolimpijskih iger v Riu. V svojo sredino vas vabijo 

športniki in Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski 

komite. Pripravili smo ParaFest, ki bo v petek, 17. junija, med 16. 

in 19. uro v Tivoliju (na ploščadi med plavalnim bazenom in 

dvorano).  

Predstavili se bodo naši paraolimpijci, vsi mimoidoči in vozeči bodo 

lahko preizkusili športne rekvizite, po 18.15 pa se bosta v bazenu v 

Tivoliju pomerila Darko Đurić in Emir Tahirovič! V Rio de Janeiru se 

bo od 7. do 18. septembra zbralo več kot 4000 najboljših športnikov invalidov iz 176 svetovnih držav, ki bodo 

poskušali dokazati, da so se prav oni v preteklih štirih letih pripravljali hitreje, več in intenzivneje od svojih 

nasprotnikov. Od triindvajsetih športnih panog, kolikor jih bo na sporedu v Riu, bodo slovenski paraolimpijci merili 

moči v petih - atletiki, plavanju, strelstvu, parakolesarstvu in parakajaku. Kakšne so specifike vsakega od teh 

športov, kako je možno na kolesu uporabljati le roke in doseči hitrost 60 km/h, ali kako slepi plavalci vedo, da so 

prišli do konca bazena, ko plavajo nam bodo razkrili Darko Đurić, Henrik Plank, Primož Jeralič, Franček Gorazd 

Tiršek, Dejan Fabčič in njihovi kolegi, ki vas v petek, 17. junija, pričakujejo v Tivoliju. Zbrane bo uvodoma 

nagovoril Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja. 

 

27.  Wellness projekt, 20.6.2016 - Laško 

 

ALENKA NAJUSPEŠNEJŠA V WELLNESS PROJEKTU 

Minuli teden smo v Laškem sklenili prvi del letošnjega 

projekta za zdrav življenjski slog. Na sklepnem srečanju 

smo proglasili tudi najuspešnejšo udeleženko - tako po 

liniji tekmovalk kot tudi trenerk. Med športnicami je bila 

najuspešnejša Alenka Gajšek iz VDC Šentjur, enota 

Šentjur.  

Alenka je v času trajanja projekta (3 mesece) sicer izgubila le 

2,7 kilograma, zato pa je zmanjšala odstotek maščobe za 

4%, dvignila količino popite vode ter znižala visceralne 

maščobe iz 7 na 5.  

 

28.  Informator za šolsko leto 2016/17 

INFORMATOR ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 
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Na spletni strani Šport mladih je objavljen Informator za šolsko 

leto 2016/17 v elektronski obliki.  

Mladi invalidi bodo z novim šolskim letom lahko tekmovali v 

plavanju, atletiki, judu, orientacijskem teku, dvoranskem balinanju, 

velikem kanuju in namiznem tenisu.  

Povezava: http://www.sportmladih.net/informator 

 

29.  Nogometni turnir 3. Skupine, 14.9.2016 - Ptuj 

SONČNO VREME POSKRBELO ZA GOLE 

 

V sredo 14. septembra je Sožitje Ptuj na Ptuju organiziralo 

jesenski nogometni turnir tretje skupine.  

 

 

 

V lepem sončnem vremenu so se ga udeležili VDC Novo Mesto, OŠ Minke Namestnik Sonje in Sožitje Ptuj kot 

gostitelj. Za sojenje je poskrbel sodnik nogometne zveze g.Roman Glažar, ki je svoje delo odlično opravil. Tekme 

so potekale v športnem duhu in so se končale brez poškodb. Po končanem tekmovanju smo se okrepčali in 

družili, kar našim uporabnikom zelo veliko pomeni. Po druženju smo se pozdravili in odšli vsak na svojo stran do 

ponovnega srečanja na finalu. V jesenskem delu lige bosta odigrana še dva turnirja - 29.9. v Murski Soboti (razpis 

v prilogi) in v začetku oktobra v Radovljici (datum še ni znan). Finale bo 26.10. v Mariboru. 

Zapisal: Srečko Sirc  

 

30. Projekt Specialno jadranje 17-24.9.2016 - Biograd na 

Moru 

SLANA KOŽA, NASMEH NAS BOŽA 

Letošnje leto smo športnikom specialne olimpijade že tretje leto 

zapored ponudili priložnost, da se nam pridružijo na 

nepozabnem doživljanju morja, svobode, slane kože in vetra v 

laseh. Povabili smo jih na Specialno jadranje 2016. 

 

 

 

Občutek povezanosti, sodelovanja, brezpogojna medsebojna naklonjenost in pripravljenosti za ustvarjanje nečesa 

čarobnega, so občutki s katerimi lahko opišemo mavrico čustev, ki smo jih člani posadke Specialnega jadranja 

2016 občutili že po prvih nekaj dneh. K občutkom so velik del prispevali specialisti za jadranje iz CUDV 

http://www.sportmladih.net/informator
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Radovljica, VDC Šentjur- enota Slovenske Konjice, CVIU Velenje, Centra Janeza Levca, njihova ekipa se je letos 

razdelila na dve jadrnici, ter šest posameznikov. Športnikov je bilo 40, ob boku pa jim je stalo 14 spremljeva lcev, 

organizacijska ekipa s 5 člani in 7 nepogrešljivih krmarjev. Brez krmarjev naše jadranje ne bi bilo mogoče, čeprav 

so se nekateri športniki izkazali za prave mojstre vožnje jadrnice. Krmarji so nam dali veliko več kot le samo 

jadranje, naučili so nas nekaj osnovnih vozlov, ki so pomembni za varnost na jadrnici, seznanili so nas z 

najmočnejšimi vetrovi, ki lahko preprečijo izplutje (sploh moč burje nam je uspelo dodobra tudi izkusiti) in nam 

dovolili, da skupaj z njimi odkrivamo skrivnosti podvodnega sveta. Letos sta se nam prvič pridružila krmarja Boris 

in Damjan, ki v en glas zatrjujeta, da bi izkušnjo z veseljem ponovila. »Že ves teden opazujem, kako spremljevalci 

nesebično podpirajo in skrbijo za svoje varovance – tako kot bi skrbeli za svoje otroke,« je bil nad delom 

spremljevalcev očaran Boris. 

Zapisala: Sara Slokan 

31. Kolesarski turnir CUDV Črna, 22.9.2016 - Slovenj Gradec 

KOLESARSKI TURNIR CUDV ČRNA 

 Dne 22.9.2016 se je na že tradicionalnem prizorišču - 

Letališče Slovenj Gradec odvil kolesarski turnir 

Specialne olimpiade Slovenije.  

 

 

 

 

 

V organizaciji CUDV Črna se je turnirja udeležilo 152 tekmovalcev iz 27 lokalnih programov SOS. Tekmovanje je 

potekalo v petih disciplinah: 500m-modificirana kolesa, 500m, 1000m, 5000m ter 10 000m. Turnir je potekal brez 

poškodb in v športnem duhu. Po končanem turnirju so si specialci, dan popestrili še s skupnim kosilom.  V prilogi 

so objavljeni rezultati turnirja. 

Zapisal: vodja tekmovanja, Matjaž Ferarič 

 

32. Nogometni turnir v malem nogometu, 29.9.2016 - Murska 

Sobota 

NOGOMETNI TURNIR V MALEM NOGOMETU 

Varstveno delovni center Murska Sobota je dne 29.9. 2016 

organiziral 2. turnir SOS v malem nogometu. 

 

Turnir se je izvajal na športnem igrišču OŠ III Murska Sobota. 

Uvodnem sestanku vseh trenerjev ekip je sledil nagovor direktorice 

in himna SOS. Na samem turnirju so sodelovale vse štiri ekipe: 

VDC Murska sobota, CUDV Dobrna, VDC Sožitje Maribor in 

Društvo Sožitje Mežiške doline. Da je tekma potekala po pravilih 

fair play pa je poskrbel sodnik g. Marjan Sukič. Odigranih je bilo 

šest tekem, sam turnir je potekal brez težav.  Po končanem 
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tekmovalnem delu so se udeleženci odpravili še na slastno kosilo v bližnji dijaški dom. 

Zapisala: Silva Felkar 

33.   2. turnir 1. skupine nogometne lige SOS - CUDV 
Radovljica 

15.10. 2016 je športni park Radovljica gostil 2. turnir 1. skupine nogometne lige SOS v organizaciji CUDV 

Radovljica. Turnirja so se udeležile štiri ekipe: CUDV Črna na Koroškem, Želva d.o.o., VDC Zagorje in domača 

ekipa CUDV Radovljica. Po uvodnem pozdravu vodje tekmovanja Gregorja Vajsa in direktorice CUDV Radovljica, 

gospe Slađane Anderle, je turnir otvoril predsednik nogometnega kluba Lesce gospod Darko  Markelj. Tekme so 

bile napete in negotove do samega konca, večkrat je zapela tudi vratnica.  

Rezultati:  

VDC Zagorje: CUDV Radovljica    3:0 

Želva d.o.o.: CUDV Črna na Koroškem  4:1 

VDC Zagorje: Želva d.o.o.    3:3 

CUDV Črna na Koroškem: CUDV Radovljica 4:1 

VDC Zagorje: CUDV Črna na Koroškem  4:2 

CUDV Radovljica: Želva d.o.o.   2:5 

 

Zapisal Jure Vajs 

 

34.  Evropska konferenca SO, 25.10.2016 - Maribor 

USPEŠEN ZAKLJUČEK EVROPSKE KONFERENCE SPECIALNE OLIMPIADE 

V Mariboru se je z revialno tekmo v organizaciji Društva 

specialna olimpiada Slovenije uspešno sklenila Evropska 

konferenca specialne olimpijade, konferenca pa je imela 

delovni naslov „Skupaj do integracije“. 

 

 

 

 

Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V torek je zbrane 

nagovorilaDragica Bac, generalna direktorica direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja. 

Dogodek so si v živo ogledali in spremljali dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor direktorata za šport na 

ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in 

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor. Strokovnega posveta se je udeležilo 58 vodij evro-azijskih 

programov, cca. 130 udeležencev, ki so opravili temeljit pregled minulega dela. Ob tem so si izmenjali znanja in 

izkušnje, ki jih bodo vešče uporabljali pri delu v svoji državi. „Hvala Mariboru, hvala Sloveniji, hvala 

organizatorjem, ki so opravili izjemno delo. Nisem vedel, kaj lahko pričakujemo, dobili pa smo izvrstno 

konferenco, ki je za zgled in vzor vsem,“ je dogajanje v Mariboru komentiral David S. Evangelista, predsednik 
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evropske specialne olimpijade. Organizacijski in vsebinski uspeh 

Ljubomir Miličević, predsednik Specialne olimpiade Slovenije, pa je o tem povedal: „Sodeč po vseh odzivih je 

konferenca uspela po vsebinski in organizacijski plati. Omenjena konferenca je tudi potrdilo, da Specialna 

olimpiada Slovenije dela dobro. Pomembno je, da so bili tu tudi ljudi, ki odločajo. Tudi takrat, ko gre za 

pridobivanje sredstev.“V sredo so delegati prisluhnili Fioni Haynes, ki je predstavila način (in pomen) pridobivanja 

medijske pozornosti. Temu je sledilo predavanje o pomenu zgodbe (športnika), ki odpira vrata do potencialnih 

sponzorjev in podpornikov. Zbrani v Mariboru, dogodek je gostil hotel Habakuk, so se seznanili s pomenom 

sodelovanja z globalnimi partnerji. Za konec so bili obelodanjeni detajli skorajšnjega praznovanja 50-obletnice 

specialne olimpijade. Avstrijski kolegi pa so ob tej priložnosti vnovič predstavili Zimske svetovne igre, ki jih bo 

marca gostil Schladming.  

 

35. Finale nogometne lige SOS, 26.10.2016 - Maribor 

FINALE NOGOMETNE LIGE SOS 

 
V sredo, 26.10.2016 je MD Sožitje Maribor v 

sodelovanju z NZS in Specialno olimpiado 

Slovenije organiziralo finale nogometne 

ligeSpecialne olimpiade Slovenije. Turnir je 

potekal na pomožnem igrišču Ljudskega vrta 

na umetni travi.  

 

 

 

 

 

 

Na finalu je sodelovalo 87 tekmovalcev in 24 

spremljevalcev. Udeležilo se je 11 ekip razdeljenih 

v 3 jakostne skupine. Odigranih je bilo 15 tekem na dveh igriščih.Medalje so prejeli vsi sodelujoči, podeljeni so bili 

zasluženi pokali ter tudi pokali za naj igralce v vseh treh jakostnih skupinah.  

 

Končni razpored nogometne lige SOS za leto 2016: 

 

1. Skupina: 

 

1. Želva d.o.o. - VDC 

2. VDC Zagorje 

3. CUDV Črna 

4. CUDV Radovljica 

 

2. Skupina: 

 

1. VDC Murska Sobota 

2. VDC Maribor 

3. CUDV Dobrna 

4. Društvo Sožitje Mežiške doline 

 

3. Skupina: 

 

1. VDC Ptuj 

2. VDC Novo mesto 

3. OŠ Minke Namestnik-Sonje 
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Po končanem turnirju in obilnem kosilu smo se zbrali v športni dvorani Železničar, kjer so se nam pridružili 

udeleženci Evropske konference Specialne olimpiade iz kar 58 držav. Pokazali smo, da jezik ni ovira za nogomet, 

temveč, da nas šport združuje in povezuje. Vse zbrane sta pozdravila tudi nekdanja športna asa Sani Bečirovič in 

Marinko Galič, katera sta z nami tudi zaigrala v združenem nogometu. Sani se je preizkusil kot trener, Marinko pa 

je tudi zaigral. Po končani revialni tekmi smo si v Ljudskem vrtu ogledali še pokalno tekmo med NK Maribor in NK 

Gorica. 

 

Pripravil:Tomaž Pišlar 

 

36.  Seminar vodij delegacij, 28.10.2016 - Graz 

AVSTRIJCI PRIPRAVLJENI 

Dne 28.10.2016 je v hotelu Novapark v Grazu, potekal seminar za 

vodje delegacij. 

 

 

 

 

Prvi dan so organizatorji seznanili vse udeležence z vsemi aspekti prihajajočih zimskih svetovnih iger, od prihoda 

pa do odhoda. Torej je bilo govora o transportu, namestitvi, športnih tekmovanjih in seveda o vseh “ne športnih” 

dogodkih, kot so otvoritev, zaključek, zdravstveni program in druge spremljajoče dejavnosti. Drugi in tretji dan 

seminarja so organizatorji udeležence peljali na ogled vseh tekmovališč. Sam sem se seminarja udeležil le prvi 

dan, saj tekmovališča poznamo že iz prediger. Pomemben del tega prvega dne je bilo srečanje s prostovoljcem, 

ki bo pomagal naši ekipi med igrami. Je slovenski študent v Grazu. Spoznal sem tudi ljudi, ki nas bodo gostili v 

Host town programu. Lahko ugotovim, da so že sedaj zelo dobro organizirani in pripravljeni. Izdelan imajo že 

program za naš obisk: obisk tovarne čokolade, ogled mesta Graz in zabavni program.  

 

Zapisal: Ljubo Miličević, vodja delegacije 

37. MATP državne vodne igre, 12.11.2016 - Dornava 

MATP DRŽAVNE VODNE IGRE 

V  soboto, 12.11.2016, so v ZUDV dr. Marijana Borštnarja 

Dornava prvič organizirali državne vodne igre MATP Specialne 

olimpijade Slovenije, ki so bile že sedme po vrsti. Tekmovanja se 

je udeležilo 11 ekip z 22 tekmovalci in 22 spremljevalci.  

 

 

 

Prisotne so ob otvoritveni slovesnosti pozdravili direktorica ZUDV Dornava ga. Ida Jurgec, podpredsednica Zveze 

Sožitje Slovenije in vodja mariborsko-pomurske regije SOS ga. Andreja Resman,  predsednica  SOS ter 

koordinatorka MATP pri SOS ga. Tanja Princes ter slovenska atletinja in ena najboljših ptujskih športnic Nina 

Kolarič, ki je igre tudi uradno odprla. Vabilu se je odzval tudi predsednik lokalne Zveze Sožitje Ptuj g. Janko 

Šuman. Zaprisego športnika je povedal uporabnik Branko Emeršič. Samo slovesnost pa so popestrili pevski zbor 

Belcanto iz ZUDV Dornava in mlada pevka Barbara Ribarič. Vodne aktivnosti so potekale na treh nivojih, glede na 

posameznikove zmožnosti. Na vsakem nivoju pa so se tekmovalci preizkusili v štirih različnih aktivnostih. Vsi 
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tekmovalci tovrstnih iger so seveda zmagovalci, zato so za svoj trud prejeli priznanja in medalje, ki pa so jih 

podeljevale direktorica Ida Jurgec, pedagoška vodja Rosanda Kneževič, ga. Tanja Princes in ga. Andreja 

Resman. Čas pred kosilom so si popestrili še z zaključno zabavo, plesom.  

Pripravila: Marjeta Gomilšak 

 

38. Svetovne poletne igre Abu Dhabi 2019, 20.11.2016 - 

Washington 

SVETOVNE POLETNE IGRE ABU DHABI 2019 

Kot veste so se člani mednarodnega upravnega odbora 

Specialne olimpijade ta teden sestali v Washingtonu DC, kjer so 

soglasno glasovali, da gostovanje naslednjih Svetovnih poletnih 

iger Specialne olimpijade podelijo Abu Dhabiju, Združeni arabski 

emirati (ZAE).  

 

 

 

Odločitev je temeljila na celostnem predlogu, obisku prizorišča 

komisije za ocenjevanje kandidirajočih mest in vizijo države, da ustvari integracijo ljudi z motnjami v duševnem 

razvoju po celotnih ZAE, njihovi regiji in svetu. Med procesom glasovanja je Abi Dhabi jasno pokazal, da njihova 

država ponuja vrhunsko infrastrukturo, kar je  vizija, ki se sklada z našo misijo ustvarjanja inkluzivnega sveta, 

varne lokacije in prizorišč, ki niso daleč narazen, zato da so lahko naši športniki in gostje blizu drug drugega. Igre 

bodo marca 2019 in bodo tisto leto največji humanitarni in športni dogodek na svetu. To bodo prve svetovne igre 

Specialne olimpijade v regiji Bližnjega vzhoda/Severne Afrike, kar je samo po sebi vznemirljiva priložnost. S seboj 

prinaša obilo novih možnosti za doseganje nove populacije in posredovanje sporočila našega gibanja o inkluziji in 

spoštovanju raznolikosti. Svetovne igre 2019 bodo prvo mednarodno tekmovanje na Bližnjem vzhodu z več 

športnimi disciplinami takšnega obsega in bodo zaznamovale prvi velik dogodek naših naslednjih 50 let.  

39.  Državni turnir v ekipnih elementih košarke SOS, 
3.12.2016 – Žalec  

 V soboto, 3. 12. 2016, je II. OŠ Žalec organizirala Državni turnir v ekipnih elementih košarke Specialne 

olimpiade Slovenije. Sodelovalo je 22 ekip iz cele Slovenije, 167 športnikov in trenerjev. Tekmovalci so 

bili razvrščeni v 4 ekipe, glede na sposobnosti.  

Sodelovali so: VDC Zagorje (1 ekipa, 2 ekipa), OŠ Antona Janše Radovljica, VDC Saša Velenje, VDC Šentjur- 

enota Šmarje, VDC Krško Leskovec, OŠ Gustava Šiliha (moška, ženska ekipa), CVD Golovec Celje, OŠ Mihajla 

Rostoharja Krško, VDC Slovenj Gradec – CUDV Črna na Koroškem, VDC Sožitje Maribor, OŠ Roje Domžale, OŠ 

Litija- Sožitje Litija, CVIU Velenje, II. OŠ Žalec, VDC Želva, OŠ Glazija Celje, CUDV Črna na Koroškem, OŠ 

Minke Namestnik Sonje, CJL DE Levstikov trg in CIRIUS Vipava. Po končanih tekmah je sledila slavnostna 

podelitev. Medalje so podeljevali judoist Rok Drakšič, kapetan košarkarskega kluba Hopsi Uroš Godler, 

ravnateljica II. OŠ Žalec Petra Petrovič Pražnikar in podžupanja občine Žalec Hana Šuster Erjavec. Ob koncu je 

sledila zabava z ansamblom Blaža Vrabiča, ki so poskrbeli za prijetno druženje in zabavo.  

Pripravil: Organizacijski odbor II. OŠ Žalec 
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40.  ZIMSKE SVETOVNE IGRE, SCHLADMING 2017 

LOČI NAS LE ŠE 100 DNI! 

         
 Do zimskih svetovnih iger, ki jih bodo gostili sosedi, nas 

loči le še 100 dni! Od 14 do 25. marca 2017 bodo v  

Schladmingu potekale zimske svetovne igre. Ekipa, ki bo 

zastopala barve Specialne olimpiade Slovenije šteje kar 18 

članov. Specialci se bodo preizkusili v alpskem smučanju, 

smučarskem teku in krpljanju. 

 

 

Seznam tekmovalcev: 

ALPSKO SMUČANJE: 

1. Alojz Senica (CVD Golovec, Celje) – kategorija 1 
2. Davor Senica (CUDV Črna) – kategorija 2 
3. Žiga Kos (OŠ Gustava Šiliha) – kategorija 2 
4. Tadej Kramberger (Sožitje Radovljica) – kategorija 3 
5. Nika Dolinšek (OŠ Gustava Šiliha) – kategorija 1 
6. Anja Kuhar (CUDV Radovljica) – kategorija 2 
7. Sandra Možina (Sožitje Škofja Loka) – kategorija 3 

 
Trenerji: Helena Gril (OŠ Gustava Šiliha), Marko Lovše (CVD Golovec Celje), Matjaž Ferarič (CUDV Črna) 
 
SMUČARSKI TEK: 

1. Žan Tušek (Sožitje Škofja Loka) – kategorija 1 
2. Nace Mencinger (CUDV Radovljica) – kategorija 2 
3. Miha Gačnik (CUDV Črna) – kategorija 2 
4. Peter Levanič (OŠ Gustava Šiliha) – kategorija 2 
5. Marija Matijevič (CUDV Črna) – kategorija 1 
6. Špela Volmajer (OŠ Gustava Šiliha) – kategorija 1 
7. Irena Petre (CVD Golovec, Celje) – kategorija 2 

 
Trenerja: Vasja Mrdavšič (CUDV Črna), Iztok Šekoranja (CVD Golovec, Celje) 
 
KRPLJANJE:  

1. Albin Kolar (CUDV Dobrna) – kategorija 2 
2. Vinko Rešetar (CUDV Dobrna) – kategorija 3 
3. Barbara Peterka (CUDV Radovljica) – kategorija 2 
4. Simona Polajšer (CUDV Črna) – kategorija 2 

 
Trener: Jure Vajs (CUDV Radovljica) 
 
Vodja delegacije: Ljubomir Miličević 
 
Rezervni trener: Pajazit Cakiči 
 

 

  

 

 

 



Poročilo za delo SOS v letu 2016 
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