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Seminar za trenerje alpskega smučanja, Maribor, 8. in 

9. januar  

REKORDNIH 40 TRENERJEV 
Alpski seminar je bil na Mariborskem Pohorju, 

udeležilo pa se ga je rekordno število 40 trenerjev; za 

prikaz sta poskrbela dva demonstratorja.  
Seminar je bil tako v teoretičnem kot praktičnem delu 
kvalitetno izveden. Izšel je tudi priročnik, kjer je prevod 
dopolnjen z našo šolo in pravili. Gre za metodično zelo 
dober priročnik, ki ni uporaben zgolj za SOS, ampak tudi 

širše. »Smučanje je športna dejavnost, ki osebam s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam ponuja 

kakovostno življenje in jim omogoča vklop v družbo,« je v 
uvodu priročnika zapisala avtorica dela, glavna trenerka 

za alpsko smučanje pri SOS, Helena Gril.  
 

 

Turnir v smučarskem teku in krpljanju, Črna, 3. februar 

ŠTEVILO TEKMOVALCEV RASTE 

6. turnirja v smučarskem teku 

in 4. turnirja v krpljanju v 

organizaciji CUDV Črna se je 

udeležilo 158 tekmovalcev iz 28 

programov, od tega 92 

krpljarjev (50-800 metrov) in 

66 tekačev (100-3000 metrov).  

Razveseljivo je, da število 

tekmovalcev raste, pojavljajo se 

novi programi (9), 14 

programov ima tekmovalce v 

obeh športih.  
 
Vreme je bilo fantastično, tekmovališče dobro pripravljeno. V organizacijo so vključili veliko 
število varovancev, nekdanjih in aktivnih športnikov. Organizacijski odbor opozarja na še 
večjo resnost pri izpolnjevanju prijav in ugotavlja, da nekateri trenerji še vedno ne poznajo 
osnovnih pravil. Veliko je tudi pomanjkljivosti pri pripravi tekmovalčeve opreme (vpenjanje v 
smuči, natikanje krpelj …). Še vedno je preveč tekmovalcev na krajših disciplinah. Iz analize, 

ki jo je pripravil glavni trener Silvester Polc, je razvidno, da bi lahko vsaj ¾ tekmovalcev, ki so 
krpljali na 50 metrov, glede na dosežen čas tekmovalo v zahtevnejših disciplinah. Opozarja na 
nizek odstotek deklet, v smučarskem teku je le 9,5, v krpljanju pa 32 %.  
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Podelitev Bloudkovih plaket, Brdo pri Kranju, 9. februar 

PREDSEDNIK Z BLOUDKOVO PLAKETO 
Na Brdu pri Kranju je potekala 45. Podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2009, med 12 

dobitniki plakete pa je bil tudi dosedanji predsednik Specialne olimpiade Slovenije 

Marijan Lačen, za katerega je voditelj prireditve Igor E. Bergant dejal, da velja za očeta 

Specialne olimpiade v Sloveniji. 
"Marijan Lačen že več 

kot 30 let deluje na 

področju s populacijo 

oseb z zmernimi, 

težjimi in težkimi 

motnjami v duševnem 

razvoju. Zaslužen je za 

ustanovitev in razvoj 

specialne olimpijade v 

Sloveniji, ki je danes 

ena najbolje 

organiziranih 

dejavnosti v okviru 

športa invalidov. Po 

njegovi zaslugi je 

danes kvaliteta življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji zaradi njihovih 

športnih aktivnosti na precej višjem nivoju," je Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj 
zapisal v uradnem biltenu prireditve, ki sta jo na pot pospremila minister za šolstvo in šport 

dr. Igor Lukšič in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez Kocijančič. Slednji 
je dejal, naj nagrada ne bo mišljena kot zaključek življenjskega dela, ampak samo še dodatna 
spodbuda za nadaljevanje.  
Lačen, ki je prejel plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa in ki se z 
letošnjim letom poslavlja s funkcije predsednika SOS, je ob tem povedal: "Več kot 30, 40 let me 

veže z delom s populacijo s posebnimi potrebami in v tem času sem jih kar dodobra spoznal. Kar 

logični korak k temu je bil, da mora biti njihovo življenje polno. Pred 25 leti je bil šport za osebe 

s posebnimi potrebami nekaj, kar ni za njih, zato smo pred nekaj več kot 25 leti začeli razvijati 

program SOS in tako prinesli šport tudi v Slovenijo. Danes lahko s ponosom ugotavljamo, da je 

velika večina oseb z motnjami vključena v šport, da zaradi tega živijo bolj kvalitetno, bolj 

osmišljeno, bolj zadovoljno življenje in vsi, ki v tem delamo, smo na to ponosni. Zato je to 

današnje priznanje mnogim prostovoljcem, ki delajo v s SOS in so prinesli svetlejše življenje 

osebam z motnjami v duševnem razvoju." 

 
Iskrene čestitke! 
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Družinski forum SOEE, Bukarešta, 4.-7. marec 

PREDSTAVLJEN 

MLADI ŠPORTNIK 
Sodelovali so predstavniki devetih 
držav, glavni cilj foruma pa je bil 
pogled na celotno strukturo 
organizacije, v okviru katere se 
oblikuje družinski program. 
Sodelujoči so izmenjali številne 
izkušnje, seznanili pa so se tudi s 
programom Mladi športnik.  

 

 
Turnir v alpskem smučanju, Maribor, 3. marec 

110 SMUČARJEV NA AREHU 
Organizator, OŠ Gustava Šiliha Maribor, je koordiniral 

tekmovanje 26 ekip s 110 tekmovalci. Podeljenih je bilo 

21 kompletov medalj, 5 kompletov v težjem VSL, 8 

kompletov v lažjem VSL, 5 kompletov v začetnem VSL in 

3 kompleti v superglidu.  
Medalje je podeljevala mariborska smučarka, svetovna 

mladinska prvakinja Ilka Štuhec. Za brezhibno izvedbo 
tekmovanja so na pomoč priskočili sodniki SK Branik, 
Maribor, in športnega društva NLP (Naše lepo Pohorje). 
Po tekmovanju se je prireditev zaključila s kosilom in 
zabavo ob glasbi v Šport hotelu Areh. 
 
 
 

Seminar o organiziranosti SOS, Ljubljana, 19. marec 

DOBRO SPREJET SEMINAR 
Udeležilo se ga je 41 trenerjev iz 23 programov, največ iz celjsko-koroške regije, najmanj iz 

primorsko-notranjske regije. Sodelujoči trenerji so v povprečju v SOS od leta 2005. Urška 

Andrejc je predstavila filozofijo SO in domačo ter tujo spletno stran, Ljubomir Miličević pa je 
predaval o športnih pravilih in organizaciji tekmovanj. Slušatelji so bili zelo zavzeti in na 
koncu se je razvila debata. Podoben seminar bi izvedli vsako leto, v podobnem terminu kot 
letos, nanj pa bi poleg trenerjev povabili tudi prostovoljce in druge sodelujoče v programih in 
organizaciji tekmovanj SOS.  
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Občni zbor društva, Ljubljana, 31. marec 

PO 20 LETIH NOVO VODSTVO 
Na volilnem občnem zboru Društva specialna olimpiada Slovenije je bil v letu 2010 

izvoljen nov predsednik. Ljubomir Miličević, dosedanji športni direktor in eden od 

začetnikov specialno-olimpijskega gibanja pri nas, je na predsedniškem stolčku zamenjal 

Marijana Lačna, ki je bil na čelu Specialne olimpiade Slovenije vse od njene ustanovitve. 
»Oče« Specialne olimpiade Slovenije je ob tem dejal, da s tem ne zapušča gibanja, ki mu je več 
kot dve desetletji dodatno bogatilo življenje, pač pa je dal priložnost novim, svežim idejam, s 
katerimi naj bi športno gibanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju nadaljevalo 
poslanstvo enega najuspešnejših društev v okviru športa invalidov. Novi predsednik, ekspert 
na področju športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju, zaposlen kot učitelj športne 
vzgoje v oddelkih OVI Osnovne šole Gustava Šiliha v Mariboru, je tako športni del predal 

novemu športnemu direktorju Silvestru Polcu, mesto podpredsednice pa je zasedla Tanja 

Princes. 
V poročilih za lansko leto je bilo ugotovljeno, da je bil program v celoti realiziran oziroma je 
celo presegel načrtovane okvire, saj je bilo veliko akcij organiziranih v sodelovanju z 
nacionalnimi športnimi zvezami (predvsem nogomet, košarka in judo). Glede na začrtane 
smernice si bo IO SOS še vnaprej prizadeval za povezavo s športnimi telesi na nivoju države, 
hkrati pa skrbel za povečanje članstva in vključevanje tekmovalcev v različne odbore društva 
oziroma lokalnih programov. 
Podeljena so bila tudi priznanja SOS za leto 2010. Najvišje priznanje, plaketo, je na predlog 

Sožitja Mežiške doline prejel Pajazit Cakiči, priznanja pa so prejeli: Korado Lešnik (ravnatelj 

CUEV Strunjan), Orlanda Norčič (socialna delavka v CUEV Sturnjan), dr. Stanislav Pinter 
(prof. na Fakulteti za šport; predlog nogometne lige SOS za povezovanje z Nogometno zvezo 

Slovenije), Društvo Sožitje Mežiške doline, VDC Tončke Hočevar za izpeljavo lanskoletnih 

regijskih iger, prostovoljca iz Črne Milan in Olvida Savelli ter legenda slovenskega smučanja 

Jure Franko, ki se je s SOS seznanil ob prihodu olimpijskega ognja leta 2005, lani pa je aktivno 
sodeloval tudi pri organizaciji državnih zimskih iger. 

Društvo se je za 20-letno 
predsedovanje in 
udejanjanje specialno-
olimpijskega gesla 
»Pustite mi zmagati, če 
pa ne morem zmagati, 
naj bom pogumen v 
svojem poskusu« s 
posebnim priznanjem 
zahvalilo dosedanjemu 
predsedniku, ki bo po 
novem predsednik 
nadzornega odbora 
društva. 
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Volitve novih organov 

ORGANI SOS ZA OBDOBJE 2010-2014 
 IO SOS  

Ime in priimek Funkcija  Program SOS 

Ljubomir MILIČEVIĆ predsednik OŠ Gustav Šilih 

Tanja PRINCES podpredsednica CIRIUS Vipava 

Silvester POLC športni direktor CUDV Črna 

  Vodje regij   

Jure VAJS vodja gorenjske regije CUDV Radovljica 

Milena PINTER vodja prim.-notr.regije CUEV Strunjan 

Matjaž FERARIČ vodja celj.-koroške regije CUDV Črna 

Andreja RESMAN vodja podr.-pom.regije OŠ Stanka Vraza Ormož 

Slavko EISENKOLER vodja lj.-dol. Regije DUO Impoljca 

  Trenerji po športih   

Pajazit CAKIČI trener plavanja Sožitje Škofja Loka 

Lojze ADAMIČ trener kolesarstva CIRIUS Vipava 

Srečo HVALEC trener balinanja CUDV Draga 

Aleš SCHERIANI trener juda VDC Koper 

Silvester POLC trener sm. teka in krpljanja CUDV Črna 

Hasan SINANOVIĆ trener namiznega tenisa Sožitje Litija in Šmartno 

Leon ŠTEMBERGER trener atletike Zavod Janeza Levca 

Suzana BOHORČ trener nogometa Sožitje Ljubljana 

Tanja PRINCES trener MATP CIRIUS Vipava 

Karmen POSEDEL GOLOB trener košarke II. OŠ Žalec 

Helena GRIL trener smučanja OŠ Gustav Šilih 

Irena VIDIC Klub staršev Sožitje Ljubljana 

Sašo FIRBAS predstavnik tekmovalcev CUDV Črna 

Miran BREJC predstavnik tekmovalcev Sožitje Ljubljana 

  NADZORNI ODBOR   

Marijan LAČEN član CUDV Črna 

Leon ŠTEMBERGER član VDC Šentjur, enota Šentjur 

Stanka GRUBEŠIČ član OŠ Helene Puhar Kranj 

Tea BETON član CUDV Radovljica 

Marko GRGIČ član Sožitje Škofja Loka 

  DISCIPLINSKA KOMISIJA   

Tomo DADIČ član VDC Koper 

 Mag. Tine Kovačič član   

 Jasna Lampe član   
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Regijske igre MATP 

210 TEKMOVALCEV  
Mariborsko-pomurska regija, Maribor, 10. april 
Udeležilo se jih je 6 programov in 36 tekmovalcev. Tekmovanje v organizaciji OŠ Gustav Šilih 
je potekalo na šestih postajah. V organizacijo so vključili učence iz višjih skupin.  

Organizator naslednjih iger je OŠ Gustav Šilih, Maribor. 

Gorenjska regija, Radovljica, 15. april 
Iz šestih ekip je sodelovalo kar 57 tekmovalcev – od tega 20 na vozičkih. Tekmovanje je 
potekalo na dveh vzporednih tekmovališčih, eno zunaj, eno znotraj. Število tekmovalcev se je 
skoraj podvojilo, v organizacijo pa so vključili tudi uporabnike CUDV Matevža Langusa. 

Organizator naslednjih iger je OŠ Antona Janše, Radovljica. 

Primorsko-notranjska regija, Vipava, 15. april 
36 tekmovalcev iz osmih ekip se je merilo na sedmih postajah za starejše in mlajše. CIRIUS 
Vipava je pripravili tudi zabavne igrice, darila in priznanja za udeležence.  

Organizator naslednjih iger je VDC Nova Gorica. 

Celjsko-koroška regija, Črna, 5. maj 
Sodelovalo je 33 tekmovalcev iz devetih ekip. Organizator CUDV Črna. 

Organizator naslednjih iger je VDC Šentjur, enota Slovenske Konjice. 

Ljubljansko-dolenjska regija, Litija 7. maj 
Udeležilo se jih je 46 tekmovalcev iz 8 ekip. V organizacijo so vključili veliko število svojih 
učencev in staršev. Igre je pripravilo Sožitje Litija in Šmartno. 

Organizator naslednjih iger je VDC Novo mesto. 
 
Število 
tekmovalcev je 
poraslo; bilo je kar 
11 ekip več, iz 148 
tekmovalcev v letu 
2009 pa je skupno 
število naraslo na 
210. Ne sme se 
dogajati, da bi 
nekdo, ki lahko 
tekmuje na nižjem 
nivoju SOS-a, 
tekmoval v 
MATP-ju. Namen 
MATP-ja je 
namreč priprava 
za tekmovanje v 

SOS na nižjem nivoju. Ocenjevalna lestvica, ki bo v pomoč trenerjem pri presoji o ustreznosti 
tekmovalcev, bo predstavljena na seminarju.  
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Razstava na Mestni občini Ljubljana, maj 

PREDSTAVLJENI V CENTRU MESTA 
V prostorih Informacijske pisarne Mestne občine Ljubljana je bila ves mesec maj 

postavljena razstava o delu Društva specialna olimpiada Slovenije. 22 let delovanja je bilo 

strnjenih v fotografijah in vtisih s številnih svetovnih iger.  
Novo pečeni predsednik 
Specialne olimpiade 
Slovenije je pozdravil 
zbrane goste in športnike 
iz VDC Želva in Zavoda 
Janeza Levca in se MOL-
u zahvalil za gostovanje v 
njihovih prostorih. SOS 
ima namreč sedež v 
Ljubljani, deluje pa na 
področju celotne 
Slovenije. V letošnjem 
letu jo čakajo Poletne 
državne igre in poleg 

številnih nacionalnih turnirjev nastop na Evropskih igrah v Varšavi. Poleg omenjenega, je 
omenil predsednik, se bosta zgodila dva edinstvena dogodka: Slovenija bo imela predstavnika 
na svetovnem nogometnem prvenstvu, v Ljubljani pa bo 7. septembra gostoval olimpijski 
ogenj. Tudi fotografije na razstavi govorijo o omenjenih dveh dogodkih, saj je olimpijski ogenj 
na svoji poti že pred leti "zašel" v Slovenijo na svoji poti na Japonsko, tokrat pa se bo odvijala 

poldnevna športno-kulturna prireditev v Tivoliju. Podžupan MOL-a Jani Möderndorfer je na 
otvoritvi, ki so jo popestrili varovanci VDC Želva s kratkim kulturnim programom, poudaril, 
da je vesel, da tokrat na elitni lokaciji v Ljubljani gostijo športno društvo s tako posebnim 
namenom.  

 
 

Evropski unified nogometni turnir, Monako, 5.-9. maj 

SLOVENSKI NOGOMETAŠI TRETJI 
Slovenska malo nogometna ekipa se je merila na Evropskem unified turnirju v Monaku, 

kjer je osvojila 3. mesto. Na otvoritvi je tekmovalce iz desetih držav pozdravil celo princ 

Albert, ekipa pa je zaokrožila tudi na dirkališču formule 1 v Monte Carlu. Ob bronastih 

medaljah je Manfred Kržišnik prejel posebno priznanje za najboljšega vratarja v drugi 

skupini. 
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Na turnirju so poleg 
številnih francoskih, 
italijanskih in domačih 
ekip Monaka sodelovali 
tudi športniki iz Avstrije, 
Španije, Slovaške, Češke, 
Škotske, Belgije, 
Nemčije, Švice, Srbije in 
Slovenije. Slovenijo je 
zastopala 9-članska 
delegacija in sicer: 5 

nogometašev (Andrej 

Rauh in Manfred 

Kržišnik iz CUDV Črna, 

Tadej Kramberger in 

Željko Najdek iz CUDV 

Radovljica in Toni Ravnikar iz VDC Zagorje ob Savi), trije partnerji (Franc Forstner, Grega 

Vajs in Vasja Jager) in trenerka Suzana Bohorč. 
Po dveh tekmah v predtekmovanju se je slovenska ekipa uvrstila v drugo skupino. Sledila je 

slovesna otvoritev iger s pozdravom princa Alberta in športno kulturnim programom. 
Najprej so igrali znotraj svoje skupine s Švico, Belgijo in Europa timom ter se z dvema 
neodločenima izidoma in eno zmago uvrstili na 2. Mesto. V četrtfinalu so igrali s Češko, jo 
premagali in nato v polfinalu izgubili z Belgijo. Zmaga nad Europa timom je Sloveniji prinesla 
3. mesto. Po končanem tekmovanju je sledil sprehod po mestu, ogled muzeja avtomobilov, 
katedrale, palače princa Alberta, japonskega vrta, akvarija ter dela proge Formule 1. Zvečer so 
si vse ekipe ogledale nogometno tekmo 1. francoske lige.  
V bodoče bo tudi znotraj naše lige večja pozornost namenjena unified nogometu, morda že s 
formiranjem državne unified ekipe, ki bi trenirala vsaj nekajkrat letno kot to redno počno vse 
ostale sodelujoče ekipe. 
 

 

Sodelovanje na finalu pokala Nogometne zveze Slovenije, Maribor, 8. maj 

MARIBOR JE ZAKON! 
Na finalni tekmi Hervis pokala Slovenije med Mariborom in Domžalami so prišli na račun 

tudi naši nogometaši. Izbrana vrsta nogometašev društva Sožitje Ljubljana in društva 

Sožitje Mežiška dolina so poleg ogleda finalne tekme, med polčasom odigrala nogometno 

tekmo, katera je bila predvajana tudi na velikem zaslonu v Ljudskem vrtu.  
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Na igrišče sta jih 
pospremila selektor 
slovenske 

reprezentance Matjaž 

Kek in selektor mlade 
nogometne 
reprezentance do 21 let 

Tomaž Kavčič. Tekma 
je bila napeta in 
razburljiva do zadnje 
minute, vendar gledalci 
gola niso videli. Kljub 
temu so jih pozdravili z 
bučnim aplavzom. V 

nadaljevanju so si naši nogometaši ogledali še preostanek finalne tekme. Med prekinitvijo jih 

je prišel pozdraviti tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič. Pokala so se 
veselili Mariborčani, saj so odločilni zadetek dosegli le nekaj sekund pred sodniškim piskom. 

Nogometaš društva Sožitje Ljubljana, Miran Brejc: »Šli smo čez VIP na tribuno in smo si 

ogledali tekmo Maribor : Domžale. Potem smo se šli preobleči v bele in zelene drese. Med 

polčasom smo igrali zeleni proti belimi. Matjaž Kek nas je prišel lepo pozdraviti in nas je 

pospremil na igrišče in nam je zaželel lepo igro. Pozdravili smo tudi publiko na eni in drugi 

strani. Potem smo šli v garderobe in smo se preoblekli in smo šli na stadion gledati drugi polčas. 

Potem je prišel predsednik Ivan Simič in smo ga pozdravili. Tekma je bila zelo napeta. Zmagal 

je Maribor in osvojil naslov državnega prvaka. Maribor je igral zelo lepo in v 120 minuti zadel 

za zmago. Maribor je zakon.« 
 

Regijske igre, maj 

AKTIVNIH PREK TISOČ TEKMOVALCEV 
Petih regijskih iger, ki so jih v mesecu maju organizirali lokalni programi po vsej Sloveniji, 

se je udeležilo in na njih aktivno sodelovalo prek tisoč športnikov Specialne olimpiade 

Slovenije. Skupno s petimi regijskimi igrami za MATP program je v mesecu aprilu in maju 

v programih SOS tekmovalo 1276 športnikov. Vsakoletna lepa udeležba na regijskem 

nivoju navdušuje. 

Ljubljansko-dolenjska regija, Kočevje, 14. maj 
V Kočevju se je zbralo 292 tekmovalcev iz 21 ekip. Organizator, OŠPP Ljubo Šercer, je bil zelo 
prizadeven, bilo pa je veliko diskvalifikacij.  

Organizator naslednjih iger je VDC Zagorje ob Savi. 

Mariborsko-pomurska regija, Murska Sobota, 19. maj 
Na igrah v organizaciji OŠ IV in Sožitje Murska Sobota je sodelovalo 15 ekip z 205 tekmovalci, 
ki so se merili v atletiki, namiznem tenisu, elementih košarke in nogometa.  

Organizator naslednjih iger je VDC Polž. 
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Celjsko-koroška regija, Slovenske Konjice, 18. maj 
Tekmovalo je 205 tekmovalcev iz 19 ekip – atletika, namizni tenis, elementi košarke in 
nogometa. Tekmovanja so potekala tekoče, podeljevalci so bili olimpijci. Igre v organizaciji OŠ 
v parku so bile medijsko odmevne.  

Organizator naslednjih iger je CVIU Velenje. 

Gorenjska regija, Škofja Loka, 15. maj 
Regijske igre za gorenjsko regijo sta pripravila Sožitje Škofja Loka in Osnovna šola Jela 
Janežiča. Udeležila sta se jih 202 tekmovalca. Čeprav je tekmovanje oteževalo vreme, je 
potekalo tekoče. Podelitve so bile na koncu, medalje pa so podeljevali olimpijci.  

Organizator naslednjih iger je VDC Kamnik. 

Primorsko-notranjska regija, SVZ Dutovlje, 19. Maj 
Povabilu SVZ Dutovlje se je odzvalo 176 tekmovalcev iz 14 programov. Tekmovali so v 
atletiki, balinanju ter elementih košarke in nogometa. Tekmovanje je bilo lepo organizirano in 
medijsko dobro pokrito. 

Organizator naslednjih iger je VDC Postojna. 

Vsem organizatorjem se v imenu specialnih olimpijcev, trenerjev in spremljevalcev 
zahvaljujemo za trud, ki so ga vložili v pripravo in izvedbo iger, novim pa želimo obilo uspeha. 

OBLIKOVAN NOV ODBOR TEKMOVALCEV 
V obdobju 2010-2014 bo v okviru SOS deloval odbor tekmovalcev v naslednji sestavi: 

Mariborsko pomurska regija: Boštjan Ledinek (VDC Polž) in Samo Potočnik (VDC Murska 

Sobota), zagovornik: Metka Kovač Kuharič (OŠ IV Murska Sobota) 

Gorenjska: Nermina Halilič (OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice) in Željko Najdek (CUDV 

Radovljica, VDC Škrat Jesenice), zagovornik: Metka Rabič (OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice) 

Celjsko-koroška: Sašo Firbas (CUDV Črna)in Jasminka Keranovič (CUDV Dobrna) 

zagovornik: mag. Tine Kovačič (CUDV Dobrna)  

Primorsko-notranjska: Matej Žgavec (VDC Ajdovščina-Vipava) in Aleksander Križmanič 

(VDC Koper), zagovornik: Aleš Scheriani (VDC Koper) 

Ljubljansko-dolenjska: Ivanka Povšič (VDC Krško-Leskovec) in Brigita Grom (VDC 

Vrhnika-Idrija, enota Vrhnika), zagovornik: Matej Poličnik (VDC Vrhnika-Idrija, enota 
Vrhnika).  

 

Svetovne poletne predigre, Atene, 31. maj – 3. junij 

V ATENAH USPEŠEN TEST 
Organizatorji naslednjih poletnih svetovnih iger, Specialna olimpiada Grčije, so v začetku 

junija uspešno testirali svojo pripravljenost na največje srečanje specialnih olimpijcev v 

prihodnjem letu. 6-članska slovenska ekipa je ob dobrem počutju na grških tleh domov 

prinesla tudi številne medalje. 
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Za udeležbo na predigrah je bila izbrana ekipa štirih tekmovalcev v atletiki: Eva Meglič (OŠ 

Helene Puhar Kranj), Mojca Bevc (CVD Golovec, Celje), Boštjan Škodič (VDC Šentjur, enota 

Šmarje) in Peter Kropf (VDC Šentjur, enota Slo. Konjice) ter trenerja: Janja Šparovec (OŠ 

Helene Puhar Kranj) in Damjan Krošl (VDC Šentjur). 
Državnim igram Grčije so se pridružili tekmovalci iz dvajsetih držav iz celega sveta. Testno 
tekmovanje je bilo pripravljeno profesionalno. Lahko so testirali prevoz tekmovalcev, 
predtekmovanja, otvoritveno slovesnost, organizacijo prehrane, zdravniško oskrbo, oskrbo z 
vodo, delo prostovoljcev. Otvoritev je bila res veličastna. Vseh 1400 udeležencev se je z 
mimohodom zbralo na tribunah pokritega bazena. Program je poleg uradnega dela vseboval 
še prikaz njihovih narodnih noš, tolkače in bobnarje, sinhrono plavanje in glasbeni koncert 
njihovih znanih pevcev.  Sodelovalo je 317 atletov. Peter je osvojil srebrno medaljo v teku na 
800 metrov, Boštjan in Mojca zlato za tek na 100 metrov in Eva zlato za skok v daljino z mesta. 
Eva je zmagala še v metu žogice. Mojca je bila v skoku v daljino tretja, Boštjan je v teku na 200 
metrov dosegel četrto mesto. Medalje so ponosno žvenketale ob prihodu v Slovenijo, kjer so 
ekipo pozdravili starši, sodelavci in sošolci.  
 

Mednarodni kongres SOI, Marakesh, Maroko, 4.-10. junij  

V MAROKU O SVETOVNEM NAPREDKU 
V prizadevanju za čim večjo kakovost je SOI oblikovala nove standarde, ki naj bi širom 

sveta zaživeli do leta 2015. Tako naj bi vsak športnik imel možnost dveh tedenskih 

treningov po uro do uro in pol, minimalna priprava na tekmovanja pa naj bi trajala 12 

tednov. 
Na kongresu se je zbralo okoli 600 delegatov iz vsega sveta. Program specialne olimpiade v 
Maroku je namreč izredno razvit, bili so celo kandidati za organizacijo svetovnih iger 
prihodnje leto. Celotna organizacija je bila na visokem nivoju, vse pa je potekalo pod 
pokroviteljstvom kralja Mohameda šestega in princese Lala Amine. Osnovno izhodišče za 
svetovni kongres, ki naj bi bil ponovno čez pet let, je bil strateški načrt za razvoj SO na 
svetovnem in nacionalnem nivoju med leti 2011-2015. Gre namreč za to, da je gibanje v 
desetih letih iz milijona športnikov zraslo na 3,5 milijona, letna rast pa dosega 8 %, največ v 
Azijsko-pacifiški regiji, kjer število tekmovalcev raste kar 18 % letno. Zaradi tako velike rasti je 
bila SOI primorana postaviti nove standarde, s čimer bi v celotnem gibanju dosegli ne samo 
kvanti- ampak tudi kvaliteto. Najhitreje rastoči segment je ravno Unified sport. Strateški plan 
se poleg povečanja kvalitete naslanja na zagotavljanje stabilnosti – v večini programov je 
zbiranje denarja velik izziv in širitvi zavedanja o ideji specialne olimpiade. Slednje sloni na 
ustanoviteljici Eunice Kennedy Shriver, v čast katere bo letos, 24. septembra, potekal t.i. EKS 
Day, ki naj bi ga obeležili tudi na nacionalnem nivoju. Celotno gibanje naj bi od tega, da je 
prisrčno, humanitarno in še kaj, prešlo k temu, da je pomembno in da pomembno soustvarja 
vsakodnevno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Vsaj 25 % v Unified športu 
Cilj v rasti do leta 2015 je 5 in pol milijona športnikov, slednji pa naj bi imeli vsaj dva treninga 
tedensko, ki naj bi trajala uro do uro in pol, minimalno število tednov za pripravo športnika 
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na tekmovanje pa naj bi se s sedanje zahteve po osmih povečalo na 12 tednov. Vsaj 80 % 
športnikov naj bi treniralo na objektih, ki so primerni njihovim sposobnostim. Letno naj bi 
število športnikov naraščalo med 8 in 10 %. Kar za 30 % naj bi se povečalo število trenerjev, saj 
je ugotovljeno, da je trenerska podpora dokaj šibka. SOI naj bi zagotovila brošure, ki bi 
trenerjem pomagale pri odločitvi, kateri šport je najbolj primeren za njihovega športnika. Vsaj 
25 % športnikov naj bi sodelovalo v Unified sportu, programi pa naj bi ponujali vsaj en 
Unified šport. Na drugi strani naj bi imelo vsaj 10 % tekmovalcev priložnost za aktivno 
sodelovanje na drugih področjih tekmovanj in športa (govorniki, sodniki, prostovoljci, 
trenerji …), s čimer naj bi neposredno izboljšali svoje zmožnosti za zaposlitev in vsakodnevne 
sposobnosti, pomembne za kvalitetno življenje. Do leta 2015 naj bi se število mladih 
športnikov povečalo za 100 %. Do istega leta naj bi bilo 75 % programov sposobnih kriti 
polovico stroškov za izvajanje zdravstvenega programa, ki trenutno temelji bolj ali manj na 
prispevkih ameriške vlade, 25 % programov pa naj bi izvedbo tega programa pokrilo v celoti. 

 

15. Poletne državne igre, Koper, 11.-13. junij  

KOPER GOSTIL DRŽAVNE IGRE 
261 tekmovalcev iz 53 ekip se je potegovalo za najboljše rezultate, ki bodo tekmovalcem 

odprli pot za nastop na Poletnih svetovnih igrah prihodnje leto v Atenah. Po 

pričakovanjih je bila najštevilčnejša udeležba v atletiki (92), sledi plavanje (45), elementi 

košarke (31) ter judo in balinanje (po 25), skromna pa je bila udeležba v kolesarstvu (16). 

Naslednje poletno srečanje bo leta 2012 v Vipavi. 
Organizatorji, 
VDC Koper, so ob 
tem izdali tudi 
svojo tretjo knjigo, 
v njej pa so tokrat 
zajeli Misli o 
športu znanih 
slovenskih 
športnikov. 
Otvoritev je bila še 
posebej atraktivna 
zaradi povorke, ki 
je potekala po 
samem centru 
Kopra, povezovala 
pa jo je gledališka 
predstava, ki so jo skupaj z mentorji pripravili varovanci gostujočega VDC-ja. Zbranim je ob 

odsotnosti častnega pokrovitelja iger, dr. Danila Turka, spregovorila soproga Barbara Miklič. 
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Tekmovanja so potekala na številnih različnih prizoriščih, od Postojne, Portoroža do Kopra. 
Prvi dan so bile izvedene kvalifikacije, drugi dan pa finalni obračuni. Le kolesarjenje, judo in 
nogomet so potekali le v soboto, ko je bila popoldne na sporedu mini olimpiada, vožnja z 
ladjo in starodobniki. 
Po finalnih obračunih so se tekmovalci v nedeljo z zasluženimi medaljami zbrali na sklepni 
slovesnosti na Debelem Rtiču, kjer so s predajo zastave CIRIUS-u Vipava, ki bo igre gostil leta 
2012.  

 
Sodelovanje na Unity Cupu, Cape Town, 1.-4. julij 

MED ZVEZDNIKI V CAPE TOWNU 
Tik pred 

četrtfinalno tekmo 

med Nemčijo in 

Argentino je bila 

na istem igrišču 

odigrana tekma 

specialnih 

olimpijcev, 

nogometnih legend 

in znanih 

osebnosti, t.i. Unity 

Cup, ki ga je v Cape 

Town pripeljala 

Coca Cola. 

Poleg zvenečih imen kot so Clarence Seedorf (trikratni zmagovalec Lige prvakov), Angelo 

Moratti (podpredsednik Interja), Tim Shriver (predsednik svetovne specialne olimpiade), 

Lucas Radebe (nekdanji igralec Bafane Bafane), Muhtar Kent (direktor Coca Cole) in drugih 

se je za žogo na igrišču 20 minut podil tudi južnoafriški predsednik Jacob Zuma. Ob bok mu 

je v moštvu stal slovenski predstavnik, 27-letni Ljubljančan Miran Brejc, ki se z nogometom 
ukvarja že 15 let, tokrat pa je dobil priložnost kot eden izmed 16 predstavnikov držav, ki so 
imele svoje reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu. 
Ekipi sta se razšli z enotnim rezultatom 2:2, zadetek pa je dosegel tudi Miran Brejc, ki je bil 

nad celotnim dogajanjem v Južni Afriki navdušen: »Spoznal sem veliko novih prijateljev, videl, 

kje igrajo velika moštva in spremljal tekmo med Nemci in Argentinci. Še dobro, da sem navijal 

za Nemce,« se nasmehne. Pred tekmo mu je roko za srečo stisnil tudi predsednik FIFE Sepp 

Blatter. 
Tekma, ki je prva tekma, kdajkoli odigrana pred tekmo svetovnega prvenstva na istem 
prizorišču, naj bi svojo reprizo doživela čez štiri leta v Braziliji, še prej pa bodo tekme, na 
katerih bodo lahko športniki s posebnimi potrebami pokazali svoje sposobnosti, potekale na 
kontinentalnih prvenstvih. Ena takih priložnosti bo tudi leta 2012, ko bo evropsko prvenstvo v 
Varšavi. 
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Evropski ogenj specialne olimpijade v Sloveniji, Ljubljana, 7. september 

ZAGOREL OLIMPIJSKI OGENJ 
Posebnega pozitivnega 

vzdušja, ki je zajelo park 

Tivoli, tudi dež ni mogel 

pokvariti. Športniki 

specialne olimpijade, 

trenerji, prijatelji, 

sorodniki, podporniki in 

številni gostje smo se zbrali 

na Jakopičevem 

sprehajališču, kjer smo ob 

pestrem programu 

pozdravili olimpijski ogenj 

specialne olimpiade. 
V parku Tivoli se je ob 13.00 zbralo 700  tekačev, ki so se v teku pomerili s športniki specialne 

olimpiade in posebnima gostoma - Sasujem Salinom in Suadom Šehovićem, najnovejšima 
pridobitvama Košarkarskega kluba Union Olimpija. Vsi sodelujoči so se v posebnih majčkah 
prelevili v "specialiste za šport" in se v prav posebni deževni dirki na teku SOS potegovali za 
najboljši osebni čas. 
Vsi pa smo najbolj nestrpno pričakovali prihod olimpijske bakle. V spremstvu mednarodne 
odprave je prispela na prizorišče v parku Tivoli, od koder smo jo ponesli proti centru 
Ljubljane. V štafeti so nam pri nošenju olimpijske plamenice pomagali vrhunski slovenski 

športniki: deskar na snegu Rok Marguč, alpinistka Tina Di Batista, plesalec Miša Cigoj, 

gorski tekač Mitja Kosovelj, veslači Iztok Čop, Luka Špik in Rok Kolander ter atleta Matic 

Osovnikar in Martina Ratej. Zadnja sta plamenico specialne olimpiade ob povratku v park 

Tivoli prevzela telovadec Mitja Petkovšek in specialni olimpijec Karli Kranjec, ki je Slovenijo 
zastopal na zimskih svetovnih igrah. Ob slavnostni prisegi specialnih olimpijcev in himni 
specialne olimpiade sta skupaj prižgala slovenski "ogenj upanja". 
13 specialnim olimpijcem, ki bodo med 18. in 24. septembrom na Evropskih igrah specialne 
olimpiade v Varšavi zastopali slovenske barve, so veliko sreče in uspehov zaželeli tudi 

ljubljanski župan Zoran Janković, ministrica Katarina Kresal, minister dr. Igor Lukšič in 

državna sekretarka z  Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dr. Anja Kopač Mrak. 
 

Vodja projekta Urška Andrejc: »Odločitev za organizacijo smo sprejeli oktobra 2009. Aprila 
2010 smo dobili odobrena sredstva EU v višini 80.000 EUR, namenjena za promocijo 
prireditve in specialne olimpiade na sploh. Kampanjo je vodila agencija Innovatif, ki je 
zasnovala idejo »Poseben sem, specialna sem«, ki je temeljila na tem, da je posebnost nekaj več 
in ne ovira. Celotni »out-put« agencije je bil ob dodatnem brezplačnem prostoru 115.000 
EUR. V času od srede avgusta do konca septembra je bilo zabeleženih skoraj 100 medijskih 
objav. Izdelana je bila nova spletna stran www.specialna-olimpiada.si ali www.specialci.si, kjer 
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je stara vsebina v privlačnejši podobi. Dodan je bil tudi obrazec za prijavo tekmovalcev in 
spletna trgovina za vezalke, kjer smo v 3 tednih dobili prek 100 naročil. Oblikovan je bil profil 

specialci na Facebooku www.facebook.com/specialci.  
Na prireditvi je sodelovalo 700 specialnih olimpijcev, trenerjev in prostovoljcev, ki so iz vseh 
koncev Slovenije prišli z 12 avtobusi. Skupaj se nas je družilo tisoč; še nekaj učencev iz 
ljubljanskih osnovnih šol. Ideja povezovanja na Teku SOS se je izkazalo za dobro potezo. 
Program je bil povezan z nastopi 12 članic. Pri prenosu bakle iz Tivolija v center, kjer ga je 

sprejel župan Janković, je sodelovalo 20 specialnih olimpijcev, mednarodnih policistov in 
vrhunskih športnikov. Z nami 

je bil tudi ambasador SOS Jure 

Franko.  
Olimpijski ogenj je zapustil 
velik pečat – tako marketinško, 
medijsko, v srcih športnikov, 
specialcev in nas, ki smo 
prireditev pripravljali. Pohvali 
organizacijski odbor: Tanja, 
Suzana, Slavko in Janez ter 
prostovoljce podjetja GSK. 
Želja, da bi olimpijski ogenj še 
kdaj v takšnem sijaju zagorel pri nas oz. da v prihodnje vsaj enkrat letno organiziramo 
prireditev, na kateri poleg specialcev sodelujejo tudi drugi ljubitelji športa.« 
 

Specialci najboljši v avgustu 

MARKETINŠKA KAMPANJA OPAŽENA 
Obširno marketinško kampanjo z 
naslovom »Poseben sem« in 
»blagovno znamko« Specialci, ki je 
sredi avgusta polepšala 100 
plakatnih mest širom Slovenije, je 
zasnovala agencija Innovatif. 
Podobo za plakate so posodili trije 
tekmovalci, ki so se udeležili 

Evropskih iger: atleta Aleš Masten 
iz VDC Tončke Hočevar in 

Debora Rojc iz Centra za 
usposabljanje Elvira Vatovec 
Strunjan ter namiznotenisačica 

Franja Pšeničnik iz CUDV Črna. 
Vsi trije tekmovalci so v okviru iste kampanje posneli tudi radijske spote, ki so bili predvajani 
prek medijskega pokrovitelja Radia 1. Oglas na jumbo plakatu je bil po mnenju Marketing 
magazina izbran za enega izmed petih najboljših oglasov v mesecu avgustu! Bravo specialci! 
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Evropske igre, Varšava, Poljska, 18.-24. september 

18 MEDALJ IZ VARŠAVE 
Od sobote, 18. do petka, 24. 

septembra se je na petih 

športnih prizoriščih Evropskih 

iger specialne olimpiade v 

Varšavi na Poljskem merilo 

1.600 športnikov. Na igrah je v 

atletiki in namiznem tenisu 

sodelovalo tudi 13 slovenskih 

specialnih olimpijcev. V obeh 

športih so se odlično odrezali in 

osvojili 18 medalj.  
Specialno vzdušje, ki smo ga ob 
prihodu olimpijskega ognja v 

začetku septembra lahko občutili tudi v Ljubljani, se je sredi septembra preselilo na Poljsko. 
Varšava je tako gostila športnike iz 58 evropskih držav, ki so tekmovali v 10 športih. Slovenski 
športniki so osvojili pet zlatih, devet srebrnih in štiri bronaste medalje. Na najvišje stopničke 

posamično sta se uvrstila Mateja Bizjak v namiznem tenisu in Uroš Požar v suvanju krogle. 
Poljski organizatorji so zastavo predali Belgijcem, ki bodo Evropske igre organizirali leta 2014. 

V okviru Evropskih iger sta bili prisotni tudi predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal in 

dr. Tjaša Filipčič, ki je sodelovala na mednarodnem simpoziju za profesorje.  
 

Družinski forum, Varšava, Poljska, 17.-20. september 

OZAVEŠČANJE LOKALNE SKUPNOSTI 
Foruma se je udeležilo 16 držav s 30 udeleženci; Slovenijo je zastopala Irena Vidic, 
predstavnica Kluba staršev. Teme so bile vezane na to, kako vključiti družine v programe SO, 
kakšna je vloga mlajših družinskih članov pri vključevanju v športne programe ter razvoj 
unified športa. Ponovno je bil predstavljen program Mladi športnik. Skupna ugotovitev je bila, 
da je potrebno zagotoviti čim boljšo integracijo v času izobraževanja in ozaveščanje lokalne 
skupnosti o problemih ljudi s posebnimi potrebami.  
 

Vseevropska akcija Zavežimo vezalke 

(OB)DARUJMO DVAKRAT 
Septembra, ob prihodu olimpijskega ognja v Slovenijo, je stekla vseevropska akcija 

Zavežimo vezalke. Ko zavežemo vezalke, damo podporo osebam z motnjami v duševnem 

razvoju, k njihovemu prizadevanju, željam in potrebam, da prek športa živijo aktivnejše, 

bolj zdravo in polno življenje. Z nakupom vezalk vsi prispevamo kamenček v mozaiku 

uspešnega delovanja gibanja, ki je v nekaj več kot štirih desetletjih na pozitivno spremenilo 

življenja več kot trem milijonom osebam z motnjami v duševnem razvoju širom sveta. 
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Od predvidenih 10.000 parov vezalk je SOS v letu 2010 
prodala dobro polovico vezalk. Akcija se nadaljuje tudi v 
letošnjem letu. Vezalke lahko naročite in jih po (najmanj) 2 
EUR prodajate svojim članom, poslovnim partnerjem, 
prijateljem in znancem ter tako podprete športnike 
Specialne olimpiade Slovenije in širite naše skupno 
sporočilo: »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, 
naj bom pogumen v svojem poskusu.« Specialna olimpiada 
Slovenije mora od vsakih prodanih vezalk 1 EUR nameniti 
Evropski specialni olimpiadi – nosilki projekta, (najmanj) 
0,30 EUR pa pripada lokalni članici SOS. 
 

 

 

Kolesarski turnir, Slovenj Gradec, 6. oktober 

KOLESARILI ZA ATENE 
Na Letališču pri Slovenj 

Gradcu je 6. oktobra 

CUDV Črna organiziral  

kolesarski miting, na 

katerem je sodelovalo 98 

tekmovalcev iz 23 

programov. Tekmovanje 

je potekalo na 500 m, 

1000 m ter 5 in 10 km. Na 

najkrajši razdalji tudi za 

modificirana kolesa. 
Tekmovanje  je potekalo 
tekoče, na začetku ga je 
motil rahel dež, kasneje pa 
se je vreme izboljšalo. Razglasitve so bile takoj po končani finalni vožnji in vse skupaj se je 
zaključilo že pred 14. uro. Sledilo je kosilo in družabni del s plesom v prostorih letališkega 
hotela. 
 

 

 

Nogometna liga SOS, finale, Domžale, 9. oktober 

FINALE NAJŠTEVILČNEJŠE LIGE 
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Sklepni turnir lige malega nogometa Specialne olimpiade Slovenije za leto 2010 je 

organiziralo Društvo Sožitje Ljubljana. Zbralo se je 127 tekmovalcev in spremljevalcev iz 

13 ekip, ki so se pomerile v treh skupinah. Zmagovalci po skupinah za sezono 2010: 

Društvo Sožitje Ljubljana, VDC Koper in VDC Sožitje Maribor.  
 
Dogajanje med tekmami so budno spremljali številni navijači, kot tudi snemalna ekipa 
Nogometne zveze Slovenije. Podelitev pokalov in priznanj so opravili igralci NK Domžale: 

Marko Drevenšek, Tadej Apatič in Nik Cimprič. Letošnja liga je bila prvič v celoti odigrana 
na zunanjih igriščih, ki jih je zagotovila NZS.  
 

Seminar za vodje delegacij, Atene, 14.-18. oktober 

NAJVEČJE IGRE DOSLEJ 
V Atenah je sredi oktobra potekal Seminar za vodje delegacij za naslednje svetovne igre, ki 

bodo od 24. junija do 4. julija 2011.  

Vodja slovenske delegacije, predsednik SOS Ljubomir Miličević je ob tem zapisal: 
»Pričakujejo največje igre v zgodovini specialne olimpijade. Sodelovalo naj bi namreč okoli 

7.500 tekmovalcev in skoraj 3000 spremljevalcev. Vsa prizorišča, ki smo si jih ogledali, so bila 

tudi prizorišča olimpijskih iger 2004. Prav tako bo večina tekmovalcev nastanjena v olimpijski 

vasi, ki je trenutno letalska baza Grške vojske. Sicer trenutno vse skupaj deluje nekako 

zapuščeno in zanemarjeno, a Grki so nas takoj potolažili in zagotovili, da bo v času iger vse v 

najlepšem redu . Ni razloga, da jim ne bi verjeli.« 
Slovenska ekipa bo razdeljena na dva dela, ki bosta bivala ločeno. To pa zato, da bi 
tekmovalcem prihranili predolge vožnje do zelo oddaljenih tekmovališč. Tako bo 25 
članov ekipe v olimpijski vasi, ostalih 9 pa v južnem delu mesta. 

 

SOEE MATP seminar, Bled, 28.-31. oktober 

POTRDITEV ZA DOSEDANJE DELO 
Na seminarju je poleg 15 udeležencev iz tujine sodelovalo tudi 5 slovenskih trenerjev, 

predstavnikov regij. Seminar je organizirala in v celoti financirala SOEE z namenom, da 

poveča število MATP trenerjev in pridobi nove člane MATP, kar je v skladu s strateškim 

planom SOEE. 
Udeleženci so pridobili teoretično znanje o specialni olimpijadi in o MATP programu, ki je 
prenovljen. Poleg teoretičnih vsebin je v CUDV Draga Ig potekal praktični del, ki je zajemal 
izkušnjo dela s tekmovalci MATP v telovadnici in v bazenu. Na tem mestu se zahvaljujemo 

CUDV Draga za gostoljubje. Seminar MATP je vodila Eleni Rossides, SOEE MATP 

svetovalec in MATP tehnični delegat za svetovne igre 2011, ves čas pa je bil prisoten Mariusz 

Damentko, športni direktor SOEE. 
Slovenski udeleženci so dobili potrditev za svoje dosedanje delo, obenem pa tudi veliko idej in 
energije za nadaljnji razvoj MATP programa. Prihodnja naloga je razširiti znanje na nove 
trenerje, kar bo uresničeno s seminarjem za slovenske trenerje v marcu 2011 v Vipavi. 
 



20 
 

SOEE nogometni seminar, London, Velika Britanija, 5.-7. november 

NOGOMET ZA UPANJE 
Srečanja nogometnih koordinatorjev evropskih programov specialne olimpiade se je 

udeležila glavna trenerka za nogomet pri SOS Suzana Bohorč. Prvi del je bil namenjen 

splošnemu delu, drugi pa specialnemu.  
Tako je bilo v prvem delu moč slišati na splošno o posodobitvah, novostih in smernicah ter 
planu športnih dogodkov v letu 2011, po posameznih športih pa za obdobje 2009-2013, še 
posebej podrobno seveda prednostne naloge na področju nogometa za obdobje 2011 – 2015 
(Youth Unified Football, ženski nogomet, grassroots football,…) ter nogometna tekmovanja, 
ki so predvidena v tem obdobju. Posebne pozornosti in dodatnih specifičnih nalog bodo 
deležne izbrane države in to so: Turčija, Poljska, Nemčija, Finska/Irska, Danska, Grčija in 
Italija. 
Obširneje je bil predstavljen projekt "Special Olympics Football World Cup – Brazil 2014". 
Specialna olimpiada si prizadeva, da bi prvič v zgodovini nogometa ob bok svetovnemu 
prvenstvu organizirali svetovno nogometno prvenstvo za specialno olimpiado v okviru 
njihovega programa "Football for hope". Na tem dogodku bo sodelovalo 24 ekip iz 5 
kontinentov in sicer: Južna Amerika, Severna in srednja Amerika, Evropa (s štirimi ekipami), 

Oceanija in Azija. 
Drugi dan so bila 
številna nadvse 
zanimiva predavanja. 
Za slovensko 
trenerko je bilo 
nadvse zanimivo 
slišati smernice za 
razvoj ter različne 
modele izvajanja 
nogometa (večina jih 
igra 7-a side 
nogomet), izmenjati 
izkušnje in obogatiti 
znanje kot tudi dobiti 

številne informacije, naslove in kontaktne osebe, ki bi lahko sodelovali na našem seminarju 
nogometnih trenerjev SOS, ki ga planiramo konec prihodnjega leta. Čudovito je bilo biti 
prepoznan med to nogometno velesilo in sicer v poročilu o Unity nogometnem cupu v JAR in 
pri projektu SO vezalke, kjer smo bili posebej pohvaljeni, saj smo po številu prodanih vezalk 
takoj za prvo uvrščeno Turčijo. 
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MATP vodne igre, Vipava, 17. november 

50 SODELUJOČIH  
CIRIUS Vipava je 17.11.2010 

organiziral 4. MATP vodne 

aktivnosti v bazenu v prostorih 

CIRIUS-a. Na otvoritvi  so 

prisotne pozdravili dr. Erna Žgur, 

ravnateljica CIRIUS-a, dr. Katja 

Vadnal, predsednica Sožitja, 

Srečko Lapajne, predstavnik 

Sožitja pri SOS, Tanja Princes, 

vodja MATP in predstavnica SOS. 

Igre je otvoril župan mag. Ivan 

Princes. 
 
Nastopilo je 50 tekmovalcev iz 13 ekip na treh težavnostnih nivojih; s pomočjo, delno 
pomočjo ali samostojno. Na zaključni slovesnosti so medalje vsem tekmovalcem podelili 

kolesar Kristjan Koren in jadralka Klara Mavčec ter ravnateljica CIRIUS-a, dr. Erna Žgur. 
Vzporedno s tekmovanjem so potekale delavnice, kjer so učenci spoznavali lastnosti vode 
preko vseh čutil (karaoke, vodo čutim, voda je naše bogastvo, voda tudi ogroža, voda na 
planetu). V pripravo in izvedbo iger je bilo vključenih 44 delavcev centra in trije športniki 
SOS, ki so nastopali kot demonstratorji. Nastopila je tudi plesna skupina Vrtiljak in učenka, 
članica pevskega zbora. 
 
 

SOEE košarkarski seminar, Kaunas, Litva, 18.-21. november 

NOVA MODIFICIRANA 

PRAVILA 
Podana so bila nova pravila in številne zanimive 

informacije v zvezi s košarko v SO.  
Nova modificirana pravila bodo izšla in začela veljati z 
januarjem 2011 in bodo uporabljena na vseh tekmah pod 
okriljem specialne olimpijade. Druga pomembna tema je 
bila seznanitev s tem kako se oblikujejo tekmovalne 
skupine, vloga trenerjev na eni in vloga sodnikov na drugi 
strani. 
Seminarja se je v imenu SO Slovenije udeležil športni 

direktor Silvester Polc. 
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Turnir v namiznem tenisu, Litija, 26. november 

ZADNJI TEST ZA ATENE 
Organizatorja Osnovna šola Litija in Društvo Sožitje Litija in Šmartno sta že tretjič 

organizirala turnir v namiznem tenisu. Tekmovalo je 108  tekmovalcev iz 

sedemindvajsetih programov SOS. Merili so se v 14 skupinah za moške, 5 skupinah za 

ženske, ženskih dvojicah, moških dvojicah in mešanih dvojicah. 
 

V uvodnem programu so 
nastopili učenci 
posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja 
2. Zaprisego specialne 
olimpiade je povedala 

učenka  Mateja 

Planinšek, zastavo sta 
dvignila tekmovalca 

Marjan Potisek in Peter 

Lenart. Prisotne so 
pozdravili ravnatelj 

Peter Strle, direktorica 

Zveze Sožitje Mateja De 

Reya in podžupanja Občine Litija Lijana Lovše. Predsednik Specialne olimpiade Slovenije 

Ljubomir Miličević je otvoril igre. 

Sklepni del je potekal v Bob bowlingu v Litiji. Po kosilu so plesali ob zvokih DJ-ja, med zabavo 
pa je sledila še podelitev medalj, ki so jih podeljevali ravnatelj Peter Strle, direktorica Zveze 
Sožitje Mateja De Reya in predsednik Specialne olimpiade Slovenije Ljubo Miličević. To je bilo 
hkrati zadnje tekmovanje, ki šteje kot kriterij za nastop na svetovnih igrah v Atenah. 

SOEE konferenca za olimpijski ogenj, Dublin, Irska, 26.-28. november 

SLOVENIJA MED 

NAJUSPEŠNEJŠIMI 
V Dublinu je od 26.-28. novembra 

potekala konferenca z analizo 

izpeljave prireditev širom Evrope, 

kjer je gostoval olimpijski ogenj. 

Prvič je bila med njimi tudi 

Slovenija, ki je olimpijski ogenj 

gostila 7. septembra. 
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Sodelujoče države, na konferenci so bili tudi predstavniki evropskih držav, ki si želijo razvijati 
program z nošenjem olimpijske plamenice v prihodnje, so bile navdušene nad delom in 
izvedbo prireditve ob prihodu olimpijskega ognja v Slovenijo. Številne pohvale so slovenski 

predstavniki, med katerimi je bil tudi Franc Rožman, policist, ki je spremljal ogenj vse do 
Poljske, prejeli tudi na račun marketinške kampanje, ki jo je podprla Evropska unija, izvedla 
pa agencija Innovatif. Slednji so si tudi po zaslugi akcije "Poseben sem" pridobili naziv 
agencije leta, za kar jim ob tej priložnosti iskreno čestitamo in upamo na dobro sodelovanje 
tudi v prihodnje. 
Žal v prihodnjem letu, ko bodo svetovne poletne igre na evropskem kontinentu, natančneje v 
Atenah, izvedba tako obširnega teka z olimpijsko plamenico zaradi finančnih izzivov, s 
katerimi se soočajo organizatorji in tudi SOEE, ne bo možna, vsekakor pa si bomo v Sloveniji 
prizadevali, da bi olimpijski ogenj zažarel vsaj na državnem nivoju.  
 

Sprejem ob dnevu invalidov, 3. december 

RESNIČNA KORIST ZA INVALIDE 
V Predsedniški palači je bil tradicionalni sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov, ki so 

ga tokrat pripravili dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, dr. Pavel Gantar, 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in dr. Ivan Svetlik, minister za delo, 

družino in socialne zadeve. Sprejema so se v imenu Specialne olimpiade Slovenije in Zveze 

Sožitje udeležili dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje, trenerka SOS Suzana Bohorč, 

nogometaš Miran Brejc, sicer član IO Zveze Sožitje in specialne olimpiade ter izvršna 

sekretarka SOS Urška Andrejc. 
 

Predsednik republike dr. Danilo Türk je v svojem 
nagovoru izpostavil pomen prizadevanj, da bi 
invalidi, kolikor je le mogoče, s svojimi zmožnostmi 
in delom živeli samostojno in neodvisno življenje. 
Predsednik je dejal, da smo pri nas storili že veliko na 
tem področju, še vedno pa je mnogo priložnosti, 
zlasti na področjih izobraževanja in razvijanja novih 
zaposlitvenih možnosti za invalide. Navezal se je tudi 
na letošnje geslo Evropske unije ob svetovnem dnevu 
invalidov "Evropsko državljanstvo - resnična korist za 
invalide", ki je po njegovih besedah enako 
pomembno. V nadaljevanju je naštel nekatere 
zakonodajne akte s področij uresničevanja 
konvencije, ki so bili sprejeti v zadnjem letu, med 
katerimi je izpostavil Zakon o izenačevanju možnosti 
invalidov. 

Zbrane so nagovorili tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar, 

minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik ter predsednik Nacionalnega 

sveta invalidskih organizacij Slovenije Boris Šuštaršič. 
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Sodelovanje na tekmi Eurolige, Stožice, 2. december 

BOLJŠI OD MICHAELA JORDANA 
Na tekmi Eurolige med 

Unionom Olimpijo in 

Milanom se je pred 

razprodanimi Stožicami 

predstavila tudi košarkarska 

ekipa, ki bo Slovenijo 

zastopala na Poletnih 

svetovnih igrah v Atenah. 

Zbrane sta nagovorila 

kapetan domačih Goran 

Jagodnik in Kristjan Jordan, 

član specialcev. Slavila 

Olimpija z 82:75.  

Ekipo specialcev so sestavljali: Darjan Cehtl, Uroš Pfeifar (OŠ Gustava Šiliha), Sandi Bezjak 

(VDC Sožitje Maribor), Gašper Zaviršek, Veton Qorri, Kristjan Jordan (Zavod Janeza 

Levca, OŠPP Dečkova), Buco Mulič in Kristjan Polšak (CUDV Črna), na igrišče pa so prišli v 

spremstvu nikogar drugega kot legendarne alpske smučarke Mojce Suhadolc, sicer zaposlene 
na ZUJL na Dečkovi. 

V imenu specialcev se je Euroligi zahvalil Kristjan Jordan, ki je povedal, da je boljši od 

svojega soimenjaka Michaela Jordana, Goran Jagodnik, kapetan Uniona Olimpije, pa je 
dodal: "V imenu Uniona Olimpije sem počaščen, da so z nami: Darjan, Uroš, Kristjan, Sandi, 

Gašper, Veton, Buco in Kristjan in da lahko s soigralci na tak način pokažemo spoštovanje do 

njihovega košarkarskega znanja. Podprite jih z nakupom vezalk na današnji tekmi in jim dajte 

priložnost za košarkarsko igro – kajti košarko lahko igramo vsi!" To je bil tudi slogan letošnjega 

Evropskega tedna košarke. Tekmo si je ogledal tudi Jordie Bertomeu, direktor Eurolige, s 
katerim so se v objektiv ujeli tudi naši specialci. Slovenski predstavniki so mu podarili majico 
»Specialist za šport« in specialne vezalke. Slednje je bilo moč kupiti tudi na sami tekmi. 

 

Podelitev priznanj Zveze za šport invalidov Slovenije, Trebnje, 8. december 

SPECIALCI PREJELI BRONASTE ZNAKE 
V Trebnjem je potekala tradicionalna prireditev Invalid-športnik leta, na kateri so udeleženci 
evropskih iger specialne olimpiade prejeli bronaste znake. Športnika leta po izboru Zveze za 
šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskega komiteja, ki je organizirala prireditev, sta postala 

igralka showdowna (namiznega tenisa za slepe) Jana Führer, ki je bila najboljša že lani, in 

kegljač Marjan Žalar.  

Športnike invalide je pozdravil tudi slovenski predsednik dr. Danilo Türk, ki je izpostavil 
dolgoletno tradicijo športa invalidov, uspehe slovenskih tekmovalcev ter jim zaželel dobro 
delo in uspešne nastope na tekmovanjih tudi v prihodnje. 
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Bronaste znake so dobili tudi dobitniki medalj na evropskih igrah specialne olimpijade: 

namiznoteniški igralci Petja 

Vrbnjak, Franja Pšeničnik, 

Mateja Bizjak in atleti 

Debora Rojc, Alenka 

Markelj, Elviana Zulič, 

Lucija Meško, Uroš Požar, 

Robi Vlah, Aleš Masten, 

Aleš Capuder, Albin 

Šenveter ter trenerji: Peter 

Cusma, Andreja Resman, 

Milena Pinter, Miran 

Vrabič, Jure Vajs in 

Ljubomir Miličević. 
Posebno priznanje je prejel 

tudi Marijan Lačen za 22-
letno delovanje v okviru 
Specialne olimpiade 

Slovenije. Prejemnikom sta čestitali tudi predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal in 

direktorica Mateja De Reya. 

 

EU Košarkarski turnir, Žalec, 18. december 

ŠE VELIKO TRENINGA 
V soboto, 18. decembra 2010, je v Žalcu potekal 
košarkarski turnir SOS pod okriljem Evropske unije 
in v organizaciji II. OŠ Žalec. Udeležilo se ga je 
devet ekip, dve ekipi pa sta zaradi slabih vremenskih 
razmer nastop odpovedali. Prijetno druženje se je 
po košarkarskih obračunih nadaljevalo s koncertom 
Alye. 
Poleg devetih ekip se je predstavil del ekipe 
(manjkali so mariborski predstavniki), ki bo 
Slovenijo zastopala v Atenah. Na nasprotni strani so 
bili sami odlični igralci, trije med njimi so Slovenijo 
že zastopali v zadnji košarkarski postavi na 
svetovnih igrah leta 2003. Njihova uigranost od 
tistih časov torej še velja, tokratna ekipa pa bo 
morala v pripravo na svetovne igre vložiti še veliko 
truda. 


