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14.-16. januar – zimske državne igre Avstrije 
(Loser Altaussee) 
Tekmovanja, katerih so se udeležili trije varovanci Varstveno delovnega 
centra Polž Maribor, so potekala v alpskih in nordijskih disciplinah. Iger se 
je udeležilo 32 avstrijskih ekip ter ekipe iz Italije, Madžarske in Slovenije. 
Prijavljenih je bilo 90 športnikov, ki so tekmovali v slalomu in veleslalomu ter 
139 tekmovalcev v teku na smučeh in krpljanju. Slovenski smučarji so dosegli 
dve zmagi ter eno tretje mesto.

3. februar – turnir v smučarskem teku in 
krpljanju (Črna)

Tretjega turnirja v smučarskem teku 
in prvega turnirja v krpljanju se je 
udeležilo 105 tekmovalcev, od tega jih 
je 59 nastopilo v smučarskem teku, ki 
je štel tudi za kvalifikacije za nastop na 
svetovnih igrah v Naganu 2005, ter 46 
v krpljanju, kar je potrdilo pravilnost 
odločitve za vključitev krpljanja v 
program SOS. Proge so bile kljub izredno 
toplemu vremenu dobro pripravljene. 
Organizatorji Center za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna so se namesto 
klasičnega zabavnega programa po 
tekmovanju odločili za ogled gradov 
kralja Matjaža v Podpeci. 

4. februar - turnir v alpskem smučanju 
(Maribor)
Okoli sto tekmovalcev iz 27 ekip se je udeležilo tekmovanja v alpskem 
smučanju, ki ga je Osnovna šola Gustav Šilih pripravila na pobočjih Pohorja. 
Smučarji so tekmovali v začetnem, srednjem in težjem veleslalomu. Podelili so 
16 kompletov medalj in sicer 3 v lažjem, 9 v srednjem in 4 v težjem veleslalomu. 
Zabavni del prireditve se je odvijal v šport hotelu Areh. 
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26. februar – podpis pogodbe o generalnem 
pokroviteljstvu z Elanom
»Elan kot generalni pokrovitelj društva želi prispevati k rehabilitaciji, 
ohranjanju psihofizičnih sposobnosti in kreativnemu preživljanju prostega 
časa oseb z motnjami v duševnem razvoju. Udeležba slovenskih športnikov 
na svetovnih igrah specialne olimpiade je še toliko bolj pomembna za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju z vidika življenja, socializacije, samopotrditve 
in njihovega sprejemanja v okoljih, kjer živijo. Zato želi Elan v obdobju do 
svetovnih zimskih iger omogočiti čim boljše pogoje za pripravo in podpreti 
ostale aktivnosti društva. Elan bo tako slovensko ekipo na igrah v Naganu 
2005 oblekel v oblačila za prosti čas,« je ob podpisu pogodbe dejal direktor 
marketinga pri Elan d.d. Matjaž Tavčar. 

25.-29.februar 
– Evropski turnir v 
alpskem smučanju 
(Škofja Loka)
Druge evropske prireditve v okviru 
SOS se je udeležilo 14 držav z 90 
tekmovalci. Prireditelji - Sožitje Škofja 
Loka – so po predtekmovanjih izpeljali 
le en tekmovalni dan v treh različnih 
kategorijah veleslaloma (lažji, srednji, 
težji) podelili 18 kompletov medalj. 
Najuspešnejša je bila slovenska ekipa, 
ki je z 29-timi tekmovalci osvojila 16 
medalj, po sedem zlatih in srebrnih 
ter dve bronasti. Ob tekmovanju, ki 

je potekalo na Starem vrhu, so organizatorji pripravili tudi pester družabni 
program, tako da je bilo druženje klub nenehnemu sneženju prijetno, med 
tekmovalci in trenerji pa so se spletla nova prijateljstva. Ob tem je Društvo 
specialna olimpiada Slovenije iz rok Mika Smitha, direktorja evropske 
specialne olimpiade, prejelo priznanje ob 10-letnici vključenosti v evropski 
program. 
»Izkazalo se je, da imamo poleg dobrih tekmovalcev tudi dovolj usposobljene 
trenerje, ki so ob Smučarskem klubu Alpetour pomagali pripraviti tekmovanje. 
Zahvala gre predvsem Sožitju Škofja Loka, ki je povsem na prostovoljni bazi 
uspelo pod streho spraviti tako veliko prireditev. Pri tem je Slovenija še enkrat 
orala ledino, saj smo pred sedmimi leti ravno pri nas pripravili prvi evropski 
turnir v smučarskem teku,« je bil po tekmovanju zadovoljen predsednik 
Društva specialna olimpiada Slovenije Marijan Lačen.
»Slovenija je v desetih letih dosegla izreden napredek in ima v svetovnem 
merilu glede na število prebivalcev zavidljivo število tekmovalcev, kar 1700. 
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Glede na zagnanost in dobro organiziranost nimam pomislekov, da se uspešen 
razvoj ne bi mogel nadaljevati,« je deset let delovanja slovenskega društva 
orisal direktor evropske specialne olimpiade Mike Smith. 
Prav na tokratnem tekmovanju je slovenska specialna olimpiada v okvir svojih 
tekmovanj več kot uspešno vključila tudi zdravstveni program za športnike, 
v katerem so športnikom pregledali ustno votlino in jim dali nasvete za 
zdravo prehrano, zatem pa so v zabavnem fitnesu preizkusili še svoje osnovne 
motorične sposobnosti. Za te aktivnosti je skrbela Saška Benedičič-Tomat, 
vodja zdravstvenega programa v Sloveniji. 

27. februar – 1. marec – svetovne zimske 
predigre Nagano 2004 

Svetovnih zimskih prediger v Naganu, 
ki vsakokrat potekajo leto dni pred 
zimskimi igrami na istih prizoriščih, 
so se udeležili Stojan Turičnik, vodja 
delegacije, Silvester Polc, trener ter 
tekmovalci Željka Lučič, Aleksander 
Zupančič in Boštjan Guček. Vsi so 
tekmovali v smučarskem teku, saj 
je Sloveniji za nastop na predigrah 
pripadla zgolj kvota v omenjenem 
športu. Najuspešnejša je bila Željka, 
ki je bila tako na 50 kot 100 m prva, 
Boštjan je bil na enakih razdaljah 
dvakrat drugi, Aleksander pa na 500 
m prvi ter na 1000 m drugi. Skupno 
je tekmovalo 627 športnikov iz 11 
držav. Zaradi natrpanega urnika si žal 

niso mogli ogledati ostalih prizorišč, ki so že bila preizkušena na olimpijskih 
igrah v Naganu leta 1998. Kljub temu so se uspeli fotografirati s Timothejem 
Shriverjem in se srečati z ambasadorjem Republike Slovenije na Japonskem. 

1. marec - seminar za trenerje balinanja 
(Sežana)
Seminar je bil namenjen predvsem trenerjem začetnikom. Tanja Princes, vodja 
primorsko-notranjske regije, je predstavila program in dejavnosti Specialne 
olimpiade v Sloveniji ter svetu, Gregor Žerjal, glavni trener za balinanje pri 
SOS pa je vodil teoretični del seminarja. V ta namen je pripravil tudi priročnik 
z navodili za lažje učenje ter vodenje pri treningu. Demonstracijo elementov 
so izvedli v balinarski dvorani, tako so udeleženci seminarja – bilo jih je 27 
– spoznali tudi proces učenja in tekmovanja. 

je Sloveniji za nastop na predigrah 

je tekmovalo 627 športnikov iz 11 
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8. maj - 2. državne MATP igre (Maribor)
Igre je organizirala Osnovna šola Gustav Šilih iz Maribora, udeležilo pa se jih 
je 100 tekmovalcev, kar je več kot na prvih igrah v lanskem letu. MATP igre so 
namenjene osebam, ki zaradi najtežjih telesnih in duševnih motenj ne zmorejo 
sodelovati v tekmovalnih disciplinah specialne olimpiade. Igre so zasnovane 
tako, da so z različnih področij in od sodelujočih zahtevajo mobilnost, ročnost, 
koordinacijo, orientacijo in senzoriko. 

23.-28. april - Igre prijateljstva (Bosna in 
Hercegovina) 

Iger se je udeležila 26-članska 
delegacija iz primorsko-notranjske, 
celjsko-koroške in gorenjske regije, 
vodja slovenske delegacije pa je bila 
Tanja Princes. Igre prijateljstva so 
potekale  pod sloganom Da i ja budem 
netko, kakršna je bila tudi vodilna 
misel otvoritvene slovesnosti v Zetri. 
Igre sta si ogledala tudi Eunice Kennedy 
Shriver ter njen sin Timothy, s katerima 
so se  športniki tudi srečali. Ekipo je 
oblekel Elan, za ostalo pa sta poskrbela 
Fructal in Mlinotest. Sodelovalo je 10 
ekip iz bivše Jugoslavije, tekmovanja pa 
so potekala v štirih mestih. Plavalci pod 
vodstvom Sama Čarmana so tekmovali 
v Banja Luki, atletika je potekala v 
Tuzli. Glavna trenerka je bila Irena 
Kneževič. Igralce namiznega tenisa je v 
Mostarju vodil Borut Hažič. Napeto je 

bilo tudi tekmovanje v nogometu, ki je potekalo v sarajevski Zetri. Varovanci 
Bojana Dimnika iz CUDV Črna so v finalu zmagali in osvojili 1. mesto v drugi 
skupini. Skupno je ekipa osvojila 5 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih medalj, 
skupno 17 ter še štirikrat 4. mesto. 

Regijske igre (maj)
Iger ljubljanske-dolenjske regije se je udeležilo 18 ekip s 190 tekmovalci. Igre 
je organizirala Osnovna šola dr.Slavka Gruma iz Zagorja. Tekmovalo se je v 
atletiki, namiznem tenisu in elementih košarke, skupno pa je bilo podeljenih 
46 kompletov medalj. Zastavo je prevzelo Sožitje Hrastnik.
Igre celjsko-koroške regije je pripravil Dom Nine Pokorn – Grmovje iz Žalca. 
Udeležilo se jih je 13 programov, novi program - Sožitje Mežiške doline - pa se 
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je iger udeležil le kot opazovalec. Nastopilo 170 športnikov od skupno 321, 
kolikor jih šteje regija. Tekmovalci so se merili v atletiki, namiznem tenisu 
in elementih košarke. Organizirana je bila tudi vožnja z vlakcem po Žalcu, 
otvoritev pa so popestrili člani skupine BePop. Zastavo je prevzel VDC Muta.
VDC Ajdovščina je pripravil igre za primorsko-notranjsko regijo. Potekale so 
na treh prizoriščih, 270 tekmovalcev iz 18 ekip pa se je merilo v balinanju, 
elementih košarke in atletiki, povabili pa so tudi italijanske ekipe. Zastavo je 
prevzelo Vzgojno-zaposlitveno središče Mitja Čuk, Opčine, Italija.
Na Ptuju je na regijskih igrah, ki jih je pripravil VDC Sožitje Ptuj, sodelovalo 
254 tekmovalcev, ki so tekmovali v atletiki, elementih košarke in namiznem 
tenisu. Po tekmovanju je bila zabava z ansamblom Ptujskih 5 ter Duletom 
Vaupotičem. Zastava je bila predana Sožitju Maribor. 
CUDV Matevža Langusa iz Radovljice je pripravil igre za gorenjsko regijo. 
Udeležilo se jih je 172 športnikov iz devetih ekip, ki so tekmovali v elementih 
košarke in atletiki. Razpisano je bilo tudi tekmovanje v namiznem tenisu, za 

katerega pa ni bilo prijav. Podeljenih 
je bilo 42 kompletov medalj, ki so jih 
podeljevali znani gorenjski športniki. 
Zastava je bila predana VDC Kamnik, 
ki bo igre organiziral v sodelovanju z 
Osnovno šolo 27. julija iz Kamnika. 

18.-23.maj - Laus 
Open Games, Lodi 
(Italija)
16-članska slovenska delegacija 
iz ljubljansko-dolenjske regije je 
sodelovala na igrah v Italiji, ki se jih je 
poleg ekip iz cele Italije udeležila tudi 
ekipa iz Švice. Slovenski tekmovalci so 

nastopali v balinanju (posamično in v dvojicah), atleti pa so se pomerili v metu 
žogice, skoku v daljino in teku na 50 metrov. V finalnih obračunih so balinarji 
ostali brez medalje, saj tekmovalci niso bili vajeni plastične podlage, zato pa je 
Brigita Grom prejela posebno odlikovanje za najboljšega balinarja v bližanju. 
Več uspeha so imeli atleti, ki so osvojili 5 zlatih, 2 srebrni in 1 bronasto 
medaljo, tako da je medaljo dobil prav vsak tekmovalec. Po mnenju vodje 
delegacije Mateja Poličnika iz VDC Vrhnika so se v Italiji počutili zelo dobro, 
saj so bile igre odlično organizirane. Bile so tudi precej naporne, saj so se vsak 
dan dogajali sprejemi in družabne prireditve pozno v noč. 

je bilo 42 kompletov medalj, ki so jih 
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21. maj - seminar za trenerje juda (Koper) 
V okviru Odprtega prvenstva Slovenije v judu za osebe s posebnimi potrebami 
je bil izveden tudi seminar za trenerje, sodnike ter prostovoljce, ki delujejo 
na področju juda za osebe s posebnimi potrebami. Seminar je bil izveden v 
organizaciji Društva Dojo s partnerji ter sodelovanjem Judo zveze Slovenije ter 
JBN (nizozemske judo zveze). Trenerskega seminarja, ki ga je vodil Ben van 
de Eng (JBN), Tomo Dadič je bil koordinator, se je udeležilo 38 trenerjev, od 
tega so bili trije iz programov SOS. Seminar je zajemal: trenirjanje juda oseb 
s posebnimi potrebami (delo po skupinah), prenos teorije v prakso – delo na 
blazinah (simulacija posameznih tehnik z različnimi vrstami oviranosti) in 
prikaz izvedbe treninga na različnih nivojih sposobnosti. 

26.maj - ekshibicijski 
nogometni nastop 
na finalu Pokala 
Slovenije (Dravograd) 
Nogometna ekipa Specialne olimpiade 
je že tretje leto zapored sodelovala 
na finalni tekmi Pokala Slovenije v 
nogometu, ki je to pot potekala v 
Dravogradu med domačim klubom 
in NK Maribor. Letos smo pripravili 
program v treh delih: prvi je potekal že 
pred tekmo; predstavila se je glasbena 
skupina Hapy Boys iz črnjanskega 
CUDV-ja s pesmijo Bodimo prijatelji, 
Željko Seferovič pa je predstavil 
gibanje SOS. Selekciji Vzhoda in Zahoda 
sta se med seboj pomerili v ekshibicijski 

tekmi med polčasom. Kot novost je bil uveden t.i. unified nogomet, z našimi 
nogometaši pa sta sodelovala ambasador SOS za nogomet Darko Milanič, bivši 
igralec Primož Gliha ter nogometna trenerja Marjan Pušnik in Jože Prelogar.

11.-13. junij - 
12. poletne državne igre SOS (Celje)
12. iger v organizaciji CVD Golovec Celje se je udeležilo 48 ekip, 47 članic SOS in 
italijanska ekipa iz mesta Lodi. Sodelovalo je 227 tekmovalcev in 98 trenerjev, 
skupno 325 udeležencev. Tekmovanja so potekala v atletiki, namiznem 
tenisu, elementih košarke, balinanju, plavanju in kolesarstvu. Na večerni 
otvoritveni slovesnosti na Glavnem trgu v Celju so sodelovali: župan Občine 

je že tretje leto zapored sodelovala 
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Celje Bojan Šrot, direktor Zveze Sožitje Tomaž Jereb, predsednik SOS Marijan 
Lačen ter minister za šolstvo in šport Slavko Gaber. Za zabavo so poskrbeli 
Foxy Teens, Tapravi muzikantje, mažuretke, pihalna godba, olimpijski ogenj 
pa so v spremstvu policije prinesli športniki CVD Golovca. V soboto so potekala 
predtekmovanja, poleg tega pa se tekle tudi delavnice – aerobika, frizerstvo, 
risanje tatujev in predstavitev juda, ki ga je izvedla ekipa iz Kopra. Popoldan 
je bil organiziran sprejem z zabavo v nakupovalnem centru Mercator, sledil je 
ogled kino predstave v Koloseju, nato pa še zabava z ansamblom Can – Can.  
Finalna tekmovanja v posameznih športih so se odvijala v nedeljo. Zastavo je 
prejel VDC Polž Maribor. Novost na igrah je bila ekipa sodnikov – časomerilcev 
na plavanju, ki je bila sestavljena iz varovancev CVD Golovec, bivših uspešnih 
plavalcev.

13. oktober – 
kolesarski turnir 
(Črna)
Organizator, CUDV Črna, je turnir že 
tretjič zapored pripravil na letališki 
stezi v Turiški vasi pri Slovenj Gradcu. 
Na tekmovanju, ki je kot prvo štelo 
za izbor ekipe za svetovne poletne 
igre specialne olimpiade na Kitajskem 
leta 2007, je od skupno predhodno 
prijavljenih 25 ekip sodelovalo 23 
ekip. Tekmovalci, bilo jih je 105 (74 
moških in 31 žensk), so se pomerili 
na naslednjih razdaljah: 500 m 
modificirana kolesa, 500m, 1.000m, 
5.000m, 10.000m in 15.000m. 
Podeljevanje medalj in trakov je 

potekalo med samim tekmovanjem, zaradi hladnega vremena pa je bilo nekaj 
podelitev tudi med kosilom in zabavo, ki jo je popestrila skupina Hapy Boys. 

23. oktober - namiznoteniški turnir 
(Domžale)
Domžalskega turnirja, petega zapored, se je udeležilo 63 tekmovalcev in 23 
spremljevalcev, tekmovali pa so v igri posamezno, moških in ženskih dvojicah 
ter mešanih parih, sodelovala pa sta tudi dva tekmovalca na invalidskih 
vozičkih. Tekmovanje je potekalo tekoče na enajstih mizah. Podeljenih pa je 
bilo 13 kompletov medalj, ki jih je podeljevala Mateja Pintar, dobitnica zlate 
medalje na paraolimpijskih igrah v Atenah, spremljal pa jo je tudi njen trener 
Gorazd Vecko. 
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10. november - vodne aktivnosti MATP 
(Vipava)
Prvih vodnih aktivnosti na državnem nivoju se je udeležilo devet ekip z 48 
tekmovalci. Ker je Center Janka Premrla Vojka Vipava takšne aktivnosti v 
tako velikem obsegu organiziral prvič, so si morali sami zamisliti koncept iger. 
Pri organizaciji je sodelovalo 40 delavcev centra, ob samih vodnih aktivnostih 
pa so potekale tudi delavnice »Voda – čudežna tekočina«. V sojenje so vključili 
športnike, ki so že dalj časa v SO. Tekmovalci so lahko izbirali med tremi nivoji: 
izvedba naloge s spremljevalcem, izvedba naloge samostojno s pripomočkom in 
samostojna izvedba naloge. 

Marec – november - nogometna liga
Nogometna liga je potekala že dvanajsto leto zapored. Moštva so bila tudi 
letos razdeljena v dve skupini (vzhodna, zahodna), v vsaki pa sta bila odigrana 
dva turnirja (junij: Črna, Ljubljana; oktober: Murska Sobota, Koper). Finalni 
turnir je bil 13. novembra v Mariboru v organizaciji VDC Polž. Devet ekip je bilo 
razdeljenih v tri skupine, posamezni zmagovalci pa so bili: CUDV Črna I, VDC 
Zagorje ob Savi in VDC Koper. 

Akcija OKS-ZŠZ Slovenija teče tudi za osebe s 
posebnimi potrebami 
V letošnjem letu so se v akcijo OKS-ZŠZ Slovenija teče uspešno vključile 
tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovi partnerji. Aleš Šolar, 
koordinator akcije, je v končen poročilu zapisal, da se je v akcijo vključilo 
165 evidentiranih tekačev in njihovih partnerjev (starši, prijatelji, učitelji, 
spremljevalci). 18 programov SOS se je udeležilo 11 tekaških prireditev po 
celi Sloveniji. Odziv je bil povsod pozitiven, Thomas šport pa je poskrbel za 
ugodnejši nakup opreme za sodelujoče. SOS je prejela tudi priznanje s strani 
OKS za vključenost v akcijo. 

28.-31. oktober - Evropska konferenca v 
Budimpešti (Madžarska)
Slovenija, katero so zastopali tekmovalec Peter Žilavec iz Velenja in njegova 
zagovornica Darja Fišer ter izvršna sekretarka Urška Andrejc, je bila uvodoma 
še enkrat pohvaljena za dobro organizacijo alpskega turnirja v Škofji Loki. 
Poudarjeno je bilo, da ima Evropa največ tekmovanj, ki imajo poleg svetovnih 
iger mednarodni značaj. Tudi v Naganu bo Evropa močno zastopana, saj 900 
tekmovalcev iz Evrope predstavlja kar 15 odstotni delež vseh udeležencev. 
Najpomembnejše aktivnosti v prihodnje so: evropski košarkarski teden, 
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svetovne zimske igre v Naganu, evropske igre mladih (do 22.leta) v Rimu leta 
2006 ter svetovne poletne igre v Šanghaju leta 2007. Naslednje svetovne zimske 
igre (2009) naj bi bile v Evropi. Kandidati so: Švica, Nemčija in BiH. Predstavili 
so tudi programa KMS (Knowledge Management System) in PDS (Program 
Development System). Prvi ponuja številne »bližnjice«, saj je dostopnih veliko 
primerov o različnih temah in tako rekoč služi kot knjižnica oziroma prva stvar, 
ki bi jo morali pogledati, preden začnemo razreševati nastale težave. PDS je 
nekakšno orodje za planiranje, ki nam pomaga razumeti trenutno situacijo 
– razvitost programa – in nam hkrati kaže, kam gremo. Poleg delegatov so na 
konferenci sodelovali športniki iz devetih držav. 

Podelitev priznanj SOS za uspehe v letu 2003
Priznanja so prejeli: 
Erika Čuk, Sonja Vidmar (obe Center Janka Premrla Vojka Vipava), Peter 
Koprivnik, Franc Šepulj (sodnika v CUDV Črna), Matjaž Florjančič (Draga 
Ig), Ivanka Kosi, Irena Cvetko (obe Sožitje Ljutomer), Lidija Hrovatič (VDC 
Murska Sobota), Melita Malalan (VZS-CEO Mitja Čuk Onlus Opčine, Italija) in  
Center Elvira Vatovec Strunjan.  Plaketo je prejel Varstveno delovni center 
Murska Sobota.

Za uspehe na Svetovnih letnih igrah na Irskem so priznanja prejeli:
Vlado Puhek (Želva Ljubljana), Adrijana Morovič (VDC Sožitje Maribor), 
Suzana Bohorč (Želva Ljubljana), Irena Jurič (CUDV Črna), Ivanka Vidovič 
(CUDV Črna), Uroš Rot (VDC Kranj), Peter Slemc (VDC Kranj), Sašo Žvikart 
(VDC Polž Maribor), Mitja Colja (OŠ Gustav Šilih Maribor), Peter Horvat (CVD 
Golovec), Sandi Boršič (CVD Golovec), Martin Nelec (CUDV Črna), Jožek 
Jan (CUDV Črna), Miran Brejc (Zavod Janeza Levca), Matjaž Jerman (Zavod 
Janeza Levca) in David Paulič (Sožitje VDC Mozirje). 

Plakete pa so prejeli: 
Boštjan Krebelj (OŠ Gustav Šilih Maribor), Stanko Ledinek (CUDV Črna), 
Nataša Car (VDC Sožitje Maribor), Zlatka Jenuš (VDC Sožitje Maribor) in Janko 
Lipovšek (CUDV Črna).


