
 

 

 

 

 

 

SPOROČILO ZAMEDIJE 

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 

 
Tek olimpijskega ognja specialne olimpiade skozi središče Ljubljane  

 

Ko športni rezultat ni edina vrednota 
 

Ljubljana, 7. septembra 2010 – Ljubljana bo današnje popoldne zaživela v prav posebnem 

olimpijskem vzdušju kljub deževnemu vremenu. Prvič bo namreč naša prestolnica gostila 

olimpijski ogenj specialne olimpiade – svetovnega gibanja, namenjenega osebam z 

motnjami v duševnem razvoju. V ta namen bo ob 13. uri v parku Tivoli potekala vrsta 

prireditev, vrhunec dogajanja pa bo tek olimpijske plamenice skozi središče Ljubljane. 

Ogenj bo v Slovenijo prišel kot napoved Evropskih iger specialne olimpiade, ki bodo med 

18. in 24. septembrom v Varšavi. Olimpijski ogenj bosta ob svečani prisegi 13 specialnih 

olimpijcev, ki bodo zastopali slovenske barve na Poljskem, v Tivoliju prižgala specialni 

olimpijec Karli Kranjc ter telovadec Mitja Petkovšek. 

 

V olimpijskemu dogajanju se bodo športnikom specialne olimpiade pridružili tudi nekateri 

vrhunski slovenski športniki. Ob 13. uri se bosta Sasu Salin in Suad Šehović, najnovejši 

pridobitvi Košarkarskega kluba Union Olimpija, udeležila SOS teka na Jakopičevem sprehajališču 

v parku Tivoli. Na 3,6-kilometrski progi se bosta pomerila s športniki specialne olimpiade, 

njihovimi trenerji, starši in prostovoljci.  

 

Ob 15. uri bo smučarski skakalec Robert Kranjec skupaj z dvema specialnima olimpijcema kot 

prvi ponesel olimpijsko baklo specialne olimpiade s prizorišča na Jakopičevem sprehajališču 

proti staremu mestnemu jedru. V štafeti si bodo ob specialnih olimpijcih ogenj predajali še 

deskar na snegu Rok Marguč, alpinistka Tina Di Batista, plavalec Emil Tahirović, plesalec 

Miša Cigoj, gorski tekač Mitja Kosovelj in veslač Iztok Čop bodo ogenj ponesli do magistrata, 

kjer bo športnike specialne olimpiade pozdravil ljubljanski župan Zoran Janković. Ogenj bodo 

nato po isti poti nazaj do Jakopičevega sprehajališča spremljali veslača Luka Špik in Rok 

Kolander, judoist Sašo Jereb ter atleta Matic Osovnikar in Martina Ratej. Martina Ratej bo kot 

zadnja nosilka t. i. »ogenj upanja« podala telovadcu Mitji Petkovšku in specialnemu olimpijcu 

Karliju Kranjcu, ki bosta ponesla baklo do prizorišča na Jakopičevem sprehajališču in prižgala 

olimpijski ogenj ob slavnostni prisegi specialnih olimpijcev in himni specialne olimpiade. 

 

Veliko sreče in uspehov na tekmovanju v Varšavi pa bodo 13 specialnim olimpijcem zaželeli tudi 

ljubljanski župan, ministrica Katarina Kresal, minister Igor Lukšič in državna sekretarka z  

Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve Anja Kopač Mrak.  

 

Na Evropskih igrah v Varšavi bodo v slovenskih dresih tekmovali: Mateja Bizjak, namizni tenis, 

Alenka Markelj, tek na 100 in 200 metrov ter štafeta 4 x 100 metrov, Lucija Meško, tek na 200 

in 400 metrov ter štafeta 4 x 100 metrov, Aleš Masten, tek na 100 in 200 metrov ter štafeta 4 x 



 

 

100 metrov, Uroš Požar, suvanje krogle, Franja Pšeničnik, namizni tenis, Debora Rojc, tek na 

100 in 200 metrov ter štafeta 4 x 100 metrov, Robert Vlah, tek na 100 metrov in štafeta 4 x 100 

metrov, Elviana Zulič, tek na 100 in 200 metrov ter štafeta 4 x 100 metrov, Miha Zupan, 

namizni tenis, Albin Šenveter, tek na 400 metrov, skok v daljino in štafeta 4 x 100 metrov, Aleš 

Capuder, tek na 200 in 800 metrov in štafeta 4 x 100 metrov ter Petja Vrbnjak, namizni tenis. 

 

˝Specialna olimpiada je gibanje, v katerem športni rezultat ni pomemben. Tu smo vsi zmagovalci. 

Lahko rečem, da v svetu specialne olimpiade še živi pod pritiski komercializacije vse šibkejši 

olimpijski duh, kjer je pomembno sodelovati, ne zmagati,˝  je povedal ob tem za Specialno 

olimpiado Slovenije zelo pomembnem dogodku Ljubo Miličević, predsednik Specialne 

olimpiade Slovenije. ˝Za ljudi z motnjami v duševnem razvoju predstavlja šport nemalokrat edino 

možnost, da se vključijo v širšo družbo. S specialno olimpiado skušamo preseči stigmatizacijo ljudi z 

motnjami v duševnem razvoju in preprečiti njihovo odrivanje na rob družbe, ˝  je še dodal Miličević. 

˝Ob tem bi se rad zahvalil nekdanjemu vrhunskemu smučarju Juretu Franku, podporniku našega 

gibanja, ki je pred petimi leti prvič pripeljal ogenj specialne olimpiade v Slovenijo.˝ 

 

Na dogodku se bodo prodajale tudi specialne rdeče vezalke po ceni 2 evra, vsa tako zbrana 

sredstva pa bo SOS namenil specialnim olimpijcem oz. projektom Specialne olimpiade Slovenije. 

Vezalke so del evro-azijske osveščevalne kampanje 'Zavežimo vezalke', s katero želi gibanje 

specialne olimpiade opozoriti na moč športa pri spreminjanju življenja in učenju socialnih veščin 

ljudi z motnjami v duševnem zdravju. 

 

Specialna olimpiada je sodoben program gibalnih dejavnosti, ki vključuje tudi trening socialnih 

veščin za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. V tem se razlikuje od paraolimpijskih iger, ki so 

namenjene osebam s telesnimi hibami in z motnjami v telesnem razvoju. Specialna olimpiada 

poteka pod sloganom »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem 

poskusu«. 

 

 

Fotografije z dogodka bodo dostopne na povezavi http://www.specialna-

olimpiada.si/si/medijske-objave/ 

 

 

Kontakt za medije 

Urška Andrejc, izvršna sekretarka Specialne olimpiade Slovenije 

e-pošta: so.slovenija@gmail.com 

tel. 041 887 227 
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