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Olimpijski ogenj v Sloveniji, Nova Gorica, 20. januar 

JURIJ IN ANJA Z ROKO V ROKI
Olimpijski ogenj, ki je v čast Zimskim 
olimpijskim igram v Torinu v petek, 20. 
januarja 2006, ogrel tudi srca Slovencev, 
je v Novi Gorici sprejel prvi slovenski 
dobitnik medalje na zimskih olimpijskih 
igrah Jurij Franko, ob katerem je bila tudi 
specialna olimpijka Anja Pirjevec. 

Ogenj je že ob prestopu meje pozdravila tisoč 
glava množica, v kateri so bili številni otroci 
goriških in novogoriških šol. Poleg Anje, ki 
so jo ob tej priložnosti pospremili prijatelji iz 
Centra za usposabljanje Janka Premrla Vojka 
iz Vipave, so bili prisotni še nekateri drugi 
primorski udeleženci olimpijskih iger, med 
njimi tudi paraolimpijec Marko Sever. Ogenj 
je iz Gorice svojo pot nadaljeval v Ljubljano.

Turnir v alpskem smučanju, 
Maribor, 14. februar 

PO SARAJEVSKIH TUDI 
SLOVENSKE MEDALJE
Točno 22 let po tem, ko je Jure Franko 
osvojil prvo slovensko medaljo na zimskih 
olimpijskih igrah, so se na Arehu merili 
alpski smučarji Specialne olimpiade 
Slovenije. 

Tekmovanje je že tradicionalno pripravila 
Osnovna šola Gustava Šiliha iz Maribora, 
udeležilo pa se ga je več kot sto 
tekmovalcev. Po otvoritveni slovesnosti 
je prizadevne športnike, ki so se pomerili 
v začetni, lažji in težji obliki veleslaloma, pozdravil župan občine Ruše Vili Rezman. 
Tekmovalci pa so bili zelo veseli Katje Koren in Reneja Mlekuža, ki sta najboljšim 
podelila medalje. 
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Turnir v smučarskem teku in krpljanju, 
Črna na Koroškem, 16. februar 

SLOVENSKI PREIZKUS 
ZA EVROPSKE NASTOPE
V Črni na Koroškem so se le dva dni 
kasneje, v četrtek, 16. februarja 2006, 
za medalje merili tudi smučarji tekači in 
tekmovalci v krpljanju. 

Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Črna na Koroškem je gostil 150 specialnih 
olimpijcev in njihovih spremljevalcev. 
Tekmovanje je potekalo v Logih na Pristavi. 
Tekmovalci v krpljanju so svoje sposobnosti 
in znanje preizkušali na razdaljah od 25 
do 1600 metrov, medtem ko so se smučarji 
tekači pomerili na razdaljah od 100 pa vse do 
3000 metrov. 

Tekmovanje Specialne olimpiade Slovenije 
je spremljalo veliko zabave in druženja, 
za glasbeno vzdušje pa je ob zaključku 
prireditve poskrbel ansambel Happy boys, ki 
ga sestavljajo fantje iz črnjanskega centra. 
V letu 2007 se bodo na istih terenih merili 
tudi specialni olimpijci iz cele Evrope, ki 
bodo tekmovali na Evropskem turnirju v 
smučarskem teku in krpljanju. 

10. občni zbor SOS, 23. februar 

KRPLJANJE POSTALO 
URADNI ŠPORT
Občni zbor SOS je na svojem desetem letnem 
srečanju obravnaval poročilo o delu SOS v letu 
2005, finančno poročilo SOS za leto 2005, 
poročilo o družinskem programu in poročilo 
nadzornega odbora o delu ter poslovanju SOS 
v letu 2005. 

Sprejel je program dela in finančni plan za 
leto 2006 ter določil višino članarin. Krpljanje 
je bilo sprejeto kot uradni šport SOS, poleg 
tega pa je občni zbor določil še organizatorja 
poletnih iger SOS za leto 2008 (CUDV Draga), 
kvoto za svetovne poletne igre v Šanghaju 2007 
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ter odločitev o organizaciji Evropskega turnirja v smučarskem teku in krpljanju v letu 
2007. Po volitvah so bili v organe SOS za obdobje 2006-2010 izbrani sledeči člani: 

IZVRŠNI ODBOR SOS:
Predsednik: Marijan Lačen (CUDV Črna)
Podpredsednik, športni direktor: Ljubo Miličevič (OŠ Gustav Šilih Maribor) 
Izvršna sekretarka: Urška Andrejc

Vodja celjsko-koroške regije: Matjaž Ferarič (CUDV Črna)
Vodja ljubljansko-dolenjske regije: Suzana Bohorč (Želva Ljubljana)
Vodja pomursko-podravske regije: Helena Gril (OŠ Gustav Šilih Maribor)
Vodja primorsko-notranjske regije: Milena Pinter (Center za usposabljanje Elvira 
Vatovec)
Vodja gorenjske regije: Irena Kneževič (CUDV Matevža Langusa Radovljica)
Glavni trener za nogomet: Matjaž Barič (VDC Črnomelj)
Glavna trenerka za košarko: Karmen Posedel Golob (ZU Janeza Levca, OVI Jarše)
Glavni trener za namizni tenis: Primož Ahačič (OŠ Roje)
Glavna trenerka za plavanje: Petra Štuhec (ZU Janeza Levca, OVI Jarše)
Glavni trener za alpsko smučanje: Boris Blaznik
Glavni trener za smučarski tek in krpljanje: Silvester Polc (CUDV Črna)
Glavni trener za kolesarstvo: Lojze Adamič (Center Janka Premrla Vojka Vipava)
Glavni trener za atletiko: Stojan Turičnik (ZU Janeza Levca, OVI Jarše)
Glavni trener za balinanje: Gregor Žerjal (SVZ Dutovlje)
Glavni trener za MATP: Tanja Princes (Center Janka Premrla Vojka Vipava)
Glavni trener za judo: Tomo Dadič (VDC Koper) 
Predstavnika tekmovalcev: Željko Seferovič (CUDV Črna)
Damjan Bošnjak (Sožitje Radovljica)
Predstavnik družinskega programa: Pajo Cakiči (Sožitje Škofja Loka)
Predstavnica zdravstvenega programa: Saška Benedičič-Tomat
Predstavnik Zveze Sožitje: Srečko Lapajne
Predstavnik OŠPP: naknadno 

NADZORNI ODBOR:
Predsednik: Janko Praprotnik (CUDV Črna)
Podpredsednik: Leon Štemberger (CVD Golovec)
Člani: Stanka Grubešič (OŠ Helena Puhar Kranj), Tea Beton (Sožitje Radovljica), Marko 
Grgič (Sožitje Škofja Loka)

DISCIPLINSKA KOMISIJA: 
Predsednik: mag. Tine Kovačič (CUDV Dobrna)
Člana: Hasan Sinanović (OŠ Litija), Jasna Lampe (OŠ 27. julij Kamnik)

KOMISIJA ZA PRIZNANJA:
Predsednica: Tea Beton (Sožitje Radovljica)
Člana: Stanka Grubešič (OŠ Helena Puhar Kranj), Pajo Cakiči (Sožitje Škofja Loka)

TEKMOVALNA KOMISIJA
Predsednik: Ljubo Miličevič (OŠ Gustav Šilih)
Člana: Urška Andrejc, Matjaž Florjančič (CUDV Draga)

ODBOR TEKMOVALCEV
Mariborsko-pomurska regija: Štefan Raščan (Dom Lukavci), Boštjan Verdinek (VDC 
Polž)
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Ljubljansko-dolenjska regija: Marjana Hribar (VDC Krško-Leskovec), Brigita Grom 
(VDC Vrhnika-Idrija, enota Vrhnika)
Gorenjska regija: Robi Kenda (Sožitje Škofja Loka), Slavko Ovsenik (Sožitje 
Radovljica)
Celjsko-koroška regija: Željko Seferovič (CUDV Črna), Rok Prašnikar (CUDV Dobrna)
Primorsko-notranjska regija: Ana Đulabič (VDC Koper), Bojan Mohorič (VDC Vrhnika-
Idrija, enota Idrija). 

Priznanja SOS za dosežke v letu 2005 so prejeli: plaketo Občina Črna na Koroškem, 
priznanja pa: CUDV Dobrna, Andrej Jeriček (predsednik atletskih trenerjev 
Slovenije), Hasan Sinanović (Sožitje Litija in Šmartno), magister Tine Kovačič
(CUDV Dobrna) in doktor Andrej Fajmut (zunanji sodelavec ŠŠD CUDV Črna na 
Koroškem). 

Vodne igre MATP, Ig, 19. april 

VODNE IGRE VSAKI DVE LETI
Vodne igre MATP so potekale 19. aprila v CUDV 
Draga. Udeležilo se jih je 18 ekip z 38 tekmovalci. 

V spretnostih vodnega MATP-ja so se pomerili na 
treh različnih nivojih. MATP program je z razvojem 
v zadnjih dveh letih postal povsem enakovreden 
šport specialne olimpiade, s tem pa je pokrita celotna 
populacija, tudi velik odstotek tistih z najtežjimi 
motnjami. Vodne igre bodo organizirane vsaki dve 
leti.

Športni plan SOS do leta 2010

POVEZOVANJE Z NACIONALNIMI ZVEZAMI
Izvršni odbor SOS je na svoji drugi seji v mandatnem obdobju 2006-2010 
sprejel športni plan SOS do leta 2010, katerega glavni poudarki so povečanje 
števila tekmovalcev in programov SOS ter vsakoletno izobraževanje trenerjev in 
organizatorjev posameznih tekmovanj. 

IO SOS tudi nadalje ne bo spodbujal uvajanja novih športov, dovoljeval pa bo razvoj 
le-teh, če bodo izpolnili pogoje. Prav tako bi bilo uvajanje več kot dveh starostnih 
kategorij, glede na majhnost programa, nesmiselno. Želja je, da bi se število 
tekmovalcev povečalo z zdajšnjih 1480 na 1900, število programov pa iz zdajšnjih 68 
na 85. V bodoče bi lahko s povezovanjem z nacionalnimi športnimi zvezami razvijali 
smučanje in plavanje ter se dogovorili za sodelovanje na regularnih tekmovanjih.
Izvršni odbor tudi razmišlja o uvedbi nacionalne športne konference oziroma 
enodnevnega seminarja v začetku šolskega leta, kjer bi lahko trenerje seznanjali z 
aktualnim dogajanjem na domačem in mednarodnem področju.

Vodne igre MATP, Ig, 19. april 

VODNE IGRE VSAKI DVE LETI
Vodne igre MATP so potekale 19. aprila v CUDV 
Draga. Udeležilo se jih je 18 ekip z 38 tekmovalci. 

V spretnostih vodnega MATP-ja so se pomerili na 
treh različnih nivojih. MATP program je z razvojem 
v zadnjih dveh letih postal povsem enakovreden 
šport specialne olimpiade, s tem pa je pokrita celotna 
populacija, tudi velik odstotek tistih z najtežjimi 
motnjami. Vodne igre bodo organizirane vsaki dve 
leti.
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Regijske igre, maj

913 TEKMOVALCEV V PETIH REGIJAH

CELJSKO-KOROŠKA REGIJA, Slovenske 
Konjice, 10. maj
Na igrah celjsko-koroške regije je sodelovalo 
179 tekmovalcev iz 14 programov. Tekmovali 
so v atletiki, namiznem tenisu in elementih 
košarke. Organizator – VDC Šentjur – je v 
pripravo tekmovanja vložil veliko truda, 
po koncu pa so za zabavo poskrbele Vesele 
Štajerke.
Organizator naslednjih iger je 
CVD Golovec Celje.

GORENJSKA REGIJA, Jesenice, 13. maj
179 tekmovalcev iz 8 programov je 
tekmovalo v namiznem tenisu in atletiki. 
53 kompletov medalj sta podelila Jure 
Košir in Luka Špik. Organiziran je bil tudi 
zdravstveni program za športnike in sicer 
pregled vida in sluha, s katerim so bili zelo zadovoljni tudi starši. 
Organizator naslednjih iger je OŠ Helena Puhar Kranj. 

LJUBLJANSKO-DOLENJSKA REGIJA, Hrastnik, 20. maj
Igre sta pripravila OŠ Vitka Pavliča in tamkajšnje Sožitje, udeležilo pa se jih je 19 
programov z 206 tekmovalci. Spremljevalni program je bil izredno simpatičen, 
nekoliko se je zatikalo pri tekmovalnem delu. 
Organizator naslednjih iger je Sožitje Litija – Šmartno. 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA, Idrija, 23. maj
Regijske igre primorsko-notranjske regije so v organizaciji VDC Vrhnika – Idrija, enota 
Idrija potekale v Idriji. Sodelovalo je 217 tekmovalcev iz 16 programov. Igre so bile 
uspešno izvedene, zaradi nedokončanega štadiona pa nekoliko improvizirane. 
Organizator naslednjih iger je VDC Koper. 

MARIBORSKO-POMURSKA REGIJA, Maribor, 24. maj
Na igrah, ki jih je pripravila Osnovna šola Gustav Šilih, je v Mariboru sodelovalo 
132 športnikov. Podeljenih je bilo 49 kompletov medalj za tekmovanja v atletiki, 
namiznem tenisu in plavanju. 
Organizator naslednjih iger je OŠ Ljutomer.
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Regijske igre MATP, maj 

IGRE SIMPATIČNO 
IZVEDENE NA TRAVI
Na štirih regijskih igrah MATP je 
sodelovalo 135 tekmovalcev. Število 
udeležencev narašča, ni pa mogoče 
napovedati trenda. 

Iger za mariborsko-pomursko regijo, ki jih 
je 13. maja pripravila OŠ Gustav Šilih, se 
je udeležilo 6 programov s 37 tekmovalci. 
26. maja je regijske igre MATP za gorenjsko 
pripravil CUDV Matevža Langusa Radovljica. 
Igre so bile izvedene kar na travi pred 
domom, kar je izpadlo zelo simpatično. Kot 
demonstratorji posameznih vaj so sodelovali 
tekmovalci SOS. Žal so se vabilu odzvale le 
tri ekipe. Za primorsko-notranjsko regijo 
je igre pripravil Center Janka Premrla Vojka 
Vipava. Udeležile so se jih štiri ekipe s 47 
tekmovalci, vključili pa so tudi športnike 
SOS. 13. maja so igre potekale v Dobrni. 
Tekmovanja v organizaciji CUDV Dobrna se je 
udeležilo 5 programov s 35 športniki.   

13. državne igre SOS, Strunjan, 9.-11. junij 

V STRUNJANU POD SLOGANOM »MI SMO 
SONCE«
Na 13. Poletnih igrah specialne olimpiade Slovenije, ki jih je v Strunjanu in okoli 
med 9. in 11. junijem gostil center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, je 
sodelovalo 276 športnic in športnikov. Igre, ki so potekale pod sloganom »Mi 
smo sonce«, so potekale pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije dr. Janeza Drnovška, ki je na slavnostni otvoritvi pozdravil navdušene 
tekmovalce in spremljevalce.  Otvoritev so popestrili številni glasbeni gostje in 
Akrobatska skupina Flip iz Pirana. 

Igre so se pričele z revijalno nogometno tekmo med ekipo Specialne olimpiade 
Slovenije in znanimi osebnostmi iz sveta športa, glasbe in političnega življenja. 
Za slednjo so zaigrali dr. Stanislav Pinter, namestnik ambasadorja za fair play in 
strpnost RS, Danilo Sergoš, trener vratarjev slovenske reprezentance, Darko Milanič, 
nekdanji kapetan slovenske reprezentance, pevca Slavko Ivančič in Drago Mislej-
Mef, dr. Rado Pišot, dekan Pedagoške fakultete Koper in dr. Patrik Vlači, svetnik 
občine Piran. Tekma, ki je bila izredno borbena, se je končala s tesnim izidom 5:4 za 
znane osebnosti. 

Regijske igre MATP, maj 
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Ob tekmovalnem programu, ki je potekal na širšem koprskem področju, so se lahko 
tekmovalci udeležili tudi zdravstvenega programa SO ter različnih pedagoških 
delavnic: delavnica za izdelovanje taperinčkov, delavnica vozlanja, likovna delavnica, 
delavnica za izdelovanje okvirjev iz školjk in frizerska delavnica. V sobotnem 
popoldnevu so si vsi ogledali mesto Piran, pomorski muzej in akvarij, ob koncu pa se z 
ladjo odpeljali do Strunjana. 

V nedeljskem dopoldnevu so potekali finalni obračuni, po katerih so medalje 
podeljevali Irena Avbelj, Klara Maučec, Miro Cerar in Miro Cerar in Miro Cerar Ljubo Miličevič. Zastava 
Specialne olimpiade Slovenije je bila predana Centru za usposabljanje, delo in varstvo 
Draga, ki bo poletne igre organiziral v letu 2008. 

Evropski forum za družinski program, Strunjan, 9.-11. junij 

DOPRINOS H 
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 
DRUŽIN
V času državnih iger je potekal tudi 
Evropski forum za družinski program, 
katerega sta koordinirala Pajo in Vojka 
Cakiči. Udeležilo se ga je 24 udeležencev 
iz Makedonije, Romunije, Madžarske, 
Češke in Slovenije. 

Predavatelji so bili Tomaž Jereb (Zveza 
Sožitje), Jože Primožič (Zveza Sonček), 
Marijan Lačen (SOS) in Tanja Princes
(MATP program). Marian Murphy, ki na 
Evropski specialni olimpiadi skrbi za razvoj, 
je vodila delavnice, na njih pa so udeleženci 
podali zanimive odgovore na to, kako je specialna olimpiada pridala kakovost v 
življenju družin z osebami z motnjami v duševnem razvoju. 

Dan športa invalidov, Ljubljana, 17. junij

PRILOŽNOST SPOZNATI POSEBNE ŠPORTE
V Ljubljani je potekal prvi Dan športa invalidov, na katerem je Zveza za šport 
invalidov Slovenije širši javnosti predstavila šport invalidov. S promocijo 
invalidskega športa so želeli pritegniti starše mladih invalidov in njihove otroke, 
da bi le-ti s pomočjo športa svoje življenje preživljali čim bolj kakovostno. 

Mogoče je prav leto 2006 prelomno za marsikaterega invalida, ki je dobil navdih na 
Dnevu športa invalidov in se vključil v katero izmed športnih vsebin, začel trenirati 
in morda tudi tekmovati. Omenjeni dogodek daje veliko težo ravno športu invalidov 
(tudi najtežjim) in njihovemu pomenu. 
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Dan športa invalidov je predstavljal 
priložnost, da obiskovalci spoznajo 
invalidske športe, med katerimi so tudi 
taki, ki jih večina ne pozna; npr.: igra z 
zvenečo žogo za slepe, showdown (oblika 
namiznega tenisa za slepe), boccia (posebna 
igra za najtežje invalide), poleg teh pa 
tudi atletika, namizni tenis, plavanje, 
sedeča odbojka, košarka na vozičkih, 
tenis, streljanje z zračnim orožjem itd. Vse 
predstavljene športe je bilo mogoče spoznati 
tako s tekmovalne kot tudi zabavne plati, 
obiskovalci pa so se lahko v teh športih tudi 
pomerili in preizkusili svoje spretnosti. 

Med predstavljenimi športi je bil tudi judo, 
ki so ga predstavili tekmovalci Specialne 

olimpiade Slovenije, varovanci Varstveno delovnega centra iz Kopra. 

Udeležba na evropskih tekmovanjih

Avstrijske državne igre, 22.-27. junij 
Slovenska ekipa, sestavljena iz tekmovalcev mariborsko-pomurske in ljubljansko-
dolenjske regije, je na avstrijskih državnih igrah osvojila 3. mesto v košarki.

Madžarske državne igre, 22.-26. junij 
Ekipa iz primorsko-notranjske regije je sodelovala na madžarskih državnih igrah, 
na katerih je tekmovalo 850 športnikov. Slovenski plavalci so osvojili dve zlati, štiri 

srebrne in tri bronaste medalje. 

Turnir v kolesarstvu, Črna na 
Koroškem, 19. september 

KOLESARILI NAD 
OBLAKE
Na letališču v Slovenj Gradcu je v 
organizaciji Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna na Koroškem potekal 
tradicionalni kolesarski turnir, katerega 
se je udeležilo 91 tekmovalcev. 

Kolesarji so že ob otvoritvi ob spremljavi pesmi Adija Smolarja uspeli odgnati deževne 
oblake nad Mislinjsko dolino, tako da je tekmovanje na letališki stezi lahko potekalo 
nemoteno. Otvorili so ga tekmovalci na 15- in 10-kilometrski razdalji, sledile pa so še 
preizkušnje na 500 metrov, 500 metrov z modificiranimi kolesi, 1000 in 5000 metrov. 
Ob tradicionalni zabavi s skupino Happy Boys so se lahko športniki s pomočjo koroških 
letalcev podali tudi nad oblake. 
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invalidske športe, med katerimi so tudi 
taki, ki jih večina ne pozna; npr.: igra z 
zvenečo žogo za slepe, showdown (oblika 
namiznega tenisa za slepe), boccia (posebna 
igra za najtežje invalide), poleg teh pa 
tudi atletika, namizni tenis, plavanje, 
sedeča odbojka, košarka na vozičkih, 
tenis, streljanje z zračnim orožjem itd. Vse 
predstavljene športe je bilo mogoče spoznati 
tako s tekmovalne kot tudi zabavne plati, 
obiskovalci pa so se lahko v teh športih tudi 
pomerili in preizkusili svoje spretnosti. 

Med predstavljenimi športi je bil tudi judo, 
ki so ga predstavili tekmovalci Specialne 

srebrne in tri bronaste medalje. 

Turnir v kolesarstvu, Črna na 
Koroškem, 19. september 

KOLESARILI NAD 
OBLAKE
Na letališču v Slovenj Gradcu je v 
organizaciji Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna na Koroškem potekal 
tradicionalni kolesarski turnir, katerega 
se je udeležilo 91 tekmovalcev. 
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Evropske igre mladih, Rim 
(Italija),  28. september – 6. 
oktober 

SPODBUDA ZA MLADE 
V Rimu je na Evropskih igrah mladih 
specialnih olimpijcev med 12. in 21. letom 
starosti sodelovalo tudi 24 slovenskih 
športnikov, ki so v štirih športih osvojili 
16 medalj, najuspešnejša pa sta bila 
Novogoričanka Tanja Ribač in Uroš Kotnik 
iz Črne na Koroškem. 

Igre mladih so potekale prvič v zgodovini 
specialno-olimpijskega gibanja in sicer 
pod geslom »Pripravi se za igro«. Srečanje 
evropske mladine naj bi predstavljalo 
spodbudo za mlade ljudi z manj razvitimi 
intelektualnimi sposobnostmi za 
premostitev ovir, kovanje novih prijateljstev, 
s čimer bi pomagali graditi prijetnejšo in 
bolj tolerantno družbo. V sedmih športih 
je sodelovalo tisoč petsto športnikov iz 54 
držav, vse skupaj pa je obvladovalo dva tisoč 
prostovoljcev. 

Slovenski tekmovalci so se merili v atletiki, 
plavanju, balinanju in košarki. Udeležba 
je bila najštevilčnejša v atletiki, skupno pa 
so naši tekmovalci osvojili 16 medalj. Tanja 
Ribač, ki je tekmovala v metu žogice in v 
teku na 50 metrov, je osvojila zlato in srebro, enako uspešen pa je bil tudi Uroš Kotnik, 
ki je do dveh medalj prišel v balinanju. Košarkarji so osvojili 5. mesto. 

Turnir v namiznem tenisu, Litija, 
13. oktober 

NAMIZNOTENISAČI 
PREMIERNO V LITIJI
Osnovna šola Litija in Društvo Sožitje 
Litija in Šmartno sta v Litiji prvič 
pripravila namiznoteniški turnir 
Specialne olimpiade Slovenije, na 
katerem je sodelovalo 70 tekmovalcev. 

Slednje je že navsezgodaj pričakal Klovn 
Žare, člani Društva Sožitje pa so pripravili 
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pravi jesenski praznik in gostom ponudili svež jabolčni sok ter vroč kostanj. 
Tekmovanje se je pričelo s kvalifikacijami v osmih skupinah, nadaljevalo pa s finalnimi 
obračuni 70 tekmovalcev iz 18 programov SOS.

Zaključni del je potekal v Kulturnem domu v Šmartnem, kjer je tekmovalce zabaval 
znani pevec Vili Resnik. Med zabavo je sledila še podelitev medalj, ki so jih podeljevali 
Dušan Hauptman, nekdanji košarkar slovenske reprezentance, Saša Ignjatovič, 
državni reprezentant v namiznem tenisu, in Gabrijela Hauptman, ravnateljica Osnovne 
šole Litija.

Sestanek vodij delegacij, Šanghaj (Kitajska), 12. – 17. oktober

VEM, DA LAHKO
Sestanek vodij delegacij je kot vsako 
leto pred svetovnimi igrami potekal na 
prizorišču iger, udeležili pa so se ga vodje 
delegacij iz 180 držav, ki se bodo udeležile 
svetovnih iger, med njimi v imenu 
Slovenije tudi vodja delegacije Marijan 
Lačen. 

Kitajska je za igre odlično pripravljena, kar 
so pokazali že z dobro organizacijo sestanka 
in prediger, ki so bile skoraj na nivoju 
dosedanjih svetovnih iger. Pridobljene 
informacije bodo služile čim boljšemu 
funkcioniranju ekip na samih igrah. Tako 
so se vodje delegacij seznanili z vodilnimi 

ljudmi Host Town programa ter transportom, tekmovališči, nastanitvijo, sistemom 
tekmovanj in s spremljajočimi aktivnostmi na igrah.

Vodja slovenske delegacije na osnovi teh informacij opaža, da bodo morali imeti 
udeleženci srečo z vremenom (le-to bo lahko izredno lepo, lahko pa z zelo visokimi 
temperaturami in nadvse morečo vlago v zraku), da pa bodo Kitajci naredili vse, da 
bodo resnično dobri organizatorji in prijetni gostitelji. Edina vnaprej pričakovana 

težava je razdelitev ekip po športih v času 
iger. Skupaj bodo namreč nastanjeni le 
tekmovalci v plavanju, atletiki in  namiznem 
tenisu, vsi ostali športniki pa bodo 
razvrščeni po športih.

Slovenska ekipa (23 tekmovalcev in 
11 spremljevalcev) bo pod generalnim 
pokroviteljstvom Elana na igre odpotovala 
27. septembra in se vrnila 12. oktobra.

SPEKTAKULARNA OTVORITEV
Dobro organizacijo tokratnih Poletnih 
svetovnih iger specialne olimpiade na 
Kitajskem napovedujejo že zvezde, ki bodo 
sodelovale na spektakularni otvoritvi. 
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Nekatere je že bilo moč videti na otvoritvah prejšnjih iger, nekateri pa med specialne 
olimpijce celega sveta prihajajo prvič. Tako bodo na otvoritvi, ki se bo zgodila na 
osrednjem šanghajskem stadionu, ki sprejme osemdeset tisoč gledalcev, nastopili: Jon 
Bon Jovi, Bono iz skupine U2, Sting, Bruce Willis, Stevie Wonder in stari znanec Stevie Wonder in stari znanec Stevie Wonder
specialno-olimpijskega gibanja Arnold Schwarzenegger. Igre bodo potekale pod 
motom »VEM, DA LAHKO«.

4. MATP državne igre, Radovljica, 21. 
oktober 

PROSTOVOLJCI SO SE 
ODLIČNO ZNAŠLI
Na 4. MATP državnih igrah, ki jih je pripravil CUDV 
Matevža Langusa Radovljica, je sodelovalo 81 
tekmovalcev iz 17 programov. 

Ob sodelovanju študentov Fakultete za šport 
in Pedagoške fakultete je tekmovanje potekalo 
nemoteno. Prostovoljcem je bil že spomladi prek 
videa predstavljen program MATP in v svojih vlogah 
so se odlično znašli. Vsaka ekipa se je na posamezni 
postaji lahko zadržala po deset minut. Čas po 
tekmovanju je bil namenjen zabavi in plesu ter 
zabavnemu programu. 

Nogometna liga SOS, marec 
– november 

V ENAJSTI SEZONI 
ENAJST EKIP
11. novembra je v Zagorju potekal 
finalni turnir lige malega nogometa 
SOS, katerega je pripravil VDC Zagorje. V 
enajsti sezoni lige je sodelovalo 11 ekip. 

Zmagovalci posameznih skupin so postali 
CUDV Črna na Koroškem - 1. ekipa, Osnovna 
šola Milke Šobar Nataše Črnomelj in VDC 
Koper. V revijalni tekmi med reprezentanco 
SOS in VDC Murska Sobota so zmagali slednji 
s 6:0. Bržkone je svoje pridala tudi trema, saj so trenerji izbirali nogometno ekipo, ki 
bo Slovenijo zastopala na Svetovnih poletnih igrah v Šanghaju. 



Plavalni seminar, Maribor, 24.-25. november 

LE 19 UDELEŽENCEV 
IZPOPOLNJEVANJA
Specialna olimpiada Slovenije je v 
lanskem letu izvedla seminar za trenerje 
plavanja, ki je bil namenjen strokovnemu 
izpopolnjevanju na področju učenja 
plavanja (poudarek na tehniki prsnega 
plavanja). Brezplačnega seminarja se je 
udeležilo le 19 udeležencev. 

Ljubo Miličevič je predstavil organizacijo 
in potek plavalnih tekmovanj Specialne 
olimpiade Slovenije, dr. Boro Štrumbeljdr. Boro Štrumbeljdr. Boro Štrumbel  s 
Fakultete za šport pa je vodil del o teoriji 
in metodiki učenja plavanja (splošna 

predstavitev učenja plavanja, pripomočki, kratka predstavitev prilagojenih programov 
vadbe v vodi). Slušatelji so drugi dan seminarja ob učenju tehnike prsnega plavanja, 
učenju elementarnih obratov in skokov na noge in glavo svoje znanje zaokrožili tudi 
s prikazom praktičnih vaj v bazenu. Kot nadgradnja seminarja bo v letošnjem letu pri 
Specialni olimpiadi Slovenije izšla tudi knjižica z nasveti za učenje plavanja. 

Evropska konferenca, Talin (Estonija), 24.-25. november

2,25 MILIJONA SPECIALNIH OLIMPIJCEV
Evropska konferenca specialne olimpiade, ki jo je v Talinu gostila Specialna olimpiada 
Estonije, je tudi tokrat postregla s pregledom pomembnejših dogodkov na področju 
SOEE v zadnjem obdobju. 

Podano je bilo zaključno poročilo o Evropskih igrah mladih v Rimu ter o simpoziju, ki 
je potekal vzporedno z igrami, predstavljena je bila športna strategija SOEE za obdobje 
2006-2010, zaključki pilotske raziskave o vključevanju oseb s posebnimi potrebami 
prek unified športov, španska specialna olimpiada je predstavila najboljši zdravstveni 
program v Evropi, predstavljen pa je bil tudi povsem nov CD s programom za 
organizacijo seminarja za športnike, asistente trenerjev (s poudarkom na nogometu). 

V vpogledu naprej je bila pozornost usmerjena predvsem na Svetovne poletne igre 
v Šanghaju. Na okroglih mizah, kjer je bila Slovenija v skupini skupaj z gostiteljico 
Estonijo ter Slovaško in Portugalsko, je bil poudarek na marketinških idejah glede 
trženja programa SO (izven samih prireditev), razvitost na regionalnem področju 
ter komuniciranje na lokalnem nivoju. Ob konferenci so potekale tudi volitve v EELC 
(Europe/Eurasia Leadership Council).

V specialno-olimpijsko gibanje je bilo v letu 2006 vključenih 2,25 milijona oseb 
z motnjami v duševnem razvoju v več kot 150 državah sveta, v Evropi pa je bilo v 
lanskem letu vključenih 426.919 tekmovalcev. 
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LE 19 UDELEŽENCEV 
IZPOPOLNJEVANJA
Specialna olimpiada Slovenije je v 
lanskem letu izvedla seminar za trenerje 
plavanja, ki je bil namenjen strokovnemu 
izpopolnjevanju na področju učenja 
plavanja (poudarek na tehniki prsnega 
plavanja). Brezplačnega seminarja se je 
udeležilo le 19 udeležencev. 

Ljubo Miličevič
in potek plavalnih tekmovanj Specialne 
olimpiade Slovenije, 
Fakultete za šport pa je vodil del o teoriji 



Dnevi zdravja, Celje, 2. december

ŠPORT PRILOŽNOST ZA VKLJUČITEV V 
DRUŽBO
V Celju je v okviru Dnevov zdravja potekala okrogla miza o športu 
in ohranjanju zdravja invalidov, na kateri se je med drugimi 
predstavila tudi Specialna olimpiada Slovenije. 

Ukvarjanje s športom in rekreacijo invalidom in osebam z motnjami v 
duševnem razvoju omogoča vzdrževanje ustrezne telesne kondicije, 
obenem pa pozitivno vpliva na njihovo samopodobo in olajšuje 
ponovno integracijo v družbo, so se strinjali udeleženci razprave. 
»Šport je sredstvo univerzalne komunikacije, potrjevanja osebne 
vrednosti in motivacije,« je poudaril Marijan Lačen. »Če telo ni v 
funkciji, se ne razvija in lahko še dodatno nazaduje.«

Redna telesna aktivnost po besedah sekretarke Zveze delovnih 
invalidov Slovenije Tanje Hočevar invalide ščiti pred dodatnimi Tanje Hočevar invalide ščiti pred dodatnimi Tanje Hočevar
zdravstvenimi težavami, predvsem pred kapmi, rakom in depresijami. 
»Rekreacija je za invalide nujna za ohranjanje lastne telesne 
neodvisnosti,« je dejala Hočevarjeva, ki je 
dodala še, da je sodelovanje pri tovrstnih 
aktivnostih odlična priložnost za sklepanje 
novih vezi med invalidi. 

Slovenski invalidi tekmujejo pod okriljem 
Olimpijskega komiteja Slovenije in Zveze za 
šport invalidov Slovenije, osebe z motnjami 
v duševnem razvoju pa v okviru Specialne 
olimpiade Slovenije. Tekmovanja potekajo 
na lokalnem, regijskem in državnem ter 
tudi na mednarodnem nivoju, pri čemer 
se pod okriljem Zveze za šport invalidov 
z rekreacijo ukvarja okoli 13.000 članov, 
v okviru Specialne olimpiade Slovenije pa 
tekmuje 1.480 športnikov. V Mednarodni 
paraolimpijski komite je včlanjenih 162 
držav.
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Evropski košarkarski teden, 28. november – 3. december

UNION OLIMPIJA V 
GOSTEH
Slovenski specialni olimpijci so si, tako 
kot športniki v 57 državah Evrope,  ki so 
vključene v gibanje specialne olimpiade, 
v okviru tedna košarke ogledali 
trening prve ekipe Uniona Olimpije, na 
košarkarsko tekmo pa so medse povabili 
mlado ekipo omenjenega kluba. 

Na tekmi, pri organizaciji katere so pomagali 
tudi snovalci Šolske košarkarske lige, so 
sodelovali košarkarji VDC Ježek Velenje 
– enota Ježek, Centra Janka Premrla Vojka 
Vipava, Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja 
Gornja Radgona, CUDV Črna, CUDV 
Radovljica in gostitelji, košarkarji Zavoda za 
usposabljanje Janeza Levca – OVI program. 

Tekma je bila predvsem prijateljskega 
značaja, čeprav so se košarkarji specialne 
olimpiade v tako imenovani unified tekmi 
(košarkarji Uniona Olimpije in specialne 
olimpiade so bili med seboj pomešani) ob 
visokih košarkarjih Olimpije počutili izredno 
borbeno in zavzeto odigrali štiri četrtine. 
Med njimi je bila Mojca iz Gornje Radgone 
edina ženska predstavnica. Odmore je 
popestrila plesna skupina ŠKL, v raznih igrah 
pa so lahko sodelovali tudi številni navijači. 
Končni izid je bil tesen 39:38 v korist modre 

ekipe, prav vsi košarkarji pa so prejeli priznanja za udeležbo. Podelil jih je nekdanji 
odlični slovenski košarkar Peter Vilfan, sicer redni obiskovalec košarkarskih turnirjev 
specialne olimpiade, ki je povedal, da se na košarkarskem igrišču vedno dobro počuti, 
še posebej, če se koši dosegajo za dober namen. Enakega mnenja je bil tudi Matic 
Vidic, trener mladih košarkarjev Olimpije, »saj je bila to ena izmed redkih tekem, na 
kateri so lahko bili povsem sproščeni.«. 
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Invalid – športnik leta, Ljubljana, 5. december

BRONASTI ZNAKI ZA 
SPECIALNE OLIMPIJCE
Na tradicionalni razglasitvi najboljših 
so bili nagrajeni tudi dobitniki medalj 
na Evropskih igrah specialne olimpiade 
za mlade v Rimu. S pesmijo so dogajanje 
popestrili Maja Slatinšek in skupina 
Vidno polje, navzoči pa so lahko v kulisi 
ves čas prireditve spremljali letošnje 
dogodke, ki so zaznamovali šport 
invalidov.

Pri izboru najboljših ni bilo presenečenj; 
zmagali so posamezniki in ekipa, ki so bili 
letos najuspešnejši na svetovnih prvenstvih: 
namiznotenisačica Mateja Pintar, strelec Franc Pinter – Ančo in ženska ekipa v 
sedeči odbojki.

Med prejemniki bronastih znakov so bili tudi specialni olimpijci, ki so na Evropskih 
igrah mladih v Rimu osvojili 16 medalj: Marko Bratušek, Klemen Škvarč, Boštjan 
Pipan, Rok Prašnikar, Suzana Korošec, Andreja Bego, Tanja Ribač in Katarina 
Šimbera (vsi za dosežke v atletiki), Janez Špegel, Jakob Jenko in Nives Grnjak (vsi 
plavanje) ter Eva Mikeln in Uroš Kotnik v balinanju. Nagrajeni so bili tudi trenerji: 
Samo Čarman, Helena Gril, Miro Fekonja in Nataša Lačen.
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ŠPORTNO GIBANJE ZA 
OSEBE Z MOTNJAMI 
V DUŠEVNEM RAZVOJU

Samova 9, SI-1000 Ljubljana
telefon: 01 436 86 85
faks: 01 436 24 06
e-pošta: so.slovenija@gmail.com
www.zveza-sozitje.si/olimpiada/novice.htm


