
Poročilo o delu Specialne olimpiade Slovenije za leto 2021 
 

INFO 2021  
Za nami je še eno koronsko leto, v katerem so se razmere šele v 
jeseni toliko umirile, da smo lahko organizirali paket tekmovanj. 
Odziv tekmovalcev je bil na vseh organiziranih tekmovanjih zelo 
pozitiven in jasno je bilo, da so bili v letu in pol tekmovalne 
pavze željni novih izzivov. Iskrena hvala gre organizatorjem, ki so 
tudi v teh negotovih časih pljunili v roke (no, dobesedno ne 😊) 
ter pripravili tekmovanja.  
 
 
Projekt Mladi športnik – izvedba na domu 

Oprema za izvedbo vadbe na domu 
Spomladi smo bili uspešni pri pridobitvi sredstev za izvajanje projekta Mladi športnik na domu. 
Staršem otrok, ki v vrtcih po vsej Sloveniji obiskujejo program Mladi športnik, smo pripravili 
nahrbtnike, v katerih so bila navodila za izvajanje programa, knjižica s slikovnim prikazom 
izvajanja vaj, ki jih je iz širokega nabora vaj izbrala koordinatorka programa Tatjana Visočnik, 
zraven pa je bilo tudi kar nekaj športne opreme za izvedbo vaj ter knjigica Hanina božična želja. 
Razdelili smo 60 takšnih nahrbtnikov, katerih so bili tako starši kot tudi otroci zelo veseli. Iz 
istega fonda so se financirale tudi majice za izvedbo zaključnih prireditev, ki so jih izvajali v 
vrtcih.  

 
Erazmus+ projekt »Evropski unified košarkarski turnir za mlade« 

Izvajanje projekta skoraj nemogoče 
Če je bilo moč izvajanje projekta Mladi športnik prestaviti delno tudi na dom, je bilo to v primeru 
košarkarskega Erazmus+ projekta, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še: Bolgarija, Ciper, 
Estonija, Finska, Francija, Grčija, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija in Norveška ter Italija, ki 
naj bi oktobra 2021 gostila ta košarkarski turnir, kar pa žal ni bilo mogoče in je bil turnir zaradi 
epidemioloških razmer prestavljen na leto 2022.  
Znotraj projekta smo vseeno izvedli uvodno testiranje tekmovalcev po testnem protokolu, ki naj 
bi ga ponovili po koncu priprav na turnir, vendar do končnega testiranja ni prišlo, saj košarkarski 
treningi zaradi posameznih skupin v mehurčkih niso bili izvedljivi. V namen izboljšanja telesne 
pripravljenosti košarkarjev (in bodoče tudi drugih športnikov) so bili prevedeni mednarodni 
materiali priročnikov FIT5, ki opredeljujejo vaje za posamezne motorične sposobnosti na 
različnih stopnjah. Stiskani so bili tudi priročniki, ki naj bi jih prejeli tekmovalci, vendar do 
realizacije tega ni prišlo in bodo razdeljeni ekipi, ki bo na turnirju sodelovala v letu 2022. V 
nadalje so priročniki uporabni v pdf verziji.  



Judo turnir, Jesenice, 25. september 2021 

Judoisti naznanili nov začetek 
 
Na Gimnaziji Jesenice se je zbralo 20 judoistov, ki so bili razdeljeni v kar 11 
tekmovalnih skupin. Poleg državnega tekmovanja za medalje SOS ter kot kriterij za 
izbor ekipe za nastop na Poletnih svetovnih igrah v Berlinu 2023 je potekalo tudi 
Odprto prijateljsko prvenstvo Judo zveze Slovenije.  

Judoisti so bili tako prvi, ki so po letu in pol ponovno otvorili tekmovanja SOS, za kar 
gre zahvala organizatorjema - Judu klubu Jesenice ter Sožitju Jesenice.  

 

  



Atletski turnir, Maribor, 30. september 2021 

Atleti kot v starih časih 
Po leto in pol dolgem premoru brez športnih tekmovanj so športniki komaj čakali, da se 
tekmovanja pričnejo. Zbralo se je 169 tekmovalcev in 61 spremljevalcev iz 28 centrov, 
šol in društev. Nastopili so v 11 disciplinah, podeljenih pa je bilo 37 kompletov medalj. 

Po krajši otvoritvi, na kateri so prisostvovali člani Občine Maribor in Zveze Sožitje, se je 
tekmovanje pričelo. Na tekmovanju so sodili sodniki domačega atletskega društva. 
Prostovoljci, ki so nudili pomembno pomoč pri izvedbi, so bili iz srednje Škofijske šole 
Maribor in predstavniki Toyote. 

Specialna olimpiada Slovenije se je tako na evropski ravni pridružila veliki družini 
Toyote, s katero bo z roko v roki pripravljala specialne dogodke v letošnjem in 
naslednjem letu. Na atletskem turnirju v Mariboru so sodelavci Toyote Slovenija 
zavihali rokave in pomagali s prostovoljnim delom. Tako smo skupaj začeli uresničevati 
idejo Toyote: “Pojdimo skupaj onkraj meja!” 
 

 
 
 
 
 



Nogometni turnir, Brdo pri Kranju, 13. oktober 2021 

Nogometaši zadovoljni na Brdu 
V lepem, sončnem vremenu, je Finale nogometne lige Specialne olimpiade Slovenije 
v Nacionalnem nogometnem centru Brdo pri Kranju gostila Nogometna zveza 
Slovenije.  
  
Ob vrhunskih pogojih in odličnem vzdušju, se je po enoletnem premoru zbralo 8 ekip iz 
cele Slovenije in odigralo 13 tekem. Tekme so bile prava poslastica. Zabeležili smo kar 
66 golov in več kot 100 nasmejanih obrazov.  
  
Za izvedbo se zahvaljujemo NZS za gostovanje, ekipam za udeležbo in vsem 
podpornikom, ki so omogočili izvedbo finala.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 



Plavalni turnir, Maribor, 16. oktober 2021 

Plavalci za Berlin 
 
V Mariboru se je odvijal XV. plavalni miting SOS. Tako se je  v Mariboru na kopališču 
Pristan zbralo 72 tekmovalcev, 33  spremljevalcev iz 14 lokalnih programov. 
Tekmovali so v 6 disciplinah. Podeljeno je bilo 19 kompletov medalj. 

Po krajši otvoritvi, na kateri so prisostvovali in imeli govor: župan Občine Maribor, 
predstavniki Lions kluba in Katja Vadnal iz  Zveze Sožitje, se je tekmovanje pričelo. Na 
tekmovanju so sodili sodniki plavalnega kluba Branik. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalna tekmovanja SOS 

Združeni lokalno 
Ker do konca leta ni bilo več predvidenih tekmovanj na državni ravni, je društvo po tako 
dolgi tekmovalni pavzi sofinanciralo izvedbo lokalnih tekmovanj SOS. Namen teh 
tekmovanj je bil, da poleg treningov športnikom omogočimo tudi izkusiti tekmovanje. 
  
Lokalna tekmovanja bi se izvajala v mesecu novembru. Minimalno na enem lokalnem 
tekmovanju tekmujeta vsaj dva lokalna programa (in največ 5). Sodelujoči program 
lahko prihaja tudi iz drugega kraja ali regije. Tekmovanje se organizira vsaj v enem 
športu (tudi MATP) ali večih. 
 
Tekmovanje poteka po prilagojenem protokolu organizacije tekmovanj SOS.  
Za izvedbo tekmovanja bo SOS zagotovila: majice, paket športne opreme in finančna 
sredstva. 
 
Zaradi ponovnega izbruha korona virusa so članice novembra izvedle le nekaj 
tekmovanj. Preostala tekmovanja, skupno se je prijavilo 18 lokalnih programov, se 
bodo izvedla v aprilu 2022. Izvedeno je bilo lokalno tekmovanje v košarki in MATP 
programu v organizaciji Centra Gustava Šiliha Maribor, judo tekmovanje v organizaciji 
Judo kluba Sokol, plavalno tekmovanje v organizaciji Sožitja Velenje ter lokalno 
tekmovanje v namiznem tenisu na OŠ Antona Janše Radovljica. Skupno je na teh petih 
tekmovanjih sodelovalo 233 tekmovalcev.  
 

 



Projekt Youth Leader 2021/2022 

Združeni do boljših rezultatov 
V tokratnem ciklusu so sodelovali športnik Amadej Kremžar s partnerjem Lukasom 
Kotnikom in mentorjem Mladenom Blatnikom. Projekt je bil zasnovan tako, da je poleg 
plavanja, s katerim se Amadej ukvarja, vključeval tudi predstavitev športa kapojera in 
drsanje. V okviru projekta pa so se udeležili tudi plavalnih tekmovanj v Celovcu in 
Šitalu ter Zagrebu in pripravili unified tekmovanje v Velenju. Znotraj teh aktivnosti so 
se povezovali novi mladi pari, kar je tudi eden izmed ciljev projekta.  

Sodelovali so v mednarodnih Zoom delavnicah in klicih ter nabavili nekaj nove plavalne 
opreme, ki jim bo zagotavljala dobro izvajanje dejavnosti tudi v prihodnje. Projekt se bo 
zaključil februarja 2022.  

 

 


