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Turnir v alpskem smučanju, Trije Kralji, 14.2.
ALPINCI USPEŠNO DO ŠVEDSKE
Sodelovalo je 18 ekip. Tekmovanje je potekalo v
treh različnih zahtevnostnih disciplinah: začetni,
lažji in težji veleslalom.
Vseh tekmovalcev je bilo 74 in sicer na začetnem 20
tekmovalcev, lažjem 33 tekmovalcev in težjem
veleslalomu 20 tekmovalcev. Podeljenih je bilo 13
kompletov medalj. Prireditev je bila objavljena v
častniku Večer.
Sprejem ekip je bil pri koči na smučišču, podelitev medalj je bila v izteku smučišča,
kosilo in zabava sta potekala v hotelu Pri Jakcu. Športno prireditev je spremljalo lepo
sončno vreme.
Za dobro izvedeno tekmovanje se zahvaljujemo SSK Šmartno na Pohorju, ki nam je
že drugič pomagal pri postavitvi prog in merjenju rezultatov. Rezultati so šteli že kot
kriterij za izbor ekipe za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Švedska 2021.
Vodja tekmovanja: Helena Gril
Evropski seminar v krpljanju, Avstrija, 26.-28.2.
KRPLJANJE PODKREPLJENO Z ZNANJEM
Od 26. do 28.2. 2019 je v kraju Eisenerz v Avstriji
potekal seminar SOEE v krpljanju. Udeležilo se
ga je 12 članov iz različnih delov Evrope
(Nemčija, Estonija, Avstrija, Hrvaška, Kosovo,
Ciper, Poljska in Slovenija - Tina Klemenc, CUDV
Črna in Rok Lešnik, OŠ Gustava Šiliha Maribor).
Seminar je bil sestavljen iz teoretičnega in
praktičnega dela. Športni direktor SOEE Mariusz Damentko nam je v teoretičnem
delu predstavil plan športnih aktivnosti 2019 do 2021 (predvideni seminarji in tekme).
Poseben poudarek je dal projektu FIT 5, ki naj bi se izvajal v čim večjem številu z
varovanci, učenci s posebnimi potrebami. Predstavil nam je splošne usmeritve,
smernice SOEE in športna pravila.
Ga. Marie iz Nemčije nam je na kratko predstavila pravila v krpljanju, lastne izkušnje
v krpljanju v Nemčiji, tekmah ter kakšne krplje naj bi uporabljali. S pomočjo SOEE so
v knjižni obliki v Nemčiji izdali tudi pravila krpljanja v lahkem branju.
Športni direktor SOA Heinrich Olsen je na kratko predstavil potek programa tekem v
Avstriji in nas peljal na predtekmovanje in tekmovanje v krpljanju športnikov s
posebnimi potrebami. Tako smo si lahko ogledali pripravo tekmovališč, postavitev
prog in samo izvedbo tekem.
Zapisala: Tina Klemenc

Poletne svetovne igre specialne olimpijade Abu Dhabi in Dubai
IGRE V PRESEŽKIH
Na Poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade v
Abu Dhabiju in Dubaju je tekmovalo tudi 27
slovenskih specialcev. Osvojili so 24 medalj od tega
tri zlate, 13 srebrnih in 8 bronastih. »Niso pomembne
samo medalje, pomemben je pristop, trud, ki so ga vsi
do zadnjega vložili v svoje nastope,« je zadovoljen
vodja delegacije, sicer predsednik Specialne
olimpijade Slovenije Ljubomir Miličević.
»Tekmovanja specialne olimpijade nasploh so posebna. Ko pa govorimo o svetovnih
igrah, kjer se zbere 7.000 tekmovalcih in 3.000 spremljevalcev iz 200 držav ter
nešteto prostovoljcev, potem je to še toliko bolj poseben dogodek. Kot sem že
velikokrat poudaril je energija, ki jo oddajajo tekmovalci, tako pozitivna, da na koncu
premaga vso nejevoljo in vse zaplete.«
Pravi športniki!
Čeprav nikoli prej nisem bila v stiku s športniki specialne olimpijade, so me ti povsem
navdušili. Tu ne gre za denar, za slavo, za status, kot je to v ospredju v profesionalnem
športu. Specialni športniki se res borijo zase, za samopotrjevanje. Temu bi jaz rekla pravi
šport ali še bolje pravi športniki!
Nataša Slak, Slovenka v Emiratih, prostovoljka

Med medaljami posebej žari bronasta medalja košarkarjev, saj so imeli v skupini z
Avstralijo, Novo Zelandijo, Madžarsko in Izraelom kar močne nasprotnike. Kapetan
slovenske ekipe je bil izkušen Manfred Kržišnik – Fredi, tekmovalec, ki je na
svetovnih igrah tekmoval že četrtič! Tako je zbirki dveh zlatih, ene srebrne in ene
bronaste dodal še bron. Z njim je bil v ekipi tudi »stari maček« Atif Mulič, ki prav tako
že ima medalje z zimskih iger (srebrno in dve bronasti), bil pa je tudi član
zmagovalne košarkarske ekipe, ki je pred osmimi leti iz Aten prinesla zlato. »Mislim,
da sta bila upravičeno člana tokratne reprezentance, kajti pri njiju ne mine dan brez
športa. Če že aktivno ne trenirata vsak po svoje, pa prav gotovo pogovor nanese o
aktualnem športnem dogajanju,« je povedal njun trener v CUDV Črna Janže Blatnik,
ki se je po tihem zahvalil Frediju, saj ga je ravno ta pred 25 leti potegnil v »specialni
svet«.
Fredi, hvala!
Ne bom pozabil, ko sem že dolgo nazaj kot osnovnošolec prišel na obisk k mami, ki
je delala v Centru. Ker sem odraščal v športni družini, je bilo logično, da me bo
najprej dostavila v telovadnico našega Centra. Tam sem zagledal Fredija, ki vneto
trenira in meče na koš. Ne bom pozabil besed z njegovim ne tako nežnim R-jem:
"Fant, a prideš zraven trenirat?" Že takrat mi je Fredi dokazal, da šport resnično
povezuje. Takrat je bil on moj trener, po 25 letih pa sva vlogi zamenjala. Resnično
sem počaščen, da sem lahko na parket pospremil tako velikega športnika in
kapetana – Fredi, hvala!
Janže Blatnik, košarkarski trener

Med športniki je bil najuspešnejši plavalec Alen Šošter, lastnik kar desetih državnih
rekordov med plavalci z Downovim sindromom. Osvojil je tri srebrne medalje - na 100
in 200 m prosto ter v štafeti 4x50 m mešano.
Dve strasti – harmonika in plavanje
Alen je prišel na velenjski bazen pred 11 leti že kot polpavalec, bi rekli v
strokovnih krogih. Lepo je plaval v hrbtni tehniki. Nekaj časa se je bal
potapljati, ker je mislil, da so v bazenu morski psi in se je kar malo bal.
Sčasoma se je navadil in plavanje je poleg igranja na harmoniko postalo
njegova strast. Alen je zelo marljiv plavalec in je vse dosegel s trdim
delom, kar je pravzaprav značilno za vse plavalce.
Katarina Praznik, plavalna trenerka
Med dekleti je bila najboljša plavalka Anja Golče, zlata na 25 m prsno in srebrna v
štafeti 4x50 m mešano. »Po 10 letih redne vadbe ji je uspelo sestaviti sanjsko tekmo
z vsemi potrebnimi pravili, ki so za njo verjetno povsem nepotrebna,« je na plavalko
ponosna trenerka Katarina Praznik. »Tako je dokazala, da tudi osebe z avtizmom
zmorejo.«
V začetku sinhrona plavalka
Z vsakim letom sta postajali izkušenejši; Anja pri tehnikah plavanja, trenerka pri
izumljanju metod, kako ji podajati njej razumljive informacije. Anjina prva tekma
je bila v Celju. Koliko poguma je bilo potrebnega, da je skočila v vodo. Potem
pa .. kar naenkrat je hitro izplavala pri prvih stopnicah. Tudi na mnogih
naslednjih tekmah je bilo podobno. Čeprav je znala plavati, ni uspela preplavati
razdalj v zahtevani plavalni tehniki. Ona se je raje z nasmehom poigravala v
vodi, kot bi posnemala sinhrone plavalke.
Katarina Praznik, plavalna trenerka
Igre v Abu Dhabiju in Dubaju si bomo zapomnili po marsikaterem presežku, skoraj
nedosegljivem za bodoče organizatorje. »Število držav je naraslo za 30, na 200
udeleženk. Standard tekmovališč in namestitve je bil tako visok, kot še nikoli. Število
prostovoljcev - neverjetno. Včasih se mi je zdelo, da jih je več kot nas. Prijaznost in
ustrežljivost teh prostovoljcev pa je bila skoraj neskončna,« nazaj proti Emiratom
pogleduje vodja delegacije. Zastava specialne olimpijade, svetovnega gibanja, ki je
lani obeležilo 50-letnico obstoja, je šla naprej v roke švedskim organizatorjem, ki
bodo leta 2021 priredili zimske igre, naslednje poletno tekmovanje tega ranga pa bo
leta 2023 v Berlinu. Tudi na poti do tja bo prisoten trend, da se vedno več
»specialnega« športa združuje na treningih in tekmovanjih v širšem športnem okolju.
Jahati kamelo ni enostavno
Prijaznosti tukajšnjih ljudi pa zagotovo nikoli ne pozabimo. Od samega
prihoda je bilo za nas izjemno poskrbljeno. Prav nič ni bilo prepuščeno
naključju. Tri dni smo preživeli v Dubaju, obiskali nekaj znamenitosti, eno
od fantovskih šol, kjer so nam pripravili pravi »športni dan«. In potem,
verjetno na najbolj nepozabno doživetje – kamele. Jahati kamelo ni
enostavno, je pa zabavno.
Ljubomir Miličević, vodja delegacije

Poleg številnih gledalcev so bili v Emiratih tudi nekateri starši slovenskih
tekmovalcev. V specialni olimpijadi namreč že dolgo deluje tudi program za starše in
tokrat je bilo zanje res dobro poskrbljeno. »Na otvoritvi specialne olimpijade sem bila
ganjena do solz in bila ponosna, da smo del tako velikega dogodka. Ne samo Tina,
najina hči, tudi midva sva bila del te zgodbe. Vesela in srečna sva, da ji je uspelo. S
svojo vztrajnostjo in delom je dokazala, da je mogoče doseči prav vse, tudi olimpijsko
zlato,« je na svoje dekle ponosna Tatjana Skerlep.
Takrat jokala, zdaj ponosna
Letos mineva 10 let odkar se je moj brat Vinko pridružil uporabnikom CUDV
Dobrna. Takrat sem jokala, a ko gledam nazaj, je v tem desetletju doživel in
dosegel zelo veliko, od pridobitve izpita za kolo, udeležbe na različnih
tekmovanjih in športnih prireditvah, potovanj po svetu, osvojil je Triglav in še
bi lahko naštevala. K temu je sedaj dodal še vrhunske rezultate teka na
1.500 m in 800 m ter štafete s svetovnih iger ter obisk puščave.
Monika Rešetar, sestra atleta Vinka Rešetarja
Z delegacijo je bila tudi predstavnica Zveze Sožitje, starševske organizacije, katere
del je tudi Specialna olimpiada Slovenije. Andreja Resman je sicer tudi trenerka v
lokalnem društvu Sožitje, zato ji je simbioza tekmovalca in staršev še kako blizu:
»Udeležba vsakega športnika na svetovnih igrah je vrhunec njegove športne poti.
Zato naj starši, ki imajo možnost, le-to izkoristijo in tak dogodek doživijo skupaj.
Tega, kar smo doživeli na teh igrah, se ne da opisati z besedami.« Ob tem je mama
Jeseničana Nika Jerkovića, ki je v namiznem tenisu osvojil dve srebrni medalji,
dodala: »Presrečna sem, ponosna, verjetno tako, kot mama vsakega športnika. Ob
tem se spomnim besed njegove učiteljice, preden sem ga prepisala v posebni
program. Rekla je, poglejte ga, kakšen je, kaj pa mislite, da bo iz njega? Takrat sem
si prisegla, da bo moj fant v življenju nekaj dosegel!« In tudi Jani Jerković je uspelo!

Odlična organizacija
Na tako velikem tekmovanju sva bila prvič; organizacija je bila odlična, povsod
kamere, fotografi, na nacionalni televiziji so vsak dan dobro uro predvajali
utrinke posameznega dne. Za družine je bil namenjen čisto poseben prostor,
kjer smo si lahko oddahnili od navijanja.
Jana Jerković, mama namiznotenisača Nika Jerkovića

Ekipo so opremili donatorji: Alpina, Zavarovalnica Wienerstädtische, Safilo,
Intersocks, finančno pa jo je podprl tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije. Zahvala gre tudi partnerjema v projektu - Zvezi za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijskemu komiteju ter Zvezi Sožitje.
DOSEŽENI REZULTATIH PO ŠPORTIH:
ATLETIKA
Tamara Korotaj (OŠ Stanka Vraza Ormož) – 2. mesto (200 m), 3. mesto (100 m), 4.
mesto (štafeta 4x100 m)

Vinko Rešetar (CUDV Dobrna) – 2. mesto (1.500 m), 3. mesto (800 m), 4. mesto
(štafeta 4x100 m)
Martin Lešnik (VDC Šentjur, enota Slov. Konjice) – 2. mesto (200 m), 3. mesto (400
m),
Mario Zajfrid (OŠ Gustava Šiliha, Maribor) – 2. mesto (400 m), 3. mesto (800 m), 4.
mesto (štafeta 4x100 m)
Jožica Drač (VDC Šentjur, enota Šentjur) – 3. mesto (1.500 m)
Anamari Hadner (OŠ Gustava Šiliha, Maribor) – 5. mesto (200 m), 5. mesto (400
m), 4. mesto (štafeta 4x100 m)
PLAVANJE
Anja Golčer (Sožitje Velenje) – 1. mesto (25 m prsno), 2. mesto (štafeta 4x50 m
mešano), 8. mesto (50 m prsno)
Alen Šošter (Sožitje Velenje) – 2. mesto (100 m prosto), 2. mesto (200 m prosto), 2.
mesto (štafeta 4x50 m mešano), 4. mesto (100 m delfin)
Timotej Galunič (OŠ Gustava Šiliha, Maribor) – 2. mesto (50 m prosto), 2. mesto
(štafeta 4x50 m mešano), 3. mesto (100 m prosto)
Urban Goltnik (Sožitje Velenje) – 2. mesto (štafeta 4x50 m mešano), 4. mesto (25 m
prsno)
NAMIZNI TENIS
Nik Jerković (OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice) – 2. mesto (posamezno), 2. mesto
(dvojice)
Rok Mai Vodušek (Center Janeza Levca, Ljubljana) – 4. mesto (posamezno), 2.
mesto (dvojice)
JUDO
Tina Skerlep (Center Janeza Levca, Ljubljana) – 1. mesto (posamezno)
Žiga Vangoš (II. OŠ Žalec) – 2. mesto (posamezno)
KOLESARSTVO
Simona Gaser (Sožitje Škofja Loka) – 1. mesto (1 km), 3. mesto (2 km)
Uroš Bernik (Sožitje Škofja Loka) – 2. mesto (5 km), 7. mesto (10 km)
KOŠARKA – 3. mesto
Sebastjan Ratej (CVD Golovec)
Luka Gračner (CVD Golovec)
Albin Kolar (CUDV Dobrna)
Primož Mrkun (VDC Želva)
Ivan Ruf (VDC Želva)
Klavdi Zorko (OŠ Glazija Celje)
Manfred Kržišnik (CUDV Črna)
Atif Mulič (CUDV Črna)
BALINANJE
Miha Zalokar (OŠ Glazija, Celje) – 2. mesto (posamezno), 4. mesto (dvojice)
Lara Ilič (Center Janeza Levca) – 4. mesto (posamezno), 4. mesto (dvojice)
Besedilo: Urška Kustura
Fotografije: Marko Vidmar

POMEMBEN JE PRISTOP, TRUD
Svetovne igre specialne olimpijade v Združenih
Arabskih Emiratih počasi ugašajo. Ogenj ugasne
danes zvečer, na zaključku, a tekmovanj je
konec, in s tem tudi vse napetosti, včasih tudi
živčnosti. Seveda govorim o športnem delu iger,
ki je tudi v preteklosti prinašal nejevoljo in
nemalokrat tudi jezo.
In tudi tokrat je bilo kar nekaj nejevolje. Veliko je bilo sprememb v zadnjem hipu,
veliko preveč odloženih startov, včasih tudi večurnega čakanja na podelitev medalj.
Tekmovalcem in trenerjem ni bilo lahko, ampak to je cena ki jo je treba plačati, na
poti k cilju. Všeč mi je bila izjava Mary Davis, predsednice Svetovne specialne
olimpijade, da je specialna olimpijada kot kolo, ki ga hkrati voziš in sestavljaš oziroma
izboljšuješ. Iz iger v igre se stvari izboljšujejo, je pa pred nami še kar nekaj dela.
Tekmovanja specialne olimpijade nasploh so posebna. Ko pa govorimo o svetovnih
igrah, kjer se zbere 7.000 tekmovalcih in 3.000 spremljevalcev iz 200 držav ter
nešteto prostovoljcev, potem je to še toliko bolj poseben dogodek. Kot sem že
velikokrat poudaril je energija, ki jo oddajajo tekmovalci, tako pozitivna, da na koncu
premaga vso nejevoljo in vse zaplete.
Prijaznosti tukajšnjih ljudi pa zagotovo nikoli ne pozabimo. Od samega prihoda je bilo
za nas izjemno poskrbljeno. Prav nič ni bilo prepuščeno naključju. Tri dni smo
preživeli v Dubaju, obiskali nekaj znamenitosti, eno od fantovskih šol, kjer so nam
pripravili pravi »športni dan«. In potem, verjetno na najbolj nepozabno doživetje –
kamele. Jahati kamelo ni enostavno, je pa zabavno.
Vsekakor so igre v Abu Dhabiju in Dubaju po marsičem presežek, skoraj
nedosegljive za bodoče organizatorje. Število držav je narastlo za 30, na 200.
Standard tekmovališč in namestitve je tako visok, kot še ni bil. Število prostovoljcev neverjetno. Se mi je včasih zdelo, da jih je več kot nas. Prijaznost in ustrežljivost teh
prostovoljcev skoraj neskončna.
Slovenska ekipa, - kot je ugotovil naš košarkarski trener Janže: mozaik. Tale »2019«
je bila nekoliko bolj pisana, nekoliko več članov ekipa ima nekoliko bolj poudarjen
JAZ. Pa nič narobe! Imeli smo se lepo in spisali zgodbe, ki ne bodo šle nikoli v
pozabo. Prepričan sem, ko se po igrah kjerkoli srečamo, se zagotovo objamemo.
Kajne Bine? Bine je namreč mojster objemanja, vedno in vsepovsod!
Kaj napisati o uspehih naših športnikov? Niso pomembne samo medalje, pomemben
je pristop, trud, ki so ga vsi do zadnjega vložili v svoje nastope. In vse to je bilo več
kot prisotno. Z vsakih iger do sedaj sem se domov vračal nepopisno izpolnjen, zaradi
vse te energije, ki jo naši tekmovalci tako neposredno delijo z nami, zaradi čustev, ki
se jih z besedami ne da opisati. In tudi tokrat je tako. Resnično sem hvaležen, da
sem vedno znova del te neverjetne zgodbe, ki se ji reče specialna olimpijada.
Ljubomir Miličević
Foto: Marko Vidmar

MATP REGIJSKE IGRE
KOZARA GOSTILA REGIJSKE MATP IGRE
V sredo, 20. marca 2019, je OŠ Kozara Nova
Gorica organizirala 16. regijske igre Primorsko
notranjske regije. Prireditelj dogodka, ki se je
odvijal na OŠ Kozara Nova Gorica je bila
Specialna olimpiada Slovenije. Iger se je
udeležilo 5 ekip z 20 tekmovalci (ter 17
spremljevalci), ki so se merili na šestih
tekmovalnih postajah.
V večnamenskem prostoru je potekala otvoritvena slovesnost. Tekmovalce in vse
prisotne je na začetku pozdravil ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica g. Edvard Vrabič.
S plesno točko, recitacijo in pesmijo so nastopili učenci posebnega programa. S
plesno točko je nastopila plesna skupina Thunder OŠ Kozara Nova Gorica. S svojim
govorom nas je počastila ga. Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene
dejavnosti MO Nova Gorica. Igre je otvorila ga. Saša Pivka, vodja Primorsko –
notranjske regije Specialne olimpiade Slovenije.
Po olimpijski zaprisegi se je dogajanje preselilo v telovadnico. Vsi tekmovalci so se
zelo trudili pri izvedbi gibalnih nalog, bili pogumni, se zabavali, družili in uspešno
opravili naloge. Ker so bili vsi tekmovalci zmagovalci, so vsi prejeli medalje. Za
zabavo je poskrbel harmonikar Erik Gregorič. Tekmovalce in gledalce je s svojim
prihodom razveseli Miha Perat, najuspešnejši plesalec spektakla Zvezde plešejo.
Tekmovalcem je podelil medalje in se z njimi fotografiral.
Pri izvedbi iger so sodelovali: dijakinje in dijaki Gimnazije Nova Gorica, njihova
mentorica Ana Ogrič, pomočnica ravnateljice Irena Zuljan, Specialna olimpiada
Slovenije, sponzorji in mediji, ki so o dogodku poročali. Posebna zahvala pa gre
vsem sodelavcem, ki so pomagali in sodelovali pri organizaciji iger. Z njihovo
pomočjo nam je uspelo!
Vodja tekmovanja: Jelena Komel
ČUDOVIT DAN V VELENJU
V soboto, 13.4.2019, so na CVIU Velenje potekale
regijske igre MATP. Na tekmovanju se je zbralo
31 športnikov SOS ter 27 trenerjev in
spremljevalcev iz 8. različnih institucij celjskokoroške regije (VDC Saša, VDC Šentjur- enota
Slovenske Konjice, VDC Šentjur- enota Šmarje
pri Jelšah, OŠ Pod goro, podružnična šola V
parku, CUDV Dobrna, OŠ Glazija, CUDV Črna in
CVIU Velenje).
Tekmovalci so se preizkusili v različnih aktivnostih- premagovali so poligon, udarjali
žogice z loparji, zbijali keglje, metali žogo na koš, brcali žogo v gol ter razvrščali
piknik opremo (krožnike, lončke, skodelice).

Zmagovalci so bili prav vsi, saj so v duhu olimpijskega gesla premagovali sami sebe.
Dobili so medalje, ki so jih podelili kar športniki iz CVIU, udeleženci letošnjih
svetovnih iger v Abu Dabiju in kandidati za športnike leta mestne občine Velenje.
Za kulturni program je poskrbela pevka Mateja Jan- Beuc in plesna skupina Venas.
Pred tekmovanjem smo se na šaljiv način razgibali ob koreografiji zabavnih plesov.
Tekmovanje smo zaključili z igro – Kraja lisičjega repa ter zapeli in se zavrteli ob
harmoniki in kitari.
Vsi skupaj smo preživeli čudovit dan. Tekmovanje je sicer priložnost, da vsi
tekmovalci pokažejo, kako pogumni in vztrajni so, vendar ta dogodek še posebej
zaznamujeta srčnost, predanost in zadovoljstvo vseh udeležencev.
Zapisala: Klavdija Selan
NAJVEČ MATP TEKMOVALCEV V MURSKI SOBOTI
V sredo, 10. aprila 2019, je OŠ IV Murska Sobota
organizirala regijske igre MATP - mariborskopomurske regije. Iger se je udeležilo 11 ekip (95
tekmovalcev in 54 spremljevalcev), ki so se
merili na sedmih tekmovalnih postajah.
V telovadnici je potekala otvoritvena slovesnost.
Tekmovalce in vse prisotne je na začetku pozdravila
ravnateljica OŠ IV Murska Sobota, mag. Metka Rovšek Kuharič. Z bobni in plesno
točko so nastopili učenci šole in navdušili vse navzoče. S svojim govorom nas je
počastil predstavnik mestne občine Murska Sobota, g. Zoran Kos. Otvoritve iger se je
udeležila tudi predsednica zveze Sožitje dr. Katja Vadnal, ki nam je namenila nekaj
spodbudnih besed. Igre je slovesno otvorila ga. Marija Bačič, predsednica društva
Sožitje Murska Sobota.
Po olimpijski zaprisegi, ki jo je izrekla Nives Kovač, se je dogajanje v telovadnici
nadaljevalo. Vsi tekmovalci so uspešno opravili vseh sedem tekmovalnih postaj.
Trudili so se po svojih najboljših močeh in s pomočjo spremljevalcev in trenerjev
pokazali vse svoje spretnosti. Sledil je zabavni program, ki so ga otvorili košarkarji
OŠ IV Murska Sobota, ki so s spektakularno točko spravili občinstvo na noge. Nato je
zabavo popestril Denis Ficko, športni pedagog, ki nam je pokazal plesne gibe, ob
katerih so vsi udeleženci poplesavali po telovadnici.
Pri izvedbi iger so sodelovali: učenci OŠ III Murska Sobota (kot prostovoljci),
ravnateljica, Metka Rovšek Kuharič, pomočnica ravnateljice Andreja Živo-Rožman,
Specialna olimpiada Slovenije, sponzorji in mediji, ki so o dogodku poročali. Posebna
zahvala pa gre kolektivu OŠ IV MS, ki se je potrudil, da je tekmovanje potekalo tako,
kot smo si zamislili.
Vodja tekmovanja: Monika Hamler

KRŠKO GOSTILO MATP TEKMOVALCE
V četrtek, 18.4.2019, smo v Krškem izvedli 15.
regijske igre MATP SOS. Organizator tekmovanja
je bil VDC Krško-Leskovec. Tekmovanje smo
izvedli v veliki športni dvorani OŠ Leskovec pri
Krškem. Tako so bili zadoščeni pogoji za
nemoteno in tekoče tekmovanje ter gibanje
gibalno oviranih tekmovalcev.
Tekmovanja se je udeležilo naslednjih 9 ekip.
Na igrah je tekmovalo 44 tekmovalcev, katere je
spremljalo 25 spremljevalcev. Tekmovalci so se
pomerili na 7-ih tekmovalnih postajah. Tekmovalce
in vse prisotne je na otvoritvi pozdravil direktor
Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec g.
Andrej Romih, župan občine Krško g. Miran Stanko
in koordinatorica MATP za ljubljansko-dolenjsko
regijo ga. Vanda Kočar Junkar. V kulturnem
programu so se v plesno glasbeni točki predstavili
uporabniki VDC Krško-Leskovec. Slavnostno prisego je povedala uporabnica Mojca
Cimerman.
Na samem tekmovanju nam je pomagalo 22 dijakov ŠC Krško-Sevnica, ter 9 učenk
iz OŠ Leskovec pri Krškem. Vsi tekmovalci so bili v svojih poskusih uspešni , zato so
si prislužili medalje, katere jim je podelil naš vrhunski atlet Primož Kozmus. Na koncu
tekmovanja smo se pa vsi skupaj zavrteli ob zvokih glasbe.
Vodja tekmovanja: Betka Knez
DOMŽALE GOSTILE 28 TEKMOVALCEV
18. aprila 2019 so na Osnovni šoli Roje potekale
16. MATP igre gorenjske regije. Udeležilo se jih
je 43 udeležencev iz 6-ih zavodov iz Radovljice,
Kranja, Kamnika in Domžal. 28 tekmovalcev je
spremljalo 15 spremljevalcev, pomagali pa so
jim še prostovoljci – spremljevalci ekip.
Skupno je pri izvedbi tekmovanja sodelovalo 24
prostovoljcev s Pedagoške fakultete v Ljubljani, Srednje šole in gimnazije Domžale
ter iz Osnovne šole Rodica. Sodelovali so pri tekmovalnih postajah v vlogah glavnih
in pomožnih sodnikov, pomagali ekipam pri prehajanju med postajami in prizorišči ter
pomagali pri pospravljanju orodij in opreme po tekmovanju.
Uvodni del tekmovanja s kulturnim delom in protokolom je potekal v telovadnici OŠ
Roje. Ekipe je nagovorila v. d. ravnatelja, ki je tudi otvorila igre. Še pred tem so
nastopili učenci tolkalnega kroga z inštrumentalno točko ter plesalca PK Miki s plesno
točko. Štirje učenci OŠ Roje so ob himni SOS prinesli zastavo, eden od njih jo je
obesil na za to pripravljen drog. Povedali so zaprisego in igre so se pričele.

Tekmovalni del je potekal v telovadnici sosednje šole, OŠ Rodica. Zaradi velikosti
njihove telovadnice smo lahko pripravili 8 tekmovalnih postaj z več različnimi
možnostmi za učence, ki uporabljajo invalidski voziček. Ob tekmovališču je za
varnost skrbel predstavnik OZRK Domžale.
Po končanem tekmovalnem delu so se ekipe vrnile v telovadnico OŠ Roje, kjer je
potekala podelitev medalj. Pridružil se nam je svetovni prvak v kickboksu, Marjan
Bolhar, ki je tekmovalcem izročil medalje in jim čestital za uspešno premagane izzive.
Na kosilo smo odšli v Restavracijo Park Domžale, kjer so nas čakali v posebnem
prostoru, dovolj velikem za glasbo in ples, ki sta nas čakala. Nastopila sta Tjaša
Hrovat in Uroš Steklasa, udeleženci pa so se jima pridružili s petjem in plesom.
Vsak udeleženec je ob prihodu prejel vrečko z malico, simboličnim darilom in majico
s potiskom iger.
Tekmovanje je gladko potekalo, vsi udeleženci so uspešno opravili z nalogami in
domov odšli zadovoljni.
Zapisala: Polona Pirš
REDNI LETNI OBČNI ZBOR
Po razburljivih svetovnih igrah danes na društvu
še redni letni občni zbor, ki je bil malo manj
razburljiv. Poleg kupa sklepov, programov in
financ za 2019 ter pregleda za 2018 smo ploskali
tudi medaljam v Abu Dhabiju. OZ je sprejel tudi
nov način obračunavanja članarinter potrdil
kriterije za nastop na Zimskih svetovnih igrah,
Švedska 2021. V programskem delu je Domen
Pociecha, glavni trener za nogomet pri SOS-u
predstavil projekt "Ženske na nogometna igrišča".
Podelili smo tudi plakete in priznanja društva za minule dosežke. Plakete so prejeli
Center Janeza Levca za organizacijo številnih tekmovanj, Katarina Praznik za
uspešno trenersko delo ter Klavdija Selan za uspešne projekte in delo s športniki v
CVIU Velenje. Za odlično podporo v okviru lanskoletnih državnih iger ali večletno
sodelovanje s Centrom Janeza Levca so priznanja prejeli: Bojan Pavič - NTK Vesna,
Gregor Kit - generalni sekretar Plavalnega kluba Olimpija, Sonja Ulrih - predstavnica
Zveze plavalnih sodnikov Slovenije, Sandi Papež - kolesarski klub Adria mobil,
Ministrstvo za obrambo, Barbara Rode - Center Janeza Levca Ljubljana.
Hvala vsem in še enkrat čestitke!

NOGOMETNI SEMINAR PRED ZAČETKOM SEZONE
V petek, 19.4.2019 je v NNC NZS potekal seminar za nogomet pri Specialni
olimpiadi Slovenije. Letos je tudi v živo potekal žreb skupin.
Potekal je tudi praktični del na samem igrišču, kateri je bil zelo poučen in kvalitetno
pripravljen. Verjamem, da bo vsak našel nekaj, kar bo uporabljal na treningih. V
priponki tudi gradivo. Hvala Gregor Urh.
Vsem želim uspešne priprave na sezono in čim več nogometnih užitkov. Če ne prej,
se vidimo na finalu pokala NZS, ki bo potekal 30.5.2019 v Celju...kjer bomo skupaj
ponovno naredili super zgodbo.
Zapisal: Domen Pociecha
PREDSEDNIK SPREJEL SPECIALCE
Predsednik Republike Slovenije sprejel
delegacijo tekmovalcev Specialne olimpiade
Slovenije Predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor je sprejel delegacijo tekmovalcev
Specialne olimpiade Slovenije, ki je v marcu
uspešno tekmovala na Poletnih svetovnih igrah
v Abu Dhabiju in Dubaju. 27 športnikov je tam
osvojilo 24 medalj.
Sprejem je potekal v sproščenem vzdušju, kjer se je predsednik SOS in vodja
delegacije Ljubomir Miličević zahvalil za gostoljubje in dejal, da je bilo to za naše
športnike najpomembnejše tekmovanje v zadnjih štirih letih. “Poleg medalj so
pomembni tudi vtisi, vsa prizadevanja, ki smo jih skupaj s tekmovalci vložili v to
tekmovanje,” je bil s sprejemom na najvišji ravni zadovoljen Miličević.
Predsednik pa je nadaljeval: “Danes smo se zbrali, da Sloveniji sporočimo, da ste
uspešno nastopili, da smo ponosni na vas, na vaše rezultate, ki so plod truda in
odrekanja, vztrajanja in trme. Čestitke tudi vsem trenerjem in mentorjem. Spremljam
vaše delo in v zadnjem desetletju je bilo marsikaj narejenega, zato verjamem, da
tako veliko število medalj ni naključje,” je ob sprejemu v šredsedniški palači dejal
predsednik Pahor.
Ob 38-članski ekipi so bili tudi predstavniki Zveze Sožitje in Zveze za šport invalidov
Slovenije – Paralimpijskega komiteja.

REGIJSKE IGRE
V Tolminu prvi gostje na štadionu
V sredo, 8.5. 2019, so v Tolminu potekale 26. igre
Specialne olimpiade Slovenije primorsko
notranjske regije. Igre smo organizirali na
Podružnični šoli za izobraževanje in
usposabljanje otrok s posebnimi potrebami

Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. Gostili smo 136 tekmovalcev in 43
spremljevalcev iz 10 programov SOS.
Tekmovalci so tekmovali v treh športih in sicer v atletiki, balinanju in elementih
košarke. Tekmovanje se je odvijalo na treh prizoriščih: na obnovljenem Športnem
parku Brajda je potekala atletika, balinarji so se pomerili na balinišču Balinarskega
športnega kluba "Soča" Tolmin, tekmovanje v elementih košarke pa se je odvijalo v
mali telovadnici Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin šolskega centra Tolmin.
Otvoritveni program je potekal po pravilih Specialne olimpiade Slovenije, začel se je s
slavnostnim prihodom ekip na stadion. S plesno točko so ga popestrili učenci –
tekmovalci posebnega programa vzgoje in izobraževanja Podružnične šole za
izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Osnovne šole Franceta
Bevka Tolmin. Uvodoma so tekmovalce pozdravili župan občine Tolmin gospod Uroš
Brežan, ravnatelj naše šole gospod Vladimir Mavri in predsednica Društva Sožitje
Tolmin gospa Petra Humar. Ob himni Specialne olimpiade je zastavo dvignil naš
tekmovalec Tilen Čus Božič. V imenu tekmovalcev je prisegel Kristian Humar, v
imenu sodnikov pa učitelj športa gospod Matej Gaberšček. Igre je uradno odprla
vodja regije gospa Saša Pivka.
Vsi tekmovalci so v olimpijskem duhu premagovali nasprotnike in sami sebe.
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno, športne discipline so se odvijale brezhibno.
Tekmovalci so tekmovali po svojih sposobnostih in zmožnostih. Prav vsi so se
izkazali in bili uspešni v svojem poizkusu, za kar so bili tudi primerno nagrajeni z
medaljami in trakci za sodelovanje. Med tekmovanjem so se na nogometnem igrišču
ob asistenci članov Nogometnega kluba Tolmin dekleta preizkusila v čisto novi
disciplini za ženske v elementih nogometa na posebnem poligonu. S posebno žogo
so vsaka zase premagovale poligon in zabile gol. Prejele so spominsko majico
Specialne olimpiade Slovenije.
Vzporedno je potekalo tekmovanje članov Atletskega društva Posočje Tolmin, ki so
bili nagrajeni s spominskimi odličji za tek na 60 in 400 m. 14 sodnikov Atletskega
društva Posočje Tolmin je skrbelo za brezhibnost tekmovalnega dela. Pri izvedbi pa
so pomagali prostovoljci - dijakinje in dijaki 2. letnika Gimnazije Tolmin. Ob 13.00
smo tekmovanje prekinili, saj je potekala slovesna otvoritev prenovljenega stadiona,
ki ustreza vsem zahtevam atletske zveze. Trak sta prerezala državna sekretarka
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ga. Martina Vuk in župan občine
Tolmin gospod Uroš Brežan., ki sta družno z našim ravnateljem podelila nekaj
kompletov medalj tekmovalcev štafete in balinanja.
Regijske igre Specialne olimpiade Slovenije so spremljali novinarji RTV SLO, TV
Koper, Primorskih novic in Primorskega vala. Ob 19.30 uri je bil objavljen prispevek v
Kroniki na SLO 1.
Športni dogodek smo zaključili s kosilom in zabavo s plesom z živo glasbo. Vsi
udeleženci so prejeli za darila priročno bombažno vrečko in obesek za ključe. Z
izvedbo iger smo bili zadovoljni. Prepričani smo, da imajo lepe spomine tudi vsi
udeleženci iger ter njihovi spremljevalci.
Vodja tekmovanja: Mateja Ivančič Leban in koordinatorka Judita Fon Špolad

Energija v zraku na Vrhniki
15. maj 2019. Ura je šest zjutraj. Naš dan se je
pravkar začel. Zbrani smo v Športnem parku na
Vrhniki. Pogledujemo v nebo, medtem ko
postavljamo mize in klopi za udeležence 26.
regijskih iger Specialne olimpijade Slovenije.
Pričakujemo 309 tekmovalcev in 81
spremljevalcev ljubljansko dolenske regije.
Megla. Kamnoloma nad Vrhniko se ne vidi. To ni najboljši znak. Vseeno upamo, da
se bo nebo čez dan razjasnilo. Za naše tekmovalce, osebe z motnjo v telesnem in
duševnem razvoju, ni ovir. Oni so pripravljeni. Zato tudi sami pogumno zakorakamo
po razmočeni zemlji skozi dežne kaplje ter pripravimo vse za športni dogodek.
Športne ekipe ljubljansko dolenjske regije počasi prihajajo, šotor, ki je sprva zgledal
zares velik, se hitro polni. Prireditev zaživi. Energija je v zraku. Spet se srečajo stari
prijatelji. Veliko je pozdravov in objemov, iskrenih nasmehov. Čeprav zunaj pada dež,
v šotoru sije sonce.
Pri slovesni otvoritvi prireditve nam je pomagal igralec in žar legenda Miha Brajnik.
Udeležence sta najprej pozdravili predstavnici organizatorjev, ga. Maja Velikajne,
direktorica VDC Vrhnika Idrija ter ga. Polonca Šurca Gerdina, ravnateljica OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika. S strani Društva Sožitje sta udeležencem zaželela dobre športne
dosežke ga. Irena Vidic, predsednica Društva Sožitje Vrhnika ter vodja ljubljansko
dolenske regije Specialne olimpijade Slovenije, g. Marko Janko. Zbrane pa je
pozdravil tudi vrhniški župan g. Danijel Cukjati. S plesno točko so nastopile učenke
OŠ Ivana Cankarja. Športnik Miha Marolt je v imenu tekmovalcev podal zaprisego in
prisluhnili smo himni Specialne olimpijade Slovenije. Tako smo otvorili 26. regijske
igre SOS 2019 na Vrhniki.
Tekmovalci so se pomerili v atletiki (teku na 50m, 100m, 200m, 400m in 800m, metu
žogice, metu vortexa, suvanju krogle, skoku v daljino z mesta, skoku v daljino z
zaletom), v elementih košarke ter namiznem tenisu. Športni duh je vladal na vseh
treh tekmovalnih prizoriščih. Tekmovalci so dali vse od sebe in bili uspešni. Medalje
in priznanja sta jim izročila tudi svetovno znana športnika, smučarski podprvak, g.
Štefan Hadalin ter »puščavski lisjak« g. Miran Stanovnik.
Med samim športnim tekmovanjem je čakajoče tekmovalce obiskal klovn Roman ter
jim s svojimi triki krajšal čas. Tekmovalke pa so se lahko preizkusile v novi disciplini
za ženske v elementih nogometa na prav posebnem poligonu. Dogodek je spremljala
novinarka RTV SLO radia Prvi (prispevek je bil objavljen 16.5.2019 ob 6.50 uri v
oddaji Aktualno: Treniram vsak dan, tudi če je dež) in novinar vrhniškega časopisa
Naš časopis. Športni dogodek smo zaključili s kosilom in zabavo s plesom. Matej
Poličnik, vodja tekmovanja, je bil s potekom iger zadovoljen. Niti ga. Zofka, ki je
poskrbela, da je bil cel dan deževen, nam ni pokvarila veselja in vzdušja. Kljub
vsemu smo skupaj ustvarili lep športen dan, dosegli nove športne dosežke in stkali
nova prijateljstva.
Alenka Šajn, vodja VDC Vrhnika

V Lendavi tekmovali dvojezično
V sredo, 22.05.2019 so na atletskem stadionu in
v telovadnicah DOŠ I Lendava potekale 26.
Regijske igre Specialne Olimpijade za
Mariborsko-Pomursko regijo. Igre smo
organizirali učitelji DOŠ II Lendava.
Iger se je udeležilo 177 tekmovalcev in tekmovalk v
spremstvu 55 spremljevalcev, mentorjev iz skupno
16 različnih ustanov. Igram so se pridružili tudi učenci iz tujine, Centra za
Obrazovanje i Odgoj Čakovec iz Hrvaške in predstavniki Móricz Zsigmond Egységes
Módszertani és Gyógypedagógiai intézmény Lenti iz Madžarske. Udeleženci so
tekmovali v treh športih: atletiki, namiznem tenisu, in elementih košarke.
Prireditev smo popestrili z živahnim otvoritvenim programom z nastopom učencev
glasbene šole Lendava, s folklornim nastopom VDC Lendava, nastopom Lucije
Šetar, učenke DSŠ Lendava ter atraktivno plesno-akrobatsko točko učenk DOŠ I
Lendava, M-FIT iskrice, pod vodstvom učiteljice ŠPO, Mirjane Nađ. Tekmovalce so
nagovorili slavnostni govorniki, predsednik Specialne Olimpijade Slovneije Ljubo
Miličevič,predstavnica Zveze Sožitja Slava Donko, predsednica Madžarske
samoupravne narodne skupnosti občine Lendava Vida Törnar Judit, direktor podjetja
LEK Simon Rečnik, podžupan občine Lendava Mihael Kasaš in ravnateljica DOŠ II
Lendava Livia Horvath. Prireditev je odprla kegljavka Marika Kardinar. Tekmovanje
sta izredno dobro dvojezično komentirala voditelja Branko Hrga in Gönc Edit.
Samo prireditev je s svojo nesebično pomočjo podprlo veliko prostovoljcev, podjetij in
zavododv lokalne skupnosti Lendava. V veliko pomoč pri izvedbi same prireditve so
bili DOŠ I Lendava, DSŠ Lendava, osnovna šola Prežihovega Voranca, ravnatelji in
učitleji športa teh ustanov, VDC Lendava, podjetje LEK s prostovoljci, občina
Lendava, taborniki, civilna zaščita Lendava in prostovoljci posamezniki. Pri sojenju
nam je pomagalo Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota, Gregor Zafoštnik s
prostovoljci sodniki namiznega tenisa in Sini Feher, kot košarkarski sodnik.
Na atletskem stadionu je potekala tudi delavnica nogometa v okviru projekta SOS
»Ženske na igrišča«.
Sama prireditev je potekala brez posebnih težav, feedback s strani prostovoljcev,
sodelujočih in udeležencev je bil pozitiven. Iskreno se zahvaljujemo tudi Ljubu
Miličeviču za vse sestanke, nasvete, usklajevanja in nesebično podporo in pomoč.
Prav tako se zahvaljujemo vsem sponzorjem, medijem, celotnemu organizacijskemu
odboru, gostom, športnikom podeljevalcem, obiskovalcem in vsem, ki ste nam z
dobro voljo priskočili na pomoč.
Novomeški turnir z obilo goli
Spomladanski turnir 2. skupine nogometne lige
SOS v sezoni 2019 je potekal na stadionu
Portoval v Novem mestu v organizaciji VDC
Novo mesto. Po prihodu tekmovalcev na
prizorišče, je potekal kratek sestanek trenerjev in

sodnika.
Sledila je otvoritev, pozdrav direktorice VDC Novo mesto in nato pričetek
tekmovanja. Odvilo se je 10 tekem, kjer je vsaka ekipa igrala proti vsaki. Nogometaši
vseh ekip so se zelo trudili in dali vse od sebe. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno in
preživeli smo čudovit dan. Tekmovalce so prišli spodbujati tudi navijači; nekaj staršev
in uporabniki iz različnih enot VDC Novo mesto.
Zapisala: Nataša Turk
Odlično sodelovanje z NK Ilirija
Dne 16.5. 2018 je bil Varstveno delovni center
Tončke Hočevar organizator
SPOMLADANSKEGA TURNIJA 1A SKUPINE V
NOGOMETU SOS 2019. Turnir je potekal v
športnem parku Ilirije.
Zbor udeležencev tekmovanja je bil ob 8.30.
Tekmovale so 4 ekipe (30 tekmovalcev, 5 trenerjev
in 4 organizatorji tekmovanja). Udeleženci so ob
prihodu dobili lunch pakete in navodila nekaj splošnih navodil (garderobe, začetek
tekmovanja, razpored tekem). Ob 8.45 je bil sestanek trenerjev kjer smo se dogovorili
o poteku tekmovanja, ponovili pravila… Ob 9.15 je bila uradna otvoritev tekmovanja z
napovedjo ekip, pozdravnim govorom direktorice VDC Tončke Hočevar. Sledila
himna in slavnostna zaprisega.
Celotno tekmovanje je ob lepem vremenu potekalo v izredno sproščenem in
prijaznem vzdušju in menim, da so se udeleženci tekmovanja, glede na odzive, dobro
počutili. Prostor in objekt se je izkazal kot primeren za tovrstno tekmovanje. Kot
organizator in tekmovalci si želimo več sodelovanja z nogometnim društvom Ilirije.
Za zaključek smo organizirali še kosilo v restavraciji McDonalds, kar je bilo
nogometašem še posebno všeč. Organizatorji smo še pospravili igrišče in prireditveni
prostor na Iliriji.
Zapisal: Gregor Rozman
V Zagorju sklenili spomladanski del
Prvi turnir 1B skupine je potekal na mestnem
stadionu NK Zagorje. Kljub slabemu vremenu je
bilo igrišče dobro pripravljeno. Organizatorji
smo poskrbeli, da so se nam na tribunah
pridružili navijači iz VDC Zagorje, svojci, šolarji
bližnjih OŠ in vrtec Smrkci.
Pred pričetkom smo imeli organizatorji in trenerji
sestanek. Pridružil se nam je tudi sodnik. Preleteli
smo pravila in se seznanili s potekom turnirja. Pri vhodu na tribune je bil postavljen
poligon v okvirju projekta Ženske na igrišča, kjer so se preizkušala dekleta. Z

veseljem pa so sodelovali tudi ostali gledalci.
Otvoritev je bila kratka, saj so nogometaši želeli čim prej pričeti s tekmami.
Tekmovanje je potekalo brez težav in ob lepi podpori s tribun. Rezultati in igra je
pokazala, da so ekipe enakovredne in kdorkoli lahko premaga kogarkoli.
Zapisal: Domen Pociecha
Z veseljem na nogomet
V soboto, 18. 5. 2019, so na atletskem stadionu v
Kranju ter na OŠ Helene Puhar Kranj potekale
26. regijske igre Specialne Olimpijade za
Gorenjsko regijo. Igre je organizirala OŠ Helene
Puhar Kranj.
Iger se je udeležilo 168 posameznikov iz enajstih
regionalnih društev. Udeleženci so se pomerili v treh
športih: atletiki, elementih košarke in namiznem tenisu. Na dan iger smo imeli precej
sreče z vremenom in dobro pripravljeno prizorišče. Na slovesni otvoritvi in mimohodu
ekip nas je s pozdravom sprejel župan Občine Kranj Matjaž Rakovec, predstavnica
Zveze Sožitje Branka Perne, predstavnica Medobčinskega društva Sožitje Kranj
Nada Jarič in g. Janez Cuderman, ravnatelj OŠ Helene Puhar Kranj. Po prisegi
tekmovalcev, sodnikov in vzpodbudnih besedah podeljevalca medalj Žiga Jelarja, so
se igre pričele.
Tudi letos je igre odprla atletska disciplina tek na 800m, sledile so še ostale discipline
atletike. V prostorih OŠ Helene Puhar Kranj sta potekali košarka in namizni tenis.
Tekmovalni del se je zaključil z izredno napetim tekom štafet. Celotno podelitev je
povezovala Tina Marko, svetovalna delavka OŠ Helene Puhar Kranj.
Pri sami izpeljavi dogodka so sodelovali zaposleni na OŠ Helene Puhar Kranj, učenci
in nekdanji učenec VI. stopnje PPVI, taborniki iz Zveze tabornikov Kranj, ki so
popestrili dogajanje z delavnico Prve pomoči. Na atletskem stadionu je potekala tudi
delavnica nogometa v okviru projekta SOS »Ženske na igrišča«. Dekleta so se ji bolj
boječe priključile, fantje pa z največjim veseljem.
Na pomoč so nam priskočili tudi različni posamezniki in lokalna podjetja v obliki
donacij. Lokalni radio Kranj je bil medijski sponzor.
Samo tekmovanje in podelitve so potekale tekoče. Nekoliko nam jo je zagodla
tehnika, tako da so imeli člani tehnične podpore veliko dela s prepisovanjem
rezultatov. Kljub temu, da so morali nekateri tekmovalci na podelitev čakati dalj časa,
ni bilo nejevolje oz. je ta izginila ob prejemu zasluženih medalj. S pozitivnimi občutki
o izvedbi iger, smo zastavo specialne olimpijade predali naslednjemu organizatorju
iger - to je OŠ Antona Janše Radovljica. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem,
medijem, sodniškemu zboru atletskih klubov Radovljica in Kranj, Gimnaziji Franceta
Prešerna Kranj ter celotnemu organizacijskemu odboru, gostom, športnikom
podeljevalcem, obiskovalcem in vsem, ki ste nam z dobro voljo priskočili na pomoč.
Zapisala: Mateja Markelj

Preživeli lep sobotni dan
25. regijske igre Specialne olimpiade Slovenije je v soboto, 25. maja 2019,
organizirala II. Osnovna šola Žalec. Namenjene so osebam z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju, ki so vključene v posebni program vzgoje in
izobraževanja, varstveno delovne centre in domove za upokojence. Igre niso le
športni dogodek, ki tekmovalcem omogoča ohranjanje psihofizičnih
sposobnosti, razvijanje športnega tekmovalnega duha, temveč tudi družabni
dogodek, s katerim vplivamo na vsesplošno socializacijo oseb z motnjo v
duševnem razvoju.
Regijskih iger SOS se je udeležilo 16 ekip celjsko - koroške regije, okoli 170
tekmovalcev in približno 30 trenerjev ter spremljevalcev. Potekale so na atletskem
stadionu v Žalcu in v telovadnici I. in II. OŠ Žalec.
Pred začetkom tekmovanja so tekmovalcem dobro zaželeli ga. Petra Petrovič
Pražnikar, ravnateljica II. OŠ Žalec in g. Matjaž Krk, podžupan občine Žalec.
Tekmovalci so se pomerili v različnih disciplinah: košarka – elementi, met žogice, tek
na 50 metrov, 100 metrov, 200 metrov, 400 metrov, 800 metrov in štafeta 4x100
metrov. Tekmovali so v različnih skupinah, razdeljenih glede na starost in njihove
sposobnosti. S pomočjo naših vrhunskih športnic, judoistke Lucije Polavder in bivše
atletinje Jolande Čeplak smo podelili več kompletov medalj in priznanj za udeležbo.
Med odmori so se tekmovalci lahko preizkusili v spretnostnem nogometnem
poligonu, dekleta so bila za svoje spretnosti tudi nagrajena, saj SOS skrbi za
promocijo ženskega nogometa.
Dogodek so pomagali organizirati sponzorji: Tiskarna Linea-AV, Davidov hram d.o.o.,
Mlekarna Celeia d.o.o., Pilih beton d.o.o., Hmezad Exim d.d., Sadjarstvo Mirosan
d.o.o., Lidl Slovenija d.o.o., Pekarna Pečjak d.o.o., Pekarna in trgovina Roter s.p. in
Petre šotori – hale d.o.o.
Preživeli smo lep sobotni dan, napolnjen z izjemnimi športnimi dosežki, pozitivno
energijo in novimi poznanstvi. Hvala vsem, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi 25.
regijskih iger Specialne olimpiade Slovenije.
Zapisala: Kaja Horvat
Nastop na finalu Pokala NZS, Celje, 30.5.
"VSI IGRAMO ISTI ŠPORT!"
Sodelovanje na finalu Pokala Nogometne zveze
Slovenija je bilo že sedemnajstič zapored!!!
BRAVO!!! Hvala vse podpornikom za
sodelovanje, posebej pa dekletom Martini Ratej,
Alenki Bikar, Luciji Polavder in Dominiki Čonč, ki
so nas včeraj podprle tudi s svojo nogometno
igro. Letošnji nastop, ki se je zgodil ravno v
Evropskem tednu nogometa, je bil namreč
posvečen dekletom v projektu "Privabimo dekleta na nogometna igrišča".
Za atletinjo Martino Ratej je bil štadion, nabit z gledalci, posebno doživetje: »Občutek

je čisto drugačen, drugačno vzdušje, več tekmovalcev, fenomenalni navijači, ki jih na
atletskem stadionu običajno ni,« je svoje vtise strnila metalka Kladivarja. »Vesela
sem, da sem lahko poskusila. To je bila namreč moja prva izkušnja s specialci v
nogometu, prej sem jim samo podeljevala medalje. Malo sprostitve paše med resne
treninge, pa malo odmisliš, nasmejali smo se. Odlično, sem vesela, da sem bila del
te ekipe!«
Nogometno igrišče so premerili nogometaši iz: VDC Tončke Hočevar, VDC Zagorje,
VDC Ptuj, Sožitja Maribor in CUDV Črna, na tribunah pa je specialce in kasneje
Olimpijo in Maribor v boju za pokalno lovoriko spodbujalo skoraj 100 specialnoolimpijskih navijačev.
Članici ženske nogometne reprezentance, sicer pa vezni igralki Malage Dominiki
Čonč je bilo na igrišču bolj domače. »Ja, kar se tega tiče je bilo znano okolje. Sem pa
na podobnem dogodku že sodelovala pred leti v Kopru. Tudi v Malagi imamo
posebno ekipo specialne olimpijade in mi je vedno v veliko veselje in čast
sodelovati,« je dejala Mariborčanka in dodala, da je slovenska ekipa, v kateri je
sodelovala sinoči, veliko boljša od Špancev.
»Sicer pa ni posebnosti, vsi igramo isti šport in kar se mene tiče ni treba s specialci
igrati nič drugače. Z veseljem se bom še pridružila, saj se med njimi vedno dobro
počutim. Oni imajo to pristnost, uživajo, so hvaležni za male stvari in mislim, da nam
to dostikrat v življenju manjka. Lepo je, ko te nekdo ne glede na vse pričaka z
nasmeškom na obrazu in je hvaležen, ker si mu dal neke stvari, ki mu dosti
pomenijo.«
Zdrava skupnost, projekt Zdrav življenjski slog
VEČ VITAMINOV, MANJ HRANE = MANJ KILOGRAMOV
V Laškem se je v tem tednu zaključil letošnji projekt Zdravega življenjskega
sloga. V dveh skupinah, tokrat smo udeležence razdelili na začetno in
nadaljevalno skupino, je sodelovalo skoraj 100
športnikov in še 30 trenerjev, spremljevalcev.
Poleg obiskovanja mesečnih delavnic, ki so
potekale v Thermani Laško, so sodelujoči v
času izvajanja projekta obiskovali fitnes centre
oziroma različne organizirane vadbe. V dveh
letih je bilo nasvetov v delavnicah deležnih
prek 200 športnikov in pripadajoče število
trenerjev, od leta 2015, ko izvajamo projekte
zdravega življenjskega sloga, pa že prek 600.
Tudi tokratne delavnice so zaokrožale teme o prehrani in gibanju, predavala pa nam
je Iva Jurov, dr. med. »Vse skupine so po delavnicah naredile pomemben napredek v
zdravem življenjskem slogu. Z veseljem povem, da sem opažala aktivno vključenost
vseh udeležencev projekta, tako športnikov kot njihovih trenerjev. Nekatere skupine
so presegle vsa pričakovanja in veseli me, da so lahko vzor vsem nam z redno
telesno dejavnostjo in zdravo izbiro obrokov,« je dejala dr. Jurov.

Na delavnicah je bila poleg predavanja in praktičnega dela tudi priložnost za vadbo,
po zdravem kosilu pa je sledilo še plavanje. Sodelujoči so ob koncu projekta običajno
vedno zadovoljni, saj jim v sicer kratkem času – posamezna skupina v projektu
sodeluje 3 mesece – uspe spremeniti vsaj kanček življenjskih navad. »Veliko smo se
gibali in se naučili pravilno prehranjevati. Tako skušam v svoj jedilnik vnesti vedno kaj
novega. Zdaj kos kruha nadomestim z riževimi vaflji,« je povedala Andreja, ki redno
prihaja v Laško tudi na vikend delavnice. »No, poleg prehrane pa smo bili v VDC
Šentjur zelo aktivni tudi pri telesni vadbi, tokrat smo na urnik uvrstili jogo, tekalno
stezo pa imamo na razpolago kar v VDC-ju vsak dan.«
Petra iz Centra Janeza Levca pa je z navdušenjem povedala: »Pojemo nekaj več
vitaminov in malo pazimo pri hrani, pa gredo kilogrami kar sami dol.«  Uroš iz
Velenja, ki kar trikrat tedensko trenira plavanje, je Coca Colo nadomestil z vodo, zelo
zadovoljen pa je bil tudi z vadbo, ki so jo izvajali v fitnes klubu. Tako bo za plavalne
treninge še boljše pripravljen. Enako bo tudi s športniki iz VDC Zagorje, ki so se
zahvalili za priložnost, hkrati pa so jim v fitnesu, ki so ga zdaj obiskovali tri mesece,
za nagrado podarili še en mesec brezplačnih obiskov.
Tine,prav tako iz Centra Janeza Levca, se je svojim prijateljem pridružil samo na
zadnjem srečanju. Prišel je namesto Eve Julije, ki tega dne ni mogla, in nam
»postregel« z zajtrkom. »Jaz jem Nutello!« Pa so se vsi tisti, ki so redno obiskovali
delavnice, v en glas oglasili, da to ni zdravo . No, nekaj so se naučili. Za konec so
se oglasili še iz CUDV Dobrna, ki že več let sodeluje v projektu. Pohvalili so se, da
jedo veliko zelenjave, veliko tudi pijejo in redno obiskujejo vadbo. Tudi oni bodo v
poletnih mesecih izkoristili gratis vadbo v fitnes klubu.
V jeseni bo v okviru projekta Zdrava skupnost razpisana še ena delavnica za Zdrav
življenjski slog, v kateri bi želeli priložnost ponuditi tistim članicam, ki od leta 2015 še
niso sodelovale. Pripravili bomo tudi še vikend delavnico za športnike in trenerje ter
dva seminarja za zdravstvene delavce.
»Takšni projekti so posebej pomembni v skupinah, kjer so osebe z motnjami, ki v
trenutnem okolju hitreje razvijajo neželene posledice nezdravega življenja. Torej
hitreje in izraziteje prihaja do kroničnih bolezni zahodnega sveta, ki dokazano
zmanjšujejo kvaliteto življenja in krajšajo njegovo dobo. Taki projekti so zato izjemno
pomembni in kot preventiva lahko bistveno učinkujejo na življenje posameznikov. In
ravno zato sem ponosna in vesela, da sem lahko bila del tega projekta. Vsem
udeležencem želim, da bi bili še naprej tako polni energije in zanosa, kar naj
uporabijo tudi pri redni telesni dejavnosti,« je pred poletnimi počitnicami dejala
predavateljica.
Vodja projekta: Urška Kustura

Atletski turnir, Maribor, 6.6.
250 ATLETOV V MARIBORU
Atletski miting je bil izveden v Mariboru na atletskem stadionu Poljane, dne 6.
6. 2019. Organizator je bila OŠ Gustava Šiliha Maribor, udeležilo pa se ga je 37
ekip – 250 tekmovalcev in 74 spremljevalcev.
Podeljenih je bilo 61 kompletov medalj. Za brezhibno
izvedbo tekmovanja so nam v pomoč priskočili
sodniki Sodniškega zbora atletskih sodnikov Maribor,
in atletski klub Poljane, Maribor Na tekmovanju in že
ob sami otvoritvi so bili prisotni predsednik Športne
Zveze Maribor, gospod Tomaž Barada, ki je navzoče
tudi pozdravil, prav tako predstavnik lokalnega
društva Sožitje gospod Martin Benko, in
podpredsednica Zveze Sožitje, ga. Andreja Resman.
Med tekmovanjem nas je pozdravil, in podelil nekaj
medalj tudi župan mestne občine Maribor, gospod
Sašo Arsenovič.
Po tekmovanju se je prireditev zaključila s kosilom in
zabavo ob glasbi na Snežnem stadionu pod
Pohorjem. Medijsko so dogodek pokrili : Časopisna
hiša Večer, radijske postaje ; radio Maribor, radio
Center, radio City, lokalni TV program BKTV
Zapisal: Ljubo Miličević
BALINARSKI SEMINAR PRED POČITNICAMI
V petek, 21.06. 2019 smo v Ljubljani zaključili šolsko leto z družabnim turnirjem
v balinanju.Turnir smo izkoristili za spoznavanje uradnih pravil special
olimpics bocce tako športniki kot njihovi trenerji. Športniki so spoznavali
pravila ob pomoči sodnikov med igro na igriščih, njihovi trenerji pa na
predavanju in ob spodbudah njihovih igralcev po turnirju na terenu.
Po kratkem kulturnem programu je športnike ogrel trener balinanja, potem pa so se
začela tekmovanja. Eno igrišče je bilo namenjeno igri po uradnih pravilih specialne
olimpiade z uradnimi kroglami, preostala tri pa so bila balinarska kot jih poznamo v
Sloveniji. Na turnirju je bilo 60 udeležencev, tekmovalo je 10 ekip. Vodja sodnikov je
bil Gregor Sever, dvakratni svetovni prvak v hitrostnem zbijanju in svetovni prvak v
igri dvojic. Sodniki so bili člani ŠD Zarja, ter prostovoljci.
Člani ŠD Zarja so poskrbeli za zdrave napitke in sadje za udeležence med
tekmovanjem, ob zaključku pa so nam priredili okusen in prijeten piknik. Kot se za
zaključek turnirja spodobi, je sledila še uradna razglasitev rezultatov in podelitev
medalj. Podeljevala sta: Danilo Grilj – predsednik ŠD Zarja in Gregor Sever. Medalje
so dobili vsi kot je to navada na tekmovanjih specialne olimpiade , a s to razliko, da
so tu dobili vsi prave medalje, ne le spominske trake.
Seminarja se je udeležilo 13 trenerjev iz 10 članic Specialne olimpiade Slovenije. Na
seminarju smo ugotovili, da so pravila special olimpics bocce veliko bolj enostavna
kot balinarska. Igrišče je krajše, zato si športniki lažje predstavljajo razdaljo do

balinčka. Krogle dveh ekip se razlikujejo po barvi ( rdeče, zelene ), tako ne pride do
zamenjav krogel in športniki nimajo težav prepoznati svoje.
Državni turnir bi moral biti organiziran po uradnih pravilih. V Sloveniji poznamo le tri
vrste iger s kroglami: balinanje, petanko, dvoransko balinanje ( paraolimpijski šport).
Balinarji se radi družijo z nami, moj predlog je, da se še vedno družimo in treniramo
na balinarskih igriščih po raznih balinarskih klubih po Sloveniji. Z veseljem nam bodo
pomagali pri učenju balinarskih veščin, nam posodili krogle, nas naučili igro petanka,
se z nami ( mešana ekipa) udeležili kakšnih družabnih turnirjev. Pridružili pa se bodo
tudi naši igri – special olimpics bocce. Če ima kdo izmed športnikov SOS željo, da se
sam včlani v kateri BŠK, mu lahko pomagam poiskati najbližji klub in navezati stik,
mogoče se bo našel med njimi in bo dober bližalec?
Moja izkušnja iz final foura v petanki na Nizozemskem: ekipa iz Finske je imela v
svojih vrstah člana s posebnimi potrebami. Bil je prvi » tolkač« v ekipi. V balinanju
vidim dobre možnosti za inkluzijo naših športnikov.
Zapisala: Barbara Rode
Evropski MATP seminar, Ciper, 3.-6.10.
NA CIPRU NOVE MATP POBUDE
Kot glavna trenerka MATP programa pri Specialni
olimpiadi Slovenije sem se v začetku oktobra
udeležila Evropskega seminarja MATP na Cipru,
ki ga je organizirala Evropska specialna
olimpijada (SOEE). Teoretični del je potekal v
hotelu Sentido Sandy Beach v Larnaki, praktični
pa v telovadnici v mestu in v hotelskem bazenu.
Pri praktičnem delu so sodelovali tudi učenci
osnovnih šol s posebnim programom Agios Spiridonas in Apostolos Barnabas.
Seminarja se je udeležilo 38 trenerjev, ki so zastopali 20 držav.
Govornika na seminarju sta bila Mariusz Damentko, športni direktor SOEE in Eleni
Rossides, članica odbora za MATP pri Mednarodni specialni olimpijadi. Udeležencem
so dobrodošlico izrekli gostitelji iz SO Ciper ter David Evangelista, predsednik SOEE.
Namen seminarja je bil usposobiti trenerje za nove prakse v MATP-ju. Predstavljene
so bile novosti, ki jih je svetovalni odbor sprejel na junijskem zasedanju v Singapurju.
Izpopolnjeni so opisi MATP aktivnosti, posodobljena imena aktivnosti in z aktivnostmi
povezani športi. Predstavljeni so bili združeni modeli (unified sports) za vključevanje
MATP tekmovalcev. Ugotavljam, da ima MATP v Sloveniji že 20-letno tradicijo. V
program se vključuje vse več lokalnih programov. Vsako leto v vseh slovenskih
regijah organiziramo regijske igre MATP, na dve leti pa izmenično Državne MATP
igre v bazenu in v dvorani. Vidim, da smo v Sloveniji skozi prakso prišli do številnih
podobnih rešitev pri pripravi tekmovanj, kot jih ponujajo nove smernice in da smo
lahko na svoje delo ponosni. Nove usmeritve in znanja, pridobljene na seminarju,
nam bodo v pomoč pri posodobitvi, nadaljnjem načrtovanju ter izvajanju MATP-ja na
enako visoki ravni kot doslej.
Zapisala: Tanja Princes, glavna trenerka za MATP

Balinarski turnir, Ajdovščina, 17.10.
PREK STO BALINARJEV V AJDOVŠČINI
V četrtek, 17.10.2019, je VDC Ajdovščina-Vipava
organiziral državni balinarski turnir SOS,
katerega se je udeležilo 104 športnikov in 32
spremljevalcev iz 17 ekip.
Otvoritvena slovesnost s predstavitvijo tekmovalcev,
nagovori in zanimivimi nastopi je potekala na igrišču
pred balinarsko dvorano na Palah v Ajdovščini.
Zbrane je najprej pozdravil direktor g. Roman
Velikonja, besede vzpodbude pa nam je namenil tudi podžupan g. Mitja Tripković, ki
je igre tudi odprl. Tekmovalce je nagovorila še ga. Barbara Rode, vodja balinanja pri
SOS ter ga. Cvetka Laharnar Koren, predstavnica društva SOŽITJE. Nastopila je
plesna skupina EL1. Ekipno tekmovanje v balinanju je potekalo v balinarski dvorani
na Palah, bližanje pa na balinišču na Cesti pri Ajdovščini.
EKIPNO BALINANJE (balinišče Pale, Ajdovščina): Na balinišču je vse potekalo brez
težav. Sodili so člani balinarske sekcije DI in DU Ajdovščina- Vipava. Med seboj se je
pomerilo 12 ekip, ki smo jih razvrstili v tri skupini. Veseli smo, da se je balinanje
dobro prijelo tudi v drugih regijah.
BLIŽANJE (balinišče na Cesti pri Ajdovščini): Na tekmovanje v bližanju je bilo
prijavljenih 49 balinarjev. Fantje so bili razdeljeni v 4 skupine, dekleta pa v 2. Trije
fantje na vozičkih so bili v svoji skupini. Tekmovanje v bližanju je potekalo hkrati na 4
pistah, pri tem nam je pomagalo 20 osnovnošolcev, ki so se kot merilci izvrstno
odrezali. Dogajanje na vsaki pisti je budno spremljal eden od zaposlenih. Podatki so
se tekom tekmovanja sproti vnašali in seštevali, tako, da so bili tudi rezultati po
zadnjem krogu kmalu nared.
Po koncu tekmovanja so najboljši dobili medalje, ostali pa priznanje za svoj dosežek.
Veselju ob podelitvah kar ni bilo videti konca in očitno bo kar držalo, da so na koncu
takega tekmovanja zmagovalci prav vsi. Druženje smo zaključili v okrepčevalnici
»Luft Bistro«, kjer so nam postregli s kosilom, tisti z največ energije pa so se zavrteli
ob glasbi naše VDC-jevske skupine Lajna.
O dogajanju so poročali v časopisu Primorske novice ter na radiu Primorski val.
Veseli in zadovoljni smo, da nam je s skupnimi močmi uspelo pripraviti čudovit dan
za naše specialne športnike. Vsega tega pa ne bi zmogli brez pomoči prostovoljcev,
prijateljev in organizacij iz naše okolice, ki so nas čisto vsi brezpogojno podprli!
Posebna zahvala gre učencem in zaposlenim OŠ Šturje, balinarski sekciji Društva
upokojencev in Društva invalidov Ajdovščina in Sandi Hain iz Občine Ajdovščina za
vso pomoč in čudovito sodelovanje.
Zapisal: Borut Semenič, vodja tekmovanja

NOGOMETNA LIGA PRESEŽKOV
Za nami je ponovno uspešno nogometno leto, ki
ga je Specialna olimpiada Slovenija izpeljala
skupaj z Nogometno zvezo Slovenije in je
dokazala, da z nogometom zares izboljšuje
življenja.
Sedaj je že tretjič finale potekalo v Nacionalnem
nogometnem centru nogometne zveze Slovenije na
Brdu pri Kranju. Letošnje finale je organizirala Želva
d.o.o. Udeležilo se ga je več kot 100 nogometašev, ki so uživali vrhunske pogoje in
dokazali, da nobena ovira ni previsoka za uživanje v športu. “Vedno ko nam pridete v
goste, je sonce. Čudovito vreme, čudovito igrišče, na katerem igra tudi
reprezentanca. Ponosni ste lahko, da boste lahko igrali na istem igrišču,” je ob
otvoritvi v imenu gostitelja Nogometne zveze Slovenije dejal generalni sekretar NZS
Martin Koželj.
Na finalu je bilo prisotnih tudi kar nekaj gledalcev, ki so poživeli celotno dogajanje
finala. Na finalu so se ekipe pomerile v 3 skupinah. Žel je ena ekipa že pred finalom
izstopila iz lige. Vsaka ekipa je dosegla gol in kar je najpomembneje vsi so sezono
zaključili z nasmehom na obrazu. Letošnjo sezono je Specialna olimpiada Slovenije
nadaljevala odlično sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije, katera ima izjemen
čut za družbeno odgovornost. Poleg tega, da so omogočili koriščenja nacionalnega
nogometnega centra za finale, sestanek ter izobraževanje trenerjev, smo uspešno
izpeljali nogometne priprave na Debelem Rtiču in marsikaterem nogometašu
omogočili, da je po dolgem času videl morje.
Prav tako smo nogometaši Specialne olimpiade zvesti navijači nogometne
reprezentance in smo si ogledali vse tekme odigrane na domačem terenu. Še bil
lahko naštevali pozitivno sodelovanje, katerega cilje je dosežen z nasmehom
nogometašev, ki s svojimi sposobnostmi dokazujejo, da je nogomet prav za vse.
Velika zahvala gre tudi vsem trenerjem in organizacijam iz katerih prihajajo
nogometaši, saj je potrebnega veliko dela, da so nogometaši pripravljeni za
tekmovanja.
Zdrava skupnost, delavnice zdrave prehrane in fitnesa, Laško, 15.-16.11.
ZA BOLJ ZDRAV VSAKDAN
Ob koncu tedna se je v Thermani Laško zvrstil
še eden izmed dogodkov znotraj projekta Zdrava
skupnost. Šlo je za četrto delavnico zdrave
prehrane in fitnesa, s katerimi smo pričeli jeseni
2017 v Mariboru, nadaljevali spomladi 2018 v
Mali Nedelji ter jeseni 2018 v Laškem. Tokratna
delavnica je bila zadnja v tem sklopu, saj se
projekt z marcem 2020 zaključuje. Sodelovalo je
28 športnikov s trenerji in spremljevalci (10).
Delavnica s podobno vsebino bo v mesecu
januarju potekala še za trenerje.

Potem, ko se v Thermani Laško že več let vrstijo mesečne delavnice zdrave
prehrane, gibanja in na splošno zdravega življenjskega sloga, občasno pripravimo
tudi vikend delavnice (petek, sobota). Športniki tako dobijo priložnost, da zdravo
prehrano tudi sami »ustvarjajo« ter navsezadnje dobijo še eno izkušnjo več bivanja
stran od doma, centra. Prav vsi so nad kapacitetami v Laškem navdušeni, celo tako,
da se strinjajo, da bi bilo potrebno delavnico vsaj za en dan podaljšati , saj bi ob
tem lahko pripravili tudi družaben večer, ki bi tekmovalce in spremljevalce še bolj
povezal. Večina trenerjev je že kar starih znancev, ki so z novo gardo športnikov
vedno znova zadovoljni. Tako je neizpodbitno dejstvo, da so ponekod o zdravem
življenjskem slogu, ki seveda zelo pripomore tudi k boljšim športnim rezultatom, bolj
ozaveščeni, kakor drugod.
Projekt Zdrava skupnost, ki smo ga pričeli spomladi 2017, je v minulih dveh letih in
pol ponudil številne možnosti izboljšanja življenjskega sloga ne samo tekmovalcev
pač pa tudi trenerjev. Tisti, ki so se dela na sebi lotili zagnano, danes dosegajo
zavidljive rezultate in pišejo zanimive zgodbe, za druge je to priložnost, da poskusijo
vsaj delček slišanega vnesti v svoj bolj zdrav vsakdan. »Seminar je bil prijeten in
sproščen, vsebinsko in časovno primeren za mladostnike s posebnimi potrebami,«
sta dejali trenerki Irena in Maja iz OŠ Antona Janše iz Radovljice, učenci pa so
dodali, da so spoznali nekaj novih vaj, katere bodo naučili tudi svoje sošolce.
Navdušila sta jih bazen in tobogan . Predavateljica Iva, ki že nekaj let sodeluje z
nami, je namreč prvi dan predavala o zdravi prehrani, sledila je priprava zdrave
popoldanske malice, ob kateri so udeleženci ugotovili, da zdrava hrana dobro
izgleda, je lahka za pripravo in je tudi zelo dobra. No, na večerji je potem marsikoga
potegnilo še v »nezdrave« vode, a vsega pač ne moremo osvojiti v le enem
popoldnevu.
Drugi dan je bil bolj športno obarvan, saj smo se pogovarjali o vadbi in si ogledali tudi
fitnes. Vmes je bilo vse potrebno seveda preizkusiti tudi v praksi. Tokrat nam je Iva,
ki je tudi Les Miles inštruktorica, pokazala nekaj vaj z lastno obremenitvijo, ki jih lahko
izvajamo brez orodij, v šolski telovadnici ali kar doma. V teoretično-praktični delavnici
so potem športniki sami prikazali vaje za posamezne mišične skupine, druženje pa je
zaokrožilo prijetno sobotno kosilo, po katerem so nekateri še izkoristili popoldansko
možnost kopanja.
Zapisala: Urška Kustura
Seminar Mladi športnik, Murska Sobota, 22. november
PRIJETNO V GOZDIČKU
Letošnji seminar Mladi športnik je bil že 6. po vrsti. Zbrali smo se v zelo lepo
urejenem vrtcu Murska Sobota, kjer so se prijazno ponudili, da nam odstopijo
svoje prostore. Organizatorji seminarja se vrtcu lepo zahvaljujemo za odlično
izpeljano pripravo, pogostitev in prijetno vzdušje.
Seminarja se je udeležilo 18 strokovnih delavcev, večina iz razvojnih oddelkov po
Sloveniji. Vsako leto se trudimo pridobiti nove izvajalce, že utečenim izvajalcem pa
ponudimo dodatne izobraževalne vsebine, ki lahko obogatijo njihovo delo na
športnem področju. Število razvojnih oddelkov se po posameznih regijah veča, zato
se trudimo zajeti čim več vrtcev, ki bi lahko izvajali naš program.

Letos so se seminarja prvič udeležili strokovni delavci iz sledečih institucij: Vrtec
Velenje, Vrtec Krško,Vrtec Zelena jama Ljubljana, CUVD Draga. Prejeli so vse
potrebne informacije glede izvajanja programa.
Program je tudi letos financiran s pomočjo
mednarodnih sredstev. Glede na pridobljena sredstva
udeležencem zagotovimo majice za otroke in
strokovne sodelavce ter medalje za vse otroke.
Vsako leto želimo ob osnovnem izobraževanju za
izvajalce ponuditi tudi raznolike vsebine s področja
gibanja. Letos nam je ga. Barbara Petek predstavila
jogo za otroke. Iz teoretičnega in praktičnega vidika
smo spoznali pomen joge tudi za otroke s posebnimi
potrebami. Na voljo smo imeli velik prostor v telovadnici, kjer smo določene vaje
lahko tudi preizkusili. Izmenjali smo izkušnje iz prakse, kako bi lahko določene
elemente v jogi prilagodili tudi za otroke s posebnimi potrebami.
Skupina otrok iz vrtca nam je pod vodstvom ge. Barbare predstavila kratko zgodbo z
elementi joge. Specialna olimpiada Slovenije je otrokom v zahvalo za sodelovanje
podelila poganjalec in nekaj materiala za ustvarjanje.
Pregledali smo tudi novosti v programu. Trenutno pripravljamo nov vadbeni priročnik
Mladi športnik ter pripadajoč Kurikulum z vajami, kar bo izvajalcem programa olajšalo
načrtovanje gibalnih uric. Upamo, da seminar izvedemo tudi v naslednjem šolskem
letu.
Poročilo pripravila: Tatjana Visočnik, vodja programa Mladi športnik
Košarkarski turnir, Dobrova, 23.11.
KOŠARKARJI GOSTOVALI NA DOBROVI
Sobota, 23.11.2019 je bila košarkarsko obarvana.
V športni dvorani Dobrova so se zbrali
specialisti za košarko. Center Janeza Levca
Ljubljana je organiziral 14. državni turnir v
košarki. Udeležilo se ga je 12 ekip, skupaj 89
tekmovalcev in 24 spremljevalcev. Tekmovanje
je potekalo na treh zahtevnostnih nivojih.
Na otvoritvi, ki jo je vodila naša zlata judoistka iz
Abu Dhabija Tina Skerlep, so se predstavili plesalci Centra Janeza Levca enota
Dečkova, športnike pa je med drugimi pozdravila predstavnica občine Polhov
Gradec. Med tekmovanjem so košarkarje navdušile mažoretke s svojim nastopom.
Obiskal nas je župan občine Dobrova in si ogledal nekaj tekem, pozdravil športnike in
jim zaželel čim več košev. Po kosilu je sledila zabava v avli OŠ Dobrova z DJ
Markom v družbi Lipkota in maskota KK Krka – Zajec. Vidno utrujenim košarkarjem je
zaslužene medalje podelil ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana Matej Rovšek.
Podelitev pa je vodila Tina Skerlep.
Zapisala: Barbara Rode

MATP državne igre, Celje, 30.11.
V CELJU ZAOKROŽILI TEKMOVALNO LETO
Organizator 12. državnih MATP iger je bil Center
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, ki je
sicer tudi uradni nosilec programa treninga
motoričnih aktivnosti MATP za celjsko-koroško
regijo.
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je v
soboto, 30. novembra, organiziral 12. državne igre
specialne olimpiade MATP. Dejstvo je, da se z dobro promocijo programa
prilagojenih športnih aktivnosti-MATP vsako leto veča število tekmovalcev in ekip iz
vse Slovenije. Prijavljenih je bilo 111 tekmovalcev in 81 trenerjev/spremljevalcev iz
30 ekip – članic SO Slovenije. V celjski dvorani Golovec se nas je srečalo in družilo
krepko čez 300 športnikov, njihovih trenerjev in spremljevalcev, organizatorjev
prostovoljcev 40 študentk PeF Ljubljana), častnih gostov, organizatorjev,
nastopajočih (preko 35) ter nenazadnje vseh prijateljev MATP-ja (starši uporabnikov
na tribunah). Organizatorji smo se potrudili za celostno podobo iger, vsi tekmovalci in
spremljevalci so dobili darilne vrečke (Tshirt, bidon, malico ob prihodu), prav tako
smo pripravili bogat kulturni program (preko 35 vseh nastopajočih), se potrudili z
številnimi označbami dvorane (registracijski pult, info točka, nega, prva pomoč, WC,
oznake ekip na mizah, ipd.).
Častni govorci na državnih igrah so bili podžupan MO Celje Vladimir Ljubek, Ljubo
Miličević, predsednik Specialne Olimpiade Slovenije, mag. Tine Kovačič, vodja
tekmovanja in predsednik organizacijskega odbora iger, prof. dr. Tjaša Filipčič,
predstavnica Pedagoške fakultete v Ljubljani, Tanja Princes, glavna trenerka za
MATP pri SO.
Kulturni program so s svojo plesno točko popestrili varovanci CUDV Dobrna in pevke
pevskega zbora Dobrna in No nejm bend (pevka Anja Irmančnik s pianistom) ter
folkloristi CUDV Dobrna. Slovesno zaprisego specialne olimpiade je izrekla športnica
specialne olimpiade Ina Košič:«Pustite mi zmagati, če pa že ne morem zmagati, naj
bom vsaj pogumna v svojem poizkusu!«
Po svečani zaprisegi je Tjaša Filipčič slavnostno otvorila igre. Tekmovalci specialne
olimpiade so se pomerili na 5. tekmovalnih disciplinah in sicer v vožnji z vozičkom
skozi tunel, trakove in slalom med količki, v zbijanju žog s stožca, v podiranju kegljev,
v brcanju žoge v gol (elementih nogometa), met vrečke v cilj.
Urška Žolnir, judoistka in Dino Murić, košarkar priznana slovenska športnika sta ob
zaključku 12. državnih iger MATP specialne olimpiade podelila medalje in priznanja
vsem športnikom specialne olimpiade. Menimo da je vse potekalo po zastavljeni
časovnici, razen zaključne glasbe s plesom, ker sta nam na dan prireditve
odpovedala sodelovanje na pop. delu prireditve No nejm bend (pevka Anja Irmančnik
s pianistom).
Zapisal: Tine Kovačič, vodja tekmovanja

