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8. državne vodne igre MATP 
 

Projekt je sofinanciran preko pridobljenih sredstev iz: 

 

1. razpisa Zavoda za šolstvo Republike Slovenije za sofinanciranje mednarodne 

dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,  

2. razpisa za sofinanciranje humanitarnih, invalidskih projektov Občine Ajdovščina 

ter sponzorjev, 

3. donacije Specialne olimpiade Slovenije, 

4. kotizacij in  

5. sredstev sponzorjev. 

IZVAJALCI PROJEKTA  

 

Vloga 
Ime in priimek/rojstni datum / 
Šola, institucija/ 
Delovno mesto 

Opravljene naloge v okviru 
projekta 

Koordinator/ka 
 

Tanja Princes, učitelj 
 

Sklic sestankov, nabave, bilten, 
dopisi, kontakti, vabila, poročila, 
finance, koordiniranje 

Drugi strokovni 
delavci: 

Matejka Moderc, delovni terapevt Vodja sodnikov, obeležja, piprava 
prostorov- dekoracija 

 Mateja Kete Černe, učitelj Vodja prostovoljcev, podelitvena 
slovesnost 

 Erika Čuk, učitelj Vodja delavnic 

 Kristina Mohorčič, učitelj Sodnik 

 Erika Novinec, medicinska sestra Info točka, darila 

 Katarina Trbanc, učitelj Sodnik, zapisnikar 

 Ivan Cervo, učitelj Tehnika, podeitev, piprava prostorov 
- dekoracija 

 Mija Plevnik, učitelj Vodja protokola 

 Petra Trbižan, učitelj Vodja ekipe Cirius 

 Klavdija Krušec, fizioterapevt Sodnik 

 Mojca Bolčina, fizioterapevt Sodnik 

 Tamara Srebot, učitelj Likovna delavnica, , piprava 
prostorov- dekoracija 

 Loredana Sajovic, učitelj Glasbena delavnica 

 Janja Kozorog, učitelj Sprostitev in senzorika 

 Mojca Ipavec, učitelj Gibalna delavnica 

 Petra Curk, učitelj Spiker, spremljevalec 

 Milojka Lozar, učitelj Prehrana 

 Ivica Petrič, učitelj Prehrana 

 Saša Premrl, učitelj Prehrana 

 Andreja Trošt, varuška Spremljevalec, nega 

 Alenka Puc, varuška Spremljevalec, nega 

 Mateja Štor, učitelj Fotoprojekcija 
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Partnerji: 
 

1. Dnevni centar za radnu terapiju i 
rehabilitaciju Pula HR  

Udeležba na tekmovanju in 
delavnicah 

 2. Centar za rehabilitaciju Mir 
Kaštel Novi HR  

Udeležba na tekmovanju in 
delavnicah 

 3. Centar za rehabilitaciju Fortica
 , Kraljevica HR 

Udeležba na tekmovanju in 
delavnicah 

 Konzulat Republike Hrvaške Podpora  

 Občina Vipava  

 Slovenska filantropija- Hiša sadeži 
družbe Vipava 

Sodelovanje pri razpisu 

 Osnovna šola Draga Bajca Vipava Oddaja prostorov 

 Specialna olimpiada Slovenije  Prireditelj 

Učenci 80  

Starši 20  

Prostovoljci 20  

C. CILJNE SKUPINE 

 velikost in sestava  (skupina, ki je bila vključena v projektne aktivnosti) 

 

 Število neposredno vključenih oddelkov/število udeležencev 

Predšolska vzgoja 0 

Osnovna šola 30 

Srednja šola 30 

Starši 20 

Drugi: 20 študentje Pedagoške fakultete Ljubljana in Pedagoške fakultete 
Koper 
10 nastopajoči 
10 tehnika 
6 novinarji povabljeni 
43 trenerji 
27 delavci Cirius Vipava 

Č. CILJI  IN REZULTATI V s priloženim dokumentarnim gradivom (Priloga 1) 

(po potrebi dodajte vrstice) 
 
Načrtovani cilji – 
navedeni v prijavi 
 

Uresničeni z naslednjimi 
aktivnostmi 

Neuresničeni 
cilji 

Vzroki 

spodbujanje socialne 
integracije med otroci, 
mladostniki in 
odraslimi osebami s 
posebnimi potrebami 
ter večinsko 
populacijo vseh 
generacij 

Skupne aktivnosti oseb s 
posebnimi potrebami vseh 
starosti ter študentov Pef, 
staršev 

- - 

povezava z lokalnim 
okoljem 

Osnovna šola Vipava, 
organizacije in posamezniki- z 
donacijami in storitvami 

- - 
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prekomejno 
povezovanje institucij 
in posameznikov 
preko inkluzivnih 
vsebin 

Udeležba treh ekip iz 
Hrvaške, delavnice, druženje, 
zabava 

- - 

premagovanje razlik 
za bolj odprto in 
strpnejšo družbo, ki 
bo pripravljena na 
enakovredno 
vključevanje vseh 
otrok in mladostnikov 
v družbeno dogajanje 

Ozaveščanje okolja preko 
medijev: Radio KP, Primorske 
novice, FB 

  

razbijanje predsodkov 
do oseb s posebnimi 
potrebami 

Prikaz naučenih spretnosti v 
vodi- začetki plavanja, tudi oni 
zmorejo 

- - 

spodbujanje socialne 
integracije med otroci, 
mladostniki in 
odraslimi osebami s 
posebnimi potrebami 

Različne straostne skupine 
tekmovalcev 

- - 

širjenje informacij 
(vsebin, metod, 
pristopov) o delu na 
področju inkluzije 
oseb s posebnimi 
potrebami preko igre 
in športa  

Članek v Športnik (ZŠIS-POK, 
Vipavski glas, Radio KP) 

- - 

prakse poučevanja 
preko projektov (e-
Twinning in 
Erasmus+) 

 Rezultati se bodo 
pokazali na daljši 
rok 

Dolgoročen cilj 

 
vzpostavitev povezav 
z drugimi evropskimi 
institucijami ter 
kasnejša izmenjava 
primerov dobre 
 
 
 

Stiki s Hrvaškimi institucijami, 
medsebolnjo sodelovanje na 
področju športa za invalide še 
naprej, možnost skupnih 
projektov 

Dolgoročen cilj Dolgoročen cilj 

 
 
Pričakovani rezultati –  
navedeni v prijavi 
 

Doseženi rezultati pri ciljni skupini, 
ki ste jo navedli v prijavi 

 
 

Navedite rezultate, 
ki jih niste dosegli 
in vzroke 

večja prepoznavnost centra, ki 
nudi celovito podporo osebam s 
posebnimi potrebami v regiji in s 
tem boljše možnosti za 
nadaljnje delo 

Preko vključevanja večinske 
populacije, donatorjev, udeleže 
znanih osebnosti, medijev je bil 
projekt odmeven, posledično Cirius. 
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večji vpliv na spremembe stališč 
do oseb s posebnimi potrebami 

Preko projekta smo omogočili osebam 
s posebnimi potrebami, da so 
prikazali naučene spretnosti in s tem 
podrli stereotipe o njihovi nemoči. 

 

medsebojno povezovanje med 
šolami, občino, lokalnim 
prebivalstvom 
 

Povezali smo se z različnimi 
ustanovami8šole, fakultete, 
organizacije, društva, občina…) 

 

širjenje podporne mreže 
(lokalno prebivalstvo, 
sponzorji…) 

Prostovoljci iz lokalnega okolje, 
Fakultet Lj in KP 

 

možnost pridobitve nadaljnjega 
sofinaciranja (sponzorji, občina- 
na podlagi dobrih izkušenj 

Sodelovanje s sponzorji- zahvale in 
poročilo, slikovni material, osebni 
obisk, klic, bodo pripomogli k 
nadaljnjemu sodelovanju. 

 

večji vpliv na spremembo politik Poročilo županu. Rezultati se bodo 
pokazali na daljši 
rok. 

čezmejno sodelovanje v 
prihodnosti (Erasmus+, e-
Twinning 

Kontakti, naslednji mesec se 
udeležimo športne prireditve v Opatiji, 
kjer se srečamo z udeleženci in 
krepimo dobro sodelovanje. 

Rezultati se bodo 
pokazali na daljši 
rok. 

športni dogodki  postanejo 
stalnica 

V naslednjem letu bomo organizirali 
regijske igre za osebe s posebnimi 
potrebami. 

Rezultati se bodo 
pokazali na daljši 
rok. 

boljše vključevanje oseb s 
posebnimi potrebami v okolje 

Samopotrjevanje, prepoznavnost, 
odpravljanje predsodkov okolja, 
poznanstva, vse to pripomore k 
boljšemu socialnemu vključevanju 

Rezultati se bodo 
pokazali na daljši 
rok. 

D. POVZETEK PROJEKTA  

 
8. državne vodne igre MATP 

Populacija z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in gibalnem razvoju je velikokrat 

prikrajšana za izkušnje, ki pripomorejo k njihovemu socialnemu vključevanju, posledično pa tudi 

k možnostim za samopotrjevanje in razvoj.   

Z udeležbo v MATP programu želimo učencem z najtežjimi kombiniranimi motnjami ponuditi 

priložnosti, da izkusijo dobrobiti športa. Tovrstni dogodki niso tekmovanja v smislu 

medsebojnega primerjanja rezultatov in dosežkov, temveč prikaz naučenih spretnosti in 

samopotrjevanje. Gre za trud posameznika v premagovanju ovir, zavračanju predsodkov 

okolice in obenem dokaz,  da se z vztrajnim delom in vero v uspeh lahko doseže dobre 

rezultate. 

V soboto, 17. novembra 2018, je CIRIIUS Vipava organiziral 8. Državne vodne igre MATP . 

Sredstva za izvedbo iger smo pridobili preko razpisa Zavoda za šolstvo Republike Slovenije za 

sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Specialne 

olimpiade, razpisa za sofinanciranje humanitarnih, invalidskih projektov Občine Ajdovščina ter 

sponzorjev.   

Prijavljenih je bilo 17 ekip, ena je udeležbo odpovedala. 13 ekip je bilo slovenskih 3 pa hrvaške. 

Nastopilo je preko 50  tekmovalcev, spremljalo jih je 43 spremljevalcev.  

Na otvoritveni slovesnosti, ki je potekala v telovadnici Osnovne šole Draga Bajca    Vipava, so 

sodelovali: ravnateljica CIRIUS-a Vipava ga. Kristina Bratina, direktorica Zveze slovenskih 

društev Sožitje Mateja de Reya in vodja tekmovanja, Tanja Princes. Za glasbeno popestritev 
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poskrbeli učenci Cirius. Ekipe so vkorakale ob slavnostni koračnici, tekmovalci so izrekli prisego 

in prisluhnili himni. Plesni nastop na drogu je izvedla supina Sport pole-dance Ajdovščina. 

V bazenu Cirius je potekal tekmovalni del in delavnice. Tekmovanja v vodnih aktivnostih MATP 

omogočajo izvajanje aktivnosti na treh težavnostnih nivojih. Vsak nivo je zajemal 6 nalog s 

področja prilagajanja na vodo. Vsak tekmovalec je imel možnost izvesti naloge v sklopu njemu 

primernega nivoja samostojno ali s pomočjo. Tekmovalci so  pokazali, kako pogumni so  v vodi 

in katere veščine obvladajo. Tekmovali so proti strahovom, predsodkom, in dokazali, da tudi oni 

zmorejo. Vsi tekmovalci so si zaslužili pozornost in priznanje za svoje prizadevanje in napredek. 

Poleg tekmovalnega dela so v Ciriusu potekale delavnico na temo zdravega življenjskega sloga: 

priprava zdravega napitka, sproščanje, gibalna , likovna, glasbena delavnica. Medalje je 

tekmovalcem podelila Polona Batagelj, najboljša slovenska cesta kolesarka. 

Medalje je podeljevala najboljša slovenska cestna kolesarka Polona Batagelj.    

Na igrah so sodelovali prostovoljci Pedagoške fakultete Ljubljana s profesorico Tjašo Filipčič in 

Pedagoške fakultete Koper ter posamezni prostovoljci iz lokalnega okolja. Igre so podprli 

donatorji: Zavarovalnica Triglav, Lisca d. d. modna oblačila Sevnica, Fructal Ajdovščina, Petrol 

d. d.,  medijsko pa  Radio Koper, ki je pripravil najavo in poročal v živo ter Primorske novice s 

prispevkom v Soboti. 

Igre smo najavili v Napovedniku, objavili na spletu in FB.  

Objavili smo članek v lokalnem in strokovnem tisku (Naš zbornik, Športnik). 

Pomen projekta je v vključevanju oseb z motnjami v razvoju v dejavnosti okolja, medsebojno 

povezovanje ter premagovanje stereotipov o osebah z motnjami v razvoju. 

OBJAVE / PREDSTAVITVE:  

Vrste objave / 
predstavitve 

Objava  - KJE Objava - KDAJ Priloge - opombe 

Radio Koper Radio 17.11.2018 ob 12.00  Poročanje v živo 

Primorske novice Sobota 24.11.2018  

Vipavski glas  December, 2018  

Športnik    

Latnik  December 2018 Št. 204 

Spletna stran CIRIUS Vipava: http://www.cirius-vipava.si/8-drzavne-vodne-igre-sos-matp/ 
FB Cirius Vipava; Portal moja občina (Vipava, Ajdovščina) 

 
Tanja Princes,  koordinatorka projekta 

http://www.cirius-vipava.si/8-drzavne-vodne-igre-sos-matp/
https://www.facebook.com/ciriusvipava/
https://www.mojaobcina.si/vipava/novice/solstvo/8-drzavne-vodne-igre-sos--matp.html

