
ZIMSKO ŠPORTNI TABOR ŠDSS  
Veliko slepih in slabovidnih mladih s področja celotne Slovenije je ponovno 
uživalo v popolni zimski idili na Pokljuki 

 
Športno društvo slepih in slabovidnih je ob podpori Zavoda za slepo in slabovidno mladino 
prejšnji teden že petič organiziralo zimski tabor za slepo in slabovidno mladino na Pokljuki. 
Nastanjeni smo bili v Šport hotelu na Pokljuki, kjer bivalne kapacitete ustrezajo slepim in 
slabovidnim. Ponovno smo bili toplo pričakani s strani hotelskega osebja, ki kljub temu, da je 
hotel nujno potreben obnove, skušajo gostom pričarati prelepo zimsko idilo. Za slepe in 
slabovidne je zelo pomembno, da se vračajo nazaj na kraj, kjer so že orientirani in lahko 
nemoteno že s prvim dnem pričnejo aktivno sodelovati v taboru. Vsi novinci se s pomočjo 
ostalih udeležencev, že v toku prvega dne spoznajo z vsemi podrobnostmi bivalnega okolja, 
kakor tudi s potekom tabora. 
 
Tabor je bil predvsem športno obarvan in aktivnosti, ki so se odvijale v času tabora so 
prilagojene slepim in slabovidnim. Večino časa smo prebili na rudnem polju, kjer smo se učili 
teči na smučeh. Spoznali smo se tako s klasično kakor tudi z drsalno tehniko, ki je 
slabovidnim bolj priljubljena. Slepim je priljubljenejša klasična tehnika, ki ob dobro urejenih 
progah omogoča  slepemu povsem samostojen tek  Nekaj posameznikov se je odločilo 
obnoviti svoje znanje na alpskih smučeh, zato smo prvi in zadnji dan tabora namenili tudi 
alpskemu smučanju.. Dnevi so nam ob še dodatnih spremljevalnih aktivnostih hitro minevali. 
Večeri so bili namenjeni pogovornim delavnicam, kjer smo obnovili nekaj splošnih znanj 
preko vprašanj iz malih sivih celic.   
 
Ob koncu tabora smo skupaj z MDSS Kranj, organizirali Odprto prvenstvo ZDSSS v teku na 
smučeh, kjer so se tekmovalci in tekmovalke pomerili v kategorijah ločenih po spolu in 
stopnji slepote.  Zmagovalci so: 
do 40 let ; slabovidni: Boštjan Bratušek, Nuša Car; slepi: Sandi Sabo, Tanja Jesih Bačnik 
nad 40 let; slabovidni: Franc Vodenik, Zdenka Benedik; slepi: Ivan Hrovat, Terezija Dolinar  
 
Tabora se je udeležilo dvajset mladih, za katere smo skrbeli voditelji Jerneja Jelenc, Igor 
Miklavčič, Tatjana Murn, Katjuša Koprivnikar in Gregor Habjan. Ob tem bi se jim rad 
zahvalil za res kakovostno pomoč pri izvedbi tabora. Posebna zahvala gre tudi Zvezi za šport 
otrok in mladine Slovenije, Zvezi za šport invalidov, Zvezi društev slepih in slabovidnih 
Slovenije, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih, Športni zvezi Škofja Loka in Alpini 
Žiri ter vsem, ki tako ali drugače podpirajo naše projekte. Skupaj omogočamo mladim slepim 
in slabovidnim, da kvalitetno preživijo del svojega  prostega časa in uživajo s prijatelji v 
zimskih radostih.  
 
Naj vas ob koncu seznanim še z našimi preostalimi načrtovanimi aktivnostmi v letošnjem 
letu. V mesecu juliju in avgustu bomo ponovno  izvedli  poletni tabor na Kolpi in večdnevno 
gorniško turo. Poskrbeli bomo tudi za redno dejavnost nekaterih naših srednješolcev v 
njihovih domačih krajih, kjer bodo skušali pametno izrabljati svoj prosti čas. Veseli bi bili, če 
bomo lahko izpeljali tudi jesenski tabor s tandemi, za katerega je že zdaj veliko zanimanje s 
strani mladih slepih in slabovidnih.  
 
 
      Prispevek pripravil predsednik ŠDSS: 
         

Gregor Habjan 


