
Društvo Sožitje 

 

Marko Mohorič, predsednik društva - društvo Sožitje  je namenjeno  

delu z osebami, ki imajo motnje v duševnem in telesnem razvoju. 

Osnovni cilj je osebam z motnjami v razvoju omogočiti čim bolj 

enakopravno in polno življenje,. Društvo deluje od leta 1968, vanj pa 

je vključenih cca 150 oseb z območja Škofje Loke in obeh dolin, 

skupaj s starši in drugimi sodelavci društvo  šteje cca 350 članov. 

Dejavnosti društva so  izobraževanje, šport in rekreacija, folklorna 

skupina, klub staršev, vsakodnevni prevozi  cca 90 oseb iz obeh 

dolin in okolice v Škofjo Loko, kjer potekajo dnevne dejavnosti.     

Pajo Cakiči, sodelavec društva za športne dejavnosti -  v društvu 

sodeluje od leta 1992, ko je v dejavnost vključil svojega otroka. 

Posvetil se je predvsem treningu plavanja in celo napisal priročnik 

za plavalni trening otrok z motnjami v razvoju. Že leta 1994 se je   

vključil v dejavnosti za specialne olimpiade. Organiziral je športno 

dejavnost  različnih zvrsti – atletika, plavanje, met žoge, košarka, 

namizni tenis, zimski športi in s tekmovalci odšel na številne 

specialne olimpiade po svetu – Irska, Kitajska, Koreja,  Japonska, 

ZDA, Grčija, Belgija – odkoder so se vedno vračali z medaljami. 

Skupini tekmujočih je uspel priključiti tudi otroke, ki sicer niso bili 

vključeni v društva hendikepiranih, npr. dekle Darja Buh iz 

Poljanske doline, je sicer delala doma na kmetiji, peljali pa so jo na 

zimske igre v Idaho, kjer je v krpljanju osvojila bronasto medaljo.  

Pajo Cakiči je zlasti ponosen na odlično  vodenje organizacijske 

skupine za izvedbo zimskih Alpskih iger specialne olimpiade 2004  

na Starem vrhu,  kjer je sodelovalo 15 držav iz Evrope in Azije.  

Barbara Tušek, strokovna sodelavka za šport in rekreacijo oseb z 

motnjami v razvoju, od leta 2007  nadaljuje delo, katerega osrednji 

cilj je  izboljšati kvaliteto življenja prizadetih oseb. Neposredni 

namen njenega dela je športna dejavnost hendikepiranih, enako 

pomemben cilj tega pa je njihovo druženje in skrb za telesno 

zdravje, saj se sicer mnogi premalo gibajo. Veliko vlogo pri teh 

dejavnostih  imajo starši otrok in želja je, da bi otroke z motnjami v 

razvoju v skupino s športnimi in drugimi aktivnostmi  pripeljali že v 

zgodnji mladosti. 

Po intervjuju Ivana Križnarja z ekipo Sožitja  povzel Marjan Luževič, 2016  


