
SEMINAR O 

ORGANIZIRANOSTI 

   PROGRAM SEMINARJA: 

   10.00 - Organiziranost in delovanje SOS  

              (Urška Kustura, izvršna sekretarka) 

10.50 - Odmor  

11.10 - Športna pravila in organizacija 

                tekmovanj 

              (Silvester Polc, športni direktor) 

12.30 - Diskusija, vprašanja in pobude 

 



ORGANIZIRANOST 

• največja športna organizacija na 

svetu (rast Azija 18%); v 10 letih iz   

1 milj. na 3,5 milj.; do 2015 5,5 milj. 

• pravila igre določa mednarodna SOI 

(sedež v Washingtonu, ZDA) 

• SOS je del SOEE (sedež v Dublinu) 

• v Sloveniji letno okoli 20 tekmovanj 

• 1750 športnikov, 350 trenerjev 

• širše razumevanje ideje SO 

• poznavanje pravil, sistema 

tekmovanj 



SPECIALNA OLIMPIJADA / 

PARAOLIMPIJSKE IGRE 

 

 

  

• osebe z motnjami v 

duševnem razvoju 

(zmerna, težja, težka 

motnja) 

• celoletni program 

treningov in 

tekmovanj 

• namenjena 

športnikom vseh 

nivojev sposobnosti 

(delitev v skupine ...) 

 



SPECIALNA OLIMPIJADA / 

PARAOLIMPIJSKE IGRE 

• najboljši športniki invalidi (vrhunski 

športniki) 

• invalidnost vseh vrst (tudi motnja v 

duševnem razvoju) 

 

 



SOS NI LE ŠPORT 

• je predvsem šport, vendar ne le to 

(celoletni trening z najmanj 12-tedensko 

pripravo na tekmovanje) 

• kvalitetno in zdravo življenje 

    (2 treninga tedensko po 1,5 h) 

• socializacija oseb z motnjami  

• razvijanje spodbudnega odnosa 

okolice do oseb z motnjami 

• tekmovanje z enako sposobnimi 



SVET. ZGODOVINA 

• Eunice Kennedy Shriver (2009) 

 1962 počitniški kamp na domu 

• 1968 – uradni začetek svet. gibanja  

 1. Poletne svetovne igre (Chicago) – 
1.000 športnikov 

• 1977 – prve zimske svetovne igre – 
500 športnikov 

• Atene 2011 – 8.000 tekmovalcev 

• Pjongčang  2013 – 2.200 tekmovalc. 

• Los Angeles 2015, Schladming 2017 

 



SLO. ZGODOVINA 

• 1983 prve športne igre, Črna (lokalne) 

• 1988 prve republiške igre, Črna 

• 1990 v okviru Sožitja, komisija 

• 1992 komisija → SOS 

• 1990 Evropske Škotska, 1991 

Svetovne Minnesota (vsaki dve leti) 

• 1992 zimske državne igre (vsako leto 

državne igre) 

• 17. poletne, Maribor 2014 (13.-15.6.); 

 15. zimske, Črna 2015 (4-letni cikel) 

 



POSLANSTVO 

• osebe od 8 let dalje 

   (program MLADI ŠPORTNIK, 4-7) 

• celoletni trening in tekmovanja 

• tekmovanja v olimpijskih športih  

• šport za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju in drugimi 
motnjami 

• dobra kondicijska pripravljenost 

• pogum in radost 

• prijateljstvo 



POSLANSTVO 

• sprejemanje in spoštovanje 

drugačnosti 

• neusahljiv vir optimizma za 

življenje (in z življenjem) oseb z 

motnjami v duševnem razvoju 

• Pustite mi zmagati, če pa ne 

morem zmagati, naj bom 

pogumen v svojem poskusu! 



Povezave doma in v svetu 
Olimpijski komite Slovenije 

 

Zveza za šport invalidov Slovenije - POK 

 

Zveza Sožitje 

 

Društvo specialna olimpiada Slovenije 

 

                         SOEE 

 

                          SOI  

  

                          IOC 

 



NOTRANJA STRUKTURA 

OBČNI ZBOR 

IZVRŠNI ODBOR 

• vodje regij 

• glavni trenerji po športih 

• predstavnik Kluba staršev 

• predstavnika tekmovalcev 

• predstavnik zveze Sožitje  

KOMISIJE ZA POSAMEZNAPODROČJA 

ODBOR TEKMOVALCEV 

• sekretarka (nacionalna pisarna) 



Športi pri nas 

• 8 poletnih športov  

    (atletika, plavanje, košarka, balinanje, 
kolesarstvo, nogomet, namizni tenis, 
judo) 

• 3 zimski športi 

 (alpsko smučanje, smučarski tek, 
krpljanje) 

• MATP program 

• Mladi športnik 

• pobuda: floorball 

     

 



Sistem tekmovanj 

• LOKALNE IGRE (znotraj centrov) 

• REGIJSKE IGRE (5 regij), MATP 

• DRŽAVNE IGRE (poletne, zimske, 

MATP IGRE, MATP vodne igre) 

• MEDNARODNI TURNIRJI v 

posameznih športih 

• EVROPSKE IGRE, Antwerpen 2014 

• SVETOVNE (poletne, zimske) IGRE 

    vsaki dve leti, ko ni običajnih OI 

 



Organizacija tekmovanj 

• IO SOS in občni zbor določita 
organizatorja državnih iger  

   (4-letni cikel od 2012, več Silvo) 

• državni turnirji v posameznih 
športih  

 

• mednarodna tekmovanja 
(določene kvote glede na razvitost 
programa) 



PROGRAM SOS 2014 
• 22. januar 

Seminar o organiziranosti SOS, IO 

SOS, Ljubljana 

• 5. februar 

Turnir v smučarskem teku, CUDV Črna, Črna 

• 12. februar 

Turnir v alpskem smučanju, Oš Gustava Šiliha, 

Maribor 

• marec 

Turnir v judu, Judo Klub Bežigrad, Ljubljana 

• 27. marec 

Občni zbor in podelitev priznanj SOS, IO SOS, 

Ljubljana 

• od aprila do oktobra 

19. Nogometna liga SOS 

• april - Regijske igre MATP 

 



PROGRAM SOS 2014 
• 11.-13. april 

Konferenca nogometnih koordinatorjev, Varšava 

(Poljska) 

• maj - regijske igre: 

• primorsko-notranjska: OŠ M. Vilharja Postojna 

• gorenjska: OŠ Antona Janše Radovljica 

• mariborsko-pomurska: OŠ Minke Namestnik 

Slovenska Bistrica  

• 23. maj ljubljansko-dolenjska: VDC Novo 

mesto                                                                     

• celjsko-koroška: CUDV Dobrna 

• 17. - 25. maj - 14. Evropski nogometni teden 

 

• 13.-15. junij 

Poletne državne igre, OŠ Gustav Šilih Maribor 

 

  



PROGRAM SOS 2014 

• 9. - 21. september 

Evropske igre, Antwerpen (Belgija) 

• oktober Kolesarski turnir, CUDV Črna 

• oktober Ljubljanski maraton, Ljubljana 

• november Evropska konferenca, Malta 

• november Seminar in izdaja priročnika za 

trenerje balinanja, IO SOS, Ljubljana 

• november Košarkarski turnir (elementi košarke), 

II. OŠ Žalec, Žalec 

• 29. november – 7. december 

11. Evropski košarkarski teden 

• november 

MATP vodne državne igre, CUDV Draga 

 



www.specialna-olimpiada.si  

SPLETNA STRAN 

www.specialci.si 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



• PRIROČNIKI! 



 



 



 



SPLETNA STRAN 

Mednarodne specialne 

olimpijade  

www.specialolympics.org 



 



 



 



FINANCIRANJE  

I. Zveza Sožitje iz Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij FIHO (domača dejavnost) 

II. Zveza za šport invalidov Slovenije - 
POK (mednarodna dejavnost) 

III. Pokrovitelji (nacionalno, lokalno) 

IV. ČLANARINE, dohodnina  

V. Mednarodne donacije (HAP, 
mednarodni seminarji, košarka, 
nogomet) 

  



ČLANARINE 

 



ZDRAV. PROGRAM 

 Želimo:  
• zbirati in analizirati podatke o 
zdravstvenem stanju posameznikov ter 
s tem izboljšati obstoječe stanje;  
• na osnovi dobljenih rezultatov 
svetovati osebnim zdravstvenim 
delavcem posameznikov (zdravnikom, 
fizioterapevtom);  
• izšolati strokovnjake, ki bi lahko tudi 
na lokalni ravni pomagali ustanovam 
(zavodom, šolam, vrtcem) in razširiti 
znanje o ljudeh s posebnimi potrebami 



ZDRAV. PROGRAM 
 Program »zabavni fitnes«:  

• test moči in gibljivosti 
posameznika;  
• svetovanje športnikom, 
trenerjem oziroma staršem 
glede vaj za gibljivost, moč in 
ravnotežje, ki so za 
posameznika primerne in 
kako naj jih izvaja;  
• predstavitev ogrevanja in 
ohlajevanja na vadbi;  
• seznanjanje športnikov z 
novimi vajami.  



INFORMACIJE 
Društvo specialna olimpiada Slovenije 

Samova 9  

SI-1000 Ljubljana 

 

e-pošta:  

so.slovenija@gmail.com  

 

spletna stran:  

www.specialci.si  

 

Facebook: 

www.facebook.com/specialci  


