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RAZPIS 
 

18. Poletne državne igre 
Specialne olimpiade Slovenije 

 
Prireditelj 

Društvo Specialna olimpiada 
 Slovenije 

 
Organizator 

Center Janeza Levca Ljubljana 
 

Častni pokrovitelj 
Predsednik republike Slovenije g. Borut Pahor 

Mestna občina Ljubljana 
 

Kraj 
Ljubljana 

 
Datum 

8. 6. 2018 – 10. 6. 2018 
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1. PROGRAM 18. POLETNIH DRŽAVNIH IGER SPECIALNE OLIMPIADE 
SLOVENIJE 

 
PETEK, 8. junij 2018 
 

15.00 – 17.00  Prihod ekip v Dijaški dom Bežigrad:  registracija, prevzem biltenov, 
informacije in namestitev. Tuje ekipe so nameščene v internatu CJL. 

17.30 – 18.30   Večerja v Dijaškem domu Bežigrad  

18.30 – 19.30 Sestanek vodij v Dijaškem domu Bežigrad 

20.30 – 22.00 Otvoritvena slovesnost z zabavo v športni dvorani Tivoli 

 

 SOBOTA, 9. junij 2018 
 

7.00 – 8.00 Zajtrk na kraju bivanja 

9.00 – 12.00 PREDTEKMOVANJA: atletika, namizni tenis, nogomet, plavanje, elementi 

košarke v športnem parku Kodeljevo, judo - DP v inkluzivnem judu v 
Kopru, kolesarjenje v vojašnici Edvarda Peperka in balinanje na  balinišču 

BD Zarja v Bežigradu 
10.00 – 18.00 Zdravstveni program (promocija zdravja, pregled oči) v športni dvorani 

Fakultete za šport 
12.30 – 14.30 Kosilo pod šotorom v Športnem parku Kodeljevo  

14.00 – 18.00   Zabavno popoldne: delavnice pod šotorom, ogled Ljubljane (barka, 

vzpenjača,..), obisk ZOO,... 

18.00 – 19.00 Večerja v Dijaškem domu Bežigrad  

20.00 – 23.00 Ples in sestanek vodij ekip v Dijaškem domu Bežigrad  

 
NEDELJA, 10. junij 2018 
 

7.00 – 8.00 Zajtrk na kraju bivanja 

9.00 – 14.00 FINALNA TEKMOVANJA S PODELITVAMI 

13.00 – 16.00 Kosilo in zaključek iger pod šotorom 
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2. ORGANIZACIJSKI ODBOR IN VODJE TEKMOVANJ 

 
 

Vodja organizacijskega odbora:  Hasan Sinanović 
Pomočnik vodje organizacijskega odbora: Tomi Stanković  

 
Vodje tekmovanj:  

 Vodja atletike: Tomi Stankovič  

 Vodja plavanja:  Petra Štuhec  

 Vodja namiznega tenisa: Janez Čmer 

 Vodja nogometa: Matjaž Knez 

 Vodja balinanja: Barbara Rode 

 Vodja kolesarjenja:  Anica Vilfan 

 Vodja elementov košarke: Aljoša Šip 

 Vodja juda: Ana Tatalović 

 

Vodja administracije: Tina Maček 

Koordinator namestitve: Barbara Marič 
Vodja prehrane:  Bernarda Tard 

Prva pomoč: Barbara Baudek 
Vodja prostovoljcev: Tamara Lipičar 

Koordinator za tuje ekipe: Vida Alauf 
Info točka:  Nina Ceglar, Mina Orešek 

Vodja tehnične službe:  Tomi Ambrož 

 

Vodja otvoritvene slovesnosti: Žiga Sedmak 
Vodja programa pod šotorom:  Tatjana Skerlep 

Koordinator sobotnih popoldanskih aktivnostih: Iva Sinanović Topolnik  
Organizator sobotne večerne zabave: Tajana Stevanović 
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3. ŠPORTI IN TEKMOVALNE DISCIPLINE 

 
1. ATLETIKA 

 
Nižji nivo: 

 Tekme z vozički na 25m (brez mehanskega ali električnega pogona)  

 Tekme z vozički na 100 m (brez mehanskega ali električnega pogona)  
 Hoja 25m (s pripomočki: hojca, bergle) 

 Tek 50m (ženske min. 12s, moški min. 11s) 
 Skok v daljino z mesta (ženske max. 120cm, moški max. 140cm)  
 Met žogice 250g (ženske max. 20m, moški 24m)  

 
Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini. 
 
Višji nivo: 

 Tek 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m 
 Skok v daljino z zaletom 
 Skok v višino 
 Suvanje krogle (teža krogle moški 4kg, ženske 3kg) 
 Štafeta 4x 100m 

 
Tekmovalec lahko tekmuje v dveh disciplinah in štafeti. 
 

 

2. BALINANJE 
 

Nižji nivo – elementi balinanja:  
 Bližanje k cilju 

 
Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini. 

 
Višji nivo: 

 Igra posameznikov na 5 obratov oz. do 13 točk (4 krogle)  
 Igra v parih (moške, ženske, mešane) na 5 obratov oz. do 13 točk (2 krogli)  

 
Tekmovalec lahko tekmuje v dveh disciplinah. 
Vsaka ekipa lahko prijavi en par. 
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3. PLAVANJE 
 
Nižji nivo: 

 25m s pripomočki (plavalna deska, rokavčki, jopič) 
 25m  prosto, prsno 

 
Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini. 

 
Višji nivo: 

 50m prosto, prsno 
 100m prosto, prsno 

 200m prosto, prsno 
 4x25m prosto  

 
Tekmovalec lahko tekmuje v dveh disciplinah in štafeti. 

 
 

4. NAMIZNI TENIS 
 
Višji nivo: 

 Igra posamezno 
 Igra dvojic (moške, ženske, mešane) 

 
Tekmovalec lahko tekmuje v dveh disciplinah (igra posameznikom in ena od iger dvojic). 
 
 

5. KOLESARSTVO 
 
Nižji nivo: 

 500 m  

 500 m – modificirana kolesa 
 1000 m  

 
Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini. 

 
Višji nivo: 

 5000 m 
 10 000 m 
 

Tekmovalec lahko tekmuje v dveh disciplinah. 
 

 

6. KOŠARKA 
 
Nižji nivo - elementi košarke 
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7. JUDO 
 
Tekmovanje v judu je enodnevno. Potekalo bo samo v nedeljo.  

 
Prijava in načini tekmovanja 

Ob prijavi naj se navede za vsakega tekmovalca način tekmovanja. Tekmovalec lahko 
nastopa stoje (tachi-waza), kleče ali sede (oboje ne-waza). Vse borbe trajajo 3 min.  

 
 Tekmovanje stoje (tachi-waza) 

 Tekmovanje kleče (ne-waza)  

 Tekmovanje sede (ne-waza)  

 
Končne skupine tekmovalcev bodo narejene med razvrščanjem dan pred tekmovanjem. V 
primeru mešane skupine (tachi-waza in ne-waza) se tachi-waza tekmovalci med seboj borijo 
stoje, z ne-waza tekmovalci pa kleče. Sodnik lahko iz varnostnih razlogov prekine borbo v 
stoječem položaju in jo nadaljuje v klečečem položaju oz. prekine borbo v klečečem položaju 

in jo nadaljuje v sedečem. 
 

Pravila 
Tekmovanje bo izvedeno v skladu s pravili Specialne olimpijade: 

http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/Sports-Rules-
Competitions/SportsRules/Judo_Rules_FINAL-March2014.pdf 

 
 

8. NOGOMET – ekipno 
 

Nogometni turnir je enodnevni. Potekal bo samo v soboto.  
 

Glavni trener (Domen Pociecha) skupaj z ostalimi trenerji izbere 4 ekipe, ki bodo nastopale 
na državnih igrah. Posamezno ekipo sestavlja največ 8 igralcev. Igralni čas je 2x8 minut.  

  

http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/Sports-Rules-Competitions/SportsRules/Judo_Rules_FINAL-March2014.pdf
http://media.specialolympics.org/soi/files/resources/Sports-Rules-Competitions/SportsRules/Judo_Rules_FINAL-March2014.pdf
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4. PRAVILA TEKMOVANJA 

 
 Tekmovanja bodo potekala po uradnih pravilih Specialne olimpiade Slovenije (SOS) 

(glej priročnike za posamezne športe).  
 V primeru zadostnega števila tekmovalcev v posamezni disciplini bodo le-ti razdeljeni 

v 2 (dve) starostni skupini, in sicer: 
o do 15 let, (tekmovalec, ki v letu tekmovanja dopolni 15 let, to so letnik 2003 in 

mlajši), 
o nad 16 let. 

 Tekmovalec na nižjem nivoju lahko tekmuje v eni disciplini, na višjem nivoju pa v 
dveh individualnih disciplinah znotraj posameznega športa ter štafeti.  

 Skupine za predtekmovanja bodo sestavljene na osnovi poslanih rezultatov; za finala 
pa na osnovi rezultatov iz predtekmovanj.  

 V disciplinah, kjer ne bo vsaj treh prijav, tekmovanja ne bo. Če ne bo prijavljenih 3 
tekmovalcev vas bomo o tem obvestili in poskušali tekmovalcu omogočiti tekmovanje 
v drugi disciplini.  

 Diskvalifikacija je možna ob prekoračitvi predtekmovalnega rezultata za 15 % 
(oziroma 20 % na nižjem nivoju) v atletiki, plavanju in kolesarjenju. 

 Rok za pritožbo je 15 minut po končani disciplini, pisno pri tekmovalni žiriji. 

 Odpoved že prijavljenih tekmovalcev je možna do  1. junija 2018.    
 

5. PRIZNANJA 

Prvi trije tekmovalci prejmejo medaljo, ostali trakove za osvojeno mesto. 
 

6. NAMESTITEV 

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana: Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana 

http://www.ddb.si/ 

Prosimo, da ob prijavi pošljete osebne podatke za tekmovalce in spremljevalce (v 
elektronski prijavnici za tekmovanje), ker jih potrebujemo za  prijavo prenočišča.  

 S seboj je potrebno imeti brisače! 

 Na območju prizorišč iger je prepovedano kajenje. 
 

 
 
 

http://www.ddb.si/
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7. PRIJAVE  

Prosim, natančno in čitljivo izpolnite: 
 

 prijavnico ekipe z žigom, točnim naslovom ter davčno številko, 

 prijavnico za popoldanske aktivnosti, 

 soglasja za zbiranje in obdelavo podatkov in fotografiranje tekmovalcev  
 
ter jih pošljete na naslov:  
 
Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana. 

 

 Prijavnica za tekmovalce in trenerje je elektronska. Najdete ju na 
spodnjih povezah: 
 

o prijavnica za tekmovalce: https://goo.gl/9M7eQM 
 

o prijavnica za trenerje: https://goo.gl/JtHxEv 
 

 Zadnji rok za prijavo je 25.5.2018! 
 

 Za dodatna vprašanja, pojasnila ali odjavo tekmovalcev se lahko obrnete 
na e- naslov: cjl.sos2018@centerjanezalevca.si 

 
 
 

7.1. OPOMBA V ZVEZI Z ZBIRANJEM SOGLASIJ ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO 
PODATKOV IN FOTOGRAFIRANJE 

 
S 25.5.2018 bo začela veljati EU uredba o varovanju osebnih podatkov. Ker pri organizaciji in 
izvedbi tekmovanja zbiramo in obdelujemo osebne podatke, moramo zato od vsakega 
posameznika dobiti privoljenje. Zato vas opominjamo, da skladno z uredbo od prijavljenih 
tekmovalcev ali njihovih staršev oz. skrbnikov (mladoletni  tekmovalci in tekmovalci, ki so jim 

bile odvzete opravilne pravice) pridobite soglasje za posredovanje in obdelovanje njihovih 
osebnih podatkov ter soglasje, da lahko fotografije udeležencev objavimo na spletnih 

straneh. Zbiranje podatkov in objave fotografij je namenjeno le organizaciji iger. 
 

Igre štejejo kot kriterij za nastop na Poletnih svetovnih igrah 2019 v Abu 
Dabiu, ZAE. 
 
 

https://goo.gl/9M7eQM
https://goo.gl/JtHxEv
mailto:cjl.sos2018@centerjanezalevca.si
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8. KOTIZACIJA 

 

 Kotizacija za posameznega prijavljenega tekmovalca in spremljevalca znaša 

50,00€. 
 Kotizacija za enodnevno tekmovanje v nogometu za tekmovalca in spremljevalca 

znaša 7,50€. 

 Plačilo kotizacije bo na osnovi izstavljenega računa po končanem tekmovanju 
glede na število prijavljenih tekmovalcev in spremljevalcev. 

 

9. INFORMACIJE 

 

 telefon e-mail: 
Hasan Sinanović: 
(vodja organizacijskega odbora) 

070 754 860 hasan.sinanovic1@guest.arnes.si 

Tina Maček:  
(vodja administracije) 

041 982 422 cjl.sos2018@centerjanezalevca.si 

Iva Sinanović Topolnik: 
(koordinator sobotnih popoldanskih aktivnostih) 

041 756 267 ivatop@gmail.com   

 

10. PRIZORIŠČA TEKMOVANJ IN DRUGE LOKACIJE 

 OTVORITVENA SLOVESNOST 

Športna dvorana Tivoli: Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 

 ATLETIKA, NAMIZNI TENIS, NOGOMET, PLAVANJE, ELEMENTI KOŠARKE, KOSILO, 
ZABAVNO POPOLDNE POD ŠOTOROM, ZAKLJUČNA SLOVESNOST 

Športni park Kodeljevo: Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana 

 KOLESARJENJE 

Vojašnica Edvarda Peperka: Leskoškova cesta 7, 1000 Ljubljana 

 BALINANJE 

Športno društvo Zarja: Linhartova cesta 47, 1000 Ljubljana 

 JUDO  

Športni park Kodeljevo: Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana 

mailto:hasan.sinanovic1@guest.arnes.si
mailto:cjl.sos2018@centerjanezalevca.si
mailto:ivatop@gmail.com
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11. DODATNE DEJAVNOSTI 

11.1. POPOLDANSKI PROGRAM NA KODELJEVEM 

V soboto popoldne se bo na prizorišču tekmovanj na Kodeljevem odvijal zabavni program s 
številnimi delavnicami, živo glasbo, pogostitvijo in še več. Obiskali nas bodo tudi nekateri 

znani obrazi (Lucija Čirović, Rok Trkaj, Mišo Kontrec, igralci nadaljevanke Ena žlahtna 
štorija,…) 
 

KULTURNI PROGRAM POD ŠOTOROM  

 Plesna šola Bolero 

 Plesna šola Tina, Grosuplje 

 Luna Gitana, ples flamenko 

 Lucija Čirović- nastop iz trebuha 
 Rok Trkaj 

 Ansambel Marcela 
 Mišo Kontrec  

 Srečelov 
 

DELAVNICE OB ŠOTORU 

 Priprava napitkov, namazov, smutijev, sadnih nabodal,.. 

 Peka palačink 

 Poslikava obraza 
 

DELAVNICE V PARKU KODELJEVO 

 PGD Štepanjsko naselje 

 Policist in policijski psi 
 Bioxo, plazilci 

 Reševalci z reševalnim vozilom 

 Delavnica Rdečega križa 
 

ŠPORTNE IGRE V PARKU KODELJEVO 

 Človek ne jezi se (figure so ljudje) 

 Hoja po vrvi  

 Igra s hulahopi 
 Skakanje v vrečah 
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11.2. OGLED LJUBLJANE 

 

 Z VZPENJAČO NA LJUBLJANSKI GRAD IN GRAJSKI STOLP 

 Z LADJICO PO LJUBLJANICI 

 OBISK ŽIVALSKEGA VRTA 

Na voljo vam ponujamo dodatne tri dejavnosti, ki se odvijajo istočasno kot preostali zabavni 
program. V kolikor se odločite za eno izmed ponujenih dejavnosti, slednje obvezno označite 
na prijavnici (IZPOLNJENA PRIJAVNICA), kajti število mest je omejeno.  
 

11.3. ZDRAVSTVENI PROGRAM 

 

V soboto dopoldan bo v času tekmovanja v športni dvorani na Fakulteti za šport potekal 
zdravstveni program. Zbirate lahko med naslednjima programoma: 

 promocija zdravja (meritve krvnega tlaka, kostne mase, telesne teže, svetovanje …), 
 pregled oči (tekmovalci, katerim bo na pregledu ugotovljeno, da potrebujejo (nova) 

očala, bodo le-ta zagotovljena brezplačno).  
 

OPOZORILO 
 

 Vsi udeleženci bodo dobili ob prihodu akreditacijo, ki jo morajo nositi vse dni 
tekmovanja. 

 Vstop trenerjem na tekmovališče ni dovoljen. Trenerji tekmovalce spremljajo do 
sprejemnega prostora. 

 Ob prijavi upoštevajte kvoto, šport in spol, kot ste se dogovorili z vodjem regije. 
Tekmovalci v judu in nogometu se prijavijo izven kvote.  

 Ekipe, ki ne bodo izkoristile svoje kvote za igre, naj le to oddajo drugim 
zainteresiranim ekipam. 

 Tekmovalec tekmuje na odgovornost organizacije, ki ga prijavlja! 
 Tekmovalec se lahko udeleži zdravstvenega programa na odgovornost organizacije, 

ki ga prijavlja. 
 
 
 
 
 

Vodja organizacijskega odbora:                                                                          Ravnatelj: 
Hasan Sinanović                                                      dr. Matej Rovšek 

 
 

Ljubljana, 7. maj 2018 
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P R I J A V N I C A  - E K I P A 
 
 
Ekipa: 

Polni naslov: 

Davčna številka: 
 

Regija: 

 

Število tekmovalcev:  
Moški: 

Ženske:  

 
Število spremljevalcev:  

Moški: 

Ženske:  

VODJA EKIPE: 
Telefon: 
 

Kontaktna oseba:  
Telefon: 
 
Prijava šteje kot naročilo za izstavljen račun, ki ga vam pošljemo po končanih igrah.  

 
 
      Žig :    Odgovorna oseba: 
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SOGLASJE ZA  ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

TER FOTOGRAFIRANJE IN OBJAVO FOTOGRAFIJ 
(v primeru, da podpisujejo starši/skrbniki) 

 
 
 
 
 

Podpisani _____________________________ (starš, skrbnik) se 

strinjam, da se osebni podatki in fotografije mojega otroka 

____________________________ uporabljajo oziroma objavljajo v 

namen organizacije in izvedbe 18. poletnih državnih iger Specialne 

olimpiade Slovenije. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Kraj in datum: _________________                       Podpis: ___________________ 
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SOGLASJE ZA  ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
TER FOTOGRAFIRANJE IN OBJAVO FOTOGRAFIJ 

(v primeru, da podpisujejo športniki sami) 
 

 
 

 
 

Podpisani _____________________________ se strinjam, da se moji 

osebni podatki in fotografije uporabljajo oziroma objavljajo v namen 

organizacije in izvedbe 18. poletnih državnih iger Specialne olimpiade 

Slovenije. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kraj in datum: _________________                       Podpis: ___________________ 
 



 

     

 

 
 

 

PRIJAVA NA DODATNE POPOLDANSKE DEJAVNOSTI (SOBOTA, 9.6.) 
 
 
V kolikor ste se odločili za dodatno dejavnost,  OBKROŽITE ENO DEJAVNOST in VPIŠITE PODATKE. 
 
 

 Ladjica po Ljubljanici 
Ljubljanski grad, 

vzpenjača 
Živalski vrt 

Program na 
Kodeljevem 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
(tekmovalci + 

spremljevalci skupaj) 
    

 
 
 
LOKALNI PROGRAM: __________________________________________________________________________________________________ 


