
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik 7. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne               

14. junij 2011 ob 10. uri v prostorih Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana. 
 
Vabljeni: 

- člani IO SOS 
- predsednik NO SOS 
- Zveza Sožitje 
- ZŠIS, POK 
- predstavnik CUDV Dobrna 
- predsednica Komisije za priznanja 

 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 10.05 
Zaključek seje: 13.00 
Zapisala: Ksenija Andrejc 
 
DNEVNI RED : 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 6. seje IO SOS z dne 30.3.2011  
3. Ocene in analize: 

- MATP regijske igre (5x, organizatorji, vodje regij) 
- plavalni turnir (organizator, Pajazit Cakiči) 
- regijske igre (5x, organizatorji, vodje regij) 
- Mednarodni seminar za govornike SO (Sašo Firbas) 
- Atletski turnir (Ljubomir Miličević) 
- Balinarski turnir (organizator, Srečko Hvalec) 
- Nogometna liga, prvi del in nogometni teden (Suzana Bohorč) 

4. Svetovne igre, Atene 2011 – aktualne  informacije (Ljubomir Miličević) 
5. Program SOS v drugi polovici leta 
    (NBA v Ljubljani, združeni nogomet za mlade - projekt) 
6. Udeležba na mednarodnih seminarjih: 

- Združeni nogomet (Frankfurt, 2. - 4. september) 
- konferenca EU za vodje programov (Praga, 15. – 16. oktober) 
- Evropska športna konferenca (Malta, 12. – 16. Oktober) 
- Konferenca za združeni šport (Malta, 13. – 16. oktober) 

7. Pregled zapisnika zadnje seje Odbora tekmovalcev (Silvester Polc) 
objavljen na na: http://www.specialna-olimpiada.si/si/za-clanice/zapisniki-sej/ 
8. Evropski turnir v namiznem tenisu, Ljubljana 2012 – prve informacije 

(HasanSinanović) 
9. Organizacija državnih iger v 4-letnem ciklusu (razprava) 
10. Prehod športnikov med MATP in specialno olimpiado (razprava) 
11. Razno 



AD 1 
Ljubo Miličević bere dnevni red.  
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen. 
 
AD 2 
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe prejšnje seje. Vsi sklepi so realizirani. Pod 
točko 8 RAZNO – kandidatura za sredstva Unified nogometa za mlade je bila 
oddana, odobrena sredstva 3.000 EUR. Vsebinsko pa več pri točki 5 dnevnega reda. 
Sklep1: Zapisnik 6. seje z dne 30.3.2011 je potrjen.   
 
AD 3  
Ocene in analize 
Nogometna liga, prvi del in nogometni teden 
Suzana Bohorč poroča odigranih nogometnih ligah, podrobnejše poročilo je 
objavljeno na spletni strani: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1093/objava.html in http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1092/objava.html . 
SOS na pokalu Hervisa (10 leto zapored) v Stožicah v barvah Unifieda – ekipa 7 
športnikov + 4 SOS. 
Doda še, da je bila nogometna liga fenomenalen dogodek, vključno s TV prenosom 
prihoda specialnih olimpijcev. Za vse je poskrbljeno, brezplačna uporaba igrišča – 
tudi za treninge, dotrajane drese zamenjajo z novimi,… 
Silvo Polc postavi vprašanje, koliko sredstev se dobi in če se lahko vse realizira. 
Suzana Bohorč mu odgovori, da dobijo za stvari, ki jih zmorejo in realizirajo iz NZS. 
Ljubo doda, da je njihovo finančno poslovanje njihova stvar. 
Srečko Lapajne še doda, da sprememba na vodstvo NZS ni pustila vidnih posledic. 
Liga je v celoti (6 turnirjev + finale) pokrita s sredstvi EU, kakor tudi nastop na finalu 
pokala ter organizacija seminarja in tisk priročnika decembra. Skupaj: 3.000 EUR. 
Poročilo s fotografijami poslano na SOEE. 
 
MATP regijske igre 
Vsa poročila so zbrana in objavljena na spletni strani: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1084/objava.html . 
Ljubo Miličević se pohvali z 200 tekmovalci na igrah. 
Slavko Eisenkoler doda, da se ukvarja z MATP programom 9-10 regij. 
Jure Vajs pripomni, da so imeli letos 18 tekmovalcev manj kot lani, kar je bila 
posledica organizatorja, ki ne more spraviti toliko tekmovalcev na igrah skozi. 
Ljubo Miličević še doda, da je meja med MATP in specialno olimpiado – kar 
pustimo za debato v jeseni. Starši so pri MATP bolj vključeni v program, ker so s 
športniki prisotni, pri športnem programu tega ni. 
Andreja Resman je imela 6 ekip, igre lahko označi s super. 
Srečko Lapajne poroča o udeležbi 7 ekip. Na otvoritvi v Renčah je bila tudi 
direktorica zveze ga. Katja Vadnal, program je popestrila Mlinaričeva na kotalkah. 
Opaža, da obalni prostor ni vključen v MATP program, in sprašuje, zakaj ne? 
Ljubo Miličević mu odgovori, da število otrok v MATP raste spontano, in počasi 
vidijo vrednost ter se nato vključijo. 
 
Plavalni turnir 
Ljubo Miličević poroča o plavalnem turnirju v organizaciji Fakultete za šport, 
podrobnejše poročilo je objavljeno na spletni strani: http://www.specialna-



olimpiada.si/si/aktualno/1078/objava.html . Kratka ocena turnirja je naslednja, da 
predstavnika FŠ ni bilo prisotnega, ozvočenje je bilo zelo slabo, podelitve se ni slišalo 
skoraj nič, vse skupaj bi lahko bilo nekoliko bolj urejeno.  
Silvo Polc se strinja, da mora imeti glavno besedo SOS, v kolikor gre za organizacijo 
turnirja v sodelovanju z zunanjimi institucijami, ker SOS najbolj dobro ve, kaj so 
njihovi športniki sposobni. 
Ljubo pove, da bi se bilo dobro obrniti na Plavalno zvezo Slovenije in g. Bora 
Štrumbeja, in se hkrati sprašuje, zakaj SOS ne organizira tekmovanj preko PZS, ker 
bi ti pokrili stroške? Stvari so še odprte, predvsem je potrebno razmisliti, kako se jim 
pridružiti. 
Na trenutke je bil tudi kar malo šokiran, ko je videl, koga vse so prijavili na turnir – 
tekmovalec se je prvič srečal z bazenom in prišel na DP, eni niso mogli v vodo, drugi 
iz vode, se napol utapljajo,… kar ne spada na DP.  
Med prisotnimi na seji se je razvila debata, da je potrebno jasno opozoriti že preko 
razpisa, kaj mora tekmovalec znati in na kaj morajo biti trenerji pozorni. 
Karmen Posedel Golob predlaga izjavo trenerja, da je treniral športnika, da je 
seznanjen z njegovimi veščinami. 
Jure Vajs predlaga seminar organiziranosti, da na tekmovanjih ne bi prihajalo do 
takih napak. Na seminarjih se namreč izve marsikaj, slišano se prilagodi svojemu 
športniku (vsak ima svoj način dela), nikoli pa ni odveč, če kdo izve še kaj več. Nek 
sistem je potrebno uvesti, s čimer trener dobi potrdilo SOS, da je seznanjen z vsem 
in da lahko športnika treniraš, npr. uvedba licenc za trenerje. 
Ljubo poudari, da je osnovni odnos trenerja do športnika in celotnega tekmovanja ter 
priprav (če se tega ne drži, kaj dela na mestu trenerja).  
Lojze Adamič doda, da tekmovalec, ki ne nastopa na regijskih ali športnih igrah, ne 
spada na DP. 
Silvo Polc se strinja, da je glavnina dela na trenerjih. 
Leon Štemberger in Suzana Bohorč se strinjata z Juretom, da bo potrebno uvesti 
licence, Ljubo pa predlaga neko prehodno obdobje, v katerem trener pridobi 
certifikat, in da lahko pripelje športnika na tekmovanje.  
Sklep debate: V bodoče je potrebno na razpisu za plavalna tekmovanja dodati 
posebno izjavo, da ima športnik opravljen 12-tedenski ciklus treninga ter 
podpis odgovorne osebe. 
 
Sklep2: Kljub vsem naštetim pomanjkljivostim je plavalni turnir uspel, turnirja 
se je udeležilo rekordno število plavalcev, sodelovanje s FŠ pa naj bi postalo 
tradicionalno (na tem turnirju so posodili bazen za prireditev). 
 
 
Regijske igre 
Vsa poročila so objavljena na spletni strani: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1091/objava.html.  
Karmen Posedel Golob poroča o tekmovanju v Velenju, kjer je na tekmovanju 
sodelovalo 17 ekip -  gostili so 191 tekmovalk in tekmovalcev, spremljalo jih je 51 
spremljevalcev. Tokrat se jim niso uspeli pridružiti specialci iz Doma Nine Pokorn-
Grmovje Žalec in iz Sožitja Slovenj Gradec - III. OŠ. 
Igre so bile super glede glamurja in »pompoma«, kar se pa tiče tekmovalnega dela – 
ta je pa povsem odpovedal. 
Srečko Lapajne pripomni, da se pri igrah vse bolj srečujemo z glamurjem in 
tekmovanjem, kjer je meja že skoraj zabrisana. 



Ljubo Miličević komentira, da je potrebno biti pri tekmovanju, če organiziraš turnir, v 
kolikor pa organiziraš spremljevalne aktivnosti, potem sodeluj tam. 
 
Jure Vajs poroča o letnih igrah specialne olimpiade Gorenjske, ki so bile 7. maja 
2011. Letošnjih 18. iger se je udeležilo rekordno število tekmovalcev, saj so gostili 
203 tekmovalce iz 10-ih programov za osebe s posebnimi potrebami. To kaže na 
izjemno razširjenost in razvitost športnega udejstvovanja teh oseb na Gorenjskem ter 
na odlično strokovno usposobljenost vseh, ki tekmovalce trenirajo in pripravljajo. 
Tekmovanje je potekalo brez zapletov, nekaj pomanjkljivosti se sicer vedno najde… 
npr. povečalo se je število tekmovalcev na teku na 400m (iz 9 na 13). 
Ljubo poda kritiko na organizatorje v Kamniku. 
 
Andreja Resman poroča o 18. Regijskih igrah SOS mariborsko-pomurske regije, ki 
so bile izvedene v organizaciji Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor v 
sodelovanju s SOS. Igre so potekale 11. maja 2011 na atletskem stadionu Poljane in 
OŠ Gustava Šiliha. 
Igre so bile vredu, organizacija je bila OK, pogrešala je morda kako senco pod 
marelo več. Udeleženih je bilo 14 ekip, 194 tekmovalcev, prisotni pa so bili tudi 
tekmovalci s Hrvaške. 
Ljubo komentira, da so bile igre izvedene uspešno in na nivoju, z nekaj črnimi 
pikami. Poskrbljeno je bilo za veliko medijsko pokritost – RTS reportaža. 
 
Slavko Eisenkoler poroča o izvedbi 18. regijskih iger SOS ljubljansko – dolenjske 
regije v organizaciji Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi v sodelovanju s 
SOS. Igre so potekale 13.maja 2011 v Hrastniku. Udeležilo se je 22 ekip, 287 
tekmovalcev. Tekmovalni del je bil super, zalomilo se je pri podeljevanju, za kar jim 
gre črna pika. Bilo je premalo vode in nobene sence. 
Lojze doda, da je bilo precej pripomb od ljudi glede tekmovanja. 
Srečko Lapajne pove, da je nastala zmeda zaradi menjave direktorja organizatorja. 
Dobil je občutek, da se je novi direktor res trudil, saj je opravljal fizikalna dela na 
tekmovališču. Celotno tekmovanje se je začelo z 1-urno zamudo, prisotne so bile 3 
ekipe iz ITA. 
Aleš Schirani poda enake pripombe kot Srečko pred njim. 
Silvo Polc pa se strinja, da imamo sam protokol organizacije tudi zapisan. 
 
Sklep3: ugotavljamo, da so igre na področju spremljevalnih aktivnosti dobre, 
kar pa se tiče tekmovalnega dela, pa se soočamo s pomanjkljivostmi. Vodje 
tekmovanj naj koordinirajo z organizatorji, kako delovat v dobro tekmovalcev. 
 
Mednarodni seminar za govornike SO  
Predstavnik SO Slovenija tekmovalec Sašo Firbas, član Izvršnega odbora in Odbora 
tekmovalcev se je skupaj z mentorico Darjo Gerdej (oba CUDV Črna) udeležil 
seminarja za govornike specialne olimpijade, ki je bil organiziran med 26. – 29.5. v 
poljskem Krakowu. 
Seminarja so se udeležili predstavniki specialne olimpijade in Avstrije (2 udeleženca), 
Češke (2 udeleženca), Nemčije (2 udeleženca), Poljske (12 udeležencev) in 
Slovenije (2 udeleženca). 
Sašo Firbas pove, da je bilo na seminarju lepo in uspešno, a prehitro je minilo. 
Sodeloval je na govornih delavnicah, kjer so jim povedali, kako se je treba obnašati 
pred mediji, kako se predstaviti. 



Več o samem seminarju za govornike je objavljeno na spletni strani: 
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1094/objava.html. 
Finance: Stroške seminarja je v celoti krila SOEE.  
 
Atletski turnir 
Ljubo Miličević poroča o izvedenem atletskem turnirju v Mariboru, podrobnejše 
poročilo je objavljeno na spletni strani: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1097/objava.html . 
Ugotavlja tudi, da je bil uspešno izveden tekmovalni del (dobre stvari stanejo: sodniki 
450 EUR, ozvočenje 250 EUR), spodletelo pa je pri podeljevanju medalj, startna lista 
ni bila taka kot mora biti, saj se je ves čas dopolnjevala. Glede medijev pa – ko je 
treba, jih ni od nikoder. 
Lojze Adamič opozori, da je potrebno pozornost dati tekmovanju, in pač drugje 
stroške zmanjšati, da dobimo želeno raven tekmovanja.  
Ljubo se strinja, da je krasno, če na tekmovanju gre vse vredu. Pove, da je bil turnir 
izveden brez diskvalifikacij, nad čimer je bil Silvo Polc šokiran, saj bi drugače bilo 
kar 34 DNS 
Karmen Posedel Golob ponovno opozori na problem, ki ga opaža že dalj časa, in 
sicer, da trenerji ne podajajo realnih rezultatov svojih tekmovalcev. Pri tem so na 
slabšem ostali tekmovalci, ki se počutijo ogoljufane rezultata. 
Ljubo pravi, da je to del taktike trenerja, ki ve kaj lahko naredi in malo špekulira. 
Diskvalificirani so po pravem tisti, ki so prvič na tekmovanju, in tisti, ki jih trener ne 
pozna dovolj dobro. 
Srečko Lapajne komentira, da je taktiziranje enako manipuliranju, in daje prav 
Karmen, če je njegov približek najbližje osebnemu rekordu. Je pa povsem proti 
taktiziranju, saj so odstotki z namenom razvrščanja v posamezne skupine. 
Tekmovalec se ima namen udeležiti tekmovanja in tudi osvojiti priznanje. 
Silvo Polc tudi opaža ta problem, če na treningu teče 37,15s, se posreduje na 
tekmovanje ta rezultat, tam pa potem lahko svoj rezultat izboljša za 15% (v to so 
zajete površine in slab dan). 
Jure Vajs pripomni, da za tekmovalca ni hujšega, če je na tekmovanju diskvalificiran 
in če mu trener pove, da je prehiter. Tekmovalec se trudi s svojimi rezultati, nazadnje 
pa je kaznovan za svoj trud. Kar ni prav! 
Silvo Polc še doda, da ni kar iz trte izvito, da morajo imeti tekmovalci opravljen 12-
tedenski ciklus treninga.  
Ljubo pripomni, da je težava v procesu treninga, ker nimajo na razpolago steze (ko 
govorimo o atletiki), in ker se ne dela tako kot bi se moralo. To je izbira trenerja in 
tekmovalca, kakor se odločita, da stvar izpeljeta. 
 
Sklep4: Atletski turnir je bil dobro izpeljan in uspešno organiziran. Tekmovanje 
je bilo usmerjeno na tekmovalca, saj je bilo dovolj vode, sence, urejene 
tribune,… 
 
Balinarski turnir 
Srečko Hvalec poroča o uspešno izveden balinarskem turnirju, podrobnejše poročilo 
je objavljeno na spletni strani: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1100/objava.html. 
Bil je krasen dan, vse se je odvijalo hitro in brez zapletov, vzdušje je bilo povsem 
mirno, kot se za balinanje spodobi. Pove še, da bi morali elementi za državne igre 
nekoliko spremeniti. 



Silvo Polc je spremljal turnir in poroča, da so tekmovanja zelo zanimiva, tokrat se 
vse do konca ni vedelo, kdo bo zmagal. Potrebno se je osredotočiti tudi na 
poznavanje pravil in delovanje sodnikov. Opazil pa je tudi, da se število tekmovalcev 
v balinanju stalno povečuje. 
Srečko Lapajne poda tudi finančni prispevek za organizacijo balinarskega turnirja, ki 
znaša 750 EUR (sredstva se dobijo 50% ob razpisu in 50% po oddanem poročilu). 
 
Sklep5: Turnir v balinanju je bil uspešno izveden, v prihodnje se balinanje 
organizira enako kot na svetovnih igrah (turnir bolj težko, državne igre pa bi 
lahko). 
 
 
 
AD 4 
Ljubo Miličević predstavi aktualne informacije glede Svetovnih iger v Atenah 2011. 
Priprave je v celoti pokrila EU v višini 4.000 EUR, pri čemer smo z dokazili prek 
računov polovico denarja dejansko namenili pripravam (nastanitev, prehrana, izlet na 
Pohorje), z drugo polovico pa pokrili regijske igre v Mariboru in atletski turnir v 
Mariboru – obe tekmovanji smo v poročilu vključili v del priprav na svetovne igre. 
Poročilo z računi je že bilo poslano na SOEE, pričakujemo izplačilo sredstev.  
ZŠIS-POK je za projekt že izplačala 11.000 EUR sredstev za letalske vozovnice. 
Vsa oprema je urejena (Asics). Odhod v Atene je 19.6. ob 12:45, povratek v 
domovino pa 5.7. ob 17:30. 
 
AD5 
Program SOS v drugi polovici leta 
Ljubo Miličević predstavi program dela. 
V oktobru je planiran Judo turnir, ki ga organizira VDC Koper. 
V novembru bo košarkarski turnir v organizaciji Zavoda Janeza Levca, OVI Jarše 
Ljubljana, potem so planirane 8. Državne MATP igre, ki jih organizira OŠ Gustav 
šilih, Maribor. Na seznamu pa je tudi Evropski košarkarski teden. 
 
Ksenija Andrejc predstavi projekt NBA – Košarka brez meja, ki bo 8.8. v Hali Tivoli 
v Ljubljani. Prijavljenih je 10 ekip z 52 tekmovalci in 10 spremljevalci. Pridobljene 
informacije za zdaj so, da imamo oblečene oranžne majice »Specialist za šport«, tam 
pa se potem športniki preoblečejo v majice, ki jih podari ekipa NBA. Vse dodatne 
informacije glede ure,  poteka dogodka in kdo se lahko udeleži dogodka – gledalci, 
sledijo do konca šolskega leta.   
 
Ksenija Andrejc predstavi razpis za projekt Združeni nogomet za mlade, ki je bil 
je bil razpis v začetku maja vsem članicam . Razpis je objavljen na spletni strani: 
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1087/objava.html. Odziv na razpis je bil 
slab, prijavila sta se 2 programa – CUDV Črna in Sožitje Mežiške doline.  
Višina odobrenih sredstev s strani EU je 3.000 EUR, ki so že bila nakazana. Zaradi 
nezainteresiranosti med članicami naj IO SOS razmisli o porabi sredstev v ta namen 
znotraj obstoječih nogometnih ekip, ki razvijajo združeni nogomet. Najbolje bi znala 
predlagati Suzana Bohorč, vendar je sejo predčasno zapustila.  
IO SOS se strinja, da je potrebno smiselno porabiti denar, ki je za to namenjen. 
Sredstva je potrebno porabiti so konca leta 2011. Poročilo na SOEE se pošlje do 
12.1.2012. 



 
AD6 
Udeležba na mednarodnih seminarjih 
Ljubo Miličević predstavi planirane seminarje, ki se ji bo SOS udeležil. 
Združeni nogomet za mlade – Frankfurt 
Namenjen je projektu iz točke 5, ob odsotnosti Jureta Vajsa se seminarja udeleži 
Suzana Bohorč. 
SOS plača letalsko karto – je že kupljena, SOEE pa krije stroške v Frankfurtu. 
 
Konferenca EU za vodje programov – Praga 
Termin iin izvedba konference še ni dokončno potrjena. Udeležila naj bi se je 2 
predstavnika – predsednik + član IO SOS. 
Vsi stroški so pokriti s strani EU. 
 
Evropska športna konferenca – Malta 
Udeležita se je Silvo Polc in Ljubo Miličević kot član CTAC. 
Vse stroške (letalska karta in kotizacija) so kriti s strani EU. 
Ksenija pošlje skeniran račun za let. Posreduje tudi karto in boarding passe na SOEE 
po koncu seminarja. 
 
Konferenca za združeni nogomet – Malta 
V okviru športne konference se je udeleži Jure Vajs. 
SOEE krije stroške za 15 udeležencev, podatka o kritju stroškov še nimamo. 
 
AD7 
Pregled zapisnika zadnje seje odbora tekmovalcev objavljen na spletni strani 
http://www.specialna-olimpiada.si/si/za-clanice/zapisniki-sej  
Silvo Polc komentira glede na pripombo: 
Brigita Grom je bila v letu 2002 na svetovnih predigrah na Irskem. Nastopila je v balinanju. Smatra, 
da je hendikepirana, ker se ne more več udeležiti rednih svetovnih poletnih iger specialne olimpijade. 
Je mnenja, da se predigre ne morejo primerjati s pravimi igrami. Želi si sodelovati na svetovnih igrah 
pa nima možnosti. 
 
Pripomba je neutemeljena. V razpisu za Poletne predigre na Irskem 2002 je bilo 
jasno napisano, da igre štejejo kot udeležba na svetovnih igrah. Enako velja za 
Nagano 2004 in Atene 2010.  
IO SOS lahko sklepa o nastopih na naslednjih svetovnih predigrah.  
Vsak tekmovalec ima možnost nastopanja na enih poletnih in enih zimskih svetovnih 
igrah – tak je sistema SOS-a in tega se bomo držali naprej. 
Srečko Lapajne se strinja, da je ta sistem najbolj korekten in naj se izvaja še naprej. 
Irena Vidic komentira, da ima SOS pravico diskreditacije, če se tako odloči. 
 
Sklep6: IO SOS se je seznanil z zapisnikom, Brigiti Grom je posredovan 
odgovor.  
 
AD8 
Evropski turnir v namiznem tenisu, Ljubljana 2012 
Hasan Sinanovič predstavi prve informacije glede turnirja, ki bo potekal med 12. – 
18.4.2012. Otvoritev na Ljubljanskem Gradu – preverit je potrebno pri županu, 
tekmovanje bo potekalo v vojašnici Franca Rozmana Staneta. Predviden je »strelski« 



program ter program Unified. Za vsako ekipo so predvideni 4 tekmovalci in 2 
spremljevalca (podatek pred razpisom).  
Turnir se izvede na lokalnem nivoju – tekmovalce je potrebno peljat na trening, da se 
seznanijo. 
Predrazpis pripravita Hasan Sinanovič in Silvo Polc v juniju. 
 
Sklep7: IO SOS se seznani z informacijami o evropskem turnirju v namiznem 
tenisu. Hasan se poveže s Silvotom, in skupaj pripravita predrazpis, ki gre ven 
junija. 
 
AD9 
Organizacija državnih iger v 4-letnem ciklusu 
Ljubo Miličević začenja razpravo in ugotavlja, da so največji problem pri tem ravno 
organizatorji, katere je težko dobiti. Vsaka organizacija pa zahteva svoj zalogaj, saj 
so igre vedno bolj pompozne, vedno več jih je, dobro so medijsko pokrite (samo lani 
je bilo 22 tekem v okviru SOS). Največji zalogaj so ravno zimske igre, saj imamo v 
Slo samo nekaj takih centrov, kjer se lahko igre organizirajo, poleg tega je problem 
sneg, pa še drago je vse skupaj. 
Silvo Polc poudari, da v letu, ko so svetovne igre, ni drugih tekmovanj. Iger pa ni 
potrebno delati bolj pompoznih, lotili bi se jih isto, problem je z denarjem, ki ga ni 
možno prenesti v naslednje leto. 
Srečko Lapajne omeni, da se določene zadeve da preskočiti, denar prenesti za 2 leti 
pa je nekoliko težje, se pravi prekladanje sredstev. Obenem pa se strinja, da je 
globalni problem pridobivanje organizatorjev, predvsem za zimske igre. 
Silvo Polc se ponovno vključi, saj kolikor denarja dobiš, ga porabiš, nima pa smisla 
tega denarja kje krčit na ta račun, ker ga ne bo nič več kot ga je sedaj. 
Lojze Adamič se vključi z mnenjem, da so problem zime in SLO centri, težko je na 
koga računat, da bi izvedel igre. Športnikov poletnih iger je več, vendar so omejeni 
na število 270, zimskih je nekoliko manj, a le-ti nimajo omejitve. 
 
Sklep8: Ljubo povzame, da ostaja debata odprta, razmislit je potrebno o 
pozitivnih in negativnih straneh organizacije državnih iger v 4-letnem ciklusu, 
odločitev pa je potrebno sprejeti do konca leta 2011. Na naslednji seji se točka 
uvrsti v dnevni red in pridobi dodatne argumente, finance, ki so sedaj, bi se po 
novem drugače razporedile. A vse to ostane debata za naslednjo sejo. 
 
AD10 
Prehod športnikov med MATP in specialno olimpiado (razprava) 
Razprava je prestavljena na naslednjo sejo, ko bo prisotna ga. Tanja Princes. 
 
AD11 
Člani IO SOS so vabljeni na sprejem ekipe Atene 2011 s strani predsednika RS v 
petek, 17.6. Na sprejemu bo naša ekipa in spremljevalci. Sprejem je ob 11.uri, vsi se 
zberemo ob 10.uri na parkirišču pri Hotelu Kokra na Brdu in gremo potem skupaj 
proti gradu. 
Člani so prav tako vabljeni na sprejem športnikov ob prihodu iz Aten, 5.7.2011 ob 
18.uri. 
 
 
 



Naslednja seja bo predvidoma jeseni 2011.  
 
 
Ljubomir Miličević     Ksenija Andrejc 
predsednik SOS     namest. izvršne sekretarke SOS 


