Zapisnik 8. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne
18. oktober 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: 14.20
Zapisala: Ksenija Andrejc

DNEVNI RED :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev sklepov 7. seje IO SOS z dne 14.06.2011
3. Ocene in analize:
‐ Svetovne poletne igre, Atene ( Ljubo Miličević )
‐ NBA v Ljubljani ( 8. Avgust )
‐ Združeni nogomet (Frankfurt, 2. ‐ 4. September )
‐ Torch run ( Malta, 1. – 4. september )
‐ konferenca EU za vodje programov ( Praga, 15. – 16. September )
‐ Evropska športna konferenca ( Malta, 12. – 16. Oktober )
‐ Konferenca za združeni šport ( Malta, 13. – 16. Oktober )
4. Evropski turnir v namiznem tenisu ( Hasan Sinanovič )
5. Lokalne igre SOS – kako priti do realnih številk
6. Prehod športnikov med MATP in specialno olimpijado (razprava)
7. Program SOS do konca leta
8. Predlog in uskladitev usmeritev do leta 2014
9. Nadaljnje delovanje Kluba staršev ( Irena Vidic )
10. Organizacija državnih iger v 4 ‐ letnem ciklusu (razprava)
11. Razno

AD 1
Ljubo Miličević bere dnevni red. K 7. točki se doda še predlog programa SOS za 2012.
Sklep1: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen.
AD 2
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe in zapisnik prejšnje seje. Vsi sklepi so realizirani.
Sklep2: Zapisnik 6. seje z dne 30.3.2011 je potrjen.
AD 3
Ocene in analize
Svetovne poletne igre, Atene
Ljubo Miličević poroča izvedenih svetovnih poletnih igrah, uspehih naših športnikov in
zanimivostih s prizorišč, podrobnejše poročilo pa je objavljeno na spletni strani:
http://www.specialna‐olimpiada.si/si/aktualno/1119/objava.html.
Omenilo se je, da je Moniko Grgič v Atenah spremljala cela družina. Pri tem se postavi
vprašanje, do katere meje lahko gre družine oz spremljevalci glede na dobro športnika, ki je
na takih igrah tudi pod pritiskom. Na to je opozorila Helena Gril, ki je bila Monika trenerka v
Grčiji – opazil se je pritisk s strani staršev, ki so imeli visoka pričakovanja. Silvo Polc doda, da
SO niso samo igre in treningi, svetovne igre pa so nagrada za njihovo delo. Sovpadajo tudi
urniki raznih aktivnosti in treningov, na kar opozori Irena Vidic, in potem je otrok v dilemi,
kaj izbrati – v kolikor trenira, ima možnost, da gre na izbirne igre.
Helena z vidika trenerja meni, da je potrebno pustit trenerjem, da opravijo svoje delo, četudi
ne prihajajo z iste šole kot športnik.
Ljubo Miličević doda, da družinski program ne vključuje starša kot trenerja ampak je starš na
stadionu le gledalec – ni in ne bo član ekipe.
Srečko L. se dotakne medijske pokritosti, ker bi bilo treba več medijskih objav – v prihodnje
je potrebno dati temu večjo pozornost.
Ljubo Miličević se strinja s Srečkom L.
Matjaž Ferarič še doda, da ve, kako je s temi objavami – so mediji, ki jim je potrebno tudi
plačati, da stvar objavijo.
NBA v Ljubljani
Ksenija Andrejc poroča o dogodku, ko je potekal med 8. in 11. avgustom 2011 v Ljubljani
ugleden tabor, deseti po vrsti, z imenom Košarka brez meja (Basketball without borders),
katerega so skupaj pripravile NBA, Mednarodna košarkarska zveza in Košarkarska zveza
Slovenije. Podrobnejše poročilo je objavljeno na spletni strani http://www.specialna‐
olimpiada.si/si/aktualno/1130/objava.html.
Pajo pripomni, da je bilo premalo medijske pozornosti. Tabor je trajal 4 dni in o vseh
dogodkih so poročale medijske hiše RtvSlo, POP Tv, A kanal,… a specialne olimpiade ni bilo
omenjeno.
Ksenija Andrejc pove, da je za vso medijsko pozornost skrbela ekipa iz NBA, ki je plasirala
novice naprej. Sama sem jim posredovala podatke, ki jih uporabijo pri objavo in je bilo
rečeno, da bo… a nazadnje je bila samo ena spletna objava na njihovi strani
http://www.nba.com/home/bwb/europe_day_one_recap_110808.html. Drugače pa je bilo
vzdušje v dvorani nepopisno, vsi prisotni so uživali, na tribunah so športnike spremljali tudi
starši. Vse je potekalo v zelo sproščenem ritmu.

Konferenca Torch Run, Malta
Ksenija Andrejc poroča o konferenci, ki je potekala med 1. in 4. septembrom 2011 na Malti v
z namenom analize izpeljave programa nošenja olimpijskega ognja širom sveta. Konference
se je udeležila tudi Slovenija, ki je svoj program olimpijske plamenice izpeljala 7. septembra
2010. Konference so se udeležili po en predstavnik Specialne Olimpiade in en predstavnik
policije iz naslednjih držav: Nizozemske (PD), Gibraltar (PD), Češka, Ciper, Velika Britanija,
Latvija, Poljska, Estonija, Malta, Severna Irska, Madžarska, Belgija, Italija, Portugalska, ZDA in
Slovenija. Namen konference je bil izmenjati izkušnje, znanja, prednosti in slabosti izpeljave
tovrstnega programa. Večina držav je z izpeljavo Torch Run‐a komaj na začetku, Madžarska
npr, ga je opustila in bi ga sedaj rada ponovno oživela. Najbolj uspešne in z največ izkušnjami
so zagotovo Severna Irska, Velika Britanija in ZDA, kjer se je vse skupaj sploh začelo.
Podrobnejše poročilo je objavljeno na spletni strani: http://www.specialna‐
olimpiada.si/si/aktualno/1135/objava.html
Marijan Lačen vpraša, kak je bil izplen konference.
Ksenija Andrejc mu odgovori, da je bil poudarek konference na širjenju Torch Runa in
ozaveščanju čim več ljudi ter pridobitvi več članov policije, da se pridružijo ekipi.
Kot naloga za naprej, je raziskati, kje se je zataknilo pri slovenski policiji, da se predstavnik
Miha Burilov ni mogel udeležiti konference, kje so težave. Predvsem pa je smisel oživeti
Torch Run in ga peljati naprej. V planu je, da se izvede Torch Run na evropskem turnirju v
namiznem tenisu aprila 2012.
Konferenca EU za vodje programov
Ljubo Miličević poroča o konferenci, ki potekala 15. in 16. septembra v Pragi na Češkem.
Namen konference bil seznanitev prisotnih programov s svojim delom in predvsem delanje
na pripravi strategij in planov za obdobje 2011 ‐ 2015. Na konferenci so sodelovale naslednje
države: Češka, Ciper, Slovaška, Luksemburg, Malta, Portugalska, Madžarska in Slovenija.
Predstavilo se je tudi vodstvo SOEE, kjer je na mestu v.d. direktorja Denis Doolan (Mary Davis
se poteguje za mesto parlamentarnih volitvah). Podrobnejše poročilo je objavljen na spletni
strani: http://www.specialna‐olimpiada.si/si/aktualno/1148/objava.html
Evropska športna konferenca, Malta
Silvo Polc poroča o konference, ki se je zgodila med 12. in 16. oktobrom 2011 na Malti,
katere rdeča nit je bila predvsem športna strategija v letih 2011 ‐ 2015 na nivoju SOI, ter
strategija v naši regiji. tradicionalno je bil izveden seminar za nove športne direktorje.
Predstavili evropske igre leta 2014 v Antwerpnu, Zimske svetovne igre leta 2015 v
Koreji,…Podrobnejše poročilo je objavljeno na spletni strani:
http://www.specialna‐olimpiada.si/si/aktualno/1153/objava.html.
Konferenca za združeni nogomet, Malta
Jure Vajs poroča udeležbi na konferenca Unified sport, kjer so analizirali stanje programov na
regionalni ravni, del konference pa je bila še analiza svetovnih poletnih iger v Atenah. Na
konferenci sta aktivno sodelovala tudi Unified športnika iz Romunije. Podrobnejše poročilo je
objavljeno na spletni strani:
http://www.specialna‐olimpiada.si/si/aktualno/1150/objava.html.
Ljubo pove, da je Združeni nogomet v sklopi SOI še vedno aktualna zadeva, številke, ki jih
predstavljajo, pa niso niti približno realne – število športnikov naj bi bilo že 44.000. Poanta

Unified programa je izvedba 1‐tedenskega treninga ekipe, da se potem lahko igra. Ne glede
na vse, v letu 2013 je potrebno prikazati »čisti« Unified.
Karmen P. Golob vpraša, če se ve, od kod prihajajo igralci, ki se udeležujejo Unifieda.
Jure Vajs poudari, da je pot do ustanovitve ekipe dolga, a tudi uspešna, če jo gradimo v smeri
– zainteresiran trener (v šoli) zbere vse igralce skupaj, s katerimi opravi teste, da oblikuje
pravo ekipo, nato pa igrajo 1x mesečno. Potrebno je najti pravi recept za zagon pravega
unifieda, pot ni enostavna in kratka, a koncepta se je potrebno držat, da se zagotovi uspeh.
Ljubo Miličević doda, da so igralci v Unifiedu stari do 25 let, iščemo pa jih v šolah s
prilagojenim programom.
Hasan Sinanovič pove, da bodo v sklopu evropskega namiznega tenisa izvedli tudi Unified,
kjer bodo specialni športniki igrali z igralci iz lokalnih klubov.
Jure Vajs se vključi in zaključi, da je namizni tenis dobra izbira za Unified, ker potrebujemo
samo 1 partnerja za igro, katerega je lažje najti in se uskladiti z njim. Prisotni se s tem
strinjajo.
Seminar Združeni nogomet, Frankurt
Suzana Bohorč poroča o udeležbi na seminarju Združeni nogomet, ki je potekal med 2. in 4.
septembrom v Frankfurtu, Nemčija, z namenom razvoja »Združenega nogometa za mlade«,
ki je bil organiziran za izbrane na razpisu SO Euro/Azije pod okriljem UEFA. Tako smo na
seminarju poleg Slovenije sodelovali še Hrvaška, Malta in Islandija, medtem ko sta se BIH in
Estonija opravičila. Podrobnejše poročilo je objavljeno na spletni strani:
http://www.specialna‐olimpiada.si/si/aktualno/1151/objava.html.
Sklep3: Prisotni so se seznanili s poročili in analizami. Torch Run se izvede na evropskem
turnirju ter na državnih igrah in ga izvesti na čim višjem nivoju. Potrebno se je povezati s
pravimi ljudmi in zadevo peljati naprej. Tudi glede Unifieda se sklene, da ga je treba še bolj
razviti v košarki in nogometu, ne izključuje pa se niti drugih športov.
AD 4
Evropski turnir v namiznem tenisu
Hasan Sinanovič seznani prisotne s podrobnostmi glede turnirja in aktivnostmi, ki potekajo v
sklopi priprav.
Turnir se bo odvijal med 12. – 16. 4. 2012, v športni dvorani Franca Rozmana Staneta,
pričakujejo cca 150 tekmovalcev in spremljevalcev. Razvrščanje v skupine bodo izvedli na
podli opazovanja in opisa (dodatna kontrola). Trenutno so v fazi namestitev – prenočišča je
potrebno rezervirati do 15. novembra, odločili so se za kamp Ljubljana Resort na Ježici.
Poskrbeli so za prevoz z letališča in nazaj, organizirani so prevozi na prizorišča tekmovanj in
nazaj do kampa. Glede hrane – zajtrk je v kampu, kosilo na tekmovališču (vojašnica, šolska
kuhinja), večerja organizirana v sklopu izletov, ogledov (Postojnska jama).
Spremljevalni program na turnirju bo Fun Fitnes (zdravstveni program) – omejitev programa
je, da se lahko 2x letno in s tem ni težav.
11. novembra 2011 prirejajo še lokalni turnir, kjer bodo tekmovalci igrali s člani klubov.
Trenutno pripravljajo še zgibanke s sponzorji.
Okvirne stroške ocenjuje na:
- Nočitve: 16.000 €
- Skupni stroški turnirja: 30.000 – 35.000 €

Sklep 4: Hasan je seznanil člane s številkami, priprave uspešno potekajo, predrazpis je že
zunaj, decembra bodo plasirali še razpis.
AD 5
Lokalne igre SOS – kako priti do realnih številk
Način za pridobitev realnih podatkov glede lokalnih iger za uvrščanje na regijske igre in
turnirje.
Ljubo Miličevič pove, da je to naloga za vodje regij, potrebno je poenotit poročila na
lokalnem nivoju v obliki obrazca.
Sklep 5: Silvo pripravi poenoten obrazec za pripravo poročil, rok za obrazec pa je do
decembrske seje.
AD 6
Prehod športnikov med MATP in SO
Tanja Princes razmišlja o športih, kjer so možni prehodi – Atletika, vodne aktivnosti, košarka,
namizni tenis, nogomet. Trenerji, ki trenirajo v 7. športih MATP se imajo možnost uvrstit med
5 športov Specialne olimpiade. Tekmovanje se izvede tudi, če sta prijavljena samo
tekmovalca, trenerji pa morajo vedeti, kdaj je primeren prehod iz ene stopnje na drugo.
Silvo Polc se strinja s Tanjo, saj je treba dati priložnost vsem sodelujočim.
Tanja Princes še poudari, da je tekmovalcev malo – na regijskih igrah še, malo težje pa jih je
vozit po celi Sloveniji.
Ljubo Miličević pogleda z vidika športnika, saj je degradacija nazaj (iz So v MATP) zanj velik
udarec, ker se trudi, nato pa je nazadoval.
Helena Gril se vključi, da je težava predvsem v motoričnih sposobnostih tekmovalcev –
sposoben je iti na krpljanje 25m in hoja 25m, ostale sposobnosti pa so na visokem MATP
nivoju.
Ljubo Miličević poudari, da je debata o prehodu predvsem zaradi tega, ker so športniki, ki jih
nimamo kam umestiti in ga potem damo v MATP (samo, da je nekje). Glede tega je potrebno
opredelit v samem razpisu, koga kam uvrstit. Na regijske igre je potrebno uvrstit 3 športe,
razpisat je potrebno tudi elemente športa.
Pajo doda, da imamo veliko tekmovanj, kjer je dovolj prostora tudi za nižje nivoje.
Marjan Lačen doda, da se razpisane discipline izvedejo ne glede na število tekmovalcev
(lahko tekmuje tudi sam s seboj). Poštenost in odgovornost trenerja pa je, da prijavi
tekmovalca v skupino kamor sodi – predvsem zaradi stimulacije.
Sklep 6: V prihodnje se omogoči na regijskih igrah tovrsten prehod. V vsakem športu je
potrebno razpisati tudi elemente (atletika, namizni tenis, košarka). Še posebej je potrebno
v atletiki ponuditi več elementov nižjega nivoja in možnost z vozički – priložnost je
potrebno dati vsem. Poleg tega pa se tekmovanje izvede ne glede na število prijavljenih
tekmovalcev tudi na nižjem nivoju.
AD 7
Program SOS do konca leta 2011
- Judo turnir (vodja: Aleš Scheriani – odsoten s seje) – v planu za oktober
- Košarkarski turnir – termin 26.11. se pokriva z državnimi MATP igrani. Če se bo dalo, se
bo termin prestavil na drug datum

- MATP državne igre, 26.11.2011
- Evropski košarkarski teden
- Seminar in izdaja priročnika za združeni nogomet – datum za seminar še ni znan,
materiala je dovolj za 2‐dnevni seminar, v planu je sodelovanje z nogometno zvezo.
Suzana Bohorč doreče v roku enega tedna glede termina, naredi kalkulacijo –
organizira se 2‐dnevni seminar, strošek je samo nočitev, ostale stvari so pokrite.
AD 8
Predlog in uskladitev smernic do leta 2014
Ljubo Miličević predstavi osnutek plana in smernic delovanja do leta 2014, katerega smo
okvirno dodelali na konferenci v Pragi v sredini septembra.
Karmen P. Golob predlaga vključitev elementov v igro, potrebno je razpisati elemente in
motorične sposobnosti, ki so za to potrebne, zahtevane.
Pajo predlaga povečanje ekipe za pridobitev sponzorjev, njegov predlog je Marjan Lačen.
Srečko L. še doda, da je od DZ odvisno glasovanje na veto preoblikovanja Loterije Slovenije,
in s čimer so povezana tudi sredstva, ki jih Zveza Sožitje dobi. Posredno je pri tem tudi
Specialna olimpiada, saj bi v primeru padca veta ostala brez določenih sredstev. Več o tem
bo znano v prvi polovici novembra.
Sklep 8: Na decemberski seji se dokončno uskladijo in potrdijo smernice.
AD 9
Nadaljnje delovanje Kluba staršev
Irena Vidic pove, da odhaja na seminar za Family program v Leicester, Anglija, 2. 11. skupaj s
Tatjano Visočnik, katera odhaja na seminar Mladi športnik.
Ljubo Miličević pojasni izbor Tatjane V. za odhod na seminar. SOEE planira in krije vse stroške
seminarja, zato se je sam organiziral in vključil vrtec v MB, ki bo program Mladi športnik
peljala naprej in ga razvijala.
Sklep 9: Družinski program je potrebno peljati naprej.
AD 10
Organizacija državnih iger v 4 – letnem ciklusu
Ljubo Miličević predstavi predlog in idejo izvedbe državnih iger, ki se prilagodi svetovnim
igram, igre bi bile bolj famozne, velike… edini problem je strošek:
1. zimske igre
2. letne igre
3. /
4. /
1. zimske igre
2. letne igre
3. /
4. /
Sklep 10: Predlog se sprejme, do decembrske seje bo predlog dopolnjen – vabljeni vsi, da
prispevajo tekmovanja. Spremenit bo potrebno tudi statut. Silvo pripravi osnutek do
decembrske seje.

Naslednja seja bo po izvedbi 2‐dnevnega seminarja za združeni nogomet, predvidoma nekje
okrog 15. decembra 2011.

Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Ksenija Andrejc
namest. izvršne sekretarke SOS

