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Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev sklepov 10. seje IO SOS z dne 29.03.2012
Ocene in analize:
Regijske igre MATP (Tanja Princes)
Regijske igre (vodje regij)
Evropski turnir v namiznem tenisu (Hasan Sinanovič)
Državne igre v Vipavi (Tanja Princes)
Udeležba na »European Congress of Adapted Physical Activity 2012«
(EUCAPA) – Tanja Princes 6 - 8. maj 2012
Kvote po programih
Določitev ekipe za svetovne zimske igre
Program do konca leta
Razno

AD 1
Ljubo Miličević pozdravi vse zbrane. Bere in komentira dnevni red.
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen.
AD 2
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe 10. seje IO SOS z dne 29.3.2012. Vsi
sklepi so realizirani.
Sklep: Zapisnik 10. seje IO SOS z dne 29.3.2012 je potrjen.
AD 3
Regijske igre MATP
Tanja Princes poroča, da se je iger udeležilo 217 tekmovalcev iz 40 ekip. Ugotavlja,
da igre povsod tečejo podobno, da so tekmovalci dobro pripravljeni in da trenerji
razumejo filozofijo. Mogoče bi bilo na tem področju dobro narediti kakšno raziskavo.
Na Gorenjskem so pripravili tudi tekmovanje s tricikli.
Organizatorji:
11. april - primorsko-notranjska: OŠ Franceta Bevka, Tolmin
16. april - ljubljansko-dolenjska: VDC Leskovec - Krško
17. april - mariborsko-pomurska: OŠ Stanka Vraza Ormož
17. april - celjsko-koroška: CUDV Črna na Koroškem
17. maj - gorenjska: OŠ Helene Puhar, Kranj
Regijske igre
Organizatorji:
15. maj - primorsko-notranjska: VDC Želva, enota Nova Gorica (195 tekmovalcev)
16. maj - mariborsko-pomurska: VDC Sožitje, Ptuj (241)
19. maj - gorenjska: CUDV Matevža Langusa – Radovljica (186)
19. maj - celjsko-koroška: VDC Šentjur (162)
22. maj - ljubljansko-dolenjska: OŠ Roje – Domžale (293)
Na petih regijskih igrah je tekmovalo 1.077 športnikov, ki so se merili v atletiki,
elementih košarke in namizni tenis (balinanje v Novi Gorici). Medalje so podeljevali
znani športniki in priznani občinski možje. Na enih izmed iger so kot prostovoljci
sodelovali gasilci, kar se je izkazalo za zelo dobro potezo. Na Ptuju so pripravili
otvoritev v rimskem slogu. Igre so bile medijsko odmevne v lokalnih medijih.
Organizatorji regijskih iger 2013:
- primorsko-notranjska: OŠ Franceta Bevka Tolmin
- mariborsko-pomurska: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
- gorenjska: OŠ Helene Puhar Kranj
- celjsko-koroška: CUDV Dobrna
- ljubljansko-dolenjska: VDC Želva Ljubljana
Odpira se vprašanje diskvalifikacij na regijskih igrah. Leon Štemberger pove, da je
doslej veljalo, da se na regijskem nivoju trenerji pred samim tekmovanjem o tem
dogovorijo. Prisotni podajo svoja mnenja v kar dolgi razpravi. Odločitev je, da
diskvalifikacije ostanejo tudi na regijskem nivoju, da se pripravi vzorčni razpis, ki služi
organizatorjem in da velja skrajni odpovedni rok za tekmovalce 2 dni pred

tekmovanjem, razen v izrednih primerih. Srečko Lapajne pripomni, da so v Novi
Gorici nekatere ekipe zamujale, kar je podrlo sistem tekmovanja. Ekipe, ki so
zamujale, opozorimo.
Sklep 1: Na vseh regijskih igrah je skladno s pravili obvezna diskvalifikacija.
Evropski turnir v namiznem tenisu, Ljubljana, 12.-16. april
Hasan Sinanović poroča o udeležbi 21 držav s 101 tekmovalcem. Tekmovalci so se
v športni dvorani vojašnice Franca Rozmana Staneta pomerili v igri posameznikov,
dvojicah in v mešanih dvojicah. Na otvoritvi so sodelovali učenci in učitelji Zavoda za
usposabljanje Janeza Levca. Zaključno otvoritev je s svojim nastopom sklenil
glasbeni gost Vlado Kreslin. »S športnim delom turnirja smo začeli v petek, z
razvrščanjem v skupine, sledil je izlet v Postojnsko jamo. V soboto je sočasno s
tekmovanjem potekal tudi t.i. 'fun and fitness' program. Po tekmovalnem delu smo za
vse udeležence in prostovoljce organizirali piknik v prostorih letnega vrta Hotela
Ljubljana resort, kjer je bila tudi nameščena večina reprezentanc. Zadnji dan
tekmovanj so bili izpeljani vsi finalni dvoboji, podeljene pa so bile tudi medalje.«
Razočaran je bil nad odnosom tehnične delegatke, ki je z arogantnim nastopom dva
dni pred tekmovanjem želela številne spremembe, zato predlaga, da naj tehnični
delegat v prihodnje pride vsaj dva meseca pred tekmovanjem, da se dogovorijo
pravila. Zahvala slovenskim trenerjem, ki so pomagali pri razvrščanju in pohvala
direktorju Mateju Rovšku. Ljubomir Miličević pohvali organizacijo.
Sklep 2: Uspešno je bil izveden Evropski turnir v namiznem tenisu, katerega se
je udeležilo 21 držav s 101 tekmovalcem. Pohvala organizatorju Zavodu Janeza
Levca.
16. Poletne državne igre, Vipava, 8.-10. junij 2012
Na igrah je tekmovalo 271 tekmovalcev iz 49 slovenskih ekip ter predstavnikov
Hrvaške in Italije, poroča Tanja Princes. Prek iger je organizator, CIRIUS Vipava,
želel tudi širše promovirati specialno-olimpijsko gibanje.
Svečana otvoritev v petek zvečer v športni dvorani Police v Ajdovščini je bila
kombinacija pesmi in plesa, ki so ga uprizorili učenci CIRIUS-a s svojimi mentorji,
kakor tudi zunanji gostje. Častni pokrovitelj iger je bil predsednik države dr. Danilo
Türk, olimpijski ogenj pa je prižgal ambasador SOS Jure Franko.
V soboto so potekala predtekmovanja v sedmih športih na različnih lokacijah. Vodje
posameznih športov so se predhodno povezali s klubi, v času priprav na igre pa so
potekala številna dogovarjanja, izobraževanja in sestanki z namenom, da bi
zagotovili optimalne pogoje za izvedbo tekmovanj. Atletska tekmovanja so potekala
na atletskem stadionu v Novi Gorici, plavalne discipline pa čez mejo v
Italiji. Balinarji so se merili v Ajdovščini, košarkarji, namiznotenisači in kolesarji pa v
Vipavi, v športnem kompleksu Vojašnice Vipava.
Medalje so podeljevali znani športniki: Tomaž Pirih, Željko Moičević, Mitja
Kosovelj, Adrijan Fegic, Valter Bonča, Marko Sever, Mitja Margon, Matjaž Markič,
Anže Petrič, Tomaž Jakofčič, Matej Markovič in poveljnik kasarne Vipava Pavel
Jereb. Skupno je bilo podeljenih 83 kompletov medalj.

V soboto popoldan je bila za tekmovalce organizirana olimpijska vas s številnimi
zabavnimi aktivnostmi. Zaradi dežja je program potekal v šotoru in vojašnici, večerna
zabava pa v ajdovski diskoteki Vertigo. V sklopu spremljevalnih prireditev je potekal
tudi zdravstveni progam »Fun fitness«. Ekipa fizioterapevtov je skoraj sto športnikom
in njihovim trenerjem pripomogla k nadaljnjemu izboljšanju športnih rezultatov,
izboljšanja zdravstvenega stanja in s tem tudi kvalitete življenja.
Medijsko so bile igre zelo odmevne, saj so o njih poročali v času najave in med
samimim potekom iger številni mediji iz lokalnega okolja, pa tudi POP TV in RTVSlo.
Medijski pokrovitelji RTV Koper in Slovenske novice pa so bili ves čas iger prisotni in
so pripravili veliko zelo dobrih prispevkov za Primorske novice, Radio Koper, TV
Koper, RTV SLO...
Sašo Firbas doda, da je kot tekmovalec doživel ene najboljših državnih iger, tako
tekmovalno kot zabavno. Pajazit Cakiči meni, da je bil program primerljiv s
svetovnimi igrami. Pohvali govor Tanje Princes na otvoritvi, kjer je bilo zajeto bistvo
SO; omeni tudi plesno skupino CIRIUS-a ter doslednost postavitve stopničk od 1.-8.
mesta. Suzana Bohorč pove, da je bil tudi enodnevni nogometni turnir dobro
organiziran. Ob kosilu, ki je bilo v centralnem šotoru, so se imeli priložnost srečati
tudi z ostalimi tekmovalci in trenerji. Silvester Polc pohvali športni vidik izvedbe; vsi
kadri so bili zelo dobro usposobljeni. Srečko Lapajne prenese pohvale predsednice
Sožitja dr. Katje Vadnal; doda, da so bile igre zelo dobro medijsko pokrite. Ljubomir
Miličević ugotavlja, da so bile igre zelo čustvene, vse je teklo tekoče in zagotovo so
bile to najboljše igre doslej. Dokaz, da je potrebno veliko delati na sami promociji
iger.
Sklep 3: 16. Poletne državne igre SOS v Vipavi so bile izjemno uspešne;
zahvala organizatorju CIRIUS-u Vipava.
AD 4
Na Irskem so invalidi, v primerjavi z ostalimi, trikrat manj vključeni v športne
aktivnosti, zato so med 6. in 8. majem letos pripravili konferenco z naslovom »Putting
practise based research into action«. Udeležila se je je podpredsednica SOS Tanja
Princes. »Izvajalci so slušateljem iz 31 držav podali ideje in načine, kako povečati
vključevanje invalidov v športne aktivnosti. Delavnice so potekale na različnih terenih,
v dvoranah, bazenu, na prostem in tudi na morju. Možno se je bilo preizkusiti v vlogi
učitelja/trenerja in učenca, spoznati pravila, preizkusiti opremo in rekvizite. Posebej
dragoceni so bili neformalni stiki z raznimi strokovnjaki, ki odpirajo možnosti
povezovanja v prihodnje. Številne raziskave, ki so bile na konferenci predstavljene,
podpirajo ugotovitve iz prakse in dajejo težo delu praktikov. Moje mnenje je, da bi tudi
v Specialni olimpiadi Slovenije kazalo nameniti več pozornosti raziskovanju, ki bi
podprlo naša dognanja s področja razvoja in učinkov športa na tekmovalce in ljudi, ki
delamo z njimi.«
Sklep: V bodoče je potrebno v programe MATP uvesti več raziskav, hkrati pa
pridobiti dodatna sredstva za udeležbe na seminarjih.

AD 5
Silvester Polc predstavi posamezne številke po športih – primerja poletne državne
igre v Kopru (2010) in Vipavi (2012). Meni, da je potrebno pridobiti kvote podobno kot
na evropskem in svetovnem nivoju. Na dolgi rok naj bi se vsak program odločil, s
katerimi športi se bo ukvarjal.
Sklep: IO SOS nadaljuje s pridobivanjem podatkov za oblikovanje kvot po
programih.
AD 6
Do roka za prijavo je prispelo 42 kandidatur za tekmovalce in tekmovalke ter 10 za
trenerje. Po roku je prišla še ena prijava za tekmovalko in ena prijava za trenerje.
Hasan Sinanović obrazloži, zakaj je zamudil s prijavama. Člani IO SOS podajajo
mnenja o tem, ali se prijave upoštevajo. Od prisotnih 14 članov jih je po glasovanju 9
proti temu. Zakasneli prijavi se ne upoštevata.
Ekipa za Zimske svetovne igre v Pjongčangu je sledeča:
ALPSKO SMUČANJE
1. Bojan ALIJAJ (OŠ Gustava Šiliha Maribor)
2. Dalibor DEDIČ (CUDV Radovljica)
3. Andrej RAUH (CUDV Črna)
4. Danijela CIGLARIČ (OŠ Gustava Šiliha Maribor)
5. Larisa BITIČI (CIRIUS Vipava)
6. Lenka RAZINGER (CIRIUS Vipava)
Rezervi:
Alojz SENICA (CVD Golovec)
Anja KUHAR (CUDV Radovljica)
Trenerki:
Helena GRIL (OŠ Gustava Šiliha Maribor), Tanja Princes (CIRIUS Vipava)
SMUČARSKI TEK
1. Jernej BITENC (Zavod Janeza Levca – OVI Jarše)
2. Aleš ARNOL (OŠ Poldeta Stražišarja)
3. Niko KOŠČAK (CUDV Radovljica)
4. Monika GRGIČ (Sožitje Škofja Loka)
5. Melita POLENEK (CUDV Črna)
6. Štefka KRAJNC (CUDV Črna)
Rezervi:
Drago JANČIČ (CUDV Črna)
Sergeja OSTRŽ (OŠ Gustava Šiliha Maribor)
Trenerja:
Jure VAJS (CUDV Radovljica), Majda KERT (CUDV Črna)
KRPLJANJE
1. Robi ŠTRUC (CUDV Črna)
2. Mojca BEVC (CVD Golovec)
Rezervi:
Robi KENDA (Sožitje Škofja Loka)
Ina KOŠIČ (CUDV Dobrna)

Trenerka:
Melita OSOJNIK (CUDV Črna)
Rezervni trener: Pajazit CAKIČI (Sožitje Škofja Loka)
Vodja delegacije: Ljubomir MILIČEVIĆ, predsednik SOS
Pomočnica vodje delegacije: Katja VADNAL, predsednica Zveze Sožitje
Ljubomir Miličević pokaže še nekaj fotografij s prizorišča.
AD 7
Program SOS do konca leta 2012:
Turnir v kolesarstvu, CUDV Črna
MATP vodne državne igre, CUDV Draga Ig, Ljubljana
Evropski košarkarski teden
Turnir v individualnih in ekipnih elementih košarke, II. OŠ žalec
Seminar za košarko
AD 8
Ljubomir Miličević seznani člane IO SOS, da bi v prihodnjem letu, ko Zveza Sožitje
praznuje 50-letnico, organizirali turnir v balinanju, na katerega bi povabili nekaj tujih
ekip. Tema 50-letnice bo namreč staranje OMDR.
Pove, da so v Mariboru potekale prve igre v okviru programa Mladi športnik, ki ga
bomo lahko dodatno razvijali še s pridobljenimi sredstvi s strani fundacije v okviru
SOI.
Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Urška Andrejc
izvršna sekretarka SOS

