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1. PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (v nadaljevanju: Zveza) je 
nacionalna invalidska organizacija. Ima status reprezentativne invalidske organizacije in status 
za delovanje v javnem interesu. Poslanstvo Zveze sta izbor in priprava športnikov invalidov v 
posameznih in ekipnih konkurencah za nastope tako na uradnih domačih kot na mednarodnih 
tekmovanjih. Zveza je bila ustanovljena po določilih Zakona o društvih in Zakona o invalidskih 
organizacijah z namenom zagotavljanja in zadovoljevanja potreb invalidov. Zveza je krovna 
organizacija v Republiki Sloveniji za področje športa invalidov in se povezuje s krovno športno 
organizacijo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ), na mednarodni 
ravni pa v Mednarodni paralimpijski komite (angl. International Paralympic Committee – IPC) 
ter v druge mednarodne panožne športne zveze. IPC ji od leta 1992 neuradno, od 1993 pa 
uradno priznava status Nacionalnega paralimpijskega komiteja, torej edinega in krovnega 
nosilca pravic zastopanja športnikov na paralimpijskih igrah. Prek Športne zveze gluhih 
Slovenije je Zveza članica tudi najstarejše mednarodne invalidske športne organizacije – 
športnega komiteja za gluhe, tj. ICSD, društva Specialne olimpijade Slovenije kot tudi 
mednarodne zveze Special Olympics. Znotraj invalidne populacije v Sloveniji pa je Zveza 
članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in s tem tudi Evropskega 
invalidskega foruma (EDF). 
 
Sedež Zveze 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite  
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče  
 
Tel.: 01 53 00 891  
Faks: 01 53 00 894  
E-pošta: info@zsis.si  
Facebook: facebook.com/sportinvalidov  
Spletna stran: www.zsis.si  
Twitter: @ParalympicsSLO #npcslo 
Instagram: NPC Slovenia 
 
 

2. ORGANI ZVEZE, KOMISIJE IN ORGANIZACIJA DELA 
 
Organi Zveze: 
Skupščina  
Upravni odbor  
Nadzorni odbor  
Častno razsodišče  
Predsednik 
Strokovni svet 
Komisija za tekmovalni šport 
Komisija za šport otrok, mladine in športno rekreacijo 
Inventurna komisija 
 
Zveza je v letu 2020 delovala s tremi redno zaposlenimi v strokovni službi ter eno redno 
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zaposleno administrativno-finančno delavko. Zaradi upokojitve administrativno-finančne 
delavke je bila Zveza primorana poiskati primerno osebo, ki je nadomestila prazno delovno 
mesto. Na to delovno mesto se je septembra zaposlila Ota Kotnik, ki bo v prihodnje 
samostojno vodila tudi vse računovodske storitve Zveze.  
V letu 2020 je za trženjske aktivnosti skrbela zunanja agencija Arabela, Majda Vesel Kočar s. p., 
za odnose z javnostjo pa DP skupina, d. o. o. 
 
V projektu »Razvoj kadrov v športu«, ki ga izvaja OKS-ZŠZ ter ga delno financirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, sta bila vključena dva trenerja, ki 
nista bila zaposlena na Zvezi, temveč kot pogodbena sodelavca. Njuno sodelovanje v projektu 
»Razvoj kadrov športu« se je izteklo v prvih mesecih leta 2020. Zveza je za vključitev v 
omenjeni projekt podala predlog o imenovanju novih dveh trenerjev paraplavanja in 
parakolesarstva, ki sta bila s 1. aprilom 2020 tudi vključena v ta projekt za obdobje 28 
mesecev. 
 
Zveza je v letu 2020 za določena dela najela zunanje pogodbene sodelavce: 

− trenerje posameznih športnih panog, 
− predstavnico za trženjsko delo, 
− računovodkinjo, 
− predstavnika za odnose z javnostmi, 
− organizatorje mednarodnih tekmovanj (Slovenia Open).  

 
Za določena opravila organi Zveze izvolijo oz. imenujejo člane iz svojih vrst (predstavnike v 
organih drugih organizacij, člane komisij ipd.). 
 
Politiko Zveze vodijo naslednji organi Zveze. Skupščina je najvišji organ. Ta na štiri leta izvoli 
predsednika ter člane Upravnega in Nadzornega odbora kot tudi Častnega razsodišča.  
 

SKUPŠČINOSKUPŠČINOSKUPŠČINOSKUPŠČINO sestavlja 30 delegatov: dva delegata iz posamezne članice – nacionalne 

invalidske organizacije. Redna leta Skupščina je bila zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev in 
sledenja zdravstvenim predpisom zaradi epidemije koronavirusa izvedena junija 2020 v hotelu 
Thermana Park Laško. 
Redna letna Skupščina je obravnavala vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019, poročila o 
delu organov ter programske usmeritve (vsebinske in finančne) za leto 2020. Nadzorni odbor 
je poročal o pregledu finančnega in programskega delovanja Zveze za leto 2019.  
 

UPRAVNI ODBORUPRAVNI ODBORUPRAVNI ODBORUPRAVNI ODBOR sestavljata po en predstavnik iz posamezne nacionalne invalidske 

organizacije in predsednik zveze, ki je tudi predsednik Upravnega odbora. V letu 2020 je 
Upravni odbor imel tri redne in dve dopisni seji. Delo Upravnega odbora je določeno v Statutu 
Zveze. Upravni odbor pregleduje in potrjuje programske dejavnosti Komisije za tekmovalni 
šport ter Komisije za šport otrok, mladine in športno rekreacijo. Pripravlja in razpravlja o 
predlogih programov in poročilih Zveze za Skupščino Zveze. Spremlja in odloča o delovanju 
Zveze ter tekočih zadevah poslovanja in izvajanja programov. 
 

NADZORNI ODBORNADZORNI ODBORNADZORNI ODBORNADZORNI ODBOR sestavlja pet članov. Izvoljeni so bili na Skupščini Zveze med kandidati, 

ki jih predlagajo posamezne nacionalne invalidske organizacije. V letu 2020 je imel Nadzorni 
odbor dve seji, na kateri je pregledal finančno in materialno poslovanje ter izvajanje 
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programske dejavnosti. Nadzorni odbor je med letom spremljal dejavnost organizacije. 
Predsednik Nadzornega odbora je bil vabljen tudi na seje Upravnega odbora. 
 

ČASTNO RAZSODIŠČEČASTNO RAZSODIŠČEČASTNO RAZSODIŠČEČASTNO RAZSODIŠČE sestavlja pet članov. Izvoljeni so bili na Skupščini Zveze med kandidati, 

ki jih predlagajo posamezne nacionalne invalidske organizacije. Častno razsodišče v letu 2020 
ni zasedalo. 
 

STROKOVNI SVETSTROKOVNI SVETSTROKOVNI SVETSTROKOVNI SVET (osemčlanski) je strokovno posvetovalno telo predsednika Zveze in 

upravnega odbora, člani pa so strokovnjaki tako s področja športa kot invalidskega, 
zdravstvenega in socialnega varstva. Osem članov Strokovnega sveta je na predlog 
predsednika Zveze s sklepom imenoval Upravni odbor Zveze. Strokovni svet pripravlja 
programe, vsebine in sistem usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v športu 
invalidov za vse programe usposabljanja in licenciranja, ki jih izvaja Zveza. Strokovni svet je v 
letu 2020 imel dve redni seji. 
 

KOMISIJKOMISIJKOMISIJKOMISIJOOOO    ZA TEKMOVALNI ŠPORT (KTŠ)ZA TEKMOVALNI ŠPORT (KTŠ)ZA TEKMOVALNI ŠPORT (KTŠ)ZA TEKMOVALNI ŠPORT (KTŠ) (šestčlansko) je imenoval Upravni odbor. V letu 

2020 je imela KTŠ tri redne seje. Komisija je skupaj s strokovno službo redno obravnavala, 
pregledovala in sklepala predvsem o tekmovalnem športu (domači in mednarodni), potrjevala 
športnice in športnike za nastope na mednarodnih tekmovanjih, pregledovala in analizirala 
poročila s tekmovanj, imenovala in potrjevala trenerje, spremljala priprave športnikov in 
izvedbo državnih prvenstev ter odobravala določeno športno opremo in morebitne športne 
pripomočke. Na sejah komisije redno sodelujeta strokovna služba in predsednik Zveze. Tekoče 
in analitično se obravnavajo vse športne panoge, skladno s sprejetim programom in finančno 
konstrukcijo. KTŠ izvaja sklepe Upravnega odbora za področje tekmovalnega športa. 
 

KOMISIJKOMISIJKOMISIJKOMISIJOOOO    ZA ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠPORTNO REKREACIJO (KŠR)ZA ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠPORTNO REKREACIJO (KŠR)ZA ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠPORTNO REKREACIJO (KŠR)ZA ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠPORTNO REKREACIJO (KŠR) je imenoval 

Upravni odbor. Komisija je glavni del svojega delovanja namenjala posledicam izbruha nove 
koronavirusne bolezni, spremljala pa tudi vse izvedene aktivnosti in projekte KŠR-ja. 
Večina paralimpijskih šolskih dni in šolskih športnih tekmovanj je odpadla, izpeljani pa so bili 
dogodki v okviru Evropskega tedna športa v septembru. Uspešno je bil izveden tudi 2. 
paralimpijski športni tabor za mlade družine v Laškem. KŠR je obravnavala tudi eno razrešitev 
iz Delovne skupine za kolesarstvo OKS-ZŠZ in imenovanje novega predstavnika. Kljub epidemiji 
in vsem odpovedim je KŠR iskala možnosti, kako vključiti mlade in jim približati šport. Komisija 
je redno spremljala tudi potek razvoja dogajanja pri projektih »Postani športnik« in »Gibalno 
ovirani gore osvajajo«. Na sejah sta bila prisotna strokovna služba in predsednik Zveze, po 
potrebi tudi predsednik KTŠ, tako da sta lahko komunikacija in delo potekala nemoteno. 
Komisija je v letu 2020 zasedala na treh sejah, enkrat pa so izvedli tudi dopisno sejo.  
 

INVENTURNINVENTURNINVENTURNINVENTURNOOOO    KOMISIJKOMISIJKOMISIJKOMISIJOOOO (tričlansko) je imenoval Upravni odbor in je opravila pregled za 

leto 2020. Poročilo gre v pregled in obravnavo na Nadzorni kot tudi Upravni odbor. 
 
Zapisniki posameznih organov in komisij so na voljo v arhivu na sedežu Zveze.  
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3. PREGLED IN OPIS DEJAVNOSTI ZVEZE TER DOLOČENIH VPLIVOV 
NA NJENO DELOVANJE 

 

Namen izvedbe programov Zveze je na podlagi strokovnih mnenj trenerjev omogočiti 
športnikom invalidom (vseh kategorij) uspešno vadbo, priprave in nastope na tekmovanjih. 
Nastopi v mednarodni konkurenci terjajo vedno višjo raven ter boljše in zahtevnejše priprave, 
kar posledično pomeni dražje športne pripomočke. Zaradi izrednega napredka športa 
invalidov v svetu je za uspeh treba povečevati količino in kakovost treningov (število 
tedenskih, mesečnih, letnih kvot). Obseg strokovnih nalog se, skladno z razvojem, zelo 
povečuje, prav tako tudi število športnih panog, v katerih so športniki invalidi pripravljeni in 
želijo nastopati. 
 
Trenerji ali koordinatorji posameznih športnih programov so bili pozvani k pripravi pisnih 
predlogov načrtov za posamezno športno panogo za leto 2020. Z vsemi je bil v začetku leta 
opravljen uvodni sestanek, kjer so bili načrti za leto 2020 usklajeni s finančnimi zmožnostmi 
Zveze. V marcu je bila v Sloveniji razglašena epidemija, zaradi katere se je športni program na 
državni in mednarodni ravni za nekaj časa popolnoma ustavil. Po končani epidemiji (od junija 
naprej) je bilo treba na novo zastaviti načrte glede na finančne zmožnosti Zveze in spremenjen 
koledar mednarodnih tekmovanj. Trenerji so mesečno poročali o opravljenih treningih in 
vplivu epidemije na njihov trenažni proces, pisna poročila pa so v obravnavo na KTŠ pošiljali 
tudi po vsaki udeležbi na mednarodnem tekmovanju. Z vsemi športniki, ki so v letu 2020 
sodelovali v programih Zveze, so bile podpisane pogodbe, ki so opredeljevale pravice in 
dolžnosti tako športnikov kot tudi Zveze. 
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Naši športniki v letu 2020 niso imeli veliko priložnosti za doseganje vrhunskih uvrstitev na 
večjih mednarodnih tekmovanjih. Zaradi pandemije koronavirusa po svetu in v Sloveniji je bil 
koledar mednarodnih tekmovanj za leto 2020 zelo okrnjen, saj so si odpovedi tekmovanj 
sledile ena za drugo. Prav tako je bilo prestavljeno največje tekmovanje v letu, Paralimpisjke 
igre v Tokiu. 
 
Paralimpijski šolski dan – osnovnošolci – udeleženci brez predsodkov, ustvarjalci in iniciatorji, 
nosilci prihodnosti. Program se izvaja v enem šolskem dnevu (štiri do pet šolskih ur) v osnovnih 
šolah. Ekipa je sestavljena iz paralimpijcev in prostovoljcev v štirih setih različnih iger, naj gre 
za ustvarjalne delavnice, intervjuje športnikov ali fizične dejavnosti, ki pri otrocih ozaveščajo 
vrednosti paralimpijskega gibanja: od priznavanja športnih dosežkov športnikov invalidov, 
priznavanja in sprejemanja individualnih razlik, priznavanja in sprejemanja športa kot 
človekove pravice do krepitve socialne podpore v športu. Tudi PŠD-jev je bilo v letu 2020 manj 
od prvotno načrtovanih, saj zdravstvena situacija v Sloveniji ni dopuščala možnosti varne 
izvedbe. 
 
V avgustu je v zdravilišču Thermana Laško potekal drugi Paralimpijski tabor za družine, ki ga je 
z lastnimi sredstvi financirala Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski 
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komite. Tabora se je udeležilo skupaj 24 udeležencev. Rdeča nit letošnjega tabora je bila 
predstavitev programa »Postani športnik«, katerega namen je mladim zagotoviti vzpostavitev 
dolgoročnega sistema in pogojev za vključevanje v športne aktivnosti. Na taboru smo otrokom 
in njihovim staršem predstavili možnosti naslednjih športnih aktivnosti: curling na vozičkih, 
parakolesarstvo, paraplavanje, boccio, hokej na električnih vozičkih in paraples. 
 
Žal pa več let opažamo, da je vse manj finančne podpore s strani naših tradicionalnih 
financerjev, kot sta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter 
Fundacija za šport. 
 
 

4. DRŽAVNA PRVENSTVA  
 
V letu 2020 je bilo v koledarju Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega 
komiteja (Zveza ŠIS-SPK) predvidenih 39 državnih prvenstev (DP), od tega jih je bilo izvedenih 
25. Epidemija koronavirusne bolezni je razlog, ki je vplival na to, da niso bila izvedena vsa 
državna prvenstva, ki so bila predvidena v koledarskem letu. Do razglasitve epidemije v marcu 
je bilo izvedenih 5 prvenstev, nato je sledil premor z izvedbo tekmovanj vse do konca maja. Še 
20 državnih tekmovanj je bilo izvedenih pred drugo razglasitvijo epidemije jeseni, zadnje 
državno tekmovanje v letu 2020 pa je bilo izpeljano 18. oktobra, sicer paraplavanje v Kranju. 
Tekmovanjem, ki so bila načrtovana v marcu, aprilu in maju, smo zagotovili nadomestne 
termine, tako smo do konca septembra organizirali in izvedli vsa zaostala državna prvenstva 
od pomladi.  
 

− POSEBNOSTI PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DRŽAVNIH PRVENSTEV V 
LETU 2020 

 
Strokovna služba Zveze ŠIS-SPK načrtuje državna prvenstva, sodeluje z izvajalci, selektorji 
reprezentanc in nacionalnimi panožnimi zvezami, če je prvenstvo mogoče organizirati 
integrirano, torej od objave razpisa pa vse do zaključka izvedbe tekmovanja.  
 
Kljub spomladanskim temperaturam in pomanjkanju snega nam je uspelo izvesti državno 
prvenstvo v veleslalomu. Smučarski delavci so v Kranjski Gori odlično pripravili progo na 
smučišču Brsnina, ki je vzdržala od začetka do konca tekmovanja. Neposredno na tekmovališču 
smo prejeli tudi dopis članov: DI Slovenska Bistrica, DI Muta, PARAS, DI Velenje, IŠD 
Samorastnik in DI Tržič, ki so predlagali, da se starostna omejitev tekmovalcev v nacionalni 
kategoriji (NAC) v veteranski konkurenci prestavi nad 65 let. Zaradi tega je bil na junijski seji 
Komisije za tekmovalni šport (KTŠ) sprejet nov tehnični pravilnik za izvedbo tekmovanja, ki 
ureja to področje.  
 
Neposredno pred prvo razglasitvijo epidemije v Sloveniji nam je 7. marca 2020 uspelo 
organizirati še državno prvenstvo v hitropoteznem šahu v posamični konkurenci ter državno 
prvenstvo v badmintonu gluhih. Prvo državno prvenstvo po marčevski prekinitvi tekmovanj je 
potekalo 30. maja 2020, in sicer v balinanju gluhih – posamično, izvedla ga je Športna zveza 
gluhih. 
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Na državnih prvenstvih v parastrelstvu in kegljanju za člane ZDIS, ZPS in ZDGN je bila Zveza ŠIS-
SPK tako v vlogi organizatorja kot izvajalca. Tekmovanji sta potekali na standardnih lokacijah 
v Ljubljani in Celju, termina pa sta bila spremenjena (parastrelstvo dne 5. julija 2020, kegljanje 
dne 27. septembra 2020).  
 
Državno prvenstvo v ribolovu je bilo zaradi lažje izvedbe (spoštovanje zaščitnih ukrepov) 
izvedeno v dveh delih, v soboto, 19. septembra 2020, in v nedeljo, 20. septembra 2020. V 
soboto so tekmovali sedeči ribiči, v nedeljo pa stoječi. Na podoben način smo se lotili tudi 
izvedbe državnega prvenstva v balinanju v ekipni konkurenci, kjer smo kraj tekmovanja ločili 
posebej za ženske (Pivka) in moške (Postojna).  
 
Skladno z dogovorom s selektorico paraplavalne reprezentance smo zaradi časovne stiske v 
letu 2020 mladinsko državno prvenstvo izvedli v sklopu članskega prvenstva, tekmovanje je 
potekalo v okviru državnega prvenstva v plavanju, ki ga je od 15. do 18. oktobra 2020 gostil 
Kranj.  
 
Državno prvenstvo v odbojki sede, ki bi moralo po spremembi koledarja potekati v nedeljo, 
27. septembra 2020, je bilo po dogovoru z glavnim trenerjem Simonom Božičem prestavljeno 
na konec novembra zaradi reprezentančnih obveznosti. Vendar nam ga zaradi ponovne 
razglasitve epidemije žal ni uspelo organizirati.  
 
Na državnih prvenstvih, ki so bila organizirana pod okriljem Zveze ŠIS-SPK, so se spoštovala vsa 
navodila in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja koronavirusa. Če je bilo to potrebno, se 
je za izvedbo tekmovanja pridobilo soglasje NIJZ, državno prvenstvo pa prijavilo na območno 
policijsko postajo.  

 
V letu 2020 smo zabeležili 72 novo registriranih uporabnikov storitev Zveze ŠIS-SPK, ki so 
nastopili na enem od razpisanih državnih prvenstev. V bazi Zveze ŠIS-SPK je tako registriranih 
že 2456 uporabnikov. V letu 2020 je na razpisanih državnih prvenstvih Zveze ŠIS-SPK nastopilo 
553 parašportnikov. 
 
Rezultati državnih prvenstev so dostopni v arhivu Zveze ŠIS-SPK ter na spletni strani 
www.zsis.si. 
 
1. DP V STANDARDNIH PLESIH 
Izvajalec: PK Samba Maribor; Datum: 25. 1. 2020; Kraj: Zgornja Kungota; Št. udeležencev: 6.  
 
2. DP V VELESLALOMU 
Izvajalec: ŠS Roman Podlipnik; Datum: 14. 2. 2020; Kraj: Kranjska Gora; Št. udeležencev: 32. 
 
3. DP V ŠAHU (EKIPNO IN POSAMIČNO) – ZDGNS 
Izvajalec: DGN Podravja Maribor; Datum: 15. 2. 2020; Kraj: Maribor; Št. udeležencev: 18.  
 
4. DP V HITROPOTEZNEM ŠAHU – POSAMIČNO 
Izvajalec: DI Sevnica; Datum: 7. 3. 2020; Kraj: Boštanj; Št. udeležencev: 42.  
 
5. DP V BADMINTONU – ZDGNS 
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Izvajalec: DGN Celje; Datum: 7. 3. 2020; Kraj: Celje; Št. udeležencev: 16.  
 
6. DP V BALINANJU (POSAMIČNO) – ZDGNS 
Izvajalec: MDGN Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče; Datum: 30. 5. 2020; Kraj: Rogaška 
Slatina in Grobelno; Št. udeležencev: 26.  
 
7. BALINANJE (DVOJICE) – ZDGNS 
Izvajalec: MDG Ljubljana; Datum: 13. 6. 2020; Kraj: Ljubljana; Št. udeležencev: 20. 
 
8. KEGLJANJE – ZDSSS 
Izvajalec: MDSS Maribor; Datum: 23. 6. 2020; Kraj: Maribor; Št. udeležencev: 21. 
 
9. KOŠARKA NA VOZIČKIH 
Izvajalec: DP JZ Štajerske; Datum: 27. 6. 2020; Kraj: Vransko; Št. udeležencev: 43. 
 
10. SHOWDOWN 
Izvajalec: ŠDSS; Datum: 27. in 28. 6. 2020; Kraj: Okroglo pri Kranju; Št. udeležencev: 20. 
 
11. ŠPORTNI RIBOLOV – ZDGNS 
Izvajalec: DGN Pomurja; Datum: 27. 6. 2020; Kraj: Petišovsko jezero; Št. udeležencev: 28. 
 
12. PARASTRELSTVO  
Izvajalec: Zveza ŠIS-SPK; Datum: 5. 7. 2020; Kraj: Ljubljana; Št. udeležencev: 61 nastopov.  
 
13. BALINANJE – EKIPNO  
Izvajalec: DI Postojna; Datum: 25. 7. 2020; Kraj: Postojna in Pivka; Št. udeležencev: 71 
tekmovalcev.  
 
14. ŠAH – DISTROFIKI 
Izvajalec: Društvo distrofikov Slovenije; Datum: 31. 7. 2020–2. 8. 2020; Kraj: CIRIUS Kamnik; 
Št. udeležencev: 18 tekmovalcev.  
 
15. ŠAH (POSAMIČNO) – ZDSSS 
Izvajalec: MDSS Kranj; Datum: 31. 8. 2020–5. 9. 2020; Kraj: Okroglo pri Kranju; Št. 
udeležencev: 8 tekmovalcev.  
 
16. BALINANJE (EKIPNO) – ZDGNS 
Izvajalec: AURIS Kranj; Datum: 5. 9. 2020; Kraj: Škofja Loka; Št. udeležencev: 42 tekmovalcev. 
 
17. PARAATLETIKA – HROVATINOV MEMORIAL 
Izvajalec: ZPS; Datum: 12. 9. 2020; Kraj: Nova Gorica; Št. udeležencev: 56.  
 
18. RIBOLOV 
Izvajalec: RD Velenje; Datum: 19. in 20. 9. 2020; Kraj: Velenje; Št. udeležencev: 46.  
 
19. KEGLJANJE – ZDIS, ZPS, ZDGNS 
Izvajalec: Zveza ŠIS-SPK; Datum: 27. 9. 2020; Kraj: Celje; Št. udeležencev: 58.  
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20. BOWLING (POSAMIČNO/DVOJICE) – ZDGNS 
Izvajalec: DGN Ljubljana; Datum: 26. 9. 2020; Kraj: Ljubljana; Št. udeležencev: 23. 
 
21. ŠAH (EKIPNO) – ZDSSS  
Izvajalec: MDSS Kranj; Datum: 26. in 27. 9. 2020; Kraj: Okroglo; Št. udeležencev: 17. 
 
22. ORIENTACIJSKI TEK – ZDGNS 
Izvajalec: DGN Posavja; Datum: 3. 10. 2020; Kraj: Kostanjevica na Krki; Št. udeležencev: 16. 
 
23. BOWLING (TROJICE) – ZDGNS 
Izvajalec: DGN Ljubljana; Datum: 10. 10. 2020; Kraj: Ljubljana; Št. udeležencev: 27. 
 
24. PARANAMIZNI TENIS 
Izvajalec: ŠD SU; Datum: 17. 10. 2020; Kraj: Novo mesto; Št. udeležencev: 36. 
 
25. PARAPLAVANJE  
Izvajalec: PZS; Datum: 18. 10. 2020; Kraj: Kranj; Št. udeležencev: 85 startov. 
 
 
 

5. PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA URADNIH MEDNARODNIH 
TEKMOVANJIH V LETU 2020 

 

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK) je v letu 
2020 poskrbela za priprave in udeležbo na uradnih mednarodnih tekmovanjih za več 
reprezentanc športnikov invalidov v različnih panogah. Vse reprezentance so bile deležne 
rednih treningov pod strokovnim vodstvom. To leto je bilo v znamenju paralimpijskih iger – 
Tokio 2020, ki pa so bile zaradi pandemije prestavljene na leto 2021. Prav tako je bilo večina 
večjih mednarodnih tekmovanj prestavljenih ali odpovedanih (svetovna in evropska 
prvenstva, svetovni pokali). V letu 2020 je zato posledično bila v ospredju fizična priprava 
športnikov v domačem okolju. 

 
Programi Zveze ŠIS-SPK: 
 

- PARALIMPIJSKI ŠPORTI (13 ŠPORTOV):PARALIMPIJSKI ŠPORTI (13 ŠPORTOV):PARALIMPIJSKI ŠPORTI (13 ŠPORTOV):PARALIMPIJSKI ŠPORTI (13 ŠPORTOV):    
 
PARAALPSKO SMUČANJE – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA SVETOVNIH POKALIH 
V letu 2020 se je športnik pripravljal na predparalimpijsko sezono. V letu 2022 ga v primeru 
uspešnih kvalifikacij čaka nastop na zimskih paralimpijskih igrah v Pekingu. Sedeči smučar je 
izvajal priprave na visokogorskih smučiščih in ledenikih v Avstriji. Ker je bila okrnjena sezona 
za nastope na večjih tekmovanjih, je nastopil na tekmovanjih evropskega pokala na Jasni 
(Slovaška) in v Zagrebu (Hrvaška) ter na štirih tekmah svetovnega pokala Prato Nevoso in 
Kranjska Gora. S strokovno ekipo so v času karantene vzdrževali splošno kondicijo in 
uporabljali simulatorje sedečega smučanja. Delo je potekalo prek video klicev. Po umiritvi 
razmer je športnik opravil specifične meritve in nadaljeval načrtovano delo. Do oktobra je 
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opravil 28 dni snežnih priprav na avstrijskih ledenikih Hintertux in Mölltal. Športnika čaka 
postopek ponovne klasifikacije, kar pomeni, da je velika verjetnost, da ga razvrstijo v nižjo 
kategorijo zaradi njegovega ravnotežja oz. kontrole trupa med samim smučanjem. Cilj leta 
2020, tj. napredek v tehniki, je uresničen. Na tekmovanjih evropskega pokala je v skupni 
slalomski uvrstitvi dosegel drugo mesto, skupno v vseh disciplinah pa tretje. Na tekmovanjih 
svetovnega pokala je v začetku leta nastopil v Kranjski Gori in Pratu Nevosu (Italija), kjer je 
dosegel osmo mesto. 
 
PARAATLETIKA – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
PARAATLETIKA MARATON – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA KVALIFIKACIJSKEM MARATONU 
TOKIO 2020 
V reprezentanci paraatletike sta v programu dva športnika invalida, ki sta se aktivno 
pripravljala za vrh sezone. Slepi maratonec je odtekel maraton v Dubaju v januarju in dosegel 
paralimpijsko normo (oz. minimalni standard). V septembru je nastopil na DP za veterane v 
Mariboru na 5000 metrov (dosegel je 2. mesto v svoji starostni skupini). Vse ostale tekme so 
bile odpovedane zaradi pandemije (Radenci 21 km OI, Ljubljanski maraton, Abu Dhabi 
maraton, priprave St. Moritz idr.). Tudi Evropsko prvenstvo v paraatletiki (meti), ki je bilo 
predvideno junija na Poljskem, so prestavili v leto 2021. Športnika sta svoj trenažni proces in 
priprave usmerila v leto 2021. Oba imata doseženi paralimpijski normi in sta svoj izgubljen 
trenažni del v marcu nadoknadila na 14-dnevnih pripravah v Novi Gorici v septembru.   
 

PARANAMIZNI TENIS – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA KVALIFIKACIJSKEM TURNIRJU TOKIO  
Treningi in priprave paranamiznoteniške reprezentance so se vse do razglasitve epidemije 
dnevno izvajali v Ljubljani (Soča, Malenškova). Trenažnemu procesu se je pridružil nov igralec 
in kandidat za klasifikacijo na turnirju v Italiji, ki je bil predviden marca letos. Zaradi pandemije 
so se vsa tekmovanja preložila na leto 2021, nekatera tudi odpovedala.  
Ko je epidemiološka situacija v juniju znova dopustila nadaljevanje trenažnega procesa, so se 
ga z veliko vnemo lotili v upanju, da bo vsaj kvalifikacijski turnir za paralimpijske igre 2020 
izveden v Laškem. Turnir je bil prestavljen na april 2021.  
Septembrske priprave v Novi Gorici so pozitivno vplivale na posameznikove psihofizične 
sposobnosti. Reprezetanca paranamiznega tenisa se jih je udeležila s šestimi igralci in 
trenerjem. Na pripravah so bili na voljo fizioterapevti in drugi strokovni delavci, ki so dodatno 
prispevali za kakovostno izvedbo priprav. V Novi Gorici se je nekajkrat ekipi pridružila nova, 
mlada, potencialna kandidatka za reprezentanco in po mnenju trenerja dobila priložnost 
sodelovanja na skupinskih pripravah reprezentance (ko bo to spet mogoče). Novembra so se 
omejitve znova spremenile in trenažni proces se je izvajal do preklica z igralcem, ki ima 
ustrezno kategorizacijo, na dnevni bazi ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in vlade. Ko so se 
ukrepi sprostili, so se treningom pridružili še preostali člani reprezentance.  
 
PARAPLAVANJE – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
V program je bilo vključenih pet paraplavalcev, ki so imeli možnost odplavati normo za nastop 
na evropskem prvenstvu, ki je bilo načrtovano v maju 2020 na Portugalskem. Dva paraplavalca 
sta normo odplavala že v lanski sezoni, paraplavalki pa je uspelo v januarju na uradnem 
mednarodnem tekmovanju v Splitu. V februarju so se izvedle tedenske priprave v Banjiluki za 
nastop na svetovni seriji v Lignanu v marcu, a je ta odpadla zaradi pandemije. Trenažni procesi 
so do marca potekali po načrtu, in sicer osem vodnih ter trije treningi mobilnosti na lokalnih 
bazenih posameznikov. Skupinsko sta se dvakrat tedensko izvajali suha vadba in vadba. V 
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obdobju epidemije so se zaprli vsi bazeni in fitnesi. To je za plavalce pomenilo, da so bili v zelo 
slabem položaju. Onemogočena jim je bila možnost dela v bazenu in vzdrževanja občutka za 
vodo. Progam se je glede na razmere prilagodil. Strokovni kader je sestavil progam suhe vadbe 
za delo od doma za posamezno specifiko invalidnosti. Vadba se je izvajala prek video klica s 
posameznim trenerjem. Tako so se ohranjevale mobilnost, gibljivost, motorika, stabilnost in 
splošna kondicija. Vadba se je izvajala šestkrat tedensko. V času karantene se nam je prvotni 
načrt spremenil, saj je organizator prestavil tekmovanje na leto 2021. Paraplavalci so začeli 
postopoma z vodnim delom v maju. V juliju (prva postkoronska tekma) pa so se udeležili 
preglednega mednarodnega mitinga neinvalidov v Radovljici. Za glavni del »koronasezone« je 
bilo tako načrtovano državno prvenstvo, ki je potekalo integrirano s plavalci neinvalidi – člani 
dne 18. oktobra 2020 v Kranju. Cilj sezone, tj. odplavana norma za evropsko prvenstvo za 
paraplavalko, je izpolnjen. Ni pa izpolnjen glavni cilj, tj. udeležba na evropskem prvenstvu. 
Analiza pred in po epidemiji je pokazala, da so štirje paraplavalci obdržali splošno kondicijo, a 
jim manjka občutek za vodo. Na prvi postkoronski tekmi so odplavali čase blizu svojih rekordov 
in tako potrdili, da so kljub dolgemu premoru motivirani za nadaljevanje kariere. Paraplavalec 
Darko Đurić pa je maja uradno naznanil zaključek svoje bogate športne poti.  
 
GOLBAL – IGRA Z ZVENEČO ŽOGO ZA SLEPE IN SLABOVIDNE – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA 
EVROPSKEM PRVENSTVU SKUPINE B 
Reprezentanca v golbalu se je v letu 2020 pripravljala na evropsko prvenstvo skupine B, ki pa 
je bilo zaradi pandemije prestavljeno v leto 2021. Ekipa je kljub prestavljenemu prvenstvu 
izvajala redne treninge do petkrat tedensko tako v športni dvorani kot tudi v fitnesu. V času 
karantene so vadbo izvajali vsak v svojem lokalnem okolju s pomočjo video klicev. 
 
ODBOJKA SEDE – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA KVALIFIKACIJSKEM TURNIRJU TOKIO 2020 
Ekipa ženske odbojke sede se je v letu 2020 pripravljala na nastop na kvalifikacijskem turnirju 
Tokio 2020. Treninge so izvajali individualno po domačih klubih trikrat tedensko in na skupni 
lokaciji v Braslovčah med vikendi. Pred turnirjem so izvedli tudi skupne priprave s 
pripravljalnimi tekmami (gostile so italijansko in nemško žensko ekipo). Pri sami pripravi jim je 
pomagala tudi moška ekipa odbojke sede.  
Ekipa je imela cilj kvalificirati se na paralimpijske igre, a jim žal na turnirju v Kanadi, ki je 
potekal od 16. do 21. marca 2021, ni uspelo. Osvojile so 3. mesto. Po vrnitvi v Slovenijo v 
marcu je prišlo do popolnega zaprtja športnih objektov in tako so svojo psihofizično kondicijo 
vzdrževale doma po programu trenerja.  
 
PARASTRELSTVO – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
Reprezentanca parastrelcev je sprejela dva nova člana, ki sta odstreljala kriterij za vstop v 
reprezentanco. V letu 2020 se je tako šest parastrelcev pripravljalo na evropsko prvenstvo, ki 
naj bi ga gostila Slovenija v novembru. Žal smo zaradi pandemije prvenstvo uradno odpovedali 
v juliju. Športniki so vsakodnevno vadili na streliščihm v času popolne karantene pa prek SCATT 
sistema oz. simulatorja za streljanje v svojem domačem okolju. Strokovni kader je treninge 
nadzoroval in analiziral na dnevni bazi. Izvedli so skupne vikend priprave v začetku februarja 
pred nastopom na svetovnem pokalu v Združenih arabskih emiratih; to je bilo zaradi 
razglašene pandemije prav tako odpovedano. V procesu je sodeloval tudi fizioterapevt kot 
preventiva. Ekipa je opravila tudi meritve s simulatorjem SCATT. Poleg strelčeve sposobnosti 
zadrževanja orožja v idealni namerilni točki in ritma streljanja so merili še parametre, kot so 
natančnost streljanja, pravočasno oddajanje strela v odvisnosti od oddaljenosti orožja od 
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idealne merilne točke, tempo oddajanja strelov, stabilnost merjenja in podobno. Cilja 
uspešnega nastopa (osvojene vsaj ene posamične in ene ekipne medalje) na domačem 
evropskem prvenstvu niso uresničili, saj je bilo odpovedano. So pa v 100-% obsegu uresničili 
tako psihološke kot tudi vse načrtovane treninge. Zdaj so osredotočeni na leto 2021. 
 
KOŠARKA NA VOZIČKIH – PRIPRAVE IN UDELEŽBA V LIGI NLB WHEEL TER NA TURNIRJU 
FUTURE CUP BRNO 
Ekipa košarke na vozičkih je v letu 2020 izvajala priprave na tekmovanje v regionalni ligi NLB 
Wheel in nastop na turnirju Future Cup v Brnu. Ekipa oz. posamezniki so treninge izvajali v 
lokalnem okolju po predhodno pripravljenem programu ter večkrat tedensko na Vranskem na 
kolektivnih treningih. Prav tako je reprezentanca opravila tudi 11-dnevne priprave v 
Portorožu. Zaradi epidemije nove koronavirusne bolezni je bil odpovedan finale lige NLB 
Wheel, ki bi moral v aprilu potekati na Vranskem. Liga se je za sezono 2019/20 sklenila 
februarja 2021 v Banjaluki, odigrala pa se je samo tekma za 1. mesto. Naša ekipa, ki je v ligi 
nastopala pod imenom Zveza ŠIS-SPK (predhodno ZŠIS-POK), je zasedla končno 3. mesto. Z 
malo več zbranosti in športne sreče bi si z zmago (poraz 46 : 50) proti KIK Zmaj Gradačac 
(zmagovalec lige) na zadnjem kolu rednega dela, ki je potekalo tik pred spomladansko 
razglasitvijo epidemije, priborili nastop v finalu. Fantje so v močno okrnjeni zasedbi odlično 
nastopili tudi na turnirju Future Cup na Češkem v avgustu, kjer so s tremi zmagami in enim 
porazom zasedli končno 2. mesto.  
 
PARAKOLESARSTVO – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA SVETOVNEM PRVENSTVU  
Letošnje tekmovalno leto je bilo v vseh pogledih posebno, saj je bil šport podrejen pandemiji. 
Prav zaradi tega je bil tekmovalni koledar zelo okrnjen. Vseboval je le eno tekmo kategorije 
C1, ki je bila na Slovaškem v Puchovu. Reprezentanti so samostojno in pod vodstvom trenirali 
od sedem- do devetkrat. Priprave so izvedli na Čatežu in v Novi Gorici. Glede na omenjeno 
tekmovanje, je zelo težko oceniti objektivni napredek reprezentantov, saj je bila tekmovalna 
sezona zastavljena s povsem drugimi cilji.  
 
PARAKAJAK – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA SVETOVNEM PRVENSTVU  
Parakajakaš se je pripravljal na svetovno prvenstvo v parakajaku (kvalifikacijska tekma Tokio 
2020), ki naj bi maja potekalo v Duisburgu v Nemčiji. Žal je pandemija tekmovanje prestavila 
v leto 2021. Do dneva, ko je Mednarodna kajakaška zveza prestavila tekmovanje, se je 
pripravljal in izvajal trenažni proces v svojem lokalnem območju pod strokovnim vodstvom do 
petkrat tedensko. Opravil je prav tako 14-dnevne priprave v inkluziji s preostalimi kajakaši 
reprezentance A. Žal pa je marca trenažni proces ustavil koronavirus. Po prvem valu se je tako 
športnik odločil zaključiti kariero, saj je bilo psihofizično težko nadomestiti zamujene mesece 
in doseči zadan cilj, tj. odveslati kvoto za nastop na paralimpijskih igrah. Svojo pot je usmeril v 
drug parašport, in sicer paralokostrelstvo. Glede na dobre trenažne pogoje in odličen strokovni 
kader je pokazal, da je tudi v tem športu z rezultati konkurenčen mednarodni ravni. Trenutno 
je na državnem prvenstvu neinvalidov odstreljal minimalni standard za nastop na 
paralimpijskih igrah.  
 
BOCCIA – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA EVROPSKEM PRVENSTVU BISFED 
Reprezentanca boccie šteje štiri člane, ki so se v letu 2020 pripravljali samo na domača ligaška 
tekmovanja, saj je večina ostalih mednarodnih tekmovanj zaradi pandemije odpadlo. Letos so 
bila za ekipo domača ligaška tekmovanja najpomembnejša, saj so z nastopom ohranili 
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tekmovalni ritem, strokovni kader pa je tako imel pregled nad pripravljenostjo športnikov. 
Treningi so potekali na individualni in skupinski ravni na lokalnih območjih posameznikov. 
Največ težav je reprezentanca imela v obdobju popolnih karanten, saj niso imeli dostopa do 
prilagojenih infrastruktur. V tem času so vadbo izvajali doma. Ta je vključevala vaje za moč, 
raztezne vaje, mete na kratke razdalje, dihalne vaje, psihološke priprave (vaje za vizualizacijo 
metov, tehnike sproščanja), popravo in pripravo opreme za nadaljnjo sezono. Ker gre za težje 
gibalno ovirane, sta se poleg glavnega trenerja vključevala tudi ustrezno usposobljena 
pomočnika.  
Na ligaških tekmovanjih posameznikov ter tekmovanju parov in ekip so reprezentanti dosegali 
odlične rezultate. V nadaljevanju se bo intenzivneje sodelovalo s fizioterapevtom, obenem pa 
dodajalo vadbo glede na specifiko invalidnosti ter razmere in zmožnosti treningov v 
telovadnici. 
 
CURLING NA VOZIČKIH – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA SVETOVNEM B-PRVENSTVU  
Reprezentanco curlinga na vozičkih sestavlja mešana ekipa (trije moški in dve ženski), saj to 
dovoljuje mednarodni tekmovalni sistem. V letu 2020 so imeli načrt nastopa na svetovnem B-
prvenstvu na Finskem, ki pa je bilo zaradi pandemije prestavljeno na januar 2021. Cilj je bil 
izboljšati uvrstitev prejšnjega leta in se kvalificirati na svetovno prvenstvo prvega 
kakovostnega razreda. Ekipa se je pripravljala do marca 2020 v načrtovanem obsegu, nato je 
sledil kratek premor, saj ni bilo možnosti obiska ledenih površin. Športniki so si pomagali z 
video analizami in vadbo na suhem, usmerjeno v natančnost. V maju so ponovno, skladno s 
priporočili NIJZ, začeli s treningi. V septembru je ekipa izvedla priprave in trening tekme v 
Planici. V letu 2020 se načrtujejo še podobne priprave v tujini. Udeležba na svetovnem B-
prvenstvu je neuresničen cilj v letu 2020. Navkljub razmeram, ki smo jim bili priča v letu 2020, 
je pohvalno, da športniki oz. ekipa ohranjajo visok raven pripravljenosti. Ekipa se je v januarju 
udeležila tekmovanja v Belfastu, na katerem je osvojila 2. mesto. Športniki in strokovni kader 
so osredotočeni na predparalimpijsko leto, kjer imajo možnost pridobiti kvoto za nastop na 
zimskih paralimpijskih igrah v Pekingu 2022. 
 
PARATRIATLON – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA EVROPSKEM IN SVETOVNEM PRVENSTVU 
V program je vključen slepi športnik, ki na vsakodnevni ravni potrebuje pomoč pri treningu. 
Vadba do popolne karantene je potekala 11-krat tedensko (voda, kolo, tek in fitnes). V času 
karantene pa so se izvajali samo tekalni treningi, in sicer doma na tekalni progi, ter vadba 
splošne moči po navodilih glavnega trenerja. Tudi v paratriatlonu sta bili večji tekmovanji 
odpovedani, in sicer evropsko prvenstvo na Švedskem ter svetovno prvenstvo v Kanadi. 
Športnik se je udeležil svetovnega pokala v februarju v Avstraliji. Za uspešen nastop se je 
januarja pripravljal na Kanarskih otokih.  
Zadani cilji: izboljšati mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala ITU (neuresničeno, 
trenutno na 14. mestu; zadnja posodobitev dne 16. marca 2020); osvojiti medaljo v svetovni 
seriji in na evropskem prvenstvu (neuresničeno, saj je v svetovni seriji v Avstraliji osvojil 8. 
mesto; evropsko prvenstvo je bilo odpovedano); izboljšati uvrstitev, torej zasesti 10. mesto na 
svetovnem prvenstvu v Milanu (neuresničeno, saj je bilo tekmovanje odpovedano). 
Motiviranost in fizična pripravljenost kot cilja sta bila uspešno dosežena. Meritve na kolesu in 
teku so pokazale pozitivne rezultate ter dobro pripravljenost na naslednjo sezono. 
 
PARAŠPORTI MLADIH (PARAATLETIKA, PARAPLAVANJE, PARANAMIZNI TENIS IN BOCCIA) – 
PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA ODPRTEM PRVENSTVU EMIL OPEN  
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Trideset mladih parašporntikov se je pripravljalo na tradicionalno mednarodno odprto 
prvenstvo Emil Open 2020, ki naj bi potekalo v juniju in je za nekatere mlade športnike največje 
tekmovanje sezone. Mladi so se pripravljali v svojih lokalnih okoljih do šestkrat tedensko. Igre 
so bile zaradi pandemije prestavljene iz junija na september. Skupne priprave najbolj 
perspektivnih so potekale avgusta v Laškem (kamp mladih) in v začetku septembra, tik pred 
igrami v Novi Gorici. Ekipa je v času priprav od organizatorja prejela informacijo, da so zaradi 
slabših razmer na Češkem omejili število nastopajočih in tako onemogočili nastop številčnejši 
slovenski ekipi. Tako je Slovenja ostala brez udeležbe. Mladi in strokovni tim pa optimistično 
zrejo v leto 2021. 
 
 

- ŠPORTI ŠPORTI ŠPORTI ŠPORTI OLIMPIJSKIH IGER GLUHIH (OLIMPIJSKIH IGER GLUHIH (OLIMPIJSKIH IGER GLUHIH (OLIMPIJSKIH IGER GLUHIH (TRIJETRIJETRIJETRIJE    ŠPORTI):ŠPORTI):ŠPORTI):ŠPORTI):    
 
ALPSKO SMUČANJE GLUHIH – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
Evropsko prvenstvu v alpskem smučanju za gluhe je odpadlo. Športnica se je nanj pripravljala 
v januarju in februarju, vendar ji je nadaljevanje preprečila poškodba vratnega in ledvenega 
dela hrbtenice. Takoj je začela s fizioterapevtsko obravnavo. Pomoč je dobila tudi pri 
kineziologu. Trenutno Anja dobro okreva. Izvaja preventivne vaje in vzdržuje splošno 
kondicijo. Opravi do pet treningov tedensko pod strokovnim vodstvom. Cilj, tj. nastop na 
evropskem prvenstvu in osvojena medalja, ni bil uresničen zaradi odpovedi tekmovanja. Prav 
tako ni nastopila na tekmovanjih v Sloveniji. Trenutno je v fazi okrevanja po poškodbi, želja pa 
je čimprejšnja vrnitev na smučišče.  
 
TENIS GLUHIH – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA EVROPSKEM POSAMIČNEM PRVENSTVU 
Letošnja sezona je zaradi pandemije koronavirusne bolezni zelo okleščena tudi za tenis gluhih. 
Kar nekaj časa je bil športnik v fazi nejasnosti, saj so naprej organizatorji iz Hamburga prestavili 
evropsko prvenstvo na Rodos, nato pa tudi to prestavili v leto 2021. Priprave je športnik kljub 
vsemu dobro izpeljal doma in se brez težav prilagodil, ko so se lahko spet vrnili na igrišče. V 
času popolne karantene je izvajal vzdržljivostno vadbo in psihološko pripravo. V oktobru je 
izvedel tedenske priprave v Portorožu, kjer je odigral nekaj sparingov in izpopolnjeval tehniko 
udarca. S pripravami in treningi do konca leta je njegov fokus usmerjen v leto 2021. Gluhi 
športnik je v konkurenci slišečih na odprtem prvenstvu v Sloveniji dosegel dve tretji mesti in 
en finale. Trenutno je na slovenski članski moški teniški lestvici na 23. mestu. Uspešen pa je bil 
tudi v avstrijski Landes ligi slišečih, kjer je z ekipo TC Kern Vogau napredoval iz LLB v LLA. Načrt 
tekmovanj gluhih je delno uresničen, saj sta bila evropsko prvenstvo in turnir v Portorožu 
odpovedana. Športnik je uspešno izvedel načrt nastopa na dveh mednarodnih turnirjih gluhih, 
in sicer avgusta v Brnu ter septembra v Pragi, kjer je osvojil 1. mesto. 
 
ATLETIKA GLUHIH – PRIPRAVE IN UDELEŽBA NA SVETOVNEM PRVENSTVU 
V program so bili vključeni trije atleti (dve atletinji in atlet). V letu 2020 so se pripravljali na 
svetovno prvenstvo, ki je bilo načrtovano na Poljskem od 28. septembra do 3. oktobra 2020. 
Žal so organizatorji zaradi pandemije prvenstvo prestavili v leto 2021. Leto 2020 je bilo za 
atletsko reprezentanco gluhih težko oz. nepredvidljivo. Ciklizacijo je bilo treba spremeniti že v 
marcu, saj je v Sloveniji bila razglašena epidemija. Kljub zapiranju atletskih stadionov, občin in 
drugih ustanov so atleti lahko trenirali v svojem okolju v naravi ter tako ohranjali svojo 
psihofizično kondicijo. Cilj sezone je ekipa spremenila – udeležba na državnem članskem 
prvenstvu v atletiki za neinvalide – in se osredotočila na pripravo za leto 2021. Pripravljali so 
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se z vsakodnevno vadbo pod strokovnim vodstvom. Udeležili so se treh atletskih mitingov za 
neinvalide v Sloveniji. V strokovni ekipi je sodeloval tudi fizioterapevt in pazil na športnikovo 
preventivo pred poškodbami. Cilj udeležbe in doseganja dobrih rezultatov na svetovnem 
prvenstvu žal ni uresničen. Je pa epidemija kljub temu prinesla tudi nekaj dobrega. Strokovni 
kader je ocenil, da so atleti še močnejši v smislu psihološke in fizične kondicije. Na Državnem 
članskem prvenstvu neinvalidov v Celju je atlet osvojil 9. mesto z rezultatom 50,24 sekunde, 
atletinji pa 2. in 9. mesto v metu kopija. Osebni rekord je dosegel oktobra na Atletskem pokalu 
Slovenije v mnogoboju za neinvalide. Atletinja pa je s skupnim zbirom 3171 točk osvojila 2. 
mesto med starejšimi mladinkami.  
 
 
 

- NEPARALIMPIJSKI IN DRUGI ŠPORTI (NEPARALIMPIJSKI IN DRUGI ŠPORTI (NEPARALIMPIJSKI IN DRUGI ŠPORTI (NEPARALIMPIJSKI IN DRUGI ŠPORTI (OSEM OSEM OSEM OSEM ŠPORTOV):ŠPORTOV):ŠPORTOV):ŠPORTOV):    
 
KEGLJANJE SLEPI IN SLABOVIDNI – PRIPRAVE NA EVROPSKO PRVENSTVO 
Reprezentanca slepih in slabovidnih kegljačev (osem moških, ena ženska) se je udeležila vseh 
tekmovanj, ki so bila predvidena v koledarskem letu; potek teh se je zaradi epidemije 
koronavirusne bolezni precej spremenil. Odpovedano je bilo tudi evropsko prvenstvo za slepe 
in slabovidne kegljače. Zato so večino leta posvetili tehniki in vzdrževanju pripravljenosti, 
kolikor je to bilo mogoče in dovoljeno. 
Med letom so potekale priprave pod vodstvom novega trenerja Saša Kajtne. Slovenski slepi in 
slabovidni kegljači že nekaj let krojijo evropski vrh v tej panogi, tako v posamezni kot ekipni 
konkurenci.  
 
PARAPLES – PRIPRAVE NA EVROPSKO PRVENSTVO 
Paraplesalci, ki tekmujejo pod vodstvom selektorja Andreja Novotnya, so v letu 2020 imeli cilj 
nastopiti na evropskem prvenstvu v paraplesu. Vendar žal zaradi zdravstvenih razmer v svetu 
to ni bilo izvedljivo. Vsi redni treningi in dodatne vikend priprave so se izvedli v plesni dvorani 
Kazine v Ljubljani. Izjema je bil čas spomladanske karantene, ko so plesalci trenažni proces 
izvajali doma. 
Redni treningi so obsegali dva skupinska treninga tedensko, individualno delo s trenerjem vsaj 
enkrat tedensko, samostojno delo vsaj trikrat tedensko po dve uri. Zaradi epidemije so 
spomladi in tudi poleti skupinski treningi odpadli. Zaradi omejitev pri gibanju med občinami je 
bilo oteženo tudi samostojno delo. Cilji v letu 2020 so se zaradi epidemije spremenili ter bili 
usmerjeni predvsem v ohranjanje motivacije za trening, fizične pripravljenosti in gibčnosti 
športnikov. Izpad treninga v dvorani so poskušali nadomestiti v poletnih mesecih. V jesenskem 
času s ponovno razglasitvijo epidemije pa so treningi potekali individualno. 
Plesalcem se je uspelo udeležiti le enega tekmovanja v januarju, državnega prvenstva v 
standardnih plesih, kjer so pokazali visoko raven pripravljenosti in poželi velik aplavz pred 
polno dvorano v Zgornji Kungoti. 
 
SHOWDOWN – PRIPRAVE NA EVROPSKO PRVENSTVO 
Reprezentanca v showdownu, igri za slepe in slabovidne, je že nekaj let v samem svetovnem 
vrhu. V letu 2020 so se pod vodstvom nekdanjega igralca Petra Zidarja pripravljali na evropsko 
prvenstvo, ki pa je odpadlo zaradi zdravstvenih razmer po svetu. Reprezentanca Slovenije v 
showdownu se je ravno pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji uspela udeležiti mednarodnega 
tekmovanja na Češkem, kjer so dosegli odlične rezultate: dve drugi mesti in eno 14. mesto. To 
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je bila odlična popotnica za nadaljevanje sezone, ki jo je žal zaustavila epidemija. Izvajali so 
lahko zgolj individualne treninge doma s poudarkom na moči in fizični pripravljenosti. 
 
ŠAH SLEPI IN SLABOVIDNI – PRIPRAVE NA POSAMIČNO EVROPSKO PRVENSTVO 
Reprezentanca slepih in slabovidnih šahistov se je pripravljala na vrh sezone, tj. evropsko 
posamično prvenstvo v šahu slepih in slabovidnih v Srbiji. Žal je bilo tudi to tekmovanje zaradi 
pandemije koronavirusa odpovedano.  
Reprezentanca Slovenije se je poskušala prilagoditi danim razmeram, zato so organiziali 42 
triurnih srečanj prek Skypa, polovico od tega (19) v času prvega »lockdowna« v marcu in aprilu, 
ko so z lahkoto usklajevali urnike. Pozneje so se dobivali tri- do štirikrat mesečno, torej po 
enkrat tedensko, medtem ko se septembra niso srečali. 
Žal pa vsi igralci nimajo ustrezne opreme in znanja, tako da je bila zasedba na spletnih srečanjih 
okrnjena. Srečanja so posneli in posnetke posredovali vsem reprezentantom. Izgubljeno 
sezono mednarodnih tekmovanj so izkoristili za pripravo na šahovsko olimpijado, ki bo leta 
2021 v Grčiji. 
 
HOKEJ NA ELEKTRIČNIH VOZIČKIH – PRIPRAVE NA SEZONO 2021 
Reprezentanca v hokeju na električnih vozičkih si v letu 2019 ni uspela zagotoviti nastopa na 
evropskem prvenstvu v letu 2020, zato v tem letu ni sodelovala na mednarodnem tekmovanju. 
V tako zahtevnem in nepredvidljivem letu 2020 športniki niso izvedli niti ene ure skupne vadbe 
zaradi zaprtih telovadnic ter tveganja za prenos okužbe s koronavirusom. Izvajali so le 
individualno vadbo in sodelovali pri promocijah Zveze ŠIS-SPK. 
 
ŠPORTNI RIBOLOV – PRIPRAVE NA SVETOVNO PRVENSTVO 
Strokovni štab preteklo tekmovalno leto, kljub izrednim razmeram, ki so nastale zaradi 
svetovne pandemije, ocenjuje kot uspešno. Dokler je le bilo mogoče, so se reprezentanti redno 
udeleževali uradnih tekmovanj, na katerih so dosegali zavidljive rezultate, kar je razvidno iz 
poslanih mesečnih poročil trenerjev in dnevnika DP v Velenju. Žal je pandemija prekinila redno 
tekmovalno dejavnost, a reprezentanca upa, da se bodo ukrepi za zajezitev koronavirusa v 
Sloveniji sprostili vsaj v tolikšni meri, da bodo lahko nemoteno začeli s pripravami na 
prestavljeno svetovno prvenstvo v Sloveniji. Ocenjujemo, da bodo priprave potekale 
predvsem na tekmovalni trasi na Hotemežu, saj so cilji na svetovnem prvenstvu na domačem 
terenu visoki. Športniki bodo pri tem izkoristili znanje in poznavanje razmer domačih vrhunskih 
tekmovalcev iz vseh državnih lig, s katerimi že pripravljajo sistem treningov s testiranjem 
različnih tehnik ribolova, predvsem s hitrim prilagajanjem taktike in opreme ob različnih 
možnih vodostajih reke Save. Seveda pa ne gre pozabiti, da je vse v veliki meri odvisno od 
vsesplošne situacije doma in v svetu, a tako kot vedno ostajajo optimisti.  
 
PARAPLEZANJE – PRIPRAVE NA SVETOVNO PRVENSTVO 
Med februarjem in marcem je svet prizadela epidemija koronavirusa. Posledično so odpadle 
vse zgodnje tekme. Sprva so paraplezalci računali, da bo skupaj s svetovnim pokalom izpeljana 
tekma v Brianconu, vendar je bilo tveganje za določene kategorije preveliko. Obetala se je tudi 
tekma v jeseni, vendar se razmere niso dovolj izboljšale, da bi se lahko izvedlo katerakoli 
tekmovanje. 
Kljub odpadli sezoni so se v procesu vadbe veliko naučili o tempiranju forme, uporabi 
alternativnih trening režimov in dinamičnih plezalnih elementih, ki jih bodo lahko uporabili v 
naslednjem letu, ko bodo na sporedu tekmovanja za svetovni pokal in svetovno prvenstvo. 
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BILJARD NA VOZIČKIH – PRIPRAVE NA EVROPSKO PRVENSTVO 
V letu 2020 se je reprezentanca biljarda na vozičkih pod vodstvom Matije Gradišnika 
pripravljala na nastop na evropskem prvenstvu na Finskem. Žal je tudi to tekmovanje odpadlo, 
zato so večino leta posvetili pripravi na sezono 2021. 
 
 

    

- ŠPORTI SPECIALNE OLIMPIJADE SLOVENIJEŠPORTI SPECIALNE OLIMPIJADE SLOVENIJEŠPORTI SPECIALNE OLIMPIJADE SLOVENIJEŠPORTI SPECIALNE OLIMPIJADE SLOVENIJE::::    
 
SPECIALNA OLIMPIJADA – PRIPRAVE NA POLETNE SVETOVNE IGRE SOS 2019 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo svojo krovno športno prireditev – igre specialne 
olimpijade in posamezna mednarodna tekmovanja.  
V letu 2020 se je izvajala aktivna priprava na zimske svetovne igre, ki naj bi potekale v letu 
2021 na Švedskem. Žal je bilo tudi to tekmovanje prestavljeno v leto 2022. Za športnike so se 
programi pripravljali pod okriljem Specialne olimpiade Slovenije, ki je članica Zveze za šport 
invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja. Ekipa se je do marca pripravljala 
pod strokovnim vodstvom, ki ima ustrezno strokovno usposobljenost, nato pa je proces 
priprave prekinila epidemija koronavirusne bolezni. 
 

 

 

6. DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 

ORGANIZACIJA PRIPRAV ZA KANDIDATE ZA PI TOKIO 2021 
Zveza ŠIS-SPK je navkljub težkemu letu za organizacijo dogodkov v septembru organizirala 
druge skupne priprave parašportnikov iz različnih športnih panog. Skupne priprave so potekale 
od 2. do 20. septembra 2020 v Novi Gorici. Priprav se je udeležilo več kot 50 parašportnikov, 
ki so imeli na pripravah strokovno podporo s strani trenerjev, maserjev in fizioterapevtov. 
Deležni so bili tudi treh strokovnih predavanj, ki so zelo pomemben del vsakega vrhunskega 
športa. 
Javnosti smo uspeli prek izjemnega odziva medijev pokazati pomen priprav, hkrati pa je z 
organizacijo priprav na lastni teži in podobi pridobila predvsem Zveza. Poskrbeli smo za 
odmevno novinarsko konferenco, ki smo jo pripravili na atletskem stadionu v Novi Gorici.  

 
PILOTSKI PROJEKT 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je financiralo pilotski program povezovanja 
športnih, invalidskih in dobrodelnih organizacij. Program je potekal v 21 nevladnih 
organizacijah (invalidskih in športnih, ki izvajajo programe športa invalidov). Organizacije so 
poskrbele za učinkovito, strokovno vadbo celotne populacije invalidov. Za izvedbo je skrbel 
strokovni kader v posamezni organizaciji. V izvedene programe je bilo vključenih 1033 različnih 
stopenj in vrst invalidov iz različnih krajev Slovenije. Vadba je potekala v naslednjih športih: 
paraplavanje, parakarate, parakajak, boccia, paranamizni tenis, šah, pikado, paraodbojka, 
stezno kegljanje, parakolesarstvo, parašportni ples, potapljanje in apnea, paraalpsko 
smučanje, paratriatlon, showdown, golbal in paraplezanje. Gibanje vadečih je bilo prav tako v 
naravi v okviru planinarjenja. Izvajali sta se tudi kineziološka vadba in vadba osnov gibanja – 
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gibalna abeceda.  
Težavo nam je predstavljala izvedba vadbe v obdobju popolne karantene. Izvajala se je lahko 
samo vodeno prek računalniških platform. Vsa društva so na ta način vzdrževala splošno 
kondicijo invalidov. Računalniški programi so pomagali organizacijam pri virtualnem 
povezovanju in sodelovanju med organizacijami. Koordinacijo med organizacijami je vodila 
strokovna služba Zveze ŠIS-SPK. Prav tako jim je svetovala, katero vadbo/šport dodajo glede 
na specifiko, ki jo imajo v svojem lokalnem okolju. Cilj povezovanja organizacij smo dosegli. 
Spletlo se je nekaj novih spoznanstev na lokalnih ravneh. Posodobili smo bazo oz. mrežo za 
šport in rekreacijo invalidov v Sloveniji. Cilj, da imajo vadeči organizirano vadbo pod 
strokovnim vodstvom, je prav tako v tem letu izpolnjen. Strokovna služba Zveze ŠIS-SPK je s 
svojimi svetovanji pripomogla k odpiranju novih programov za šport invalidov na območju 
Štajerske. 
 
 

7. OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE  
 

REVIJA ŠPORTNIK 
Zveza je v letu 2020 izdala pet obsežnih številk revije Športnik (56 ter dvojni številki 57/58 in 
59/60). Posamezna revija je imela naklado 4000 izvodov. Revija povzema dogajanje na 
področju športa invalidov ter je vsebinsko razdeljena na novice iz paralimpijskega športa, 
novice iz sveta športa gluhih, novice specialne olimpijade, dogodke in rezultate 
neparalimpijskih športov. Kljub temu da je bilo leto 2020 za šport zelo zahtevno in je bilo 
tekmovanj manj, se je uredniški odbor trudil, da je revija v čim večjem obsegu pritegnila bralce 
k branju.  
 
Velik poudarek Zveza v reviji namenja športu otrok in mladih ter strokovnim člankom oz. 
nasvetom naših strokovnjakov na področju športa invalidov. Vsebina revije zajema še: 
reportaže z nastopov na mednarodnih tekmovanjih, rezultate državnih prvenstev in šolskih 
športnih tekmovanj, strokovne prispevke, preventivo pred športnimi poškodbami, trženje, 
intervjuje z našimi najboljšimi športniki invalidi in podobno.  
 
Uredniški odbor stremi k temu, da je revija raznolika in zanimiva za bralce, obenem pa poskuša 
s slikovnim gradivom prikazati šport invalidov takega, kot je. Revija je za bralce brezplačna. 
Imamo skoraj 800 individualnih naročnikov, okoli 1500 revij pa razpošljemo v splošne 
knjižnice, knjižnice osnovnih in srednjih šol, zdravstvene ustanove, zavode in inštitute. Veliko 
število izvodov je fizično dostavljenih tudi na številne druge naslove (npr. URI Soča, Fakulteta 
za šport, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za socialno delo, CIRIUS Kamnik, lokacije državnih 
prvenstev, za namen promocijskih aktivnosti). 
 
 
 
 

8. DELO Z MEDIJI IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 
Sodelovanje z mediji in delo na področju osveščanja, ozaveščanja in informiranja javnosti se 
krepi, tako je bilo tudi v letu 2020, ki je bilo specifično, posebno, nikakor pa neuspešno. Kljub 
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specifičnim okoliščinam – praviloma so odpadla skoraj vsa tekmovanja – nam je uspelo dobro 
izpeljati aktivnosti, ki so bile za nas strateške. Najprej uradni videospot Zveze ŠIS-SPK in uradna 
himna »Ta Tempo«, dobro pa smo opozorili tudi na projekte in aktivnosti, ki smo ji izvajali. 
 
Tudi v letu 2020 smo naredili nov korak naprej. Javnost o delu, projektih in aktivnostih 
obveščamo prek obvestil za javnost, na svoj način pa koristimo tudi družbena omrežja 
Facebook, Instagram in Twitter. Svoje naredita tudi pristop in mreža, ki smo jo stkali v preteklih 
osmih letih. 
 
 

AKCIJE 
Spot »Športni duh ne izbira telesa« smo predstavili prek spleta oz. družbenega omrežja 
Facebook, kjer je ob nekaj vloženih sredstvih za oglaševanje dosegel več kot 50 tisoč ljudi. Pri 
promociji so v veliko pomoč tudi posamezni akterji parašporta v Sloveniji.  
 
Podobno smo v sodelovanju z Lidl Slovenija predstavili tudi himno »Ta Tempo«, kjer smo v 
sodelovanju s partnerjem pripravili dve studijski oddaji v živo in nakazali smernice delovanja v 
prihodnje.  
 
Ob prazniku slovenskega športa, ki ga obeležujemo 23. septembra, smo obiskali naše 
partnerje in podpornike ter jih pozvali, da si še naprej prizadevamo za boljši jutri parašporta v 
Sloveniji. Na Zvezi za šport Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju smo se v 
praznovanje praznika vključili zelo aktivno. Najprej smo želeli opozoriti nase in se nekako 
zavezati, da skupaj z našimi partnerji nadaljujemo začeto delo. Dogodek je bil medijsko 
odmeven, sprejel pa nas je tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V sklopu praznika 
slovenskega športa gre izpostaviti tudi promocijo parašporta v Žalcu. 
 
Medijsko je bila dobro zastavljena tudi zgodba priprav v Novi Gorici, kjer smo poskrbeli za 
dobro promocijo partnerjev, predvsem pa regijo bolje seznanili s parašportom. Tovrstne 
priprave so dobile pozornost tudi na nacionalni ravni.  
V prvih dneh junija sta svojo profesionalno športno pot sklenila Darko Đurić in Dejan Fabčič, ki 
veljata za medijsko zelo prepoznavna obraza, temu primerna je bila tudi medijska pokritost 
dogodka izvrstna.  
 

ZGLEDNO SODELOVANJE Z NACIONALKO 
Poglobljeno je bilo sodelovanje z RTV Slovenija, s katero smo sklenili pogodbo o medijskem 
partnerstvu. Nadaljevali smo dobro sodelovanje s spletno stranjo Dostopno.si, RTV Slovenija 
pa še naprej namenja veliko pozornost parasmučarju Jerneju Slivniku.  
 

MEDIJSKI PARTNER MEDIA24 
Lep čas smo iskali pravega partnerja na področju tiskanih in avdio medijev, to smo našli v 
podjetju Media24, s katerim načrtujemo konkretne zgodbe v letu 2021. 
 

ODDAJA ZMOREM! 
Tudi v letu 2020 se je nadaljevalo izvrstno sodelovanje med Lidlom Slovenija in Sportklubom, 
korist pa je imel šport invalidov. Oddaja Zmorem! je posredovala 12 novih video prispevkov o 
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športu invalidov. Kakovosten napredek je bil narejen z izseki oddaje na posamezne prispevke, 
ki smo jih potem plasirali/objavljali na naši Faceobook strani; posamezni prispevki so dosegli 
tudi po 8500 uporabnikov.  

 

PARTNERSKI ODNOS Z MEDIJI 
Danes lahko mirno zapišemo, da veljamo v medijskih in športnih krogih za urejeno in 
verodostojno športno organizacijo, ki zna pravočasno posredovati prave informacije in 
zgodbe. Zagotavljamo odlično raven servisa in kujemo načrte za paralimpijsko leto 2021! 
 

ŠTEVILKE 

Na Twitterju ima Zveza ŠIS-SPK profil @NPCSlovenija s 766 sledilci, na Facebook profilu Sport 
Invalidov, ki smo ga preimenovali v ParaSportSlovenia, ji sledi 10.945 uporabnikov, na 
Instagramu pa premore 233 sledilcev. Naše objave redno bere in spremlja tudi Andrew 
Parsons, predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC). Vse dogodke beležimo 
na www.zsis.si, uradni spletni strani Zveze ŠIS-SPK. 
 

 
 

9. TRŽENJE 
 

Strategija trženja je v letu 2020 temeljila na obnovitvi pogodb z obstoječimi sponzorji. Na 
podlagi skupnega sodelovanja smo vzpostavili nekaj aktivacij, vendar manj zaradi odpovedi 
paralimpijskih iger v Tokiu. Večinoma smo pripravljali aktivnosti v dogovoru s posameznim 
sponzorjem, izvedli pa smo tudi nekaj skupnih akcij. 
Tako smo z Lidlom Slovenija razvijali program »Postani športnik«, sodelovali pri nastanku 
himne parašportnikov v izvedbi Trkaja in pripravljali oddajo Zmorem!.  
Z Loterijo Slovenije smo zagnali projekt na temo dostopnosti, zdaj pa se dogovarjamo za nakup 
klančin, ki jih bomo uporabljali na naših dogodkih. Skupaj smo sodelovali tudi pri projektu 
»Srečkanje« na prireditvi slovenskih čebelarjev. Naši športniki so posneli kratke videe o 
ozaveščanju o tem, kam gre del dobička od iger na srečo, z ekipo košarke na vozičkih pa so 
posneli korporativni novoletni spot. 
Skupaj z Atmosferci in našim parakolesarjem Anejem Dopliharjem smo posneli video za 
Zavarovalnico Triglav s poudarkom na akciji na cesti brez alkohola. Paralimpijski šolski dnevi, 
ki jih organiziramo skupaj z Zavarovalnico Triglav, so potekali v omejenem obsegu zaradi 
epidemioloških razmer. 
Predsednik Toyote je sodeloval na festivalu Sportech, v času korone smo skupaj naredili nekaj 
objav. 
V letu 2020 smo pridobili tudi dva medijska sponzorja, in sicer medijsko hišo Media24 ter RTV 
Slovenija. Z obema uspešno sodelujemo v obliki različnih prispevkov o naših športnikih. 
Skupaj z vsemi sponzorji smo naredili tudi nekaj skupnih akcij, kot so organizacija novinarske 
konference ob zaključku kariere Darka Đurića in Dejana Fabčiča (junij 2020), sodelovanje 
sponzorjev na Paralimpijskem športnem taboru za družine v Laškem (avgust 2020), predaja 
zaveze vsem sponzorjem ob Dnevu slovenskega športa (september 2020) in priprava 
novoletne oddaje za socialna omrežja (december 2020). 
Ob svetovnem dnevu invalidov smo lansirali naš promocijski videospot, v katerem sodelujejo 
naši parašportniki. Spot je bil prvotno predviden za objavo pred paralimpijskimi igrami v Tokiu. 
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V letu 2021 nadaljujemo z aktivacijami s posameznimi sponzorji in skupnimi akcijami s 
poudarkom na Paralimpijskih igrah v Tokiu. 
 
 
 

10. PROMOCIJE ŠPORTA INVALIDOV 
 

PARALIMPIJSKI ŠOLSKI DAN 
Na Zvezi ŠIS-SPK smo tudi v letu 2020 izvajali program »Paralimpijski šolski dan« na osnovnih 
šolah.  
Dan je v petih šolskih urah vključeval teoretično predstavitev paralimpijskega športa, preizkus 
športa v telovadnici ter predstavitev športnih in življenjskih zgodb športnikov invalidov. 
Zaključil se je s predstavitvijo enega od paralimpijskih športov v njegovi tekmovalni obliki. Pri 
izvedbi so nam pomagali športniki, trenerji in Športno društvo Invalid Ljubljana. V letu 2020 
smo se dogovorili z 18 osnovnimi šolami. Žal zaradi epidemije ni bilo mogoče izpolniti 
dogovorov. Od načrtovanih šol (več v tabeli spodaj) smo izvedli štiri dneve na OŠ Ormož, OŠ 
Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Štore in OŠ Slovenska Bistrica; vse seveda v prilagojeni obliki glede 
na priporočila NIJZ in individualnih navodil osnovnih šol. S preostalimi osnovnimi šolami smo 
v dogovoru za izvedbo v letu 2021 ali 2022 oz. ko se epidemiološko stanje v Sloveniji nekoliko 
izboljša. 
 
Šole, s katerimi smo sodelovali: 

28. 1. 2020 OŠ Ormož + šola s prilagojenim programom 

11. 2. 2020 OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

4. 3. 2020 OŠ Štore 

18. 3. 2020 OŠ Dobrna 

1. 4. 2020 Center Janeza Levca Ljubljana  

10. 4. 2020 OŠ Hruševec Šentjur 

22. 4. 2020 OŠ Lesično 

22. 5. 2020 OŠ Lucija 

8. 6. 2020 OŠ Janka Glazerja Ruše 

16. 9. 2020 OŠ Pod goro Slov. Konjice 

7. 10. 2020 OŠ Slovenska Bistrica 

14. 10. 2020 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

21. 10. 2020 OŠ Hruševec Šentjur 

11. 11. 2020 OŠ Dušana Muniha Most na Soči 

18. 11. 2020 OŠ Miren (Podružnica Bilje) 

2. 12. 2020 OŠ Pod goro Slov. Konjice 

9. 12. 2020 OŠ Jarenina 

16. 12. 2020  OŠ podružnične osnovne šole Sora 
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POSTANI ŠPORTNIK 
V sklopu programa »Postani športnik« želi Zveza v Mariboru na več različnih načinov 

pomagati, da bi šport invalidov postal bolj povezan in skupno organiziran ter da bi lažje 

kandidiral na razpisih financerjev, ne nazadnje pa bil prepoznan v ostalih institucijah, ki so 

kakorkoli povezane s športom invalidov. 

V Ljubljani jeŠportno društvo Invalid Ljubljana organizacija, ki povezuje šport invalidov na 

lokalni ravni. Prav tako je želja ustvariti podobno strukturo tudi v Mariboru in povezati vse 

organizacije, ki sodelujejo v športu. Tako smo se aktivno povezali s Športno zvezo Maribor, saj 

smo s predsednikom Tomažem Barado ustvarili skupno željo za dvig ravni športa invalidov v 

Mestni občini Maribor. Na sedežu mestne občine Maribor smo se sestali s podžupanom in 

vodjo oddelka za šport ter iskali možne rešitve za boljše financiranje vseh društev, ki imajo 

program športa invalidov že v svojem programu. Iskali smo tudi možnost za čimprejšnjo 

ustanovitev konzorcija, prek katerega bi se društva lahko v naslednjem letu prijavila na javne 

razpise in strokovno izpeljala programe športa invalidov po društvih.  

Pogled je že usmerjen k bolj kompleksni rešitvi športa na lokalni ravni za celotno Slovenijo. 

Namreč v Mariboru želimo narediti primer dobre prakse in ga prenesti v druga mesta po 

Sloveniji prek EU projekta v naslednjem letu. Povezali smo se s svetovalko na Zavodu RS za 

šolstvo Špelo Bergoč, ki ima stik s športnimi pedagogi osnovnih in srednjih šol. Tako lahko prek 

športnih pedagogov privabimo šoloobvezne otroke invalide v športne objekte v vsaki regiji, 

kjer bodo na voljo strokovna podpora in prilagojeni športni pripomočki. Želimo tudi, da so ti 

otroci z našo pomočjo in strokovnimi nasveti deležni ocene pri pouku športa.  

Zveza želi pridobiti EU sredstva, saj z nadaljnjim sistemskim razvojem gledamo na ta projekt 

kot na rešitev športa invalidov v Sloveniji. Predvsem si želimo vključiti mlade, obenem pa v 

njihovo življenje vključiti šport in športno mišljenje ter da bi jih skozi njihovo življenje vedno 

spremljal slogan »zdrav duh v zdravem telesu«. 

 

DRUGI PARALIMPIJSKI TABOR ZA DRUŽINE V LAŠKEM 
Med 20. in 23. avgustom 2020 je v Thermani Laško potekal drugi Paralimpijski tabor za družine. 
Tabora se je udeležilo skupaj 24 udeležencev, od tega sedem invalidnih otrok. Na taboru smo 
otrokom in njihovim staršem predstavili možnosti športnih aktivnosti – paraplavanje, hokej na 
vozičkih, curling, paraples in boccio. Družine je s svojim motivacijskim nagovorom navdušil 
član odbojke sede Matic Keržan. Zbranim staršem sta predavali mag. Natalija Spark, ki je 
staršem podala veliko konkretnih nasvetov o vzgoji in starševstu, ter dr. Tjaša Filipčič, ki je 
spregovorila o pomenu gibanja za otroke in starše. Tabor, ki je bil letos za en dan daljši, smo 
sklenili z družinskimi športnimi igrami. Dogodek so z nagradami in aktivnostmi podprli tudi vsi 
štirje sponzorji Zveze ŠIS-SPK (Lidl Slovenija, Loterija Slovenija, Toyota in Zavarovalnica 
Triglav). Predvsem Lidl je poskrbel za zabavo otrok z obiskom Zdravka Lidla in škratinje. 

 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA  
Na Zvezi za šport Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju smo se v praznovanje 
praznika Dan slovenskega športa, ki ga obležujemo 23. septembra, vključili zelo aktivno. Ob 
prazniku smo obiskali naše partnerje in podpornike ter jih pozvali, da si še naprej prizadevamo 
za boljši jutri parašporta v Sloveniji. Po Ljubljani je kolesaril parakolesar Anej Doplihar, ki ga je 
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spremljal trener Luka Kovic, s Sandijem Novakom pa sta tekla njegov trener Roman Kejžar in 
Grega Dolinar, član našega tima v strokovni službi Zveze ŠIS-SPK. V predsedniški palači nas je 
sprejel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki smo mu kot podporniku zdravega načina 
življenja prav tako izročili zavezo.  
 
Sprejeli so nas tudi na Ministrstvu Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport, kjer 
nas je nagovoril Darko Repenšek, vodja Sektorja za razvoj športa in športno infrastrukturo. 
Obiskali smo tudi naše partnerje, podpornike: pri odštevalniku do paralimpijskih iger smo 
zavezo izročili Tini Cipot, vodji korporativnega komuniciranja pri našem zlatem partnerju Lidl 
Slovenija. Naša tekaška trojka je obiskala tudi našega medijskega partnerja Media24. Zavezo je 
iz rok maratonca Sandija Novaka prevzel direktor Igor Klun. Pred tem so zavezo izročili še 
predsednici uprave Loterije Romani Dernovšek in njeni odlični ekipi, ki skrbi tudi za razvoj 
športa in parašporta v Sloveniji, podporo zavezi so izrekli tudi v Zavarovalnici Triglav. Naša 
nekdanja paralimpijska prvakinja Mateja Pintar Pustovrh je našo zavezo predala predsedniku 
Toyota Adrie Kensukeju Tsuchiyi. Za podporo smo se zahvalili našemu medijskemu podporniku 
RTV Slovenija, kjer podpirajo naše aktivnosti in o njih poročajo, zavezo pa sta iz rok 
parakolesarja Aneja Dopliharja prevzela urednik športnega programa Televizija 
Slovenija Gregor Peternel ter urednik športnega programa na Valu 202 Boštjan Reberšak. 

 

DAN S ŠPORTNIKI INVALIDI 
V Žalcu sta 28. septembra 2020 moči združila Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez ter Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite. V športni dvorani 
so se tako mladim športnikom predstavile naše parašportnice in parašportniki, ki so prikazali 
številne parašportne panoge, mladi člani iz športnih društev pa so se s športniki invalidi tudi 
pomerili, predvsem so sami izkusili, kaj pomeni parašport. Zbranim so prikazali veščine 
parakolesarstva z Gregorjem Habetom in Luko Kovicem, paranamiznega tenisa z Luko 
Trtnikom, atletiko gluhih ste predstavila Tadej Enci in trener Gregor Doberšek, košarko na 
vozičkih igralci s trenerjem Žigo Kobaševičem ter paralokostrelstvo z Dejanom Fabčičem in 
trenerko Brino Božič. V Žalcu so zanimanje požele tudi odbojkarice in odbojkarji sede, ki jih 
vodi selektor Simon Božič.  
 

KOLEDAR 2021 Z ILUSTRACIJAMI NAŠIH PARAŠPORTNIKOV  
Letos smo se ustvarjanja koledarja lotili malo drugače. Znanemu ilustratorju Mitji Bokunu smo 
priskrbeli fotografije naših športnic in športnikov v akciji, Mitja pa je iz fotografij ustvaril 
izjemne ilustracije. Koledar tako krasi 13 ilustracij naših športnikov, fotografije, ki so bile 
osnova za ilustracije, pa so prispevali fotografi Vid Ponikvar, Matic Klanšek, Jaka Ažman, Luka 
Matijevec, Miha Kačič ali so iz osebnega arhiva športnikov. Koledar je grafično oblikoval Dejan 
Šmid. 
 

HIMNA PARAŠPORTNIKOV »TA TEMPO« 
Če je kje zbrana dobra, odločna in pozitivna energija, potem se je zagotovo nakopičila v himni 
parašportnikov »Ta tempo«, ki jo je slovenski raper Trkaj skupaj z Zvezo za šport invalidov 
Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem in Zvezinim zlatim partnerjem Lidlom 
Slovenija predstavil aprila 2020, še istega leta pa smo dobili še uradni videospot, ki ga je režiral 
Miha Kačič. Uradna upodobitev skladbe je premiero doživela na virtualnem dogodku na 
Facebook strani Lidla Slovenija natanko na dan, ko bi se v Tokiu morale začeti paralimpijske 
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igre, ki so zaradi pandemije prestavljene za eno leto. Tako kot himna tudi videospot 
pripoveduje zgodbo o parašportnikih, njihovi neustavljivi motivaciji in dosežkih, s katerimi 
premikajo meje ter navdihujejo slehernega posameznika. V njem vidimo znoj košarkarjev na 
vozičkih, osredotočenost parastrelcev, trdoživost paraplezalcev, vzdržljivost paraatletov, 
neustrašnost parasmučarjev in eksplozivnost odbojke sede. Prav vsi dokazujejo, da so ovire le 
v glavah in da ob močni volji ni nič nemogoče. 
 

KAMPANJA »ŠPORTNI DUH NE IZBIRA TELESA« 
Videospot, ki smo ga z našimi parašportniki pripravljali že v letu 2019, je bil širši javnosti 
predstavljen 3. decembra 2020, na svetovni dan invalidov. V spotu »Športni duh ne izbira 
telesa« smo združili zgodbo deklice, ki je nesreča v otroštvu ne ustavi na poti uresničevanja 
svojih sanj. Hkrati smo želeli predstaviti kar največ paralimpijskih športov in športnikov, ki prav 
tako sledijo svoji začrtani športni poti. V spotu predstavljamo odbojko sede, košarko na 
vozičkih, goalball, parastrelstvo, parakolesarstvo, paraatletiko in paraplavanje. Glasbena 
podlaga spotu je Trkajeva parašportna himna »Ta tempo«. Spot smo v okviru kampanje 
»Športni duh ne izbira telesa« predvajali na TV Slovenija, digitalnih medijih Media24 in TV 
Slovenija ter seveda na naših družbenih omrežjih in na posebej za kampanjo ustvarjeni spletni 
podstrani. 
 

DONACIJA MAJIC URI SOČI 
V sklopu kampanje »Športni duh ne izbira telesa« smo 4. decembra 2020 izvedli še eno akcijo. 
Univerzitetnemu rehabilitacijskemu centru Republike Slovenije – URI SOČA smo poklonili 
paket s 100 majicami z napisom »Športni duh ne izbira telesa«.  
Paket z majicami je direktorju URI SOČA mag. Robertu Cuglju v imenu Zveze-ŠIS SPK predal 
podpredsednik Gregor Gračner. Majice so namenjene tako osebju na URI Soča kot njihovim 
varovancem, saj športni duh ne izbira telesa. 
 

SODELOVANJE S SPONZORJI 
 

• LIDL SLOVENIJA 
Lidl je ekskluzivni partner programa »Postani športnik«, poleg tega pa aktivno sodelujemo še 
na drugih področjih. Skupaj pripravljamo oddajo Zmorem!, največji projekt leta 2020 pa je bila 
himna parašportnikov »Ta tempo«, ki je bila predstavljena marca 2020. Konec avgusta je bil 
javnosti predstavljen še videospot z našimi parašportniki. Himno smo opremili tudi s 
slovenskim znakovnim jezikom. 
 

• LOTERIJA SLOVENIJE 
Nekaj naših parašportnikov je junija posnelo kratke videe o ozaveščanju o tem, kam gre del 
dobička od iger na srečo. Z Loterijo Slovenije smo sodelovali pri projektu »Srečkanje« na 
prireditvi slovenskih čebelarjev (september 2020). Vseslovenski javni pobudi »Ustavi.se«, ki je 
tokrat potekala pod sloganom »Ko osrečim tebe, osrečim sebe«, se je skupaj z Loterijo 
Slovenije pridružil tudi parastrelec Franc Pinter – Ančo. Z ekipo košarke na vozičkih so posneli 
korporativni novoletni spot »Verjamemo v srečo«. 
 

• ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
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Zavarovalnica Triglav je bila leta 2020 prvič ekskluzivni podpornik paralimpijskih šolskih dni, ki 
pa jih je bilo žal v letu 2020 izvedenih manj, kot je bilo načrtovanih. Od skupaj načrtovanih 11 
PŠD-jev smo jih namreč izvedli le štiri. Junija smo skupaj z Atmosferci in našim parakolesarjem 
Anejem Dopliharjem posneli video za Zavarovalnico Triglav s poudarkom na cesti brez 
alkohola.  
 

• TOYOTA 
S Toyoto smo naredili nekaj objav v času prvega vala epidemije, nato pa smo sodelovali na 
slovenskem dnevu športa. Predsednik Toyote je decembra sodeloval na festivalu Sportech.  
 

• V letu 2020 smo pridobili tudi dva medijska sponzorja, in sicer medijsko hišo Media24 
ter RTV Slovenija. Z obema uspešno sodelujemo v obliki različnih prispevkov o naših 
športnikih. 
 
Leto 2020 smo zaključili z novoletno oddajo, v kateri so sodelovali predstavniki vseh 
sponzorjev. Oddajo smo premierno predvajali 23. decembra 2020 na našem fb kanalu. 
 
 

ŠPORTNIKI KOT PREDAVATELJI 
Športniki invalidi so bili kot predavatelji in motivacijski govorci povabljeni na različne dogodke, 
ki so jih organizirala podjetja ali izobraževalne ustanove. Obiskali so vrtce, šole, podjetja in 
seminarje.  
 

 

 

11. SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 

MERITVE IN SVETOVANJA 
Parašport se hitro razvija. Da bi naši športniki ostali v stiku z najboljšimi, so tudi meritve in 
svetovanja del priprav na največja mednarodna tekmovanja. Parašportniki po svetu so vse bolj 
profesionalizirani in temu sledi tudi njihova podpora.  
 
Konkretni cilji programa so bili: 

− individualni pristop k vsakemu športniku invalidu, 

− kakovostna individualna obravnava glede na športno panogo in vrsto invalidnosti, 

− na podlagi meritev in svetovanj izboljšati zmogljivost/sposobnost športnika invalida ter 
ga pripraviti na vrh sezone. 

 
V sklopu meritev in svetovanj je bila tudi v letu 2020 Zveza ŠIS-SPK povezana s Fakulteto za 
šport in Inštitutom za šport. Te tri institucije so od Fundacije za šport ter Ministrstva za 
znanost, izobraževanje in šport prejele sredstva za področje meritev in svetovanj. Inštitut za 
šport je Zvezi ŠIS-SPK namenil 2.784,38 evra. Vodja programa pri Zvezi ŠIS-SPK je bila strokovna 
sodelavka Jana Čander. Dodeljena sredstva so parašportniki oz. strokovni tim posameznika 
uporabili za vsebinske sklope: strokovna psihološka podpora in svetovanja, izvajanje gibalnih 
testov ter fiziološke in medicinske meritve. Športi, ki so koristili meritve in svetovanja v letu 
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2020, so bili: paraatletika, paratriatlon, parastrelstvo, parakolesarstvo, paraalpsko smučanje 
in paraplavanje. 
 

 

12. ZAKLJUČEK 
 

Leto 2020 je bilo za Zvezo zelo drugačno in posebno. V marcu je bila razglašena epidemija v 
Sloveniji, zaradi česar se je posledično ustavil tudi športni program tako na državni kot na 
mednarodni ravni. Po končani epidemiji junija se je program na državni ravni uspešno izvajal 
naprej, medtem ko je na mednarodni ravni prišlo do številnih odpovedi tekmovanj, med njimi 
tudi tradicionalnega turnirja v namiznem tenisu v Laškem in največjega tekmovanja v letu 
Paralimpijske igre v Tokiu. Z upoštevanjem strogih zdravstvenih ukrepov je Zvezi uspelo v 
avgustu organizirati drugi paralimpijski tabor za družine, septembra pa druge skupne priprave 
za parašportnike v Novi Gorici. Pozornost javnosti smo poskušali vzdrževati in promovirati vse 
leto z različnimi dogodki, ki jih je Zveza organizirala sama oz. se jim je priključila s svojo zgodbo.  
V letu 2020 je Zveza uspešno sodelovala z URI Sočo. Med celim letom je bilo uspešno 
organiziranih in izpeljanih več paralimpijskih šolskih dni po različnih regijah in v šolah v 
Sloveniji. Zveza zelo aktivno sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
Olimpijskim komitejem Slovenije – ZŠZ ter drugimi organizacijami, ki so naklonjene športu 
invalidov.  
 
V letu 2020 se je revidiral pravilnik Pogoji, pravila in kriteriji za registrirane in kategorizirane 
športnike v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati s 1. januarjem 2021. Pravilnik vključuje tudi 
nove športe invalidov, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer showdown, paralokostrelstvo ter judo 
slepi. Korak naprej se je naredil tudi pri pravilniku Fundacije za šport, kjer je šport invalidov 
dobil pravičnejšo umestitev. V letu 2020 smo prav tako spremenili razmerje med Zvezo in 
športniki. Uredili smo ga s pravili Zveze in ne s pogodbo, kot je bilo to urejeno do zdaj. Za ta 
korak smo se odločili, ker smo želeli na prijaznejši način približati športnikove pravice in 
obveznosti. Obenem pa smo to področje celostno uredili na enovit, sistematičen in pregleden 
način.  
 
Skupaj s podjetjem Sportelement, ki organizira ligo jr. NBA v Sloveniji, smo bili uspešni pri 
pridobivanju sredstev s strani ambasade ZDA. Jr. NBA je globalni program lige NBA, ki 
osnovnošolcem omogoča, da oblečejo drese svojih košarkarskih junakov in se na igrišču 
potegujejo za prave šampionske NBA prstane. V Sloveniji bo ta projekt potekal že tretje leto 
zapored, vendar bo program zaradi epidemije preseljen v digitalno okolje. V tem okolju bomo 
skupaj s partnerjem poskušali otrokom čim bolj predstaviti življenje in trenažno-tekmovalni 
proces košarkarjev na vozičkih. 
 
V letu, ko je koronavirusna bolezen v šport močno zarezala in nas prisilila v drugačne oblike 
športne vadbe, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da so naši uporabniki zagotovo obdržali tako 
fizično kot psihološko pripravljenost. Obe komponenti sta še kako pomembni, da so naši 
uporabniki v teh časih dobro pripravljeni in v dobri kondiciji v primeru morebitne okužbe. Kljub 
vsem težavam, ki nam jih je povzročila pandemija, smo lahko zadovoljni, da se na naših 
športnih dogodkih ni okužil nihče od udeležencev. Seveda pa si želimo, da se pandemija čim 
prej konča in se s tem znova odprejo možnosti, da se naši športniki priključijo mednarodnemu 
tekmovalnemu sistemu. V tem prehodnem času pa bodo naši uporabniki spoštovali vse 
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predpise, ki so potrebni, da se vsi skupaj obvarujemo nepotrebnih težav, ki so lahko povezane 
z okužbo s koronavirusom. 
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