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DOWNOV SINDROM SLOVENIJA 
 

Zapisnik zbora članov Društva Downov sindrom Slovenija,  

petek, 26. 3. 2021, ob 18.00 uri, po spletu (v orodju ZOOM) 

 

 

 

Zbor članov se je začel v skladu z določbo 18.člena statuta društva 30 minut po sklicu; 

na njem je bilo tedaj prisotnih 17 članov.  

Predsednica, dr. Jana Šelih, je vse prisotne člane na zboru članov lepo pozdravila ter 

predlagala naslednjim dnevni red. 

 

1. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh 

overovateljev zapisnika. 

2. Potrditev zapisnika zbora članov, z dne 28. 3. 2019 (priloga 1). 

3. Poročilo o delu (priloga 2) in Finančno poročilo Društva DS Slovenija, za leto 

2020 (priloga 3 in 4). 

4. Razprava o obeh poročilih in sprejem. 

5. Predlog Programa dela za leto 2021 (priloga 5). 

6. Predlog Finančnega načrta za leto 2021 (priloga 3 in 4). 

7. Razprava o obeh načrtih in sprejem. 

8. Volitev organov društva za naslednje 4-letno obdobje. 

9. Razno. 

 

 

Ad 1 – Izvolitev organov zbora članov 

Izvoljeni za delovno predsedstvo :  

- predsednica : Nataša Sterle 

- člani :  Petra Jesenovec, Miran Blejc in Tatjana Novak 

- zapisnikar: Sabina Pšeničnik 

- overovatelj zapisnika: Petra Jesenovec, Miran Blejc 

 

Delovno predsedstvo je ob izvolitvi zasedlo mesta. Vodenje zbora članov je prevzela 

predsednica delovnega predsedstva ga. Nataša Sterle. Predsednica delovnega 

predsedstva je zboru članov posredovala v potrditev dnevni red. 

Sklep: Prisotni smo predlog dnevnega reda sprejeli. 

 

V skladu z določbo  18. člena Statuta se je zasedanje začelo po odložitvi. Zbor članov 

je glede na udeleženost 2,5 % od vseh članov sklepčen. 
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Ad 2  -  Sprejem zapisnika zbora članov z dne 28. 3. 2019 

Sabina Pšeničnik je članom društva, dne 23. 3. 2021, posredovala sklepe zapisnika 

zbora članov z dne 28. 3. 2019.  

Sklep: Zapisnik zbora članov z dne 28. 3. 2019 smo sprejeli in potrdili brez pripomb.  

 

Ad 3 – Poročilo o delu  in finančno poročilo Društva DS Slovenija  

za leto 2020. 

 

Oba dokumenta je Sabina Pšeničnik poslala v branje članom, dne 23. 3. 2021. 

 

Na dan 10. 3. 2021 je v društvo včlanjenih skupaj 674 ljudi. Od tega: 

 Kaj Na dan 10.3.2021 

1.  Osebe, ki imajo DS: 219 

2.  Starši: 270 

3.  Sorojenci oseb, ki imajo DS 149 

4.  Strokovni delavci: 19 

5.  Drugi člani: 17 

6.  Vsi člani skupaj 674 

 

Nadalje so opisane aktivnosti, ki smo jih imeli v društvu v letu 2020. Poročilo je 

pripravila Sabina Pšeničnik. 

 

POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2020 

 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE OSEB Z DS 

 

Tabor za najstnike z DS 

Zaradi varnosti in zdravja naših otrok, ni bilo tabora. 

 

Ohranjanje znanj mladostnikov in odraslih oseb z DS 

Srečanja so namenjena mladostnikom in odraslim osebam z DS in so potekala v 

Ljubljani. Program je razdeljen na delo v učilnici (kjer se ohranjajo znanja in spretnosti 

šolskega značaja) ter delo na terenu (prenos znanja v vsakdan in osmišljanje 

pridobljenih veščin, spretnosti, zanj). Zaradi epidemije, smo imeli obravnave v januarju 

in februarju in septembra. 

Program so obiskovale tri odrasle osebe z DS, ena izvajalka. V letu 2020 smo izvedli 

skupaj 12 ur srečanj. 
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Učna spodbuda otrok z DS 

To je program učne pomoči za šolske otroke, ki smo ga izvajali v  Ljubljani, Kranju, 

Novem mestu in na Ptuju, večinoma 2x mesečno za posameznega otroka. Program 

omogoča podporo osebam z DS na šibkih področjih in pri težavah, s katerimi se 

soočajo tekom šolanja in vsebuje različne dejavnosti: gibalno spodbudo, učno pomoč, 

terapevtsko jahanje... Zaradi epidemije, smo imeli obravnave v januarju in februarju, 

ter septembra in oktobra.   

Program je obiskovalo 21 šolskih otrok z DS. V letu 2020 smo izvedli skupaj 93 ur 

srečanj. 

Preglednica 2: Število otrok v programu učne spodbude ter št. izvajalcev 

 Kraj Število 

otrok 

Število 

izvajalcev 
Število ur 

1.  Ljubljana 1 2 3 

2.  Kranj 12 2 41 

3.  Ptuj 5 1 26 

4.  Novo mesto 3 2 23 

5.  SKUPAJ 21 7 93 

 

 

OPOLNOMOČENJE DRUŽIN  Z OTROKI, KI IMAJO DS  
 

Izobraževalni seminarji za družine  

Zaradi varnosti in zdravja naših otrok in njihovih družinskih članov, nismo imeli vikend 

seminarjev. 

 

Enodnevna delavnica za družine 

Zaradi varnosti in zdravja naših otrok in njihovih družinskih članov, nismo imeli 

delavnic. 

 

Predšolska spodbuda 

To je program učne pomoči za predšolske otroke, ki smo ga izvajali v Kranju in Novem 

mestu, večinoma 2x mesečno za posameznega otroka. Namen programa je uspešna 

priprava na vključevanje otrok z DS na različne oblike obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja in razvijanje sposobnosti otrok in s tem pomoč družini. Zaradi epidemije, 

smo imeli obravnave v januarju in februarju, ter septembra in oktobra.   

Program je obiskovalo 6 otrok z DS, skupaj je bilo izvedenih 31 ur srečanj. 
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Preglednica 3: Število otrok v programu PREDŠOLSKE SPODBUDE ter št. izvajalcev 

 Kraj Število 

otrok 

Število 

izvajalcev 
Število ur 

1.  Kranj 3 1 6 

2.  Novo mesto 3 2 25 

3.  SKUPAJ 6 3 31 

 

Plavanje 

- Oktobra je bila ponovno razglašena epidemija, zato tečaja v Atlantisu ni bilo. 

- Zaradi ukrepov ob epidemiji, nismo imeli možnosti izvedbe plavanja po Halliwick 

metodi, v organizaciji ŠD Riba (našim malčkom ni bil dovoljen vstop v bazen v 

spremstvu staršev). 

- Plavanje za najstnike in odrasle, v organizaciji ŠD Riba, je potekalo v septembru 

in oktobru. Plavanje so obiskovale 3 osebe z DS. 

- V plavalnem klubu Velenje, deluje skupina Delfinčki. Treninge plavanja je 

obiskovalo 6 oseb z DS, naredili so 407 ur treninga v bazenu + 76 ur po ZOOM-

u. 
 

INFORMIRANJE, OZAVEŠČANJE JAVNOSTI, PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 

- Dne 18. 6. 2020, smo imeli preko spleta, predavanje o zakonodaji, namenjeno 

staršem otrok do 15 leta starosti (dobrodošli so bili vsi). Predavala je pravnica 

ga. Vesna Rebronja. Predavanja se je udeležilo 9 staršev. 

- Na spletni strani društva smo obveščali z vsebino o COVID-19. 

- Staršem smo v času epidemije ponudili psihološko pomoč. Koristil je ni nihče. 

- Vse ostale informacije objavljamo na spletni strani društva: http://www.downov-

sindrom.si/index.php  

- V letu 2020 smo objavili sedem člankov: 

 Izplačilo neizplačanega dodatka za nego otroka staršem otrok z zmerno, 

težjo ali težko MDR: http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-

downov-sindrom-slovenija/novice/379-izplacilo-neizplacanega-dodatka-za-

nego-otroka-starsem-otrok-z-zmerno-tezjo-ali-tezko-mdr  

 Koronavirus – otroci: http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-

downov-sindrom-slovenija/novice/389-koronavirus-otroci 

 Vloga staršev v življenju njihovih odraslih otrok: http://www.downov-

sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/390-vloga-

starsev-v-zivljenju-njihovih-odraslih-otrok 

 Otroci z DS, ki se razvijajo zelo počasi: http://www.downov-

sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/391-otroci-

z-ds-ki-se-razvijajo-zelo-pocasi  

 Puberteta - razumeti telesne spremembe: http://www.downov-

sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/393-

puberteta-razumeti-telesne-spremembe  

http://www.downov-sindrom.si/index.php
http://www.downov-sindrom.si/index.php
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/379-izplacilo-neizplacanega-dodatka-za-nego-otroka-starsem-otrok-z-zmerno-tezjo-ali-tezko-mdr
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/379-izplacilo-neizplacanega-dodatka-za-nego-otroka-starsem-otrok-z-zmerno-tezjo-ali-tezko-mdr
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/379-izplacilo-neizplacanega-dodatka-za-nego-otroka-starsem-otrok-z-zmerno-tezjo-ali-tezko-mdr
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/389-koronavirus-otroci
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/389-koronavirus-otroci
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/390-vloga-starsev-v-zivljenju-njihovih-odraslih-otrok
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/390-vloga-starsev-v-zivljenju-njihovih-odraslih-otrok
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/390-vloga-starsev-v-zivljenju-njihovih-odraslih-otrok
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/391-otroci-z-ds-ki-se-razvijajo-zelo-pocasi
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/391-otroci-z-ds-ki-se-razvijajo-zelo-pocasi
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/391-otroci-z-ds-ki-se-razvijajo-zelo-pocasi
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/393-puberteta-razumeti-telesne-spremembe
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/393-puberteta-razumeti-telesne-spremembe
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/393-puberteta-razumeti-telesne-spremembe
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 Novice iz Evropskega združenja Downov sindrom: http://www.downov-

sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/397-novice-

iz-evropskega-zdruzenja-downov-sindrom 

 Kaj moram o vedeti o cepljenju za Covid: http://www.downov-

sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/398-kaj-

moram-o-vedeti-o-cepljenju-za-covid 

 

 

OBELEŽITEV 21. 3. – SVETOVNEGA DNEVA DOWNOVEGA SINDROMA 

Obeležitev 21. marca – dneva Downovega sindroma - je odlična priložnost za 
ozaveščanje javnosti o potrebah in sposobnostih oseb z Downovim sindromom.  
Ker je bila ravno tem času razglašena epidemija, smo naš praznik praznovali virtualno 
– z objavami na spletni strani in socialnih omrežjih. 

 Za združenje EDSA smo poslali fotografijo našega člana Alena Šošterja, s 

tematiko »Mi odločamo«. 

Prilagamo nekaj objavljenih prispevkov: 

 https://www.delo.si/sobotna-priloga/tretji-kromosom-na-21-paru-kromosomov-

cloveske-celice-289308.html 

 https://www.delo.si/novice/slovenija/njihovo-poslanstvo-je-sprejemanje-

drugacnosti-290801.html 

 https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/svetovni-dan-downovega-sindroma-21-

marec/517889 

 https://youtu.be/f2ksgqljsfU  

  
 
OSTALE AKTIVNOSTI in SODELOVANJA DRUŠTVA 
 

- Društvo je februarja 2020, začelo z dogovarjanji za ustanovitev dnevnega 

centra (trgovina) in bivalne skupnosti. S pogajanji in organizacijo bomo 

nadaljevali v letu 2021.  

- Aprila 2020, smo se prijavili v mednarodni projekt, ki je nastal v sodelovanju 

organizacij Mesto žensk (Slovenija), Culture Shock Foundation (Poljska) in 

Common Zone (Hrvaška). Namen projekta je ustvariti inovativno spletno 

platformo, ki bo nudila pomoč in podporo posameznicam/kom, ki so v nevarnosti 

za izgorelost na delovnem mestu. Do marca 2021, še nismo dobili nadaljnjih 

informacij. 

- Na FIHO smo pošiljali poročila izkoriščenih sredstvih ter dopis o prenosu 

sredstev na leto 2021.  

- Junija 2020, smo sklenili sodelovanje z Ljubljana frogs (načrtovano je bilo 

srečanje otrok z DS na športnem dnevu »field day-a«), vendar zaradi epidemije 

srečanja nismo imeli. 

- Dne 24. 6. 2020, je bilo načrtovano srečanje staršev v Murski Soboti 

(organizirala mama Tjaša Tibaut)-ni bilo nikogar. 

- Dne 9. 9. 2020, je bilo srečanje staršev v LJ (kavarna Lokus). 

http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/397-novice-iz-evropskega-zdruzenja-downov-sindrom
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/397-novice-iz-evropskega-zdruzenja-downov-sindrom
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/397-novice-iz-evropskega-zdruzenja-downov-sindrom
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/398-kaj-moram-o-vedeti-o-cepljenju-za-covid
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/398-kaj-moram-o-vedeti-o-cepljenju-za-covid
http://www.downov-sindrom.si/index.php/drustvo-downov-sindrom-slovenija/novice/398-kaj-moram-o-vedeti-o-cepljenju-za-covid
https://www.delo.si/sobotna-priloga/tretji-kromosom-na-21-paru-kromosomov-cloveske-celice-289308.html
https://www.delo.si/sobotna-priloga/tretji-kromosom-na-21-paru-kromosomov-cloveske-celice-289308.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/njihovo-poslanstvo-je-sprejemanje-drugacnosti-290801.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/njihovo-poslanstvo-je-sprejemanje-drugacnosti-290801.html
https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/svetovni-dan-downovega-sindroma-21-marec/517889
https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/svetovni-dan-downovega-sindroma-21-marec/517889
https://youtu.be/f2ksgqljsfU
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- Za sodelovanje v delovni skupini za pripravo API (Akcijskega programa za 

invalide 2022-2026 s strani nevladnih organizacij) smo prijavili Jano Šelih in Ano 

Svetičič.  

- Avgusta 2020, smo odgovorili na dopis: Poizvedba pri nevladnih organizacijah 

glede stanja diskriminacije na njihovem področju dela. 

 
- Septembra 2020, je Društvo v sodelovanju z Založbo Rokus Klett, razpisalo 

ustvarjalni natečaj z naslovom Kako živim in kaj si želim? Z natečajem smo 

želeli posameznike z Downovim sindromom predstaviti v njihovi pravi luči in jih 

pozvali, da se predstavijo z likovnim ali literarnim prispevkom. Izbrani prispevki 

bodo objavljeni v publikaciji ob svetovnem dnevu Downovega sindroma 2021. 

Na natečaj se je prijavilo 18 članov. Strokovna komisija je pregledala izdelke in 

določila, da bodo v publikaciji prikazani prispevki 19 oseb z DS. Ob izidu knjige 

bo organizirana tiskovna konferenca. 

- V oktobru 2020, smo imeli validacijo zaključenega projekta Virtual DS. 

- Tudi v letu 2020, smo sodelovali na tržnici prostovoljnih del, Pedagoške 

fakultete v LJ (preko socialnih omrežij). 

- Izvršilni odbor se je v 2020 sestal 3-krat. 

- Skupno opravljenih prostovoljnih ur v letu 2020 je bilo cca. 260. V te ure je 

prišteto delo vodij lokalnih centrov, seje organov društva, sestankov, srečanje 

staršev … 

 
 
DELOVANJE DRUŠTVA 
Društvo je organizirano tako, da deluje na področju vse države in izvaja del programov 
na državni ravni (družinski seminarji, tabor, posvet, informiranje in publiciranje). V 
lokalnih okoljih pa delujejo lokalni centri kot organizacijska oblika društva. Tovrstni 
centri delujejo v Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in na Ptuju. Še vedno pa 
ostaja odprto vprašanje, kako povečati članstvo in aktivnosti v lokalnih okoljih. 
V letu 2020 smo uporabljali društveni prostor na Samovi 9, občasno smo najeli tudi 
dvorano Zveze Sožitje. Del izvajanja programa učne spodbude je bilo v enoti OŠPP 
Dečkova (Center Janeza Levca Ljubljana). V Kranju za obravnave učne spodbude 
najemajo prostore Šolskega centra Kranj, v Ptuju pa prostore Dijaškega doma Ptuj.  
 
 
POROČILA O PROJEKTIH, V KATERIH SODELUJE DRUŠTVO 
 

1. PROJEKT »SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI OTROK IN 

MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI V LOKALNO OKOLJE« 

Društvo se je skupaj s 4 drugimi partnerji (Center IRIS- Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Center Janeza Levca 
Ljubljana, OŠ Gustava Šeliha Maribor in Društvo Vesele nogice) pridružilo 5-letnemu 
projektu Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt traja 
do oktobra 2022.  
V projektu konzorcijski partnerji izvajajo aktivnosti, ki naj mladim s posebnimi 
potrebami, zlasti slepim, slabovidnim, telesno oviranim in tistim z motnjo v duševnem 
razvoju omogočijo pridobitev socialnih veščin in poklicnih kompetenc. Društvo Downov 
sindrom Slovenija ima nalogo izdelati vodič po mestu Ljubljani v slovenskem in 
angleškem jeziku, ki bo prilagojen za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Marca 
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2020, smo načrtovali strokovni posvet, ki smo ga zaradi preprečevanja okužb COVID-
19, odpovedali. V letu 2020 je bilo na projektu opravljenih manj ur (le 19), zaradi 
razglašene epidemije COVID-19 in kasneje omejitve in priporočila pri delu v skupinah 
in osebah iz ranljivejših skupin (osebe s posebnimi potrebami). 
V letu 2021 načrtujemo zaposlitev osebe na tem projektu. 

 (Podatki so povzeti iz poročila Marjete Svetin) 
 

2. PROJEKT »DS AGEING« (razvoj programa za kakovostno staranje ljudi z 

DS): 

Projekt se je s septembrom 2020 zaključil). 
Tudi v Sloveniji se veča število starejših ljudi z DS in potrebno je pripraviti programe, 
ki jim bodo omogočali aktivno in čim bolj samostojno življenje. V zaključni fazi projekta 
smo izvedli poskusne delavnice (validacija projekta) za osebe z Downovim sindromom, 
ki so starejše od 24 let, njihove starše ali skrbnike in strokovnjake, ki delajo z njimi. 
Imeli smo pet delavnic z naslovi: Predstavitev programa, Aktivno staranje, Praktične 
veščine-spretnosti, Telesno zdravje, Računanje. Sodelovalo je 14 udeležencev: 4 
osebe z DS, 5 staršev oz. skrbnikov in 5 strokovnjakov. 
DS-AGEING je evropski projekt, ki se je začel decembra 2018. V projekt so vključene 
organizacije različnih držav: POLIBINESTAR (Španija), FUNDACIÓN ASINDOWN 
(Španija), Spominčica (Slovenija), DDSS (Slovenija), APPT21 (Portugalska), ALDO-
CET (Romunija) in AUTH (Grčija).  
Povezava do spletne strani DS-Ageing: https://www.dsageing.eu/sl  
V času projekta je nastala platforma, vabljeni k branju: 
https://elearning.dsageing.eu/?lang=sl 

(Podatki so povzeti iz poročila Marjete Svetin) 
 
 
 

FINANČNO POROČILO 

 

Finančno poročilo je predstavila Anja Pišlar. 

V letu 2020 je društvo ustvarilo 12.045,46 EUR presežkov prihodkov nad odhodki. 

Prenos sredstev FIHO iz lanskega leta je 14.600 €, se prenese v leto 2021. Porabiti jih 

je treba prednostno, do 30. 6. 2021. Denar je treba porabiti za tiste programe, ki jim je 

bil denar namenjen. 

 

Inventurna komisija, nadzorni odbor in IO so opravili svoje delo, pripomb ni bilo. 

 

Ad 4 – Razprava o obeh poročilih in sprejem. 
 

Sklepi:  

 Zbor članov je sprejel poročilo o delu društva za 2020. 

 Zbor članov sprejme finančno poročilo za 2020. 

 Presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.045,46 EUR se v celoti prenese v 

društveni sklad. 

 

https://www.dsageing.eu/sl
https://elearning.dsageing.eu/?lang=sl
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Ad 5 – Predlog programa dela za leto  2021. 
 

 

Predlog programa je Sabina Pšeničnik poslala v branje članom, dne 23. 3. 2021. 

Program je napisala Sabina Pšeničnik. 

 

 

PROGRAM DELA ZA 2021 

 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE OSEB Z DS 

 

Tabor za najstnike z DS 

V organizaciji Društva mali princ, tabor ob Kolpi. Predvidoma julija 2021 

 

Ohranjanje znanj mladostnikov in odraslih oseb z DS 

Srečanja so namenjena mladostnikom in odraslim osebam z DS. Program je razdeljen 

na delo v učilnici (kjer se ohranjajo znanja in spretnosti šolskega značaja) ter delo na 

terenu (prenos znanja v vsakdan in osmišljanje pridobljenih veščin, spretnosti, zanj). 

Program bodo v letu 2021 obiskovale 3 osebe z DS + srečanja mladostnikov po 

ZOOM-u. 

 

Učna spodbuda otrok z DS 

To je program učne pomoči za šolske otroke, ki ga izvajamo v  Ljubljani, Kranju, Novem 

mestu in na Ptuju, 2x mesečno za posameznega otroka. Na Ptuju nadaljujejo s 

posebno obliko gibalne spodbude hipoterapija – terapija z jahanjem. Program 

omogoča podporo osebam z DS na šibkih področjih in težavah, s katerimi se soočajo 

tekom šolanja (gibalna spodbuda, učna pomoč, terapevtsko jahanje).  

Program bo v letu 2021 obiskovalo cca. 19 šolskih otrok z DS.  

 

OPOLNOMOČENJE DRUŽIN  Z OTROKI, KI IMAJO DS  
 

Izobraževalni seminarji za družine  

Načrtujemo štiri vikend seminarje za družine otrok z DS. Na vsakem vikend seminarju 
dve predavanji za starše in organizirano varstvo/animacije za otroke z DS ter njihove 
sorojence.  

- Za družine z otroki z DS v starosti do 10 let. 

- Za družine z otroki z DS v starosti od sedem do 18 let. 

-  Za družine z odraslimi otroki z DS, v starosti nad 16 let. 

- Kot novost bomo letos poskusili z vikend seminarjem za sorojence oseb z DS. 

Zaradi epidemiološke situacije bodo verjetno vikend seminarji razdeljeni v dve manjši 
skupini. Datumi in lokacije srečanj bomo sporočili kasneje (v aprilu). 
Enodnevna delavnica za družine 

Načrtujemo dve enodnevni delavnici, kjer bodo starši poslušali predavanje, otroci bodo 

med tem v organiziranem varstvu. Ena delavnica v maju 2021, druga v septembru 

2021. Teme delavnic:  
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 Srečanje družin v gibalno – plesnem izražanju, načrtujemo za maj 2021, v 

Mariboru. 

 Predavanje o spolnosti, načrtujemo v jeseni 2021, v zdravilišču Dobrna. 

 

Predšolska spodbuda 

Namen in cilj programa: Namen programa je uspešna priprava na vključevanje otrok z 

DS na različne oblike obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Cilj programa je 

razvijanje sposobnosti otrok in s tem pomoč družini. 

Izvaja se v Kranju in Novem mestu. Program bo obiskovalo 12 otrok. 

 

Fizioterapija otrok 

Sredstva za izvedbo treh srečanj smo dobili z donacijami iz leta 2019. V letu 2020 jih 

zaradi slabe epidemiološkega stanja, nismo imeli.  

Teoretične osnove s praktičnim prikazom vaj, bo imela fizioterapevtka Manja Makević. 

V Kranju in v Novem mestu. 

 

Plavanje 

- Od oktobra 2021 in vse do maja 2022, preko ŠD Riba tečaj plavanja za 

najmlajše otroke z DS, plavanje po Halliwick metodi (1xtedensko). Udeležuje se 

ga cca. 10 otrok z DS. 

- Tečaj plavanja za mladostnike v Atlantisu (začetek predvidoma oktobra 2021). 

- Plavalni treningi v plavalnem klubu Velenje- skupina Delfinčki. 
 

INFORMIRANJE, OZAVEŠČANJE JAVNOSTI, PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 

- 4 x izpopolnjevanje za starše. Predavanje o zakonodaji v treh različnih krajih po 

Sloveniji + predavanje o osebni asistenci (po spletu). 

- Objavljanje informacij na spletni strani društva: http://www.downov-

sindrom.si/index.php  

 

Fotografska akcija »21«. 

Dve ali triletni program: Zajema 21 oseb z DS iz vseh starostnih obdobij. Fotografije iz 

resničnega življenja. Ujeti realni trenutki – preliv dokumentarne in umetniške 

fotografije. Fotograf pride domov k družini in opazuje ter poskuša ujeti realne trenutke. 

Namen akcije je pristen prikaz življenja ljudi z DS in njihovih družin ter osveščanje 

javnosti. Fotografije bi razstavili po različnih slovenskih mestih, kasneje tudi izven RS. 

Možnost tudi izdaje publikacije. 

 
 

OBELEŽITEV 21. 3. – SVETOVNEGA DNEVA DOWNOVEGA SINDROMA 

- Zaradi razglašene epidemije, je naš dan potekal v virtualnem praznovanju s 

številnimi intervjuji in prispevki. 

- Sodelovanje pri projektu v Bruslju: V okviru Iniciative EU je bila izdelana on – 

line aplikacija, s pomočjo katere bo poslancem Evropskega parlamenta 

omogočeno, da spoznajo osebe z Downovim sindromom (ali njihove starše) iz 

http://www.downov-sindrom.si/index.php
http://www.downov-sindrom.si/index.php
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matičnih držav. Kot del tega projekta bo oblikovana evropska mreža referenčnih 

staršev, saj bodo le- ti najboljši zagovorniki pravic svojih otrok. 

- Septembra 2019, smo v sodelovanju z založbo objavili Rokus Klett, objavili 

natečaj »Kako živim in kaj si želim? Na natečaj je svoje prispevke prijavilo 17 

oseb z DS. Ob našem prazniku (21.3.) smo izdali publikacijo vseh prispevkov. 

 
USTANOVITEV DNEVNEGA CENTRA (trgovina) in BIVALNE ENOTE 
Gre za zamisel, da bi društvo v Ljubljani vzpostavilo in vodilo dnevni center (KR T*KO, 
delovno ime), sodobne oblike in vsebine za 8 do 10 mladih odraslih  z Downovim 
sindromom ali drugo podobno motnjo v duševnem razvoju.  
Bistvo naše zamisli je v tem, da bi dnevne centre organizirali kot obliko nekoliko 
posebne trgovine in prostora za druženje.  
Želimo si, da bi bil KR T*KO  lociran v središču Ljubljane ali neposredno ob njem, s 
čemer želimo doseči večjo vključenost med ljudi in tudi večjo prepoznavnost.  
Za bivalne skupnosti bomo spremljali razpise Ministrstva. 
 
 
OSTALE AKTIVNOSTI in SODELOVANJA DRUŠTVA 

- Sodelovanje na Tržnici prostovoljnih del Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani, ki jo organizira Študentska organizacija Pedagoške fakultete UL 

(predvidoma jeseni 2021). 

- Sodelovanje dveh članic društva pri pripravi dokumenta: AKCIJSKI PROGRAM 

ZA INVALIDE (API). 

- Septembra ponovimo razpis nagrade za diplomsko delo, za leto 2020 in 2021, 

ki obravnava tematiko povezano z DS. 

- Nadaljevanje srečanj skupina za samopomoč staršev v Ljubljani, Celju in hkrati 

pobuda za tovrstna srečanja tudi v ostalih lokalnih skupnosti. 

- Pošiljanje rojstnodnevnih voščilnic članom, ki imajo DS.  

- V letu 2021 bo društvo enako kot doslej vodilo urejeno administrativno in 

računovodsko dejavnost;  skrbelo bo za redno posodabljanje spletne strani; na 

podlagi bolje urejene evidence o članstvu bo zbiralo članarino.  

- Posebno skrb bo društvo posvetilo zbiranju sredstev z 0,5% (oziroma 1%) 

dohodnine in donacijam.  

 
 
SODELOVANJE V PROJEKTIH 
 

3. PROJEKT »SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI OTROK IN 

MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI V LOKALNO OKOLJE« 

Projekt traja do oktobra 2022. Cilj projekta je spodbujanje socialne vključenosti otrok 
in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje s pomočjo različnih aktivnosti, ki jih 
bomo pripravili. V tem letu se bomo posvetili oblikovanju in izdaji vodiča, hkrati pa 
bomo izvedli več delavnic za osebe z MDR. 
V letu 2021 načrtujemo zaposlitev osebe na tem projektu. 
 

(Podatki so povzeti iz zapisa Marjete Svetin) 
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Ad 6 – Predlog finančnega načrta  za leto 2021. 
 

Predlog finančnega načrta je Sabina Pšeničnik poslala v branje članom, dne 23. 3. 

2021. 

 

Ad 7 – Razprava o obeh načrtih in sprejem 

 

 

Sklepi na razpravo: 

- Delovni načrt za 2021 smo prisotni sprejeli. 

- Finančni načrt za 2021 smo prisotni sprejeli. 

 

 

Ad 8 – Volitev organov društva za naslednje 4-letno 

obdobje. 
 

Sklep: Člani so razrešili organe društva, ki so bili v sestavi od leta 2017 do 2021. 

 

Dne 24. 2. 2021, je Sabina Pšeničnik, članom društva, poslala obvestilo o izteku 

mandata in volitvah novih članov organov društva. V aplikaciji 1ka, so lahko oddali 

svoje predloge. Predloge je oddalo 7 članov. 

 

Izvršni odbor je na 19. seji (11. 3. 2021) pregledal prejete predloge članov, za volitve 

v organe društva in jih predal na zbor članov. 

 

Predlagani kandidati za izvolitev v organe društva za leto 2021-2025 so:  

 Predsednica/predsednik društva:  

1. dr. Jana Šelih 

2. Ivan Kramberger 

 Izvršni odbor: Predsednica/predsednik društva, ter člani in članice:  

1. Silva Emeršič 

2. Stanka Grubešič 

3. Aleksandra Majić Skrbinšek 

4. Peter Perdih 

5. Ida Slapšak 

6. Ana Svetičič 

7. Nataša Sterle 

8. Ivanka Šošter 

9. Andreja Štular 

10. Sabina Pšeničnik 

11. Valerija Bužan 

12. Ivan Kramberger 
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 Nadzorni odbor: 

1. Zoran Grom 

2. Tatjana Novak  

3. Tomaž Skrbinšek 

 

 Disciplinska komisija:  

1. Miran Blejc 

2. Mojca Remic 

3. Metka Šter 

 

 Strokovni odbor:   
1. Branka D. Jurišić 
2. Marija Kavkler 
3. Tatjana Novak  
4. Jasna Zabrič. 
 
 

Sklep: Volitve kandidatov za organe društva so potekale po ZOOM-u, v orodju POLLS. 

Glasovanje je bilo anonimno. Po glasovanju so člani videli rezultat volitev.  

Sklep: Oba kandidata za predsednika društva, sta pred volitvami nagovorila člane.  

 

Sklep: Prisotni na zboru članov so glasovali tako: 
 

 Predsednik društva:  Ivan Kramberger 

Sklep: Člani društva sprejemajo za predsednika društva Ivana Krambergerja, za 

podpredsednico pa dr. Jano Šelih. 

Sklep: Novi predsednik prevzema letni delovni načrt in načrt dela za leto 2021. 

 Izvršni odbor: Predsednik društva, ter člani in članice: Jana Šelih, Silva 

Emeršič, Stanka Grubešič, Aleksandra Majić Skrbinšek, Peter Perdih, Ana 

Svetičič, Nataša Sterle, Ivanka Šošter, Sabina Pšeničnik in Valerija Bužan. 

 Nadzorni odbor: Zoran Grom, Tatjana Novak in Tomaž Skrbinšek 

 Disciplinska komisija: Miran Blejc, Mojca Remic in Metka Šter; 

 Strokovni odbor:  Branka D. Jurišić, Marija Kavkler, Tatjana Novak in Jasna 

Zabrič. 

 

Ad 9 – Razno 
Sklepi: 

- Višina članarine ostane 15 €, vendar se članom društva ne zaračuna (gre iz 

društvenega sklada iz zadržanih dobičkov preteklih let). 

- Novi predsednik predlaga, da dr. Alenko Šelih predlagamo za častno članico 

Društva Downov sindrom. Vsi prisotni podpirajo in sprejemajo ta predlog. 
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Vprašanje je bilo glede spremljevalca/asistenta za spodbujanje otrok v rednih osnovnih 

šolah.  

Sklep: Sabina Pšeničnik vprašanje naslovi na pravno službo na Zvezo Sožitje. 

 

Zbor članov je bil zaključen ob 19.40 uri. 

Ljubljana, 26. 3. 2021 

 

Zapisala:  Sabina Pšeničnik 

 

Overitelja zapisnika: 

 

Petra Jesenovec in Miran Blejc  

 

 

 

Priloge: 

- Zapisnik zbora članov z dne 28. 3. 2018. 

- Poročilo o delu za 2020 (v zapisniku). 

- Finančno poročilo 2020. 

- Program dela za leto 2021 (v zapisniku). 

- Finančni načrt 2021. 

 

 


