
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik 14. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne 10. 
oktobra 2017 ob 10.00  uri v sejni dvorani  M-Hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana. 
 
 
Vabljeni: 

- člani IO SOS 
- člani NO SOS 
- Zveza Sožitje 
- ZŠIS, POK 

 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 10.10 
Zaključek seje: 13.45 
Zapisala: Urška Kustura 
 
 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 13. seje z dne 6.6. 2017 
3. Poročila in analize: 

- Tabor gibaj in zmagaj (Marko Janko) 
- Specialno jadranje 
- Nogometna liga (Domen Pociecha) 
- Finančno poročilo o prvem delu programskega leta 2017 (Urška 

Kustura) 
4. Program SOS do konca leta (dopolnitve programa, Urška Kustura) 
5. Dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju SOS, financiranje seminarjev (Ljubomir 

Miličević) 
6. Program SOS in finančni načrt SOS za leto 2018 
7. Kvota Abu Dhabi in obravnava Razpisa za nastop na Poletnih svetovnih 

igrah, Abu Dhabi 2019 
8. Imenovanje elektorja za volitve članov Državnega sveta 
9. Razno 

 

 
 
 
 
 



AD1 
Ljubomir Miličević bere in komentira dnevni red. Dnevni red se dopolni pod točko 3, 
kjer gost Marko Janko predstavi tabor Gibaj in zmagaj ter doda se točka 8, kamor se 
uvrsti Imenovanje elektorja za volitve članov Državnega sveta, razno se predstavi 
pod točko 9.  
 
AD2 
Ljubomir Miličević bere in komentira sklepe 13. seje z dne 6.6.2017. Urška 
Kustura pove, da je SOI zavrnil Tanjo Princes kot kandidatko za disciplino Strong 
Minds – Strong Bodies, da ne izpolnjuje pogojev. Tanja Princes meni, da njen 
življenjepis ni bil pravilno zastavljen. Urška Kustura predlaga, da še enkrat pregleda 
zahteve za želeno disciplino in v kolikor ustreza, dopolni CV, ki se ponovno pošlje na 
SOI. Aljoša Šip in Tine Kovačič izpostavita težavo izvajanja discipline fun fitnes v 
okviru košarkarskega turnirja, kjer je skrb, da ne bi bilo dovolj časa za kvalitetno 
testiranje. Fun fitnes testiranja se za tokratni ciklus izvedejo v okviru skupin za Zdrav 
življenjski slog v Laškem. Urška Kustura poroča tudi o razpletu glede organizacije 
regijskih iger za celjsko-koroško regijo, kjer je vodja regije skupaj z vodstvom 
ugotovil, da je bila napaka na naši strani, da nismo sprejeli odklonilnega odgovora s 
strani CVD Golovec. Poslano je bilo tudi opravičilo ter pojasnilo vsem članicam 
celjsko-koroške regije.  
Sklep 1: Po pregledu potrebnih kvalifikacij se ponovno pošlje CV Tanje Princes 
za sodelovanje v programu Strong Minds – Strong Bodies. 
Sklep 2: Fun Fitnes testiranja se v tem ciklusu izvedejo v okviru skupin za 
Zdrav življenjski slog v Laškem. 
 
AD3 
Marko Janko predstavi tabor gibaj in zmagaj, ki ga je istoimenski zavod organiziral 
poleti na Rogli. Na njem je sodelovalo 12 članov SOS s subvencionirano ceno. 
Celotno poročilo na: http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2008/objava.html  
Urška Kustura doda, da se je sofinanciranje izvajalo iz naslova projekta Zdrava 
skupnost, saj je vsebina tabora smiselno zastavljena in zaokrožena s strokovno 
podporo; sami bi tako kvaliteten tabor težko izvedli in se bomo tudi v letu 2018 
omenjenemu taboru priključili. Sodelovanje z zavodom smo okrepili tudi v projektu 
Zdrav življenjski slog, katerega udeleženci bodo imeli prednost pri sodelovanju na 
taboru. Prav tako bomo lokalne programe obveščali o brezplačnih predavanjih, ki jih 
zavod enkrat mesečno izvaja na Fakulteti za šport.  
Silvester Polc predlaga, da se izvede vikend delavnica o zdravi prehrani samo za 
trenerje SOS. Andreja Resman pohvali izvedbo tabora in toplo pozdravlja idejo.  
Sklep 1: Seznanili smo se s poročilom o izvedbi tabora Gibaj in zmagaj.  
 
Urška Kustura na kratko poroča o projektu specialno jadranje, ki je letos potekalo že 
četrtič v mesecu septembru v Biogradu na Moru in okolišu. Sodelovalo je 8 jadrnic, 
udeležba pa je bila letos prvič mednarodna, saj je sodelovala ekipa iz Srbije. Od 
slovenskih ekip so sodelovale: 2 posadki Centra Janeza Levca, CUDV Radovljica, 
Sožitje Radovljica, VDC Šentjur-enota Slovenske Konjice, CVIU Velenje, VDC 
Vrhnika-Idrija ter nekaj posameznikov iz Maribora in Strunjana. Marko Janko doda, 
da se je letos prvič udeležil projekta in zelo pohvali izvedbo pedagoškega programa 
ter samega projekta, pri čemer so bili tudi otroci zelo zadovoljni, kar je 
najpomembnejše.  
Sklep 2: Seznanili smo se s poročilom o projektu Specialno jadranje.  

http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2008/objava.html


Domen Pociecha poroča o nogometni ligi in sodelovanju nogometašev širše. Zelo 
se je okrepilo sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije, nogometaši so si ogledali 
nekaj reprezentančnih tekem, sodelovali so v projektu Grasroots na Brdu pri Kranju, 
kjer bo čez dva dni tudi finale nogometne lige. NZS bo tudi finančno prispevala k 
izvedbi finala, prihodnje leto pa bodo za 15 nogometašev zagotovili priprave na 
Debelem Rtiču. Ljubomir Miličević in Urška Kustura pohvalita delovanje glavnega 
trenerja in predlagata izvedbo decembrske seje na Brdu. Silvester Polc spomni, da 
je bil predlog Odbora tekmovalcev, da se na spletni strani oblikuje posebna podstran 
z nogometom.  
Sklep 3: Seznanili smo se z aktivnostmi nogometne lige in nogometašev SOS.  
Sklep 4: Na predlog Odbora tekmovalcev se na spletni strani SOS oblikuje 
podstran, kjer se nahajajo informacije o nogometu.  
 
Urška Kustura predstavi realizacijo tekmovanj in sofinanciranja tekmovanj v prvi 
polovici leta. Skupno je tekmovalo 1.839 tekmovalcev, ki jih je spremljalo 590 
spremljevalcev, pri čemer dodatni znesek za sofinanciranje spremljevalcev znese 
1.475 EUR. Ugotavlja, da je pravilnik o sofinanciranju dobro zastavljen, saj zaenkrat 
ni bistvene razlike med načrtovanim in realiziranim. Ljubomir Miličević predlaga, da 
se za spremljevalce prav tako nameni po 2,5 EUR ali pač le-ti ne dobijo darila. Pajo 
Cakiči meni, da morajo tudi trenerji dobili darila. Andreja Resman in Milena Pinter 
ugotavljata, da bi teh dodatnih 2,5 EUR za spremljevalce organizatorjem veliko 
pomenilo, sredstva FIHO pa je tako ali tako potrebno namensko porabiti. Silvester 
Polc doda, da se pri organizaciji tekmovanj vedno vse obravnava tako za tekmovalce 
kot spremljevalce in ne ločeno. 
Sklep 5: Pravilnik o sofinanciranju se dopolni v 3. členu (dopolnitve 
poudarjene): 
 
Sofinanciranje enodnevnih tekmovanj: 
Za enodnevna tekmovanja nameni SOS organizatorju fiksen znesek v višini 
300,00€, ter variabilni del v višini 2,50 € na tekmovalca in 2,50 € na 
trenerja/spremljevalca, udeleženega na tekmovanju (podlaga za izplačilo 
variabilnega dela je bilten z uradnimi rezultati in navedenimi spremljevalci). 
Za enodnevno tekmovanje v alpskem smučanju SOS organizatorju dodatno 
nameni še 5 € na tekmovalca in trenerja/spremljevalca.  
  
Sofinanciranje večdnevnih poletnih tekmovanj: 

Za večdnevna tekmovanja nameni SOS organizatorju fiksen del v višini 300,00 € po  
športu in pomnoženo s številom tekmovalnih dni, ter variabilni del v višini 22,50 € na 
tekmovalca (7,50 € x število dni trajanja iger) in 2,50 €/dan na trenerja/ 
spremljevalca, udeleženega na tekmovanju (podlaga za izplačilo variabilnega 
dela je bilten z uradnimi rezultati in navedenimi spremljevalci).    
Formula za izračun sofinanciranja je sledeča:  
((število športov x 300,00 € x število tekmovalnih dni) + (število športnikov x 7,50 € x 
število dni) + (število trenerjev/spremljevalcev x 2,50 € x število dni )) = znesek 
sofinanciranja SOS.  
 
 Sofinanciranje večdnevnih zimskih tekmovanj: 
Za večdnevna zimska tekmovanja nameni SOS organizatorju fiksen del v višini 
300,00 € po športu in pomnoženo s številom tekmovalnih dni, ter variabilni del v višini 
15,00 € na udeleženega tekmovalca (7,50 € x število dni trajanja iger) in 2,50 €/dan 



na trenerja/spremljevalca, plus 10 € na posameznega udeleženega alpskega 
smučarja in trenerja/spremljevalca. 
Formula za izračun sofinanciranja je sledeča:  
((število športov x 300,00 € x število tekmovalnih dni) + (število športnikov x 15,00 € x 
število dni) + (število trenerjev/spremljevalcev x 2,50 € x število dni ) + (10 € x 
število tekmovalcev in spremljevalcev v alpskem smučanju)) = znesek 
sofinanciranja SOS.  
   
Čistopis je priloga tega zapisnika. Predlagane dopolnitve se dajo v potrditev OZ.  
 
Urška Kustura še poroča, da smo sodelovali na 1. Odprtem prvenstvu Slovenije 
v Pitch and putu, ki je potekalo 15. septembra na Brdu pri Kranju, kjer je na kratko 
tekmovala tudi manjša ekipa iz Sožitja Radovljica, predsednik pa je sodeloval na 
novinarski konferenci. Ob tem dogodku s strani Lions kluba Vega še pričakujemo 
obljubljeno denarno donacijo. Ekipa treh lokalnih programov je s 23 tekmovalci 
sodelovala tudi na Evropskem tednu športa v Laškem, kjer je ZŠIS-POK organizirala 
predstavitev paraolimpijskih športov, mi pa smo udeležencem dodali še 3-urne karte 
za kopanje v Thermani. Pove še, da je Tine Kovačič na povabilo Mednarodne 
specialne olimpijade vodil izobraževanje za disciplino Fun Fitnes v Abu Dhabiju.  
 
AD 4 
Urška Kustura pove, da se je v jesenski del programa »vrinilo« kar nekaj dodatnih 
aktivnosti. Mednarodne aktivnosti so vse sofinancirane. 
Evropska športna konferenca, Šamorin (Slovaška), 19.-21. oktober 
Ljubljanski maraton – sodelovanje – 28. oktober 
»Partnership development workshop«, Barcelona (Španija), 30. oktober – 1. 
november 
Delavnica o zdravi prehrani in fitnesu, Hotel Arena, Maribor, 10.-11. november 
Seminar Mladi športnik, Vrtec Kranj, 15. november 
MATP državne igre, OŠ Gustava Šiliha, 18. november 
Fitness in plesni seminar, Varšava (Poljska), 17.-19. november 
Košarkarski turnir (igra), Center Janeza Levca, 24. november  
Kamp alpskega smučanja, Schladming (Avstrija), 10.-15. december 
 
Tine Kovačič doda, da se bo od 23.-26. oktobra udeležil »Health Summita« v 
Washingtonu.  
 
AD 5 
Ljubomir Miličević meni, da financiranje seminarjev ne rabi biti posebej opredeljeno 
v pravilniku, saj jih izvajamo z maksimalno racionalno porabo denarja.  
 
AD 6 
Urška Kustura bere in komentira program za leto 2018. Evropskega turnirja v 
smučarskem teku v Estoniji (7+2) se udeležita gorenjska in celjsko-koroška regija. 
Kolesarski turnir se premakne v leto 2019. O izboru športa za seminar se odločimo 
decembra.  
Ljubomir Miličević meni, da ne potrebujemo več postavke Klub staršev, saj naj bi bil 
to predstavnik Sožitja. Andreja Resman meni, da bi morali vlogo predstavnika bolje 
definirati.  



Urška Kustura bere in komentira finančni načrt. Pri prihodkih gre za zneske, za 
katere smo kandidirali in bodo jasnejši na decembrski seji, pri porabi pa za projekcije, 
opredeljene v Pravilniku o sofinanciranju. Slednje se korigirajo skladno s sprejetimi 
dopolnitvami pravilnika.  
Sklep 1: Program 2018: Evropskega turnirja v smučarskem teku v Estoniji (7+2) 
se udeležita gorenjska in celjsko-koroška regija. Kolesarski turnir se premakne 
v leto 2019. O izboru športa za seminar se odločimo decembra. 
Sklep 2: Ljubomir Miličević, Andreja Resman in Urška Kustura skupno 
definirajo vlogo koordinatorja staršev/družin ter se z Zvezo Sožitje dogovorijo 
za sodelovanje. Hkrati se dogovorijo za predstavitve programa Mladi športnik v 
okviru predavanj 4-letnega cikla.  
Sklep 3: Finančni načrt 2018: opredeljeni zneski za sofinanciranje tekmovanj 
SOS se korigirajo skladno s sprejetimi dopolnitvami pravilnika. 
 
AD 7 
Ljubomir Miličević pove, da smo od želene kvote, ki smo jo sprejeli na zadnji seji, 
dobili odobreno: 2 ženski manj v plavanju, 2 igralca več v košarki ter 1 balinarja manj. 
Meni, da je 8 igralcev v košarki povsem dovolj. Dejanska kvota za Abu Dhabi je 
sledeča:  
 

Šport M Ž trener 

Atletika 3 3 2 

Plavanje 3 1 1 

Košarka 8   3 

Balinanje 1 1 1 

Kolesarstvo 1 1 1 

Judo 1 1 1 

Namizni tenis 2 1 1 

 
Skupno 27 tekmovalcev (18 tekmovalcev in 8 tekmovalk) ter 9 trenerjev in 2 
delegata.  
 
Urška Kustura komentira dodatne formulacije v razpisu v primerjavi z razpisom 
Schladming 2017 in Los Angeles 2015. Dodana je starost nad 15 let, kakor je bila 
mednarodna zahteva, dodano je navodilo glede vpisovanja rezultatov, kadar je pred 
tekmovalcem nekdo, ki je že bil na svetovnih igrah ter zahteva, da je prijavljeni 
košarkar udeleženec turnirja v Ljubljani 2017. Helena Gril meni, da opredeljeni 
kriteriji pri trenerjih ne  zagotavljajo enakosti med tistimi trenerji, ki so že bili na igrah 
in tistimi, ki še niso bili. Ljubomir Miličević poudari, da je za funkcioniranje ekipe na 
igrah pomembno, kateri trenerji so v ekipi in da morajo biti možnosti izenačene. 
Nadalje so člani debatirali in razpravljali o tem, kako to enakost zagotoviti. Za trenerje 
se oblikujejo sledeči 
Osnovni kriteriji: 

- trener lahko kandidira samo v enem športu, za katerega prijavlja tekmovalce 
(v kolikor ima trener več prijavljenih tekmovalcev v različnih športih, se mora 
odločiti samo za enega!) 

- komunicira v angleškem jeziku 
- je v SOS vsaj od 1.1.2014 



- se je udeležil poletnih državnih iger 2014 (Maribor) ali 2018 (Ljubljana) in vsaj 
enega turnirja v športu, za katerega kandidira (od leta 2014 naprej). 

 
Dodatni kriteriji: 

1. Trener ima dva ali več tekmovalcev v ekipi. 
2. Trener se je večkrat udeležil domačih poletnih državnih tekmovanj SO (od 

1.1.2014 dalje).   
3. Trener se še ni udeležil nobenih svetovnih iger SO. 
4. V kolikor imajo po vseh zgoraj navedenih kriterijih trenerji enake pogoje, se 

med njimi izvede žreb. 
 
Sklep: Sprejeli smo kriterije znotraj Razpisa za nastop na Poletnih svetovnih 
igrah, Abu Dhabi 2019. Čistopis je priloga tega zapisnika.  
 
AD 8 
Izvršni odbor SOS je kot volilno telo izbralo elektorja za volitve članov Državnega 
sveta dne 23.11.2017. Imenovan je bil član IO-ja Aljoša Šip.  
Sklep: Aljoša Šip je imenovan za elektorja za volitve članov Državnega sveta.  
 
AD 9 
Tine Kovačič predstavi vlogo za soglasje Društva SO Slovenije k izvedbi raziskave 
študentke fizioterapije AMEU ECM Julite Biondić pod njegovim mentorstvom. Gre za 
diplomsko delo z naslovom RAZLIKE V TELESNI PRIPRAVLJENOSTI 
ŠPORTNIKOV SPECIALNE OLIMPIADE Z LAŽJO IN TEŽKO INTELEKTUALNO 
MOTNJO, kjer bo izvedena primerjalna analiza podatkov telesne pripravljenosti HAP 
programa Fun fitness za športnike MATP in športnike SO. 
Predstavi tudi svojo vlogo za soglasje Društva SO Slovenije k izvedbi raziskave  v 
okviru doktorske disertacije na študiju Socialna gerontologija na AMEU ECM pod 
naslovom VPLIV PROGRAMOV GIBALNE AKTIVNOSTI NA KAKOVOST 
ŽIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z INTELEKTUALNO MOTNJO, VKLJUČENIH V 
SPECIALNO OLIMPIADO SLOVENIJE. V kvantitativnem delu raziskave bomo 
opravili primerjavo rezultatov med tremi skupinami programov gibalne aktivnosti 
Specialne Olimpiade Slovenije, v kateri gre za integracijo kvantitatvine in kvalitativne 
metodologije. 
Sklep 1: IO SOS daje odobritev k izvedbi raziskave v okviru diplomskega dela 
Julite Biondić in doktorske disertacije mag. Tineta Kovačiča.  
 
Urška Kustura pove, da je Lojze Adamič podal odstopno izjavo zaradi 
prerazporeditve na novo delovno mesto, prav tako v IO SOS zaradi preostalih 
obveznosti ne more več sodelovati Jelena Horvat.  
Sklep 2: IO SOS Lojzeta Adamiča in Jeleno Horvat razreši z mest v IO SOS. 
Novi razpisi za omenjena mesta se ne podajo do volilnega OZ, aprila 2018.  
 
Naslednja seja bo predvidoma 7.12.2017 v Thermani Laško. Takrat bo potekala tudi 
seja Odbora tekmovalcev.  
 
  
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka SOS 
 



 


