
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik 15. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne 7. 
decembra 2017 ob 10.00  uri v sejni sobi Thermane Laško. 
 
 
Vabljeni: 

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

 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 10.10 
Zaključek seje: 13.15 
Zapisala: Urška Kustura 
 
 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 14. seje z dne 10.10. 2017 
3. Pregled zapisnika izrednega občnega zbora z dne 18.11.2017 
4. Poročila in analize: 

- Nogometna liga, finale (Domen Pociecha) 
- Evropska športna konferenca (Silvester Polc) 
- Evropska delavnica o oblikovanju partnerstev (Tanja Princes) 
- Delavnica o zdravi prehrani in fitnesu (Urška Kustura) 

- Seminar Mladi športnik (Tatjana Visočnik) 
- Evropski fitnes in plesni seminar (Urška Kustura) 
- MATP državne igre (Helena Gril) 
- Košarkarski turnir (Barbara Rode) 
- Zdrava skupnost, prva polovica leta (Urška Kustura) 

5. Program SOS (izbira športa za seminar) in finančni načrt SOS za leto 2018 
(korigiran skladno z novim pravilnikom o sofinanciranju) 

6. Določitev kvot za Poletne DI, Ljubljana 2018 (Silvester Polc) 
7. Specialno jadranje, razpis 2018 (Urška Kustura) 
8. Razno 

 

 
 
 



AD1 
Zaradi poškodbe Ljubomir Miličević preda vodenje seje izvršni sekretarki. Urška 
Kustura bere in komentira dnevni red. Le-ta je potrjen.  
 
AD2 
Urška Kustura bere in komentira sklepe 14. seje z dne 10.10.2017. Pove, da smo 
ponovno poslali življenjepis Tanje Princes, ki je bila sprejeta za usposabljanje za 
program Strong Minds – Strong Bodies. Ekipa za nastop na evropskem turnirju v 
smučarskem teku je sestavljena iz Sožitja Škofja Loka in CUDV Črna. O sodelovanju 
z Zvezo Sožitje se dogovorimo na rednem letnem posvetu predsednikov januarja v 
Radencih. Pri imenovanju elektorja za volitve v Državnem zboru smo bili prepozni in 
naš predlog ni bil upoštevan.  
Sklep: Zapisnik 14. seje z dne 10.10.2017 je soglasno potrjen.  
 
 
AD3 
Urška Kustura bere in komentira sklepe izrednega občnega zbora z dne 
18.11.2017, kjer so bile sprejete dopolnitve statuta.  
Sklep: Zapisnik izrednega občnega zbora in dopolnjen statut se pošljejo v 
potrditev na UE Ljubljana.  
 
AD4 
Silvester Polc poroča o udeležbi na Evropski športni konferenci, kjer so obravnavali 
tudi spremembe športnih pravil, ki bodo pričele veljati 2019. Zaželenega je več 
sodelovanja z nacionalnimi športnimi zvezami, da bi 8 evropskih programov vključilo 
športni ples, pobuda je mini košarka in košarka 3x3. SOI vključuje 5 milijonov 
športnikov, od tega SOEE 517 tisoč. Na spletni strani je 34 različnih priročnikov. 
Pogovarjali so se o razvrščanju po skupinah v ekipnih športih. V Abu Dhabiju bo 
sodelovalo 7.000 športnikov iz 170 držav. Marca 2018 bodo določili gostitelja 
naslednjih zimskih svetovnih iger. Veliko je bilo govora o združenem športu, ki bo 
velik del iger 2019. V program uvrstimo tudi evropski balinarski turnir v Luksemburgu.  
Sklep 1: Seznanili smo se s poročilom o udeležbi na Evropski športni 
konferenci.  
 
Domen Pociecha poroča o nogometnih aktivnostih in uspešni izvedbi finala lige. Za 
vnaprej se dogovori za sestanek trenerjev spomladi na Brdu, izvedlo bi se tudi 
manjše izobraževanje. Udeležil se bo zaključka na NZS, v načrtu so priprave na 
Debelem Rtiču za 15 oseb, skušal bo pridobiti tudi karte za ogled februarskega futsal 
prvenstva v Ljubljani. Gre za zelo zgledno sodelovanje z nacionalno panožno zvezo.  
Sklep 2: Seznanili smo se s poročilom o nogometnih aktivnostih in zglednim 
sodelovanju z NZS. 
 
Tanja Princes poroča o udeležbi na delavnici o oblikovanju partnerstev, ki je v 
začetku novembra potekala v Barceloni. Celotno poročilo: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/2039/objava.html. Pajazit Cakiči predlaga, da se 
predstavljena vsebina predstavi na sestankih znotraj regije. Urška Kustura predlaga, 
da se tema uvrsti na seminar o organiziranosti.  
Sklep 3: Seznanili smo se s poročilom o udeležbi na delavnici o oblikovanju 
partnerstev. Vsebina le-te se uvrsti na seminar o organiziranosti.  
 

http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2039/objava.html
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2039/objava.html


Urška Kustura poroča o izvedeni delavnici o fitnesu in zdravi prehrani, ki je bila 
izvedena v začetku novembra v Mariboru. Celotno poročilo: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/2038/objava.html. Poročilo se pošlje na SOEE.  
Sklep 4: Seznanili smo se s poročilom o izvedbi delavnice o fitnesu in zdravi 
prehrani.  
 
Urška Kustura poroča o programu Mladi športnik, kjer je bil ob zaključku letne 
mednarodne donacije organiziran seminar v Kranju. Celotno poročilo: 
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2040/objava.html. Postavlja se 
vprašanje, koliko mladih športnikov potem dejansko nadaljuje s programi specialne 
olimpijade.  
Sklep 5: Seznanili smo se s poročilom o izvedbi seminarja za program Mladi 
športnik. Za šolsko leto 2017/2018 pridobimo poimenski seznam udeležencev.  
 
Urška Kustura poroča o evropskem seminarju za fitnes in ples. Celotno poročilo: 
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2041/objava.html. Pajazit Cakiči meni, 
da je ples pri naši populaciji zelo popularen in da bi ga morali čim pogosteje vključiti v 
naše aktivnosti. Aljoša Šip doda, da tudi pri njih vse pleše.  
Sklep 6: Seznanili smo se s poročilom o udeležbi na evropskem seminarju za 
fitnes in ples. Plesu smo naklonjeni, čakamo na pravila, smernice.  
 
Helena Gril poroča o državnih MATP igrah. Celotno poročilo: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/2042/objava.html. Meni, da je bila organizacija tekmovanja 
zelo zahtevna, saj so izdelali lastne rekvizite, število tekmovalcev se veča, zahteve 
le-teh so velike (diete, veliko število spremljevalcev …). Pohvali celoten kolektiv. 
Tanja Princes doda, da so bile igre zelo dobre, rekviziti lepi, inovativni. Izvedli so tudi 
sestanek koordinatorjev programa MATP. Leon Štemberger ugotavlja, da je v VDC-
jih vedno več starejše populacije, primerne za MATP. Predlog je, da se igre izvedejo 
ločeno za mlajše in starejše. Marca se organizira sestanek koordinatorjev, oktobra pa 
seminar.  
Sklep 7: Seznanili smo se s poročilom o organizaciji MATP državnih iger. 
Predstavljene so bile ideje za lažjo organizacijo tako obsežnega tekmovanja v 
prihodnje.  
 
Barbara Rode poroča o izvedbi košarkarskega turnirja, na katerem je sodelovalo 79 
tekmovalcev iz 11 ekip. Celotno poročilo: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/2043/objava.html. Ekipe so tekmovale na treh nivojih, 
razvrščanje je bilo zelo zahtevno. Vabilu so se odzvali košarkarji Olimpije, KZS je bila 
zaposlena z mednarodnim tekmovanjem. Aljoša Šip meni, da širše nismo dobri 
poznani oziroma da KZS ne ve, »kaj bi z nami«. Ljubomir Miličević meni, da bi 
morali več časa posvetiti razvrščanju, saj je to del turnirja.  
Sklep 8: Seznanili smo se s poročilom o organizaciji košarkarskega turnirja. 
Aljoša Šip s KZS skomunicira sodelovanje na državnih turnirjih 3x3 v letu 2018.  
 
Urška Kustura poroča o 9 mesecih programa Zdrava skupnost. Medtem ko je bil 
večji del obdobja pred poletjem (april – junij) namenjen finalizaciji dokumentacije, 
smo nadalje izvedli: 

1. junij – promocija zdravja na atletskem turnirju; pregledanih je bilo 100 
športnikov, tiste z najslabšimi rezultati smo povabili k sodelovanju v okviru 
projekta Zdrav življenjski slog v Laškem 

http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2038/objava.html
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19. oktobra smo izvedli pregled oči v Ljubljani na sedežu društva, prvič kot 
samostojne preglede mimo tekmovanja; pregledanih je bilo 32 športnikov, 26 jih je 
dobilo očala, ki nam jih je brezplačno izdelalo podjetje Essilor Slovenija. Pregledi 
v takem formatu so se izkazali za zelo dobre in se bodo bržkone nadaljevali tako. 

 
V načrtu je nadalje izvedba Fun Fitnesa na skupini za Zdrav življenjski slog v Laškem 
v mesecu februarju, marca promocija zdravja na plavalnem turnirju v Mariboru, aprila 
samostojen pregled oči v Laškem ter izvedba vseh treh disciplin na državnih igrah. 
Tanja Princes se udeleži izobraževanja za Strong Minds – Strong Bodies, dr. Iva 
Jurov, ki sodeluje tudi v projektu Zdrav življenjski slog, pa je predlagana za 
izobraževanje kot dodatna moč v disciplini Promocija zdravja.  
 
Prva skupina Zdravega življenjskega sloga je ravno končala z mesečnimi srečanji. 
Od oktobra do decembra je bilo aktivnih 8 ekip, 33 športnikov in 11 trenerjev, ki bodo 
lahko še aktivni v fitnesu in na bazenu. V novi skupini od januarja do marca bo 46 
sodelujočih. Navezali smo stike z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje za izvedbo 
delavnic, ki jih že imajo v svojem naboru; predviden sestanek januarja. Smo v fazi 
pridobitve programa za spremljanje oskrbe športnikov.  
 
V načrtu je, da: 

- se izvede 2-dnevni seminar (ali celodnevni) samo za trenerje, 
- v tem ciklu do konca marca še ena delavnica za športnike, 
- do poletja še ena skupina za Zdrav življenjski slog (april-junij).  

Sklep 9: Seznanili smo se poročilom o izvajanju projekta Zdrava skupnost.  
 
AD5 
Urška Kustura preleti program za 2018. Dodatno se v program uvrsti seminar za 
MATP, splošni seminar pa se izvede na temo smučarskega teka. Program promocije 
zdravja se ne izvaja na plavalnem turnirju, ampak se določi nova lokacija.  
Urška Kustura preleti dopolnjen finančni načrt 2018. Tanja Princes predlaga, da se 
za organizacijo MATP državnih iger nameni več denarja. Ljubomir Miličević doda, 
da imamo izoblikovan sistem, ki enakopravno razporeja sredstva.  
Sklep: Program in finančni načrt za leto 2018 sta sprejeta in se dajeta v 
potrditev OZ.  
 
AD6 
Silvester Polc predstavi kvote za nastop na poletnih državnih igrah v Ljubljani. Za 
zadnje igre leta 2014 so bile izdelane kvote za vsak lokalni program posebej, za 
2018 pa bo veljal star sistem – na osnovi regij. Osnova za določitev je udeležba na 
turnirjih in regijskih igrah. Kvote znotraj regije koordinirajo vodje regij; če se ne 
porabi, se ponudi drugi regiji.  
 
Predlog 2018: 

  
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ 

ATLETIKA 71 52 123 

PLAVANJE 38 19 57 

NAMIZNI TENIS 26 12 38 

BALINANJE 20 10 30 

KOLESARSTVO 24 10 34 



ELEMENTI KOŠARKE 22 14 36 

  
201 117 318 

 
Matjaž Ferarič izpostavi vprašanje kako koordinirati po regijah, saj se nekateri nikoli 
ne odzovejo na vabila. Leon Štemberger poda, da s sodelovanjem v SOS sprejmeš 
svoje pravice in tudi obveznosti. Če se članica ne odzove na predrazpis, na igrah ne 
more tekmovati.  
Sklep 1: Na Poletnih državnih igrah v Ljubljani naj bi tekmovalo najmanj 300 
tekmovalcev. 
Sklep 2: Organizator pošlje predrazpis marca skupaj s predlaganimi kvotami. 
Članice porabo kvote komunicirajo z vodjem regije. Predlaga se, da regije 
oblikujejo vsaka po eno nogometno ekipo.  
Sklep 3: Izrazi se pobuda, da Zveza Sožitje v okviru iger organizira okroglo 
mizo na aktualno tematiko.  
Sklep 4: Na igrah se izvede vse tri discipline zdravstvenega programa, obeleži 
se tudi 50-letnica svetovnega gibanja. K sodelovanju se povabi tudi Jurija 
Franka.  
Sklep 5: Leon Štemberger pripravi pravice in obveznosti sodelujočih lokalnih 
programov v SOS. 
 
AD7 
Urška Kustura preleti razpis za Specialno jadranje 2018, ki ostaja bolj ali manj enak, 
edino terminsko se prestavi na en teden prej. Tako se projekt odcepi od podobe 
Mirnega morja.  
Sklep: Potrjujemo razpis za sodelovanje v projektu Specialno jadranje 2018.  
 
AD8 
IO SOS predlaga priznanje za Lojzeta Adamiča in Tanjo Princes.  
Sklep: IO SOS predlaga priznanje za Lojzeta Adamiča in Tanjo Princes. 
Obrazložitev pripravita Ljubomir Miličević (za Lojzeta Adamiča) in Pajazit Cakiči 
(za Tanjo Princes).  
 
Seje odbora tekmovalcev se ni udeležil nihče, zagovornikom se pošlje opomba.  
 
Naslednja seja bo predvidoma 13.3.2018, ko bo tudi seja Odbora tekmovalcev. 
Občni zbor društva bo predvidoma 27.3.2018.  
 
Po seji je sledilo tradicionalno novoletno kosilo. 
 
  
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka SOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


