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Zapisnik 23. Občnega zbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne 26.
marca 2019 ob 14.00 uri v dvorani Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana.

Vabljeni:
Članice SOS
Člani 10 SOS
Člani NO SOS
Odbor tekmovalcev
Zveza Sožitje
ZŠIS-POK

Prisotni: priloga
Pričetek občnega zbora: 14.30
Zaključek občnega zbora: 15.40
Zapisala: Urška Kustura

DNEVNI RED:
1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav gostov ter izvolitev delovnega predsedstva,

zapisnikarja, dveh overovateljev, verifikacijske komisije
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev sklepov 22. občnega zbora z dne 27.3.2018
4. Poročilo o delu SOS za leto 2018 (INFO SOS - priloga)
5. Finančno poročilo SOS za leto 2018 (naknadno na OZ)
6. Poročilo nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2018
7. Poročilo verifikacijske komisije
8. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2G18
9. Obravnava in sprejem programa SOS za leto 2019 (priloga)
10. Predstavitev projekta »Ženske na nogometna igrišča«, Domen Pociecha
11. Obravnava in sprejem finančnega načrta SOS za leto 2019 (priloga) in višina
kotizacij za leto 2019
12. Obravnava predloga sprememb obračunavanja članarin SOS (priloga)
13. Potrditev kriterijev za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Švedska 2021
(naknadno na OZ)
14. Razno
15. Podelitev plaket in priznanj SOS za leto 2019



AD1
Ljubomir Miličevič pozdravi vse prisotne in predlaga delovno predsedstvo v sestavi:
Ljubomir Miličevič - predsednik, Barbara Rode in Marko Došler - člana.
Verifikacijsko-volilna komisija: Viktorija Pečnikar Oblak - predsednica in Tine
Kovačič - član. Overovatelja zapisnika: Helena Gril in Marko Janko. Zapisnikar
Urška Kustura. Imenovani zasedejo delovna mesta.
Sklep: Predlagani člani delovnega predsedstva zasedejo svoja mesta.

AD2
Ljubomir Miličevič prebere dnevni red občnega zbora.
Sklep: Predlagan dnevni red je potrjen. ~

AD3
Ljubomir Miličevič bere in komentira sklepe 22. OZ z dne 27.3.2018. Vsi sklepi so
bili realizirani.

AD4
Ljubomir Miličevič bere in komentira poročilo o delu sas za leto 2018. Samo
poročilo je dosegljivo na spletni strani, kjer so v knjižnici zbrana poročila prejšnjih let.
Načrtovane aktivnosti so bile uspešno izpeljane. Ob tem še na kratko pove o vtisih z
nedavnih svetovnih iger.

AD5
Urška Kustura komentira finančno poročilo sas za leto 2018. Društvo specialna
olimpiada Slovenije je v letu 2018 ustvarilo 147.365,06 EUR prihodkov in 158.874,62
EUR stroškov, kar pomeni, da znaša v letu 2018 presežek odhodkov nad prihodki
11.509,57,48 EUR. Po obračunu davka na dohodek pravnih oseb znaša davčna
izguba 8.817,41 EUR. Dejansko so na razmejitvah kot kratkoročno odloženi prihodki
izkazana še sredstva, ki jih je društvo prejelo za izvedbo programov v letu 2019:
Svetovne igre 12.862,58 EUR. Pove še, da je že nekaj let isto, da društvo kar 88%
vsega denarja namenja za projekte, preostanek pa porabi za svoje delovanje. Pove
tudi, da je »redni« program tekmovanj, ki je bil dolgoročno zastavljen že pred dvema
desetletjema, dopolnjen s skoraj enakim ali še večjim številom preostalih aktivnosti
za športnike in trenerje v okviru raznih projektov.

AD6
Ljubomir Miličevič pozove predsednika nadzornega odbora, da predstavi poročilo.
Tine Kovačič poroča o delu nadzornega odbora sas za leto 2018. Pove, da se je
sestal dne 26.3.2019 ter obravnaval zapisnik zadnje seje NO (13.3.2018). V samem
finančnem poročilu so razločno vidni viri prihodkov, kot tudi odhodkov. Društvo je
poslovalo z izgubo zaradi prenosa sredstev v letošnje programsko leto. Pri pregledu
bilance stanja in bilance uspeha je NO ugotovil, da je društvo sas poslovalo v
skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi.

AD7
Predsednica verifikacijsko-volilne komisije Viktorija Pečnikar Oblak poroča, da je od
78 članic prisotnih 20 članic, vendar, ker se je občni zbor začel s polurnim zamikom,
je le-ta sklepčen.



AD8
Ljubomir Miličevič odpre razpravo o poročilih za leto 2018.
Sklep 1: Zapisnik 22. OZ z dne 27.3.2018 je soglasno potrjen.
Sklep 2: Poročilo o delu sas v letu 2018 je soglasno potrjeno.
Sklep 3: Finančno poročilo sas za leto 2018 je soglasno potrjeno.
Sklep 4: Poročilo nadzornega odbora za leto 2018 je soglasno potrjeno.

AD9
Urška Kustura bere in komentira program sas za leto 2019. Program je bil v prvem
delu leta nekoliko okrnjen zaradi februarskih počitnic in svetovnih iger, ki so vzele
skoraj ves mesec marec. Nekateri tradicionalno spomladanski turnirji so tako
uvrščeni na jesen. Turnir v krpljanju je bil zaradi slabih snežnih razmer prestavljen na
zimo 2019/2020. Delavnica v okviru zdrave skupnosti za trenerje je prestavljena na
jesen. Pri regijskih igrah ljubljansko-dolenjske regije se dopolni soorganizator; poleg
VDC Vrhnika-Idrija še OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika. Fun fitnes testiranja v okviru
zdrave skupnosti so prestavljena na jesen, ko bomo imeli načeloma ponovno
mednarodni dogodek. Žal je prvotno mišljen organizator kolesarskega turnirja
organizacijo le-tega odpovedal. 10 sas nima rezerve, bo pa delal na tem, da do
junija 2019 pridobi 100% organizatorja za leto 2020.
Sklep: Program sas za leto 2019 je soglasno sprejet in je priloga zapisnika.

AD10
Domen Pociecha predstavi projekt »Ženske na nogometna igrišča«, za katerega
sredstva smo že pridobili prek SOEE. Kot že sam naslov pove, je namen, da se na
igrišča privabi tudi čim več žensk in deklet. Tako bodo potekale aktivnosti v okviru
regijskih iger (nogometni poligon) ter nogometne lige in aktivnosti v okviru NZS.

AD11
Urška Kustura komentira finančni načrt za leto 2019. Po novem bodo na osnovi
Pravilnika o sofinanciranju tekmovanj izplačila izvedena neposredno dobaviteljem in
ne več posameznim članicam. Finančni načrt je sicer usklajen s programom dela.
Pove, da smo dobili s strani ZŠIS-POK nekoliko manjši delež, kakor smo pričakovali
za izvedbo svetovnih iger, zato bo 10 sas skozi leto ustrezno razporejal razpoložljiva
sredstva.
Višine kotizacij ostajajo enake še od leta 2008. 50 EUR tridnevne igre, 26,50 EUR
dvodnevne in 7,50 EUR enodnevna tekmovanja.
Sklep 1: Finančni načrt za leto 2019 je soglasno potrjen in je priloga zapisnika.
Sklep 2: Višina kotizacij za leto 2019 je soglasno potrjena.

AD12
Ljubomir Miličevič pozove Janeza Kusturo, da predstavi predlog novega obračuna
članarin. Dopis o tem so članice že prejele s strani regijskih vodij. Z novim načinom
se ukinja (pavšalna) kolektivna članarina in se vse uvaja individualno. 10 sas
ugotavlja, da je namen novega obračunavanja članarin stimulacija članic, da le-te
prijavijo nove športnike, trenerje, prostovoljce in podporne člane. Star sistem je
namreč nestimulativen. Predstavi tudi popuste pri večjem številu članov, pri čemer se
vsi (tekmovalci, trenerji ... ) seštevajo. Za članice, ki tekmujejo samo v enem športu
(zaenkrat je ta primer samo judo), se priznava 50% popust. Matej Poličnik pove, da
so za letošnje regijske igre ljubljansko-dolenjske regije prejeli 400 prijavljenih
športnikov. Če bomo imeli več tekmovalcev, jih bo tudi več na tekmovanjih. Ljubomir



Miličevic odgovarja, da lahko organizator sam opredeli kvoto, v kolikor bi bilo to
potrebno. Helena Tibola predlaga, da se za športnike naredijo (simbol ne) članske
izkaznice, na kateri je koda, ime ln priimek. Poudari, da bi bilo potrebno podatke
urejati skladno z GDPR uredbo. Posreduje vzorec.
Sklep 1: Sprejet je nov način obračunavanja članarin in je priloga zapisnika.
Sklep 2: Izdelajo se članske izkaznice za tekmovalce.

AD13
Ljubomir Mmčevic komentira kriterije za nastop na Zimskih svetovnih igrah leta
2021 na Švedskem.
Sklep: Kriteriji za nastop na Zimskih svetovnih igrah Švedska 2021 so soglasno
potrjeni in so priioga zapisnika.

AD14
Pod razno ni bilo pobud.

AD15
Skladno s predlogom Komisije za priznanja in sklepom la sas so bila podeljena
priznanja in plakete sas za leto 2019. Plakete so prejeli: Center Janeza Levca
Ljubljana, Katarina Praznik - Društvo Sožitje Velenje in Klavdija Selan - CVIU
Velenje.
Priznanja pa: Bojan Pavič - NTK Vesna, Gregor Kit - generalni sekretar Plavalnega
kluba Olimpija, Sonja Ulrih - predstavnica Zveze plavalnih sodnikov Slovenije, Sandi
Papež - kolesarski klub Adria mobil, Ministrstvo za obrambo in Barbara Rode -
Center Janeza Levca Ljubljana.
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LJUBLJANSKO-DOLENJSKA REGIJA
CLANICA Podpis

1 CUDV Draga
2 Dom upokojencev in oskr. Impolica
3 D:l.C Janeza Levca / /1

4 Judo klub Sokol 1.jubljana /1 .(!pUu'L I )flJ.J
5 O~ dr. Mihaila Rostoharia - OVI

•... -
6 OŠ Ivana Cankarja - OVI
7 Sožitje Hrastnik - OŠ Vitka Pavliča 1~
8 Sožitje Litija in Šmartno rDl.A ..j,
9 Sožitje Ljubljana I
lO Sožitje Zagorje ~

11 VDC Črnomelj
12 VDC Krško - Leskovec
13 Vl)C Novo mesto
14 VDC Ribnica
15 VDC Tončke Hočevar
16 VDC Vrhnika Idrija /-.:::i ~~ d-v.L. /
17 VDC Zagorje ob Savi .6 . ~ ·jC .1,~ ...
18 Želva. d.o.o .. oddelek VDC )011 :0- r-
19 I:avod Janeza Levca - DE Jarše 'P, f-\.-
20 I.U.JL Dečkova-Levstikov trg 0.. z, ~k
21 OŠ Brinie Grosuplje- POŠ s prilagojenim programom -

MARIBORSKO - POMURSKA REGIJA
CLANICA Podpis

22 Dvojezična OŠ 11Lendava
23 OŠ Gornja Radgona t1)LI'\Vl·
24 OŠ Gustav Šilih - ovr 1 \\vBO
25 O~ Ivana Cankarja
26 O~ Ljudevira Pivka
27 OŠ Minke Namestnik Sonja
28 OŠ Stanka Vraza
29 OŠ IV. Murska Sobota r'D~V
30 Sožitje Murska Sobota
31 VDC Sožitje Ptuj ~ >UA\} .
32 VDC Murska Sobota
33 V[)C Poli ~JI,

34 VDC Sožitje Maribor
35 Društvo Sožitje Ormož
36 :l.l;DV Dornava

GORENJSKA REGIJA--

CLANICA Podpis
37 Cl.:DV Radovljica
38 OŠ 27. julij Kamnik - OVI
39 Oš Antona Janše
40 OŠ 1Jelena Puhar - OVI UAA~'~ '
41 OS Poldeta Stražišaria ~ \
42 OS Hoje Domžale r !AV. ~
4;~ VDC Sožitje Kamnik "

-(, I
44 Sožitje Mengeš 1 t
45 Sožitje Radovliica. Bled, Bohinj \y\V, vo -\. \



Sožitie Škofja Loka
Sožitje Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica

PI~IMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA
ČLANICA Podpis

48 ClmUS Vipava
49 Center za usposabljanje Elvira Vatovec
50 Osnovna šola Franceta Bevka
51 OŠ Kozara - OVI
52 Oš Miroslava Vilharia ~f1vtJ
b3 VDC Ajdovščina - Vipava J'fi' ••••••~ ••••~~ 1Jt;,......r
54 VDC Koper -,..,...

VDC Postojna~~
56 VI.S Mitja čuk
57 VZS Seslian
58 Želva d.o.o.. enota Nova Gorica 1M.~\~ (\.O...U clia-
59 Judo klub Koper \ \... \\

CELJSKO-KOROŠKA REGIJA
ČLANICA Podpis

60 CUDV ema na Koroškem ~""'"
61 CUDV Črna, enota VDC Muta
62 CUDV Črna, VDC Slovenj Gradec .K A. f? f!t, L ./
63 CUDV Dobrna <fAu~./ LOIQa,'1c
64 CVD Golovec
65 CVIU Velenje
66 Dom Nine Pokorn-Grmovje Žalec
67 Osnovna ::301aGlazija
68 OŠ Poel goro. podružnična šola v Parku n~'V.
69 Il. Osnovna šola Žalec I
70 Sožitje Mežiške doline
71 Sožitje Slovenj Gradec - III. OŠ rf)k(V.
72 Sožitje Velenje 1 '4'PAW!IIC f
73 VDC Muc Braslovče
74 VDC Saša
75 VDC Šentjur. enota Šentjur r f.. ~ ,
76 VDC Šentjur, enota Šmarje pri Jelšah ~~V,
77 VDC Šentjur. enota Slovenske Konjice O rl\V.
78 VIZ III OŠ Rogaška Sla tina
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