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Slovenije

Zapisnik 16. OBČNEGA ZBORA Društva Specialna olimpiada Slovenije
z dne 29. marca 2012 ob 12.00 uri v prostorih Zveze Sožitje, Ljubljana

Vabljeni:
- članice sas
- člani 10 sas
- člani odbora tekmovalcev
- Zveza Sožitje
- Zveza za šport invalidov-POK

Prisotni: priloga
Pričetek občnega zbora: 12.20
Zaključek občnega zbora: 13.45
Zapisala: Urška Andrejc

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

zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev sklepov 15. občnega zbora z dne 30.3.2011
4. Poročilo nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2011
5. Poročilo o delu sas za leto 2011 (INFO SaS)
6. Finančno poročilo sas za leto 2011 in potrditev bilance društva
7. Poročilo verifikacijske komisije
8. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2011
9. Sprememba statuta - dolgoročni sistem tekmovanj (4-letni cikel državnih iger)
10. Sprejem kriterijev za nastop na Zimskih svetovnih igrah Pjongčang 2013
11. Obravnava in sprejem programa sas za leto 2012
12. Obravnava in sprejem finančnega načrta sas za leto 2012 in višina članarine

in kotizacije za leto 2012
13. Razno
14. Podelitev plaket in priznanj sas za leto 2012



AD 1
Ljubomir Miličevič pozdravi vse navzoče, še posebej predsednico Zveze Sožitje dr.
Katjo Vadnal. Predlaga delovno predsedstvo v sestavi: Srečko Hvalee - predsednik
in Sašo Firbas - član; verifikacijska komisija: Leon Štemberger - predsednik, Pajo
Cakiči - član; overovatelja zapisnika: Milena Pinter in Tea Beton; zapisnikar: Urška
Andreje.
Sklep: Predlagani člani delovnega predsedstva zasedejo svoja mesta.

AD2
Srečko Hvalee bere in komentira dnevni red OZ.
Sklep: Predlagani dnevni red je potrjen.

AD3
Srečko Hvalee bere in komentira sklepe zadnjega OZ.
Sklep: Zapisnik 15. občnega zbora SOS z dne 30.3.2011 je soglasno potrjen.

AD4
Člani nadzornega odbora so obravnavali realizacijo programa in poslovanje sas za
leto 2011. Ugotavljajo, da program ni bil v celoti realiziran (organizacija judo turnirja -
VOC Koper), ostale aktivnosti pa so bile kvalitetno in uspešno izvedene.
Poslovanje društva je bilo v skladu s programom, sredstva so se koristila v skladu
načrtovanimi vsebinami.
Ugotavljamo, da se članstvo zmanjšuje in predlagamo, da je obveznost lokalnega
programa vsako leto poslati poimenski seznam tekmovalcev in trenerjev; na osnovi
tega se izstavi račun za članarino.

AD5
Urška Andreje poroča o delu sas v letu 2011. Obsežno poročilo na 20 straneh je
na voljo na spletni strani. sas se je tudi v preteklem letu udeležila številnih dogodkov
zunaj meja in uspešno spravila pod streho celoten predviden program, razen turnirja
v judu.

AD6
Urška Andreje povzame finančno poročilo sas za leto 2011. Ostanek nekaj več kot
23.000 EUR je v skladu s trendi zadnjih let. Poudari, da nas rešujejo evropska
sredstva po posameznih projektih.

AD7
Leon Štemberger pove, da je prisotnih 43 članov, skupno 32 članic od 78.
Sklep: OZ je s prisotnostjo 32 članic in 20 minutnim zamikom začetka sklepčen.

AD8
Srečko Hvalee pozove prisotne k razpravljanju o poročilih. Dr. Katja Vadnal se
zahvali vsem trenerjem in tekmovalcem za delo, ki ga opravljajo. Še naprej bodo na
Zvezi Sožitje širili vedenje o pomenu in dodatni kvaliteti življenja s SO. Pove, da je
finančna situacija ugodna in pozove sas, da razmisli o aktivni vključitvi v leto 2013,
ko bo Zveza praznovala 50-letnico. Ob bok temu bodo organizirali evropsko
konferenco z naslovom Staranje aMOR.



Sklep: OZ potrdi finančno poročilo in bilanco društva ter poročilo o delu SOS v
letu 2011.

AD9
Silvester Pole predstavi spremembe tekmovalnega sistema iz 2-letnega v 4-letni
cikel. Povod za to je bila vedno večja težava z iskanjem organizatorjev tekmovanj.
Ugotavlja, da večina evropskih držav nacionalne igre organizira vsake štiri leta; takrat
je to velik dogodek. Na ta način bomo lažje zagotovili organizatorja. Sestavljen je
dolgoročni program do leta 2021, tako poletne kot zimske državne igre pa bodo eno
leto pred svetovnimi igrami. Sistem 4-letnega cikla začne veljati z letom 2016.
Predstavi še formulacijo 34. člena Statuta SOS, ki je spremenjen skladno s
spremembo cikla tekmovanj.
Sklep: OZ potrdi spremembo Statuta SOS v 34. členu skladno s spremembo
cikla tekmovanj.

AD10
Ljubomir Miličevic pove, da so kriteriji za Pjongčang 2013, zimske svetovne igre,
enaki kakor za zadnje igre leta 2009. Dodatno bo 10 SOS ob izboru ekipe le apeliral
na enega izmed trenerjev smučarskega teka, da se usposobi za mazanje smuči.
Silvester Pole doda, da smo enako kot leta 2009 zaprosili za kvoto 18 tekmovalcev,
vendar smo dobili od SOl potrjenih le 14 (po dva manj v alpskem smučanju in
smučarskem teku). Hkrati so že določeni tekmovalni nivoji. Urška Andreje pove, da
bo razpis šel ven v prvem tednu aprila in da so vsi potrebni podatki za izpolnitev
kandidature na spletni strani.
Sklep: OZ potrdi kriterije za nastop na Zimskih svetovnih igrah Pjongčang
2013.

AD 11
Ljubomir Miličevic predstavi program SOS za leto 2012. Manjka organizator
namiznoteniškega turnirja. Danica Ozimie sprašuje, zakaj so namenjena sredstva
Kluba staršev, saj bodo organizirali področne igre. Ljubomir Miličevic odgovarja, da
so sredstva namenjena organiziranosti staršev in mednarodnemu področju, na
lokalni ravni pa morajo društva delovanje pokriti sama. Irena Vidic dodaja, da je v
okviru državnih iger na Rogli organizirala druženje s starši; enako se dogovarja za
letošnje poletne igre. Ugotavlja, da je potrebno oživeti starševsko organizacijo v
okviru SOS tudi s seminarji Zveze Sožitje. Leon Štemberger poudari, da nobeno
društvo ne dobi denarja za treninge, saj je denar SOS namenjen izključno za
organizatorje. Dr. Katja Vadnal doda, da je starševski program podpora aktivnostim
SOS. Pajo Cakiči doda, da so starši gonilna sila SOS. Silvester Pole ugotavlja, da
je komunikacija med starši slaba; da se trudimo, vendar je slab učinek. Pozove
prisotne starše, da se povežejo. Dr. Katja Vadnal še enkrat pove, da je ključen izziv
emancipacija OM DR, zato je SO tako pomembna in dragocena. Pomembni so
tekmovalci, potrebno se je osredotočiti na program. S Klubom staršev Zveza
sodeluje, hkrati pa društva vsakoletno spodbuja, da bi se udeležili tekmovanj SOS.
Mag. Tine Kovačič pozove, da se ponovno oživita zdravstvena programa dobrega
sluha in zdravega nasmeha, ki sta bila lani ukinjena. Ljubomir Miličevic in Urška
Andreje pojasnita situacijo. Zaradi netransparentnega delovanja je društvo prekinilo
sodelovanje z vodjema teh dveh programov, novi koordinatorji pa lahko pričnejo z
delovanjem šele po mednarodnem usposabljanju. 10 SOS si prizadeva najti nove



kandidate bodisi za programa, ki sta že bila, ali za kakšen nov program. Trenutno se
izvaja samo program zabavni fitnes.
Sklep: OZ potrdi program dela SOS za leto 2012.

AD12
Ljubomir Miličevič predstavi finančni načrt za leto 2012. Prenos je večji, kakor smo
računali, kar je dobro. Članarina ostaja enaka kot lani, kotizacije se niso spremenile
od leta 2008.
Sklep: OZ potrdi finančni načrt za leto 2012 ter članarine in kotizacije.

Milena Pinter

~fL
Tebi Beton

AD13
Urška Andrejc pove, da je pred kratkim odstopil trener za judo. Predstavi novega
kandidata Jako Kolbla, katerega naj OZ potrdi in tako zagotovi nemoteno delovanje
10 sas v celotni sestavi.
Sklep: OZ potrdi novega trenerja za judo Jako Kolbla (Sožitje Jesenice).

AD14
Priznanja za leto 2012 so prejeli: Robert Šiplič (VDC Murska Sobota), Marjan Vrbnjak
(Sožitje Mežiške doline), Matejka Moderc (CIRIUS Vipava) in CUDV Dobrna za
organizacijo zimskih državnih iger 2011. Plaketo za leto 2012 je prejel mag. Tine
Kovačič (CUDV Dobrna).
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