
 

 

 

 

 

 

 
Zapisnik 12. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne               

16. oktober 2012 ob 10. uri v prostorih Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana. 
 
Vabljeni: 

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

 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 10.15 
Zaključek seje: 14.10 
Zapisala: Urška Andrejc 

 
DNEVNI RED : 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 11. seje IO SOS z dne 14.6.2012  
3. Ocene in analize: 

- Kolesarski turnir (Matjaž Ferarič) 
- Nogometna liga (Suzana Bohoč) 
- Evropska nogometna konferenca (Suzana Bohorč) 

4. Aktivnosti do konca leta  
5. Zdravstveni  program 
6. Individualne kvote na državnih igrah 
7. Trener za košarko – razrešnica in določitev novega trenerja, org. seminarja 
8. Svetovne igre, Pjongčang  2013 - aktualne informacije (Ljubomir Miličević) 
9.  Program SOS za leto 2013  
10.  Mednarodni balinarski turnir (50 let Sožitja) 
11.  Finančni načrt SOS za leto 2013  
12.  Razno (Evropske igre – kvota, Evropski seminar za namizni tenis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AD 1 
Ljubo Miličević pozdravi vse zbrane. Bere in komentira dnevni red. 
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen. 
 
AD 2 
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe 11. seje IO SOS z dne 14.6.2012. Vsi 
sklepi so realizirani.  
Sklep: Zapisnik 11. seje IO SOS z dne 14.6.2012 je potrjen. 
 
AD 3 
Kolesarski turnir, 3. oktober, Slovenj Gradec 

Silvester Polc poroča, da se je turnirja udeležilo 112 kolesarjev, prvič prek sto. 

Podrobnejše poročilo je objavljeno na: http://www.specialna-

olimpiada.si/si/aktualno/1267/objava.html. Pove, da je bilo tekmovanje na 10 km 

odpovedano zaradi ene same prijave, sicer pa so bile skupine izenačene, veliko je 

bilo diskvalifikacij, trenerji še vedno podcenjujejo sposobnosti tekmovalcev in jih 

prijavljajo v lažje discipline. Še bolj je potrebno poudariti pravila za trenerje – trener 

ne sme teči ob tekmovalcu. Sprašuje se, kako bi najboljše izvedli kvalifikacije za 

5.000 m; ali bi skupine oblikovali glede na dosežene rezultate. Ljubomir Miličević 

ugotavlja, da je to v nasprotju s pravili, Marijan Lačen pa predlaga, da se kvalifikacije 

izvedejo kar za celotno dolžino proge. Tanja Princes predlaga, da se s prijaznim 

pismom opozori posameznike, ki tekmovalce prijavljajo v lažje discipline in jih 

opozorimo tudi na spoštovanje pravil. Karmen Posedel Golob doda, da je imela 

organizacijska ekipa zelo lep odnos do športnikov. Urška Andrejc opozori, da 

morajo majice imeti logotip SOS, Marijan Lačen pa, da morajo biti številke na prsih 

in na balanci skladne.  

Sklep 1: Na kolesarskem turnirju se izvedejo kvalifikacije za 5 km v isti dolžini.  

Sklep 2: Članici OŠ Roje in CUDV Dobrna se opozori na spoštovanje pravil in 

prijavljanje tekmovalcev v njim primerne discipline. 

Sklep 3: Na kolesarskem turnirju je odslej obvezna uporaba kolesarskih 

rokavic.  

 

Finale nogometne lige SOS, 13. oktober, Murska Sobota 

Suzana Bohorč poroča o izvedenem finalu, na katerem je igralo 11 ekip. 

Podrobnejše poročilo je objavljeno na spletu: http://www.specialna-

olimpiada.si/si/aktualno/1272/objava.html. Poudari, da je letošnji finale obeležil tudi 20-

letnico delovanja nogometa v SOS. Zaslužnim akterjem bi priznanja podelili ob 

naslednji večji priložnosti.  

Ljubomir Miličević doda, da je bilo finale dobro organizirano in da so trije tekmovalci 

izpred dvajsetih let še danes aktivni.  

 

Srečanje nogometnih koordinatorjev Evrope, 5.-7. oktober, Rim (Italija) 

Srečanja se je udeležila glavna trenerka Suzana Bohorč. Celotno poročilo je 

objavljeno na: http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1273/objava.html. Iznesla je, 
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da je bila pri slovenskih podatkih napaka, da nimamo sodelovanja z NZS, kar bodo 

popravili do prihodnje konference. Pove, da se naslednjega večjega tekmovanja, SP 

v Riu, ne bomo udeležili, saj uradno ne igramo velikega nogometa. Urška Andrejc 

sprašuje kakšna je neuradna situacija. Bohorčeva odgovarja, da se je mali nogomet 

doslej izkazal za zelo dobro opcijo in da se dobro dela, bi pa za kakšnega izmed 

prihodnjih mednarodnih turnirjev poskusno sestavili enajsterico za veliki nogomet in 

bi tako kasneje imeli priložnost za uvrstitev na večja tekmovanja. Pove, da bo 

priročnik za nogometne trenerje pripravljen do konca letošnjega leta. 

 

AD 4 

Karmen Posedel Golob pove, da bo 24.11. v okviru projekta Evropski teden košarke 

v Žalcu organiziran turnir v ekipnih elementih košarke. Razpis je objavljen na spletni 

strani: http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1270/objava.html. Opozori na 

zahteve Združenja SAZAS po plačilu avtorskega nadomestila za predvajanje glasbe 

na prireditvah. V kolikor poteka prireditev v okviru izobraževalnega procesa (je v 

Letnem delovnem načrtu), je brezplačna (brez vstopnine) in izvajalci ne prejmejo 

plačila za izvajanje glasbe, je dovoljena brezplačna uporaba avtorskih del iz 

repertoarja SAZAS (to je potrebno opredeliti v prijavi prireditve).  

V sklopu košarkarskega tedna naj bi bil izveden tudi seminar. Vse potrebno se 

dogovorimo z novim trenerjem za košarko.  

Urška Andrejc se bo udeležila Evropske konference v Istanbulu (november), v 

Ljubljani pa bodo 28.11. izvedene še MATP vodne državne igre. 14.11. bo v 

Mariboru še seminar za program Mladi športnik (razpis na: http://www.specialna-

olimpiada.si/si/aktualno/1275/objava.html).  

 

AD 5 

Ljubomir Miličević poda, da imamo trenutno v Zdravstvenem programu vključen 

samo program Zabavni fitnes in da bi bilo dobro program razširiti še na druge 

aktivnosti. Predlaga Zdravo prehrano. V roku enega leta bi začeli še z eno disciplino. 

Sklep: Urška Andrejc do decembrske seje zbere predloge za razširitev 

zdravstvenega programa. 

 

AD 6 

Silvester Polc pove, da je bilo veliko o individualnih kvotah podanega že na prejšnji 

seji. Namen je doseči kvote po programih in ne po regijah ter na ta način dvigniti 

število športnikov po posameznih športih. Vse mora biti v okviru organizacijskih 

sposobnosti organizatorja, da lahko normalno izvede tekmovanje. Dolgoročno naj bi 

tako deficitarne športe spravili v življenje. Vodje regij prek vprašalnika, ki ga 

posreduje Polc, pridobijo podatke, s katerimi športi se ukvarja določen program. 

 

AD 7 

Karmen Posedel Golob po že predloženem pisnem odstopu ponudi tudi ustni 

odstop. Zaradi dodatnega študija in premalo časa predaja vlogo trenerja košarke. Za 

funkcijo slednjega predlaga Aljošo Šipa iz Zavoda Janeza Levca. 

http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1270/objava.html
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Ljubomir Miličević predlaga, da se v prihodnje za sestavo IO-ja (glavne trenerje po 

športih) pošlje razpis vsem članicam, hkrati pa se oblikuje komisija za sestavo 

odbora. Marijan Lačen se strinja, da se s tem pridobi nova kvaliteta in nova volja. 

Urška Andrejc je mnenja, da se določilo začne upoštevati z mandatom 2014-2018. 

Prisotni se strinjajo. Hkrati predlaga, da se glede na potrebe po znanju razpis za 

seminar o organiziranosti SOS pošlje tudi na OŠ in OŠPP. Pripravi predlog do 

decembrske seje.  

Sklep 1: Karmen Posedel Golob se razreši z mesta glavnega trenerja za 

košarko pri SOS. 

Sklep 2: Aljoša Šip je novi trener za košarko pri SOS. Dokončno ga potrdi še 

Občni zbor.  

 

AD 8 

Urška Andrejc poda informacije glede letalskega prevoza za Pjongčang. Čeprav je 

društvo že potrdilo dražjo varianto bo ob pridobitvi dodatne cenejše karte in 

informaciji, da nimamo nobenih dodatnih stroškov z dodatno nočitvijo, šlo v nakup 

cenejše variante, s katero prihrani cca. 5.000 EUR. Letalski prevoz bo organiziran iz 

Benetk.  

Urška Andrejc predstavi ponudbo opreme dveh ponudnikov. Znamka Toper je 

cenejša. Obseg kolekcije (oblačila + obutev) je do 600 EUR na posameznika. Pove 

še, da se je pogovarjala z mamo od tekmovalca iz Zavoda Janeza Levca, ki je 

povedala, da mora sama plačati prispevek za udeleženca na igrah. Člani IO SOS so 

se opredelili, da gre za neetičen prekršek, da starši sicer lahko prispevajo po svojih 

močeh, ne sme pa biti to pogoj za udeležbo, kakor je opredelila to zahtevo mama 

tekmovalca. Marijan Lačen poda slikovito primerjavo, da si tudi Luka Špik ne plača 

sam olimpijskih iger in tudi naš olimpijec je enak.  

Sklep: Ljubomir Miličević pokliče ravnatelja Zavoda Janeza Levca, da skupaj 

razrešita nastalo situacijo v prid tekmovalca.  

Tanja Princes iznese situacijo s prejšnje seje, ko je bilo njeno ime omalovaževano s 

strani člana IO SOS v zvezi z nastopom na svetovnih igrah. Meni, da take stvari ne 

spadajo v sklop tega organa društva in da se je potrebno o tem pogovoriti, da je že 

dovolj natolcevanj na to temo od zunaj. Predlaga, da se disciplinska komisija opredeli 

do teh primerov (op.zap. disciplinsko komisijo SOS sestavljajo: Tomo Dadič – VDC 

Koper, mag. Tine Kovačič – CUDV Dobrna in Jasna Lampe – OŠ 27. julij Kamnik).  

Marijan Lačen komentira, da delamo pošteno, pravično, da govorice vedno bodo, 

vendar bodimo samozavestni! 

 

AD 9 

Urška Andrejc predstavi Program SOS za leto 2013.  

Zimske svetovne igre, Pjongčang, Južna Koreja, 26. januar – 5. februar 
Turnir v krpljanju, CUDV Črna, februar 
Seminar o organiziranosti SOS, IO SOS, Ljubljana, februar 
Občni zbor in podelitev priznanj SOS, IO SOS, Ljubljana, marec 
18. Nogometna liga SOS, marec - november 



Plavalni turnir, VDC Tončke Hočevar Ljubljana + Fakulteta za šport, marec 
Namiznoteniški turnir, Zavod Janeza Levca, april 
Evropski nogometni teden, april 
Regijske igre MATP, april: 
Mednarodni balinarski turnir ob 50-letnici Zveze Sožitje, CUDV Draga Ig, 1. junij 
Regijske igre, maj: 
- primorsko-notranjska: OŠ Franceta Bevka Tolmin  
- mariborsko-pomurska: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer  
- gorenjska: OŠ Helene Puhar Kranj  
- celjsko-koroška: CUDV Dobrna  
- ljubljansko-dolenjska: VDC Želva Ljubljana 
 
Atletski turnir, OŠ Gustav Šilih Maribor, junij 
Judo turnir, CUDV Radovljica, VDC Škrat Jesenice (?), oktober 
Seminar in priročnik za trenerje balinanja, IO SOS, oktober  
Košarkarski turnir, Zavod Janeza Levca, november  
MATP državne igre, CUDV Radovljica, november 
Aktivnosti Kluba staršev 
Zdravstveni program SOS (plavalni turnir, MATP državne igre) 
 
Sklep: Obravnavali smo program SOS za leto 2013. Do decembrske seje se 
kontaktirajo še organizatorji, kjer so še morebitne nejasnosti. 
 
AD 10 

Prireditve ob 50-letnici Zveze Sožitje bodo potekale med 31. majem in 2. junijem. 

Srečko Lapajne predlaga, da se vsem organizatorjem regijskih iger v prihodnjem 

letu posreduje dopis o omenjenem dogodku (program se pridobi na Zvezi), tako da 

se na igrah po vseh Sloveniji to dejstvo tudi poudari. Mednarodni balinarski turnir bi 

izvedli v Ljubljani (balinišče na Malenškovi), organizacijo bi po besedah Srečka 

Hvalca prevzel CUDV Draga Ig v soboto, 1. junija. Na turnirju bi tekmovali 

(večinoma) slovenski tekmovalci + 25-30 tujih tekmovalcev. Sistem izbora slovenskih 

tekmovalcev in načina vabljenih tujih tekmovalcev se še doreče.  

Tanja Princes poda željo, da SOS zagotovi izdelavo transparentov z napisom 

specialna olimpiada, ki bi jih lahko uporabljali organizatorji. Priložnostni iz Italije iz 

leta 2006 so namreč že dotrajani.  

Sklep 1: Sprejeli smo izhodišča za organizacijo Mednarodnega balinarskega 

turnirja. 

Sklep 2: SOS zagotovi izdelavo transparentov z napisom specialna olimpiada, 

ki bi jih lahko uporabljali organizatorji. 

 

AD 11 

Urška Andrejc predstavi finančni načrt SOS za leto 2013: 

PRIHODKI Znesek v EUR 

Članarina 15.000,00 € 

Zveza Sožitje 36.000,00 € 

Zveza za šport invalidov   

 - za mednarodni balinarski turnir 5.000,00 € 



 - za zimske svetovne igre 20.000,00 € 

Sponzorji 3.000,00 € 

Zdravstveni program (medn. donacija) 6.000,00 € 

Donacija dohodnine DURS 1.700,00 € 

Evropski projekti 5.000,00 € 

Prenos iz leta 2012 5.000,00 € 

  96.700,00 € 

  ODHODKI Znesek v EUR 

Turnirji (6x) 4.200,00 € 

Regijske igre (5x) 5.250,00 € 

Regijske igre MATP (5x) 1.600,00 € 

Državne MATP igre 1.100,00 € 

Mednarodni balinarski turnir 7.000,00 € 

Nogometna liga SOS 1.800,00 € 

Zdravstveni program 6.000,00 € 

Zimske svetovne igre (letalske karte) 20.000,00 € 

Evropski nogometni teden 300,00 € 

Evropski košarkarski teden 300,00 € 

Zavarovanje prireditev 1.050,00 € 

Seminar za balinanje in priročnik 2.000,00 € 

Seminar o organiziranosti SOS 200,00 € 

Udeležba na evropskih tekmovanjih 2.500,00 € 

Udeležba na posvetih SOI, SOEE 2.500,00 € 

Članarina SOI 1.500,00 € 

Občni zbor, priznanja 1.000,00 € 

Medalje, trakovi 3.000,00 € 

Štartne številke 500,00 € 

Pisarniško poslovanje 1.500,00 € 

Računovodstvo 1.150,00 € 

Potni stroški 1.500,00 € 

Najemnine 600,00 € 

Spletna stran (najem in vzdrževanje) 2.000,00 € 

Delo IO in drugih organov 700,00 € 

Klub staršev 1.500,00 € 

Pogodbeno delo 13.560,00 € 

Reprezentanca 1.000,00 € 

Nerazporejeno 11.390,00 € 

  96.700,00 € 

 

Srečko Lapajne pove, da sredstva Zveze Sožitje zaenkrat ostajajo na isti ravni.  

Urška Andrejc doda, da je postavka za Mednarodni balinarski turnir informativna 

dokler se ne določi obseg tekmovanja.  



Sklep: Obravnavali smo finančni načrt SOS za leto 2013. Dokončno se ga 

oblikuje na decembrski seji. 

 

AD 12 

Sašo Firbas poroča o sestanku odbora tekmovalcev, ki je potekal vzporedno s sejo. 

Predlaga, da so tekmovalci prisotni tudi na regijskih sestankih. 

Sklep: Na regijske sestanke se vabi tudi po enega športnika iz vsakega 

lokalnega programa SOS, hkrati pa predstavnike odbora tekmovalcev SOS ter 

njihove zagovornike. 

Ljubomir Miličević pove, da je potrjena kvota za nastop na Evropskih igrah v Belgiji 

(Antwerpen) 2014. Slovenijo bo zastopalo 20 tekmovalcev: 

- atletika 3m + 3ž (2 trenerja) 

- plavanje 2m + 2ž (1 trener) 

- balinanje 1m + 2ž (1 trener) 

- kolesarstvo 2m + 1ž (1 trener) 

- namizni tenis 2m+2ž (1 trener) 

- + 2 delegata. 

Marca 2013 bo v Varšavi Evropski seminar za namizni tenis. Prijavimo Hasana 

Sinanovića. 

Ljubomir Miličević doda, da je nujno potrebno uskladiti program tekmovanj z OŠPP.  

 

Decembrska seja bo predvidoma 11. decembra.  

 

 

 

Ljubomir Miličević            Urška Andrejc 
predsednik SOS            izvršna sekretarka SOS 
 


