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Z A P I S N I K 
5. seja odbora za tekmovalce Specialne olimpiade Slovenije, ki je bila dne 
28.03.2013, s pričetkom ob 10:30 uri v prostorih Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana. 
  
Prisotni člani : Brigita Grom, Sašo Firbas, Matej Žgavec, Samo Potočnik, 
Boštjan Verdinek, Jasminko Keranovič ,Silvo Polc-športni direktor SOS 
Odsotni člani: Nermina Halilič, Željko Najdek, Aleksander Križmanič, Ivanka 
Povšič. 
 
DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov s 4. Seje odbora tekmovalcev z dne 16.10.2012 
3. Poročilo o delu SOS v letu 2012 
4. Programa dela v letu 2013 do konca junija 
5. Finančni plan za leto 2013 
6. Predlogi in pobude predstavnikov odbora tekmovalcev 
 

1. Silvo Polc, športni direktor SOS, pozdravi vse prisotne. Ugotavlja, da je odbor 
tekmovalcev sklepčen. Bere dnevni red ter predlaga njegovo potrditev. Dnevni red 
je potrjen. 
 

2. Pregled zapisnika 4 seje odbora tekmovalcev, ki je bil soglasno potrjen. 
 

3. Silvo Polc je seznanil prisotne o poročilu dela SOS v letu 2012 ter obvestil, da je 
obširnejše poročilo na spletni strani SOS. 
 

4. Člani odbora tekmovalcev so se seznanili o poteku programa dela SOS do  
konca junija  2013.  Predstavljene so nam bile aktivnosti, ki so se že zgodile 
(zimske svetovne igre v Južni Koreji, turnir v krpljanju v Črni, seminar o 
organiziranosti SOS) in aktivnosti, ki se še bodo zgodile do konca junija(Regijske 
igre MATP, regijske igre, namiznoteniški turnir v Ljubljani, atletski turnir v Mariboru, 
balinarski turnir v Ljubljani, pričetek nogometne lige, Evr. košarkarski turnir Turčija). 

 
5. Silvo Polc je članom odbora tekmovalcev predstavil finančni plan za leto 2013. 

Povedano je bilo, da članarine in kotizacije za posamezna tekmovanja ostanejo 
iste kot do sedaj. 

 
6. Silvo Polc je predlagal, da naj predstavniki svojih regij spodbujajo svoje tekmovalce 

k pisanju prispevkov o aktivnostih tako v okviru SOS kot širše ter jih posredujejo za 
objavo na spletni strani SOS. Jasminko Keranovič je vprašal glede aktivnosti 
športnikov kot pomočnik trenerja za določene panoge. Obrazloženo mu je bilo, da 
v tem ni problema in je samo stvar dogovora s trenerjem znotraj posameznega 
programa. 

 
Zaključek seje ob 11.45 uri 
Zapisal:Boštjan Verdinek 


