Zapisnik 16. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne
15. oktober 2013 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: 14.30
Zapisala: Urška Kustura
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev sklepov 15. seje IO SOS z dne 18.6.2013
3. Ocene in analize:
- evropski košarkarski turnir, Istanbul (Srečko Hvalec)
- mednarodni atletski turnir, Madžarska
- evropski plavalni seminar, Dublin
- športna konferenca (Ljubomir Miličević)
- EuroBasket aktivnosti (Urška Kustura)
- nogometna liga, jesenski del (Suzana Bohorč)
4. Kvota za Svetovne igre, Los Angeles 2015 (Silvester Polc)
5. Razpis in kriteriji za Evropske igre, Antwerpen 2014 (Ljubomir Miličević)
6. Program SOS do konca leta
7. Okvirni program SOS za leto 2014
8. Okvirni finančni načrt SOS za leto 2014
9. Pobude: Ljubljanski maraton, uvedba kegljanja, medn. plavalni turnir Monako
10. Nadaljnji razvoj programa Mladi športnik (Tatjana Visočnik)
11. Individualne kvote (Silvester Polc)
12. Judo, aktualno stanje (Jaka Kolbl)
13. Kaznivo dejanje, aktualne informacije (Urška Kustura)
14. Razvoj floorballa
15. Razno

AD 1
Ljubo Miličević pozdravi vse zbrane, še posebej prvič predsednika ZŠIS-POK
Damijana Lazarja in novo članico IO Tatjano Visočnik. Oba na kratko pozdravita in
predstavita aktualne projekte. Ljubomir Miličević bere in komentira dnevni red.
Pajazit Cakiči predlaga, da se točka 13 premakne na točko 3.
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen s spremembo, da se točka 13
premakne po točko 3.
AD 2
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe 15. seje IO SOS z dne 18.6.2013. Sklepi
so realizirani, informacije o judu pridobimo do decembrske seje. Večina sklepov je
realiziranih, tisti, ki pa še niso, so pa v izvajanju.
AD 13
Urška Kustura poroča o aktualnih informacijah v zvezi s kaznivim dejanjem. Pove,
da se je povezala s prijateljico pravnico, ki je svetovala, da na Okrožno državno
tožilstvo (ODT), kamor je bila predana zadeva, pošljemo urgenco (poizvedovanje) v
zvezi s kazensko ovadbo, kar je v začetku septembra tudi storila. Dopis se je glasil:
»Zanima nas, v kakšni fazi se trenutno nahaja preiskava in kaj bo v zvezi s preiskavo
še storjeno s strani vašega organa.« S strani ODT smo prejeli odgovor na prošnjo za
posredovanje podatkov dne 13.9. »Sporočamo, da v obravnavani zadevi poteka
predkazenski postopek, storilec pa še ni bil odkrit.« Nadalje Urška Kustura razlaga,
kaj pomeni predkazenski postopek: »Pomeni, da državni tožilec preiskuje zadevo. Za
ta namen odredi izvedbo določenih nalog, poizvedbo policiji. Nato se na podlagi
poročila odloči, ali je zadeva primerna za sodišče ali pa bo odstopil od pregona.«
Pajazit Cakiči meni, da je žalostno, da so nam ukradli 6.000 EUR, s čimer se
strinjajo tudi ostali člani, vendar Marijan Lačen odgovarja, da kaj več ne moremo
storiti, da predkazenski postopek teče, mi pa skušajmo ugotoviti, kaj bodo še naredili.
Preiskavo je potrebno še naprej spremljati, da se opere kakršen koli sum na strani
predsednika in izvršne sekretarke ter članov IO-ja.
Sklep: V zvezi s kaznivim dejanjem se izvršna sekretarka konec oktobra
telefonsko pozanima, kaj bodo na ODT v preiskavi še naredili.
AD 3
Srečko Hvalec poroča o evropskem košarkarskem turnirju v Turčiji. Bila je lepa
izkušnja, komentarju se pridružuje Miran Brejc. Poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1390/objava.html
Urška Kustura poroča o nastopu tekmovalcev VDC Postojna na mednarodnem
atletskem turnirju na Madžarskem. Poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1391/objava.html
Urška Kustura poroča o evropskem plavalnem seminarju v Dublinu, ki se ga je
udeležil Peter Cusma. Poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1392/objava.html. Doda, da se VDC Tončke Hočevar
povezuje s CUDV Draga in skupaj preizkušajo omenjeno plavalno metodo. Ko bo
dovolj zrela, bi jo razširili tudi širše.
Ljubomir Miličević poroča o evropski športni konferenci, ki je bila posvečena
Evropskim igram. Host town program bo organiziran od 9.-13. septembra pri

domačinih v treh vaseh. Nadalje pokaže fotografije prizorišč tekmovanj. Poročilo o
konferenci na: http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1405/objava.html
Sklep 1: Seznanili smo se s poročili o evropskem košarkarskem turnirju,
mednarodnem atletskem turnirju, evropskem plavalnem seminarju in evropski
športni konferenci.
Ljubomir Miličević nadalje obravnava razpis za evropske igre, za katerega meni, da
se uvede točkovanje, kakor v primeru svetovnih iger. Marijan Lačen predlaga, da se
doda samo točka 6, da se med tekmovalci, v kolikor so si enaki v pogojih, izvede
žreb. Meni, da bi ostali v zdajšnjem konceptu za evropske igre, ko ostaja pravilo
samo udeležba in ne rezultat. Tanja Princes meni, da je potrebno dodati tudi kriterij
socializacije in da tekmovalec, ki je samo enkrat nastopil na regijskih igrah, ne more
tekmovati na evropskih igrah, hkrati pa to tudi ni v skladu z napredovanjem – lokalno
– regijsko – državno – evropsko – svetovno tekmovanje. Ljubomir Miličević
predlaga, da izločimo regijske igre kot možen rezultat za kandidaturo. Urška Kustura
predstavi tudi razpis za likovno razstavo, ki ga pošljemo skupaj z razpisom. Aljoša
Šip predlaga, da se pošlje razpis tudi likovnim mentorjem, katerih adremo imajo pri
njih v zavodu.
Sklep 2: Iz razpisa za evropske igre se črtajo regijske igre kot možen rezultat za
kandidaturo.
Sklep 3: Doda se točka, da mora biti tekmovalec samostojen (sposoben
udeležbe tekmovanja brez svojega trenerja).
Sklep 4: Doda se kriterij, da v kolikor imata dva ali več tekmovalec iz prejšnjih
točk enake pogoje, se med njimi izvede žreb.
Sklep 5: Doda se, da lahko tekmovalci kandidirajo samo v športu, v katerem so
tekmovali na turnirju oziroma državnih igrah.
Sklep 6: Trenerji lahko kandidirajo za več športov. Dokončno se določijo, ko je
rok za aktivacijo rezerv.
Sklep 7: Razpis se pošlje 21. oktobra; skupaj z razpisom se pošlje tudi pobuda
za likovna dela, tako članicam kot likovnim mentorjem.
Urška Kustura poroča o aktivnostih v okviru EuroBasketa. SOS se je predstavila na
tekmi Slovenija – Italija 12. septembra, ko so specialci igrali med polčasom. Vzdušje
pred polno dvorano je bilo fantastično. Video in poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1395/objava.html. Štiri ekipe SOS so sodelovale tudi na FIBA
Europe 3 na 3 turnirju. Poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1402/objava.html. Srečo Hvalec se je udeležil seminarja,
trenerske klinike. Poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1401/objava.html. Članicam je bila ponujena možnost
brezplačnega ogleda All Stars tekme do 18 let, športniki Zavoda Janeza Levca pa so
sodelovali tudi kot prostovoljci. Aljoša Šip dodaja, da je bila to krasna izkušnja za
športnike z zmerno motnjo, ki so skrbeli za prostovoljce. Gre za primer dobre prakse,
integracije, katerega naj se SOS v bodoče poslužuje pri večjih tekmovanjih v
Sloveniji. Damijan Lazar se zahvali za povabilo na tekmo, kjer so se predstavili
specialci. Bila je dobra priložnost, da se naši športniki pokažejo ter dober primer
integracije, ki je nujna in potrebna. Miran Brejc doda, da se še vedno spomni trojke,
ki jo je zadel na tej tekmi!
Sklep 8: Seznanili smo se z aktivnostmi v okviru EuroBasketa.

Urška Kustura poroča o jesenskem delu nogometne lige. Izpeljani so bili trije turnirji
in finale, kjer pa so bile medalje podeljene brez odigranih tekem in je obveljal vrstni
red, kakor je bil pred samim finalom. Jure Vajs dodaja, da prizorišče na finalu v
Novem mestu ni bilo primerno za igro, manjkali so tudi dodatni prostori – garderobe.
Suzana Bohorč dodaja, da je drugo leto organizator finala VDC Zagorje, da pa je
bila tudi v Novem mestu možnost, da se tekmovanje seli v dvorano, vendar se tri
ekipe s tem niso strinjale, pravila pa so preveč ohlapno napisana. Jure Vajs meni, da
je potrebno natančno napisati, kako se ravnamo v ekstremnih razmerah in da se je
pravil potem potrebno tudi držati. Potrebno je tudi upoštevati minimalne standarde za
organizacijo tekmovanj. Suzana Bohorč dodaja, da je bila liga sicer uspešna, finale
nekoliko manj, da so bile prvič podeljene medalje, ki so nogometašem veliko
pomenile. Urška Kustura sproži vprašanje o finančnem deležu SOS organizatorju, ki
ni izpeljal tekmovanja. Po krajši debati je ugotovljeno, da organizator VDC Novo
mesto ni kriv, da tekmovanje ni bilo izpeljano in se mu tako nakaže celoten znesek v
višini 480 EUR.
Sklep 9: Suzana Bohorč do naslednje seje pripravi revizijo smernic tekmovanj
nogometne lige, kjer so zajeti minimalni standardi in ravnanja v primeru
ekstremnih razmer.
AD 4
Ljubomir Miličević na kratko predstavi Poletne svetovne igre v Los Angelesu ter
želeno kvoto:
Atletika
Plavanje
Balinanje
Namizni tenis
Kolesarjenje
Judo
Nogomet
Skupaj

2 tekmov. v 2. kategoriji
2 tekmov. v 3. kategoriji
2 tekmov. v 2. kategoriji
2 tekmov. v 3. kategoriji
2 tekmov.
2 tekmov.
2 tekmov.
2 tekmov.
Futsal oz. 5-a-side 8 tekmov.
24 tekmov.+6 trenerjev+2delegata

AD 5
Točka je že bila obravnavana pod točko 3.
AD 6
Urška Kustura predstavi aktivnosti SOS do konca leta:
- 9. november PLAVALNI TURNIR
- 16. november MATP DRŽAVNE IGRE
- 6. december KOŠARKARSKI TURNIR
- 30. november – 8. december KOŠARKARSKI TEDEN
Doda, da se je na sestanku na Unionu Olimpiji ob vsesplošni dobri košarkarski klimi
dogovorila, da bodo podarili vstopnice za svoje tekme najboljšim na košarkarskem
turnirju SOS, da lahko 20 tekmovalcev pripeljemo na njihov trening, da bo v času
košarkarskega tedna organizirana tekma med polčasom na tekmi EuroCupa, eden
izmed košarkarjev SOS pa bo lahko preživel dan kot košarkar Uniona Olimpije.

Aljoša Šip doda, da je tudi Košarkarska zveza Slovenije pripravljena na sodelovanje
z nami.
Sklep: Seznanili smo se z aktivnostmi SOS do konca leta.
AD 7
Ljubomir Miličević predstavi okvirni program za leto 2014. Znan je že termin za
alpski turnir (12.2.). Urška Kustura poda še pobudi za mednarodni tekmovanji v
Nemčiji (smučarski tek in alpsko smučanje) ter plavalni turnir v Monaku.
Sklep 1: Seznanili smo se z okvirnim programom SOS za leto 2014.
Sklep 2: Mednarodnega tekmovanja v Nemčiji se ne udeležimo, za plavanje v
Monaku pa se okvirno prijavimo, udeležba pa je odvisna od financ. Decembra
izberemo regijo.
AD 8
Ljubomir Miličević predstavi okvirni finančni načrt SOS za leto 2014. Postavki
Zveze Sožitje in ZŠIS-POK sta zaenkrat enaki, kakor v letošnjem letu. Klubu staršev
se pridruži program Mladi športnik. Alpski turnir dobi svojo postavko glede na
realizacijo sredstev v letu 2012.
Sklep: Seznanili smo se z okvirnim finančnim načrtom SOS za leto 2014.
AD 9
Urška Kustura pove, da je v okviru Ljubljanskega maratona letos prvič razpisana
kategorija za osebe s posebnimi potrebami, v sobotnem sporedu bo tek na 600
metrov. Zahvala Aljoši Šipu za dogovore z organizatorjem! Letos je kategorija od 8.26. let, drugo leto si prizadevamo še za starejšo kategorijo.
Urška Kustura prebere pobudo Nataše Milost s strani Sožitja obalnih občin za
uveljavitev kegljanja kot uradnega športa SOS. Ljubomir Miličević meni, da se jim
odgovori, da naj se najprej včlanijo in udeležijo seminarja o organiziranosti SOS, kjer
bodo dobili vse potrebne informacije.
AD 10
Tatjana Visočnik poroča o dosedanji uspešnosti programa Mladi športnik. Lansko
šolsko leto se je izvajal v petih vrtcih po Sloveniji, odziv je bil dober, tudi pri starših.
Lani so bila zagotovljena mednarodna sredstva, zdaj je potrebno sprejeti smernice za
naprej.
Sklep 1: Seznanili smo se z dosedanjimi aktivnostmi v okviru programa Mladi
športnik.
Sklep 2: Razvojnim vrtcem, članicam SOS in preostalim društvom Sožitja se
pošlje promocijska zgibanka.
Sklep 3: Program se predstavi vodstvu Zveze Sožitja ter poda pobuda, da se
vključi v predavanja v okviru 4-letnega cikla za starše.
Sklep 4: Glede tega, da vrtci niso člani SOS, člani IO sprejmejo stališče, da gre
za promocijsko aktivnost SOS in da naj zaenkrat ostane tako.
Sklep 5: V sklopu sredstev, namenjenih za program, se vrtcem, ki bodo
sodelovali, namenijo majice ob zaključnih aktivnostih.

AD 11
Ljubomir Miličević pove, da so nekatere individualne kvote že pripravljene na
osnovi vprašalnikov, ki so jih vrnile članice. Vse jih še niso vrnile in bodo kvote
dokončno oblikovane do decembrske seje.
AD 12
Točka se prestavi na decembrsko sejo.
AD 14
Vprašanje je, kako bi lahko floorball približali trenerjem. Urška Kustura meni, da bi
se pozanimali v okviru nacionalne floorball zveze, da pripravi kakšno izobraževanje
za zainteresirane trenerje ter poda informacijo, s katerimi klubi se lahko članice
lokalno povežejo. Članicam se prav tako pošlje informacija o floorballu.
Sklep: Pozanimamo se, ali lahko nacionalna floorball zveza pripravi kakšno
izobraževanje za naše trenerje, hkrati pa pridobimo informacije o klubih, s
katerimi bi se lahko naše članice lokalno povezale. Pošlje se jim tudi
informacija o floorballu.
AD 15
Urška Kustura pove, da smo dobili pobudo za sodelovanje v evropskem projektu
MEDIANE (European Exchange of Media Practices), da pobuda še ni povsem
uradna in da čakamo še na uradni poziv s strani predlagateljev iz Bolgarije.
Sklep 1: V evropskem projektu MEDIANE sodelujemo, v kolikor s tem ne
nastajajo kakšni dodatni stroški.
Urška Kustura poda pobudo, da bi v okviru SOS organizirali jadranje za osebe s
posebnimi potrebami, v okviru katerega bi se prijavljene jadrnice udeležile tudi
projekta Mirno more. Zaenkrat je interes 7 jadrnic, mest bi imeli v prvem letu 10. SOS
s tem ne bi imela dodatnih stroškov, ime pa bi se uporabljalo v reklamne namene.
Sodelovale bi tako jadrnice s posadkami članic in tistih, ki niso članice SOS. Člani
izrazijo svoja mnenja in ugotovijo, da morajo o stvari še premisliti.
Sklep 2: Razprava in dokončna odločitev o podpori projektu jadranja za osebe
s posebnimi potrebami se preloži na decembrsko sejo.
Urška Kustura pove, da ima Zveza Sožitje na voljo nekaj donatorskih oblačil, ki bi jih
lahko razdelili nekaterim članicam.
Sklep 3: Člani IO SOS so mnenja, da ni možno zagotoviti kakovostne razdelitve
oblačil med članicami SOS in da naj Zveza Sožitje to razdeli po svojih kanalih.

Naslednja seja bo predvidoma 10. decembra.

Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Urška Kustura
izvršna sekretarka SOS

