Zapisnik 17. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne
12. december 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: 14.45
Zapisala: Urška Kustura

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev sklepov 16. seje IO SOS z dne 15.10.2013
3. Ocene in analize:
- MATP državne igre
- plavalni turnir
- košarkarski turnir in aktivnosti košarkarskega tedna (Aljoša Šip)
4. Kaznivo dejanje, aktualne informacije (Urška Kustura)
5. Določitev ekipe za Evropske igre, Antwerpen 2014 (Ljubomir Miličević)
6. Smernice za tekmovanja nogometne lige (Suzana Bohorč)
7. Razprava o podpori projektu jadranja za osebe s posebnimi potrebami (Aljoša
Šip)
8. Individualne kvote (Silvester Polc)
9. Judo, aktualno stanje (Jaka Kolbl)
10. Informacije o floorballu (Urška Kustura)
11. Razno

AD 1
Ljubomir Miličević bere in komentira dnevni red.
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen, pri čemer se točki 6 in 7
prestavita na naslednjo sejo, ker sta člana, ki bi te točki predstavila, odsotna.
Točka 8 se prestavi pod točko 3.

AD 2
Ljubomir Miličević bere zapisnik zadnje seje in komentira sklepe. Vsi sklepi so
realizirani.
Sklep: Zapisnik 16. seje z dne 15.10.2013 je potrjen.
AD 8
Silvester Polc predstavi model individualnih kvot, ki jih je pripravil na osnovi 68
vrnjenih vprašalnikov iz lokalnih programov SOS. Dokument bo služil za
dolgoročnejše načrtovanje. Ugotavlja, da bo večina želj članic realiziranih.
Sklep: Individualne kvote še enkrat pregleda tekmovalna komisija v sestavi
Silvester Polc, Tanja Princes, Leon Štemberger in Ljubomir Miličević. Nato se
pošlje predrazpis za DI v Mariboru.
AD 9
Judo je izven individualnih kvot in Jaka Kolbl razloži aktualno situacijo. Trenutno so
aktivni v petih klubih (Jesenice, Koper, Celje, Sokol in Bežigrad Ljubljana), skupno
okoli 100 tekmovalcev. Organiziran je bil manjši turnir na Jesenicah, kjer je
sodelovalo 12 tekmovalcev. Izkazalo se je, da tretjina tekmovalcev ni sposobna
tekmovati po trenutnih pravilih. Dogovorili so se, da so medalje enotne. Načrtujejo, da
bodo še organizirali manjša tekmovanja oziroma skupne treninge. Ugotovljeno je, da
okoli 30 tekmovalcev lahko tekmuje po pravilih in da bi se zanje spomladi organiziral
turnir. Predviden organizator Judo klub Bežigrad. Dilema je, kako je s tekmovalci, ki
niso vključeni v SOS prek lokalnih programov. Predlog je, da se tam, kjer tekmovalci
niso včlanjeni v SOS, včlani klub. Lojze Adamič sprašuje, ali lahko to prakso
razširimo tudi na preostale klube (športe). Marijan Lačen odgovarja, da lahko na ta
način v SOS pridejo posamezniki, kjer ni interesa za vključitev prek VDC-ja, Sožitja
…, tako širimo možnosti vključitve.
Jaka Kolbl še pove, da so na Jesenicah prvi v Sloveniji štiri judoiste naučili kato, na
katero so se pripravljali eno leto. Urška Kustura predlaga, da tekmovalci nastopijo
na otvoritvi DI v Mariboru.
Sklep 1: Spomladi se organizira judo turnir, predviden organizator je Judo klub
Bežigrad.
Sklep 2: Za športnike, ki niso vključeni prek lokalnih programov, plača
članarino klub. Višina članarine znaša 20% siceršnje določene članarine glede
na število tekmovalcev.
Sklep 3: Klubom, ki se ukvarjajo z judom, se pošlje dopis s kratkim orisom
trenutnega stanja, načrtom za prihodnje leto in možnostjo plačila članarine
prek kluba. V vednost se pošlje tudi lokalnim programom, katerih tekmovalci
trenirajo v klubih.
Sklep 4: Jaka Kolbl je na vezi s klubi in pridobi kvote za državne igre.

AD 3
Jure Vajs poroča o državnih MATP igrah v Radovljici, na katerih je sodelovalo 124
tekmovalcev. Podrobnejše poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1432/objava.html
Helena Gril doda, da so bile igre zelo dobro organizirane, vendar je bilo vse skupaj
predolgo in za tekmovalce precej naporno. Tanja Princes prav tako dodaja, da so
bile postaje lepe, rekviziti inovativni, dobra medijska pokritost. Da se je število
tekmovalcev sicer nekoliko zmanjšalo, vendar nekatere članice pripeljejo na bolj
oddaljena tekmovališča manj tekmovalcev, zato zmanjšanje števila tekmovalcev ni
realno. Meni, da je 120 tekmovalcev optimalna številka za izpeljavo tekmovanja. Tudi
v prihodnje bodo organizatorji večje institucije, res pa je, da je tekmovanje v enem
dnevu zelo skoncentrirano. Leon Štemberger predlaga, da se serije podelitev
izvedejo vmes.
Sklep 1: Državne MATP igre v Radovljici so bile zelo dobro organizirane.
Urška Kustura bere poročilo s plavalnega turnirja, na katerem je tekmovalo 187
plavalcev. Podrobnejše poročilo na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1443/objava.html
Doda, da je po zapletih z zasedenostjo bazena in prestavitvijo turnirja kontaktirala s
Fakulteto za šport, ki je sprostila prvoten termin in celo ponudila študente, kot
prostovoljce, vendar organizator VDC Tončke Hočevar ni bil več pripravljen izpeljati
turnirja v predvidenem terminu. Glede na avtonomnost vsakega organizatorja
tekmovanja SOS ni mogla pritiskati na organizatorja, da turnir vseeno izvede. Iz tega
naslova se je pritožila nova članica Center za slepo in slabovidno mladino, ki se je
včlanila malo pred turnirjem. Irena Vidic odgovarja, da Sožitje Ljubljana ni hotelo več
sodelovati v projektu, ko jim je organizator želel naložiti plačilo polovice najema
bazena. Ljubomir Miličević meni, da moramo tudi v prihodnje spoštovati odločitve
organizatorjev. Tanja Princes sprašuje ali lahko nekdo, ki se včlani tik pred turnirjem,
na le-tem že sodeluje. Marijan Lačen odgovarja, da po statutu lahko. Lojze Adamič
meni, da bi morali zahtevati minimalni standard za nastop na državnem turnirju, da
ne more kar vsak nastopiti na njem. Ljubomir Miličević odgovarja, da je plavanje
specifika, saj do državnega nivoja ni tekmovanja nižjega ranga. Leon Štemberger
ugotavlja, da je težava v tem, da trenerji ne podučijo tekmovalcev, niti staršev, prav
tako pa so sami slabo poučeni. Poda komentar na slabo izvedeno podelitev, čeprav
se je organizator trudil. Meni, da je prireditev v takem obsegu prerasla bazen.
Ljubomir Miličević dodaja, da je 187 tekmovalcev zgornja meja in da je bilo število
tekmovalcev tako veliko predvsem na račun tistih z nižjimi sposobnostmi.
Tekmovanje je bilo sicer zelo dobro izpeljano in tehnično podprto, za podelitve pa bi
morali imeti dodatno ozvočenje, ograditi prostor, postaviti stopničke tudi od 4.-8.
mesta ter morebiti celo zadržati skupine plavalcev in jim takoj podeliti medalje.
Sklep 2: Plavalni turnir SOS je bil tekmovalno dobro izveden, organizatorju pa
se sugerirajo predlogi za izboljšanje izvedbe podelitve.
Marijan Lačen ugotavlja, da je stopnja izobrazbe trenerjev o SOS-u zelo nizka. Da
naj bo seminar o organiziranosti obvezen za vsakogar vsaj enkrat. Odgovarja tudi
Jaki Kolblu glede enakih medalj v judu, da naj bo to le začasno ali pa na manjših
tekmovanjih, na uradnih tekmovanjih SOS pa to ni mogoče, saj je specialna
olimpijada vrhunsko tekmovanje za osebe z motnjami. Leon Štemberger pove, da
do težav na terenu prihaja tudi, ko spremljevalci po posameznih inštitucijah kdaj
vskočijo namesto trenerjev. Pajo Cakiči predlaga, da se uvedejo trenerske licence,

hkrati pa točkovanje, ki bo štelo za napredovanja na višji rang tekmovanja in bo zato
interes večji.
Sklep 3: Tekmovalna komisija naj pripravi predlog normativov za izobraževanje
trenerjev.
Urška Kustura bere poročilo s košarkarskega turnirja. Podrobnejše poročilo na:
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1444/objava.html
Pove tudi, da so košarkarji SOS sodelovali na tekmi EuroCupa, kjer so med
polčasom odigrali tekmo, sodelovanje z Unionom Olimpijo pa se je nadaljevalo tudi
na samem turnirju. Ljubomir Miličević doda, da je bilo razvrščanje tekmovalcev s
pomočjo BSAT testov zelo dobro in da so bili tudi sodniki zelo dobro podkovani.
Sklep 4: Košarkarski turnir SOS je bil dobro organiziran.
AD 4
Urška Kustura poroča o aktualnem stanju v zvezi s kaznivim dejanjem. V novembru
je klicala na ODT, kjer so pogledali spis in ugotavljajo, da od zadnjega dopisa z
njihove strani dne 13.9.2013 ni nič novega. Povedo, da je pri neznanih storilcih tako,
da ODT čaka, v kolikor Policija dobi kakšne nove dokaze. Lahko pa pisno zaprosimo
za pogovor s tožilko. Pajo Cakiči meni, da je žalostno, da se je nekdo okoristil na
račun naših tekmovalcev in da moramo pritiskati, da se stvar razišče. Lojze Adamič
doda, da nismo zadolženi za to, da raziskujemo. Da je postopek sprožen, da je za to
pristojna policija in da se ne moremo medsebojno obtoževati. Marijan Lačen meni,
da se kartica na ime Ljubomir Miličević prekliče in se s tem zmanjša možnost
zlorabe. Urška Kustura razloži, da je Policiji v prvih 24 urah po odkritju kaznivega
dejanja dostavila vse podatke, ki bi lahko zagotovili preiskavo, vendar s strani policije
potem zaslišanje z detektorjem laži ni bilo narejeno, čeprav je bilo 4. julija lani
zagotovljeno, sama pa je naslednjega dne vsem petim osebam, ki so imele dostop
do pisarne, poslala e-pošto z naznanilom, da jih bo kontaktiral kriminalist Mitja
Bartolme. Da pa tudi njo žalosti, ker se v tej smeri ni nič naredilo in da ima Policija
brezbrižen odnos do preiskave. Marijan Lačen doda, da moramo narediti vse, da se
do OZ IO opere vsakršnega suma. Lojze Adamič meni, da bi policija morala narediti
časovnico in da jih je potrebno vprašati, zakaj niso naredili zaslišanj z detektorjem
laži.
Sklep 1: Na Policijo se pošlje dopis z vprašanjem, zakaj v preiskavi ni bilo
izvedeno zaslišanje z detektorjem laži.
Sklep 2: Prekliče se kartica na ime Ljubomir Miličević.
AD 5
Urška Kustura predstavi, da smo za nastop na evropskih igrah prejeli 55 kandidatur
za tekmovalce in tekmovalke ter 15 za trenerje. Opozori, da nismo prejeli kandidature
za ženski namizni tenis in da je bila za Jana Lukaniča posredovana dvojna
kandidatura, obe pa ustrezata razpisu. Prav tako doda, da nimamo seznama
tekmovalcev, ki so doslej nastopili na evropskih igrah, zato se ta del kriterija ne more
upoštevati.
Sklep 1: Tekmovalci lahko v bodoče kandidirajo samo za en šport.
V vseh športih se izvede žreb do določene kvote. Ekipa za nastop v Antwerpnu:
ATLETIKA
1. Matej FABČIČ
(VDC Ajdovščina-Vipava)
2. Gašper BOHINC (OŠ Antona Janše, Radovljica)

3.
4.
5.
6.

Elvir BABAČA
Tina ROUS
Nina KUKOVEC
Branka SOK

Rezervi:
Simon KLEP
Mateja HUDOVORIČ

(Sožitje Škofja Loka)
(OŠ IV Murska Sobota)
(Sožitje Ormož)
(Sožitje Ormož)
(Sožitje Mežiške doline)
(CIRIUS Vipava)

Trenerja: Drago KUKOVEC (Sožitje Ormož), Terezija ŽIGON (VDC AjdovščinaVipava)
PLAVANJE:
1. Tine MÜLLER
2. Gašper ŠILC
3. Eva ZAVODNIK
4. Žana JUSTIN

(Center Janeza Levca, Ljubljana)
(Center Janeza Levca, Ljubljana)
(Center Janeza Levca, Ljubljana)
(Sožitje Škofja Loka)

Rezervi:
Tomaž OZIMIC
Vesna JESENIČNIK

(Sožitje Mežiške doline)
(CUDV Črna)

Trenerja: Irena MODREJ MEŽNAR (Center Janeza Levca), Pajo CAKIČI (Sožitje
Škofja Loka)
KOLESARSTVO:
1. Zoran VALENČIČ (CUDV Črna)
2. Žan TUŠEK
(Sožitje Škofja Loka)
3. Katja ČERNE
(CUDV Črna)
Rezerva:
Gusti KOČIVNIK

(CUDV Črna)

Trener: Damjan KOJZEK (Sožitje Škofja Loka)

BALINANJE:
1. Franci PONGRAC (CUDV Črna)
2. Mojca ŠMON
(CUDV Črna)
3. Katarina BULIČ
(Sožitje Ljubljana)
Rezervi:
Niko KURALT
Sabina ZIRENSTEIN

(CUDV Črna)
(CUDV Črna)

Trener: Silvester POLC (CUDV Črna)
NAMIZNI TENIS
1. Matej KOPIČ
2. Nik JERKOVIČ

(OŠ G. Šiliha)
(OŠ Poldeta Stražišarja, Jesenice)

Rezerva:
Alen PODVORICA

(CUDV Črna)

Trener: Daniel FICKO (OŠ IV Murska Sobota)
Vodja delegacije: Ljubomir MILIČEVIĆ, predsednik SOS
Pomočnik vodje: Silvester POLC, športni direktor SOS
Rezervna trenerka: Petra ŠTUHEC
Sklep 2: Za žensko predstavnico v namiznem tenisu se pošlje naknadni razpis
in to članicam, katerih tekmovalke so tekmovale na DI 2010 ali 2012 ali na
turnirjih 2011 ali 2013.
AD 10
Urška Kustura pove, da so s strani nacionalne floorball zveze pripravljeni izvesti
seminar za zainteresirane, prav tako pa smo pridobili seznam klubov, ki se v Sloveniji
ukvarjajo s tem športom.
Sklep: Članicam se pošlje informacija o floorballu s povpraševanjem o
zainteresiranosti za seminar.
AD 11
Urška Kustura pove, da je aprila v Varšavi konferenca nogometnih trenerjev in
predlaga, da se ga udeleži Suzana Bohorč.
Sklep: Suzana Bohorč se udeleži konference nogometnih trenerjev v aprilu
prihodnje leto.
Ljubomir Miličević poroča o sestanku na Zvezi Sožitje, kjer je bilo pojasnjeno, da se
bodo sredstva FIHO za prihodnje leto skrčila za okoli 30%.
Tanja Princes predlaga, da se Srečku Lapajnetu pošlje novoletno voščilo.
Naslednja seja bo predvidoma 11. februarja.

Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Urška Kustura
izvršna sekretarka SOS

