Zapisnik 1. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne
17. junij 2014 ob 10. uri v prostorih Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana.
Vabljeni:
- člani IO SOS
- člani NO SOS
- Zveza Sožitje
- ZŠIS, POK

Prisotni: priloga
Pričetek seje: 10.10
Zaključek seje: 13.05
Zapisala: Urška Kustura

DNEVNI RED:
1. Konstituiranje na novo izvoljenega IO SOS (namizni tenis, atletika - ?)
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev sklepov 18. seje IO SOS z dne 6.3.2014 in izredne seje z
dne 26.3.2014 ter 18. občnega zbora z dne 26.3.2014
4. Konstituiranje tekmovalne komisije, odbora tekmovalcev in komisije za
priznanja (predlogi članov, vodje regij)
5. Ocene in analize:
- regijske MATP igre (organizatorji in glavna trenerka)
- nogometna konferenca, nogometna liga, evropski nogometni teden (Tomaž
Pišlar)
- floorball seminar (Urška Kustura)
- regijske igre (organizatorji in vodje regij)
- državne igre (Ljubomir Miličević, Helena Gril)
6. Kaznivo dejanje, aktualne informacije (Urška Kustura)
7. Sprememba statuta (Urška Kustura)
8. Smernice za tekmovanja nogometne lige (Tomaž Pišlar)
9. Vloga predstavnika Kluba staršev (samostojna ali prek Zveze Sožitje)
10. Program SOS v drugi polovici leta
11. Razno (razpis za SI)

AD 1
Ljubomir Miličević pozdravi celoten IO, še posebej pa nove člane. Urška Kustura
doda, da naj bodo seje zaradi racionalizacije časa čim bolj konstruktivne, saj je vso
gradivo dostopno na spletni strani. Manjkajoča trenerja za atletiko in namizni tenis
nadomešča športni direktor.
Sklep 1: Jeseni gre ven nov razpis za trenerja za atletiko.
Sklep 2: Na Damijana Lazarja se naslovi vprašanje, če bi sodeloval kot
pomočnik trenerja za namizni tenis.
AD 2
Ljubomir Miličević bere in komentira dnevni red.
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen.

AD 3
Ljubomir Miličević bere zapisnik zadnje seje in komentira sklepe. Ugotavlja, da
mora biti judo turnir zaradi prijave na svetovne igre izveden v drugem tednu
septembra (razpis do konca junija), kolesarstvo pa prvi teden v oktobru. Oboje se
dopolni v razpisu za svetovne igre. Pritožbeni rok za izbor ekipe za LA je samo 7 dni.
Sklepi izredne seje so realizirani, prav tako občnega zbora. Spremenjen statut se
objavi na spletni strani.
AD 4
Vodje regij do oktobrske seje zagotovijo po dva tekmovalca za formiranje odbora
tekmovalcev. Prvo sejo imajo že v oktobru. 3-članska tekmovalna komisija v
preteklosti ni imela veliko dela, zato sta v njej Ljubomir Miličević in Silvester Polc, po
potrebi pa glede na šport sodeluje tudi glavni trener. V komisiji za priznanja naj
ostane Stanka Grubešič, predloga sta še Marijan Lačen in Jure Vajs. Oba
predlagana se vpraša, če želita biti člana.
Sklep 1: V tekmovalni komisiji sta Ljubomir Miličević in Silvester Polc ter po
potrebi glede na šport tudi glavni trener.
Sklep 2: V komisiji za priznanja bi bili Stanka Grubešič, Marijan Lačen in Jure
Vajs. Omenjene kandidate se povpraša za sodelovanje.
AD 5
regijske MATP igre
Tanja Princes poroča o igrah na Gorenjskem (OŠ Helene Puhar, 5 ekip, 55
tekmovalcev), v CUDV Draga (45 tekmovalcev, 9 ekip), VDC Polž (80 tekmovalcev),
VDC Ajdovščina-Vipava (29 tekmovalcev, 5 ekip) in CVIU Velenje (28 tekmovalcev, 7
ekip). Pohvali organizatorje in regijske koordinatorje. Ugotavlja, da je letos sodelovalo
kar 7 ekip manj kot lani in 40 tekmovalcev manj, pri čemer je veliko odvisno od tega,
koliko je domačih tekmovalcev.
Daljša poročila so na spletni strani.
Sklep 1: Seznanili smo se s poročili z regijskih MATP iger.
nogomet
Tomaž Pišlar poroča o nogometni ligi, v kateri na treh nivojih tekmuje 11 ekip.
Organizirani so že bili trije turnirji: Radovljica, Maribor in Ptuj. Še vedno se dobro
sodeluje z NZS. Tradicionalno so sodelovali tudi na Pokalu Slovenije, kjer so v Kopru
med polčasom odigrali tekmo združenega nogometa. Daljše poročilo:

http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1498/objava.html. Sodelovala je ekipa,
ki bo Slovenijo zastopala na turnirju na Madžarskem. Na kratko poroča tudi o
nogometni konferenci, kjer so govorili o preprečevanju poškodb. Daljše poročilo:
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1481/objava.html
Sklep 2: Seznanili smo se z aktualnim nogometnim dogajanjem.

floorball seminar
Urška Kustura poroča o udeležbi Damirja Bakoniča in Suzane Novak na evropskem
floorball seminarju, ki je bil zelo kvaliteten. Jeseni bi organizirali seminar tudi v
Sloveniji ter floorball leta 2015 predstavljali na regijskih igrah. Daljše poročilo:
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1484/objava.html
Sklep 3: Jeseni se organizira floorball seminar.
regijske igre
Andreja Resman poroča o igrah v Slovenski Bistrici, kjer je sodelovalo 15 ekip z 214
tekmovalci. Ljubomir Miličević doda, da so bile zelo dobre igre, izvedene »z
občutkom«. Organizator 2015 je VDC Murska Sobota.
Samo Čarman poroča o gorenjskih igrah v Radovljici (OŠ Antona Janše). Tekmovalo
je 171 tekmovalcev iz 10 ekip. Otvoritev je bila na nivoju, zadovoljen je s prisotnostjo
staršev. Organizator 2015 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.
Urška Kustura poroča o igrah v Postojni, kjer ji je organizirala OŠ Miroslava Vilharja.
Sodelovalo je 140 tekmovalcev, pritožba je bila na ozvočenje na otvoritvi.
Organizator 2015 VZS Mitja Čuk.
Silvester Polc poroča o domačih igrah, ki so bile točno 20 let po prvih igrah v Črni.
Vseh tekmovalcev je bilo 181 iz 17 programov, medijsko so bili dobro pokriti.
Organizator 2015 CUDV Dobrna.
Urška Kustura poroča še o igrah v Novem mestu, ki jih je organiziral VDC. Potekale
so na štadionu Portoval, poudari pa izvirno TV reklamo, ki so jo oblikovali z lokalno
televizijo. Organizatorja 2015 sta VDC Krško Leskovec in OŠ Miroslava Rostoharja
Krško.
Daljša poročila so na spletni strani.
Sklep 4: Seznanili smo se s poročili z regijskih iger.
državne igre
Ljubomir Miličević poroča o državnih igrah, ki so bile od 11.-13. junija v Mariboru.
Meni, da je bil rok za prijave absolutno prekratek in da gre v prihodnje razpis ven 2
meseca prej, prijave pa se zbirajo do mesec pred igrami. Sodelovalo je 48 ekip, od
tega 46 slovenskih. Individualne kvote še niso zaživele, meni, da mora prelivanje
kvote znotraj regije ostati. Sodelovalo je 291 tekmovalcev; zaradi premajhnega
števila prijav je odpadel nogomet. Opaža, da je bilo veliko spremljevalcev. Odzivi na
otvoritev so bili fantastični, tudi medijska prepoznavnost iger je bila dobra. Za
otvoritev so stiskali karte in jih razdelili, tako da je bilo kar nekaj gledalcev. Posebej
so vsakemu staršu poslali vabilo in karto. Tine Kovačič doda, da je bil zdravstveni
program dobro obiskan. Silvester Polc pove, da je ostala črna pika zaradi zaključnih
podelitev, kjer je manjkala himna. Samo Čarman in Jaka Kolbl menita, da so bile
skupne podelitve medalj zelo dobre zaradi večjega števila gledalcev in vzdušja.
Andreja Resman pohvali organizatorja v vseh segmentih in predlaga, da se urnik
pripravi tako, da lahko gredo tekmovalci pogledat tudi druge športe. Tanja Princes
pohvali igre, hkrati pa poudari, da je manjkal MATP program in da spletna stran ni

bila dovolj aktualna v zvezi z dogajanjem v Mariboru. Ljubomir Miličević
pokomentira, da MATP res ne bi smel izpasti. Helena Gril pove, da je bilo veliko
težav z vnašanjem prijav. Silvester Polc predlaga, da Lojze Adamič pripravi
standardne prijavnice.
Sklep 5: Seznanili smo se s poročilom z državnih iger. Igre so bile zelo dobro
organizirane.
Sklep 6: Lojze Adamič pripravi standardne e-prijavnice za prijave na naša
tekmovanja.
judo seminar
Jaka Kolbl poroča o judo seminarju, ki je bil izveden pred državnimi igrami.
Predstavili so pravila in tehniko ter tri načine borbe. Seminarja se je udeležilo 8
udeležencev.
Sklep 7: Seznanili smo se s poročilom o judu seminarju.
AD 6
Urška Kustura poroča o aktualnih informacijah v zvezi s kaznivim dejanjem. Pove,
da so bili na Policijo, na njihovo zahtevo, posredovani podatki uslužbencev, ki so
imeli dostop do pisarne. Z vsemi je bil že opravljen razgovor. Naslednja faza je
zaslišanje na detektorju laži.
Hkrati je NLB odgovorila, da je »banka dolžna Policiji na podlagi uradnega zaprosila
posredovati vse informacije, ki jih le-ta potrebuje za uspešno zaključeno preiskavo.
Ugotavljamo pa, da banka s strani Policije ni bila pozvana. Na osnovi navedenega
ugotavljamo, da banka ne more biti odgovorna za postopke, ki jih je v teku preiskave
po svoji uradni dolžnosti vodila Policija.«
Sklep: Seznanili smo se z aktualnimi informacijami v zvezi s kaznivim
dejanjem, kjer je v naslednji fazi predvideno zaslišanje z detektorjem laži.
AD 7
Urška Kustura predstavi dopis Upravne enote Ljubljana, v katerem navajajo, da so
pri pregledu zadnjih sprememb statuta ugotovili, da društvo opravlja tudi pridobitno
dejavnost, vendar ni konkretno navedena. Opozarjajo nas, da društvo lahko opravlja
pridobitno dejavnost le, če je opredeljena v temeljnem aktu, zato moramo na prvi
naslednji seji občnega zbora določiti konkretne pridobitne naloge skladno s poslanimi
navodili. Mednje bi lahko spadala izdaja priročnikov, organizacija seminarjev …
Sklep: Urška Kustura do jeseni pregleda in pripravi predloge klasifikacij
pridobitne dejavnosti društva.
AD 8
Tomaž Pišlar na kratko predstavi smernice za tekmovanja nogometne lige. Sporno
je bilo igranje v dežju, pri čemer ugotavlja, da če je igrišče res namočeno, potem se
zaradi varnosti turnir prestavi na drug termin. Meni, da je dvorana v tem primeru
predraga opcija.
Tanja Princes predlaga, da za naše priročnike pridobimo CIP kodo in jih zagotovimo
za knjižnice.
Sklep 1: V kolikor je nogometno igrišče premokro za igranje, se turnir prestavi
na drug termin na zunanjem igrišču.
Sklep 2: Urška Kustura se pozanima za pridobitev CIP kode za uvrstitev
priročnikov SOS v knjižnice.

AD 9
IO SOS predlaga, da IO Zveze Sožitje imenuje predstavnika za Klub staršev, ki naj
bo dejansko iz vrst staršev.
Sklep: Zveza Sožitje naj imenuje predstavnika za Klub staršev, ki naj bo iz vrst
staršev.
AD 10
Ljubomir Miličević pregleduje program do konca leta. Aljoša Šip meni, da bi lahko
vključili košarko 3:3, ki je zelo atraktivna. Do novega leta bo pripravljen priročnik za
košarko, izvede se tudi seminar. Urška Kustura pove, da smo kandidirali za
sredstva v okviru Unified košarke prek SOEE (10.000 EUR), da smo se prijavili za
poseben zdravstveni program za fitnes in promocijo zdrave prehrane (20.000 USD),
da smo pridobili sredstva (3.000 USD) za izvedbo Zdravstvenega foruma za družine
ter da bomo kandidirali za sredstva za Mladega športnika (5.000 USD) v okviru
fundacije Mattel. Pove, da se bo sama v Belgiji udeležila tudi izobraževanja za
promocija zdravja v okviru zdravstvenega programa, hkrati pa bomo pridobili tudi
strokovnjakinjo za pregled oči.
AD 11
Razpis za svetovne igre se pošlje do konca junija po mejlu in navadni pošti.
Ljubomir Miličević pove, da je bila obnovljena pogodba z izvršno sekretarko za
dobo štirih let.
Urška Kustura pove, da bomo 25. septembra v sodelovanju z OŠ Gustava Šiliha v
Mariboru organizirali dobrodelni koncert za SOS.
Naslednja seja bo v mesecu oktobru.
Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Urška Kustura
izvršna sekretarka SOS

