!ipecialna olilDpiada

Slovenije

liff1f"'1

~~·f1

Zapisnik 20. Občnega zbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne
29. marec 2016 ob 11.00 uri v prostorih Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana.

Vabljeni:
- članice sas
- člani 10 sas
- člani NO sas
- člani odbora tekmovalcev
- Zveza Sožitje
- Zveza za šport invalidov-POK
Prisotni: priloga
Pričetek občnega zbora: 11.30
Zaključek občnega zbora: 13.35
Zapisala: Urška Kustura
DNEVNI RED:
1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav gostov ter izvolitev delovnega predsedstva,
zapisnikarja in dveh overovateljev
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev sklepov 19. občnega zbora z dne 27.3.2015
4. Poročilo o delu sas za leto 2015
5. Finančno poročilo sas za leto 2015 (podano na OZ)
6. Poročilo nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2015
7. Poročilo verifikacijske komisije
8. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2015
9. Obravnava in sprejem programa sas za leto 2016
10. Obravnava in sprejem finančnega načrta sas za leto 2016 in višina članarin in
kotizacij za leto 2016
11. Sprejem pravilnika o sofinanciranju tekmovanj sas
12. Sistem izobraževanj v sas, licenčni seminarji za trenerje
13. Evalvacijski vprašalniki za tekmovanja sas
14. Predstavitev projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni (»športna značka«)
15. Razno
16. Podelitev plaket in priznanj sas za leto 2015

AD 1
Ljubomir Miličevič pozdravi vse prisotne in predlaga delovno predsedstvo v sestavi:
Samo Čarman - predsednik, Vinko Rešetar in Marjan Vrbnjak - člana.
Verifikacijska komisija deluje v sestavi: Leon Štemberger predsednik, Pajo Cakiči in
Tine Kovačič - člana. Overovateljici zapisnika: Martina Režek in Helena Tibola.
Imenovani zasedejo delovna mesta.
Sklep: Predlagani člani delovnega predsedstva zasedejo svoja mesta.
AD2
Samo Čarman pozdravi vse prisotne in prebere dnevni red občnega zbora.
Sklep: Predlagani dnevni red je potrjen.
AD3
Samo Čarman bere in komentira sklepe 19. OZ z dne 27.3.2015.
realizirani. V zvezi s sklepom 2 pod točko 8 (o kaznivem dejanju)
v poročilu nadzornega odbora društva.
Sklep pod točko 13 - v vmesnem času je bila za glavno trenerko
sprejeta Barbara Rode, novega kandidata za trenerja namiznega
evidentiral.

Vsi sklepi so bili
bo več povedanega
za balinanje
tenisa 10

sas ni

AD4
Urška Kustura bere in komentira poročilo o delu
v letu 2015, ki so ga članice
dobile skupaj z vabilom, dosegljivo pa je tudi na spletni strani, kjer so v knjižnici
zbrana poročila prejšnjih let, ki so lahko trenerjem v pomoč pri iskanju datumov
posameznih tekmovanj, seminarjev ... za pridobivanje potrdil o napredovanju.
Poročilo obsega 28 strani, saj je bilo programsko leto zelo pestro. Izvedenih ni bilo
nekaj načrtovanih aktivnosti (judo turnir - ker je bil že leto pred tem; turnir v
dvoranskem hokeju - ker se šport ni razvil do te mere, da bi se z njim ukvarjalo
zadostno število članic; košarkarski seminar - ker gradivo še ni bilo pripravljeno),
zato pa so potekale številne druge aktivnosti, za katere smo sredstva tekom leta
pridobili s strani mednarodnih projektov. Pri tem izstopa wellness projekt, kjer je bila
Slovenija ena od devetih držav na svetu, ki je pridobila sredstva za izvajanje
takšnega projekta, za izvedbo pa smo bili pohvaljeni tudi v okviru evropske športne
konference oktobra v Avstriji. Izveden je bil tudi 4-dnevni mednarodni seminar za
program Mladi športnik in zdravstveni program v Mariboru.

sas

AD5
Urška Kustura komentira finančno poročilo
za leto 2015. Društvo je poslovalo z
negativnim rezultatom, pri čemer se izguba v letu 2015 pokriva iz nerazporejenega
presežka prihodkov iz preteklih let. Komentira, da so bila tudi pridobljena sredstva
višja od načrtovanih (tako pri pokrovitelj ih, projektu specialno jadranje, predvsem pa
mednarodnih projektih), na drugi strani pa je bilo pri odhodkih več izdatkov na račun
zimskih svetovnih prediger (FI HO dotacija s strani ZŠIS-POK je bila izvedena v
začetku letošnjega leta), zdravstvenega programa (novembrski program na
košarkarskem turnirju je bil finančno pokrit šele letos februarja), več denarja je šlo
tudi za mednarodne seminarje, pri čemer izstopa konferenca za vodje delegacij v Los
Angelesu.

sas

AD6
Samo Čarman pozove predsednika nadzornega odbora, da predstavi poročilo. Tine
Kovačič pove, da se je nadzorni odbor sestal dne 29.3.2016 ter obravnaval zapisnik
zadnje seje NO (27.3.2015), zapisnik inventurne komisije za leto 2015, poročilo o
delu in finančno poročilo ter bilanco stanja in bilanco uspeha društva za leto 2015.
Opredelil se je tudi do Pravilnika o sofinanciranju tekmovanj sas. Ob pregledu
vsebinskega in finančnega poročila nadzorni odbor ni imel pripomb. Predlaga, da se
izguba v višini 5.338,21 EUR pokrije v breme presežka prihodkov iz preteklih let.
Prav tako je pri pregledu bilance stanja in bilance uspeha ugotovil, da je društvo SO
Slovenije poslovalo v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi 33.
AD7
Predsednik verifikacijske komisije Leon Štemberger poroča, da je od 78 članic
prisotnih 25 članic, vendar ker se je občni zbor začel s polurnim zamikom, je le-ta
sklepčen.
AD8
Predsednik Ljubomir Miličevič izreče pohvalo na račun sekretarke Urške Kustura za
pridobivanje in koordinacijo mednarodnih projektov. V nadaljevanju ni razprave.
Sklep 1: Zapisnik 19. OZ z dne 27.3.2015 je soglasno potrjen.
Sklep 2: Poročilo o delu SOS v letu 2015 je soglasno potrjeno.
Sklep 3: Finančno poročilo SOS za leto 2015 je soglasno potrjeno.
Sklep 4: Poročilo nadzornega odbora za leto 2015 je soglasno potrjeno.
AD9
Ljubomir Miličevič bere in komentira program sas za leto 2016, ki bo zelo pester;
ponovno se izvaja tudi wellness projekt, na novo pa aktivnosti projekta Aktivni, zdravi
in zadovoljni. sas je letos tudi organizator Evropske konference specialne
olimpijade, kar je bilo nazadnje leta 1993 na Bledu. Tokrat bo v Hotelu Habakuk v
Mariboru, saj je vezana na konferenco za vodje delegacij, ki bo v nadaljevanju v
Grazu. Urška Kustura se zahvali vsem članicam, ki so že prispevala darila za
udeležence in vodstvo Evropske specialne olimpijade, kmalu pa bodo članice
pozvane tudi za kulturne točke v okviru otvoritve dne 25.10.2016. Viktorija Pečnikar
Oblak predlaga, da bi se na tej konferenci spregovorilo tudi več o judu za osebe s
posebnimi potrebami v SLO, vendar Ljubomir Miličevič odgovarja, da so teme bolj
globalno naravnane. Pečnikar Oblakova poda še pobudo, da Judo klub Sokol
pomaga pri izvedbi judo turnirja Centru Janeza Levca, njen cilj pa je, da se naš turnir
uvrsti tudi v redni letni program Judo zveze Slovenije, saj gre za edinstveni turnir za
osebe z motnjami v duševnem razvoju. Pajo Cakiči navrže, da je delovanje kluba
staršev povsem zamrlo. Ljubomir Miličevič odgovarja, da sodelovanje s starši
poteka prek Zveze Sožitje, zato je tudi predstavnica v 10 sas. Da pa se bo za igre v
Schladmingu prihodnje leto zaradi bližine tekmovanja zagotovo organiziralo avtobus
za več staršev. Helena Tibola pove, da ima s sodelovanjem s starši v Sožitju
Radovljica dobre izkušnje, da pa je to lažje koordinirati na manjšem področju.
Silvester Pole doda, da si moramo prizadevati za to, da pridobimo več staršev na
naša tekmovanja in ne toliko mednarodno. Urška Kustura pove, da na
mednarodnem nivoju države res imenujejo koordinatorje za družinski program, ki
potem skrbijo za organizacijo potovanj na svetovne igre, da pa tudi pri nas nikoli ni
bila težava, da starši na sedežu sas ne bi mogli dobiti informacij, da pa sas
vendarle ni agencija, ki bi to organizirala in da je prvotna skrb ekipe na svetovnih

igrah tekmovanje in skrb za tekmovalce. Kar pa se tiče domačih tekmovanj, pa smo
že tudi pogledali resnici v oči, da tudi na rednih šolskih tekmovanjih ni ravno veliko
staršev, še posebej, če tekmovanja potekajo med tednom dopoldne.
Samo Čarman predlaga, da se razprava nadaljuje pod točko razno.
Sklep: Program 50S za leto 2016 je soglasno sprejet.

AD 10
Ljubomir Miličevic komentira finančni načrt sas za leto 2016. Je precej »težak«,
tudi na račun evropske konference in mednarodnih ter domačih projektov. Razloži,
da so dotacije za organizatorje tekmovanj opredeljene po novem Pravilniku o
sofinanciranju tekmovanj na osnovi lanskoletne udeležbe na posameznih
tekmovanjih. Urška Kustura predlaga, da se zaradi lažjega razumevanja najprej
obravnava Pravilnik, v nadaljevanju pa se sprejme finančni načrt.

AD 11
Ljubomir Miličevic razloži, da je po lanskoletni notranji reviziji s strani Zveze Sožitje
bila podana zahteva, da je potrebno za sredstva FIHO opredeliti metodologijo
razdeljevanja denarja. Zahteve, ki so opredeljene v pravilniku, so dejansko zahteve
financerja, metodologijo pa je dorekel 10 sas. Sprememba je, da je fiksna višina
zneska za posamezno tekmovanje enotna, variabilni del pa je vezan na število
tekmovalcev. Tako tekmovanja z več tekmovalci prejmejo tudi višji znesek. 10 sas je
že sprejel sklep, da se za leto 2016 organizatorjem izda avans v višini fiksnega
zneska, variabilni del pa po izvedenem tekmovanju, pri čemer mora organizator za
izplačilo predložiti vso v pravilniku opredeljeno dokumentacijo v za to določenem
časovnem roku. Viktorija Pečnikar Oblak komentira, da so enake zahteve pri
sofinanciranju športnih programov tudi s strani Mestne občine Ljubljana.
Sklep 1: Pravilnik o sofinanciranju
tekmovanj 50S je soglasno potrjen in je
priloga tega zapisnika.
Sklep 2: Finančni načrt 50S za leto 2016 je soglasno potrjen.
Sklep 3: Višina članarin in kotizacij za leto 2016 je soglasno potrjena.

AD12
Ljubomir Miličevic pove, da bi se licence za trenerje uvedle zaradi tega, ker
ugotavljamo, da so nekateri trenerji na tekmovanjih slabo izobraženi. Morebiti se je
10 sas prenaglil z odločitvijo, da bi bila ena takšna licenca na posamezen program
potrebna že od 1.3.2017, da pa je bil na ta račun letošnji obisk seminarja o
organiziranosti rekorden, saj se ga je udeležilo 75 slušateljev. Viktorija Pečnikar
Oblak pove, da je bil seminar zelo kvaliteten in da to predstavlja samo dvig kvalitete
dela. Silvester Polc doda, da takšne licence obstajajo tudi na mednarodnem nivoju.
Jelena Horvat predlaga, da se seminarji za trenerje izvajajo v popoldanskem času.
Sklep: Od 1.3.2019 bo moral tekmovalce na tekmovanja specialne olimpijade
(regijska, državna in mednarodna) spremljati vsaj en trener, ki bo imel
opravljen seminar o organiziranosti
50S (od leta 2011).

AD13
Ljubomir Miličevic predstavi evalvacijske vprašalnike za enodnevna tekmovanja,
regijske igre, poletne in zimske državne igre ter MATP tekmovanja. Namen le-teh je,
da organizator dobi povratno informacijo o kvaliteti organizacije tekmovanja, hkrati pa
pregledno opozarja že organizatorja, na kaj mora biti pri izvedbi posebej pozoren.

Vprašalniki so že bili testirani na plavalnem turnirju, MATP državnih igrah ter Zimskih
državnih igrah.
Sklep: Evalvacijski vprašalniki se uporabljajo za namen analize posameznih
tekmovanj 50S.

AD14
Urška Kustura predstavi projekt Aktivni, zdravi in.zadovoljni, za del izvajanja le-tega
smo pridobili sredstva s strani ZŠIS-POK. Razpis je že bil posredovan članicam,
organizirana pa bodo tudi regijska usposabljanja za trenerje, katerih datumi so že
razpisani. Apelira na članice, da sodelujejo v projektu in s tem obogatijo športno
dejavnost, hkrati pa je na voljo kar nekaj finančnih sredstev. V nadaljevanju
Nastasija Žilavec, prof. šp. Vzgoje, ki bo vodila usposabljanja, podrobneje predstavi
posamezne programe. Gradivo o le-teh je dosegljivo tudi na spletni strani društva.
Sklep: Seznanili smo se s projektom Aktivni, zdravi in zadovoljni.

AD15
Pajo Cakiči nadaljuje razpravo o družinskem programu, pri čemer Ljubomir
Miličevič poudarja, da nismo agencija, ki bi skrbela za starše, da pa lahko pri nas
vedno dobijo informacije, ki jih potrebujejo. Leon Štemberger doda, da je bila
pobuda za koordinatorja starševskega programa že nekajkrat dana, da smo imeli tudi
posebnega člana 10 sas, vendar je tisti, ki je vodil ta del, običajno obupal, saj ni bilo
interesa s strani staršev, da pa lahko informacije vedno dobijo. Martina Režek poda
izkušnjo VDC Šentjur, ko so posamezni starši obremeniino vplivali na delovanje
trenerjev.

AD16
Podeljena so bila priznanja in plakete sas za leto 2015. Priznanja so prejeli:
Vilijem Donau (Sožitje Mežiške doline),
Martina Režek (VDC Šentjur),
Tine Kovačič (CUDV Dobrna),
Jožica Kovačič (CUDV Draga),
Branko Štetner (CUDV Radovljica),
Franc Skuk (upravljalec smučišča Peca v Avstriji),
Josef Skuk (upravljalec smučišča Peca v Avstriji).
Plakete so prejeli:
Helena Gril (OŠ Gustava Šiliha Maribor),
OŠ Gustava Šiliha Maribor,
podjetje Coca Cola HBC Slovenija.
Kulturni program sta zasnovali mentorica Barbara Hribar in učenka Urška Novak z
OŠ ustava Šiliha Maribor z dvema pesmima iz muziklov, ki jih na šoli izvajajo.
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LJUBLJANSKO- DOLENJSKA REGIJA
CLANICA
1 CUDV Draga
2 Dom upokojencev in oskr. Impoljca
3 DZC Janeza Levca
4 OŠ dr. Mihajla Ro stoharja - aVI
5 OŠ Ivana Cankarja - aVI
6 osr= Ljubo Šercer Kočevje
7 OŠ Roje
8 Sožitje Hrastnik - OŠ Vitka Pavliča
9 Soži tj e Litij a in Šmartno
10 Sožitje Ljubljana
11 Sožitje Zagorje
12 VDC Črnomelj
13 VDC Krško - Leskovec
14 VDC Novo mesto
15 VDC Ribnica
16 VDC Tončke Hočevar
17 VDC Novo mesto, enota Trebnje
18 VDC Vrhnika - Idrija, enota Vrhnika
19 VDC Vrhnika - Idrija, enota Idrija
20 VDC Zagorje ob Savi
21 Želva, d.o.o., oddelek VDC
22 Zavod Janeza Levca - DE Jarše
23 ZUJL Dečkova-Levstikov
trg
!Z~ JVDO IAJ-VJ?, ~~L
MARIBORSKO - POMURSKA REGIJA
CLANICA
24 Dvojezična OŠ II Lendava
25 OŠ Gornja Radgona
26 OŠ Gustav Šilih - aVI
27 Oš Ivana Cankarja
28 OŠ Ljudevita Pivka
29 OŠ Minke Namestnik Sonja
30 OŠ Stanka Vra za
31 OŠ IV. Murska Sobota
32 Sožitje Murska Sobota
33 VDC Sožitje Ptuj
34 VDC Murska Sobota
35 VDC Polž
36 VDC Sožitje Maribor
37 Društvo Sožitje Ormož
38 Zavod Hrastovec - Trate
39 ZUDV Dornava

Podpis
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GORENJSKA REGIJA
CLANICA
[Podpis
I 'it40 CUDV Matevža Langusa
41 CUDV Matevža Langusa, VDC Škrat Jesenice v
42 OŠ 27. julij Kamnik - aVI
I
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43
44
45
46
47
48
49

Oš Antona Janše
OŠ Helena Puhar - ~
OŠ Poldeta Stražišaria
VDC Soži tj e Kamnik
Sožitje Mengeš
Sožitje Radovljica, Bled, Bohinj
Sožitje Škofja Loka

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

PRIMORSKO- NOTRANJSKA REGIJA
CLANICA
CIRIUS Vipava
Center za usposabljanje
Elvira Vatovec
Osnovna šola Franceta Bevka
OŠ Kozara - OVI
Oš Miroslava Vilharja
SVZ Dutovlje
VDC Ajdovščina - Vipava
VDC Koper
VDC Postojna
VZS Mitja Čuk
VZS Sesljan
Želva d.o.o., enota Nova Gorica

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

CELJSKO- KOROŠKA REGIJA
CLANICA
CUDV Črna na Koroškem
CUDV Črna, enota VDC Muta
CUDV Črna, VDC Slovenj Gradec
CUDV Dobrna
CVD Golovec
CVIU Velenje
Dom Nine Pokorn-Grmovje
Žalec
Osnovna Šola Glaziia
OŠ Pod goro, podružnična šola v Parku
II. Osnovna šola Žalec
Sožitje Mežiške doline
Sožitje Slovenj Gradec - III. OŠ
VDC Muc Braslovče
VDC Saša
VDC Šentjur, enota Šentjur
VDC Šentjur, enota Šmarje pri Jelšah
VDC Šentjur, enota Slovenske Konjice
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