Zapisnik 3. seje IO SOS, 26. marca 2019, ob 10.30 uri v dvorani Zveze Sožitje,
Samova 9, Ljubljana.

Vabljeni:
- člani IO SOS
- člani NO SOS
- Zveza Sožitje
- ZŠIS, POK

Prisotni: priloga
Pričetek seje: 10.30
Zaključek seje: 13.00
Zapisala: Urška Kustura
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev sklepov 2. seje z dne 13.11.2018
3. Poročila in analize:
- seminar o organiziranosti
- turnir v alpskem smučanju
- evropski seminar za krpljanje
- Poletne svetovne igre, Abu Dhabi
4. Poročilo o delu SOS v letu 2018 in finančno poročilo za leto 2018
5. Program SOS za leto 2019, pregled
6. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2019, komisija za priznanja
7. Obravnava kriterijev za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Švedska 2021
8. Program SOS za leto 2020, osnutek
9. Razno

AD1
IO SOS je sklepčen - prisotnih je 8 članov IO ter 3 člani NO SOS; 11 članov se je
opravičilo (priloga). Dnevni red je potrjen.
AD2
Ljubomir Miličević bere sklepe 2. seje z dne 13.11.2018. Urška Kustura pove, da so
bile štartne številke za enkratno uporabo prvič uporabljene na MATP igrah primorskonotranjske regije, kjer je bilo nekaj težav; organizator predvideva, da morebiti zaradi
specifičnosti tekmovalcev. Številke naj se še uporabljajo naprej.
Sklep: Zapisnik 2. seje je bil soglasno potrjen.
AD3
Poročila in analize
- Seminar o organiziranosti
Urška Kustura poroča o seminarju o organiziranosti, ki je bil letos izveden že
17.1.2019. Sodelovalo je 59 slušateljev. Ugotavlja, da je sklep, vezan na
izobraževanja v okviru seminarja, zdaj »živ«: Skladno s sklepom 20. OZ (z dne
29.3.2016) bo moral od 1.3.2019 tekmovalce na tekmovanja specialne
olimpijade (regijska, državna in mednarodna) spremljati vsaj en trener, ki bo
imel opravljen seminar o organiziranosti SOS (od leta 2011). Matjaž Ferarič
razmišlja o internem izobraževanju trenerjev znotraj lokalnega programa.
Sklep 1: Sklep 20. OZ v zvezi z izobraževanjem trenerjev z letošnjimi
tekmovanji stopi v veljavo. Zaradi različnih organizacijskih struktur v
posameznih lokalnih programih so možne izjeme.
- Turnir v alpskem smučanju
Ljubomir Miličević poroča, da je bil 14.2. 2019 na Treh Kraljih alpski miting.
Sodelovalo je 18 ekip. Tekmovanje je potekalo v treh različnih zahtevnostnih
disciplinah: začetni, lažji in težji veleslalom. Vseh tekmovalcev je bilo 74 in sicer na
začetnem 20 tekmovalcev, lažjem 33 tekmovalcev in težjem veleslalomu 20
tekmovalcev. Podeljenih je bilo 13 kompletov medalj. Tekmovanje je štelo že kot
kriterij za Švedsko 2021. Več na: http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/2161/objava.html. Matjaž Ferarič pohvali izbiro prog.
Sklep 2: Seznanili smo se z organizacijo alpskega turnirja.
- Evropski seminar za krpljanje
Od 26. do 28.2. 2019 je v kraju Eisenerz v Avstriji potekal seminar SOEE v krpljanju.
Udeležilo se ga je 12 članov iz različnih delov Evrope, med njimi predstavnika iz
CUDV Črna (kot organizatorji turnirja) in OŠ Gustava Šiliha (organizatorji naslednjih
zimskih državnih iger). Seminar je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
Športni direktor SOEE Mariusz Damentko nam je v teoretičnem delu predstavil plan
športnih aktivnosti 2019 do 2021 (predvideni seminarji in tekme). Poseben poudarek
je dal projektu FIT 5, ki naj bi se izvajal v čim večjem številu z varovanci, učenci s
posebnimi potrebami. Predstavil nam je splošne usmeritve, smernice SOEE in
športna pravila. Nato so udeleženci sodelovali na tekmovanju v krpljanju in v praksi
spoznavali pravila in izvedbo tekmovanja.
Sklep 3: Seznanili smo se s poročilom z evropskega seminarja za krpljanje.

- Poletne svetovne igre Abu Dhabi

Ljubomir Miličević govori o svežih spominih na izredno uspešne Poletne svetovne
igre v ZAE. Govori o igrah mnogih presežkov (hoteli, tekmovališča, dogajanje …) ter
seveda uspehih naših tekmovalcev, ki so osvojili 24 medalj. Nekaj o vtisih:
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2180/objava.html. Še več dobrih zgodb
je zbranih na spletni strani, še več fotografij na FB strani #specialci, kjer je bil
neverjeten odziv – objave do dosegle 120.000 ljudi; oblikovala se je zelo lepa
skupina ljudi, ki je aktivno spremljala dogajanje, dodaja Urška Kustura in doda, da je
bilo zelo dobro organizirano tudi za starše. Tina Skerlep pove, da je bil to za njo
enkraten dogodek, da si je zelo zapomnila obisk zabaviščnega parka, čudovita je bila
otvoritev in tudi hotel. Pajazit Cakiči pohvali sprejem na Brniku.
Sklep 4: Seznanili smo se s svežimi vtisi o uspešnem nastopu naših
tekmovalcev na Poletnih svetovnih igrah v Abu Dhabiju.
AD4
Ljubomir Miličević prebira in komentira INFO SOS 2018. Dogajanje je bilo zelo
pestro. Urška Kustura doda, da je polovica programa tekmovanj v podobnem
obsegu, kakor že ves čas delovanja, polovica pa je projektov, ki še dodatno
pripomorejo h kvaliteti življenja OMDR in doseganju boljših športnih rezultatov.
Poudari, da je »unified«, združeni šport - šport prihodnosti. Viktorija Pečnikar Oblak
ob tem doda, da je to pri nas nekoliko težje izvedljivo kakor na primer v Ameriki, da
pa so nedavno organizirali tekmo v inkluzivnem judu, ki je bila zelo uspešna. Ob tem
pove, da je bil podpisan tudi sporazum med Judo zvezo Slovenije in SOS-om o
sodelovanju na tem področju. Meni, da je SOS zelo dober most, povezovalec, saj
ima 50-letno zgodovino in dobro ime, veliko je že bilo narejenega. Meni, da moramo
mi biti tisti, ki povezujemo sektorje in dajemo usmeritve. Urška Kustura predlaga
delovno skupino v sestavi Viktorija Pečnikar Oblak, Tine Kovačič in Marko Janko, ki
razmišlja o nadaljnjih usmeritvah.
Sklep 1: Seznanili smo se s poročilom o delu SOS v letu 2018 in ga dajemo v
potrditev OZ. Oblikuje se delovna skupina, ki razmišlja o nadaljnjih usmeritvah
v zvezi z združenim športom v SOS.
Urška Kustura pokomentira finančno poročilo za leto 2018. Poročilo ustreza
vsebinskemu in se veže na posamezne projekte. Zaradi prenosa sredstev v leto 2019
po posameznih projektih je v končnem poročilu prikazana izguba, ki se pokriva s
presežkom prihodkov iz preteklih let. Viktorija Pečnikar Oblak ob tem pohvali
projekt Erazmus+, katerega del smo bili v lanskem letu, saj je to dobra priložnost za
promocijo in iskanje povezav med podobnimi organizacijami.
Sklep 2: Seznanili smo se s finančnim poročilom za leto 2018 in ga dajemo v
potrditev OZ.
AD5
Program SOS bo v drugi polovici leta 2019 zelo pester, saj je večina turnirjev zaradi
poletnih svetovnih iger predstavljena na jesenski termin. Nimamo organizatorja
kolesarskega turnirja, zato se le-ta prestavi na leto 2020. IO SOS do junija 2019
najde organizatorja. Matjaž Ferarič pove, da pri njih zaradi drugačne ureditve na
letališču izvedba turnirja ni več mogoča, da pa bi bilo dobro, da se najde kakšen
dolgoročen organizator tekmovanja. Morebiti bi lahko tekmovanje organizirali v
Dornavi, kjer so ga pred desetletjem že pripravili. Ali pa morebiti v Vipavi.

Sklep: Seznanili smo se s programom SOS za leto 2019 in ga dajemo v
potrditev OZ. Kolesarski turnir se prestavi v program za leto 2020. IO SOS do
junija 2019 najde organizatorja.
AD6
Komisija za podelitev priznanj v sestavi Suzana Bohorč, Slavko Einsekoler in Stanka
Grubešič je dne 19. 3. 2019 preko korespondenčne seje soglasno odločila, da
prejmejo:
plakete: Center Janeza Levca Ljubljana,
ga. Katarina Praznik - Društvo Sožitje Velenje,
ga. Klavdija Selan - CVIU Velenje,
priznanja: g. Bojan Pavič - NTK Vesna,
g. Gregor Kit - generalni sekretar Plavalnega kluba Olimpija,
ga. Sonja Ulrih - predstavnica Zveze plavalnih sodnikov Slovenije,
g. Sandi Papež - kolesarski klub Adria mobil,
Ministrstvo za obrambo,
ga. Barbara Rode - Center Janeza Levca Ljubljana,
Sklep: Podelijo se priznanja in plakete skladno s predlogom Komisije za
priznanja.
AD7
Urška Kustura pove, da so kriteriji za Švedsko 2021 skupek kriterijev za nastop na
zadnjih dveh svetovnih igrah, le letnice so temu ustrezno prilagojene.
Sklep: IO SOS sprejme Kriterije za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Švedska
2021. Čistopis kriterijev je priloga tega zapisnika.
AD8
Urška Kustura bere in komentira program za leto 2020. Ker je turnirja v krpljanju
letošnjo zimo ni bilo moč izvesti, je prioriteta, da se ga izvede še v letošnjem
koledarskem letu. V letu 2020 se izvede še turnir v smučarskem teku, ki je kriterij za
Švedsko 2021. Organizator judo turnirja je Judo klub Sokol, Ljubljana. Od seminarjev
je na vrsti seminar za trenerje plavanja.
Sklep: Seznanili smo se z osnutkom programa SOS za leto 2020. Čistopis je
priloga tega zapisnika.
AD9
Barbara Rode predstavi ugotovitve s seje Odbora tekmovalcev. Pregledali so
zapisnik zadnje seje ter poročilo o programu za lansko leto. Tina Skerlep je podelila
vtise z nedavnih svetovnih iger. V bodoče imajo tudi oni na razpolago projektor za
ogled fotografij ali poročil.

Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Urška Kustura
izvršna sekretarka SOS

