Zapisnik 13. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne
11. december 2012 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: 13.15
Zapisala: Urška Kustura
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev sklepov 12. seje IO SOS z dne 16.10.2012
3. Ocene in analize:
- Seminar Mladi športnik
- Evropska konferenca, Istanbul
- Turnir v ekipnih elementih košarke + Euroliga
- MATP vodne državne igre
4. Zdravstveni program, razširitev programa
5. Individualne kvote na državnih igrah, vprašalniki (Silvester Polc)
6. Svetovne igre, Pjongčang 2013 - aktualne informacije (Ljubomir Miličević)
7. Program SOS za leto 2013
8. Finančni načrt SOS ter višina članarin in kotizacij za leto 2013
9. Mednarodni balinarski turnir ob 50-letnici Sožitja (termin, lokacija,št. vabljenih)
10. Razno (seminar za košarko, nogometni priročnik, nova grafična podoba)

AD 1
Ljubo Miličević pozdravi vse zbrane, še posebej novega člana Aljošo Šipa. Bere in
komentira dnevni red.
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen.
AD 2
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe 12. seje IO SOS z dne 16.10.2012. Vsi
sklepi so realizirani.
Sklep: Zapisnik 12. seje IO SOS z dne 16.10.2012 je potrjen.
AD 3
Urška Kustura poroča o izvedbi seminarja Mladi športnik, ki je bil 14. novembra na
OŠ Gustava Šiliha, pripravila pa ga je koordinatorica programa Tatjana Visočnik.
Seminarja se je udeležilo 8 slušateljic, kratka predstavitev pa bo še na študijski
skupini, kjer je še več vrtcev. Predstavljene so bile metode dela in pripomočki,
program pa je bil tudi praktično prikazan. SOS je za omenjeni program pridobila
sredstva v višini 5.000 dolarjev za razširitev projekta do konca marca 2013. Do takrat
moramo oddati tudi poročilo o doseženih rezultatih in porabi denarja. Izdan je bil tudi
priročnik skupaj z zgibanko, oboje je predstavljeno tudi na spletni strani. Priročnik bo
poslan vsem slušateljicam, še preostalim vrtcem in vsem članicam. Predlog je, da se
program Mladi športnik uvede na seminarje Zveze Sožitje za mlade starše. Slednje
koordinira Srečko Lapajne.
Urška Kustura poroča o udeležbi na Evropski konferenci SO, ki je bila od 15.-18.
novembra v Istanbulu v Turčiji. Poudarjeni so bili športi, ki bodo v evropskem merilu
vse do leta 2014 veljali za prioriteto; za nas je med temi športi zanimivo alpsko
smučanje. Zahvalili so se nam za organizacijo Evropskega turnirja v namiznem
tenisu. Veliko časa je bilo namenjenega korporativnemu sponzorstvu, torej
vzajemnemu sodelovanju med partnerjema ter lobiranju. Beseda je bila tudi o
olimpijskem ognju; želja je, da se ponovno vključimo z večjim projektom v letu
evropskih iger. Pomemben člen je še osvežena podoba logotipa specialne olimpiade.
Vse materiale bi bilo potrebno v duhu tega posodobiti do leta 2015. Ponovno je bila
beseda o družinskem programu in programu Mladi športnik. Izpostavljen je bil pomen
osebnih izkušenj staršev, pri čemer menim, da bi bila pravšnja priložnost za njihov
osebni nagovor v okviru regijskih iger prihodnje leto, ko bomo napovedovali 50letnico Zveze Sožitje. Ugotavlja, da smo še vedno šibki na področju informatike v
smislu zajemanja podatkov o tekmovalcih in – še vedno – neaktivnega GMS
programa. Predlaga organizacijo evropske konference v letu 2018 in organizacijo
evropskih iger v letu 2022.
Ljubomir Miličević se je v istem času udeležil sestanka CTAC komisije v okviru
SOEE, ki je potekal v Belgiji. Predstavi belgijski sistem organiziranja.
Urška Kustura poroča o košarkarskem turnirju v Žalcu. Turnir v ekipnih elementih
košarke se je odvijal v soboto, 24. novembra, v Žalcu pod okriljem II. OŠ Žalec.
Karmen Posedel Golob poroča, da je sodelovalo 18 ekip iz cele Slovenije s 101
tekmovalcem. Glede na prijavljen rezultat so ekipe tekmovale na treh nivojih, na
vsakem po šest. Tekmovanja so potekala zelo tekoče. Težava je bila, ker so bili
nekateri prijavljeni rezultati nerealni in so posledično tekmovalci zelo izstopali v
svojih skupinah, zato predlaga, da na naslednjem turnirju dodamo kvalifikacije in po
kratkih predstavitvah ekip določimo skupine.

Ljubomir Miličević doda, da je bilo tekmovanje dobro organizirano in da se časovno
lahko izvedejo tudi kvalifikacije. V prihodnje je potrebno dobro opredeliti, katere
športnike, s kakšnimi sposobnostmi, se lahko pripelje na takšno tekmovanje. Srečko
Hvalec opozori na to, da mora biti tekoči rezultat tekme ves čas razviden. Marijan
Lačen poudari, da mora vsak imeti možnost tekmovanja, saj nekateri dobri košarkarji
zaradi nezadostnega števila le-teh znotraj svojega lokalnega programa ne morejo
sodelovati v ekipi. Hkrati se poveča sodelovanje deklet, ki sicer ne igrajo košarkarske
igre.
Sklep 1: Tekoči rezultat tekme mora biti ves čas razviden.
Sklep 2: Tekmovalna komisija, športni direktor, Aljoša Šip in Karmen Posedel
Golob dorečejo sistem tekmovanja na naslednjem turnirju ter omejitve za
nastop tekmovalcev (tekmovalci s kakšnimi sposobnostmi se lahko udeležijo
turnirja v ekipnih elementih).
Urška Kustura poroča o ogledu tekme Eurolige. 50 košarkarjev iz 7 lokalnih
programov (vabila so bila poslana članicam, ki so se udeležile turnirja v Žalcu) si je v
petek, 7. decembra, ogledalo tekmo Eurolige med ekipama Union Olimpija in BC
Khimki Moscow. S sodelovanjem na tekmi je bil zaokrožen Evropski košarkarski
teden, projekt, ki v Evropi teče že deveto leto. Kar 24 tekem letošnje Turkish Airlines
Eurolige pod sloganom »Košarka za vse« je bilo posvečenih specialnim olimpijcem,
pri čemer so slednji na parket lahko pospremili velika imena evropske košarke.
Slovenski specialni olimpijci že nekaj let zapored gostijo na tekmah Uniona Olimpije
in tudi letos bo tako. Specialci so tako ljubljanskim košarkarjem pomagali do
pomembne zmage.
Urška Kustura poroča o 5. Vodnih MATP državnih igrah, ki so bile 28. novembra v
CUDV Draga Ig. Jožica Kovačič poroča, da se je iger udeležilo 14 ekip s 47
tekmovalci. Vodne aktivnosti so se izvajale na treh nivojih glede na stopnjo pomoči.
Vsi tekmovalci pa so ne glede na nivo izvedbe bili pogumni in uspešni v svojih
poskusih. Vsi so za svoje dosežke prejeli priznanje in medaljo. Različne zanimive
ustvarjalne delavnice so pripomogle, da je sama prireditev potekala tekoče, pestro in
v prijetnem vzdušju. Po kosilu je sledila težko pričakovana podelitev medalj in
priznanj.
Tanja Princes doda, da so bile igre dobro organizirane; sicer je bilo kar precej
naporno, vendar so igre dobro tekle. Helena Gril se pridružuje pohvali, izpostavi le,
da bi bilo potrebnega več časa za izvedbo tekmovalne naloge.
Sklep 3: 5. Vodne državne MATP igre so bile dobro organizirane; pohvala
organizatorju.
AD 4
Urška Kustura poroča, da je bila v okviru razširitve zdravstvenega programa
vzpostavljena vez z Matjažem Mihelčičem, oftalmologom, ki je pred več leti že bil
vključen v program, vendar zaradi takratne situacije pregled vida nikoli ni zaživel.
Zdaj je situacija ugodnejša, študij omenjenega programa poteka tudi v Sloveniji. SOS
bo svoje delovanje predstavila 15. marca 2013 na njihovem letnem srečanju v
Portorožu, kjer bo izbran tudi koordinator programa za pregled oči; le-ta se mora
potem mednarodno usposobiti, prvo testiranje pa bi predvidoma izvedli na državnih
MATP igrah jeseni v Radovljici.
Sklep 1: Veseli smo dobre novice glede možnosti zagona programa pregleda
vida v okviru zdravstvenega programa SOS.

Urška Kustura še doda, da se bo koordinator za zabavni fitnes udeležil
mednarodnega usposabljanja v okviru svetovnih iger v Koreji, pri čemer bo pridobil
naziv koordinatorja za Balkan, kar je pohvala za njegovo delo.
Silvester Polc pripomni, da po vseh navedenih pohvalah delo Tineta Kovačiča
znotraj CUDV Dobrna na športnem področju ne poteka dobro. Ekipa se namreč ni
udeležila letošnjih regijskih iger. Marijan Lačen poudari, da je udeležba na regijskih
igrah skladno z ideologijo specialne olimpiade osnova. Ugotovljeno je, da dotični
znotraj centra ni več zadolžen za športne programe in da je omenjena situacija
prehodnega značaja zaradi predaje dela.
Srečko Lapajne meni, da se je potrebno o takih stvareh, kjer gre za manipulacijo z
OMDR, pogovarjati. Leon Štemberger predlaga sodelovanje s Sekcijo direktorjev
VDC-jev; Marijan Lačen doda, da je potrebno brez ambicij in pritiskov SOS
predstaviti v okviru sekcije.
Sklep 2: Povežemo se s Sekcijo direktorjev VDC-jev in se dogovorimo za
predstavitev SOS v okviru njihovih srečanj.
AD 5
Silvester Polc predstavi končni vprašalnik za lokalne programe. S pridobljenimi
podatki bi na dolgi rok lahko delovali kakor na evropskem nivoju (pridobivanje kvot).
Vprašalnik se pošlje skupaj s koledarjem, izpolnjene prejmejo ga vodje regij, ki
morajo zagotoviti 100% vrnjene podatke. Vprašalnik se pošlje tudi Dornavi, ki se bo v
letu 2013 ponovno vključila v program SOS.
Sklep: Vprašalnik za lokalne programe se pošlje pred novim letom; vodje regij
zagotovijo 100% vrnjene podatke.
AD 6
Urška Kustura poda aktualne informacije o pripravah na svetovne igre. Letalske
karte so plačane v višini 35%, preostali znesek bo potrebno poravnati takoj januarja.
Članice so v večji meri že poravnale svoj prispevek. Oprema je v celoti naročena,
znesek bo cca. 600 EUR na osebo, kakor je bilo načrtovano. Urejen je aranžma za
Jurija Franka, ki bo na igrah od otvoritve do 3. februarja. Njegov strošek (letalska
karta + oprema) znaša cca. 1.500 EUR. Odhod in prihod ekipe izpred Hotela Mons
Ljubljana. Ljubomir Miličević doda, da se bo ekipa v decembru sestala na pripravah
v Mariboru, snežne priprave pa bodo prav tako v Mariboru sredi januarja.
Sklep: Seznanili smo se z aktualnimi informacijami glede priprav na zimske
svetovne igre.
AD 7
Pri programu za naslednje leto Ljubomir Miličević pove, da bosta plavalni turnir
skupaj organizirala VDC Tončke Hočevar in Sožitje Ljubljana. Manjkajoči organizator
regijskih iger za celjsko-koroško regijo je VDC Šentjur – enota Šentjur. Mednarodni
balinarski turnir ob 50-letnici Zveze Sožitje bo v organizaciji CUDV Draga-Ig od 31.
maja do 2. junija. Nimamo še organizatorja judo turnirja.
Mednarodno sodelovanje:
Evropska športna konferenca, Antwerpen, Nizozemska, 19.-22. september
Evropsko tekmovanje v balinanju, Cremona, Italija, 25.-29. september
Evropski MATP seminar, Malta, oktober
Sklep: Program SOS za leto 2013 je potrjen in se da v sprejem OZ.

AD 8
Finančni načrt je od zadnje seje nespremenjen. Ker bo nekoliko manj ostanka iz leta
2012, bo znižana postavka nerazporejeno; to se korigira do občnega zbora.
Postavka za mednarodni balinarski turnir zaenkrat ostaja nespremenjena – 7.000
EUR.
Urška Kustura pove, da so bile članarine leta 2010 dvignjene za 5% in se ne bi
spreminjale in predstavi predlog dviga kotizacij, ki so enake že od leta 2008. Člani IO
SOS ugotavljajo, da ni pravi čas za dvig kotizacij in da naj le-te ostanejo
nespremenjene. Potrebno je poskrbeti, da bodo organizatorji regijskih iger vedeli za
organizacijo le-teh dlje časa vnaprej!
Sklep 1: Finančni načrt SOS za leto 2013 je potrjen in se da v sprejem OZ.
Sklep 2: Višina članarin in kotizacij se ne spremeni in ostaja enaka, kakor v letu
2012. Oboje se da v sprejem OZ.
AD 9
Termin Mednarodnega balinarskega turnirja je od 31. maja do 2. junija v organizaciji
CUDV Draga na balinišču na Malenškovi v Ljubljani (4-stezno). Pridobimo podatek,
katere države balinajo. Povabimo jih največ 11 s kvoto 4+2, določimo tudi slovenske
predstavnike. Srečko Hvalec in Urška Kustura skupaj pripravita BID, ki se pošlje
Mariuszu. Predprijava se razpošlje do 15. januarja.
Sklep: Zastavili smo okvirje organizacije Evropskega turnirja v balinanju.
AD 10
Seminar za košarko se izvede v januarju. Nogometni priročnik je v delu in se ga
realizira februarja skupaj z razpisom na nogometno ligo. Urška Kustura pove, da je
dobila odstopno izjavo od Hasana Sinanovića. Slednjemu se pošlje zahvala za
sodelovanje v IO SOS, januarja pa se z računi za članarino pošlje razpis za novega
trenerja za namizni tenis. Slednji se udeleži tudi seminarja v Varšavi.
Miran Brejc in Suzana Bohorč poroča o priznanju, ki ga je SOS prejela s strani
ZŠIS, ki letos obeležuje 50 – letnico organiziranega delovanja športa invalidov v
Slovenji. Ob tem jubileju se je Zveza zahvalila številnim posameznikom in različnim
organizacijam ter ustanovam, predvsem pa samim športnikom za razvoj športa
invalidov.
Urška Kustura pove, da smo ponovno dobili poziv s strani florbal zveze, da bi ta
šport vključili v program SOS. Na svetovnem nivoju je šport v porastu, glede na to, da
gre za zimski ekipni šport, bi ga lahko uvedli tudi v SOS. Člani IO SOS se strinjajo,
predstavnika zveze se povabi na naslednjo sejo, na svetovnih zimskih igrah v Koreji
si vodja ekipe ogleda demonstracijo.
Naslednja seja bo na dan Občnega zbora društva, predvidoma v četrtek, 28. marca.
Sledilo je tradicionalno novoletno kosilo in druženje.

Ljubomir Miličević
predsednik SOS

Urška Kustura
izvršna sekretarka SOS

