
 
 
Zapisnik 14. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne               

28. marec 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: 12.00 
Zapisala: Urška Kustura 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 13. seje IO SOS z dne 11.12.2012  
3. Ocene in analize: 

- Zimske svetovne igre (Ljubomir Miličević) 
- Turnir v krpljanju (Silvester Polc) 
- Seminar o organiziranosti (Urška Kustura) 

4. Zdravstveni  program, razširitev programa (Urška Kustura) 
5. Potrditev finančnega načrta za leto 2013 
6. Sprejem finančnega poročila in bilance društva za leto 2012 
7. Potrditev prejemnikov priznanj SOS za leto 2013 
8. Program SOS do konca junija (vodje regij priskrbite datume regijskih iger!) 
9. Mednarodni balinarski turnir ob 50-letnici Sožitja (aktualne informacije) 
10. Predstavitev floorballa, Damir Bakonić, Floorball zveza Slovenije 
11. Razno  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD 1 
Ljubo Miličević pozdravi vse zbrane. Bere in komentira dnevni red. 
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen. 
 
AD 2 
Ljubo Miličević bere in komentira sklepe 13. seje IO SOS z dne 11.12.2012. Urška 
Kustura pove, da je poslala e-pošto na direktorico CVD Golovec za predstavitev v 
okviru Sekcije direktorjev VDC-jev, vendar ni bilo odziva. Prosi Leona Štembergerja, 
če se lahko poveže z njo. Hkrati pove, da je bil poslan razpis za trenerja namiznega 
tenisa, vendar ni bilo nobene kandidature. Ostali sklepi so realizirani. 
Sklep: Zapisnik 13. seje IO SOS z dne 11.12.2012 je potrjen. 
 
AD 3 
Ljubomir Miličević poročilo o svetovnih igrah zaradi časovne stiske poda na OZ. 
Turnir v krpljanju, Črna, 14. februar 
Turnir je bil prvič izveden samostojno. Udeležilo se ga je 160 tekmovalcev iz 31 
programov, kar je v primerjavi z 2012 55 tekmovalcev več, predvsem nekaj tudi na 
račun tekačev, ki so »prestopili« h krpljarjem. Sodelovalo je tudi šest novih 
programov. Podrobnejše poročilo na: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1331/objava.html. Silvester Polc doda, da Dobrne ni bilo na 
kosilo. Glede na to, da se to ni zgodilo prvič, IO sprejme naslednji  
Sklep: Ljubomir Miličević se o tem pogovori s Tinetom Kovačičem.  
 
Seminar o organiziranosti, Ljubljana, 7. marec 
Urška Kustura o seminarju, ki je bil organiziran že četrto leto. Letos se ga je 
udeležilo 30 slušateljev, program je bil enak kot prejšnja leta. Bilo je veliko diskusije 
in vprašanj. Podrobnejše poročilo na: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1338/objava.html. 
 

AD 4 
Urška Kustura poroča, da je Milena Pinter v okviru letnega srečanja okulistov 
predstavila SOS in zdravstveni program ter izvajanje testiranj »Odprte oči«. Slušatelji 
so bili navdušeni, pridobili smo koordinatorko, čakamo na termin obveznega 
izobraževanja.  
Sklep: Zdravstveni program SOS se razširi na program odprte oči. Prvo 
testiranje izvedemo jeseni na košarkarskem turnirju. 
 
AD 5 
Urška Kustura pove, da je finančni načrt enak, kot na zadnji seji, le postavka 
Mednarodnega balinarskega turnirja je znižana s 7.000 na 4.700 EUR, o čemer je bil 
organizator že obveščen. Marijan Lačen doda, da je potrebno iz finančnega poročila 
za 2012 navesti točen prenos iz leta 2012 in uskladiti prihodke in odhodke pred 
nerazporejenega.  
Urška Kustura pove, da so članice (79) članarine za leto 2013 že skoraj v celoti 
poravnale in da je iz tega razvidno, da je število športnikov 1557, kar je nekoliko manj 
kot leta poprej. Trenerjev je 281. Pove, da je izstopil VDC Koper s precejšnjim 
številom športnikov. Srečko Lapajne meni, da se moramo aktivno vključiti v 
reševanje te problematike, Pajo Cakiči predlaga, da se v to vključi tudi predsednica 
Zveze Sožitje. Urška Kustura pove, da so bili na seminarju prisotni predstavniki 
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Sožitja obalnih občin, ki so zagotovili, da bodo skušali poskrbeti za športnike VDC 
Koper.  
Marijan Lačen predlaga, da se uvede individualna registracija športnikov, tako da 
ima vsak posameznik svojo kodo. Na ta način se do 2014 ustvari baza tekmovalcev. 
Sklep 1: Finančni načrt za leto 2013 je potrjen. 
Sklep 2: SOS ponudi strokovno pomoč vsem obalnim društvom, ki bi to želela. 
Sklep 3: Urška Kustura se pogovori s potencialnim izvajalcem glede uvedbe 
individualne registracije športnikov in poroča na junijski seji. 
 
AD 6 
Ljubomir Miličević komentira finančno poročilo SOS za leto 2012. Prihodki in 
odhodki so v skladu z načrtom. Nekaj manj je prihodkov, saj je bil ves denar, 
namenjen za pokrivanje letalskih vozovnic za svetovne igre, s strani ZŠIS-POK 
nakazan šele v letošnjem letu. Pri odhodkih pove, da je bilo zaradi nedovoljenih 
dvigov na bankomatu društvo oškodovano za 6.000 EUR; preiskava še poteka. 
Sklep: Finančno poročilo SOS za leto 2012 je sprejeto in se da v potrditev OZ. 
 
AD 7 
Komisija za priznanja je prejela dva predloga za podelitev priznanja SOS: Slavica 
Maraž Vičič, OŠ Kozara in Nataša Hreščak, CUEV Strunjan. Priznanja imajo od 
letošnjega leta po dobrem desetletju nov dizajn. Leon Štemberger doda, da bi 
priznanja morala biti uokvirjena.  
Sklep 1: Predloga za priznanje SOS za leto 2013 sta potrjena. 
Sklep 2: Priznanja naj bodo v prihodnje ponovno uokvirjena, prejemnikom 
priznanj pa se poleg tega izroči tudi cvetje. 
Sklep 3: IO SOS bo v bodoče tudi sam aktivneje predlagal prejemnike priznanj. 
 
AD 8 
Program SOS do konca junija 
18. Nogometna liga SOS, april - oktober 
Namiznoteniški turnir, Zavod Janeza Levca, 12. april 
 
Regijske igre MATP, april: 
17.4. mariborsko-pomurska: OŠ IV Murska Sobota 
17.4. ljubljansko-dolenjska: VDC Zagorje 
18.4. primorsko-notranjska: VDC Postojna 
20.4. celjsko-koroška: VDC Saša, Velenje  
25.4. gorenjska: OŠ Antona Janše Radovljica 
 

Regijske igre, maj: 
8.5. primorsko-notranjska: OŠ Franceta Bevka Tolmin  
11.5. gorenjska: OŠ Helene Puhar Kranj  
17.5. ljubljansko-dolenjska: VDC Želva Ljubljana 
18.5. celjsko-koroška: VDC Šentjur – enota Šentjur 
mariborsko-pomurska: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer  
 
13. Evropski nogometni teden, 18.- 26. maj  
Mednarodni balinarski turnir ob 50-letnici Zveze Sožitje, CUDV Draga, 30.5. - 1. junij 
Atletski turnir, OŠ Gustav Šilih Maribor, 6. junij 
Evropski turnir v košarki, Istanbul, Turčija, 19.-23. junij 



AD 9 
Od tujih ekip so se vabilu odzvale le štiri ekipe od 11, tako da bo turnir kombinacija 
državnega in mednarodnega turnirja. Tuje ekipe pridejo v četrtek, 30. maja; v petek, 
31. maja, je državni turnir, na katerega je prijavljenih 120 tekmovalcev + 20 tujih, 
tekmovali pa bodo v bližanju, posamezno in v dvojicah. Ta dan bo tudi svečana 
otvoritev in podelitev medalj ter zabava. V soboto, 1. junija, bodo tekmovale tuje 
ekipe ter 3-4 slovenske. Zvečer bo zaključek, v nedeljo 2. junija tuje ekipe odpotujejo. 
Sklep: Srečo Hvalec in Silvester Polc še naprej koordinirata aktivnosti glede 
turnirja in dorečeta število slovenskih ekip na mednarodnem delu turnirja.  
 
AD 10 
Damir Bakonić je prisotnim predstavil floorball. Odziv je bil dober.                        
 
AD 11 
Ljubomir Miličević seznani IO z udeležbo košarkarske ekipe na Evropskem turnirju, 
ki bo od 19. do 23. junija 2013 v Istanbulu. Tja bi naj šla mariborsko-pomurska regija, 
a ker ta ne more sestaviti kompletne ekipe (2 tekmovalca VDC Ptuj, 2 OŠ Gustav 
Šilih), bodo v tej tudi košarkarji iz ljubljansko-dolenjske regije (4 igralci Sožitja 
Ljubljana). Glavni trener je Srečo Hvalec, njegov pomočnik Igor Leber.  
 
 
 

Ljubomir Miličević            Urška Kustura 
predsednik SOS            izvršna sekretarka SOS 
 


