Zapisnik 15. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne
18. junij 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: 14.10
Zapisala: Urška Kustura
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev sklepov 14. seje IO SOS z dne 28.3.2013
3. Ocene in analize:
- Regijske MATP igre (Tanja Princes)
- Turnir v namiznem tenisu
- Regijske igre (vodje regij)
- Mednarodni turnir v balinanju (Srečko Hvalec)
- Turnir v atletiki (Ljubomir Miličević)
- Nogometna liga in Pokal Hervis (Suzana Bohorč)
4. Določitev kvote za Poletne svetovne igre, Los Angeles 2015 (Silvester Polc)
5. Dokumentacija o kaznivem dejanju, poročilo (Urška Kustura)
6. Rebalans finančnega načrta 2013 (Ljubomir Miličević)
7. Individualna registracija športnikov, uvedba (Urška Kustura)
8. Program SOS v drugi polovici leta (?priročnik za nogomet, seminar za košarko
in priročnik za košarko?)
9. Individualne kvote na državnih igrah (Silvester Polc)
10. Razprave o športih: namizni tenis, judo, floorball
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 14. seje IO SOS z dne 28.3.2013. Pove, da
se je pogovoril s Tinetom Kovačičem in da so jim v primeru tekmovanja v Črni
obljubili pico in so zaradi tega predčasno zapustili prireditev. Urška Kustura pove, da
še nimamo termina za izobraževanje »Odprte oči« v okviru zdravstvenega programa.
V kolikor izobraževanja ne bo do jeseni, bi na košarkarskem turnirju izvedli »Zabavni
fitnes«. Pove tudi, da smo prejeli ponudbo za uvedbo aplikacije za individualno
članstvo, ki pa je bila finančno nesprejemljiva. Pajazit Cakiči predlaga Zavod Janeza
Levca za prejemnika priznanja SOS za izvedbo evropskega turnirja. Ugotavljamo, da
smo na tem področju kot IO SOS malo neaktivni. Tanja Princes predlaga, da se
razprava o prejemnikih priznanj da na dnevni red ob izdaji razpisa, pri čemer IO SOS
predlaga svoje kandidate.
Sklep 1: Ob razpisu za prejemnike priznanj SOS se točka uvrsti na dnevni red,
pri čemer IO SOS predlaga svoje kandidate.
Sklep 2: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen.
AD 3
MATP regijske igre
Tanja Princes poroča o izvedbi MATP regijskih iger, na katerih je skupno sodelovalo
42 ekip, kar je 13 več kot leta 2009. Predvsem je viden porast v mariborsko-pomurski
regiji, kjer je število od lani naraslo za 23 tekmovalcev. Vsi organizatorji (VDC
Zagorje, OŠ IV Murska Sobota, VDC Postojna, VDC Saša Velenje in OŠ Antona
Janše Radovljica) poročajo o dobri organizaciji, hkrati se vsem zahvaljujemo za
izvedbo. Obširnejša poročila so na spletni strani.
Turnir v namiznem tenisu, Ljubljana, 12. april
Urška Kustura povzame poročila Hasana Sinanovića. Sodelovalo je 134
tekmovalcev iz 29 programov, pri čemer je bilo razvrščanje zelo zahtevno. Predlaga,
da se v ta namen uvedejo kvote ali pa se tekmovanje razširi na 2-dnevno. Meni, da bi
morali določenim turnirjem nameniti tudi več denarja. Aljoša Šip meni, da bi morala
biti pravila bolj natančna, saj je bilo ogromno časa porabljenega za razvrščanje,
hkrati pa študentje prostovoljci potrebujejo več izobraževanja. Urška Kustura
predlaga, da se za razvrščanje uporabljajo testi, ki se jih uporablja v mednarodnem
merilu. Ljubomir Miličević komentira, da je razvrščanje pri namiznem tenisu res
zahtevno, da je tekmovalcev veliko in da bo res potrebno določiti kvote. Obširnejše
poročilo na: http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1368/objava.html
Sklep 1: IO SOS razmisli o načinu uvedbe kvot za nastop na državnem
namiznoteniškem turnirju, hkrati pa je potrebno uvesti model testa, ki bi služil
za lažje razvrščanje tekmovalcev v skupine.
Regijske igre
Slavko Eisenkoler poroča o igrah ljubljansko-dolenjske regije, ki jih je organiziral
VDC Želva Ljubljana. Tekmovalo je 293 športnikov, podrobnejše poročilo na
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1380/objava.html.

Srečko Hvalec pove, da pri košarki ni bilo možnosti ogrevanja in da so elementi za
tiste, ki ne morejo igrati. Opozori, da so bili pri skoku z mesta previsoki prijavljeni
rezultati, da bi bilo potrebno izvesti skok z zaletom.
Organizator naslednjih iger je VDC Novo mesto.
Milena Pinter poroča o igrah primorsko-notranjske regije, ki so bile v Tolminu.
Tekmovalo je 151 športnikov iz 13 programov, igre so bile dobro pripravljene,
pohvala organizatorju. Podrobnejše poročilo na http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1372/objava.html.
Tanja Princes pove, da so bile lepe igre, da pa je bilo veliko tekmovalcev po
nepotrebnem v svojih skupinah, o čemer so se pogovorili na zaključnem sestanku.
Organizator naslednjih iger je OŠ Miroslava Vilharja Postojna.
Jure Vajs poroča o igrah gorenjske regije, ki jih je organizirala OŠ Helene Puhar v
Kranju. Vreme je bilo precej slabo, tekmovalo je 14 tekmovalcev manj kot lani, malo
je šepal protokolarni del, o čemer pa so se pogovorili na sestanku. Podrobnejše
poročilo na http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1371/objava.html.
Pajazit Cakiči doda, da moramo organizatorju pomagati, svetovati pri stvareh, za
katere vidimo, da ne gredo najboljše.
Organizator naslednjih iger je OŠ Antona Janše Radovljica.
Urška Kustura bere poročilo organizatorja iger za mariborsko pomursko regijo, ki je
bil OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Podrobnejše poročilo na http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1375/objava.html.
Ljubomir Miličević doda, da je bilo malo kaotično na prijavnici, sicer pa zelo
simpatične igre z dobro zabavo.
Organizator naslednjih iger je OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica.
Urška Kustura bere poročilo organizatorja iger za celjsko-koroško regijo, ki je bil
VDC Šentjur. Podrobnejše poročilo na http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1377/objava.html.
Organizator naslednjih iger še ni znan.
Doda še, da so bili skladno s plačano članarino in večjim številom tekmovalcev na
regijskih igrah izdani računi za tiste, ki so presegli kvoto. Izrazi tudi vprašanje članic
ali je pošiljanje obsežnih biltenov po navadni pošti še nujno.
Sklep 2: Pošiljanje biltenov z rezultati po navadni pošti ni več nujno. Rezultati
se pošljejo po e-pošti in objavijo na spletni strani.
Ljubomir Miličević še poudari, da morajo imeti stopničke za podeljevanje nujno
označenih vseh osem mest, vsa mesta pa morajo biti tudi vsaj nekoliko dvignjena od
tal in ne samo prva tri.
Mednarodni turnir v balinanju, Ljubljana, 31. maj in 1. junij
Srečko Hvalec poroča o turnirju, katerega se je udeležilo 110 tekmovalcev,
sodelovale so tudi ekipe Avstrije, Poljske, Luksemburga in Slovaške. Turnir je potekal
v čast 50-letnice Zveze Sožitje. Poudari, da tujci niso poznali takšnega sistema
tekmovanja, zato so se tekmovanja zavlekla. Dobro je bilo poskrbljeno za
spremljevalni program. Podrobnejše poročilo na http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1388/objava.html.
Sklep 3: Mednarodni balinarski turnir je bil uspešno izveden. V prihodnje VDC
Ajdovščina nadaljuje tradicijo organizacije državnega balinarskega turnirja.
Atletski turnir, Maribor, 6. junij
Ljubomir Miličević poroča o atletskem turnirju, kjer je bila tradicionalno gneča na
100 metrov, prvič je bilo izvedeno tekmovanje v metu vortexa. Poudari visok strošek

medalj, ki jih za izvedbo tekmovanj prispeva SOS. Izpostavi težave z odrivno desko
pri skoku v daljino z zaletom. Podrobnejše poročilo na http://www.specialnaolimpiada.si/si/aktualno/1389/objava.html
Sklep 4: V bodoče se v razpisu za atletski turnir opredeli oddaljenost odrivne
deske od doskočne jame pri skoku v daljino z zaletom.
Nogometna liga in Pokal Hervis
Urška Kustura poroča o izvedenem prvem delu nogometne lige – turnirji so bili na
Ptuju (VDC Sožitje Ptuj), v Velenju (CUDV Dobrna) in v Trbovljah (VDC Zagorje).
Jeseni bodo organizatorji: CUDV Radovljica, Društvo Sožitje Mežiške doline in OŠ
Minke Namestnik Sonje, finale pa bo 11. oktobra v Novem mestu. Pove, da se ekipa
Sožitja Ljubljana ni mogla udeležiti turnirja, ki je potekal čez teden in da je načelni
dogovor med organizatorji, da so turnirji v soboto. Predlog je, da se nogometašem na
finalu poleg pokalov podelijo tudi medalje SOS. Prisotni se strinjajo.
Sklep 5: Nogometašem se na finalu pokala lige malega nogometa poleg
pokalov podelijo tudi medalje SOS.
SOS je dvanajstič sodelovala na Pokalu Hervis. Podrobnejše poročilo na
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1385/objava.html, Miran Brejc doda,
da so igrali to pot z ženskami in da je bilo v Kopru zelo lepo. Od kariere so se
poslovili nogometaši VDC Koper, katerim so bile simbolično podeljene majice NZS.
Urška Kustura pove, da je bil predlog s strani glavne trenerke, da se podelijo
priznanja, vendar sta s predsednikom smatrala, da je potrebno natančneje opredeliti
prejemnike priznanj, katerim smo dolžni še priznanja od lanske 20-letnice lige malega
nogometa.
AD 4
Ljubomir Miličević komentira pogoje za določitev kvote za nastop na Poletnih
svetovnih igrah v Los Angelesu leta 2015. Predstavi kategorije in število tekmovalcev
po posameznih športih. Kar 20% tekmovalcev naj bi izhajajo iz združenega (unified)
športa. Določitev kvote zahteva z naše strani tudi razvrstitev v posamezne kategorije.
Obrazec je potrebno oddati do 10. septembra. Temu bo moral biti prilagojen tudi
slovenski razpis, ki ga bo IO SOS obravnaval na oktobrski seji.
Predlog kvote: atletika in plavanje 2+2; namizni tenis, kolesarstvo, balinanje in judo
1+1. V ekipnih športih je na vrsti nogomet, vendar je za igro s 7 igralci prostih samo
16 mest, v košarki pa bo jih je na voljo 32.
Izpostavi dilemo za nastop tekmovalcev v judu, glede na to, da že nekaj let ni bilo
judo turnirja. Jaka Kolbl odgovarja, da se trenutno judo razvija na Jesenicah, v okviru
Sokola Ljubljana, v Kopru in Celju. Dogovarjajo se tudi za skupne treninge, v oktobru
pa naj bi bil organiziran turnir s pomočjo Judo zveze Slovenije, ki bo turnir tudi
finančno podprla. Dilema je namreč, da SOS ne more podpreti turnirja, na katerem
sodelujejo specialci, ki trenirajo v klubih in niso člani SOS. Tanja Princes meni, da
morajo imeti tudi specialci, ki so vključeni v SOS, enake možnosti, da se vključijo v
treninge juda. Jaka Kolbl pridobi informacijo s strani klubov o možnostih včlanitve,
katero mi nadalje pošljemo članicam. Ljubomir Miličević dodaja, da je vesel, da bi
se v SOS včlanili tudi klubi. Tanja Princes še dodaja, da je potrebno postaviti dober
sistem, da bodo tudi zunanji trenerji ozaveščeni o delovanju in poznavanju SOS.
Jaka Kolbl še pove, da bo v kratkem pripravil najnovejšo verzijo pravil.
Sklep 1: Jaka Kolbl pridobi informacijo s strani judo klubov o možnostih
včlanitve, katero mi nadalje pošljemo članicam.

Sklep 2: V kvoti za nastop na Poletnih svetovnih igrah leta 2015 kandidiramo z
obema ekipnima športoma.
Sklep 3: Ljubomir Miličević in Silvester Polc v začetku septembra pripravita
predlog kvote po posameznih kategorijah.
AD 5
Urška Kustura predstavi kronologijo poteka kaznivega dejanja, odtujitve denarja.
Člani so vso dokumentacijo o tem predhodno prejeli že po e-pošti. Ljubomir
Miličević doda, da je odnos Policije do primera res nekorekten in je preiskava z
njihove strani zaključena. Aljoša Šip doda, da ga moti, da ni uradnega zapisa
postopka, za katerega je SOS po OZ zaprosila, a dobila skop Policijski zapisnik.
Ljubomir Miličević predlaga, da poiščemo brezplačno pravno pomoč prek Zveze
Sožitje, da se tudi po tej poti preveri, ali je bilo v postopku res narejeno vse, kar je
bilo v moči Policije. Aljoša Šip doda, da je potrebno igrati tudi na to noto, da smo
organizacija, ki skrbi za osebe s posebnimi potrebami.
Sklep: Poiščemo brezplačno pravno pomoč prek Zveze Sožitje, da se tudi po
tej poti preveri, ali je bilo v postopku res narejeno vse, kar je bilo v moči
Policije.
AD 6
Ljubomir Miličević pove, da napovedanega rebalansa po nasvetu Mateje de Reya
ni potrebno izvesti, da pa bo poraba sredstev do konca leta morala biti kar se da
racionalna. Gre namreč za manjko s strani Zveze Sožitje, ki bo od načrtovanega
zneska prispevala 9.000 EUR manj. Predlaga, da se privarčujejo sredstva s postavke
Kluba staršev, seminarji (košarka, balinanje) pa se preložijo na prihodnje leto ali letos
izvedejo v zelo skromni obliki. Za Mednarodni balinarski turnir se nameni 700 EUR
manj. V kolikor bo potrebno izvesti rebalans, bi ga sprejemali jeseni. Aljošo Šipa
zanima ali Zveza Sožitje išče tudi kakšne alternativne vire. Tanja Princes se
pridružuje, da bo potrebno razmišljati tudi v tej smeri in ne samo čakati na FIHO.
Predlaga, da se pripravi poseben sestanek v ožjem sestavu, na katerem bi se
dogovorili o možnih virih dodatnega financiranja.
Sklep: Pregledajo se razpisi in razišče se možnost sodelovanja na le-teh bodisi
prek Zveze Sožitje ali sami.
AD 7
Urška Kustura pove, da smo pridobili ponudbo za oblikovanje samostojne aplikacije
za individualno registracijo športnikov, vendar je bila izvedba le-te predraga. Tako bi
do konca leta pripravili vse potrebno za uvedbo GMS sistema, ki je že naložen na
društvenem računalniku. Sekretarka se poleg športnega direktorja in predsednika
udeleži športne konference, kjer se udeleži izobraževanja na temo GMS sistema.
Sklep: Do konca leta se pripravi platforma za uvedbo GMS sistema za
individualno registracijo športnikov, s katero se začne s 1.1.2014.
AD 8
V okviru sodelovanja SOS na Eurobasketu Aljoša Šip pove, da je potrebno dregniti
organizatorje; sicer sta bila s sekretarko na sestanku, kjer smo izrazili svoje želje
glede sodelovanja, čakamo na odločitev ali bo ekshibicijska tekma na tekmi Slovenije
s Španijo ali Hrvaško. Tekma bo v Celju. En dan bo v celoti namenjen košarkarjem s
posebnimi potrebami, OMDR pa se bodo lahko vključevali tudi kot prostovoljci.
Informacije ima Aljoša Šip. Glede košarkarskega turnirja naproša SOS, da pripravi

vlogo za brezplačen najem dvorane in da se poveže z direktorjem ZUJL, saj so v
bližnji preteklosti izvedli že precej velikih projektov in naklonjenost le-tem upada.
Seminar je v načrtu, prav tako priročnik, nadeja se sodelovanja s FŠ, seminar bi bil
na Dečkovi, vse pa je odvisno od razpoložljivih sredstev.
Plavalni turnir bo 5. oktobra.
AD 9
Ljubo Miličević v odsotnosti športnega direktorja Silvestra Polca predstavi model
individualnih kvot, ki ga je pripravil Polc. Model še ni dokončno izdelan, saj še kar
nekaj lokalnih programov ni vrnilo anket. Velja ugotovitev, da bodo kljub
»individualnim« kvotam vodje regij imeli še vsaj nekaj let vidno vlogo pri
zapolnjevanju le-teh. Bo pa sistem na dolgi rok zagotovo zaživel tako kot si to želimo.
Sklep 1: Organizator iger 2014 v dogovoru s športnim direktorjem določi
število tekmovalcev (cca. 300) in datum izvedbe iger (do jesenske seje).
Sklep 2: Do jesenske seje se izdelajo dokončne »individualne« kvote.

AD 10
Ljubomir Miličević pove, da je floorball zagotovo atraktiven šport, hkrati pa
enostaven, saj se lahko igra v vsaki telovadnici. Z njim se mora ukvarjati vsaj 5
programov, da bo prerasel v demonstracijski šport.
Kar se tiče trenerja namiznega tenisa bi šel razpis ven prihodnje leto v okviru volitev,
saj je bil en razpis že poslan, odziva pa ni bilo.
AD 11
Ljubomir Miličević pove, da smo na seminar za plavanje Michael Phelps v Dublinu
prijavili Petra Cusmo. Vse stroške je pokrila SOEE, izražena je bila zahteva po
aktivnem znanju Angleščine in nadaljnjem širjenju znanja v drugih državah. Pajazit
Cakiči meni, da bi se lahko vprašalo glavnega trenerja. Ljubomir Miličević
odgovarja, da je bil omenjeni trener potrjen korespondenčno in večinsko in da je
vabilo, da smo lahko kandidirali in bili izbrani za ta seminar, tudi priznanje za naš
program.
Ljubomir Miličević nadalje govori o programu Mladi športnik, s katerim doslej nismo
imeli stroškov, saj je delovanje podprla Fundacija Mattel. Predlaga, da se z jesenjo v
delo IO vključi Tatjana Visočnik, hkrati pa se doreče obseg programa v prihodnje.
Sklep: Jeseni se v delo IO SOS vključi tudi predstavnica za program Mladi
športnik Tatjana Visočnik.
Urška Kustura dopolni, da so sodelujoči vrtci prejeli majice (prek 300 majic) in da so
ob koncu šolskega leta izvedli športne dneve.
Tanja Princes poroča o sodelovanju na MATP dnevu na Hrvaškem, kjer je sodeloval
CIRIUS Vipava in OŠ Gustava Šiliha. Gre za začetek dobrega sodelovanja s sosedi
tudi na tem področju. Hkrati predlaga, da se ob koncu letošnjega leta za novoletno
kosilo dogovorimo v gostilni Druga violina in tako podpremo enega izmed naših
programov.
Urška Kustura pove, da se bo ekipa VDC Postojna kot predstavnik primorskonotranjske regije udeležila Mednarodnega atletskega turnirja na Madžarskem.
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