
 
 

 
 
 
 
Zapisnik 24. Občnega zbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne 10. 
november 2020 ob 14.00 uri, Zoom konferenca. 
 
 
Vabljeni:  
Članice SOS  
Člani IO SOS  
Člani NO SOS 
Odbor tekmovalcev 
Zveza Sožitje 
ZŠIS-POK  
 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek občnega zbora: 14.30 
Zaključek občnega zbora: 15.45 
Zapisala: Urška Kustura 
 
 
DNEVNI RED:  
1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh 
overovateljev 
2. Potrditev dnevnega reda  
3. Pregled in potrditev sklepov 23. občnega zbora z dne 26.3.2019 
4. Poročilo o delu SOS za leto 2019 (INFO SOS - priloga)  
5. Finančno poročilo SOS za leto 2019 (priloga) 
6. Poročilo nadzornega odbora o delovanju društva v letu 2019  
7. Poročilo o prisotnosti članov 
8. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2019  
9. Obravnava in sprejem programa SOS za leto 2020 in 2021 (priloga) 
10. Obravnava in sprejem finančnega načrta SOS za leto 2020, 2021 (priloga) ter 
višina kotizacij in članarin za leto 2020/2021 (priloga) 
11. Spremembe kriterijev za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Kazan 2022  
12. Razno  
13. Razglasitev prejemnikov priznanj in plaket SOS za leto 2019 

 
  



 
 

AD1  
Urška Kustura pozdravi vse na posebnem OZ in se zahvali za udeležbo. Pove nekaj 
tehničnih napotkov ter vse opozori na izpolnjevanje glasovnic, ki jih je potrebno 
oddati po OZ.  
Ljubomir Miličević pozdravi vse prisotne in predlaga delovno predsedstvo v sestavi: 
Ljubomir Miličević – predsednik. Verifikacijo bo po Zoomu povzela sekretarka. 
Overovatelja zapisnika: Helena Gril in Helena Tibola. Zapisnikar Urška Kustura.  
 
AD2 
Ljubomir Miličević prebere dnevni red občnega zbora.  
Sklep: Predlagan dnevni red je potrjen. 
 
AD3 
Ljubomir Miličević bere in komentira sklepe 23. OZ z dne 26.3.2019. Vsi sklepi so 
bili realizirani, razen izdelava članskih izkaznic, saj so bili v lanskem letu zaradi večje 
porabe na projektu svetovne igre ustavljeni vsi podobni projekti. 
 
AD4 
Urška Kustura bere in komentira poročilo o delu SOS za leto 2019. Samo poročilo je 
dosegljivo na spletni strani, kjer so v knjižnici zbrana poročila prejšnjih let.  
Načrtovane aktivnosti so bile uspešno izpeljane. Osrednji dogodek so bile svetovne 
igre v Abu Dhabiju.  
 
AD5 
Urška Kustura komentira finančno poročilo SOS za leto 2019. V letu 2019 je bilo za 
nekaj več kot 6.000 EUR več odhodkov, kakor prihodkov, predvsem na račun 
projekta svetovnih iger. Del zneska se je pokril iz presežkov preteklih let, del se bo 
pokrival v letu 2020. Sicer je društvo poslovalo skladno z načrtovanimi zneski za 
posamezne projekte.  
 
AD6 
Urška Kustura ob odsotnosti predsednika NO Tineta Kovačiča povzame poročilo 
NO, ki se je sestal na dopisni seji 22. maja 2020. Nadzorni odbor društva SO 
Slovenije je pregledal vsebinsko poročilo društva SO Slovenije za leto 2019 in na 
njega nima pripomb. Pregledal je tudi finančno poročilo za leto 2019 in na njega nima 
pripomb. Nadzorni odbor je pregledal bilanco stanja in bilanco uspeha društva SO 
Slovenije v letu 2019  in ugotovil, da je društvo SO Slovenije poslovalo v skladu z 
veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi. 
  
AD7 
Urška Kustura pove, da je od 78 članic prisotnih 29 članic, vendar, ker se je občni 
zbor začel s polurnim zamikom, je le-ta sklepčen.  
 
AD8 
Ljubomir Miličević odpre razpravo o poročilih za leto 2019. 
Sklep 1: Zapisnik 23. OZ z dne 26.3.2019 je soglasno potrjen. 
Sklep 2: Poročilo o delu SOS v letu 2019 je soglasno potrjeno. 
Sklep 3: Finančno poročilo SOS za leto 2019 je soglasno potrjeno. 
Sklep 4: Poročilo nadzornega odbora za leto 2019 je soglasno potrjeno. 

 



 
 

AD9 
Urška Kustura bere in komentira program SOS za leto 2020, v katerem je bil 
realiziran samo turnir v smučarskem teku in zimske državne igre. Po tem so bila vsa 
tekmovanja odpovedana oziroma prestavljena v leto 2021, tudi do konca leta ne bo 
tekmovanj. Pripravlja se le tekmovanje na daljavo. Predstavi tudi okviren program za 
leto 2021, v katerega so prestavljena tekmovanja, ki v letu 2020 niso bila realizirana, 
v naslednjem letu pa bo vse odvisno od situacije. Jelka Horvat sprašuje glede 
sofinanciranja regijskih iger v naslednjem letu. Urška Kustura pove, da bodo tudi 
sredstva za tekmovanja, ki v letošnjem letu niso bila porabljena, prenesena v leto 
2021. Vsak organizator tekmovanj bo prejel delež sofinanciranja, kakor predvideno 
po pravilniku.   
Sklep: Program SOS za leto 2020 in 2021 je soglasno sprejet in je priloga 

zapisnika. 

 
AD10 
Urška Kustura komentira finančni načrt za leto 2020. Proračun je bistveno manjši, 
saj so se v letošnjem letu zaključili nekateri mednarodni projekti (za le-te je bil prenos 
sredstev že iz leta 2019). V letošnjem letu bo že realiziran del prihodkov za svetovne 
igre, nekaj pa v prihodnjem letu, ko je proračun podoben. Predstavi še kotizacije, ki 
ostajajo enake, članarine za 2020 prav tako, za leto 2021 pa predlaga 35% znižanje 
članarin, glede na to, da v letu 2020 ni bila možna udeležba na tekmovanjih. Jelka 
Horvat opozori, da je bil že pred leti predviden seminar za smučarski tek, ki še vedno 
ni bil izveden, kar naj se v bodoče popravi, hkrati pa meni, da znižanje članarin 
morebiti ni potrebno. Helena Tibola predlaga, da bi se kotizacije, vsaj pri enodnevnih 
tekmovanjih dvignile iz 7,5 EUR na 10 EUR. Urška Kustura predlaga, da se do 
navedenega najprej opredeli IO ter pripravi predlog do naslednjega OZ, ki bo že 
spomladi.  
Sklep 1: Finančni načrt za leto 2020 in 2021 je soglasno potrjen in je priloga 
zapisnika. 
Sklep 2: Višina kotizacij za leto 2020 in 2021 je soglasno potrjena.  
Sklep 3: Članarina za leto 2021 se zniža za 35%.  
 
AD11 
Urška Kustura pove, da so kriteriji, ki smo jih že sprejemali na OZ 2019 za igre na 
Švedskem skoraj povsem enaki tudi zdaj za Kazan. Švedski organizatorji so namreč 
pozimi 2020 odpovedali organizacijo iger za leto 2021, Mednarodna SO pa je šele 
poleti sporočila organizatorja – to je ruski Kazan, kjer bodo igre januarja 2022. Kvota 
(število tekmovalcev in trenerjev) za nastop na igrah se ni spremenila, v razpisu, ki 
bo predvidoma poslan v marcu 2021, so v kriterijih popravljene samo letnice, glede 
na to, da bodo igre leto dni kasneje. V kolikor v zimi 2021 ne bo možno izpeljati 
tekmovanja v krpljanju in alpskem smučanju, bosta veljala turnirja iz leta 2017 
oziroma 2019. 
Sklep: Spremembe kriterijev za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Kazan 2022 
so soglasno potrjene.  
 
AD12 
Ljubomir Miličević pozove člane, če imajo kaj pod točko razno. Katarina Praznik 
pove, da bo spomladi plavalni seminar pod okriljem OKS in brezplačen za naše 
člane. Ljubomir Miličević predstavi idejo o tekmovanju na daljavo. Pripravljeno bo 



 
 

tekmovanje v elementih košarke, kasneje pa se bomo prilagajali situaciji. Tanja 
Princes poudari, da se moramo povezati tudi na državnem nivoju, seveda pa 
moramo najprej nazaj v šole. Urška Kustura predstavi švicarski model tekmovanj na 
daljavo, v katerega se lahko vključijo tudi slovenski tekmovalci. Jelka Horvat opomni 
na mednarodne programe, kakor so bili v preteklosti programi za zdravo prehrano, da 
bi se jih tudi v bodoče udeleževali. Urška Kustura pove, da mednarodne programe 
redno spremljamo, da pa skladno s situacijo trenutno takšnih programov ni na voljo. 
 
AD15 
Skladno s predlogom Komisije za priznanja in sklepom IO SOS so bila podeljena 
priznanja in plakete SOS za leto 2020. Plaketo je prejel: Stanko Dobrič iz VDC Saša 
Velenje.  
Priznanja pa: Janja UREVC, Društvo Sožitje Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje 
Domen POCIECHA, član IO SOS - nogometni trener 
Matej POLIČNIK, VDC Vrhnika-Idrija 
Terezika STRMOLE, Društvo Sožitje Ljubljana 
dr. Iva JUROV, projekt Zdrava skupnost 
Valerija KUFNER, Thermana Laško za projekt Zdrava skupnost 
CUDV Dobrna, organizacijski odbor 16. MATP državnih iger in  
Alma Mater Europaea Evropski center Maribor, študentom fiziopterapije in dr. Tinetu 
Kovačiču. 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka  
 
 

                                                                                            
Helena Tibola 

             overovatelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZNAM PRISOTNOSTI PO ČLANICAH: 
 
 
 

 ČLANICA KONTAKTNA OSEBA 

1 Center Janeza Levca - DE Jarše 

Vanda KOČAR JUNKAR  

Nika ŠUC 

2 Center Janeza Levca - DE Dečkova Barbara RODE, Tina SKERLEP 

3 Center Janeza Levca - DE Levstikov trg Marko JANKO 

4 Judo klub Sokol Ljubljana Darko KRAŠOVEC 

5 Judo klub Sankaku Ljubljana Viktorija PEČNIKAR OBLAK 

6 Sožitje Ljubljana Suzana BOHORČ 

7 VDC Črnomelj Borut GABRIJAN 

8 VDC Novo mesto Melita JARC 

9 VDC Vrhnika - Idrija 

 

Matej POLIČNIK 

10 VDC Zagorje ob Savi Domen POCIECHA 

11 Dvojezična OŠ II Lendava Arpad FODOR 

12 OŠ Gustav Šilih 

Ljubomir MILIČEVIČ 

Helena GRIL 

13 OŠ Ljudevita Pivka Anton LAH 

14 OŠ Stanka Vraza  Marija MOHORIČ 

15 OŠ IV. Murska Sobota Daniel FICKO 

16 VDC Sožitje Maribor Mojca POŠ 

17 CUDV Radovljica Jure VAJS 

18 OŠ Antona Janše Irena KNEŽEVIČ 

19 OŠ Poldeta Stražišarja Jerneja KOSELJ 

20 Sožitje Mengeš Tatjana NOVAK 

21 Sožitje Radovljica, Bled, Bohinj Helena TIBOLA 

22 VDC Sožitje Kamnik Franci JELINČIČ 

23 CIRIUS Vipava Tanja PRINCES 

24 OŠ Miroslava Vilharja Saša PIVKA 

25 VZS Mitja Čuk Roberta SULČIČ 

26 Želva d.o.o., enota Nova Gorica Marjetka RUSTJA 

27 Osnovna Šola Glazija Anej VRHOVNIK 

28 Sožitje Velenje Katarina PRAZNIK 

29 VDC Saša Gašper LOČIČNIK 

 


