
 
 
 
 
 
Zapisnik 5. seje IO SOS, 5. december 2019, ob 11. uri v Thermani Laško. 

 
 
Vabljeni: 

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

 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 11.00 
Zaključek seje: 13.50 
Zapisala: Urška Kustura 
 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 4. seje z dne 11.6.2019 
3. Poročila in analize: 

- Balinarski turnir 
- nogometna liga in aktivnosti nogometne kampanje (Domen 

Pociecha) 
- Košarkarski turnir (Barbara Rode) 
- MATP državne igre (Tine Kovačič) 
- Evropski MATP seminar, Ciper (Tanja Princes) 
- Specialno jadranje (Janez Kustura) 
- Mednarodno izobraževanje prostovoljcev zdr. programa in projekt 

Zdrava skupnost (Urška Kustura) 
- Mladi športnik (Tatjana Visočnik) 

4. Program SOS 2020 
5. Finančni načrt SOS 2020 
6. Razno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD1 
IO SOS je sklepčen - prisotnih je 10 članov IO ter 3 člani NO SOS; 5 članov se je 
opravičilo, prisotnih še 7 vabljenih trenerjev (priloga). Dnevni red je potrjen. 
 
AD2 
Ljubomir Miličević bere sklepe 4. seje z dne 11.6.2019. Urška Kustura predstavi 
primerjalno analizo članarin v letih 2018 in 2019, iz katere je razvidno, da je bilo v letu 
2019 za 500 EUR več vplačanih članarin. Kljub višji vsoti članarin, se članstvo, vsaj v 
kontekstu tekmovalcev, ni povečalo (leta 2018 – 1992, leta 2019 – 1933). Se je pa 
nekoliko povečalo število trenerjev (iz 449 na 473), več je zbrane članarine na račun 
podpornih članov (lani 27).  
Urška Kustura tudi poroča, da smo uspešno končali revizije za leta 2016, 2017 in 
2018, k čemur smo bili zavezani glede na podaljšanje akreditacije s strani SOI.   
Sklep 1: Zapisnik 4. seje je bil soglasno potrjen. 
Sklep 2: Primerjalna analiza plačila članarin za leti 2018 in 2019 je priloga 
zapisnika. 
Sklep 3: Revizije za leta 2016, 2017 in 2018 so priloga zapisnika.  
 
AD3 
Poročila in analize 
Balinarski turnir 
Barbara Rode poroča o turnirju, ki je bil izveden v organizaciji VDC Ajdovščina-
Vipava oktobra. Šlo je spet za »staro« balinanje, ki ni takšno, kot ga predpisuje SO. 
Meni, da je bilo razvrščanje slabo. Junija je bil organiziran tudi seminar, vendar je bila 
udeležba majhna. Ljubomir Miličević meni, da je potrebno najprej uvesti test, kot 
podlago za razvrščanje tekmovalcev. Rodetova dodaja, da bi Center Janeza Levca v 
prihodnje namesto košarkarskega turnirja organiziral balinarski turnir. Meni, da se 
članicam poda informacija, kje se da kupiti oprema, prilagojena novim pravilom, 
spomladi pa se izvede testni turnir.  
Sklep 1: Seznanili smo se s poročilom o balinarskem turnirju, spomladi pa se 
izvede testni turnir z novo opremo in novimi pravili. 
 
Nogometna liga in aktivnosti 
Domen Pociecha poroča o nogometnih aktivnostih. Tako je bil uspešno izveden 
projekt Keep up with the girls (Ženske na nogometna igrišča), z NZS so bile uspešno 
izvedene priprave na Debelem rtiču, aktivnosti projekta so potekale na regijskih igrah 
in na finalu pokala NZS. Izvedeni so bili jesenski turnirji ter odlično izpeljano finale na 
Brdu, kjer sta igrali tudi dve ekipi deklet. Tekmovalci in trenerji so si ogledali tudi 
večino tekem reprezentance.  
Pajo Cakiči predlaga Domna Pociecho za prejemnika priznanja SOS.  
Sklep 2: Seznanili smo se z nogometnimi aktivnostmi. 
Sklep 3: Pajo Cakiči predlaga Domna Pociecho za prejemnika priznanja SOS.  
 
Košarkarski turnir 
Barbara Rode poroča o turnirju, ki je bil izveden na Dobrovi, saj so imeli zaplete s 
telovadnico. Tekmovalo je 12 ekip na treh nivojih. Ugotavlja, da test za razvrščanje ni 
povsem mirodajen in je težko vsaki dve leti razporejati ekipe. Z izvedbo so bili vseeno 
zadovoljni. Pove tudi, da je bila Tina Skerlep voditeljica otvoritve in podeljevanja.  
Sklep 4: Seznanili smo se s poročilom košarkarskega turnirja. V bodoče je 
turnir 5:5 v organizaciji glavnega trenerja za košarko.  



MATP državne igre 
Tine Kovačič poroča o igrah, katerih se je udeležilo 111 tekmovalcev. Zgledno je 
bilo sodelovanje s Pedagoško fakulteto (40 študentk). Tekmovanje je v dvorani 
Golovec potekalo tekoče in ni bilo predolgo. Po odzivih sodeč so bili sodelujoči 
zadovoljni, saj ni bilo veliko logistike, tudi kosilo je bilo namreč v dvorani. Ljubomir 
Miličević ocenjuje, da so bile igre zelo dobro izvedene, sama dvorana pa zelo dobro 
izbrana. Tanja Princes doda, da je bilo zelo dobro, da je bila kvota tekmovalcev 
omejena (120), da so bili vsi elementi prireditve dobro izvedeni, tekmovanje ni bilo 
predolgo, prostovoljci so bili dobro izobraženi, le tribune so bile prazne, kar pa ni v 
naši moči. Helena Gril poudari, da so se imeli tekmovalci lepo, tekmovalne postaje 
so bile dobro pripravljene.  
Sklep 5: Seznanili smo se s poročilom z MATP državnih iger. 
Sklep 6: Organizator naslednjih MATP državnih iger je leta 2021 CUDV 
Radovljica.  
 
Evropski MATP seminar 
Tanja Princes poroča o seminarju, ki se ga je zaradi finančne situacije SOS 
udeležila na lastne stroške. Prisotnih je bilo 38 udeležencev iz 20 držav. Ugotavlja, 
da smo v Sloveniji pri pripravi tekmovanj že upoštevali določene nove smernice 
oziroma imamo zelo dobro urejen sistem tekmovanj. Predstavljeni so bili unified 
MATP modeli, preimenovanje šestih aktivnosti po postajah, govora je bilo tudi o 
zimskih športih. Izšel bo nov priročnik, spremenjene bodo tudi ocenjevalne lestvice 
ter predstavljene nove skupinske aktivnosti (nekaj novih rekvizitov). Novosti bodo 
skupaj s koordinatorji regij predebatirali na sestanku v mesecu marcu.  
Sklep 7: Seznanili smo se s poročilom o evropskem MATP seminarju.  
 
Specialno jadranje 
Janez Kustura poroča, da se je projekta udeležilo 49 jadralcev, ki so bili razporejeni 
na 5 jadrnic. Program je bil nekoliko specifičen zaradi vremena, ki ni dovoljeval toliko 
plovbe, je pa zato bilo več pedagoškega programa. V letu 2020 projekta ne bo, saj je 
potrebno projekt okrepiti s sponzorskimi sredstvi, da ne bi bilo potrebno dvigovati 
cene udeležencem.  
Sklep 8: Seznanili smo se s poročilom o projektu Specialno jadranje.  
 
Mednarodno izobraževanje prostovoljcev zdravstvenega programa in projekt Zdrava 
skupnost 
Urška Kustura poroča o izobraževanju za zdravstveni program, ki je v začetku 
oktobra potekalo v Thermani v Laškem. Sodelovalo je 10 predstavnikov za vse tri 
discipline, ki jih razvijamo v Sloveniji. Gostje so bili izvajalci progama v okviru 
svetovnih iger na Švedskem. Tudi drugo leto izvajanja programa so bili predstavniki 
SOEE zelo zadovoljni, zato računajo, da bi izobraževanje postalo tradicionalno. 
Zahvala gre tudi slovenskim ekipam, ki so na testiranje pripeljale prek sto športnikov. 
Za vsakega je bila kot darilo tudi karta za 3-urno kopanje. Tine Kovačič, ki je bil 
vodja programa Fun fitness meni, da je pomembno, da smo prepoznavni tudi 
mednarodno. Urška Kustura še pove, da se projekt Zdrava skupnost z marcem 
2020 zaključuje. V januarju bo še ena delavnica Zdravega življenjskega sloga, 
seminar o komunikaciji z OMDR na Alma Mater Europea v Ljubljani ter seminar za 
trenerje. Od vseh aktivnosti iz leta 2019 in januarja 2020 bo podjetje Thermana 
Laško namenilo donacijo v višini 10% prometa. Helena Gril doda, da so bila 
mesečna srečanja v okviru projekta Zdrav življenjski slog zelo simpatična in da so s 



pomočjo sofinancirane vadbe nekateri tekmovalci prvič lahko obiskali fitnes. Program 
je iz naslova treh različnih projektov tekel kar pet let, nadaljevanje zaenkrat ni 
predvideno, saj sami sredstev za izvajanje takega programa ne moremo zagotoviti. V 
kolikor bodo mednarodne priložnosti, se bomo ponovno prijavili. Hasan Sinanović 
doda, da so bila predavanja izredno kvalitetna, Pajo Cakiči pa meni, da je tematika o 
zdravi prehrani več kot potrebna za naše športnike.  
Sklep 9: Seznanili smo se o mednarodnem izobraževanju za zdravstveni 
program. 
Sklep 10: Seznanili smo se o izvajanju programa Zdrava skupnost. 
Nadaljevanje programa bo možno, ko bodo na voljo mednarodna sredstva.  
 
Mladi športnik 
Urška Kustura v odsotnosti Tatjane Visočnik poroča o seminarju, ki je bil s pomočjo 
mednarodne donacije izveden v mesecu novembru. Sodelovalo je 18 strokovnih 
delavk, gostoljubje pa je ponudil vrtec Gozdiček v Murski Soboti, ki je tudi v prihodnje 
pripravljen gostiti podobne dogodke. K sodelovanju so pridobili tudi nove vrtce po 
Sloveniji. V smislu načrtovanega je bilo v letu 2019 izvedeno vse, razen predstavitev 
v okviru Zveze Sožitje, kjer ni veliko mladih staršev. Koordinatorka meni, da starši v 
tisti starosti še ne povsem sprejmejo uradne diagnoze. Morebiti bi zato lahko izvedli 
predstavitve programa Mladi športnik po vrtcih, na govorilnih urah. V kolikor bomo 
tudi v letu 2020 prejeli mednarodno donacijo za izvajanje programa, damo to v načrt. 
Je pa bil letos preveden in oblikovan tudi prenovljen priročnik, ki ponuja nove vaje ter 
dodatno še obsežen kurikulum. Gradivo bo zaenkrat na voljo v e-verziji.  
Sklep 11: Seznanili smo se o izvajanju programa Mladi športnik, v okviru 
katerega je bilo v letu 2019 bolj ali manj izvedeno vse načrtovano.  
 
AD4 
V programu za naslednje leto je novo – nastop na Zimskih državnih igrah Avstrije. V 
alpskem smučanju bo sodelovala primorsko-notranjska regija, ki je na vrsti, in ni 
imela predstavnikov na višjem nivoju krpljanja na zadnjem turnirju v Črni, za nastop v 
krpljanju pa je bila med celjsko-koroško in gorenjsko regijo izžrebana slednja. Turnirja 
v krpljanju in smučarskem teku v Črni se združita. Organizator bo razpisal turnir v 
začetku januarja, izvedba pa bo odvisna od snežnih razmer. Dodatno se na program 
uvrsti namiznoteniški turnir (19. marec). Damjan Kojzek poroča o pripravah na 
kolesarski turnir. Pregledal je možne izvedbe prog in jih predstavil. Pajo Cakiči meni, 
da so še druge možnosti. 
Katarina Praznik povpraša glede vsebine plavalnega seminarja. Vseboval naj bi 
tehnike plavanja in tekmovalna pravila. Seminar bo potekal v Velenju. Turnir v 
plavanju bo v letu 2020 še v Mariboru, kasneje možna organizacija v Velenju. 
Državne zimske igre bodo potekale na Rogli, nastanitev bo v dijaških domovih v 
Mariboru. Helena Gril podrobneje razloži logistiko.  
Sklep 1: Seznanili smo se z dopolnitvami programa SOS za leto 2020. 
Sklep 2: Damjan Kojzek, Silvo Polc in Pajo Cakiči skupaj pregledajo terene, kjer 
bi lahko potekal kolesarski turnir.  
Sklep 3: Program SOS za leto 2020 dajemo v potrditev OZ.  
 
AD5 
Urška Kustura predstavi finančni načrt za leto 2020, v okviru katerega bomo morali 
zagotoviti že večino finančnih sredstev za svetovne igre 2021, čeprav bodo sredstva 
pridobljena šele v letu 2021. Predvidena je negativna razlika v prihodkih in odhodkih 



v višini 8.000 EUR. Finančni načrt je priloga zapisnika. Janez Kustura dodaja, da bo 
potrebno iskati druge vire financiranja, oblikovati kakšno strateško partnerstvo. 
Silvester Polc predlaga sodelovanje v projektih Zavarovalnice Triglav, Pajo Cakiči 
Društvo Sila. Še enkrat se poudari, da članom pripada 20% provizije za vsakega 
pridobljenega pokrovitelja. Katarina Praznik meni, da bi morali več sredstev pridobiti 
iz naslova ZŠIS-POK, saj jim ravno mi povečujemo članstvo.  
Sklep 1: Seznanili smo se s finančnim načrtom za leto 2020. Zaenkrat je 
predvideno več odhodkov, kakor prihodkov. Finančni načrt se daje v potrditev 
OZ.  
Sklep 2: V mesecu januarju se organizira sestanek na temo FIHO sredstev s 
strani ZŠIS-POK, udeležijo se ga Ljubomir Miličević ter Urška in Janez Kustura.   
 
AD6 
Urška Kustura razdeli obrazce, prek katerih lahko člani društvu namenijo svoj del 
dohodnine.  
 
Naslednja seja bo predvidoma 26.3., na ta dan bo tudi seja Odbora tekmovalcev ter 
kasneje še redni letni OZ.   
 
 
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka SOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


