
                                                                                                      
 
 
 
 
Zapisnik 6. seje IO SOS, 14. oktober, ob 15. uri – ZOOM konferenca prek spleta. 

 
 
Vabljeni: 

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

 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 15.00 
Zaključek seje: 17.00 
Zapisala: Urška Kustura 
 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 5. seje z dne 5.12.2019 
3. Aktualno stanje, razprava – program 2020, 2021; možnosti izvajanja 

aktivnosti, primeri dobre prakse na terenu 
4. Poročila in analize: 

- Turnir v smučarskem teku (Matjaž Ferarič) 
- Zimske državne igre (Ljubomir Miličević, Helena Gril) 
- Nogometna liga (Domen Pociecha)  

5. Zasnova programa tekmovanj na daljavo 
6. Priprava na OZ 2020 (sistem izvedbe, prejemniki priznanj) 
7. Strateški načrt za leto 2021 
8. Finančni načrt SOS 2021 
9. Razno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD1 
Urška Kustura pozdravi vse prisotne na tokratni seji, saj se je IO nazadnje sestal 
5.12. lani. Razloži tehnične informacije glede Zoom konference. Glavni namen seje 
je, da zastavimo delovanje društva za vnaprej.  
IO SOS je sklepčen – prisotni so 3 člani IO, 3 opravičeni; od ostalih prisotnih še 5 
trenerjev in 2 člana NO. Dnevni red je potrjen.  
 
AD2 
Urška Kustura bere sklepe 5. seje z dne 5.12.2019. Pri točki 5 pove, da sestanek z 
ZŠIS ni bil organiziran, da pa so bila letošnja sredstva z njihove strani v celoti 
realizirana.  
Sklep 1: Zapisnik 5. seje je bil soglasno potrjen. 
 
AD3 
Urška Kustura pregleda programa za leto 2020 in okvirni plan za leto 2021. Do 
konca letošnjega leta tekmovanja niso predvidena, za leto 2021 je načrtovano, kakor 
da se bodo lahko izvedla. Pozove prisotne, da podelijo izkušnje z izvajanjem 
treningov v okviru njihovih lokalnih programov. Katarina Praznik pove, da so njihovi 
plavalci normalno trenirali od 18.5. dalje, so pa registrirani prek NPŠZ. Naši športniki 
bi se lahko registrirali prek ZŠIS – trenirajo namreč lahko samo registrirani športniki. 
Pajo Cakiči doda, da tudi pri njih plavajo v manjšem številu, vendar ne vedo, kako bo 
vnaprej. Organizirajo tudi pohode. Meni, da se aktivnosti da speljati. Silvester Polc 
pove, da je bilo pri njih v instituciji predvsem pomembno, da ne pride do okužbe 
znotraj centra. V športnem smislu ni bilo veliko narejenega, s svojo skupino je veliko 
igral namizni tenis in balinal. Meni, da je registracija športnikov bolj realna tam, kjer 
so lokalni programi bolj povezani s klubi, pri njih v centru to težko pride v poštev. 
Saša Pivka pove, da v šoli za zdaj vse aktivnosti izvajajo zunaj, da so veliko naredili 
na atletiki, organizirajo tudi sprehode. Telovadnica je zasedena, do nje pridejo le 
vsaka dva tedna. Ljubomir Miličević doda, da pri njih delajo skoraj normalno, veliko 
so zunaj. Ugotavlja, da je prisotnega malo preveč strahu. Pajo Cakiči doda, da 
tekmovalci veliko sprašujejo, kdaj bodo spet tekmovanja, so raztreseni zaradi 
nošenja mask in da moramo vsi stopiti skupaj za dobro OMDR. Ljubomir Miličević 
meni, da je na nas, da delujemo normalno, umirjeno, zaradi psihičnega stanja 
tekmovalcev. Tudi pri njih pogrešajo tekmovanja, jih bodo pa organizirali lokalno. 
Urška Kustura se vsem zahvali za delitev njihovih izkušenj.  
Sklep 1: Program 2020 in program 2021 sta priloga zapisnika.  
 
AD4 
Urška Kustura poroča o udeležbi slovenske ekipe za Zimskih državnih igrah v 
Avstriji: https://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2247/objava.html. Uspešno je 
bil februarja izveden tudi seminar o organiziranosti SOS, ki se ga je v Ljubljani 
udeležilo 54 slušateljev. Februarja je bil speljan tudi turnir v smučarskem teku v Črni: 
https://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2255/objava.html. Tik pred 
spomladanskim izbruhom virusa je bil končan 3-letni projekt Zdrave skupnosti. 
Pridobili smo naziv Zdrava skupnost!  
Helena Gril poroča o zimskih državnih igrah, ki so potekale zadnji vikend pred 
epidemijo: https://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/2254/objava.html. 
Ljubomir Miličević dopolni, da so pričakovali več udeležencev, da pa je že bilo slutiti 
prihod virusa. Velika težava ostaja iskanje organizatorja naslednjih iger, pri čemer je 
korona še zaostrila situacijo. Urška Kustura doda, da so bile zelo srčne igre, katerih 
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spomini so nas v času karantene še dolgo greli. Silvester Polc ugotavlja, da je 
število udeležencev izredno padlo, da pa je bila otvoritev zelo všečna, domača. 
Zaveda se, da je organizacija tekmovanj na »tujem« terenu še toliko bolj zahtevna in 
poda pripombe na pripravo proge za smučarski tek. Na splošno poda zelo visoko 
oceno. Pajo Cakiči doda, da so bile igre fantastične, otvoritev kot v največjih 
svetovnih zgodbah in meni, da bomo težko dobili organizatorje na tako visokem 
nivoju. Ljubomir Miličević meni, da ne moremo vedno zahtevati vse v superlativih, 
da pa se mora gibanje reklamirati po celotni državi in zato tudi različni organizatorji. 
Domen Pociecha še doda, da je bilo alpsko smučanje organizirano zelo dobro, 
vreme je bilo v redu, ostali so lepi spomini.  
Domen Pociecha poda še poročilo o dogajanju v nogometu, kjer spomladi ni bilo 
nobenih aktivnosti, jeseni pa se je izvedel en turnir z dvema ekipama v Ljubljani, za 
kar so bila tudi pridobljena sredstva za namen nogometnega tedna. Je v stalnem 
stiku z ekipami in NZS, rezerviran je termin za finale. Vse se bo dogajalo v okviru 
možnih razmer. Ekipe spodbuja, fantje si želijo igrati.  
Sklep: Seznanili smo se s tekmovanji in aktivnostmi, ki so se dogajale od 
zadnje seje.  
  
AD5 
Urška Kustura predstavi, da bi v dani situaciji pripravili tekmovanja na daljavo. 
Predstavi švicarski model https://sochallenge.ch/en/, po katerem bi se lahko 
zgledovali. Ljubomir Miličević meni, da je v tej situaciji zasnova tekmovanj na 
daljavo nuja. Predlaga, da se kot prve uvedejo košarkarske moštvene veščine, 
katerih tekmovanje bi moralo potekati jeseni. Izziv bo vadba na lokalnem nivoju. 
Silvester Polc se strinja, da štartamo z enim športom, da pa poleg moštvenih 
kasneje dodamo še individualne elemente. Ljubomir Miličević predlaga, da se 
naredi razpis, prijave, tekmovanje se izvede konec novembra, na osnovi izvedenega 
gradimo dalje. Ne na široko, vidimo, kaj se dogaja in delamo korekcije. V načrtu so 
tudi elementi nogometa in elementi namiznega tenisa. Katarina Praznik meni, da bi 
morali iti bolj na splošno, v primeru, da se ponovno vse zapre. Kot nekakšen virtualni 
tek. Saša Pivka prav tako meni, da bi morali dati spodbudo za vse. Ljubomir 
Miličević poda argument, da smo organizacija, ki je financirana za to, da organizira 
tekmovanja.  
Sklep: Izpelje se tekmovanja na daljavo za moštvene veščine košarke. 
Tekmovanje koordinirajo Ljubomir Miličević, Silvester Polc in Urška Kustura.  
 
AD6 
Urška Kustura predstavi izvedbo občnega zbora prek Zoom aplikacije, saj zbiranja 
niso več dovoljena, zbor pa je potrebno nujno izvesti. Predlaga, da se ga izvede 10. 
novembra ob 14. uri. Vse članice bodo glasovnice prejele po e-pošti, jih bodo med 
zborom izpolnjevale, ter jih po zaključku poslale nazaj. Predstavi tudi kar 9 predlogov 
za podelitev priznanja oziroma (1) plakete. Predloge mora obravnavati še komisija za 
priznanja. 
Sklep 1: Občni zbor društva se izvede pred Zoom konference dne 10.11.2020 
ob 14. uri. 
Sklep 2: Predlaganim prejemnikom priznanj in plaket se le-ta (po oblikovanem 
predlogu komisije) »podelijo« v okviru konference ter dobitnikom pošljejo po 
pošti.  
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AD7 
Urška Kustura predstavi Strateški načrt SOS za leto 2021, ki je obvezni element 
uradne akreditacije programa pri SOI. Pajo Cakiči meni, da smo doslej finančno zelo 
dobro stali in da moramo tudi vnaprej kandidirati za razne projekte. 
Sklep: Potrdi se Strateški načrt SOS za leto 2021. Je priloga zapisnika.  
 
AD8 
Urška Kustura predstavi okvirni finančni načrt za leto 2021, ki je zasnovan tako, kot 
da se bodo aktivnosti normalno izvajale.  
Sklep: Finančni načrt za leto 2021 je sprejet in se daje v potrditev OZ. Je 
priloga zapisnika.  
 
AD9 
Urška Kustura pove, da je v izdelavi nova spletna stran in da na staro ne moremo 
več dodajati aktualnih stvari. Poda vprašanje ali bi v letošnjem letu še izvajali kakšne 
seminarje za trenerje. Katarina Praznik pove, da ima rezerviran termin za plavalni 
seminar v marcu za 12-24 udeležencev, brezplačno. Odločimo se, da do takrat 
počakamo in vidimo, ali se bo dejansko dalo izvesti. Predlaga, da se za sodelujoče v 
tekmovanju v košarki organizira Zoom predstavitev. O »srečevanju« trenerjev se 
doreče na OZ. Silvester Polc predlaga, da v tej situaciji tudi vodje regij organizirajo 
kakšen sestanek in povežejo trenerje. Urška Kustura doda, da se lahko konference 
organizirajo prek SOS-a. Domen Pociecha doda, da bo tudi NZS organizirala online 
izobraževanje za trenerje. Urška Kustura doda, da bo spomladi tudi kratek seminar 
za koordinatorje programa Mladi športnik, ki poteka nemoteno znotraj vrtčevskih 
skupin. Katarina Praznik da pobudo za kakšen unified seminar.    
 
 
 
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka SOS 
 
 


