
                                                                                                      
 
 
 
 
Zapisnik 7. seje IO SOS, 18. marec 2021, 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: 17.15 
Zapisala: Urška Kustura 
 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 6. seje z dne 14.10.2020 
3. Pregled zapisnika 24. OZ z dne 10.11.2020 
4. Aktualno stanje – program 2021 
5. Priprava na OZ 2021- kotizacije (razprava o dvigu za enodnevna tekmovanja, 

pobuda Helena Tibola na OZ), finančno poročilo za 2020 
6. Sklep komisije za priznanja (podelitev priznanj za leto 2020) 
7. Prireditelj Poletnih državnih iger 2022 (razprava, možnosti) 
8. Določitev ekipe za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Kazan 2022 
9. Razno (določitev kvote za Berlin 2023!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AD1 
Urška Kustura pozdravi vse prisotne na tokratni seji. Ljubomir Miličević pregleda 
dnevni red.  
IO SOS je sklepčen – prisotnih je 5 članov IO, 5 opravičenih; od ostalih prisotnih še 6 
trenerjev in 2 člana NO. Dnevni red je potrjen.  
 
AD2 
Ljubomir Miličević bere in komentira sklepe 6. seje z dne 14.10.2020. Poda 
komentar na načrtovano organizacijo spletnega tekmovanja v veščinah košarke, da 
to najprej zaradi zaprtja ni bilo mogoče, tudi zdaj pa delo poteka v mehurčkih. Urška 
Kustura pove, da bo v teh dneh zaživela nova spletna stran, ki je vsebinsko blizu 

stare, vendar z novim »sijajem« 😊. Povzame tudi revidiran finančni načrt za leto 

2021, ki je usklajen z načrtovanim znižanjem članarin (pri odhodkih se manjko vzame 
iz naslova nerazporejenih sredstev), na novo pa je vnesen tudi projekt Unified 
Basketball v višini 10.000 EUR.  
Sklep 1: Zapisnik 6. seje je bil soglasno potrjen. 
Sklep 2: Finančni načrt 2021 je priloga zapisnika.  
 
AD3 
Ljubomir Miličević bere in komentira sklepe 24. OZ z dne 10.11.2020.  
Sklep: Seznanili smo se s sklepi 24. OZ. 
 
AD4 
Ljubomir Miličević komentira okviren program za leto 2021 in trenutno situacijo. 
Pove, da bi s seminarjem o organiziranosti še počakali do jeseni, saj je za obravnavo 
prek Zooma kar veliko gradiva. Ostale dejavnosti se bodo lahko izvajale skladno z 
epidemiološko sliko. Domen Pociecha poroča o nogometnih pripravah 16 
udeležencev na Debelem Rtiču, ki so tekle v organizaciji NZS. Urška Kustura preleti 
zbirnik članarin za leto 2021 in predstavi število športnikov, trenerjev in prostovoljcev 
po posameznih članicah. Nekatere med njimi se za sodelovanje v letošnjem letu niso 
udeležile, nekatere še niso posredovale podatkov. Skupno število športnikov je 
zaenkrat 1.550.  
Sklep: Zbirnik članarin za leto 2021 je priloga zapisnika.  
 
AD5 
Urška Kustura komentira finančno poročilo za leto 2020, ki je kratko in jedrnato, saj 
je bil proračun zaradi zmanjšanega obsega delovanja manjši za okoli 100.000 EUR.  
Sklep: Sprejeli smo finančno poročilo za leto 2020 in ga dajemo v potrditev OZ. 
Finančno poročilo je priloga zapisnika.  
 

Ljubomir Miličević pozove vse k razpravi o predlaganem dvigu (na lanskoletnem 
OZ) kotizacije za 1-dnevna tekmovanja. Silvester Polc meni, da članic ni dobro 
preveč obremenjevati, Pajo Cakiči pa meni, da so transferji športnikov višji in bi 
lahko bile tudi cene kotizacij višje. Saša Pivka doda, da je marsikje velik strošek že 
sama članarina. Urška Kustura meni, da dvig kotizacij v letošnjem letu glede na 
situacijo ni smiseln, da pa je potrebno o dvigu razmišljati, saj so cene kotizacij enake 
že od leta 2008! Predlaga 10% zvišanje. Po pregledu inflacije od leta 2008 do 2021, 
ki znaša 16,1% (vir Statistični urad Slovenije), se IO odloči za 15% zvišanje kotizacij.  
Sklep: Kotizacije se v letu 2021 ne dvignejo, v letu 2022 pa se dvignejo za 15%. 
Skladno z inflacijo se poravnavajo vsake štiri leta.  



AD6 
Urška Kustura pove, da ni bilo nobenega predloga za podelitev priznanja oziroma 
plakete.  
Sklep: Predlogov za podelitev priznanja ali plakete za leto 2020 ni. 
 
AD7 
Ljubomir Miličević pozove k razpravi o regijskem načinu organizacije državnih iger. 
Predlog je, da se skliče vodje regij in se oblikuje protokol za organizacijo. Nekateri 
člani menijo, da bi lahko vodilno vlogo namesto vodij regij prevzeli večji centri znotraj 
posamezne regije, ki potem delegirajo manjše članice, nekateri pa menijo, da bi 
tekmovanje še najlažje organizirali povsem sami, saj se odpirajo številna nova 
vprašanja. Domen Pociecha pravi, da so v VDC Zagorje načeloma pripravljeni za 
drugo leto delno izvesti državne igre, saj določenih objektov v kraju nimajo, prav tako 
nimajo nobene možnosti nastanitve. 
Sklep: IO meni, da je organizacija državnih iger na regijskem nivoju dobra 
ideja. Idejo se predstavi na OZ, kjer razmislimo o konkretnih rešitvah.  
 
AD8 
Postopek izbora ekipe za nastop na Zimskih svetovnih igrah, Kazan 2022. V izbor je 
do roka prispelo 30 kandidatur za tekmovalce in 9 za trenerje. Postopek izbora vodi 
Ljubomir Miličević: 
 
ALPSKO SMUČANJE, moški, kategorija 1 (kvota 1) 
Kandidiral je 1 tekmovalec – Luka Heinrih (OŠ Gustava Šiliha) in bil izbran.  
Trenerka Helena Gril je pridobila 1 tekmovalca.  
 
ALPSKO SMUČANJE, moški, kategorija 2 (kvota 2) 
Kandidirali so trije tekmovalci. V ekipo sta se uvrstila Mario Zajfrid (OŠ Gustava 
Šiliha) z 20 točkami in Mitja Cokan (CUDV Črna) z 12 točkami. Mitja Čamer (VDC 
Zagorje) s 6 točkami je rezerva.  
Trenerki Helena Gril in Tina Klemenc pridobita po 1 tekmovalca.  
 
ALPSKO SMUČANJE, moški, kategorija 3 (kvota 1) 
Kandidirali so trije tekmovalci, v ekipo je uvrščen Bojan Alijaj (OŠ Gustava Šiliha) z 
največjim številom točk – 13. Uroš Bernik (Sožitje Škofja Loka) je na drugem mestu 
rezerva. 
Trenerka Helena Gril pridobi 1 tekmovalca. 
 
ALPSKO SMUČANJE, ženske, kategorija 1 (kvota 1) 
Prijavljena je ena tekmovalka in se uvrsti v ekipo – Anamari Hadner (OŠ Gustava 
Šiliha).  
Trenerka Helena Gril pridobi 1 tekmovalko.  
 
ALPSKO SMUČANJE, ženske, kategorija 2 (kvota 1) 
Prijavljena je ena tekmovalka in se uvrsti v ekipo – Tajda Ralič (OŠ Antona Janše). 
Trenerka Ana Juvan pridobi 1 tekmovalko. 
 
ALPSKO SMUČANJE, ženske, kategorija 3 (kvota 1) 
Prijavljena je ena tekmovalka in se uvrsti v ekipo – Katja Pegan (VDC Ajdovščina-
Vipava). 



Trener Rajko Brus pridobi 1 tekmovalko. 
 
SMUČARSKI TEK, moški, kategorija 1 (kvota 1) 
Prijavljen je en tekmovalec in se uvrsti v ekipo – Elvis Čaušević (Sožitje Škofja Loka). 
Trener Pajo Cakiči pridobi 1 tekmovalca. 
 
SMUČARSKI TEK, moški, kategorija 2 (kvota 2) 
Prijavljenih je 5 tekmovalcev. V ekipo se z največ točkami (20) uvrsti Luka Gračner 
(CVD Golovec). Med drugo uvrščenima (z 12 točkami) se izvede žreb. V ekipo se 
uvrsti Jakob Kričaj (OŠ v Parku), Matej Fabčič (VDC Ajdovščina-Vipava) je rezerva. 
 
SMUČARSKI TEK, moški, kategorija 3 (kvota 1) 
Prijavljen je en tekmovalec in se uvrsti v ekipo – Uroš Kotnik (CUDV Črna). 
Trenerka Tina Klemenc pridobi 1 tekmovalca.  
 
SMUČARSKI TEK, ženske, kategorija 1 (kvota 2) 
Prijavljena je ena tekmovalka in se uvrsti v ekipo – Doroteja Jakše (OŠ Gustava 
Šiliha). Trenerka Zvonka Zajko Valdhuber pridobi 1 tekmovalko.  
Za drugo mesto v ekipi v tej kategoriji se h kandidaturi pozove tekmovalke, ki so v tej 
kategoriji tekmovale bodisi na turnirju ali na državnih igrah. Ob več kandidaturah se 
tekmovalko v ekipo določi po prvotno razpisanih kriterijih. Izbor dodatne tekmovalke 
ne vpliva na določena trenerska mesta v ekipi.  
 
SMUČARSKI TEK, ženske, kategorija 2 (kvota 1) 
Prijavljena je ena tekmovalka in se uvrsti v ekipo – Lilijana Miklič (CUDV Črna). 
Trenerka Tina Klemenc pridobi 1 tekmovalko.  
 
KRPLJANJE, moški, kategorija 2 (kvota 1) 
Prijavljenih je 5 tekmovalcev. Z največ točkami se v ekipo uvrsti Benjamin Volker 
(Sožitje Mežiške doline). Kevin Jan Cvetko (Sožitje Litija in Šmartno) je na drugem 
mestu rezerva.  
 
KRPLJANJE, moški, kategorija 3 (kvota 1) 
Prijavljeni so trije tekmovalci. Žreb se opravi med prvima dvema, ki imata 12 točk. 
Izžreban je Gregor Juh (Sožitje Mežiške doline), Peter Kropf (VDC Šentjur, enota Sl. 
Konjice) je rezerva.  
 
KRPLJANJE, ženske, kategorija 2 (kvota 2) 
Prijavljene so tri tekmovalke. V ekipo se z največ točkami uvrsti Žana Justin (Sožitje 
Škofja Loka). Med drugima dvema se zaradi enakega številka točk izvede žreb. 
Izžrebana je Olga Ojstrič (VDC Šentjur, enota Sl. Konjice), Tatjana Počivalšek (VDC 
Šentjur, enota Šmarje) je rezerva.  
Trenerja Pajo Cakiči in Damjan Krošl pridobita po 1 tekmovalca.  
 
IZBOR TRENERJEV 
TRENERJI, KI IMAJO V EKIPI TEKMOVALCE iz svojega lokalnega programa: 
(od tistega, ki jih ima največ do tistega, ki jih ima najmanj): 
Helena Gril (OŠ Gustava Šiliha) – 4 tekmovalci 
Tina Klemenc (CUDV Črna) – 3 tekmovalci 
Pajo Cakiči (Sožitje Škofja Loka) – 2 tekmovalca 



Ana Juvan (OŠ Antona Janše) – 1 tekmovalec 
Rajko Brus (VDC Ajdovščina-Vipava) – 1 tekmovalec  
Damjan Krošl (VDC Šentjur, enota Sl. Konjice) – 1 tekmovalec 
Zvonka Zajko Valdhuber (OŠ Gustava Šiliha) – 1 tekmovalec 
Dva trenerja, ki sta še kandidirala, se nista uvrstila v ožji izbor, saj nimata 
tekmovalcev v ekipi.  
 
KONČNI IZBOR TRENERJEV: 
Helena Gril je potrjena za trenerko za ALPSKO SMUČANJE z največjim številom 
tekmovalcev. Kot protikandidatka odpade Ana Juvan z manjšim številom športnikov. 
Moški trener je Rajko Brus.  
 
Tina Klemenc je potrjena za trenerko za SMUČARSKI TEK z največjim številom 
tekmovalcev. Druga trenerka je Zvonka Zajko Valdhuber.  
 
Pajo Cakiči je potrjen za trenerja za KRPLJANJE z največjim številom tekmovalcev. 
Kot protikandidat odpade Damjan Krošl s samo enim tekmovalcem.  
 
Komisija ob nadaljnjih postopkih izvede žreb med Damjanom Krošlom in Ano Juvan 
za rezervnega trenerja.  
 
NADALJNI POSTOPKI: 
O nadaljnjih postopkih in kandidaturah, ki bodo prispele po ponovnem razpisu, ter 
morebitnih pritožbah se bo odločala komisija v sestavi Ljubomir Miličević, predsednik, 
Matjaž Ferarič, podpredsednik in Silvester Polc, športni direktor.  
 
PRITOŽBENI ROK: 
Vse članice, ki so prijavile kandidate, se lahko na izbor ekipe pritožijo v roku 7-dni od 
objave ekipe (19.3.2021-25.3. poštni žig). Pritožbe morajo biti posredovane pisno in 
priporočeno na naslov društva.  
 
 
AD9 
Ljubomir Miličević pove, da Tine Kovačič, dosedanji predsednik NO, zaradi selitve 
na novo delovno mesto ne bo več opravljal te funkcije, ki jo do konca mandata 
predaja Suzani Bohorč.  
Sklep: Seznanjeni smo, da bo Suzana Bohorč prevzela mesto predsednice NO.  
 
Predstavljena je bila kvota za nastop na Poletnih svetovnih igrah, Berlin 2023. 
Oblikoval jo je Silvester Polc na osnovi rezultatov, doseženih na naših tekmovanjih v 
zadnjih letih. Po nasvetu športnega direktorja SOEE bomo poleg nogometa (kjer je 
na voljo zelo malo mest) kandidirali še za košarko in na koncu videli, kaj bomo dobili 
odobreno. Če bosta odobrena oba, bomo kvoto v košarki odpovedali, ker ima to pot 
prednost nogomet.  
Sklep: Potrdili smo kvoto za nastop na Poletnih svetovnih igrah, Berlin 2023. 
 
 
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka SOS 
 


