
                                                                                                      
 
 
 
 
Zapisnik 8. seje IO SOS, 15. junija 2021, ob 13. uri – ZOOM konferenca prek spleta. 

 
 
 
Vabljeni: 

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

 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 13.10 
Zaključek seje: 14.05 
Zapisala: Urška Kustura 
 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 7. seje z dne 18.3.2021 
3. Aktivnosti: Unified košarkarski projekt, Mladi športnik 
4. Program 2021 – jesenski del – razprava: Organizacija tekmovanj v času 

omejitev Covid-19 
5. Organizacija Poletnih državnih iger 2022 
6. Kazan 2022 – načrt pred igrami 
7. Razno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AD1 
Urška Kustura pozdravi vse prisotne na tokratni seji. Ljubomir Miličević pregleda 
dnevni red.  
IO SOS je sklepčen – prisotna sta 2 člana IO, 4 opravičeni; od ostalih prisotni še 4 
trenerji in 2 člana NO. Dnevni red je potrjen.  
 
AD2 
Ljubomir Miličević bere in komentira sklepe 7. seje z dne 18.3.2021.  
Sklep: Zapisnik 7. seje IO SOS z dne 18.3.2021 je potrjen.  
 
AD3 
Urška Kustura predstavi oba mednarodna projekta. H košarkarskemu smo bili 
povabljeni lani novembra, veliko pa doslej na državni ravni ni bilo mogoče narediti. Tri 
ekipe so trenirale lokalno, dve sta v sklopu zdravstvenega dela projekta izvedli 
začetno testiranje, sklepno pa bo pred mednarodnim turnirjem. Težava naših ekip je 
starost, ki je določena do 18 let oziroma do 30 let, naši pa so večina starejši. Ena 
ekipa je že odpovedala kakršnokoli potovanje v Italijo. Mednarodni turnir bo izveden, 
v kolikor bodo razmere to dopuščale, s sestavo ekipe bomo počakali do jeseni. 
Prevedeni so bili materiali za priročnike FIT5 – gre za vaje za razvoj osnovnih 
motoričnih sposobnosti. Za potrebe košarkarjev imamo natisnjene verzije, nadalje 
operiramo s pdf verzijo.  
Zelo uspešni smo bili tudi pri pridobivanju sredstev za program Mladi športnik, v 
okviru katerih smo vse sodelujoče vrtce opremili s tradicionalnimi majicami, 60 otrok 
in staršev pa je prejelo nahrbtnike z (priporočeno) opremo v vrednosti 100 EUR za 
izvajanje programa na domu. Konec junija se projekt izteka, otroci in starši pa so 
dobili nahrbtnike v trajno last. Dodatno smo nabavili še nekaj opreme, ki jo bomo 
lahko uporabili v bodoče.  
Ljubomir Miličević pove tudi za akcijo – 50 km za 50 let mariborskih vrtcev, kjer je 
sodelovala tudi šola in pomagala pri obeležitvi.  
Sklep: Seznanili smo se s potekom mednarodnih projektov – košarkarskega in 
Mladi športnik.  
 
AD4 
Ljubomir Miličević meni, da se jeseni na vsak način potrudimo, da se organizirajo 
tekmovanja. Da se pripravljamo, kot da bo vse OK oziroma da ne bo slabše, kakor 
trenutno. Doda, da se bodo potrudili s pripravo atletskega in plavalnega tekmovanja. 
Organiziran bo tudi judo turnir na Jesenicah. Domen Pociecha pove, da nogometni 
treningi potekajo, da se kmalu srečajo na mini turnirju, z NZS pa že potekajo 
pogovori glede turnirjev in finala jeseni. Tudi na NZS menijo, da je potrebno 
organizirati tekmovanja. Urška Kustura pove, da je Evropska konferenca že 
prestavljena na Zoom konferenco. Meni, da imamo pri organizaciji tekmovanj tri 
izzive: ali bodo organizatorji pripravljeni organizirati pod pogoji, ki so trenutno 
določeni za izvedbo tekmovanj, ali bodo prostovoljci zadostili kriterijem PCT-ja samo 
za naša tekmovanja in navsezadnje, kakšen bo odziv članic z udeležbo tekmovalcev. 
Domen Pociecha doda, da so pri njih precepljeni in da v tem ne vidi problema. Da je 
tudi razglašen konec epidemije. Da bodo sodniki sodelovali tudi še na drugih tekmah 
in tako testiranja ne bodo potekala samo za nas. Verjame, da bo število tekmovalcev 
upadlo, da pa je potrebno organizirati tekmovanja, saj jih pogrešajo.  



Sklep: Članice, ki so na programu za organizacijo tekmovanja v jesenskem 
delu, pozovemo, da čimprej določijo datume in se datumi tekmovanj med seboj 
uskladijo. 
 
AD5 
Urška Kustura pove, da je glede DI 2022 VDC Zagorje s strani direktorice že prejel 
zeleno luč za organizacijo tekmovanja, ki bi potekalo kot dvakrat 1-dnevni turnir brez 
spanja in dodatnih socialnih aktivnosti. Domen Pociecha doda, da lahko večino 
tekmovanj izvedejo v bližini VDC-ja (judo, namizni tenis, balinanje, elementi košarke, 
nogomet), žal pa nimajo kapacitet za atletiko, plavanje in kolesarstvo (razen 400 m 
dolge ravne ceste, kjer je potrebno polkrožno obrniti). K sodelovanju pri organizaciji 
pozovemo CVD Golovec, v kolikor bi lahko pomagal z organizacijo atletskega in 
plavalnega dela, Urška Kustura doda, da bi lahko kolesarski del izvedli na 
avtomobilskem poligonu na Ljubečni. Ljubomir Miličević poudari, da moramo 
aktivno sodelovati vsi člani IO SOS, predvsem pa glavni trenerji. Okviren datum je 8. 
in 9. junij 2022.  
Sklep: VDC Zagorje je organizator DI 2022. K sodelovanju se pozove CVD 
Golovec, za pripravo tekmovanj v atletiki, plavanju in kolesarstvu.  
 
AD6 
V okviru priprav na svetovne igre smo trenutno v procesu pridobivanja ponudb za 
nabavo opreme. Potekajo tudi mesečni webinarji s predstavitvijo prizorišč. Ljubomir 
Miličević doda, da bi se ekipa predvidoma sestala dvakrat – jeseni in še kasneje, v 
kolikor bo mogoče, na snegu. Urška Kustura doda, da so vse prijave vnesene v on 
line sistem, letalske karte potrjene, jeseni pa čakamo na urejanje vize.  
Sklep: Seznanili smo se s pripravami na ZSI, Kazan 2022.  
 
AD7 
Urška Kustura pove, da so na Skupščini Zveze Sožitje povedali, da FIHO sklepa za 
letošnje leto še ni, da pa se sredstva razdeljujejo skladno z višino lanskih pogodb. 
Društvo doslej še ni prejelo denarja iz tega naslova, vendar še tudi ni izvajalo 
aktivnosti. Na današnji Skupščini ZŠIS-SPK pa je bil ponovno izvoljen stari 
predsednik Damijan Lazar.  
Ljubomir Miličević se vsem zahvali za prisotnost ter poudari, da se v jeseni dobimo 
v živo.  
  
 
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka SOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


