
                                                                                                      
 
 
 
 
Zapisnik 9. seje IO SOS, 11. novembra 2021, ob 10.30 uri v Thermani Laško. 

 
 
 
Vabljeni: 

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

 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 11.40 
Zaključek seje: 14.05 
Zapisala: Urška Kustura 
 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 8. seje z dne 15.6.2021 
3. Analize tekmovanj:  

- Judo turnir 
- Atletski turnir 
- Nogometna liga 
- Plavalni turnir 
- Lokalna tekmovanja (Toyota) 

4. Državne poletne igre, Zagorje 2022, načrt + KVOTE (Domen Pociecha, 
Silvester Polc) 

5. Zimske svetovne igre, Kazan 2023, spremenjeni roki, načrt 
6. Poletne svetovne igre, Berlin 2023, obravnava kriterijev 
7. Program SOS 2022, obravnava 
8. Finančni načrt SOS, članarine in kotizacije 2022, obravnava 
9. Volilni občni zbor 2022, priprave 
10. Razno 
 

 
 
 
 
 
 
 



AD1 
Ljubomir Miličević pozdravi vse prisotne na tokratni seji, ki je prva v živo po dveh 
letih in pregleda dnevni red.  
IO SOS je sklepčen – prisotnih je 8 članov IO, 3 opravičeni; od ostalih prisotni še 3 
trenerji in 1 član NO, ostali opravičeni, 1 on-line. Dnevni red je potrjen.  
 
AD2 
Ljubomir Miličević bere in komentira sklepe 8. seje z dne 15.6.2021.  
Sklep: Zapisnik 8. seje IO SOS z dne 15.6.2021 je potrjen.  
 
AD3 
Urška Kustura bere poročilo z judo turnirja, na katerem je konec septembra 
tekmovalo 20 judoistov. Tekmovanje so organizirali na Jesenicah, šlo pa je za prvo 
tekmovanje po začetku Korone sploh. Tina Skerlep doda, da je bilo super ponovno 
tekmovati, da je poleg turnirja specialne olimpiade potekalo tudi prijateljsko prvenstvo 
v inkluzivnem judu. Nekaj se jih ni moglo udeležiti zaradi okužb. Urška Kustura 
izpostavi dilemo, glede na to, da je turnir štel že kot kriterij za Berlin, kako bomo s 
tem ravnali v bodoče – torej nekateri iz objektivnih razlogov niso mogli sodelovati. 
Silvester Polc meni, da v kolikor smo finančno sposobni izpeljati še kakšen dodaten 
turnir v ta namen, tako tudi naredimo, saj so bili športniki v času Korone zelo 
prikrajšani za svoj tekmovalni delež.  
 
Helena Gril poroča o atletskem turnirju, ki je prav tako potekal konec septembra v 
Mariboru. Sodelovale so le tri članice manj, kot dve leti poprej. Tekmovanje so 
izpeljali z izkušeno ekipo in vse je teklo gladko. Andreja Resman pohvali 
organizatorje, Urška Kustura doda, da je bil turnir, kakor v starih časih in da je bilo 
res zelo dobro vzdušje. Pove tudi, da se je ravno s tem turnirjem pričelo sodelovanje 
s Toyoto Slovenija v projektu, ki bo trajal do konca leta 2022.  
 
Domen Pociecha poroča o nogometni ligi, katere finale, ki to v resnici ni bilo, je bilo 
na Brdu pri Kranju. Še enkrat več se je izkazalo dobro sodelovanje z Nogometno 
zvezo Slovenije, ki je pripravila igrišča in vso potrebno spremljevalno infrastrukturo. 
Sodelovalo je 8 ekip, saj nekatere zaradi ukrepov ali okužb niso mogle sodelovati. 
Vse ekipe so pomagale pri postavitvi igrišč. Urška Kustura doda, da je bilo tudi tukaj 
vzdušje zelo dobro in nogometaši navdušeni, da so lahko ponovno na igrišču.  
 
Helena Gril poroča o plavalnem turnirju, ki je bil sredi oktobra v Mariboru. Tukaj je bil 
usip kar precejšen, 14 ekip manj kot na zadnjem turnirju, skupno 72 tekmovalcev. 
Pajo Cakiči je dodal, da je bila organizacija odlična, Ljubomir Miličević poudari 
dobro sodelovanje z lokalnim klubom ter doda, da je ostalo kar 40 kosil, ker je veliko 
ekip po tekmovanju odšlo kar domov. Zaveda se, da je bilo tekmovanje organizirano 
»na horuk«, da bi bilo potrebnega več treninga ter da je prireditev potekala v zaprtem 
prostoru. Zato morebiti manjša udeležba. Silvester Polc doda, da je super, da so se 
tekmovala ponovno začela odvijati.  
 
Urška Kustura predstavi zasnovo lokalnih tekmovanj, ki so bila razpisana za mesec 
november. Na razpis se je odzvalo 18 članic, namen tekmovanj pa je bil, da 
tekmovalci, ki niso dobili priložnosti tekmovanja na državnem turnirju, vseeno okusijo 
slast tekmovanja. Žal jih bo zaradi poslabšane epidemiološke slike večina 
prestavljenih (najkasneje do aprila 2022), hkrati pa spomni, da so lokalne igre osnova 



za vsa nadaljnja tekmovanja in da bi jih morali negovati tudi v prihodnje. Tudi 
Ljubomir Miličević se strinja s tem, saj tekmovalci potrebujejo tekmovalne 
preizkušnje.  
Sklep: Seznanili smo se z organizacijo tekmovanj v septembru in oktobru. 
Super je, da so se tekmovanja ponovno pričela odvijati, saj jih tekmovalci 
pogrešajo. 
 
AD4 
Domen Pociecha poroča o pripravah na DI 2022. Datum iger je 8. in 9. junij. Prvi 
dan bi se ekipe zbrale v Zagorju, kjer bi bila otvoritev, potem pa odšle vsaka na svoje 
tekmovališče – atletika predvidoma Domžale (čakamo ponudbo), plavanje Golovec 
Celje, kolesarstvo Ljubečna pri Celju, ostali športi v Zagorju. Prvi dan bi se v Zagorju 
izvajale tudi aktivnosti iz zdravstvenega programa. Silvester Polc vpraša glede 
logistike in predlaga skupne avtobusne prevoza na lokacije izven Zagorja. Tako bi se 
tudi drugi dan ekipe zbrale v Zagorju, šle s skupnim prevozom na tekmovališča in se 
po finalnih obračunih vrnile v Zagorje na kosilo in podelitev ter zabavo. Silvester Polc 
apelira na glavne trenerje, da se maksimalno vključijo v pomoč pri organizaciji. Za 
izvedbo je predvidena 2x 1-dnevna kotizacija za igre. Barbara Rode predlaga, da bi 
se tekmovalo po posameznih športih oziroma lokacijah – en dan tu, en dan tam, 
kakor 1-dnevno tekmovanje, vendar se ostali prisotni ne strinjajo s tem predlogom.  
Sklep: Seznanili smo se s pripravami na poletne DI 2022. Izvedba iger se 
predstavi na letnem OZ, po katerem se pošlje predrazpis, na osnovi katerega 
predvidimo število tekmovalcev ter potrebno logistiko prevozov.  
 
Silvester Polc predstavi kvote in pove, da je bila leta 2018 za Ljubljano predvidena 
kvota 338, izkoriščena pa 279. Tudi štiri leta poprej (Maribor, 2014) kvota 340 ni bila 
v celoti izkoriščena (282). Predvideva, da realno lahko pričakujemo okoli 250 
tekmovalcev; vodje regij koordinirajo, da se kvote čim bolj izpopolnijo.  
 
AD5 
Urška Kustura pove, da smo konec avgusta dobili sporočilo, da so Zimske svetovne 
igre v Kazanu prestavljene na januar 2023. Ob tem poda vprašanje ali ekipa za 
nastop ostaja enaka, navsezadnje so bili vsi športniki in spremljevalci že obveščeni, 
vprašanje pa je, kakšne rezultate bi sploh lahko še pridobili pred igrami. Že zdaj je bil 
pogoj, da mora biti ekipa 100% precepljena, s čimer so se vsi v ekipi strinjali. Nov rok 
za vnos v sistem je 31.5.2022. Silvester Polc pove, da bodo organizatorji izvedli tudi 
predigre, na katerih bodo tekmovali samo domačini.  
Sklep: Ekipa za nastop na Zimskih svetovnih igrah ostane za leto 2023 
nespremenjena.  
 
AD6 
Urška Kustura predstavi kriterije za nastop na Poletnih svetovnih igrah, Berlin 2023. 
Tako bodo zdaj v enem letu dvojne svetovne igre. Pove, da gre pri dokumentu za 
prepis zadnjih kriterijev, ki so bili podani za Abu Dhabi 2019, prestavljene so le 
letnice. Strinjamo se, da pri nogometu ne potrebujemo kvote 10+3, pač pa 8+2, kakor 
je bilo običajno. Nejasna je kvota pri plavanju, kjer imamo pri moških premalo 
disciplin (štartov). Silvester Polc razloži, da smo za posamezne kvote podali 
predloge, SOEE pa je glede na porazdelitev tekmovalcev po različnih disciplinah 
podala kvoto za našo državo.    



Sklep 1: Kriteriji za nastop na Poletnih svetovnih igrah, Berlin 2023 so sprejeti 
in jih dajemo v potrditev OZ. Do OZ se uskladijo tudi kvote pri plavanju.  
Sklep 2: Razpis se posreduje članicam po OZ, da lahko vidijo razpored 
disciplin po športih.  
 
AD7 
Urška Kustura pove, da je program za leto 2022 bolj ali manj usklajen, kar se tiče 
državnih turnirjev. Odprt je edino turnir v smučarskem teku in krpljanju. Matjaž 
Ferarič in Marko Janko preverita možnost izvedbe v Logarski dolini.  
Sklep 1: Program SOS za leto 2022 je sprejet in se da v potrditev OZ.  
Sklep 2: Vodje regij z organizatorji regijskih iger uskladijo, ali so organizatorji 
iz leta 2020 še pripravljeni organizirati igre v 2022, sicer najdejo drugega 
izvajalca. 
 
AD8 
Urška Kustura predstavi okviren finančni načrt. Kar precej bo tudi še prenosa iz 
letošnjega leta. V letošnjem letu še damo  v izdelavo nekaj zastav in transparentov. 
Katarina Praznik povpraša, ali je potrebno, da imamo plavalni priročnik preveden. 
Ljubomir Miličević odgovarja, da je to ena izmed osnov SOS, da imamo priročnike 
za posamezne športe. Treba je dopolniti staro gradivo oziroma pripraviti povzetke 
novih, ki jih potem damo v prevod. Silvester Polc pove, da bo prihodnje leto pripravil 
nov priročnik za krpljanje. Hasan Sinanović je mnenja, da bi moral turnirju v 
namiznem tenisu pripadati večji znesek, saj je potrebno plačati veliko sodniškega 
osebja. Urška Kustura doda, da naj do naslednje seje pripravi predlog dopolnitve 
Pravilnika o sofinanciranju, ki bi ga lahko aplicirali tudi na druge športe. Pove, da bo 
prihodnje leto, v kolikor bo znesek sofinanciranja s strani FIHO ostal enak, kakor 
letos, veljal tudi dvig izplačil sofinanciranja turnirjev skladno s pravilnikom.  
 
Urška Kustura pove, da članarine za leto 2022 ostanejo na prvotni ravni – 8,50 EUR 
na posameznika s pripadajočimi količinskimi popusti in 50% popustom za članice, ki 
tekmujejo samo v enem športu. Za kotizacije je bil sklenjen sklep že na letošnjem OZ 
in se le-te dvignejo za 15%. Znašajo tako 8,50 EUR (1-dnevno tekmovanje), 30,50 
EUR (2-dnevno) in 57,50 EUR (za 3-dnevno tekmovanje).  
Sklep 1: Finančni načrt SOS za leto 2022 je sprejet in se da v potrditev OZ.  
Sklep 2: Višine članarin in kotizacij so sprejete in se dajo v potrditev OZ.  
Sklep 3: Hasan Sinanović do naslednje seje pripravi predlog dopolnitve 
Pravilnika o sofinanciranju tekmovanj.  
 
AD9 
Urška Kustura pove, da smo skladno z mednarodnimi pravili dolžni upoštevati 
najdaljši 9-letni mandat posameznih članov IO. Ker smo to določbo spremenili v tem 
mandatu, je bilo potrebno vsako leto za odobritev mednarodne akreditacije (ki je 
osnova za pridobitev mednarodnih donacij pod okriljem SOI in SOEE ter nam daje 
pravico za nastop na svetovnih igrah) zaprositi za podaljšanje mandata članom, ki so 
že presegli določilo najdaljšega mandata (Ljubomir Miličević, Matjaž Ferarič, Silvester 
Polc, Andreja Resman). Skladno s statutom (46. člen) omenjeni člani v mandatu 
2022-2026 ne morejo biti člani IO, lahko pa delujejo kot glavni trenerji brez volilne 
pravice (41. člen). Ljubomir Miličević se strinja, da je potrebno IO pomladiti, za nov 
začetek in nov elan.  



Sklep: Skladno s statutom se januarja 2022 razpišejo volitve za mandatno 
obdobje 2022-2026. 
 
AD10 
Urška Kustura pozove prisotne, če imajo predlog za predstavnico SOS na koledarju 
ZŠIS-PK, naj ga posredujejo.  
 
Sledilo je tradicionalno novoletno kosilo v restavraciji Thermane Laško.  
 
 
Ljubomir Miličević      Urška Kustura 
predsednik SOS      izvršna sekretarka SOS 
 
  



 


