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Maribor, 9 junij 2014 
 

VABILO 

Dobra volja, športno vzdušje in uspehi tekmovalnih ekip prejšnjih, 5. poletnih iger SOS v 

Hajdini, so zadosten razlog, da vas županje in župane, podžupanje in podžupane, svetnice in 

svetnike, zaposlene v mestnih in občinskih upravah ponovno povabimo na 
 

6. POLETNE IGRE SOS 
ki bodo v petek, 19.06.2015 v športnem parku v Šmartnem ob Paki 

 

Program srečanja:  
13.00 Prihod in registracija udeleženk in udeležencev  

13.00 Okrepčilo 

14.00  Predstavitev tekmovalnih ekip in žrebanje ekip 

14.30  Pričetek turnirja v malem nogometu in odbojki  

18.30  Čas za dobrote z žara 

19.00  Podelitev nagrad in druženje  

 

Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki na mivki, 

s svojimi kolegi iz drugih občin, ter tako prispevate k medsebojnemu povezovanju in 

sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah in k pozitivni energiji. Ekipe lahko prijavi ena ali 

pa več občin skupaj. Tudi ena občina lahko prijavi več ekip.  

Vsem vodjam ekip, županom in drugim odgovornim polagamo na srce in prosimo za 

dosledno spoštovanje pravil, kdo se lahko prijavi k tekmovalnim disciplinam: 

- občinski/mestni funkcionarji in 

- zaposleni v občinskih/mestnih upravah. 

Naj bo to družaben dogodek med kolegi iz občin, zato še enkrat prosimo, da ne vabite 

profesionalnih športnikov, saj bo organizacijski odbor ekipe, v katerih bodo tekmovali 

profesionalni športniki, ki niso funkcionarji ali zaposleni občine ustrezno sankcioniral.  
 

Vljudno vabljeni!        Jasmina Vidmar, l.r. 

         Generalna sekretarka SOS  
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Tekmovalne discipline 
 

Prijave za tekmovanje se zbirajo s priloženimi prijavnicami. Prijavijo oz. tekmujejo lahko le 

občinski funkcionarji in zaposleni v občinskih ali mestnih upravah! (Naj bo to družaben dogodek 

med kolegi iz občin, prosimo, da ne vabite profesionalnih športnikov.) 

 

(Mali) Nogomet 

Tekme malega nogometa se bodo odvijale na igrišču z umetno travo. Na igrišču 

bo pet igralcev vsake ekipe (štiri igralcev plus vratar), ki se bodo lahko z 

rezervnimi igralci poljubno menjavali. Vsaka ekipa mora šteti vsaj šest igralcev. 

Sistem tekmovanja bo določen po poteku roka za prijave na podlagi števila 

prijavljenih ekip.  

Odbojka 

Letos se bo tekmovanje v odbojki odvijalo na mivki. Odbojka na mivki se bo igrala 

3 na 3 ob tem da mora biti ekipa sestavljena iz obeh spolov (mešane ekipe).  

 


