
 
 
Zapisnik 18. seje Izvršnega odbora Društva specialna olimpiada Slovenije z dne               

6. marec 2014 ob 10. uri v prostorih Zveze Sožitje, Samova 9, Ljubljana. 
 
Vabljeni: 

- člani IO SOS 
- predsednik NO SOS 
- predsednica Komisije za priznanja 
- Zveza Sožitje 
- ZŠIS, POK 
- Janez Kustura 

 
 
 
Prisotni: priloga 
Pričetek seje: 10.10 
Zaključek seje: 14.05 
Zapisala: Urška Kustura 

 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev sklepov 17. seje IO SOS z dne 12.12.2013 
3. Ocene in analize: 

- alpski turnir 
- turnir v smučarskem teku 

4. Kaznivo dejanje, aktualne informacije (Urška Kustura) 
5. Priznanja SOS 2014, predlog komisije (Tea Beton), predlogi članov IO SOS 
6. Kandidature za organe SOS za obdobje 2014-2018 (Ljubomir Miličević) in 

priprava na Občni zbor društva, 27. marec 
7. Sprememba statuta (Ljubomir Miličević) 
8. Volitve v Zvezi Sožitje, predlogi 
9. GMS program, baza tekmovalcev, upravljanje, zbirnik članarin 2014 (Urška 

Kustura) 
10. Smernice za tekmovanja nogometne lige (Suzana Bohorč) 
11. Predstavitev projekta jadranje za osebe s posebnimi potrebami (Janez 

Kustura) 
12. Program SOS v prvi polovici leta 
13. Razno (priprava floorball seminarja, predlog normativov za izobraževanje 

trenerjev, pobude športnikov – spletna stran, članske izkaznice, sprememba 
kriterij za SI) 

 

 

 



AD 1 
Ljubomir Miličević bere in komentira dnevni red.  
Sklep: IO SOS je sklepčen, dnevni red je potrjen. 
 
 
AD 2  
Ljubomir Miličević bere zapisnik zadnje seje in komentira sklepe. Silvester Polc 
pove, da so individualne kvote pripravljene, manjka le še nekaj podatkov. Na osnovi 
tega bo sestavljen predrazpis za državne igre. Ljubomir Miličević predlaga, da se 
tudi judo turnir izvede kot dvodnevno tekmovanje. Marijan Lačen se strinja, da je 
potrebno judo uvrstiti v program državnih iger enako, kakor vse ostale športe. 
Silvester Polc ima pomisleke, ali bodo članice na že odobreno kvoto pripeljale še 
dodatno število judoistov. Judo turnir se izvede v oktobru, pripravi ga Center Janeza 
Levca, vodja Ana Tatalovič. Sodelovalo naj bi med 30-50 judoisti. Urška Kustura 
izpostavi vprašanje finančne donacije SOS glede na tako majhno število 
tekmovalcev. Marijan Lačen odgovarja, da turnirji niso okarakterizirani, da naj jih 
enotno vrednotimo. Urška Kustura pove, da je bil dodatno poslan razpis za 
evropske igre za igralki namiznega tenisa in da je v ekipi naknadno prišlo do 
spremembe, ker eden izmed tekmovalcev ni izpolnjeval osnovnega pogoja, kar je bilo 
razvidno šele iz prijave na tekmovanje. Mednarodne konference nogometnih 
trenerjev v mesecu aprilu se udeleži trener nogometa v novem mandatnem obdobju.  
Sklep 1: Judo turnir se v okviru državnih iger izvede kot dvodnevno 
tekmovanje. 
Sklep 2: Državni judo turnir se izvede v mesecu oktobru, organizator je Center 
Janeza Levca. 
Sklep 3: Mednarodne konference nogometnih trenerjev v mesecu aprilu se 
udeleži trener nogometa v novem mandatnem obdobju. 
Sklep 4: Zapisnik 17. seje z dne 12.12.2013 je potrjen.  
 
AD 3 
Helena Gril poda poročilo o izvedbi alpskega turnirja, ki je bil 12. februarja na Arehu. 
Zaradi težav z izpadom elektrike je turnir potekal nekoliko drugače, vendar v 
zadovoljstvo vseh. Udeležilo se ga je 96 tekmovalcev (31 manj, kot leta 2012) iz 22 
programov. Celotno poročilo na: http://www.specialna-
olimpiada.si/si/aktualno/1466/objava.html. Težave so bile predvsem pri začetnem 
VSL zaradi velike količine novozapadlega snega. Pajazit Cakiči poudari, da je bil 
turnir medijsko odmeven, predvsem prispevek na Kanalu A. Aljoša Šip pove, da se 
lahko za medijsko podporo dodatno obrnemo na g. Uroša Vidmajerja (Zavod za šport 
Planica), saj imajo ŠKL ekipo za pokrivanje šolskih športnih prireditev – televizijsko in 
za prispevek v reviji Šport mladih. Sašo Firbas izpostavi, da je CUDV Dobrna spet 
zapustila tekmovanje predčasno, to pot celo pred podelitvijo. Marijan Lačen 
predlaga, da se, v kolikor ekipa ne opraviči izostanka na podelitvi in za to nima 
tehtnega razloga, rezultati tekmovalcev te ekipe ne upoštevajo. Člani IO SOS menijo, 
da to ni pravično do tekmovalcev. 
Sklep 1: Seznanili smo se s poročilom o alpskem turnirju, ki je bil dobro 
izveden. Organizatorjem se pošlje zahvala. 
Sklep 2: Direktorico CUDV Dobrna se pokliče in preveri okoliščine izostanka 
njihove ekipe na podelitvi ter prijazno obrazloži, da SOS ni samo tekmovanje, 
ampak tudi druženje in spremljevalni program. 
 

http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1466/objava.html
http://www.specialna-olimpiada.si/si/aktualno/1466/objava.html


Silvester Polc pove, da so do zadnjega upali, da bodo lahko izvedli tekaški turnir, na 
katerega je bilo prijavljenih 80 tekmovalcev. Aljoša Šip pove, da so z njihovimi 
tekmovalci letos veliko trenirali in da je bil direktor ob odpovedi zaradi tega 
nejevoljen. Hkrati pa poudarja, da je še vedno nekaj prizorišč v Sloveniji, kjer je 
izvedba tekmovanja še vedno možna. Silvester Polc poudari, da se tudi najboljši 
tekaški centri zaradi neprilagojenosti prog za naše tekmovalce v preteklosti niso 
izkazali za najboljše rešitve. Urška Kustura meni, da bi morali bolj gledati na 
tekmovalce, ki so trenirali, zdaj pa je tekmovanje odpovedano. Marijan Lačen doda, 
da je bila suha zima in da najbrž veliko tekmovalcev ni bilo na snegu, zato odpoved 
ni greh. Tudi Andreja Resman pove, da njihovi tekmovalci prav tako niso bili na 
snegu in da v odpovedi ne vidi primanjkljaja. Jure Vajs poudari, da imamo malo 
tekmovanj na lokalnem nivoju in da se lahko odpadlo državno tekmovanje vsaj delno 
nadomesti s tem. Pomembno je namreč, da so športniki dobro pripravljeni. Leon 
Štemberger poudari, da naj bo organizator še vedno avtonomen v svojih odločitvah 
o izvedbi tekmovanja.  
Sklep 3: Tekaški turnir se izvede prihodnje leto, ali v kombinaciji en dan s 
krpljanjem ali kot samostojni turnir, prepuščamo odločitev organizatorju.  
 
AD 4 
Urška Kustura pove, da je bil skladno s sklepom zadnje seje na Policijo poslan 
dopis z vprašanjem o tem, zakaj ni bilo izvedeno zaslišanje z detektorjem laži. Poslali 
so odgovor, da je navedeni postopek le pripomoček in ni dokaz v nadaljnjih 
postopkih. V odgovoru so še zapisali: »Z zbiranjem obvestil nismo prišli do podatka 
oziroma okoliščin, ki bi kazale, da bi kdo iz podjetja storil navedeno kaznivo dejanje. 
Glede na kvalifikacijo kaznivega dejanja obstoja utemeljen sum, da je neznani 
storilec na neugotovljen način prišel do zapisa oziroma podatka vaših kartic in s 
ponarejeno bančno kartico izvedel dvige denarja na različnih bankomatih. Storilci 
podatke kartic pridobivajo največkrat preko svetovnega medmrežja ali z namestitvijo 
naprav na bankomatih, ki posname zapis kartice.« Na osnovi teh ugotovitev je bila na 
podlagi objavljenih praktičnih primerov na NLB poslana zahteva za povračilo denarja 
kot oškodovanemu komitentu njihove banke. S strani operativnega skrbnika računa 
je bila podana telefonska informacija, da lahko odgovor pričakujemo v največ desetih 
dneh, okoli 14. marca. Tako bi lahko imeli do občnega zbora zadevo razrešeno, 
predvsem pa papirnato urejeno! 
Sklep: Seznanili smo se z aktualnimi informacijami glede kriminalnega dejanja. 
Nadalje se odločamo ob prejemu dopisa s strani banke.  
 
AD 5 
Tea Beton predstavi predlog Komisije za priznanja za podelitev priznanj in plaket 
SOS za leto 2014. Predlagana so 3 priznanja in prav tako 3 plakete. Plakete: 

- zbor atletskih sodnikov Radovljica (pobuda članic gorenjske regije) 
- Franc Forstner (ŠD CUDV Črna) 
- Andreja Resman (Društvo Sožitje Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 

Tomaž) 
Priznanja: 

- Marija Tratnik (Društvo Sožitje Mežiške doline) 
- Osnovna šola Franceta Bevka – podružnična šola za izobraževanje in 

usposabljanje otrok s posebnimi potrebami (vodje lokalnih programov 
primorsko-notranjske regije) 

- VDC Postojna (vodje lokalnih programov primorsko-notranjske regije) 



Dodatno je bil podan še predlog za priznanje CUDV Radovljica s strani Tanje 
Princes.  
Sklep: Za leto 2014 se podelijo 3 plakete in 4 priznanja SOS.  
 
AD 6 
Ljubomir Miličević predstavi kandidate za organe SOS.  

Kandidat Pozicija Program SOS Podpirajo jo/ga: 

Ljubomir 
MILIČEVIĆ predsednik OŠ Gustav Šilih   

Tanja PRINCES podpredsednica CIRIUS Vipava    

Silvester POLC športni direktor CUDV Črna   

        

  VODJE REGIJ     

Samo ČARMAN gorenjske regije VDC Jesenice 

Jure Vajs 
Irena Kneževič 
Sožitje Škofja Loka 
OŠ Helene Puhar 

Andreja RESMAN mariborsko pomurska Sožitje Ormož   

Matjaž FERARIČ celjsko koroška CUDV Črna   

Milena PINTER primorsko notranjska CUEV Strunjan IO SOS 

Domen 
POCIECHA ljubljansko dolenjska VDC Zagorje SOS, bivši vodja regije 

        

  TRENERJI PO ŠPORTIH     

Lojze Adamič trener kolesarstva CIRIUS Vipava   

Martin Kraševec trener balinanja VDC Postojna Roman Velikonja 

Jaka Kolbl trener juda     

Silvester Polc trener sm.teka in krpljanja     

  trener namiznega tenisa     

  trener atletike     

Peter Cusma trener plavanja 
VDC Tončke 
Hočevar   

Katarina Praznik trener plavanja Sožitje Velenje   

Lojze Adamič trener nogometa CIRIUS Vipava   

Tomaž Pišlar trener nogometa Sožitje Ljubljana   

Tine Kovačič trener MATP CUDV Dobrna   

Tanja Princes trener MATP CIRIUS Vipava   

Aljoša Šip trener košarke CJL Levstikov trg   

Helena Gril trener smučanja OŠ Gustava Šiliha   

    Boštjan Krebelj Odbor tekmovalcev VDC Polž 
 Marko Došler Odbor tekmovalcev VDC Polž 
 Boštjan Verdinek Odbor tekmovalcev VDC Polž 
 Vinko Rešetar Odbor tekmovalcev CUDV Dobrna 
 Karli Krajnc Odbor tekmovalcev CUDV Črna 
 

    



Leon Štemberger Nadzorni odbor VDC Šentjur 
 Pajo Cakiči Nadzorni odbor Sožitje Škofja Loka 
 Tine Kovačič Nadzorni odbor CUDV Dobrna 
 Tea Beton Nadzorni odbor CUDV Radovljica 
  

Za predstavnika tekmovalcev se predlaga Marka Došlerja in Mateja Žgavca, ki je v 
preteklem mandatu sodeloval v Odboru tekmovalcev. Potreben je še en član 
(tekmovalec/tekmovalka) Nadzornega odbora, sestaviti je potrebno še disciplinsko 
komisijo (3 člani). Manjkata še dva trenerja, pri nekaterih športih sta po dva 
kandidata. Marijan Lačen predlaga, da je to delovno gradivo, katerega na OZ 
predloži kandidacijska komisija.  
Sklep: IO SOS da pooblastilo predsedniku SOS, da oblikuje kandidacijsko listo 
za volitve organov za obdobje 2014-2018.  
 
AD 7 
Ljubomir Miličević predstavi predlagane spremembe statuta. Tako se iz 25. člena 
črta »Podpredsednik je praviloma odgovorna oseba za športni program društva.« 
Črta se tudi »Izvršnega sekretarja voli občni zbor za dobo štirih let; po preteku 
mandata je lahko ponovno izvoljen.« Zadnji stavek se nadomesti s formulacijo: 
»Izvršnega sekretarja imenuje IO SOS za dobo svojega mandata.« Čistopis 25. člena 
se glasi: 

 
»Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik. 
Podpredsednika voli občni zbor.  
Društvo ima izvršnega sekretarja, ki operativno koordinira delo, ureja organizacijske, 
pravno – upravne in administrativne zadeve ter skrbi za uresničevanje sprejetega 
programa in obveščanje znotraj SOS; skrbi za odnose z mediji in koordinira delo z 
mednarodnimi organizacijami. 
Izvršnega sekretarja imenuje IO SOS za dobo svojega mandata. 
Izvršni sekretar SOS navedene naloge opravlja delno profesionalno na podlagi 
pogodbe, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s področja delovnega prava.« 
 
Hkrati se pri 18. členu črta zadnja alineja, da OZ »določa udeležence zimskih in 
poletnih Svetovnih iger in Evropskih iger.« 
S tem se spremeni tudi 24 alineja 22. člena, da IO »občnemu zboru predlaga: uradne 
in demonstracijske športe, udeležence za Svetovne in Evropske igre, izvajalce 
tekmovanj na državnem nivoju«. Nova formulacija se glasi: »občnemu zboru 
predlaga: uradne in demonstracijske športe ter izvajalce tekmovanj na državnem 
nivoju.« Doda se nova alineja pod to: »določa udeležence za Svetovne in Evropske 
igre«.  
Ob spremembi tega člena se vsem kandidatom za Svetovne in Evropske igre ob 
določitvi ekipe pošlje dopis o izbranih kandidatih, članice pa imajo 14-dnevni 
pritožbeni rok.  
Sklep 1: Statut SOS se spremeni v 25. členu, 18. členu in 22. členu. Nove 
formulacije so podane. 
Sklep 2: Vsem kandidatom za Svetovne in Evropske igre se ob določitvi ekipe 
pošlje dopis o izbranih kandidatih, članice pa imajo 14-dnevni pritožbeni rok.  
 
 
 



AD 8 
Podati moramo predlog za predstavnika SOS v IO Zveze Sožitje. Predstavnik je 
tekmovalec SOS. Urška Kustura predlaga, da je eden izmed predstavnikov 
tekmovalcev v IO SOS tudi član IO Zveze, drugi pa predsednik Odbora tekmovalcev, 
kakor je bilo to doslej.  
Sklep: Po dogovoru z zagovorniki predstavnikov tekmovalcev v IO SOS, se 
poda predlog za člana IO Zveze Sožitje. Drugi tekmovalec je predsednik 
Odbora.  
 
AD 9 
Urška Kustura predstavi zbrane podatke o individualnih članih. Z novim sistemom je 
število članov od lanskega leta poskočilo za 226 članov, okoli 30 je tudi več trenerjev, 
čeprav ponekod število trenerjev ne ustreza velikemu številu tekmovalcev. Skupno 
imamo tako registriranih 1788 tekmovalcev in 316 trenerjev. Pri tekmovalcih je 1093 
moških in 675 žensk. 226 tekmovalcev je v kategoriji do 15 let, 1542 jih je nad 16 let. 
Največja regija je ljubljansko-dolenjska (460 tekmovalcev), druga je celjsko-koroška 
(405), tretja mariborsko-pomurska (399), četrta gorenjska (281) in najmanjša 
primorsko-notranjska regija z 237 tekmovalci. Pove, da so nekatere članice izstopile, 
nekaj pa je novih. Aktualen seznam je na spletni strani. Predstavi tudi način uporabe 
zbranih podatkov za lažje prijavljanje tekmovalcev na tekmovanja SOS.  
Sklep 1: Seznanili smo se z zbranimi podatki o individualnem članstvu. 
Sklep 2: Članicam SOS se pošljejo poimenski seznami njihovih tekmovalcev z 
generiranimi individualnimi kodami.  
Sklep 3: Članice se lahko prijavljajo na tekmovanja samo na osnovi poslanih 
seznamov, ki jih pošljejo na e-pošto: tekmovanja.sos@gmail.com. Sekretarka 
pošlje nato zbrane prijave organizatorju do roka, ki ga le-ta določi. Po tem roku 
prijava ni več mogoča. Organizator po koncu tekmovanja pošlje rezultate v 
predloženi tabeli, prek katere se podatki vnesejo v GMS sistem.  
 
 AD 10  
Ob odsotnosti Suzane Bohorč se točka prestavi na naslednjo sejo. 
 
AD 11 
Janez Kustura, vodja projekta, predstavi projekt Specialno jadranje in željo po 
partnerskem sodelovanju s SOS. Gre za jadranje za osebe s posebnimi potrebami, 
na katerega bi letos peljali 5 jadrnic. Ekipe so bile zaradi časovnih rokov že izbrane, v 
prihodnje pa bi imele članice SOS prednost pri izboru ekip. V kolikor bi ostajala 
mesta, bi jih lahko zapolnile tudi nečlanice SOS, vendar bi pri tem plačale višjo 
štartnino, ki pa bi ostala kot dohodek SOS-a. Poudari, da bo projekt vodila zunanja 
skupina izvajalcev, da pa bi SOS tu nastopala kot partner zaradi svoje 
prepoznavnosti, hkrati pa bi pridobila tudi na samem ugledu. Finančno SOS ne bi bila 
obremenjena, predlog je, da del donatorskih sredstev, ki se bodo stekala na račun 
SOS pod posebnim sklicem, ostane SOS-u. Vse potrebno se dogovori v medsebojni 
pogodbi. Pajazit Cakiči poudari, da morajo biti stvari 100% transparentne. Marijan 
Lačen komentira, da bi projekt podprli, saj bo to novo doživetje za naše člane, 
vendar, ker to ni naše osnovno poslanstvo, se je potrebno zavedati, da je partnerstvo 
v tem projektu namenjeno izključno temu, da se SOS brezplačno promovira in zraven 
še pridobi kakšna sredstva.  
Sklep 1: IO SOS predlaga OZ, da potrdi sodelovanje med Specialno olimpiado 
Slovenije in Janez Kustura, eSun s.p. v projektu Specialno jadranje.  

mailto:tekmovanja.sos@gmail.com


Sklep 2: Namen tega sodelovanja s strani SOS-a je: bogatenje doživetij naših 
članov, brezplačna promocija in pridobivanje finančnih sredstev.  
Sklep 3: Ker takšni projekti niso osnovna dejavnost SOS-a, projekt ne sme ne 
danes ne v bodoče bremeniti SOS-a nobenih finančnih ali materialnih sredstev.  
Sklep 4: Po potrditvi sodelovanja s strani OZ se z izvajalcem podpiše pogodba 
o sodelovanju, ki opredeljuje način partnerstva.  
 
AD 12 
Ljubomir Miličević predstavi program SOS v prvi polovici leta: 

 26. marec 
Občni zbor in podelitev priznanj SOS, IO SOS, Ljubljana 

 od aprila do oktobra 
19. Nogometna liga SOS 

 Regijske igre MATP: 
- 5. april celjsko-koroška: CVIU Velenje 
- 12. april mariborsko-pomurska: VDC Polž 
- 15. april gorenjska: OŠ Helene Puhar, Kranj 
- 17. april ljubljansko-notranjska: OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika 
- 24. april primorsko-notranjska: VDC Ajdovščina-Vipava  

 11.-13. april 
Konferenca nogometnih koordinatorjev, Varšava (Poljska) 

 Regijske igre: 
- 15. maj mariborsko-pomurska: OŠ Minke Namestnik Slovenska Bistrica  
- 21. maj celjsko-koroška: CUDV Črna   
- 21. maj primorsko-notranjska: OŠ Miroslava Vilharja Postojna 
- 23. maj ljubljansko-dolenjska: VDC Novo mesto  
- 24. maj gorenjska: OŠ Antona Janše Radovljica                     

 17. - 25. maj - 14. Evropski nogometni teden 
 13.-15. junij 

Poletne državne igre, OŠ Gustav Šilih Maribor 
Vsi aktualni termini so objavljeni na spletni strani pod Naše aktivnosti.  
 
AD 13 
Urška Kustura predstavi kvoto za Poletne svetovne igre v Los Angelesu. Kvota je 
enaka, kakor za Atene 2011.  
 

ŠPORT Moški Ženske Trenerji 

ATLETIKA 1  - 2. kategorija 

1 – 3. kategorija 

1  - 2. kategorija 

1 – 3. kategorija 

1 ženska 

PLAVANJE 1  - 2. kategorija 

1 – 3. kategorija 

1  - 2. kategorija 

1 – 3. kategorija 

1 moški 

BALINAJE 1 1 1 moški 

KOLESARSTVO 1 1 1 moški 

JUDO  1 1 1 moški 

NAMIZNI TENIS 1 1 1 ženska 

NOGOMET (5 a 

side) 

8  1 moški + 1 ženska 

 

SKUPAJ 

 

16 

 

8 

 

8 + 2 delegata 

SKUPAJ   34 ljudi 



Pred OZ je potrebno sprejeti še kriterije za nastop na igrah.  
Pove tudi, da smo ZŠIS-POK pomagali pri pridobitvi partnerja v projektu Norveškega 
mehanizma, v katerem bodo prilagodili športne programe iz običajnih šol za šport 
invalidov. K sodelovanju je pristala Norveška SO, s čimer ima naša krovna zveza več 
možnosti za uspešno pridobitev sredstev.  
SOS je kot partner pristopila tudi v drugem projektu Norveškega mehanizma, 
katerega nosilec je Plavalni klub Velenje. Gre za opismenjevanje plavalnih trenerjev 
in povečanje možnosti dostopa do plavalnih treningov za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Trajanje projekta je od maja 2014 do maja 2016. SOS bo služila 
kot nabor tekmovalcev in trenerjev ter aktivno sodelovala v pripravi izobraževalnega 
programa za trenerje. 
Pove, da se bomo prijavili za dve mednarodni donaciji – Zdravstveni forum za 
družine, ki bi ga organizirali skupaj z Lions klubom v Mariboru v času državnih iger in 
tako obogatili program za starše ter Matellovo donacijo za program Mladi športnik, 
katerega bi lahko tudi letos izvedli v podobnem obsegu, kakor lani.  
Predstavi pobude športnikov, ki bi želeli imeti svojo spletno stran oziroma podstran v 
okviru že obstoječe društvene strani, pobudo za izdelavo članskih izkaznic ter 
spremembe kriterijev za nastop tekmovalcev, ki so že tekmovali na svetovnih igrah. 
Slednja pobuda je prišla s strani Marka Došlerja, ki je poslal e-pošto, v kateri navaja, 
da SOS ni več šport, ker se vsi ostali športniki trudijo, mi pa smo nekaj posebnega. 
Meni, da je to sramota, osebno pa mu je hudo, ker lahko trenira samo prek SOS-a in 
samo tu ima možnosti napredovanja. Marijan Lačen poda komentar, da je bil 
zamišljen sistem sicer dober, saj je tako dobilo priložnost za tekmovanje na tako 
velikem dogodku veliko številko tekmovalcev, hkrati pa je bil destimulativen. 
Predlaga, da lahko tekmovalci, ki so se že udeležili svetovnih iger, ponovno 
kandidirajo za udeležbo in če pri prijavi nimajo konkurence, se iger, če izpolnjujejo 
pogoje, lahko udeležijo. Če imajo konkurenco pri prijavi, imajo prednost pred 
konkurenti, če je od udeležbe njih na zadnjih svetovnih igrah poteklo več časa, 
kolikor so konkurenti vključeni v SOS (za vključitev šteje prvo uradno tekmovanje 
SOS). Tudi Ljubomir Miličević poda komentar, da se razpisi za tekmovalce v 
posameznih športih že ponavljajo.  
Sklep: IO SOS v naslednjem mandatu določi nov kriterij za umestitev 
tekmovalcev, ki so že tekmovali na svetovnih igrah, da se lahko le-teh ponovno 
udeležijo.  
Predlog normativov za izobraževanje trenerjev s strani tekmovalne komisije še ni bil 
oblikovan, floorball seminar se pripravi jeseni v CIRIUS-u Vipava.  
 
Zaradi določitve kriterijev za nastop na Poletnih svetovnih igrah v Los 
Angelesu in potrditev finančnega načrta ter poročila o kaznivem dejanju se IO 
SOS še enkrat sestane pred OZ na dan OZ ob 10. uri. NO se zbere ob 9.30 uri.  
 
 
 
Ljubomir Miličević            Urška Kustura 
predsednik SOS            izvršna sekretarka SOS 


