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SPOŠTOVANE KOLEGICE IN KOLEGI 

 

 

Najprej  vsem skupaj lep, prisrčen pozdrav! 

 

Upam, da  ste se prebudili iz zimskega spanja, si nabrali novih moči in da že nestrpno 

čakate   na  povabilo za naša skupna druženja.  Iz okvirnega programa dela za leto 

2017, ki ste ga prejeli na prednovoletnim srečanju, smo v vodstvu aktiva na svoji 3. 

redni seji 28. marca 2017 nekatere  aktivnosti terminsko že konkretno opredelili in jih 

vam v nadaljevanju tudi posredujemo. 

 

Še pred tem pa vas seznanjam, da smo sprejeli nekatere spremembe in sicer, 

da vas s tem pismom seznanjamo z vsemi termini  posameznih aktivnosti in vas 

posebej ne bomo več obveščali. Tako so navedeni; datumi, kraj in čas zbiranja, 

relacija in še to smo se dogovorili, da posameznikov ne bomo obremenjevali. 

Če se bomo pri komu ustavili, naj bo to samo kavica, čaj ali  voda. Kar se pa tiče 

malice pa naj bo le ta iz nahrbtnika.   

 

S prvim pohodom štartamo z 11. aprilom in bi s pohodi zaključili v začetku junija. 
Pohodi bodo potekali po naslednjem razporedu: 
 
1. Škalsko  jezero, torek, 11.4. 2017, zbirno mesto ribiška koča ob 9.00, 

2. Velenjsko jezero, torek, 18.4. 2017, zbirno mesto ribiška koča ob 9.00, 

3. Tuševo, torek, 25.4. 2017, zbirno mesto Interspar Šalek ob 9.00, 

4. Koželj, torek, 9.5. 2017, zbirno mesto Eurospin ob 9.00, 

5. Trebeliško, torek, 16.5. 2017, zbirno mesto Interspar Šalek ob 9.00, 

6. Lubela, torek, 23.5. 2017, zbirno mesto Gas. dom Škale ob 9.00, 

7. Gora Oljka, torek, 29.5. 2017, zbirno mesto žel. Post. Šmartno ob paki ob 9.00, 

8. Kriška gora – kozjansko 6.6.2017   zbirno mesto Mercator center Vel. ob 9.00, 

Rezervni termin 13.6. 2017 prvi izpad zaradi slabega vremena. 

Rezervni termin 20.6. 2017 drugi izpad zaradi slabega vremena. 

 

Kot vidite niso pohodi več ob sredah ampak ob torkih 

 

Nadalje vas obveščam, da se dogovarjamo za ogled firme BSH ali Gorenje, 

predvidoma meseca septembra. Ko bo znan termin vas bomo pravočasno 

obvestili. 
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Regijsko ribiško tekmovanje bo 3. junija 2017 Mozirju. Pripravljamo ekipo 

seniorjev, ki jo bo vodil Vili Lamovšek. Se vidimo! 

 

14. poletne igre SKEI Slovenije bodo 10. 06. 2016 v Železniki- gorenjska. Če je kdo 

zainteresiran naj se pravočasno prijavi pri sekretarju Alešu. 

 

Za prvi maj ste vsi vabljeni na Graško goro!  Letošnji organizator je mestna občina 

Velenje in SKEI  

Se vidimo. 

 

 

Glede ostalih aktivnosti, boste pravočasno obveščeni. Če rabite še kakšno informacijo 

me lahko pokličite še bolje pa je če  pokličite na sedež ReO SKEI Velenje 

  

Sekretarja Regijske organizacije SKEI Velenje Aleša Vodovnika lahko dobite na 

telefon 041 771 128 ali na 03 – 898 27 56 

 
 
Kdor ima čas, voljo in potrebo po druženju vljudno vabljen!  Pričakujem vas, da se 
nam pridružite v čim večjem številu. 
 
 
 
 
Lep sindikalni pozdrav!  
 
 
 
     Predsednik Aktiva SKEI seniorji Velenja      
       Ivan Sotošek    

        


