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O B V E S T I L A 
OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE – maj 2013 

 

Pred zaključkom šolskega leta vas želimo seznaniti z nekaterimi sindikalnimi ugodnostmi, ki smo jih 
pripravili za vse člane SVIZ Območnega odbora Ljubljane in okolice.  
 

OGLED KONCERTA PERPETUUM JAZZILE – 9. november 2013, ob 20. uri, arena Stožice 
V Perpetuum Jazzile letos jeseni obeležujejo 30. obletnico svojega delovanja, zato v ta namen v 
soboto, 9. novembra 2013, ob 20. uri v ljubljanski areni Stožice pripravljajo svoj največji spektakel 
doslej. 
Za člane našega sindikata nam v predprodaji nudijo 20% popust za pakete vstopnic rdečega nivoja 
dvorane (redna cena za vstopnico v omenjenem nivoju sicer znaša 25 EUR). Poleg njihovega popusta, 
smo se na našem območju odločili, da našim članom ponudimo dodatni popust v višini 5 EUR. Cena 
vstopnice za člane SVIZ OO Ljubljane in okolice torej znaša 15 EUR. Poudarjamo, da popust velja 
samo za člane SVIZ. 
 

Prosimo vas, da vse vaše člane seznanite s ponudbo ter nam najkasneje do srede, 5. junija 2013 
pošljete s priloženo prijavnico seznam članov in število vstopnic, ki jih potrebujete. Ob prejemu 
prijavnice bomo preverili članstvo v SVIZ. Glede plačila in načina prevzema vstopnic boste 
pravočasno obveščeni. 
 

SKUPINSKA PRIJAVA NA 11. POLI MARATON 2013 – 15. junij 2013, Ptuj 
V soboto, 15. junija 2013, bo na Ptuju potekal 11. Poli maraton, ki je največji rekreativni kolesarski 
maraton v Sloveniji. Tudi letos OO Ptuj organizira SKUPINSKO PRIJAVO in vabi vse članice in člane ter 
njihove družinske člane, da se v ekipi SVIZ SLOVENIJE udeležite kolesarskega dogodka. 
 

Vse potrebne informacije v zvezi s plačilom, program … kolesarskega maratona najdete v priloženem 
obvestilu OO SVIZ Ptuj. 
Startnina (za skupine) v predprijavi znaša 12 € za odrasle udeležence in 6 € za otroke od 7. do 14. 
leta. Otroci od 15. leta dalje se štejejo za odrasle udeležence. GO SVIZ Slovenije za vsakega člana SVIZ 
prispeva 4 EUR, prav toliko za člane SVIZ OO Ljubljane in okolice še dodatno prispeva območni odbor. 
Člani SVIZ torej plačajo 4 € štartnine. 
Prijave z vsemi zahtevanimi podatki sindikalni zaupniki v posameznih zavodih vnesite v tabelo (na 
priloženi prijavnici) in jih posredujete najkasneje do srede, 12. junija 2013 neposredno na OO SVIZ 
Ptuj - e-naslov: milan.kumer1@gmail.com.  
 

Prosimo, da se pri oddajanju prijav dosledno držite navodil. 
 

Lep pozdrav! 
 
Avguština Zupančič,      Irena Lipovec, 
sekretarka OO       predsednica OO Ljubljane in okolice 
 
 
 

 
PRILOGE: 

- Prijavnica - koncert PERPETUUM JAZZILE (pošljete na OO SVIZ Ljubljene in okolice) 
- Skupinska prijava - 11. POLI MARATON (pošljete na OO SVIZ Ptuj) 
- Obvestilo OO SVIZ Ptuj - 11. Poli maraton 
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