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Društvena obvestila
1. Spomladanski izvoz starodobnikov – 12. Memorial Frenka Slapnika
Letošnji spomladanski izvoz bo potekal malenkost drugače kot druga leta. V okviru
evropskega leta kulture zveza SVS organizira štafeto od Pirana do Goričkega
oziroma štafeto društev, včlanjenih v zvezo. To pomeni da bo letos vsako društvo
gostilo sosednje društvo ter gostovalo pri drugem sosedu. Za nas to pomeni, da
bomo v nedeljo, 6. maja 2018, gostili kolege starodobnike iz Kamnika.
Goste bomo z našimi starodobniki pričakali na prelazu Črnivec ob 10 h. Skupaj se
bomo podali v Gornji Grad in si tam ogledali katedralo. Pot bomo nadaljevali proti
Nazarjam in se ustavili v muzeju lesarstva. Skozi Mozirje in Dol Suho bomo prispeli
na tradicionalno majsko prizorišče druženja – v Poljane. Tam se bomo kot vsako leto
pogostili z dobrotami z žara in osvežili.
Šoferji, ki boste sodelovali v panoramski vožnji, se čim prej prijavite Ivu
Sovinšku, ki je idejni vodja projekta, na 041 698 260.
Ostali, ki ne boste sodelovali v panoramski vožnji, pridete kot običajno okoli 12 h k
lovskemu domu v Poljane.

2. Štafeta SVS, drugi del – Črna na Koroškem
Nedeljo po našem Memorialu (6. 5. 2018) nas v okviru štafete od Pirana do
Goričkega v goste vabijo sosedje iz Črne na Koroškem. Obisk nameravamo izvesti s
cca tridesetimi starodobniki.
V nedeljo, 13. 5., je zbirno mesto na parkirišču pri prevozništvu Pfeifer oziroma pred
Franky's Pubom na Prihovi ob 8. 30 h.
Tudi tokrat zbira prijave Ivo Sovinšek 041 698 260, pri katerem dobite tudi
podrobnejše informacije.
3. Dvanajsto mednarodno srečanje ZGORNJA SAVINJSKA 2018
21. julija organiziramo že 12. Mednarodno srečanje Zgornja Savinjska 2018. Za vsa
srečanja v preteklih letih smo bili deležni mnogih pohval, zato se bomo potrudili, da
bo tudi letos tako. Seveda je organizacija srečanja v takem obsegu (sprejem od 250
do 300 ljudi, pogostitev, ogledi in spremstvo vseh udeležencev po dolini) ogromen
organizacijski in tudi finančni zalogaj. UO zato naproša vse člane, da se po svojih
močeh vključijo v organizacijo. Pomagate lahko na več različnih načinov. S
pridobivanjem donatorskih sredstev, dobitkov za srečelov, zadnje dni pa tudi z delom
pri pripravi prireditvenega prostora v Vrbju na Ljubnem. Podrobnejše informacije bodo
na voljo na rednem junijskem sestanku 2. 6. in pri članih upravnega odbora.
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