Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine
ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI,
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
Poslovni račun št.: 02374 - 0255744843
Matična številka: 2173417000
Davčna številka: 12554596
21.06.2018

Društvena obvestila
1. Dvanajsto mednarodno srečanje ZGORNJA SAVINJSKA 2018
V soboto 21. julija 2018 organiziramo že tradicionalno 12. Mednarodno srečanje
ljubiteljev starodobnih vozil Zgornja Savinjska 2018. Za vsa srečanja v preteklih
letih smo bili deležni mnogih pohval udeležencev in društev ter lokalne skupnosti,
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 in sicer:
o s pridobivanjem donatorskih sredstev. Obrazec za donatorska sredstva
dobite pri Ivu ali pa pokličite Uroša (031 222 616) in vam obrazec pošljemo po
emailu
o s pridobivanjem dobitkov za srečelov. Dobitke za srečelov lahko dostavite
Marku Potočniku (031 611 962)
o zadnje dni pa tudi z delom pri pripravi prireditvenega prostora v Vrbju na
Ljubnem.
2. Sodelovanje na povorki na 31. Čebelarskem prazniku
S strani Turističnega društva Gornji grad smo dobili vabilo na udeležno na
povorki in predstavitvi našega društva na 31. Čebelarskem prazniku v nedeljo dne
22. 7. 2018 ob 17.00. Povorka bo v sklopu praznovanja 135. letnice
Prostovoljnega gasilskega društva Gornji Grad. Odločilo smo se, da se povorke
udeležimo.
3. Sodelovanje na povorki na 58. Flosarskem balu
S strani Turističnega društva Ljubno smo prejeli vabilo za udeležno na povorki in
predstavitvi našega društva na 58. Flosarskem balu v nedeljo dne 5. 8. 2018.
Vabilu se bomo odzvali, podrobnejše informacije bodo na voljo pri članih UO.
4. Enajsto mednarodno srečanje in blagoslov vozil - NOVA ŠTIFTA 2018
V nedelja 12.8. 2018 bo potekalo že 11. mednarodno srečanje in blagoslov vozil NOVA ŠTIFTA 2018.
5. PRIJAZEN OPOMNIK
Vse, ki morda še niste plačal članarine za leto 2018 vas prosimo, da to storite čim prej.
Članarino lahko nakažete na transkcijski poslovni račun društva, ki je odprt pri NLB
02374-0255744843 – sklic 00 ali pa (izjemoma) denar prinesete osebno – blagajniku
Zoranu Podkrižniku.
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