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Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

  

Naš znak:   1/40 
Datum:   24. 4. 2014 
 

• Spoštovana predsednica, cenjeni predsednik Sindikata KŽI Slovenije! 
• Odbori Sindikata KŽI Slovenije na območju! 

 

Pred nami so 14. športne igre Sindikata KŽI Slovenije, 
ki bodo 

 

 

V SOBOTO, dne 7. junija 2014 v Mladinskem zdravilišču in 
letovišču RKS Debeli rtič, 

z zborom tekmovalcev ob 9. uri. 
 

 
Vse predsednice in predsednike prosimo, da se dogovorite za udeležbo na 14. športnih igrah 
Sindikata KŽI Slovenije in nam prijave udeležencev pošljete pravočasno. 
 
 
Razpis velja za naslednje discipline: 

1. Mali nogomet :  moški 
2. Pikado klasični:  ženske in moški 
3. Vlečenje vrvi:   ženske in moški 
4. Plavanje:   mešane ekipe (1 ženska in 2 moška) 
5. Odbojka na mivki:  mešane ekipe (2 ženski in 2 moška) 
6. Tek - 4 x štafeta (A – 2x do 40 let in B – 2x nad 40 let): ženske in moški 

 
Prijavnici je potrebno priložiti poimenski seznam udeležencev športnih iger, tekmovalci, 
ki ne bodo imeli dokumentov, ne bodo mogli tekmovati. 

 

Za vse prijavljene udeležence tekmovanja in navijače velja enotna kotizacija v višini 
15 evrov. 

 
Prijave sprejemamo do vključno petka 16. maja 2014 na naslov: 

- Sindikat KŽI Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana  
- telefon: 01 434 12 35, fax: 01 433 85 55 

- spletna stran: www.kzi-sindikat.si 
- e-mail: kzi@sindikat-zsss.si 

Prijav, ki bodo prispele po tem roku, zaradi opravljenega žreba ne bomo upoštevati. 
 
Do tega datuma mora biti poravnana kotizacija, ki jo nakažete na Transakcijski račun 
Sindikata KŽI Slovenije: 02031-0013162322, sklic na številko: 401. 
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Zaradi izkazanega interesa, smo se dogovorili za ugodno ceno prenočiš (18 evrov na osebo – 
nočitev z zajtrkom in možnostjo kosila za 6 evrov). 
 
 
Kontaktna oseba za prijavo morebitnega prenočevanja je: 
Veronika Grmek Vilhar 
Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič 
Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran 
Tel.: 05 909 70 13 
Fax: 05 909 70 02 
e-mail: veronika.grmek@mzl-rks.si 
 
 
 
Sindikat KŽI Slovenije krije stroške prevoza za enodnevni prihod in odhod. V primeru 
prenočitve, razliko v ceni prevoza krijejo udeleženci sami. 
 
 
Za hrano, pijačo in zabavo je poskrbljeno, dobro voljo pa prinesite s seboj. 
Pričakujemo vas v čim večjem številu. 
 
 
Sindikalni pozdrav! 

Predsednik organizacijskega odbora: 
Boris Frajnkovič l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilnik športnih iger, pravilnik športnih panog ter vse potrebne informacije bodo objavljene na 
internetni strani Sindikata KŽI Slovenije pod rubriko ŠPORTNE IGRE. 


