
                        
         

SMUČARSKO TEKMOVANJE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 

TRIJE KRALJI, 22. FEBRUAR 2019, ob 13.00 uri 
 

V A B I L O 
Spoštovani! 
 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica organizira v okviru 40.letnice 

delovanja, SMUČARSKO TEKMOVANJE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV, ki bo v 

petek 22. februarja 2019 na smučišču »Jakec« Trije Kralji, s pričetkom ob 13.00 uri.  
 

Registracija in zbor prijavljenih udeležencev od 12.00 ure dalje.  
   

Tekmovanja se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki, ki so člani OOZ Slovenska Bistrica in 

imajo plačano članarino, ter njihovi partnerji, zaposleni delavci pri obrtnikih in njihovi partnerji 

ter otroci in upokojeni obrtniki in delavci, ter ostali, ki se bodo priključili tekmovanju in 

plačali prijavnino. Na tekmovanje se je obvezno potrebno prijaviti do 15.2.2019. 
 

PRIJAVNINA: 

- za člane OOZ Slovenska Bistrica, njihove partnerje, zaposlene in upokojene obrtnike 

znaša prijavnina 10,00 €, DDV vključen, za otroke stare do 15 let - brezplačno 

- za vse ostale je cena 35,00 €, DDV vključen 
 

Strošek udeležbe prijavljenega tekmovalca za smučanje zajema: 

- organizacijo in izvedbo  

- organizacijo tekmovanja in ostalih aktivnosti vezanih na tekmovanje v veleslalomu 

- 4 urno smučarsko vozovnico 

- priznanje in nagrade 

- pogostitev (dobrodošlica ob sprejemu in pogostitev po končanem tekmovanju v 

restavraciji hotela Jakec) 
 

KATEGORIJE: VELESLALOM 

I.   otroci do 10 let  

II.  otroci  od 11 do vključno 15 let 

III. ženske od 16 let do vključno 35 let  

IV. ženske od 36 let in starejše 

V.    moški od 16 do vključno 35 let  

VI.   moški od 36 let do vključno 45 let  

VII.  moški od 46 let do vključno 55 let  

VIII. moški od 56 let in starejši 
 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 

Prijava je obvezna za vse udeležence! 

Prijave sprejemamo do 15.2.2019, na elektronski naslov: olga.kampus@ozs.si 

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega računa. 

 

Če se želite razgibati in preživeti dan v družbi obrtnikov in podjetnikov, vas vabimo, da se nam 

pridružite. 
 

Lep športen pozdrav! 

PREDSEDNICA 

OOZ SLOVENSKA BISTRICA 

Silvija Strižič l.r. 

 

 

mailto:olga.kampus@ozs.si


PRIJAVNICA ZA SMUČARSKO TEKMOVANJE  

OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 

TRIJE KRALJI, 22. FEBRUAR 2019, ob 13.00 uri,VELESLALOM 
 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

Ime in priimek___________________________________ datum rojstva ___________________ 

 

E-pošta:___________________________________________ 

 

 

Naziv firme____________________________________________________________________ 

 

Naslov________________________________________________________________________ 

 

Davčna številka_________________________ Gsm___________________________________ 

 

Član zbornice:  DA   NE 

 

Datum: _____________________   Žig   Podpis:_______________________ 

 

 

 

 

 

Prijava je obvezna za vse udeležence! 

Rok za prijavo 15.2.2019, na elektronski naslov: olga.kampus@ozs.si. 

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega računa. 
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