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 Predsednikom sindikatov podjetij/družb tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije
Slovenije
 Sekretarjem Območnih organizacij Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije Slovenije
 Članom v organih STUPIS

Obeležitev 25. obletnice
Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
in
17. srečanje delavcev v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji
Slovenije,
ki bo v soboto, 4. julija 2015, v Izoli - Simonov zaliv.
V letu 2015 sindikat STUPIS praznuje 25 let od svoje ustanovitve. Na 17. srečanju
delavcev v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji bomo posvetili del časa tudi
obletnici sindikata STUPIS.
Predsednike sindikatov podjetij/družb prosimo, da pregledate svoj arhiv in nam sporočite
imena naših dolgoletnih kolegov, ki opravljajo delo predsednika ali sindikalnega zaupnika v
vaši sredini, in sicer tistih, ki so že 10 ali več let v funkciji predsednika ali zaupnika, kot tudi
tistih, ki to delo opravljajo že več kot 20 let. Podatke nam sporočite do 12. 6. 2015.
Vabila in gradiva naših tradicionalnih srečanj se vsebinsko kaj dosti ne spreminjajo. Tudi
letos, petič, vas vabimo na srečanje v Izolo – Simonov zaliv. Vsako leto nas ravno člani
prepričajo, da nadaljujemo s srečanji na morju.
Pozivamo vas, da v vaši sredini povabite na srečanje člane sindikata STUPIS in jih
seznanite z razpisnim gradivom. V prilogi vam pošiljamo razpisne pogoje in prijavni
obrazec.
V okviru vaše območne organizacije STUPIS se dogovorite glede organiziranega prihoda
na srečanje in o sestavi ekip na družabno-športnih tekmovanjih.
Izpolnjeno prijavnico in obrazec prijava tekmovalcev nam posredujte do 12. 6. 2015
(prosimo upoštevajte rok), na naslov STUPIS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali po e-pošti
stupis@sindikat-zsss.si ali faksu št. 01 3000 850.

Kotizacija za vsakega udeleženca in rok prenakazila sindikalne članarine sta razvidna iz
razpisa.
Po zaključenem prijavnem roku vam bomo posredovali podatke o številu prijavljenih,
razporede tekmovanj in podrobna navodila.
Za morebitne informacije nas kontaktirajte na T: 01 3000 840, M: 031 358 949 (tajništvo
STUPIS).
Veselimo se srečanja in druženja z vami, zaužijmo morski zrak, okusimo morje, okolico in
še več, to potrebujemo.

Sindikalni pozdrav

Anton Rozman
Generalni sekretar

Jože Türkl
Predsednik
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Člani:
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RAZPIS
17. srečanja delavcev v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji Slovenije,
Simonov zaliv – sobota, 4. julij 2015
1. Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije razpisuje športnodružabna tekmovanja samo za člane Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije Slovenije v naslednjih panogah:
• odbojka na mivki; ekipa šteje 3 igralce (2 Ž + 1 M)
• skakanje v vrečah; ekipa šteje 6 tekmovalcev (3 Ž + 3 M), iz ene območne
organizacije največ 2 ekipi
• pikado; ekipa šteje 3 tekmovalce, sestava ekip je lahko mešana
• pedalin; ekipa šteje 3 tekmovalce (2 M + 1 Ž)
• plavanje štafeta; ekipa šteje 4 tekmovalcev (2 M + 2 Ž)
• vlečenje vrvi; ekipa šteje 6 tekmovalcev (od tega najmanj 2 ženski)
Vsaka ekipa naj ima svojega vodjo. Le-ta z člansko izkaznico STUPIS na samem
prizorišču dokazuje, da v njegovi ekipi sodelujejo oz. tekmujejo člani sindikata
STUPIS.
2. Za udeležence, ki se ne bodo udeležili tekmovanj bo organizirana aktivnost, katero
razkrijemo pravočasno.
3. Okvirni program1:
- prihod ekip in ostalih udeležencev v Izolo, Simonov zaliv do 10.00 ure
- otvoritev srečanja ob 10.30 uri
- malica med 10.30 in 11.30 uro
- začetek tekmovanj in druge morebitne aktivnosti ob 10.45 uri
- kosilo ob 16.00 uri
- razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ob 18.00 uri
- družabno srečanje z glasbo in srečelovom od 16.30 do 22.00 ure
Za vsakega udeleženca je potrebno prenakazati 12 € sindikalne članarine na poslovni
račun Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije, odprt pri Delavski
hranilnici Ljubljana, št. 61000-3020000093, sklic 401, do 12. 6. 2015 . V primeru neplačila
je prijava nična.

Anton Rozman
Generalni sekretar
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Pri okvirnem program so možne spremembe ur.

Jože Türkl
Predsednik

