DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SPOMINA
NA POHOD XIV. DIVIZIJE
Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško

Številka : 018-2012-12MB
Datum : 31. 12. 2012

SPOŠTOVANI !
Bliža se mesec februar, ko se mnogi med nami, pa tudi prijatelji izven članstva
društva, pričnemo »pripravljati« za udeležbo na tradicionalnem pohodu Po poteh
XIV. divizije. Vemo, da vas zanima, kdaj in kako bo letos, ko bomo pohod
izvedli že 39. zapovrstjo. Nekaj osnovnih informacij vam posredujemo preko
tega pisanja.
Letošnji pohod bo potekal po že izoblikovani trasi od Sedlarjevega do Gračnice
pri Rimskih Toplicah.
Časovnica pohoda bo v že uokvirjenih terminih:
- od 08. februarja 2013 do 10. februarja 2013,
- odhodi avtobusa 08.02.2013 : - iz Radeč ob 06.30 ( iz trga )
- iz Laškega ob 07.00 ( AP Laško )
- iz Celja ob 07.20 (nova AP Celje )
- iz Šentjurja ob 07.45 ( AP Šentjur )
- s Prevorja ob 08.45 (izpred samopostrežne).
Rok za prijavo na pohod je 1. februar 2013. Obvezno se prijavite s priloženo
prijavnico na naslov, naveden na prijavnici, priložite tudi kopijo plačila
startnine.
Startnina za udeležbo na pohodu znaša:
- za člane s plačano članarino za leto 2011
- za ostale in tiste z neplačano članarino za leto 2011
- za člane in nečlane za en dan

- 40,00 €
- 60,00 €
- 20,00 €

Startnina se plačuje na TRR društva: Banka Celje, št.: 06000-0939498261 s
sklicem 39 in št. članske izkaznice ( primer sklica 39-001 )
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Prijave morajo na naslov društva prispeti najkasneje do 31. januarja 2013.
Prijave sprejete po tem datumu zaradi naročila obrokov žal ne bomo mogli
upoštevati.
Pohodnikom svetujemo trajanju pohoda in vremenu primerno obleko in obutev
ter spalno vrečo.
Dodatne informacije so možne na spodaj navedenih tel. številkah.

Lep pozdrav !
MLAKER Boštjan
PREDSEDNIK
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