PLAN DELA ZA LETO 2014 (predlog):
Organiziranje plačevanja članarine za leto 2014, včlanjevanje novih članov in dežurstvo v klubski pisarni na
Rudarski 6 v Velenju (steklena direkcija).
Izvedba občnega zbora.
Organizacija dveh izletov (spomladi in jeseni) z možnostjo ponovitve v primeru velikega interesa.
Organizacija pohodov pohodniške sekcije, vsak drugi torek v mesecu, od septembra do junija.
Srečanje ob praznovanju dneva rudarjev - za uniformirance udeležba v paradi, za vse ogled skoka čez kožo,
srečanje upokojencev in zaposlenih na rudarskem pikniku.
Koriščenje apartmajev (SPESS Sindikat Premogovnika Velenje) , hotela Delfin in počitniškega doma Rogaška
Slatina www.hotel-delfin.si (ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije) www.zdus-zveza.si .
Organiziranje obiska kulturne prireditve. Ogled tekem NK Rudar www.prvaliga.si in atletskega mitinga.
Obveščanje v reviji Rudar, ki jo prejmejo vsi člani kluba, na oglasni deski kluba, brezplačnem telefonskem
odzivniku 080 9893 in spletni strani www.rlv.si . Poizkusno pošiljanje SMS sporočil.
AM Miklavc nudi članom Kluba upokojencev Premogovnika Velenje 10 % popust pri tehničnem pregledu
vozila in 10 % popusta v avtopralnici Mozirje.
UGODNOSTI ZA ČLANE KLUBA UPOKOJENCEV PREMOGOVNIKA VELENJE
z izkaznico za koriščenje ugodnosti Športnega društva Skupine PV
(popust pri storitvah od 7 do 50 %)
BAZENSKE STORITVE (plavanje, savna):
Terme Topolšica, Zdravilišče Thermana Laško, Terme Unior Zreče-Rogla, Terme Olimia, Terme Dobrna
(tudi masaže), Terme Rogaška, Terme Ptuj, Terme3000 Moravske Toplice, Hotel Barbara-Fiesa, ŠRZ
Rdeča dvorana, Galactica (savne), Golte (wellness, masaže),
FITNESI:
Športni center Jezero Velenje (tudi igrišča), Fitnes klub Skala, FIT AM, d. o. o. Velenje, Galactica (tudi
vodena vadba),
PREDPRODAJA TENIS NALEPK IN SMUČARSKIH KART v pisarni Kluba upokojencev:
Smučarske karte (Golte, Rogla, Kope),
Tenis nalepke (Cota, Samo, AS Inženiring Velenje),
DRUGE UGODNOSTI:
Avto-moto turing klub Velenje - vožnja z gokarti,
SD MROŽ - prosto streljanje vsak četrtek od 17. do 18. ure,
HERVIS - pri nakupu nad 40 €,
TOM SKI SERVIS,
HUMMEL v NC Spar,
A.M.Miklavc d.o.o. - tehnični pregledi, avtopralnica v Mozirju,
INTERSPORT Velenje,
Športna trgovina KNAP,
Golte – bivanje v hotelu

50 %
10 %
10 %
7 do 12 %
10 %
10 %
15 %
10 %

AKCIJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA:
Aktivni oddihi (prednost pri prijavi na sedežu Športnega društva imajo zaposleni):
Kranjska gora (maj, september, december),

Prvomajski oddih ob morju (april, maj),

Družinski aktivni oddih (avgust),
Enodnevne akcije:
Športni dan na smučeh (december, marec),

Kolesarski vzpon Sleme (julij),

Kolesarska transverzala (maj do oktober),

Enodnevno smučanje tujina (februar),

Hoja na 2 km (maj, september),

Olimpijski tek (junij),

Rafting (junij, september),

Barbarin tek (december),

Terme Olimia - Aqaluna - kopanje (julij),

Zaključni ples (december)

Turnirji:
Teniški turnir - dvojice (februar, november) ,

Turnir v odbojki na mivki (avgust),

Teniški turnir - posamezno (julij, september),

Turnir v košarki - trojke (avgust),

Turnir golfa (maj, oktober),

Tekma v vožnji z gokarti (april, september),

REKREACIJA za člane Kluba upokojencev z izkaznico za koriščenje ugodnosti Športnega društva:
Kegljanje v Pilon centru Šoštanj, vsak torek od 10. do 11. ure,
Tenis v športnem centru Jezero, vsako sredo od 9. do 11. ure,
Rekreacija v telovadnici OŠ Šalek, vsak ponedeljek od 18.30 do 20. ure (v zimskem času),
Organizirana vadba v stari telovadnici ŠCV, vsak ponedeljek od 19.30 do 21. ure (v zimskem času),
Odbojka v telovadnici OŠ Pesje, vsak torek od 18. do 20. ure (v zimskem času),
Rekreativno smučanje in veleslalom na Golteh (februar),
Balinanje na igrišču v Sončnem parku vsak ponedeljek od 9. do 11. ure (v letnem času),
Košarka v športnem centru Jezero, od 1. junija do 30. septembra, vsako nedeljo od 10. do 11. ure.
ORGANIZIRANI POHODI (za člane Planinske zveze Slovenije - planinske sekcije PV- zavarovanje) :

18.1. Koroška planinska pot, 3. del,
1059 m, lahka pot,
15.2. Kum, 1220 m, lahka pot,
29.3. Staničev pohod, 812 m, lahka pot,
8.3. Koroška planinska pot, 4. del,
1051 m, lahka pot,
18.4. Kočevska pot, lahka pot,
17.5. Snežnik, 1796 m, lahka pot,
31.5. Košenjak, 1522 m, lahka pot,
14.6. Gora Oljka - pohod bosih,
733 m, lahka pot,
21.6. Smrekovec-Komen-Travnik-LokaRaduha-Solcava (2 dni), 2062 m, lahka,

19.7. Škrlatica (2 dni), 2740 m,
zelo zahtevna pot,
16.8. Montaž ali Savinjske Alpe, 2753 m,
zelo zahtevna pot,
6.9. Prisojnik, 2547 m, zahtevna pot,
11.10. Jelovica (Partizanski dom-Črni vrh),
1262 m, lahka pot,
8.11. Koroška planinska pot, 1051 m,
lahka pot,
15.11. neznano, lahka pot,
13.12. Rečiška pot, lahka pot,
26.12. Štefanov pohod, 1018 m, lahka pot,

Plan aktivnosti bomo dopolnjevali glede na predloge in želje članov.

