
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE

OBMOČNI ODBOR NOVO MESTO

Novi trg 10, 8000 Novo mesto, tel.: 041 631 669

Novo mesto, 13. 1. 2023

Sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, članom SVIZ OO Novo mesto ter
izvajalcem rekreacije za člane SVIZ OO Novo mesto

Zadeva: DOPIS O REKREACIJI ZA ČLANE SVIZ OO NOVO MESTO

Spoštovani,

SVIZ OO Novo mesto že vrsto let namenja finančna sredstva za rekreacijo svojih članov. Na
sestanku SVIZ OO Novo mesto, ki je bil 24. 10. 2022, smo sprejeli sklep, da bomo omogočili
rekreacijo čim večjemu številu svojih članov. Vsak član lahko izbere eno izmed možnosti:

1. SVIZ OO Novo mesto v letu 2023 financira najemnino prostora za rekreacijo (Trebnje):
- odbojka ob PON od 19.00 v podružnični šoli Dolenja Nemška vas,
- vaje za hrbtenico ob SRE od 19.00 v podružnični šoli Dolenja Nemška vas (tisti, ki se
udeležijo vaj za hrbtenico morajo doplačati 10 € za fizioterapevtko, ki izvaja vaje),
- nogomet ob ČET ob 16.30 v podružnični šoli Dobrnič.

2. Višina sofinanciranja individualne rekreacije v letu 2023 je 40 € z DDV-jem 1x/letno na
člana. Račune za rekreacijo s seznamom pošljite enkrat letno na naslov SVIZ OO Novo mesto,
Novi trg 10, 8000 Novo mesto, DŠ 11124504 (nismo davčni zavezanci).

Sindikalne zaupnice in zaupnike prosim, da posredujete ta dopis (s prilogo SEZNAM
KORISTNIKOV REKREACIJE) članom v vašem zavodu. Člani, ki se udeležujejo rekreacije, naj
dopis in seznam koristnikov rekreacije izročijo izvajalcem rekreacije.

Izvajalci rekreacije naj k računu obvezno priložijo izpolnjen in podpisan SEZNAM
KORISTNIKOV REKREACIJE (članov SVIZ OO Novo mesto) z identifikacijsko številko članske
izkaznice. Kot prejemnika računa naj navedejo naše podatke: SVIZ OO Novo mesto, Novi trg
10, 8000 Novo mesto, davčna številka: 11124504, nismo davčni zavezanci. Pri nepopolnem
seznamu računa ne bomo plačali.

Za dodatne informacije, lahko pokličete na telefonsko številko 041 631 669.

Lepo pozdravljeni.

Predsednik SVIZ OO Novo mesto

Boštjan Miklič, prof.

Priloga: SEZNAM KORISTNIKOV REKREACIJE (ČLANOV SVIZ OO NOVO MESTO)


