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Na povabilo OO SVIZ Velenje so 6. 2. 2009 pripotovali gostje iz Novega Sada – člani in 
članice SPRV ( Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine). Nekateri udeleženci lanskoletnih 
športnih iger v Apatinu smo jim pripravili dobrodošlico v Termah Topolšica. 
Gostje so pripotovali z namenom, da izmenjamo sindikalne izkušnje ter mogoče v prihodnosti 
na različnih področjih navežemo še tesnejše stike s šolami našega območja. Dobrodošlico je 
nam in gostom z veliko prijaznostjo in pozornostjo izkazala ravnateljica OŠ Šoštanj, ga. 
Majda Zaveršnik Puc.   
7. 2. 2009 je bil  namenjen športnim igram, ki so potekale v veliki in mali telovadnici v OŠ  
Šoštanj. Poleg gostov so sodelovale ekipe: Vrtec Velenje, ŠC Velenje, GŠ FKK, CVIU, OŠ 
AA, OŠ MPT, OŠ GŠ, OŠ Livada, OŠ Šoštanj, OŠ Braslovče, OŠ Nazarje in OŠ Mozirje.  
V pozdravnem govoru so sodelovali: 

• Jelka Velički, predsednica OO SVIZ Velenje,  
• ga. Majda Zaveršnik Puc, ravnateljica OŠ Šoštanj in  
• g. Mirko Radeta, predsednik SPRV regije in mesta Novi Sad. 

Jelka Velički je zbrane nagovorila z besedami: 
»Zbrali smo se tisti, ki čutimo podobno, da ni samo delo tisto, ki nas povezuje. So  tudi dnevi 
in trenutki, ki so drugače obarvani, znani po tem, da niso dani sami po sebi, ampak si moramo 
zanje vzeti čas. V sebi moramo preprosto začutiti željo po druženju, pozabiti na meje in 
oddaljenost in povabiti medse prijatelje od blizu in daleč. To smo tudi storili in danes v tem 
prostoru klepetamo, izmenjujemo šale in športne izkušnje člani in članice SVIZ –a OO 
Velenje ter člani in članice  Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine.  
Navijanje, športni užitki in rezultati bodo začetek novih prijateljskih vezi in vrednot, ki nas 
bodo bogatile tudi v prihodnje, kajti pred nami je pestra pomlad – ne samo v smislu 
pomladnih lepot in prebujanja.  
 Še kako zelo pomembno bo združiti sile in moči v argumentiranem spopadu z vlado, ki nas 
bo morala s trdnimi dokazi in številkami prepričati, da je položaj v državi tako kritičen, da je 
treba poseči v že pridobljene pravice.  
Naj zmagajo najboljši, dobri pa smo tako vsi.«  
Sodelovalo je osem ekip v odbojki, osem ekip v košarki in osem ekip v namiznem tenisu. 
Igre so potekale v športnem in prijetnem vzdušju.  
Najboljši pa so prijeli pokale na začetku prijetnega večera v Termah Topolšica.  
 
V odbojki :                                V košarki:                                    V namiznem tenisu: 
1. mesto: ŠC Velenje               1. mesto: SPRV 1                          1. mesto: SPRV 
2. mesto: OŠ Šoštanj                2. mesto: SPRV 2                          2. mesto: ŠC 
3. mesto: SPRV                        3. mesto: OŠ Braslovče                 3. mesto: OŠ Nazarje 
 
Najboljši posamezniki in posameznice v namiznem tenisu:  
Dragan Đukić ( SPRV),  Matija Lepeš ( SPRV), Tomo Novak ( ŠC) 
Stana Polovina ( SPRV), Jana Dervarič ( OŠ MPT), Olga Pavič ( ŠC) 
 
Druženje se je nadaljevalo pozno v noč ob zvokih glasbe, plesa in prijetnih pogovorov.  
Naslednje jutro smo se od gostov poslovili in si obljubili, da se kmalu ponovno srečamo na 
njihovih igrah v Karatašu.    



                                                                               Jelka Velički, predsednica OO SVIZ Velenje 


