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27. SMUČARSKI TEK GOSPODARSTVENIKOV, DIPLOMATOV IN POLITIKOV, 
POKLJUKA 2019

Spoštovani, 

Športno društvo Strelica bo v letošnjem letu 2019 organiziralo že tradicionalni 27. Smučarski tek gospo-
darstvenikov, diplomatov in politikov. Smučarski tek bo, kot je že tradicija, v soboto, 26. januarja 2019, na 
območju Športnega centra Pokljuka (Rudno polje – Pokljuka) s pričetkom ob 11.00 uri. 

Prireditev predstavlja, poleg tekmovanja, tudi neformalno srečanje slovenskih gospodarstvenikov s politiki 
ter diplomati in dokazuje, da je z dobro voljo in športnim duhom možno premagati vsa nasprotja in ovire. V 
vseh 26 letih se je na prireditvi stkalo marsikatero prijateljstvo, odvil marsikateri zanimiv pogovor na temo 
trenutnih domačih, mednarodnih gospodarskih in političnih razmer, ter se je porodila marsikatera zamisel in 
pobuda. Tako se dogodka udeležujejo vodilni slovenskih podjetij, poslanci Državnega zbora RS, slovenski 
evro poslanci, člani slovenske Vlade in diplomatskega zbora, ki dajo športni prireditvi še poseben pečat. 

Veseli bomo, če vas bomo lahko pozdravili na tradicionalnem 27. Smučarskem teku gospodarstvenikov, 
diplomatov in politikov na Pokljuki, bodisi kot tekmovalca ali kot navijača. Zato vas tudi lepo prosimo, da 
nam izpolnjene priložene prijavnice pošljete do 24. januarja 2019 na zgoraj navedeni naslov ali po e-pošti: 
pokljuka@strelica.si

Na tradicionalni prireditvi Športno društvo Strelica, kot organizator prireditve, daje vedno večji pomen 
tudi človekoljubni strani dogodka. Tako bomo tudi z vašo pomočjo v obliki prostovoljnih prispevkov 
zbrali fi nančna sredstva za dobrodelne namene. Zbrana sredstva, bomo kot v preteklem letu, namenili za 
zmanjšanje stiske ene od socialno ogroženih slovenskih družin. 

Vse dodatne informacije so vam na voljo na:
mag. Klemen Grašič (gsm: 031 628 288) ali Vinko Grašič (gsm: 041 643 424).

Športni pozdrav!

Športno društvo Strelica     Predsednik organizacijskega odbora
mag. Klemen Grašič, direktor tekmovanja  dr. Avgust Mencinger

Priloge:
 - vabilo
 - prijavnica
 - bilten
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