VABILO
na redni letni občni zbor Združenja za medsosedsko pomoč in društva lastnikov gozdov
Strojnega krožka Bled, ki bo v petek 02.02.2018 ob 16.00 uri, v dvorani Hotela Krek,
Hraška cesta 15, Lesce (ob črpalki OMV).
I. Dnevni red
1. Izobraževanje:
Tajnik Zveze SK Mag. Marjan Dolenšek:
»Informacije o izvajanju storitev, raba sodobne tehnike in avtomatizacija«
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročilo organov društva za leto 2017: predsednik, blagajniško poročilo, nadzorni odbor
društva, verifikacijska komisija.
4. Poročilo direktorja SK Servis d.o.o. za leto 2017.
5. Razprava na poročila in sprejem poročil.
6. Program dela društva za leto 2018 in razprava na program.
7. Predlog za potrditev: članarina in pristopnina za leto 2019.
8. Razno
Po končanem občnem zboru bomo razpravo nadaljevali ob prigrizku.
II.
Poleg vabila smo vam poslali tudi plačilni nalog za plačilo članarine za leto 2018. Vsi, ki boste
plačilni nalog poravnali do 31.01.2018, boste na občnem zboru prejeli tudi nalepke za članske
izkaznice.
III.
Še vedno nimamo naslovov elektronske pošte od vseh članov, zato vse ki le te še niste sporočili
ponovno naprošamo, da jo sporočite na naslov info@skservis.si.
VI.
Strojni krožek Bled bo tudi letos konec marca organiziral enodnevno ekskurzijo. Čez Logarsko
dolino, preko mejnega prehoda Pavličevo sedlo bomo prispeli na naš glavni cilj, kurilnico v
Celovcu, ki jo tudi sami zlagamo z našimi sekanci. Vmes pa bo seveda še marsikaj zanimivega.
Podrobnejše vabilo vam bomo poslali po el. pošti v mesecu februarju.
Prijavite pa se lahko tudi že prej na el. pošto stane.kunej@skservis.si .

Dodatna obvestila:

1. Aktualne novice in novosti si oglejte na spletni strani našega društva na naslovu
www.skservis.si.
2. SK Servis d.o.o.
Povezuje člane krožka z registrirano gospodarsko dejavnostjo in jim omogoča delo na
deloviščih SK Servisa. Ukvarja se predvsem s posekom, spravilom, odkupom in prodajo lesa
ter proizvodnjo in prodajo biomase (lesnih sekancev).
Ponovno vas obveščamo, da SK Servis d.o.o. odkupuje vse vrste sortimentov. Za prodajo
okroglega lesa ima SK Servis d.o.o. sklenjene ugodne pogodbe z domačimi kupci, s sekanci
zalaga nekaj domačih kurilnic, večji del sekancev pa proda v Avstrijo. Vsi, ki bi izvajali
usluge ali prodali lesne sortimente, prosim pokličite vodjo družbe SK Servis d.o.o. Odar
Marka na telefon 041 639 212, ali pišite na elektronsko pošto marko.odar@skservis.si. Prav
tako pokličite za vse informacije o pravilni pripravi biomase za sekance, zelene (veje
listavcev in iglavcev) ali suhe (celuloza igl. ali lst.).
3. Vsi člani SK Bled, ki imate plačano članarino za tekoče leto, imate popust pri nabavi
materiala v trgovini podjetja Mobil servis, d.o.o. Tržič, ki je zastopnik za Husqvarno ter
popust v trgovini KGZ Gozd Bled za izdelke znamke Stihl.

Lep pozdrav!
Bohinjska Bistrica, 16.01.2018
Predsednik društva:
Kunej Stane l.r.

