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RAZPIS 6. REPUBLIŠKEGA SREČANJA 

GLEDALIŠKIH SKUPIN OŠPP 

 

 

 

V skladu s Programom LMDR sekcije  za leto 2015  in v sodelovanju z OŠ dr. Slavka Gruma 

Zagorje ob Savi,  

 

 

 

R A Z P I S U J E M O 

6. REPUBLIŠKO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN OŠPP 

 

 

 

Srečanje bo v torek, 24.  in sredo 25. marca 2015, v dvorani Kulturnega doma na 

Mlinšah, v občini Zagorje ob Savi. 

  

Prijave bo zbiral odbor za 6. republiško srečanje gledaliških skupin OŠPP,  na naslovu:  

OSNOVNA ŠOLA 

DR. SLAVKA GRUMA 

CANKARJEV TRG 2 

1410 ZAGORJE OB SAVI 

 

Prijavite se nepreklicno do petka, 6.  februarja 2015, na priloženi prijavnici.  Po tem 

datumu prijav ne bomo upoštevali. 

 

Prosimo, da priloženo prijavnico zelo natančno izpolnite. Predvsem navedite natančno -  

čas trajanja predstave in potreben čas za postavljanje in podiranje kulis,  zaradi 

priprave programa srečanja.  

Nastope bo  strokovno spremljala selektorka JSRS za kulturne dejavnosti ga. Renata 

Kalemba, vendar srečanje  ne bo tekmovalnega značaja. 

 

Malice prinesite s seboj, za kosilo pa  bomo poskrbeli  pod ugodnimi pogoji (cena: 5,00 €), le 

naročilnico morate  prinesti. 

 

Vse kulise in ostale rekvizite pripeljite s seboj,  ker vas čaka prazen oder. 

 

 

 

 

 
 

OSNOVNA ŠOLA 

DR. SLAVKA GRUMA 

ZAGORJE OB SAVI 

CANKARJEV TRG 2 

 



 Informacije dobite na šoli: 

Telefon: 03 56 64 767, 03 56 68 430  

 E mail: group1.osljsg@guest.arnes.si, 

 

 

Podrobnejše informacije glede izvedbe srečanja,  prihoda in vašega nastopa,  boste dobili  po 

prijavi. 

 

 

V kolikor se na srečanje ne boste prijavili kot nastopajoči, želite pa si predstave brezplačno  

ogledati, nam tudi javite – veseli bomo vašega obiska, saj se v dvorani vedno najde nekaj 

praznih stolov, ki čakajo na gledalce .  

 

 

 

V pričakovanju vaše prijave, vas prav lepo  pozdravljamo. 

 

 

 

 

 

Predsednik LMDR sekcije:                                                  Organizacijska skupina  

Mag. Aleksander Vališer                                                      OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje  
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        Vanja Manfredo, mag. logopedije 
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