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V A B I L O 
 

Sekcija slikopleskarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira   

v petek, 23. novembra 2018,  

 

Mednarodno humanitarno akcijo slikopleskarjev in  

222000...   ttteeekkkmmmooovvvaaannnjjjeee   sssllliiikkkooopppllleeessskkkaaarrrjjjeeevvv   SSSlllooovvveeennniiijjjeee      
ki bo letos na  

 

      Osnovni šoli Nove Fužine,  

                     Preglov trg 8, Ljubljana. 
 

 

Vabimo vas, da se nam pridružite! Letošnja akcija je jubilejna – že 20.! 
 
Tudi letos bomo pleskali osnovno šolo. OŠ Nove Fužine je tipičen primer, kako se stvari s časom 
spreminjajo – je izjemna izobraževalna ustanova, ki nima sonca le v logotipu, je ustanova, kjer 
vseskozi sprejemajo nove izzive in se z njimi uspešno spopadajo. V tem so zelo podobni akciji 
slikopleskarjev – in to boste lahko tudi sami spoznali, če se nam boste pridružili na akciji! 
 
V letošnji akciji želimo polepšati pritličje in I. nadstropje šole, ki jo obiskuje 360 učencev. Želimo pa 
polepšati tudi spremljajoče prostore, kabinete in vratne podboje. Koliko od tega bomo uspeli, pa je 
odvisno predvsem od vas, če se boste prijavili k sodelovanju. 
 
Zato vabimo vse slikopleskarje, da se udeležite te akcije. Na akciji lahko sodelujete v tekmovalnem 
delu ali pa v humanitarnem delu. Sodelujoči slikopleskarji boste tako v enem dnevu prenovili šolske 
prostore in otrokom ter učiteljem omogočili prijetnejše učenje in delo.  
Prijavite se lahko na: 
 

 Tekmovalni del: tekmuje ekipa, ki jo sestavljata dva člana. Število ekip je omejeno 

zaradi prostorskih omejitev. Ob večjem številu prijav bomo upoštevali vrstni red prijav  
 

ali na 
 

 Humanitarni del: slikopleskarsko bomo uredili preostale bivalne prostore. Lahko se 

prijavite tako posamezniki kot ekipe. Število udeležencev je omejeno na 40! 
 
Poleg vašega prispevka k humanitarnosti akcije, pa se boste srečali tudi s svojimi 
stanovskimi kolegi iz Slovenije in tujine ter z njimi izmenjali izkušnje. Za vse sodelujoče bomo  
pripravili tudi pisna priznanja in praktične nagrade ter še nekatera druga presenečenja.  
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Generalni sponzor: 

 
 
 
Delo tekmovalcev bo ocenjevala sodniška ekipa, ki jo imenuje Sekcija slikopleskarjev, 
fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS. Najboljše tri tekmovalne ekipe bodo nagrajene s pokali in 
diplomami, zmagovalna ekipa pa prejme tudi prehodni pokal. Ker je akcija jubilejna, uvajamo 
nekaj novosti (tudi nov znak akcije, vključitev Lions kluba, ambasadorja akcije, …), še vedno 
pa akcijo podpirajo naslednji sponzorji in donatorji:   
 
 

         generalni  sponzor:  
  

 
                     
                              
 
Seveda  pa  brez  vas  – SLIKOPLESKARJEV –  ki ste  največji sponzorji akcije,  ne  gre! 
Zadnja leta v akciji sodeluje okoli 100 udeležencev. Če bo število prijavljenih preseglo 
največje število mogočih sodelujočih, bomo upoštevali vrstni red prijav. 
 
Zato pohitite in se nam pridružite tudi vi – prijavite se na spletni strani OZS ali 
izpolnite priloženo prijavnico in … 
 
… in jo pošljite na mail: igor.pipan@ozs.si – najkasneje do petka, 9. 11. 2018!  
 
Za vse informacije se lahko obrnete na naslov:  
OZS, sekretar Igor Pipan, tel. 01 5830 568 ali 041 725 448. 
 
Vodja humanitarnega dela          Predsednik  

              organizacijskega odbora  
Aleksander Gorečan                       Dušan Presetnik  
 
 
 

Predsednik sekcije 
 

  Matjaž Majdič 
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