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21. 

Generalni sponzor: 

Ljubljana, oktober 2019 
 

VABILO 

 
Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS  

organizira 
 

MEDNARODNO HUMANITARNO AKCIJO in 

21. TEKMOVANJE SLIKOPLESKARJEV SLOVENIJE  
 
 

ki bo v:  Osnovni šoli Ormož  
 

v: petek, 29, novembra 2019 
 

 

V zadovoljstvo nam je, da vas lahko povabimo na 21. Mednarodno humanitarno-

tekmovalno slikopleskarsko akcijo,  ki bo izvedena v OŠ Ormož dne 29.11.2019. 

 
Polepšali bomo manjšo, vendar v enem delu že 119 let staro šolo. Prav zato, ker je šola že 

zelo stara, se še izvajajo pripravljalna dela, da boste slikopleskarji lahko dobro opravili svoje 

delo. Potem pa prostori čakajo na vas SLIKOPLESKARJE, da jim z barvami vdihnete več 

življenja in tako polepšate šolske dni otrokom in učiteljem. Veseli bomo pomoči vsakega od 

vas – zato vas vabimo, da se nam pridružite! Z nami bodo tudi kolegi slikopleskarji iz tujine.  

 

Kako si ormoški šolarji želijo prenove, se vidi tudi iz risb, ki so jih priložili svoji prošnji, da 

letos prebarvamo prav njihovo šolo – prilagamo kopijo le dveh: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                      
                           sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije                       Celovška c. 71          +386 1 5830 500, 5830 568                       člani: 
sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev   1000 Ljubljana          E pošta:  igor.pipan@ozs.si   

Program: 
.    Petek, 29, november   .   

7:00  Dobrodošlica, zajtrk, kava  

7:30  Pozdrav ravnatelja g. Aleksandra Štermana in Predsednika sekcije 
slikopleskarjev pri OZS g. Matjaža Majdiča in predstavitev navodil za delo  

8:00 – 17:00 Delovni dan – pleskanje   

   okoli 12:00 kosilo 

17:00 Zaključek dela 

17:30 Večerja in zaključna prireditev s podelitvijo daril in priznanj  

 
Na akciji lahko sodelujete v tekmovalnem delu ali pa v humanitarnem delu. Prijavite se lahko: 

 na humanitarni del: lahko se prijavite tako posamezniki kot ekipe 

   ali  

 na  tekmovalni del .: tekmuje ekipa, ki jo sestavljata dva člana. 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.  

Akcijo tudi letos kot GENERALNI  SPONZOR podpira:  

 
 
Donatorji so: 
 

 
 
                     
                              
 
 

Seveda  ste  največji sponzorji akcije SLIKOPLESKARJI! Zato pohitite s prijavo: 

 prijavite se s klikom na spletno stran OZS  

 ali izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljite na mail: igor.pipan@ozs.si 
 
Informacije: sekretar Igor Pipan, 041 725 448 ali e-mail in na družbenih omrežjih (FB, YT) 
pod imenom @humanitarni.slikopleskarji. 
 

V A B L J E N I !  
 
Lep pozdrav, 
 
Igor Pipan 
Sekretar sekcije  
 
Dušan Presetnik        inž. Matjaž Majdič 
Predsednik Organizacijskega odbora    Predsednik sekcije 
 

 

Pojasnilo: 
humanitarna akcija, ki naj bi jo izvedli 22.11. v Splošni bolnišnici Ptuj (v organizaciji 

gospodov Goričanov) ne sodi v sklop tradicionalne humanitarno-tekmovalne akcije 

slikopleskarjev, ki jo že ves čas organizira OZS in OOZ! Z nazivom poskušajo le zavajati!  

najkasneje do 
petka, 6. 11. 2019! 
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