
 
 

Ker želimo biti trajnostno naravnani v vseh smereh bomo v tem šolskem letu organizirali  nekaj 
tematsko obarvanih sejmov. Namenjeni  bodo izmenjavi, daritvi, spremembam, povezovanju in 

prispevanju. Ob tem pa boste v svojem domu pustili nekaj prostora za »nove« izzive. 
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ČAS je ZA »NOVO« TORBIC0 

in zato, spoštovani zaposleni, učenci in starši za vas in skupaj z vami 
pripravljamo ŠOLSKI SEJEM. 

 

POTEK ŠOLSKEGA SEJMA ČAS ZA »NOVO« TORBIC0 

1. ZBIRANJE TORBIC (sodelujete lahko vsi) 

Doma poiščete ženske, moške, otroške in toaletne torbice in nahrbtnike, ki so še uporabne, 

ampak ste se jih naveličali, jih ne uporabljate.  

Prinesete jih  v ponedeljek, 7. 3. 2022  in torek, 8. 3. 2022 od 8.00  do 11.00 in od 

14. do 15. 30 ure v avlo šole (kotiček Bazar).  

Za vsako prineseno /uporabno torbico boste prejeli bon. 

OPOMNIK: 

Vse kar prinesete naj bo čisto, delujoče in pripravljeno za takojšnjo rabo/uporabo. 

 
2. SEJEM  ČAS ZA »NOVO« TORBICO (sodelujete lahko vsi) 

Bo potekal v četrtek, 10. 3. in petek, 11. 3. 2022 od 8. 30 do 14. 30 ure. 

Sejem bo potekal na način, da si boste lahko izbrali novo torbico (kotiček Bazar v avli šole) 

Tisti, ki boste imeli bon,  boste za vašo »novo« torbico prispevali 1 €, ostali pa 3€. 

Zbrani prispevki bodo  namenjeni izključno  Šolskemu skladu . 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo ter se srečamo na sejmu. 

 

Pripravil: Aktiv OPBja PP                                                                     Milojka Sevšek, ravnateljica
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