
SREČANJE 
GENERACIJ

STEKLARSKE ŠOLE IN 
ŠOLSKEGA CENTRA 
ROGAŠKA SLATINA

OB 70-LETNICI     USTANOVITVE ŠOLE

SOBOTA, 12. 5. 2018, OB 20. URI
DVORANA JANINA V ROGAŠKI SLATINI

DOBRI ČASI + NORI PRIJATELJI = NEPOZABNI SPOMINI

Naj spomini oživijo.
Cena vstopnice je 45* evrov in vključuje aperitiv, svečano večerjo, 

vrhunsko dekoracijo dvorane s plesnim parketom in 
glasbo skupine Karneval do jutranjih ur. 

    

Vljudno vabljeni tudi vsi naši nekdanji učitelji.
    

Od 18.00 do 19.00 bo za vas svoja vrata ponovno odprla tudi šola. 
Ogledali si boste lahko prenovljene prostore.

Veselimo se srečanja z vami! 

Kolektiv Šolskega centra Rogaška Slatina 
z ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah

* 7 evrov od vsake prodane vstopnice je namenjenih Šolskemu skladu ŠCRS za financiranje 
nadstandardnih dejavnosti in pomoč socialno ogroženim dijakom. 

Rezervacije in prodaja vstopnic (najkasneje do 26. 4. 2018): Plesna šola Pingi, 
Ulica slovenske osamosvojitve 3 (nasproti Večera), Maribor.

Prijave izključno po mailu igor@pingi.si
Ob prijavi vsekakor navedite leto zaključka šolanja in razred, ki ste ga obiskovali. 
Več informacij tudi po telefonu 02 250 8000 ali 041 606 111 vsak delovnik po 15. uri.

 

Cena vstopnice je 45* evrov in vključuje aperitiv, svečano večerjo, 
vrhunsko dekoracijo dvorane s plesnim parketom in 

glasbo skupine Karneval do jutranjih ur. 
    

Vljudno vabljeni tudi vsi naši nekdanji učitelji.
    

Od 18.00 do 19.00 bo za vas svoja vrata ponovno odprla tudi šola. Ogledali 
si boste lahko prenovljene prostore – knjižnico, čitalnico, steklarsko 

delavnico, kabinete učiteljev, zbornico in nove garderobe dijakov. 
Veselimo se srečanja z vami! 

Kolektiv Šolskega centra Rogaška Slatina 
z ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah

* 7 evrov od vsake prodane vstopnice je namenjenih Šolskemu skladu ŠCRS za financiranje 
nadstandardnih dejavnosti in pomoč socialno ogroženim dijakom. 

Rezervacije in prodaja vstopnic (najkasneje do 26. 4. 2018): Plesna šola Pingi, 
Ulica slovenske osamosvojitve 3 (nasproti Večera), Maribor.

Prijave izključno po mailu igor@pingi.si
Ob prijavi vsekakor navedite leto zaključka šolanja in razred, ki ste ga obiskovali. 
Več informacij tudi po telefonu 02 250 8000 ali 041 606 111 vsak delovnik po 15. uri.

 


