
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,    
tisoč in tisoč zvez med nami,tisoč in tisoč zvez med nami,tisoč in tisoč zvez med nami,tisoč in tisoč zvez med nami,    
da gre po svetu da gre po svetu da gre po svetu da gre po svetu –––– rama ob rami  rama ob rami  rama ob rami  rama ob rami ––––    
svetloba z nami.svetloba z nami.svetloba z nami.svetloba z nami.    
(Tone Pavček: Drobtinice) (Tone Pavček: Drobtinice) (Tone Pavček: Drobtinice) (Tone Pavček: Drobtinice)     
    

Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, januarjanuarjanuarjanuar    2013201320132013    
 

                                                      Spoštovani!Spoštovani!Spoštovani!Spoštovani!    
    

                                                                                                                                                                                                                                        Vabimo Vas na                 Vabimo Vas na                 Vabimo Vas na                 Vabimo Vas na                     

                                                                                                                                                                                                                                humanitarno humanitarno humanitarno humanitarno     

                                                                                                                                                                                                            prireditprireditprireditprireditev v počastitev ev v počastitev ev v počastitev ev v počastitev     

                                                                                                                                                                                                    slovenskega kulturnega slovenskega kulturnega slovenskega kulturnega slovenskega kulturnega     

                                                                                                                                                                                        praznika, ki bo v torek,praznika, ki bo v torek,praznika, ki bo v torek,praznika, ki bo v torek,    

                                                                                                                                                                 5.      5.      5.      5. februarja 2013,  februarja 2013,  februarja 2013,  februarja 2013,      

                                                                                                                                                        ob 17.     ob 17.     ob 17.     ob 17. uri v dvorani Dijaškegauri v dvorani Dijaškegauri v dvorani Dijaškegauri v dvorani Dijaškega    

                                                                                                                                                        doma Tabor.doma Tabor.doma Tabor.doma Tabor.    

                                                                                                                                            S petjem, s plesom in z S petjem, s plesom in z S petjem, s plesom in z S petjem, s plesom in z     

                                                                                                                                    recitacijami Vas bomo recitacijami Vas bomo recitacijami Vas bomo recitacijami Vas bomo     

                                                                                                                            popeljali v lepotpopeljali v lepotpopeljali v lepotpopeljali v lepote slovenske kulture.e slovenske kulture.e slovenske kulture.e slovenske kulture.    

                                                                                                                        Gost večera bo Peter Vode.Gost večera bo Peter Vode.Gost večera bo Peter Vode.Gost večera bo Peter Vode.    

                                                                                                                            Prostovoljne prispevke za vstopnice bomo Prostovoljne prispevke za vstopnice bomo Prostovoljne prispevke za vstopnice bomo Prostovoljne prispevke za vstopnice bomo     

                                                                                                                                            namenili otrokom, ki se zaradi denarnih namenili otrokom, ki se zaradi denarnih namenili otrokom, ki se zaradi denarnih namenili otrokom, ki se zaradi denarnih     

                                                                                                                                                                težav ne morejo pridružiti vrstnikom v  težav ne morejo pridružiti vrstnikom v  težav ne morejo pridružiti vrstnikom v  težav ne morejo pridružiti vrstnikom v                                          

                                                                                                                                                                                šolah v naravi.šolah v naravi.šolah v naravi.šolah v naravi.    

                                                                                                                                                                                                Zanje se vam že vnaprej Zanje se vam že vnaprej Zanje se vam že vnaprej Zanje se vam že vnaprej     

                                                   zahvaljujemo!                                                   zahvaljujemo!                                                   zahvaljujemo!                                                   zahvaljujemo!    

    

                                                                                                                                                                                                        Prisrčno vabljeni!                                     Prisrčno vabljeni!                                     Prisrčno vabljeni!                                     Prisrčno vabljeni!                             

                                        

                                                                                                                Učenci in učitelji Učenci in učitelji Učenci in učitelji Učenci in učitelji     

                                                                                                                                                                OŠ LedinaOŠ LedinaOŠ LedinaOŠ Ledina    

    

                                                                            

    
 

VABILO 


