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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Revija Mentor 
Štefanova 5, 1000 Ljubljana  
tel.: +386 1 2410 500, 2410 516 
http://revijamentor.si/  
e-pošta: info@jskd.si   
 
Območna izpostava JSKD Celje 
Gledališki trg 4, 3000 Celje 
tel.: +386 3 426 06 30, e-pošta: oi.celje@jskd.si   
 

 
  
 

 

 

 

 
Osnovna šola 
Frana Roša 
Cesta na Dobrovo 114 
3000 CELJE 
Telefon: +386 3 425 06 00 
e-pošta: 
projekt2.oscefr@guest.arnes.si  

 

 
 
Datum: 13. marca 2017 

 
 

Izbranim dvajsetim avtorjem na literarnem natečaju 30. Roševih dni 2017 in 
njihovim mentorjem! 

 
POVABILO IZBRANIM NA SREČANJE V CELJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje na natečaju za 30. Roševe dneve in vam 
čestitamo k uvrstitvi!  
 
Kot ste razbrali iz obvestila o izboru, vas vabimo na celodnevno srečanje 30. Roševih 
dni 2017 v Celje, v sredo, 22. marca 2017. 
 
Celodnevno srečanje bo potekalo takole:  
 
10.00-10.15 Zbor udeležencev na Osnovni šoli Frana Roša, Celje. 
10.30-13.30 Delavnice na Osnovni šoli Frana Roša, Celje: 
 PARODIJA: KO SE S SMEHOM POKLONIMO VZORNIKOM, literarna 

delavnica za mlade avtorje, vodil jo bo Boštjan Gorenc - Pižama, slovenski 
mladinski pisatelj, publicist in prevajalec;  
KNJIGA IN VI IN JAZ, mentorska delavnica, vodila jo bo dr. Barbara 
Simoniti, slovenska mladinska pisateljica, pesnica, prevajalka in literarna 
znanstvenica; 
DELAVNICA ZA UREDNIKE LITERARNIH GLASIL, vodila jo bosta prof. 
Miha Mohor in dr. David Bedrač. 

13.30–14.00 Kosilo. 
14.00-14.45 Predstavitev dela literarne, mentorske in uredniške delavnice ter podelitev 

priznanj izbranim avtorjem in potrdil mentorjem za udeležbo v literarnih 
delavnicah. 

15.00 Odhod s šole. 
15.15 Obisk Roševe hiše. 
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15.45 Ogled panojev ob 30. Roševih dnevih na Krekovem trgu, ob kipu Alme 
Karlin. 

16.20 Odprtje 10. razstave najboljših glasil z literarnimi prispevki osnovnošolcev in 
srednješolcev v Osrednji knjižnici Celje. 

17.00 JUTRO JE ZAČETEK PUSTOLOVŠČINE, osrednja prireditev s podelitvijo 
nagrad najboljšim avtorjem v dvorani Glasbene šole Celje. 

 
Center za poezijo Tomaža Šalamuna, Ljubljana,  

četrtek, 23. 3. 2017, ob 19.00: Branje po Roševih dnevih. 
 
Razstava glasil in drugih publikacij s prispevki osnovnošolskih ustvarjalcev bo odprta od 
srede, 22. marca 2017, do sobote, 22. aprila 2017. 
 
Pričakujemo udeležbo vseh izbranih literatov in njihovih mentorjev. 
 
Vsi udeleženci delavnice bodo dobili pisna priznanja, nagrajenci zlata priznanja in knjižno 
nagrado, mentorji pa potrdila za udeležbo v literarni delavnici. 
 
Na osrednjo prireditev ob 17. uri vabimo tudi ostale literarne ustvarjalce, ki niso 
udeleženci delavnice, in druge, ki jih zanima literarno ustvarjanje mladih. Prisrčno 
vabljeni mentorji, slavisti in ravnatelji! 
 
Več o Roševih dnevih si lahko ogledate na spletni strani:  
 http://www.os-frana-rosa.si/rosevidnevi/ in   http://www.jskd.si. 
 
Vljudno vas prosimo vas, da svojo udeležbo v Celju zanesljivo potrdite najkasneje do  

- ponedeljka, 20. marca 2017, do 12. ure, na e-naslov sebastjan.volavc@jskd.si  
Za vprašanja smo na voljo po telefonu JSKD OI Celje: 03/426-06-30. 
 
Za vseh sedem nagrajencev pa prosimo pošljite vsaj 8 fotografij: 

- 6 fotografij avtorja (1 otroška fotografija iz prvih mesecev ali let življenja, 1  
''resna'' in 1 ''sproščena'' – morda s kužkom ali plišasto igračo v rokah …, 1 iz 
prostočasnih dejavnosti pod sloganom ''kaj rad počnem'', 1 fotografija po lastnem 
izboru – kar koli, 1  fotografija fb profila) ter 

- 2 fotografiji šole, ki jo obiskuje, 
na naslov: slo.tomaz.krajnc@gmail.com 
 
 
Lepo vas pozdravljamo! 
 

Osnovna šola FRANA ROŠA, Celje:  Območna izpostava JSKD, Celje: 

Mojca KOLIN,   Sebastjan VOLAVC, 

ravnateljica  strokovni programski sodelavec 

 
 
 
 
 
 
Priloga:                                                                                                      
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ORIENTACIJSKI NAPOTKI 
 

Zbor udeležencev od 10.00 do 10.15 na OŠ Frana Roša, C. na Dobrovo 114, Celje 

DOSTOP DO ŠOLE, ČE SE PRIPELJETE Z VLAKOM ALI MEDKRAJEVNIM AVTOBUSOM:  
- odhod mestnega, lokalnega avtobusa izpred ŽP Celje:  

ob 09.15: smer Lokrovec, Lava – izstopite na zadnji postaja v Novi vasi (ob 09.26),  
do šole je približno 5 minut hoje; 

- prevoz s taksijem (npr. taksi SIMBI: 040 205 060, 031 205 060, taksi SARA: 031 46 46 46, 
taksi BUČKO: 031 640 402, 031 490 810, taksi: FELIX 041 855 776 in drugi, ki čakajo pred ŽP 
Celje (Krekov trg) in AP (Aškerčeva ul.) 

 

Pomoč pri orientaciji v sredo, 22. marca 2017: Živko Beškovnik 031 309 303 in 041 731 780. 

Na šolski spletni strani je zemljevid na:  http://www.os-frana-rosa.si/sola-6/ ,  
oz. na najdi.si: 
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?x1=519585&y1=122926&zoom=18752&q=o%C5%A1+frana
+ro%C5%A1a  
 
Lahko ga tudi povečate. Šola je na zemljevidu obkrožena.  
Ta dan bomo obiskali tudi Roševo hišo (Jenkova 30), Krekov trg, Osrednjo knjižnico Celje (Muzejski 
trg 1) in Glasbeno šolo (Slomškov trg 10). 
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