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Prometna šola Maribor 

Srednja prometna šola 

Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor 

tel.: 02 42 94 100 

fax: 02 42 94 139 

info@prometna.net 

NOČ  

PRED LOKOMOTIVO 

 

Četrtek, 24. maj 2018 

SOGLASJE STARŠEV 

Podpisani/a starš oz. zakoniti zastopnik 

 

_______________________________ 

 

dijaka/inje SPŠ 

 

_______________________________ 

 

dovoljujem, da moj otrok: 

(prosimo, da obkrožite ustrezno izbiro) 

• sodeluje na popoldanskih in večernih 

delavnicah, 

• prenoči v prostorih šole v spremstvu 

učiteljev. 

V ________________, dne _________ 

 

Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika 

_______________________________ 

Hvala. 

Prometna šola Maribor se po-

naša z dolgoletno tradicijo iz-

obraževanja, mladim posredu-

jemo znanje za strokovni in 

osebnostni razvoj in jim omo-

gočamo razvijanje spretnosti, 

interesov in talentov tudi na 

drugih področjih – šport, kul-

tura, prostovoljstvo, družabne 

aktivnosti...  

V letu 2018 praznujemo na 

Prometni šoli v Mariboru 60-

letnico delovanja, ki jo bomo 

zaznamovali s številnimi aktiv-

nostmi, med katerimi bo tudi 

Noč pred lokomotivo. 

mailto:info@prometna.net


Drage dijakinje, dragi dijaki. 

V pomladnem mesecu mladosti, ob 

obletnici praznovanja šole,  te vabimo 

na sproščeno, zabavno, poučno druže-

nje s sošolci, z vzgojitelji, učitelji in 

prostovoljci Zveze prijateljev mladi-

ne Maribor. Skupaj se bomo družili v 

različnih dejavnostih, obiskali ustvar-

jalne delavnice, se pomerili v zabavnih 

igrah, si pripravili okusne prigrizke , 

opazovali nočno nebo, ob utrinkih iz-

kušene popotnice spoznavali daljne 

dežele,….in ob filmskem nočnem ma-

ratonu, zaspali v spalnih vrečah. Zju-

traj, ob budnici, pa polni prijetnih vti-

sov pozdravili nov dan. Seveda bomo 

sošolcem in učiteljem hiteli pripove-

dovati, kako luštno smo se imeli… 

Bodi z nami tudi ti. 

Dogajalo se bo: 

15.00-18.00 Potujoči avtobus ZPM  

z ustvarjalnimi delavnicami. 

Od 18.00   pa 

 zabavne igre,  

 lokostrelstvo in streljanje v tarčo, 

 zapleši z nami, 

 literarni in likovni kotiček,  

 spoznajmo Šrilanko, 

 kdo sem, kaj želim, kako bom to do-

segel/dosegla, 

 skriti zaklad, gasilske spretnosti, 

 taborni ogenj, pečene dobrote, 

 maksi presenečenje, 

 opazujmo Sonce in večerno Luno, 

 oglejmo si dober film in v objemu 

spalne vreče poskušamo zaspati. 

 

Zahvala: 

Direktorju PŠMB, ravnateljici SPŠMB, 

ZPM MB, Zali, kuhinji in hišnikom SPŠ, 

organizacijskemu odboru in vsem sode-

lujočim učiteljem in vzgojiteljem. 

 

VABILO 
Obvezna oprema: 

spalna vreča ali lahka odeja, 

brisača, zobna ščetka, 

objem plišastega prijateljčka za 

lahko noč in 

100% dobre volje. 

 

Strogo prepovedano: 

sitni odrasli (učitelji, starši ipd), 

slaba volja in neprimerno vedenje, 

alkohol in vse oblike prepovedanih 

substanc 

 
 


