
KRAJI PO SLOVENIJI V SOORGANIZACIJI S ŠPAS TEATROM 

 

KRŠKO: AVDICIJA (razpisana predstava 7.3., prestavljena na 14.4.) 

Nov termin: petek, 16.10. ob 20.00 

Informacije o vstopnicah: 

Eventim: V kolikor vam nadomestni termin ne ustreza, vam na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice 
kupili, vrnejo denar. Menjava je možna od 15.6. do 30.6.2020. V kolikor do 30.6. ne boste vrnili 
vstopnic, smatramo, da vam nadomestni termin ustreza in boste obdržali že kupljene vstopnice. Po 
1.7.2020 reklamacije niso več možne. 

Blagajna KD Krško: informacije na sedežu Kulturnega doma. 

Po 1.7.2020 ne sprejemamo več reklamacij, kupljene vstopnice veljajo za nov termin. 

----------------------------------------------------------- 

KOPER: KRIZA SREDNJIH LET  (razpisana predstava 20.3., prestavljena na 20.4.) 

Nov termin: sobota, 19.9. ob 20.00 

Informacije o vstopnicah: 

Eventim: V kolikor vam nadomestni termin ne ustreza, vam na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice 
kupili, vrnejo denar. Menjava je možna od 15.6. do 30.6.2020. V kolikor do 30.6. ne boste vrnili 
vstopnic, smatramo, da vam nadomestni termin ustreza in boste obdržali že kupljene vstopnice. Po 
1.7.2020 reklamacije niso več možne. 

Blagajna Gledališče Koper: informacije na sedežu gledališča. 

Po 1.7.2020 ne sprejemamo več reklamacij, kupljene vstopnice veljajo za nov termin. 

------------------------------------------------------------- 

MARIBOR: KRIZA SREDNJIH LET (razpisana predstava 18.2., prestavljeno 10.3. in 14.4.) 

Nov termin: sobota, 12.9. ob 20.00 

Informacije o vstopnicah: 

Eventim: V kolikor vam nadomestni termin ne ustreza, vam na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice 
kupili, vrnejo denar. Menjava je možna od 15.6. do 30.6.2020. V kolikor do 30.6. ne boste vrnili 
vstopnic, smatramo, da vam nadomestni termin ustreza in boste obdržali že kupljene vstopnice. Po 
1.7.2020 reklamacije niso več možne. 

Blagajna ND Maribor: informacije na sedežu Narodnega doma. 

Po 1.7.2020 ne sprejemamo več reklamacij, kupljene vstopnice veljajo za nov termin. 

------------------------------------------------------------ 

 

 



NOVO MESTO: AVDICIJA (razpisana predstava 8.3., prestavljena 10.5.) 

Nov termin: nedelja, 20.9. 

Informacije o vstopnicah: 

Eventim: V kolikor vam nadomestni termin ne ustreza, vam na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice 
kupili, vrnejo denar. Menjava je možna od 15.6. do 30.6.2020. V kolikor do 30.6. ne boste vrnili 
vstopnic, smatramo, da vam nadomestni termin ustreza in boste obdržali že kupljene vstopnice. Po 
1.7.2020 reklamacije niso več možne. 

Blagajna KCJT Novo Mesto: informacije na sedežu Kulturnega centra. 

Po 1.7.2020 ne sprejemamo več reklamacij, kupljene vstopnice veljajo za nov termin. 

------------------------------------------------------------- 

ŽALEC: EROTIKA po Emeršiču (razpisana predstava 22.3.) 

Nov termin: nedelja, 18.10.  

Informacije o vstopnicah: 

Eventim: V kolikor vam nadomestni termin ne ustreza, vam na prodajnem mestu, kjer ste vstopnice 
kupili, vrnejo denar. Menjava je možna od 15.6. do 30.6.2020. V kolikor do 30.6. ne boste vrnili 
vstopnic, smatramo, da vam nadomestni termin ustreza in boste obdržali že kupljene vstopnice. Po 
1.7.2020 reklamacije niso več možne. 

Blagajna TIC Žalec: informacije na blagajni.  

Po 1.7.2020 ne sprejemamo več reklamacij, kupljene vstopnice veljajo za nov termin. 

 


