
6. TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE 

Velenjsko jezero (Restavracija Jezero, Velenje), nedelja 3. julij 2016 

Na tabor vabimo vse ljubiteljske slikarje in fotografe v Sloveniji, ne glede na to, kje in 
kako delujete, bodisi organizirano ali samostojno, saj za udeležbo ni pogoj, da 
morate biti člani društev v sestavi ZLDS. Tabor je namenjen vseslovenskemu srečanju 
slikarjev in fotografov, namenjen je skupnemu ustvarjanju in druženju. Tudi kotizacija 
je enaka za vse ustvarjalce. Pridite, družite se z nami in v prijetnem okolju z ostalimi 
slikarji in fotografi ustvarjajte. Ustvarjajte v katerikoli tehniki želite, na platna, papir, tudi 
tema ni določena. 

Letos bomo ustvarjali v okolici restavracije Jezero (Cesta Simona Blatnika 24, 3320 
Velenje) – restavracija ima svoje parkirišče. Dostop (in notranjost) je urejen tudi za 
invalide. O sami restavraciji si lahko preberete na spletni strani podjetja www.gost.si 
(izberite povezavo do Restavracije Jezero). Za vse, ki bi se želeli poleg ustvarjanja 
udeležiti tudi drugih aktivnosti, je v okolici jezera na voljo tudi več rekreativnih 
dejavnosti kot so tenis, mini golf ipd. (več o posameznih dejavnostih bo obrazloženo 
na samem dogodku). 

Program 

od 9. do 9.30 ure prihod udeležencev, prijava 

ob 10. uri  
uvodni pozdrav predsednika ZLDS Branka Železnika 
in malica 

od 10.30 do 13.30 ure začetek ustvarjanja 

od 13.30 do 14.30 ure kosilo 

od 14.30 do 16.30 ure nadaljevanje ustvarjanja 

ob 16.30. uri zaključni zbor in postavitev priložnostne razstave 
 

Nastala dela boste lahko doma dokončali in opremili za razstavo. Odprtje razstave 
bo 15. septembra 2016, ob 18. uri, v Galeriji Muzeja Premogovnika Velenje. 

Kotizacija znaša 15,00 € na udeleženca oz. 12,50 € na spremljevalca, za kar bo vsak 
dobil plastenko vode, zajtrk in kosilo (kakšen obrok želite je obvezno navesti pri 
prijavi), v kotizacijo so všteti tudi organizacijski stroški. Kotizacija se lahko plača preko 
TRR ali na kraju samem. Vsak, ki se prijavi, je obvezan prijavnino plačati.  

Prijaviti se je možno do 20. junija 2016. 

Dodatne informacije dobite v popoldanskem času (med 16. in 18. uro) na tel. 041-
798-387 pri tajnici ZLDS Kaji Železnik oz. na e-naslovu: info.zlds@gmail.com. 

 

Vljudno vabljeni 

 

Predsednik ZLDS 

Branko Železnik 

 

 

 

 


