
7. TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE 

Stari trg pri Ložu (Zavod ARS VIVA, izvir Obrh, grad Snežnik, Cerkniško 

jezero in okolica),  nedelja 2. julij 2017 

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 Starega trga pri Ložu (zbirno mesto: Youth hostel ARS 

VIVA, Podcerkev 24, 1386 Stari trg pri Ložu); možnosti ustvarjanja v okolici hostla, izvira 

Veliki Obrh, gradu Snežnik, Cerkniškega jezera itd. Dostop (in notranjost) hostla je 

urejen tudi za invalide. Razstava bo potekala v septembru, na isti dan kot bo odprtje 

tematske razstave Iskanja pri projektu Zlata paleta. 

 

Program 

od 9. do 9.30 ure prihod udeležencev, prijava 

ob 10. uri  
uvodni pozdrav predsednika ZLDS Branka Železnika 

in zajtrk 

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.  

Kotizacija znaša 18,00 € na udeleženca oz. 10,00 € 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 25. junija 2017. 

Dodatne informacije dobite v popoldanskem času (med 16. in 18. uro) v tajništvu na 

tel. 041-798-387 oz. na e-naslovu: info.zlds@gmail.com. 

 

Vljudno vabljeni 

 

Predsednik ZLDS 

Branko Železnik 
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