
 

 

 

 
Mengeš, 5. 3. 2018 

 
L I K O V N I    I N    F O T O G R A F S K I    T A B O R    F I E S A   2 0 1 8 

za učence, ki želijo več, potrditev udeležbe (1. obvestilo) 
 

 
Vaš otrok ________________________________________________ je na začetku šolskega leta izrazil 
zanimanje za udeležbo na likovnem / fotografskem taboru, ki ga bomo izvedli od petka, 13. 4. 2018 (učenci 
bodo v petek opravičeni pouka) do nedelje, 15. 4. 2018 v domu CŠOD v Fiesi, na prelepi lokaciji v 
slovenskem primorju. 
 
Obveščamo vas, da se je prijavilo dovolj učencev, da bomo tabor lahko izvedli (razen v primeru, če ne bomo 
dobili zadostnega števila potrditev udeležbe). 
 
Strošek programa bo okoli 70,00 EUR (prevoz z avtobusom, polni penzion v CŠOD, material za likovno 
ustvarjanje, spremstvo učiteljev) – program lahko izvedemo po takšni ceni, ker bo sofinanciran. 
 
Izvedba programa: Lojze Kalinšek s strokovnimi sodelavci 
 
Plačilo bo možno na 2 obroka: 
1. obrok v višini 40,00 EUR na položnici za mesec marec (plačilo do 18. 4. 2018), 
2. obrok po končnem obračunu do 18. 5. 2018, 
 
Več informacij (točni časi odhodov, potrebščine...) vam bomo posredovali en teden pred odhodom. 
 

V kolikor boste za otroka s to prijavnico potrdili udeležbo, otrok pa se iz neopravičljivega vzroka 
tabora ne bo udeležil, vam bomo morali zaračunati 15 EUR stroškov za naročen prevoz. 
 
Prosimo vas, da otrok podpisano izjavo odda v tajništvu šole do petka, 16. 3. 2018. 
 
 
Lep pozdrav.  
       
         Ravnatelj:    
         Milan Burkeljca 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I Z J A V A  

Odrežite, otrok naj odda v tajništvo šole do 16. 3. 2018 

 
 

Seznanjeni smo z obvestilom in svojega otroka 
 ________________________________________ (ime in priimek, razred) – 
prosimo obkrožite: 
 
a)   prijavljamo na likovni in fotografski tabor v Fiesi 2018 
b)   ne prijavljamo. 
 
Vaše morebitno sporočilo ali vprašanje: 
 
 
 
 
Podpis staršev: __________________________________ 
 

 

 

Osnovna šola Mengeš 
Šolska ulica 11 

1234 Mengeš – Slovenija 
 

 

 

 

 
 

t: 01 724 76 10 

f: 01 724 76 18 

e: o-menges.lj@guest.arnes.si 

w: www.osmenges.si 

 

 

 


