
    
 

 
 

                 razpisujemo & vabimo! 

 
 
                                                      Ljubljana, 30.1.2018 

 
 
 
TEČAJ SLIKANJA V VODICAH 
 
Če se želite naučiti osnov slikanja, ali le izpopolniti svoje likovne veščine, vas vabimo na TEČAJ SLIKANJA, 
pod vodstvom akademskega slikarja PETRA GABRA! Tečaj je namenjen likovnim ustvarjalcem, tudi 
začetnikom, od 13. leta dalje! Učili se bomo osnov slikanja (tonsko in barvno slikanje) preko tihožitja. 
 

Likovni tečaj se bo pričel 16. februarja 2018, v prostorih OŠ Vodice in bo 
potekal 30 ur (10x3) ob petkih, od 17.00 do 19.30 ure.  

PETER GABER - leta 2006 je diplomiral iz slikarstva pri prof. Hermanu Gvardjančiču in 
doc. Bor utu Vogelniku, 2009 pa magistriral pri doc. Borutu Vogelniku, na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani. Živi in dela med Ljubljano in Škofjo Loko, kjer je aktiven 
član Združenja umetnikov Škofje Loke. V zadnjih letih je sodeloval na odmevnih 
razstavah Človek, glej v Škofji Loki, Sodobna pokrajina v Kranju, SlovenIndija v New 
Delhiju, letos je samostojno razstavil slike pod naslovom Gozdni strah v galeriji Srečišče 
v Ljubljani, maja in junija pa je bil tudi del slikarske izmenjave v Ankari v Turčiji. Je 
aktiven slikar, ilustrator in mentor raznovrstnih likovnih delavnic in tečajev za odrasle in 
otroke. Profesionalno raziskuje vse od realistične risbe do minimalistične abstrakcije in 

mnogo različnih tehnik ter stilov vmes. Svoje znanje zadnjih 10 let predaja naprej na študijsko kvaliteten in 
začetnikom razumljiv način. 

Kotizacija za ustvarjalce v okviru JSKD-OI Ljubljana okolica znaša 25€ (vključen je DVD). 
 

Prijavite se s priloženo prijavnico, ki jo pošljite po elektronski pošti: oi.ljubljana.okolica@jskd.si  
najkasneje do torka, 13. 2. 2018 ! 

Na osnovi prijave boste prejeli predračun s položnico, ki jo poravnate do pričetka delavnice. Že vplačano 
kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila.  

Število udeležencev je omejeno od 8 do 15 - upoštevali bomo vrstni red prispelih prijav! 

 
Informacije:  
Tatjana Avsec, vodja JSKD-OI Ljubljana okolica, Trg MDB 14, 1000  Ljubljana,  tel: 01 24 10 537    
 
 
VABLJENI! 
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  JAVNI SKLAD REPUBLIKESLOVENIJE 
  ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
  Območna izpostava Ljubljana okolica  
  Trg MDB 14, 1000   Ljubljana 
  T: 01 24 10 537   F: 01  422 26 44 
   e-pošta: oi.ljubljana.okolica@jskd.si 

 

 
P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
 

TEČAJ RISANJA IN SLIKANJA V VODICAH 

 
UDELEŽENEC/ KA:  
 
Ime in priimek:                                                   leto rojstva:  
 
naslov: ulica, hišna št, kraj: 
                  
poštna številka:                                          pošta: 
 
telefonska številka:                                    e-naslov: 
 
delovanje v skupini, društvu,..(naziv):                                                                                                           

 
 

 
 

PLAČNIK KOTIZACIJE  /če ni udeleženec/ka / 
           
Ustanova/društvo/drugi: 
 
Ulica, hišna št., kraj: 
 
Poštna številka:                                       pošta:  
 
Telefonska številka:                                e-naslov: 
 
Ali ste davčni zavezanec za davek na dodano vrednost (obkrožite):    DA       NE 
 
Davčna številka:   
 

 
Datum:                                                         Žig:                                                        Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 

 
 
 
 

Rok prijave, 13. 2. 2018!!! 

 


