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Spoštovani sodelavci in starši, 
 
Prihaja čas praznikov, zato smo v tem času še bolj naklonjeni in pripravljeni na 
sodelovanje, da pomagamo drugim, da osrečimo sebe in druge in tako poskrbimo za 
še večjo čarobnost prihajajočih praznikov. 
 

Za vas ponovno pripravljamo BAZAR MI GUSTA Centra Gustava 
Šiliha. Lani smo izpeljali spletno različico tradicionalnega bazarja, letos pa bomo 

izvajali kombinirano verzijo.  
 
Za vas smo pripravili Spletni katalog ustvarjalnosti MI GUSTA, ki so nastale izpod rok 
naših učencev in zaposlenih. Izdelke si lahko ogledate kar v udobju vašega doma in 
jih naročite na šolo. Spletna naročila bo mogoče prevzeti v ponedeljek, sredo in petek 
od 8.00 in 11.00 in od 14.00 do 15.00.   
 
Vaš izbor izdelkov lahko sporočite vsak delovnik med 10.00 in 11.00 ter med 14.00 in 
15.00 na telefonsko številko 041 262 689 ali na elektronski naslov 
sassa.milosic@gmail.com od ponedeljka, 29.11, do četrtka, 23.12. oziroma do 
izpraznitve zaloge.  
Ker izdelki sproti nastajajo, vsi izdelki niso zabeleženi v katalogu, so pa na voljo v živo 
na bazarju. 
Bazar bo odprt vsak dan med 8.00 in 15.00 v avli šole, kjer bodo učenci in učitelji na 
voljo, da vam izdelke pokažejo in predajo.  
 
Seveda pa lahko še vedno prispevate na račun Sklada Centra Gustava Šiliha TRR SI56 
012706030690156. Vsak prispevek je dobrodošel! 
 
Zbrani prispevki bodo v celoti namenjeni Skladu Centra Gustava Šiliha Maribor za 
potrebe različnih dopolnilnih in pestrih dejavnosti za učence, ki jih drugače ne bi mogli 
izpeljati.   
 
Hvala vam, ker cenite in podpirate  naše delo, trud, učenje, pridobivanje znanj, 
sposobnosti in zmožnosti in na ta način ostajamo ali postajamo vaši najboljši, 
najkreativnejši umetniki  MI GUSTA. Hvala vam za vaše dragocene prispevke. 
 
 
Ekipa bazarja MI GUSTA 
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