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POLETNI
POČITNIŠKI 
PROGRAMI za otroke in mlade

2019
ORATORIJ » Imaš moč« (prvi teden: 1 .–5. ju l i j ;  drugi teden: 8.–12 . ju l i j )

Na letošnjem oratoriju bomo spoznavali Petra Klepca. V dveh tednih 
bomo spoznali njegovo življenje in ugotovili, kaj vse se lahko 
naučimo od njega. Oratorij traja od 9. do 15. ure, vsak dan pa bo 
organizirano tudi jutranje varstvo od 6.30 naprej. V prvem tednu 
načrtujemo izlet, v drugem tednu pa kampiranje pri cerkvi sv. Roka 
nad Sevnico.
Cena: 20 € na teden in za vsakega 
naslednjega člana iz iste družine 15 €. S 
tem krijemo stroške toplega obroka, 
animacije, kampiranja in izleta. 
Prispevek poravnate ob prijavi. 
Info: Jure Zelič 031 517 008
Prijava: prijavnico dobite v SMC Sevnica 
med tednom od 12. do 18. ure ali pa jo 
poiščite na naši spletni strani 
www.smc-sevnica.si in jo izpolnjeno 
prinesite prvi dan oratorija. Prijava bo 
možna tudi na dan začetka oratorija. 
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POČITNIŠKO VARSTVO (15. julij–30. avgust)
Tudi letos bo potekalo počitniško varstvo do 
konca poletnih počitnic. Varstvo je namenjeno 
otrokom do vključno 5. razreda osnovne šole, 
ki potrebujejo varstvo v času, ko so starši v 
službi in si želijo aktivno preživeti dan. Vsak 
dan imamo športne aktivnosti, ustvarjalne 
delavnice in prosti čas, namenjen igri na 
igrišču in igranju družabnih iger. Predhodne 
prijave niso potrebne. Varstvo poteka od 
ponedeljka do petka, začne se ob 6.30 in traja 
do 15.30.
Cena: 4 € na dan (vključuje zajtrk, kosilo, 
varstvo). Prispevek se plača ob koncu vsakega meseca po položnici. 
Info: Jerneja Jene 051 388 781
Prijava: prijavnico dobite v SMC Sevnica in jo lahko izpolnite ob 
prvem obisku. 

POČITNICE ZA DRUŽINE
Mlajša zakonska skupina župnije Sevnica že tradicionalno 
organizira počitnice za družine. Letos bodo počitnice potekale 
na Koprivniku nad Bohinjem. Počitnice so 
namenjene vsem družinam, ki si želijo 
preživeti teden v naravi in dobri družbi. 
Lokacija ponuja možnost planinarjenja in 
nasploh uživanja v naravi, program pa se 
oblikuje glede na želje družin.

TERMIN: 28. julij–3. avgust
INFO: Marjana Sladič 041 471 239

SMC SEVNICA vas vabi
Delovni čas: pon-čet: 12-18h

petek: 16-22 (ali po predhodnem dogovoru)

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Pisarna SMC Sevnica   Glavni Trg 15   8290 Sevnica

info@smc-sevnica.si   www.smc-sevnica.si
Bančni račun odprt pri Intesa Sanpaolo Bank d.d.

TRR: SI56 1010 0003 9238 047


