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Zimovanje 2023 

Bohinjska Bistrica – Vogel (27. 1. – 31. 1. 2023) 
 

Zimovanje je preživljanje zimskih počitnic v Bohinjski Bistrici, ki je odlično izhodišče za smučanje, drsanje, 

sprehode in številne druge organizirane aktivnosti. Nastanjeni bomo v tamkajšnjem župnišču. Tudi letos bo 

naša smučarska destinacija smučišče Vogel, v primeru slabega vremena tudi Soriška planina ali drugo bližnje 

smučišče. Smučanju bodo namenjeni 4 dnevi. V soboto se gremo kopat v Vodni park Bohinj. Odhod avtobusa 

je v petek, 27. januarja, ob 16.30 izpred OŠ Sava Kladnika Sevnica. Z zimovanja se vrnemo v torek, 31. januarja, 

okoli 20.30 (dodatne informacije boste v primeru prijave prejeli po pošti na vaš naslov). 

 

Poudarjamo, da ne organiziramo šole smučanja, temveč je to smučanje pod nadzorom animatorjev (na 

zimovanje vabimo otroke in mlade, ki že znajo smučati). 

 

Cena zimovanja je 200 € (v to so vključeni stroški prevoza, namestitve, hrane in pijače – polni penzion, drsanje 

na tamkajšnjem drsališču, 4-dnevna smučarska vozovnica, karta za bazen in stroški organizacije). 

 

Kaj je treba vedeti? 
 

• Če se boste odločili, da svojega otroka prijavite na zimovanje v Bohinjsko Bistrico, potem izpolnjeno 

prijavnico čimprej (najkasneje do 24. januarja 2023) prinesite v SMC Sevnica ali skenirano pošljite na 

elektronski naslov lenart.traven1@gmail.com. Prijava je potrjena (in s tem zagotovljeno mesto na 

smučanju), ko je izvedena transakcija. Zimovanje plačate tako, da znesek 200 € nakažete (do 24. januarja 

2023) na: 

 

TRR št.: SI56 1010 0003 9238 047 

SMC Sevnica, Glavni trg 15, Sevnica 

Koda namena: OTHR – Drugo 

Kot namen plačila vpišite »Ime Priimek« (udeleženca). Primer namena plačila: »Janez Novak«. 

Referenca: NRC 

 

Potrdilo o plačilu in dodatne informacije glede zimovanja dobite po pošti na vaš naslov 25. januarja. 

 

• Prijave zbiramo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 25. januarja. 

• Na zimovanju je potrebno spoštovati pravila SMC Sevnica, pravila varnega smučanja in navodila animatorjev. 

 

 

 

INFO: 

Martin Sešlar, 051 250 045                      Lenart Traven, 051 877 751    
martinseslar@gmail.com  Lenart.traven1@gmail.com   
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Prijavnica na Zimovanje 2023 
 

Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Zimovanje 2023. Z izpolnjeno in podpisano 
prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži zimovanja in potrjujem, da sem seznanjen/a s programom in 
pravili obnašanja ter da z njimi soglašam.  
 

Ime in priimek otroka: ___________________________________ 
 

Datum in kraj rojstva: ___________________________________ 
(Ime, priimek, datum in kraj rojstva bomo uporabili za prijavo ob nastanitvi v Bohinjski Bistrici.) 

 

Naslov (ulica, poštna številka in pošta): ________________________________________________________ 
(Naslov bomo uporabili za potrebe pošiljanja dodatnih informacij in potrdila o plačilu ter za prijavo ob nastanitvi v Bohinjski Bistrici.) 

 

Telefon otroka: ___________________________ 

(Telefonsko številko bomo uporabili le v času trajanja Zimovanja 2023 za morebitno klicanje na smučišču.) 

 
Telefon staršev ali skrbnikov: ________________________________________________________________ 

(Telefonsko številko bomo uporabili le v času trajanja Zimovanja 2023 za morebitno urgentno informiranje staršev o spremembah 
programa ali dogodkih, povezanih z vašim otrokom.) 

 

Posebne opombe (bolezni, alergije, prehranske posebnosti …): _________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________ 
(Podatek nam bo omogočil, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi posebnimi potrebami.) 

 
Brez navedenih podatkov prijava na Zimovanje 2023 ni možna. 
 
Zagotavljamo, da bo društvo Salezijanski mladinski center Sevnica kot izvajalec Zimovanja 2023 in kot 
upravljavec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo in informiranje 
o programu Zimovanje 2022. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim 
osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na 
naslovu SMC Sevnica (Glavni trg 15, 8290 Sevnica) ali preko e-pošte: info@smc-sevnica.si.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov vašega 
otroka. 
 

Soglašam, da se mojega otroka na programu Zimovanje 2023 lahko fotografira za namen arhiva SMC Sevnica: 
DA     NE    

          
Soglašam, da se fotografije otroka z Zimovanja 2023 lahko objavi za namen informiranja in promocije SMC 
Sevnica (na spletu ali v tiskanih medijih):  
DA     NE    
 
 

 
 
 
Kraj in datum: ________________________             Podpis starša ali skrbnika: __________________ 
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