
           Konvencija in zbor članov Zveze Lions klubov Slovenije 
                                               Bovec, 27. -29. maj 2022 
 

   P R O G R A M 
 

  Bodoča LIONS in LEO vodstva, 
kabinet guvernerja 
Udeležba vse dni  

LIONS, partnerji,  
 
Udeležba vse dni 

 
Petek, 27. maj 2022 

11.00 do 13.00 Individualni ogled Giro d' Italia  LIONS in LEO udeleženci 
seminarjev 
 
Enotna kotizacija 25 Eur 
(nočitev z zajtrkom 2/2 + 2x 
večerja +1x kosilo + družabni 
večer) 
 
ČLANI KABINETA GUVERNERJA + 
LEO ostali 
Enotna kotizacija 50 Eur 
(nočitev z zajtrkom 2/2 + 2x 
večerja +1x kosilo + družabni 
večer) 
 
 
 

LIONS ostali + partnerji 
LIONS  
 
Enotna kotizacija  100 Eur 
(nočitev z zajtrkom 2/2 + 2x 
večerja +1x kosilo + 
družabni večer) 
 
 
 
V soboto organiziran pohod 
z ogledom muzeja na 
prostem od 10h do 15h 
(vmes postanek za kosilo). 
Kdor bi želel na Rafting ali 
Zipline – individualne 
prijave na Soča Rafting 
 

15.00 – 15.30 Registracija udeležencev  izobraževanja  Hotel Alp 

15.30 – 19.00 Lions seminar 2022 
Izobraževanje za bodoče predsednike, 
zakladnike in tajnike Lions in LEO klubov 
(ELLI seminar) 

 Hotel Alp 

19.30 Večerja in druženje  Hotel Alp 

 

Sobota, 28. maj 2022 

9.00 – 12.30 Lions seminar 2022 
Izobraževanje za bodoče predsednike, 
zakladnike in tajnike Lions in LEO klubov 
(ELLI)  

 Hotel Alp 

12.30 – 14.00 KOSILO Hotel Alp 

14.00 – 17.30 Lions seminar in predsedniška 
konferenca 2022 
Izobraževanje za bodoče predsednike, 
zakladnike in tajnike Lions in LEO klubov 
(ELLI )  

 Hotel Alp 

18 .30 Družabni večer z  glasbo in srečolovom Hotel Alp 



 

Nedelja, 29. maj 2022 -  Kulturni dom Bovec 

9.30 – 10.30 Registracija delegatov za zbor članov  KD Bovec 

10.30 – 13.00 26. ZBOR ČLANOV ZVEZE LIONS 
KLUBOV, D 129, Slovenija      

KD Bovec 

13.00 Skupinsko fotografiranje 
Zdravica  

 

14.00 Kosilo Hotel Alp   15 Eur 

 
 
Cene za nočitev z zajtrkom so posebej dogovorjene cene za Zvezo Lions Klubov Slovenije, zato se prijave zbirajo centralno. Pri 
prijavi se plača tudi kotizacija na TRR račun Distrikta 129. Prijava je popolna, ko je plačana tudi kotizacija na TRR D 129. Število 
sob po posebni ceni je omejeno. Prednost imajo udeleženci seminarja. 
 
- Enodnevnih prijav ni. Če bo prostor se lahko prijavijo po hotelskih cenah. 
- Enoposteljnih sob zaenkrat ni. Če bo prostor se lahko nastanitve realizirajo ob doplačilu 50 Eur. 
 
 
Elektronske prijave se zbirajo do 8. maja 2022.  
 
Zakladničarka Konvencije 2022 je Anica Kanalec Prešeren - LK Kobarid Soča:  atum@siol.net 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Alternativna  ponudba  HOTEL SOČA in SOČA RAFTING: - prijavi se vsak sam. 
 
V skladu z dogovorom vam za termin 28.5. - 29.5.2022 pošiljamo sledečo ponudbo: 
  
Nočitev v Hotelu Soča; izbirate lahko med sledečimi sobami: 

-          Deluxe Double Room: 180 eur 
-          Superior Family Room: 195 eur 
-          Junior Suite: 222 eur 
-          Family Suite: 236 eur 

Cene se nanašajo na sobo na noč in vključujejo: samopostrežni zajtrk, uporabo savne 1h na dan ter uporabo hotelskega fitnesa in 
zunanjega bazena. 

https://www.hotelsoca.si/
https://www.hotelsoca.si/sl/sobe-in-suite/2020052916195039/deluxe-double-room
https://www.hotelsoca.si/sl/sobe-in-suite/2020060114513583/superior-family-room
https://www.hotelsoca.si/sl/sobe-in-suite/2020060115005966/junior-suite-s-pogledom-na-gore
https://www.hotelsoca.si/sl/sobe-in-suite/2021032408213187/druzinska-suita


Na zgoraj navedene cene vam in članom vašega kluba damo 10% popust. 
REZERVACIJE: najbolj praktično je, da rezervacijo opravite preko naše spletne strani, kjer v opombah navedete, da smo 
dogovorjeni za 10% popust in ga bomo upoštevali pri plačilu storitev ob odjavi iz hotela. 
  
Poleg tega vam bomo priznali tudi 10% popust na vse aktivnosti in storitve našega športnega centra Soča rafting. 
Raftinga se lahko udeležite za 54 eur na osebo (redna cena), izbirate pa lahko med sledečimi termini: 9:30 / 13:00 / 16:30 
(upoštevajte, da je zbor udeležencev aktivnosti najkasneje 30 minut pred uro odhoda) 
Na zipline izkušnjo vas zapeljemo za 59 eur na osebo (redna cena), izbirate pa lahko med sledečimi termini: 10:00 / 13:30 / 17:00 
(upoštevajte, da je zbor udeležencev aktivnosti najkasneje 30 minut pred uro odhoda) 
REZERVACIJE: najbolj praktično je, da rezervacijo opravite preko naše spletne strani, kjer v opombah navedete, da smo 
dogovorjeni za 10% popust in ga bomo upoštevali v trenutku plačila pred samo aktivnostjo. 
   
Za dodatne informacije smo vam na voljo na ta e-naslov ali na tel. št. 05 3896 200. 
  
Lep pozdrav, 
Maja AV 
Prodaja / Sales 
Hotel Soča - Soča rafting d.o.o. 
 
Hotel Soča 
Ledina 2 
Bovec 5230 
Tel: 041 72 44 72 
www.hotelsoca.si 
  
Soča rafting d.o.o. 
Trg golobarskih žrtev 14 
5230 Bovec 
www.socarafting.si 

 
 

https://www.fidelityhotel.net/book/start/slo?hotel=3605&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.socarafting.si/
https://www.socarafting.si/informacije/rezervacija/
http://www.hotelsoca.si/
http://www.socarafting.si/

