POMLADANSKI ZBOR DRUŠTVA JSN
Prihajajoči vikend od 14. do 16.5.2004 je sklican pomladanski zbor društva in sicer v
Ukancu na predsednikovi lokaciji.

Terasa in ostalo vabi. Imamo svojo podmapo na internet strani www.svetovanjemm.si. Ureja jo predsednik in eventuelne članke, objave, slike pošljite na
uros.novak@cc-line.si. Zaenkrat še ni zbrano kaj dosti podatkov zato naj se dostavi
vse uporabno in zanimivo.
Predvideni program pomladanskega zbora pod geslom » Člani zbiramo nove člane »:
Petek 14.5.2004
- evidentiranje in nastanitev od 20,00 – 21,00 ure
- pijača dobrodošlice 21,00
- prosto za sprostitev ali počitek po naporni poti ( program se bo dopolnil glede
na število prisotnih )
Sobota 15.5.2004
- počasno bujenje in vstajanje od 7,00 – 7,30 ure
- jutranja telovadba 7,30 – 8,00 ure
- zajtrk 8,00 – 8,30 ure
- športna aktivnost ( pohodništvo, kolesarjenje ) ali delovna aktivnost ( pleskanje
lesenih opažov, košnja trave, rušenje starega bazena )
- kosilo 13,00 – 14,00 ure
- popoldanski počitek in predstavitev Tupperware
- športna aktivnost ( krajši sprehodi, balinčkanje, skok v daljino z gugalnice,
balinanje, pikado ) ali glasbeni nastopi
- druženje članov in sprejem novih članov v društvo ob hrani, pijači in družabnih
igrah ( tombola, izbor mistra JSN, enka, človek ne jezi se … )
- spanje po želji ob predhodni izvedbi sprostilnih vaj ( skledce, trebušnjaki )
Nedelja 16.5.2004
- počasno bujenje in vstajanje do 8,30 ure
- jutranja kavica, čaj … na terasi

-

zajtrk do 10,00 ure
nedokončane aktivnosti prejšnjega dne
malo telovadbe s pospravljanjem
zaključek glede na razpoloženje, želje, možnosti, razpoložljiv čas …

Program se lahko spremeni za kar organizator ne odgovarja. Gre predvsem za
lobiranje znotraj društva o nadaljnjih dodatnih aktivnostih in programu društva. Ker na
evropskih parlamentarnih volitvah še nimamo svojega kandidata udeležba na volitvah
v nedeljo ni obvezna.
S seboj je potrebno imeti športno opremo in rekvizite, brisače, po možnosti spalne
vreče, bunde, kape, lopate za sneg …. Skratka vse kar misliš, da je potrebno.
Za hrano in pijačo se bo dogovorili v četrtek 13.5.2004 ob 21,15 uri na rednem
sestanku Pri Tavčarju v Begunjah.
Lep pozdrav in J--- S- N-PP
V kolikor bo kdo imel probleme z zobmi bo to urejeno z zdravniško pomočjo
društvenega zobozdravnika

Društveni zobozdravnik pred pričetkom posega
Poslano elektronsko ( trenutno članstvo ) :
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Miran
Jure
Roman
Joško
Marjan
Boštjan
Matej
Uroš
Boris

Zupan
Erman
Dežman
Potočnik
Golmajer
Blaznik
Praprotnik
Mezeg
Vidic

miran.zupan@zzv-kr.si
jasnae@volja.net
roman.dezman@email.si
josko.potocnik@elan.si
bops@siol.net
matej.praprotnik@s-sssl.kr.edus.si
belimedved@telemach.net
15189682@users.siol.net
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Marko
Uroš
Manja
Lidija
Miha
Melita

Markelj
Novak
Kocjančič
Kocjančič
Šter
Ažman

marko.markelj@volja.net
uros.novak@cc-line.si
manjakocjancic@email.si
lidija.kocjancic@volja.net
miha.ster@elan.si
bojana.azman@siol.net

