
 

NOVIČKE 3 januar  - 2023 
  

Pozdravljeni člani in članice društva Šola zdravja! 

 

 

REGIJSKI POSVETI 2023 

14. seja Upravnega odbora -Sklep št. 165 
Priprava za občni  zbor - Zdenka Katkič in Zdenka Kavčič (kandidatka za predsednico 

društva)  izpeljeta 17 regijskih posvetov po celotni Sloveniji  do 1. aprila  2023. 
Zbor članov se tudi v letu 2023 izpelje na daljavo-korespondenčni do konca aprila 2023. 
  

VABLJENI VSI ČLANI IN ČLANICE DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA 

ČAS TRAJANJA – 2H   

ČETRTEK 19. JANUAR 2023 OB 10H 
KNJIŽNICA DOMŽALE 
  

PETEK  20. JANUAR 2023 OB 10H 
KULTURNI CENTER SEMIČ 

Ostale lokacije v dogovarjanju in vas sproti obveščamo. 

  

PROJEKT DIHAMO Z NARAVO 

Z vadbo bomo začeli marca 2023! 

V kolikor bi radi o projektu izvedeli več, Vas vabim na predstavitev projekta, ki bo v torek 17.1.2023 
ob 10.00 preko Zoom povezave! 

Zoom povezava: 
https://us02web.zoom.us/j/84226708628 
Meeting ID: 842 2670 8628 

  

VABILO IN PONUDBA VERŽEJ-BANOVCI 2023 

PREŽIVITE DRUŽABNO-REKREATIVNO-IZOBRAŽEVALNI TEDEN v VERŽEJU s DRUŠTVOM ŠOLA 

ZDRAVJA 
S Penzionom Mavrica smo se dogovorili za 2 termina od 24. aprila do 28. aprila in od 8. maja do 
12. maja 2023 (od ponedeljka do petka). 

Ponudba zajema 

-4 nočitve v Penzionu Mavrica 3* 
-4x polni penzion, pričetek s kosilom (ponedeljek) in zaključek z zajtrkom (petek). 
Cena polnega penziona je 50 EUR po osebi, 200 eur. 

V ceni je vključeno tudi; 

- jutranja telovadba 1000 gibov s strokovnim kadrom (prvi termin Simon Jurmić, drugi termin Zdenka) 
- vaje za moč in dihamo z naravo 
- predavanja (2) 
- delavnica v rokodelskem centru 
- degustacijo lokalnih vin. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84226708628


Doplačila: 

-       Turistična taksa 
-       Kopanje v termalnih bazenih Terme Banovci (1km od Veržeja). 
-       Plavalni tečaj 
-       Turistični ogledi v okolici – bogata ponudba (predstavitev in dogovor z udeleženci 

programa-prvi večer). 

V Veržej lahko pridete z vlakom. Več informacij zahtevajte ob prijavi. Število mest je omejeno, zato se 
čim preje prijavite. 

Kontaktirajte Rezervacijski  center na tel. št:  051 370 377 

E-pošta: info@marianum.si 
 
PREŽIVITE DRUŽABNO-REKREATIVNO-IZOBRAŽEVALNI TEDEN v VERŽEJU   
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