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Poročilo EuRegMe 2015 

24.5.2015 – 28.5.2015, Aalborg, Danska 

 

Delegati: 
 Hana Kavčič (vodja delegacije): hkavcic@gmail.com 

 Aleks Šuštar (SCOME seje): predsednik@dsms.net 

 Kaja Cankar (SCOPE/SCORE seje): kaja.cankar@gmail.com 

 Matej Debevec (SCOPE/SCORE seje): nore@slomsic.org 

 Katja Žalman (SCOPH seje): zalman.katja@gmail.com 

 Mitja Modic (SCORA seje): modicmitja1@gmail.com 

 Iza Predanič Drobne (SCORA seje): predanic.iza@gmail.com 

 Andrej Martin Vujkovac (trainings support person): andrej.vujkovac@gmail.com 

 

Izročki sej 

Seje predsednikov 

Na sejah predsednikov smo se osredotočili na nekaj glavnih točk in imeli par uporabnih 

informativnih predavanj.  

 

1. Zunanja reprezentacija Evropske regije 

2. Pravilniki in smernice za Evropsko regijo 

3. Predstavitve dela v malih skupinah (NMO involvement - kako čim bolj vključiti vse NMO-je v 

Evropski regiji) 

4. Predstavitev strateškega plana IFMSA in kako postaviti strateški plan v svojem NMO-ju 

5. Trening vodenja 

6. SWG o študentskih sindikatih 

 

Zunanja reprezentacija Evropske regije 

Evropa se trenutno osredotoča na tri glavne teme; TTIP, Human resources for health in Mental 

health. O vseh treh so do sedaj potekali SWG-ji, kjer so poskušali razčleniti glavne probleme, iskati 

rešitve in predlagati strateški plan za naprej. Še vedno imajo precej za narest na tem področju :) 

 

TTIP 

Transatlantic trade and investment partnership je dogovor med EU in ZDA o prosti trgovini med 

območjema, ki je trenutno izredno kontroverzen že zaradi same tajnosti in zaradi določenih členov, 

ki počasi kapljajo v javnost. Člani SWG-ja so se osredotočili na člene, ki lahko potencialno 

destruktivno vplivajo na zdravje prebivalstva EU. 

- ZDA ima drugačne standarde za hrano in dodatke v hrani (inocent until proven guilty) 

- večje intelektualne pravice za farma družbe (onemogočanje izdelave generičnih zdravil) 

- ISDS bi zmanjšala avtonomijo držav na področju javnozdravstvene in okoljske zakonodaje 

- ... 
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Na diskusiji sem predlagala sodelovanje z AMSA USA oz. omembo v policy papers-u, ker se mi to zdi 

smiselno. Predlog je bil mešano sprejet. 

 

Human resources for health 

Glavno težavo identificirajo kot splošno pomanjkanje izobraženega zdravstvenega kadra in 

asimetrično razporeditev (vzhod/zahod, ruralno/mestno). Ni nobenega planiranja za razporeditev in 

ni standardizirane medicinske izobrazbe na področju Evrope. 

 

Mental health 

Ni nekih novih dodatkov glede na že obstoječ IFMSA policy statement. 

 

Vsi trije SWG-ji so pripravili Regional policy papers-e, ki so bili po debati tudi sprejeti na plenarki. 

 

Evropski pravilniki in smernice (Internal operating guidelines - IOGs) 

Napisalo se je (v sodelovanju z nami) Evropske pravilnike in smernice na področju “a general 

intorduction”, “EuRegMe”, “Advocacy and External representation” in “Communication”. Sam 

dokument ima člene, ki so bodisi pravila (če se ne upoštevajo, so sankcije), bodisi smernice (bolj 

predlogi, ni sankcij). Na sejah predsednikov smo intenzivno debatirali o vsakem členu in se na koncu 

tudi strinjali glede vsebine. IOGs/regulations so bili potem na plenarki sprejeti. 

 

Če želite videti katerikoli dokument, naveden v zapisniku sej, me kontaktirajte na slomsic-

slovenia@ifmsa.org, da vam ga posredujem oz. poglejte na naš ZŠMS-SloMSIC Drive, ki je vsem 

javno dostopen na povezavi: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0zlVYMVPW44YkZISW0wYXJPM1E&usp=sharing 

 

Trening vodenja 

2. dan smo imeli trening vodenja, ki je bil identičen delu treningov na pre-EuRegMe, zato se ga 

nisem udeležila. 

 

Študentski “sindikati” (unions) 

Vsak od nas je predstavil situacijo v lastni državi glede povezovanja in zastopanosti medicinskih 

študentov na nacionalni ravni. V glavnem imajo vsi podobne težave kot mi; dejanska glavna 

organizacija je seveda sestavljena iz vseh študentov, kjer se naš glas izgubi in podobno. 

 

Predvsem je bil namen tega pogovora, da RC in njegovi asistenti dobijo malo boljši vpogled v 

dogajanje po Evropi. Naj bi se ustanovila SWG, ki bo pregledala znane informacije in predlagala 

rešitve za boljšo reprezentacijo medicinskih študentov na nacionalnem in internacionalnem nivoju. 

Ena zanimiva rešitev, ki jo imajo v UK je bila, da se z relevatnimi organizacijami (zdravniška 

zbornica, društva in predstavništva dentalnih, zdravstvenih študentov, itd.) podpiše MoU 

(Memorandum of Understanding) 

 

Strateški plan IFMSA 

Prva stvar je bila predstavitev izdelave strateškega plana na splošno, kjer sem izvedela kar nekaj 

uporabnih informacij, ki jih nameravam uporabiti pri naslednjem sestanku IO Zveze. 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B0zlVYMVPW44YkZISW0wYXJPM1E&usp=sharing
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Glavni del je bil izredno informativni video: https://www.youtube.com/watch?v=sU3FLxnDv_A, ki 

ga priporočam vsem, ki se boste lotili česarkoli v življenju! :) 

 

Sledila je predstavitev strateškega plana IFMSA. Upam, da bo tokrat ta plan tudi implementiran ter 

bo pokazal rezultate, saj ni prvič da se je EB lotil takega projekta. Kar je meni osebno najbolj 

pomembno je, da so se osredotočili na kvaliteto (in ne kvantiteto) ter relevantnost. 

 

Ago je poudaril pomembnost shranjevanja načrtov od prej, da lahko tudi pogledamo kaj je šlo 

narobe ter ohranjanja strategije čim bolj preproste, z frazami, ki gredo v uho.  

 

Hana Kavčič 

Seje SCOME 

Na sejah sem sodeloval kot del OC-ja. Tematike, ki so se mi zdele posebno uporabne za nas, so bile: 
 Global health; predstavitev tematike, zakaj del kurikuluma →to je stvar ki je lahko lokalna 

(npr. center LJ in Rakova Jelša), predstavil sem tematiko na DŠMS sestanku 
 Human resources for health; zakaj? Ker je problem z zaposlitvijo in kvaliteto programa, 

kako se dobi specializacije, poskušaš dobiti dobre prakse (npr. iz Nemčije), enako kot 
prejšnje, je predvsem zelo uporabna tematika za nas, ker so določene točke, na katere 
lahko vplivamo s policy statementi (zaposlovanje po fakulteti) in s komunikacijo s fakulteto 
(kvalitete programa) 

 IFMSA Programi; omogočiti dostop do database programov (zaenkrat ima dostop NMO 
predsednik) in financiranje projektov iz programov v bodoče, nimajo pa še nekega 
konkretnega plana (skupna prijava na evropske razpise, financiranje iz budgeta za SC) 

 zunanja reprezentacija SCOME; udeležba na AMEE, WFME, konferenca v JAR, bo poslano v 
followup kitu. 

 mi smo glasniki tega, kako se spreminja medicinsko izobraževanje, tega zavedanja je 
premalo. 

 prestavitev SCOME vsebin v različnih državah; par dobrih projektov (breaking bad news, 
spoprijemanje s smrtjo) 

 open space; kodeks študenta medicine (1.- mini hipokratova prisega, odgovornost do znanja 
in 4. letnik- white coat ceremony) 

 stvari ki se doseže na sejah se izbere 5 prioritetnih točk 
 lack of interprofesional education; nismo prišli do rešitev 
 prosti dostop do knjig; (piratska verzija copyriot) do vseh knjig 
 kodeks študentov medicine 

 SWGs; Global health (Beth Thomas) 
 HR4H (Henrique Morreira) 

 
Aleks Šuštar 

Seje SCOPE/SCORE 

Na srečanju so potekale združene seje SCOPE in SCORE, ki sta jih vodila Regional assisstanta Phillip 

iz Avstrije (SCOPE) in Eva iz Grčije. Seje so bile zastavljene zelo začetniško, kar je bilo za naju s 

Kajo preveč osnovno, za tiste, ki pa o delu z izmenjavami ne vejo skoraj nič, pa verjetno primerno.  

 

Udeležila sva se workshopov - Kaja PDT (pre departure training) na nacionalnem nivoju (ideje: 

celodneven dogodek, delavnice šivanje, učenje angleške anamneze, pisanja člankov…), jaz pa NSP 

https://www.youtube.com/watch?v=sU3FLxnDv_A
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(nacional social program - ideje: peogram sestavljen veliko prej, prihajajočim študentom pošljemo 

mail, morajo se prijaviti vnaprej in prijavo potrditi s kortizacijo; preveč študentov se lahko razdeli v 

2 skupini in 2 vikend izlet opravlja istočasno, nato se zamenjajo; kampiranje; international - 

povezava z Avstrijo, Hrvaško, Italijo…) 

 

Matej Debevec 

Seje SCOPH 

1. dan: ker je bilo veliko novih udeležencev, ki so bili prvič na eureme je sledila predstavitev 

(splošna) o SCOPH (s čim se ukvarja ipd.). Sledi predavanje o cepljenju, kako ljudi obveščati 

o cepljenju (kako jih prepričati, da bodo cepili svoje otroke) 

 

SCOPH; izmenjave - kako bi jih izpeljali (podobno kot SCOPE, omogočili, da bi sodelovali pri 

projektih. Sledilo je delo v skupinah in reševanje problemov - onesnaževanje, recikliranje, 

kako izboljšati kvaliteto zdravja v onesnaženih mestih ipd,..)  

 

2. Predstavitev projekta na Activities Fairu- dobili ogromno pohval. Projekt mora izboljšati in 

urediti evalvacijo - to nam je odneslo nagrado :/.  

 

3. Sledila je predstavitev programov, ki je potekala na enak način kot v Turčiji. (da se bodo 

projekti prijavljali kot programi). Zaključek in poslovilna slika na mrzlem vetru :P  

 

Katja Žalman 

Seje SCORA 

Ker nas je bilo veliko prvič na EuRegMeju smo prvi dan po spoznavanju govorili naspološno o SCORI 

in nedavno sprejetih 5 focus areas; predstavili so nam vsakega od njih. Tekom vseh 3 dni smo se 

igrali veliko igric, ki so sicer dvignile nivo energije na sejah a so bile bolj kot ne neproduktivne 

 

2. in 3. dan smo se razdelili v manjše skupine kjer smo drug drugemu najprej predstavili naše delo v 

projektih, nato pa smo predvsem govorili o problemih, na katere naletimo tekom našega dela. Žal 

pa za te probleme nismo iskali rešitev. Poleg tega pa sva ugotovila tudi, da se v Sloveniji soočamo z 

manj in pa predvsem z drugačnimi problemi kot v večini drugih držav (prepoved izvajanja delavnic 

iz strani vlade) 

 

Michalina nam je predstavila tudi možnost sodelovanja z Afriškimi državami na področju enega 

izmed focus areas-maternal health 

 

Udeležila sva se tudi joint session-a: Sexual health in the medical curriculum. Pogovarjali smo se o 

tem, da moramo biti kot zdravniik pozorni tudi na to, ali bolezni vplivajo na spolno življenje naših 

bolnikov in v SWGs osnovali kako bi posamezne teme, ki jih zajema SCORA vključili v naš učni načrt 

 

In še za na konec: izglasovali smo, da bo SECSE 2015 potekal v Srbiji! =) 

 

Mitja Modic in Iza Predanič 
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Plenarka 
 
Dnevni red plenarke: 
1. Election of the Plenary Team. 

2. Adoption of the Plenary Agenda. 

3. Presentation and adoption of Regional Policy Papers. 

4. Presentation and adoption of Regulations and IOGs. 

5. Presentation and Election of the Host of the XIII EuRegMe 2016. 

6. Presentation of the Three Best Activities of the Activities Fair. 

7. Announcement of the Best Exchanges Fair Stand. 

8. Other business. 

9. Closure of the Plenary of the 12th EuRegMe Plenary. 

  

Na plenarki ni bilo kaj novega glede samih točk, predstavili so iste stvari, ki so jih že na sejah 

predsednikov, nove Regulations and IOGs in Regional Policy papers pa lahko najdete na tej 

povezavi. 

  

V predelku “Other business” so MEDSIN-UK s sodelovanjem več drugih NMO-jev podali izjavo poziciji 

glede zdravlja priseljencev (Migrant Health Position Statement), ki je bila spodbujena zaradi 

žalostne nesreče, v katerem je na morju preminilo več emigrantov iz Afrike, na poti v Evropo. 

Predvsem se je osredotočala na pomanjkanje odziva s strani naših vlad, s čimer smo se v osnovi 

strinjali tudi mi, a smo se kot delegati SloMSIC-a odločili, da ton, s katerim je bila izjava napisana, 

ni bil najbolj primeren.  

 

Če želite o tem več informacij, me prosim kontaktirajte. 

 

Hana Kavčič 

 

Treningi mehkih veščin 
 

Izvedli smo:  

 Path to self-actualization,  

 Parallel thinking, 

 Conflict management (razumevanje baz sporov po Else Hemmerlich, facilitacija)  

 Motivation,  

 Basic leadership 

 

Udeležili smo se: 

 Advocacy 

 Lateral thinking 

 Teambuilding 
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Advocacy 

Izredno koristen trening glede sestavljanja strategije za zagovorništvo na določeni temi. Osredotočil 

se je na postavljanje definicije zagovorništva, nato pa smo morali v dveh skupinah postaviti 

strategijo na temo “War is good for humanity”, s tem da smo bili eni proti, eni za. Mogoče malce 

napačen pristop, ker je bil na koncu poudarek na debati in toliko na sami stategiji zagovorništva, 

samo drugače pa super izkušnja. 

 

Vodil je Diogo Silva iz Portugalske, ki je sam trening izpeljal solidno. Če želi kdo več materialov na 

to temo oz. če želi kdo organizirati takšen trening, me lahko kadarkoli kontaktira. 

 

Hana Kavčič 

Teambuilding 

Od treninga sva pričakovala veliko, odnesla pa žal le malo. Že na začetku sta grški trenerki zamudili 

pol ure, kar je vplivalo na potek samega treninga. Po pozitivnem in interaktivnem začetku se je 

izkušnja prelevila v neko predavanje, kateremu po obrazih udeležencev sodeče ni sledil nihče. 

Govorilo se je o vlogah in nalogah v ekipi, vendar je bilo vse predstavljeno zelo suhoparno. Po 

dolgem monologu je sledilo igranje ˝igric˝. Razdeljeni v dve skupini smo tekmovali v tem kdo zna 

dano nalogo izvesti čimbolj kreativno. Zatem pa se je naš trening končal. 

 

Mitja Modic in Iza Predanič 

Lateral Thinking 

Ahmed z Malte je pripravil trening lateral thinking po knjigi, ki jo je napisal Maltežan Edward de 

Bono. Nad izvedbo nisem bil preveč navdušen, saj je bil slabo pripravljen, računalnik mu ni delal, 

zato je veliko gledal na mobitel, kar je bilo malo moteče, tudi vsebina pa ni bila najboljša, saj je 

vglavnem dajal samo primere, ‘’praktičnega’’ dela pa je bilo bolj malo. 

Gre pa za način razmišljanja, s katerim poskušamo priti do čisto novih idej, ki niso tako očitne. 

‘’Pozabi vse, kar veš, predvidevanja pusti na vratih, krši pravila...’’ 

 

Matej Debevec 

Komentar od training support person 

Tokrat so treningi potekali na malo drugačen način. Prvi dan so bili na voljo specializirani treningi, 

ki so bili organizirani skupaj s SC-ji. Te delavnice in tistee, ki so jih izvajali trenerji, sveži s TET-ja: 

leadership, so bile med publiko zelo dobro sprejete. Najbrž se bo tak sistem obržal tudi za naprej 

(skoraj gotovo bo vpeljan tudi na nasljednjem GA-ju) in močno priporočam udeležbo s strani 

SloMSIC-a, ki je bila tokrat bolj slaba. 

 

V drugem terminu so potekale klasične delavnice mehkih veščin, kjer je kvaliteta (kot smo tega že 

od nekdaj navajeni) bolj nihala in zavisela predvsem od kvalitete trenerjev, ki so treninge izvajali. 

Nekateri so bili dobro sprejeti, drugi pa so kvečjemu dosegli povprečno kvaliteto. Žal so se delegati 

SloMSICa bolj kot ne udeležili slednjih (Advocacy, Lateral thinking, Teambuilding). 
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Člani naše organizacije smo tudi izvedli 5 različnih treningov: Path to self-actualization, Parallel 

thinking, Conflict management in Basic Leadership + Motivation na SCORP sessionih. Treningi so bili 

zelo dobro sprejeti, kar kaže na dobro kvaliteto SloMSICovih trenerjev in priporočam, da tudi v 

prihodnje stremimu k čim večji aktivni participaciji na področju izvajanja treningov. 

 

Andrej Martin Vujkovac 

 

Exchanges fair 
Vsaka država je pripravila svojo stojnico s promocijskim materialom, darilci, priboljški in pijačo.  

 

Najbolj so se potrudili Turki, dejansko pa so si na koncu ‘’prvo’’ mesto delili še z Avstrijci. Vzdušje 

je bilo zelo prijetno in sproščeno, na naši stojnici so zelo ‘’palile’’ knjige s SLIKAMI Slovenije, ena 

punca z Danske pa je bila povsem navdušena in se odločila, da prepriča svojo NORE za podpis 

pogodbe, ker ona hoče priti na izmenjavo Slovenijo. 

 

Torej nasvet za naslednjič? Čim manj različnih stvari, nekaj dobrih z velikimi in lepimi slikami, 

predstavitvenih posnetkov uglavnem nihče ne gleda, brošure pa vbistvu kar jemljejo. 

 

Matej Debevec 

 

Activities fair  
Predstavitev projekta Za življenje! Super izpeljano, dobili pohvale. Izboljšati in uvesti (na kakšen 

plakat ali podobno) evalvacijo projekta. (to nam je pobralo nagrado :/) Tako, da izpiliti še na tem :)  

 

Katja Žalman 

 

Theme event 
1) Mike Kalmus-Eliasz je predaval na temo Global Health. Govoril je o zgodovini MDGs (Millennium 

development goals), o prihodnosti v SDGs (Sustainable development goals) in vlogi IFMSA in WHO pri 

vsem tem. Tema predavanja so bili predvsem cilji, ki se nanašajo na področje zdravstva 

(zmanjšanje umrljivosti  novorojenčkov, izboljšanje zdravja mater(nosečnic), boj proti HIV/AIDS, 

malariji in drugim boleznim) 

 

2) Predavanje Per Kallestrupa, GPja iz Danske, o različnih področjih njegovega delovanja in o 

izboljšanju primarnega zdravstvenega varstva na globalnem nivoju. 

 

3) Debata. Teme so bile Mental health and NCDs, Climate Change and Health, Open Access, HR4H, 

Universal Health Coverage, Gender equality. 

 

Kaja Cankar 
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Social program 
Danci so za prvi večer pripravili druženje z glasbo v lokalnem baru. Ob izročanju večerje so 

velikodušno podelili tudi ogromno kupončkov za brezplačne pijače, s čimer so hoteli zagnati žurko. 

Naslednji dan je bilo podobno, po uradnem delu programa so nas znova povabili v lokal in podarjali 

kupončke. Tretji dan so organizatorji pripravili scavenger hunt, ki je predvideval raziskovanje in 

spoznavanje samega mesta Aalborg preko različnih nalog. Razdelili so nas v skupine in seznanili s 

tem, da bo ekipa, ki naloge opravi najbolj duhovito, zmagala. Nagrado so podelili zmagovalcem 

zvečer v klubu, kjer je bila večina udeležencev srečanja. Zmaga je srečnežem doprinesla vikinške 

klobuke in steklenico vodke. V nedeljo zvečer je bil predviden nastop lokalnega boy banda v 

študentskem klubu. Večina je bila nad petjem navdušena, a so organizatorji žurko prekinili in vse 

poslali nazaj v hotel, kjer se je spontano razvil floor party v 4. nadstropju. Zadnji večer pa je sledil 

tradicionalni NFDP, ki pa je bil nažalost v oddaljenem študentskem kampusu, do katerega je vodila 

15-20 minutna  vožnja z avtobusem. Tudi tu so organizatorji smešno odreagirali, saj so že nekaj čez 

polnoč prižgali luči  in nas začeli pošiljat domov. 

 

Mitja Modic 
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Predlagani cilji za SloMSIC 

Nivo IFMSA (mednarodni) 

 IO naj predlaga relevatne spremembe za IFMSA Policy statement Trade and health 

 SloMSIC naj bo na splošno bolj aktivno vključen v organiziranje in v delo IFMSA; podpira naj 

se prijave za »support persons« in »regional assistants«, boljša obveščenost članov glede 

možnosti in promocija na sestankih 

 IO naj se pozanima, kako je z YuReđMi-jem in sestavi naj se delegacijo 

 IO naj se informira o zunanji reprezentaciji IFMSA (mail RC-ju) in poskuša to vključiti v naš 

NMO 

 IO zveze naj v sodelovanju z TSDC promovira izvedbo (smiselnih) treningov mehkih veščin na 

mednarodnih dogodkih 

 SCORA seje 

 IO naj motivira naše projekte, da sestavijo prijavo za naslednji SECSE 

 Delegati EuRegMe-ja naj v sodelovanju z IO-jem sestavijo izjavo o SCORA sejah in 

predlagajo spremembe na konstruktiven način 

 Člani SCORA, s poudarkom na vseh prejšnjih SCORA delegatih naj bodo vključeni v 

proces izdelave SCORA sej na AM 2015 

 SCOME seje 

 IO SloMSIC-a naj napiše pohvalo 

 Aleks in Hana naj poskrbita, da se bo posredoval klic za SWG 

Nacionalni nivo 

 IO zveze naj ustvari nacionalno strategija za zagovorništvo na področju TTIP (trade and 

health) ali katerikoli od drugih evropskih fokusnih področij (HR4H) 

 IO naj ustvari nacionalno strategijo za tri leta do naslednje skupščine 

 IO naj poskrbi za zunanjo reprezentacijo z vladnimi in nevladnimi organizacijami (koristni bi 

bili MoUs z npr. Zdravniško zbornico Slovenije) 

 IO zveze naj dela več na povezovanju SCOME MB/LJ, saj ne poznamo dovolj vsebin enih in 

drugih, predlagamo izvajanje predstavitev v obeh LC-jih 

 IO zveze naj v sodelovanju z TSDC promovira izvedbo (smiselnih) treningov mehkih veščin 

 IO naj promovira global students conference v Beogradu 

 Ekipa SCOME in IO Zveze naj se trudi za implementacijo projekta o paliativi, delavnic za 

EKG-ja in ostalih primerov dobrih projektov (nor. Aches and pains) 

 Ekipa izmenjav naj vključi ideje za NSP v svoje delo 

 Ekipa izmenjav naj organizira narodni PDT 

Lokani nivo 

 Ekipa izmenjav naj implementira ideje za NSP na lokalnem nivoju 

 Ekipa izmenjav naj se trudi za spodbujanje mentorstva s podporo fakultet 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Korytkova ulica 2 
SI-1000 Ljubljana 

 

Telefon +386 51 245 900 

E-pošta info@zsms.si 
 

www.zsms.si 

TRR: IBAN SI56 6100 0000 7658 206 

Davčna številka: 69186740 

Matična številka: 4064356000 

 

Predlogi za naslednji EuRegMe 
 Bolj poudarjena pomembnost treningov 

 Pripravljalni sestanki! 

 Stvari prej znane, jasnejša navodila (NFDP, majice za nove delegate, opozori naj jih 

prinesejo) 

 Boljša delitev dela od vodje delegatom; npr. samo eni gredo na theme event, na GA je mel 

folk bolj razdelano 

 bolj smiselno poročilo - na tak način kot ga delamo zdj 

 Več druženja kot delegacija 

 Vodje obvezno v kopalkah 

 Delegati naj se začnejo aktivno vključevat v SWGje, pa poskušat tut sami kak 

trening/session odvodit. Pač čim več aktivne participacije :) 

 NALEPKE POVSOD - s kajo sve jih pustile na busu, na kozi v živalskem vrtu in traktorju v 

Skagnu :))  :D Več promomateriala!  

 mogoče bi lahko imeli tattoje - iste kot nalepke :) , vezice za zastavo!! 

 tatto, rišemo triglav gor na čelo 

 SCORP je zanemarjen; ponudi možnost ljudem, ko jih gre več na ene sešno oz. če so sešni 

bv se jih zamenja 

 igrica na NFDP-ju, neki bol zanimiuga na mizi; naredi urnik odgovornih 

 vzemi kozarče za NFDP; reuse (reduce recycle) 

 

 

Predlogi za naslednje generacije delegatov 
 Na srečanje z dobrimi jetri, dobrimi želodci, brez driske in s praznimi jajci. Bo lažje. :) 

 Prijavite se, ker je super izkušnja. Odneseš veliko, spoznaš nove ljudi poleg tega pa se imaš 

več kot odlično s slovensko delegacijo. 

 Dobro pripravo, pa dejte se prej naspat ;) 

 Pojdite, ker je awesome! 

 Nabavite si human fish kostum 

 preberi si agendo in survival kit, probej razumeti vse nove besede in kratice 

 da veš da so sešni odvisni od tebe in koliko se angažiraš, ker potem dejansko več odneseš 

 veliko room parties v pričakovanju da bo čistilka dobro spucala ;)  

 

 


