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Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je v organizaciji Sekcije štajerske regije, dne 7. aprila 2018 

organiziralo strokovno srečanje in ekskurzijo v Maribor z okolico.  

Organiziran je bil brezplačen prevoz na začetno lokacijo, kjer se je naš dan začel, to je gostilna Arzenškov hram, 

Gradiška 403, Zg. Kungota. 

Srečanje je pričela predsednica društva Mateja Saje, ki nas je vse pozdravila in nadaljevali smo z predavanjem. 

Predavala je Andreja Ocepek dr. med., z oddelka za Gastroenterologijo v UKC Maribor. Naslov predavanja je bil 

»Nevarnost raznih diet pri KVČB«. Predavanje je bilo zanimivo, izvedeli smo veliko novega, prav tako so bila 

postavljena predavateljici naša vprašanja. 

V nadaljevanju nas je tajnica društva Danica Koren seznanila s krajem Sp. Kungota, kjer smo se nahajali, njegovimi 

znamenitostmi ter podala ključne informacije za popoldanski čas in oglede, ki so nas čakali na območju Občine 

Kungota. 

Popoldne smo tako začeli z zelo okusnim kosilom, nato smo se z avtobusom odpeljali do gradu v Svečini, kjer smo 

imeli strokovno voden ogled razstave, ki je na gradu. 

Pot nas je peljala dalje do Špičnika 1 in nato sprehod do »Srca med vinogradi«, kjer smo si ogledali in se tudi slikali 

pri znamenitem »srčku«.  

Pričakala nas je aktualna vinska kraljica, katere dom je Vino@Turizem Dreisiebner, Špičnik 1, Svečina in nas je 

popeljala skozi njihovo okolico, življenje, delo, izdelke, seznanila nas je kakšna so dela vinske kraljice. Ogledali 

smo si tudi njihovo vinsko klet, izvedeli veliko zanimivega, prav tako pa so nas postregli s hrano in dobro kapljico. 

Čas je zelo hitro minil in prav hudo nam je bilo, ko smo morali zapustiti tako lep kraj in se odpeljati v dolino, kjer 

smo že bili dogovorjeni v Bowling centru Strike za tekmovanje v bowlingu med sekcijami, ki ga je organizirala 

Sekcija celjsko koroške regije. 

Preživeli smo lep in sproščen dan. Želimo si, da bi bilo še veliko takšnih srečanj. 


