
 
 

 

Poročilo strokovnega srečanja in tekmovanja v bowlingu med 
sekcijami Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, 12. aprila 
2014 
Franci Kmetič   
 

Vsako leto društvo organizira eno strokovno srečanje in hkrati izlet za člane vseh sekcij na centralnem nivoju. 
Letos je ta naloga pripadla Sekciji zasavske regije. 
Dobili smo se pred tovarno Steklarna v Hrastniku, kjer je predsednik Sekcije zasavske regije pozdravil vse člane 
izleta in jim zaželel dobrodošlico z manjšim prigrizkom in vodo. Zbralo se je 84 članov. Zaradi lažjega vodenja po 
tovarni in v muzeju smo se za sam program ogleda tovarne in muzeja razdelili v dve skupini. Skupina s štajerske 
je odšla na ogled tovarne Steklarna, skupina iz ljubljanske pa na ogled muzeja. Nato smo oglede zamenjali. Po 
ogledu tovarne so nas navdušili izdelki steklarne, tako da je zaloga nekaterih izdelkov v industrijski prodajalni  
hitro pošla. Žal je bil drugi skupini sobotni urnik prehitrega zaprtja trgovine nakup izdelkov onemogočen.  
Prav tako nas je navdušila zgodovina zasavskega gospodarstva Steklarne in Kemične tovarne v Hrastniku, 
razstava najdenih predmetov v Zasavju med vojno in po njej ter predstavitev življenja v rudarskih krajih. 
Predvsem moško populacijo je navdušil ogled velike zbirke orožja iz vojnih časov. V zgornjem nadstropju pa nas 
je navdušil pogled na veliko zbirko lutk, katera je po pripovedi vodiča le še v Mariboru. Za predstavo pa nam je 
že zmanjkalo časa. Po triurnem strokovnem vodenju smo se morali iz Hrastnika posloviti, ker nas je v zdravilišču 
Laško že čakalo strokovno predavanje naše predavateljice  Alenke Forte, dr. med. na temo: »Diagnostika v 
gastroenterologiji«. Zelo izčrpna tema, ki doleti vsakega bolnika Chrohna in colitisa ob pogostih pregledih in 
odkrivanjih novih znakov bolezni, zato si vsi bolniki želimo večji napredek v tehnologiji in čim lažje in neboleče 
preglede. Po predstavljeni temi se je kar nekaj bolnikov želelo tudi osebno pogovoriti z zdravnico.  
Nadaljevali smo s kosilom, saj je bil za nami že kar lep del deva. Po okusnem in zelo hitro postreženem kosilu 
smo še opravili nujne obveznosti za društvo in se počasi odpravili proti Celju, saj nas je ob 17.00 uri že čakal nov 
izziv. Odpeljali smo se do Planet Tuš v Celju, kjer smo se prijavljene ekipe razvrstile po stezah. Opravili smo 
poskusni trening, nato pa redno tekmovanje med ekipami. Tekma je bila zelo vznemirljiva in zanimiva. Po 
odigrani igri smo  še malce poklepetali, med tem ko so naši vrli mladi člani napisali priznanja in sešteli rezultate.  
Razglasitev sta opravila predsednik Sekcije zasavske regije Franci Kmetič in članica zasavske sekcije Ana Bovhan. 
Prehodni pokal je pripadal ekipi iz Sekcije štajerske regije, tako da se naslednjič pomerimo v Mariboru. Najboljši 
igralec srečanja z največ podrtimi  keglji pa je bil Marko Čebulj iz Sekcije LGN regije, kateremu želimo še veliko 
odigranih tekmovanj. Po razglasitvi ob 19.00 uri smo se počasi odpravili do naših prevozov in z lepimi spomini 
odpeljali vsak na svoj konec proti domu. 
Želimo si, da bi člani Društva za KVČB večkrat skupaj preživeli še več zdravstveno strokovnih, zgodovinsko 
poučnih in gospodarsko zanimivih dni.                                                                                                                              
                


