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Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je tudi v letošnjem letu za člane izvršnega odbora in vodje sekcij 
izvedlo 3-dnevno izobraževanje na temo izvajanja posebnih socialnih programov v letu 2015 in pripravo 
različnih dokumentov (dopisi, vabila, poročila, prispevki za spletno stran društva in za društveno glasilo Kronček 
…) v skladu s celostno grafično podobo društva. 
Potekal je od 23. 1. 2015 do 25. 1. 2015 v Premium Hotel Zagreb v Rogaški Slatini. 
 
Prvi dan smo v hotel prispeli in se namestili med 17. in 19. uro. Ob 19. uri smo se zbrali pri večerji, izmenjali 
nekaj neprijetnih izkušenj, ki smo jih nekateri, zaradi vremenskih nevšečnosti, izkusili med samo potjo in ob 20. 
uri pričeli z uvodnim srečanjem in inventuro osnovnih sredstev društva.  
Ob 21. uri je bil čas za rehabilitacijske vsebine kar je pomenilo, da so si nekateri novih moči nabirali v savni in 
bazenu, predsednica društva, koordinatorka, en član in predsednica ocenjevalne komisije v akciji Naj javno 
stranišče pa smo v času med 21. in 21.30 uro izvedli še kratek sestanek glede letošnjega poteka same akcije 
(kategorije ocenjevanj, ocenjevalni dnevi, sponzorsko vozilo, nagradni natečaj, zaključna prireditev …).  
Ob 21.30 uri smo kratek sestanek izvedli še člani nadzornega odbora in se nekaj minutk po 22. uri pridružili 
ostalim članom - druženje ob živi glasbi je bil za nekatere izmed nas pravi balzam za dušo saj smo se malce 
razbremenili in se na samem plesišču zavrteli ob čudovitih zvokih, lahko rečem, že našega dobrega znanca, 
Marka Mulca. 
 
V soboto smo takoj po zajtrku, ob 9.30 uri pričeli z izvršnim odborom, ki je trajal vse do 14.30 ure. Sledilo je 
kosilo in kratek počitek, člani nadzornega odbora pa smo se takoj po izčrpnem sestanku sestali še enkrat, nato 
pa sva člana ocenjevalne komisije v akciji Naj javno stranišče ocenila še oba javna stranišča v Rogaški Slatini.  
Ob 17. uri smo pričeli z kuvertiranjem dokumentov za skupščino društva, ki je trajalo vse do večerje in še urco 
po njej. 
Bili smo izredno pridni in po napornem dnevu so ponovno sledile rehabilitacijske vsebine kot so kopanje, 
savnanje in seveda druženje ob živi glasbi na katero se nas je nekaj članov ponovno zavrtelo. 
 
Zadnji dan izobraževalnega vikenda je bil namenjen še delavnici na kateri nas je administrator spletne strani, 
Dejan Koren seznanili z pisanjem dokumentov za objavo na spletni strani društva, s pisanjem planov dela in 
poročil v skladu s celostno grafično podobo društva, z ureditvijo e-naslovov, uporabo web-poštarja, z vodenjem 
evidenc članstva sekcij, s pripravo gradiv za glasilo Kronček ... 
 
Tik pred kosilom, ob 12.30 uri je sledila še evalvacija izobraževanja nato pa zasluženo kosilo in odhod domov. 
 
Bili smo izredno pridni in program izobraževalnega vikenda realizirali v celoti oz. še več – prvič letos smo v 
sklopu tega namreč izvedli še sestanek glede ocenjevanja javnih stranišč, ocenili javna stranišča v Rogaški 
Slatini, pa tudi nadzorni odbor je bil izredno priden saj je že v sklopu vikenda pripravil tudi poročilo za leto 
2014.  
 
Kljub napornemu programu smo si znali vzeti trenutek zase, za druženje, za sproščujoč klepet, smeh in 
razvajanje ob glasbi kar pa je najpomembneje – pogumno smo se s planom društva in plani posameznih sekcij 
podali po poti leta 2015 z mislijo na to, da nam bo s skupnimi močmi zadane cilje v celoti uspelo realizirati tudi 
tokrat. 
 
 
 


