
 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen sporoča, da bo 
 

izobraževalni vikend s področja delovanje društva in z delavnico s 
področja I. posebnega socialnega programa - svetovanje v društvu 
II. del za člane izvršnega odbora, predsednike sekcij, člane NO, 
zaposleni delavki v društvu ter za posamezne člane društva, ki 
opravljajo aktivnosti za društvo  
 
potekal od  31. januarja do 2. februarja 2020 v prostorih  Grand Hotela Sava Rogaška, v Rogaški Slatini, 
 
 
ter vse navedene vabi, da se ga udeležijo. 
 
Okvirni program tridnevnega izobraževanja 
Izobraževalni vikend bo potekal od petka do nedelje.  

 
PETEK, 31. JANUARJA 2020 
- 14.00 do 17.30: prihod v hotel in namestitev 
- ob 18.00: večerja  
- ob 19.30: uvodno srečanje s predstavitvijo izobraževalnega vikenda 
- ob 20.00: rehabilitacijske vsebine (druženje, kopanje, savna...) 
 
SOBOTA, 1. FEBRUARJA 2020 
- od 8.00 do 8.30: joga 
- od 8.30 do 9.45: zajtrk  
- od 10.00 do 13.00 ure: 12. seja izvršnega odbora Društva za KVČB po dnevnem redu, ki ga bomo poslali 
naknadno (uskladitev planov dela društva in sekcij za leto 2020 ter zaključevanje dokumentov za leto 2019 oz. 
priprava dokumentov za skupščino…); v tem času tudi v drugem prostoru seja NO  
- ob 13.00: odmor ob kavi in do 15. ure čas za kosilo 
- od 15.00 do 16.30 ure: nadaljevanje s sejo IO 
- kratek odmor 
- od 17.00 do 18.30 ure: delavnica - predstavitev novega sistema za obveščanje članov društva po emailu 
(delavnico bo izvajal Dejan Koren, administrator spletne strani društva) 
- ob 19.00: večerja 
- ob 20.00: rehabilitacijske vsebine (druženje, kopanje, savna…) 
 
NEDELJA, 2. FEBRUARJA 2020 
- od 8.00 do 9.00: zajtrk 
- od 9.00 do 10.30 ure: 1. del delavnice Svetovanje - komunikacijski model in kako je lahko učinkovita 
komunikacija ključ do uspeha   
- od 10.30 do 11.00: odmor za pospravljanje sob 
- od 11.00 do 12.30 ure: 2. del delavnice Svetovanje  - komunikacijski model in kako je lahko učinkovita 
komunikacija ključ do uspeha   
- 12.30 zaključek ob kavi 
- 13.00 odhod domov 



 
Napotki za udeležbo na izobraževalnem vikendu 
 
Izobraževalni vikend zajema bivanje v dvoposteljni sobi v hotelu s polpenzionom in uporabo hotelskih storitev 
(bazen, savne, fitnes) ter izobraževalni program. Možno je bivati tudi v enoposteljni sobi, kar prosim označite 
na prijavnici. 
Pol penzionske storitve se pričnejo v petek, 31. 1. 2020 z večerjo in končajo v nedeljo, 2. 2. 2020 z zajtrkom. 
Prijava v sobo v petek je po 14.00. Udeležencem izobraževalnega vikenda dva polpenziona  poravna Društvo za 
KVČB. 
 
Tisti, ki se želite izobraževalnega vikenda  udeležiti v spremstvu partnerjev (otrok), to navedite na prijavnici, ki 
je priložena spodaj. Otroci do 12. leta starosti imajo na bivanje 30 % popusta, starejši od 12 let plačajo polno 
ceno. Stroški partnerjevega bivanja v hotelu znašajo skupaj 90 EUR (45 EUR na dan) in zajemajo dve nočitve v 
dvoposteljni sobi superior Sava, polpenzion in uporabo hotelskih storitev (bazen, savne, fitnes). Partner stroške 
bivanja poravna sam na recepciji Grand hotela Sava v nedeljo pred odhodom. 
 
Na izobraževalni vikend se prijavite tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo najkasneje do ponedeljka, 27. 1. 
2020, pošljete po e- mail pošti  mateja.saje@kvcb.si. 
 
 
S seboj prinesite prenosne računalnike, v kolikor jih imate oz. USB ključke za dokumente društva, ki si jih 
boste kopirali na USB ključke.  
 
Na izobraževalni vikend vabljeni tudi člani nadzornega odbora, administrator spletne strani društva Dejan 
Koren, ki bo izvedel delavnico –  predstavitev novega sistema za obveščanje članov društva po e-mailu, in člani 
društva Mateja Šventner, Petra Krajcer in Alen Vidervol. 
 
 
                                                    
Vabljeni! 
 
 
Maribor,  20. 1. 2020 

 
 
Predsednica Društva za KVČB 
Mateja Saje 


