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V soboto 10.12. smo se člani Otroške sekcije družili na dogodku Miklavževanje. Po programu je bilo 
organizirano druženje za otroke v obliki bowlanja ter družabnih iger s podelitvijo miklavževih daril, starši pa bi 
prisluhnili predavanju na temo prehranjevanja in novosti pri zdravljenju KVČB.  
Po predhodnih  prijavah, se je srečanja udeležilo 15 otrok in 15 staršev. Animatorka Petra Leskovšek Lasetzky 
je otroke odpeljala na bowling, kjer so otroci na treh progah prikazali veliko mero znanja in talenta za 
bowlanje.  
Starši pa smo z zanimanjem prisluhnili novostim pri zdravljenju KVČB, katere nam je ob primerih iz prakse 
podala gospa Darja Urlep, gastroenterologinja iz Pediatrične klinike v Ljubljani. Predavanje o prehrani, žal ni 
bilo izvedeno, zaradi bolezni predavatelja. Tako smo lahko v sproščenem pogovoru, starši izvedeli več o 
novostih pri zdravljenju in postavljali vprašanja. Starši smo bili mnenja, da smo izvedeli nekaj novi informacij, ki 
izhajojo iz smernic, po opravljenih raziskavah zdravljenja KVČB za otroke v Evropi. G Štrukelj in gospa Urlep sta 
obljubila, da bomo predavanje o hrani in sorodnih temah pri zdravljenju s KVČB, organizirali tudi v letu 2017.  
Predavanja bodo samostojna ali v sklopu šole za starše za novoobolele s KVČB.  
Po končanem predavanju za starše in družabno-spoznavnih igrah za otroke, je sledilo obdarovanje z darili. 
Miklavž se je pri darilih zelo potrudil, saj so bila tematsko pripravjena glede na starost otrok. Vsebovala so 
nekaj sladkega, nekaj družbenga (tematska družabna igrica) in nekaj poučnega (knjiga).  
Na koncu smo se vsi okrepčali z okusnimi picami in osvežilno pijačo. Ob pogovoru smo si izmenjali izkušnje, 
obudili spomine na prijetna druženja kot je bil tabor na Debelem Rtiču in si zaželeli vse dobro v  letu 2017. 
V imenu otrok in staršev se vodstvu društva, gospe Urlep in gospe Petri Leskovšek zahvaljujem za pomoč in 
izvedbo Miklavževanja in vam želimo vse dobro v letu 2017. 


