
 
 

Prvo družabno srečanje Mladinske in Sekcije štajerske regije 8. 
februarja 2013 
Matej Koren in Petra Leskovšek Lasetzky 
 
Sekciji mladinske in štajerske regije sta v petek, 8. februarja 2013 v društvenih prostorih na Partizanski cesti 12 
v Mariboru organizirali prvo družabno srečanje v letošnjem letu, ki se je pričelo ob 17. uri, prisotnih pa je bilo 
13 članic in članov. 
 
Pozdrav vodij obeh Sekcij 
Najprej sva vse prisotne lepo pozdravila. Nad udeležbo sva bila izredno pozitivno presenečena in upava in si 
želiva, da bi nas toliko in še več bilo na vsakem od naslednjih srečanj. Ker na Lesarski šoli nimamo več možnosti 
brezplačne uporabe telovadnice sva se odločila, da v letošnjem letu vsak mesec v društvenih prostorih 
organizirava družabna srečanja na katerih bomo pogledali kak film, se družili ob družabnih igrah, igrali pikado … 
glede na to, da imamo možnost koriščenja storitev po ugodnejših cenah v MTC Fontana in Športnem centru 
Pohorje pa bomo srečanja izvedli tudi tam.  
 
Predstavitev plana obeh Sekcij in zbiranje predlogov za naslednja srečanja 
Nadaljevala sva s predstavitvijo Planov obeh Sekcij, še enkrat prisotne povabila k sodelovanju v projektu Help 
line, predstavila ugodnosti, ki smo jih uspeli pridobiti v mesecu januarju 2013 ter jih povabila k aktivnemu 
sodelovanju v komisijah v akciji Naj javno stranišče nato pa je Plan društva za leto 2013 predstavila še naša 
tajnica, gospa Danica Koren. S tem smo prisotnim nekako želeli prikazati kaj vse, kakšne aktivnosti vse nas 
čakajo tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju. Prisotne sva prosila tudi za predloge glede tega kaj si želijo 
početi na naslednjih srečanjih. Naša tajnica, gospa Danica Koren je predlagala, da bi na katerem od srečanj 
pogledali kakšno od oddaj v katerih smo nastopali kot gostje in predstavljali društvo širši javnosti. Predlog je 
zelo dober in vsekakor ga bomo na enem izmed naslednjih srečanj tudi izvedli. Verjameva, da se bomo ob 
gledanju posnetkov zelo zabavali. Naša blagajničarka, gospa Nadica Bejakovič pa je predlagala, da ponovimo 
lanski izlet na Mariborsko Pohorje in povabimo tudi ostale Sekcije. Vsekakor odličen predlog. Glede na to, da s 
Športnim centrom Pohorje izredno dobro sodelujemo verjameva, da bomo tudi v primeru organiziranja izleta 
našli skupni jezik, prejeli odlične ponudbe ter odličnega vodiča ali vodičko in izlet dobro izpeljali. 
 
Ogled komedije z naslovom 
Po »uradnem« delu je sledila sprostitev in sicer ogled filma, 
komedije z naslovom »Bedtime stories« (Zgodbe za lahko 
noč) in sladkanje ob prigrizkih in jabolčnem pecivu, ki ga je 
spekla Petra Leskovšek Laszetsky. 
 
Srečanje je trajalo do 19.30 ure.  
 
Prvo družabno srečanje v letošnjem letu smo izvedli zelo 
uspešno. Po vidno pozitivnih vtisih prisotnih sva prepričana, 
da se bodo srečanja s toliko prisotnimi ali s še več nadaljevala 
čez vso leto. Vsekakor se bova potrudila, da se bomo imeli 
lepo tudi v prihodnje. 
 
Vse dobro vam želiva in pazite na svoje zdravje. 
 

 


