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Sekciji mladinske in štajerske regije sta v petek, 14. decembra 2012 v Restavraciji Gastro Ptuj  organizirali 
druženje ob zaključku leta. Prisotnih je bilo 31 članic in članov.  
 
Pričeli smo ob 17. uri s pozdravnim govorom obeh vodij Sekcije.  
Pridružilo se nam je nekaj povsem novih obrazov, izredno veseli pa smo bili tudi pozitivnega odziva mladega 
ansambla Melodija kateri so nas po večerji zvabili na plesišče in za nas igrali in prepevali humanitarno, med 
nami pa je bila prisotna tudi gospodično Lea Florjanič, Kraljica Slovenije 2012 katera bo v Društvu v letu 2013 
sodelovala v nekaterih aktivnostih in projektih. 
Med govorom sva se oba vodja z igricami Levček Kronček in z tiskanim gradivom našega društva zahvalila tako 
prim. Cvetki Pernat Drobež brez katere nam strokovnih predavanj ne bi uspelo tako uspešno izpeljati ter 
ansamblu Melodija za njihov humanitarni prispevek. 
Z vodjem Mladinske sekcije sva v nadaljevanju izpostavila nekaj aktivnosti, ki smo jih v letu 2012 uspešno 
izpeljali ter vsem zbranim zaželela lepe prihajajoče praznične dni in želje za prihodnje leto. Ob zaključku govora 
pa je tudi naju čakalo sladko presenečenje, ki nama ga je izročila naša blagajničarka Nada Bejakovič. Lepa hvala. 
 
Sledilo je predavanje prim.Cvetke Pernat Drobež na temo Optimizacija zdravljenja bolnikov s KVČB. Tudi tokrat 
nam je prim. Pernat podala kar nekaj zanimivih informacij in novosti v zdravljenju KVČB za kar smo ji zelo 
hvaležni. 
 
Po uradnem delu je sledila večerja, po večerji pa tisti del, ki smo ga vsi že nestrpno čakali – čas za popolno 
sprostitev, ples in petje. Plesišče je prva preizkusila naša najmlajša članica Jerneja kateri so nato sledili ostali 
plesni pari. 
 
Ansambel Melodija je bil več kot odličen. Igrali so in peli in nas zabavali pozno v večer. Zaradi njihovega velikega 
srca smo se člani odločili pobrati prispevek. Izročila jim ga je naša najmlajša članica. Še enkrat, fantje, iskrena 
hvala. 
 
Ura je kazala že polnoč ko smo se, v upanju na ponovno snidenje že kmalu v letu 2013, poslovili. 
 
Ob koncu leta Vam naj še enkrat zaželiva predvsem zdravje pa veliko uspehov in osebne sreče, razumevanja in 
družinske topline. Želiva Vam tudi, da bi božične in novoletne praznike preživeli čim lepše, novo leto pa naj bo 
naš nov izziv. Srečno in hvala. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


