
 
 

Srečanje Sekcije štajerske regije 21. marca 2012 
Petra Leskovšek Lasetzky 
 
Sekcija štajerske regije je v sredo, 21. marca 2012 v društvenih prostorih na Partizanski cesti 12 v Mariboru 
organizirala drugo srečanje v letošnjem letu. Pričelo se je ob 17.00 uri, prisotnih pa je bilo 11 članic in članov. 
 
Predstavitev ponudbe MTC Fontana 
Na samem začetku srečanja sem pozdravila prisotne in na kratko predstavila dnevni red srečanja. Sledila je 
predstavitev ponudbe MTC Fontana, ki jo je izpeljala vodja prodaje, gospa Marina Šavora.  
Gospa Marina je ob koncu poudarila še nekaj na novo pridobljenih ugodnosti v MTC Fontana za članice in člane 
našega društva. Le-te bodo navedene v dokumentu »UGODNOSTI ZA ČLANE«, ki ga boste v naslednjih dneh 
prejeli na vaše e-naslove in domače naslove, za posluh in dobro sodelovanje pa se jim ponovno iskreno 
zahvaljujemo. 
 
Trimesečno poročilo Sekcije  
Po predstavitvi ponudbe v MTC Fontana je sledilo trimesečno poročilo. V Sekciji smo bili vse od meseca 
januarja izredno aktivni saj se še naprej vsak petek od 18.30 ure do 20. ure na Lesarki šoli Maribor družimo ob 
različnih športnih aktivnostih, izvajamo treninge v bowlingu v Bowling centru Strike ter v društvenih prostorih 
na Partizanski cesti 12 v Mariboru organiziramo strokovna predavanja. V mesecu februarju nam je uspelo 
pridobiti ugodnost tudi v Termah Ptuj, nadaljujemo pa tudi s pripravami na projekt Naj javno stranišče 2012 
(dopisi, tabele kriterijev, izdelava naprsnih izkaznic …). Nekaj naših članic in članov se je udeležilo že dveh šol za 
osebe s KVČB v Rogaški Slatini, z deljenjem Krončkov in osebno pa se še naprej trudimo KVČB približati širši 
javnosti. 
 
Plan Sekcije do poletja 
Po predstavitvi trimesečnega poročila je sledil še plan Sekcije do poletja. V mesecu aprilu bomo tako 
organizirali druženje v MTC Fontani. Ker nam MTC Fontana nudi SKUPINSKO VADBO za hrbtenico v telovadnici 
in v bazenu za minimalno 12 udeležencev boste članice in člani že v četrtek, 22. 3. 2012, na svoje e-naslove in 
domače naslove prejeli povabilo s prijavnico na SKUPINSKO VADBO. V primeru, da ne bomo zbrali dovolj prijav, 
se bomo v MTC Fontana dogovorili za rezervacijo zgornjega bazena. Sekcija bo v tem primeru namreč 
organizirala 4-urno druženje na katerem bomo v lastni režiji in seveda na željo prisotnih članic in članov izvedli 
različne igre v vodi, obiskali najrazličnejše savne ter si privoščili tudi večerjo iz njihove ponudbe.  
V mesecu maju bomo aktivno sodelovali tudi ob svetovnem dnevu KVČB, v mesecu juniju pa bomo skupaj z 
Mladinsko sekcijo organizirali vodeni izlet na Mariborsko Pohorje (prevoz s pohorsko vzpenjačo, ogled 
konjeniškega društva, obisk Bolfenkove pravljične vasice, sprehod skozi energetsko pot in kosilo v Hotelu 
Bolfenk). Ob koncu meseca junija bomo organizirali še zaključni trening v bowlingu v smislu zasluženega oddiha 
pred poletjem. Nekatere članice in člani bomo sicer aktivni tudi v poletnih mesecih saj bomo v sklopu projekta 
Naj javno stranišče 2012 ocenjevali stranišča v 30 občinah, bencinskih črpalkah ob avtocestnem križu in 
stranišča v gastroenteroloških ambulantah v 11 slovenskih bolnišnicah.  
 
Predavanje 
Pred pričetkom predavanja je sledila še kratka predstavitev projekta ob svetovnem dnevu KVČB, ki jo je 
izpeljala gospa Danica Koren.  
Sledilo je še predavanje na temo VNETJE ČREVESNE BOLEZNI IN RAK ČREVESJA, ki ga je izpeljala prim. Cvetka 
Pernat, dr. med., spec. internist. Predavanje je bilo kljub neprijetni temi izredno zanimivo.  
Prim. Cvetki Pernat smo se ob koncu zahvalili še s cvetom flamingovca in s srečanjem zaključili ob 19.30 uri.  
 
Tudi drugo srečanje v letošnjem letu smo izvedli in zaključili na sproščen način, ob soku in pecivu. Ponovno smo 
izvedeli veliko novega. 
 
Želim Vam lepe spomladanske dni. 

 


