
 
 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen sporoča, da bo 
 

izobraževalni vikend  
na temo izvajanja posebnih socialnih programov  v letu 2015 in 
pripravo različnih dokumentov (dopisi, vabila, poročila…) v skladu s 
celostno grafično podobo društva za člane izvršnega odbora in 
vodje  sekcij 
potekal med  23. in 25. januarjem 2015 v Premium Hotel Zagreb v Rogaški Slatini, 
 
 
ter vse člane izvršnega odbora in vodje sekcij vabi, da se ga udeležijo. 
 
 
Tudi letos bomo izvedli  tridnevno izobraževanja za člane izvršnega odbora in vodje sekcij na temo izvajanja posebnih 
socialnih programov v letu 2015, priprava različnih dokumentov  - dopisov, vabil, poročil, prispevkov za spletno stran in  
glasilo Kronček, uporaba web poštarja in vodenje različnih evidenc...).  
 
Okvirni program tridnevnega izobraževanja 
Izobraževalni vikend bo potekal od petka do nedelje.  

 
PETEK, 23. JANUAR 2015  

 16.00 do 18.00: prihod v hotel in namestitev 

 19.00: večerja 

 20.00: uvodno srečanje in inventura osnovnih sredstev društva (na inventuro prinesite osnovna sredstva po seznamu, 
ki vam jih bo posredovala blagajničarka) 

 rehabilitacijske vsebine (druženje, kopanje, savna...) 
 
SOBOTA, 24. JANUAR 2015 

 zajtrk 

 9.30–13.00: sestanek izvršnega odbora Društva po dnevnem redu, ki ga bomo poslali naknadno (uskladitev planov dela 
društva in sekcij za leto 2015...)  

 13.00–15.00: kosilo (z doplačilom) 

 15.00–18.30: sestanek nadzornega odbora, ostali kuvertiranje dokumentov za skupščino društva 

 19.00: večerja 

 rehabilitacijske vsebine (druženje, kopanje, savna...) 
 
NEDELJA, 25. JANUAR 2015 

 zajtrk 

 9.30–10.30: delavnica (pisanje dokumentov za objavo na spletni strani Društva za KVČB, pisanje planov dela in poročil v 
skladu s celostno grafično podobo društva, ureditev e- naslovov, uporaba web-poštarja, vodenje evidence članstva 
sekcij, priprava gradiv za glasilo Kronček….) 

 10.30–11.00: odmor 

 11.00-12.30: nadaljevanje delavnice 

 12.30: evalvacija izobraževanja 

 13.00: kosilo 

 odhod 



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. Možna je tudi enoposteljna soba. Polpenzionske storitve se 
pričnejo v petek, 23. 1. 2015 z večerjo in končajo v nedeljo, 25. 1. 2015. Članom izvršnega odbora in vodjem 
sekcij dva polpenziona ter kosilo v nedeljo poravna Društvo za KVČB. 
 
Na izobraževalni vikend se prijavite tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo najkasneje do sobote, 17. 
januarja 2015, pošljete po e- mail pošti  mateja.saje@gmail.com. 
 
V prijavnici označite, ali želite enoposteljno sobo oz. ali se boste izobraževanja udeležili skupaj s 
spremljevalcem (partnerjem ali drugim družinskim članom), ki pa si celotno bivanje in prehrano plača sam.  
 
S seboj prinesite prenosne računalnike, v kolikor jih imate, oz. USB ključke za dokumente,  za inventuro 
osnovna sredstva, ki so last društva in evidenco ur (rdeče notesnike), ki ste jih opravili v letu 2014 za naše 
društvo. 
 
 
Strošek udeležbe člani izvršnega odbora in vodje sekcij 

2 x bivanje s polpenzionom   brezplačno (krije Društvo) 
nedeljsko kosilo     brezplačno (krije Društvo) 
 
 
družinski člani 
2 x bivanje s polpenzionom                 2 x 39,00 EUR 

                  kosilo                     14,00  EUR 
 
Strošek bivanja v dvoposteljni sobi s polpenzionom za spremljevalce znaša 39,00 EUR na dan. Možno je tudi 
doplačilo za kosilo, ki znaša 14,00 EUR na dan. Spremljevalci poravnajo strošek bivanja (in kosila) sami, in sicer 
neposredno na recepciji na dan odhoda, prijavite pa jih vi na priloženi prijavnici.  
 
 
Nadomestna udeležba 
V kolikor se kdo od vodij sekcij ne more udeležiti izobraževalnega vikenda, naj na izobraževanje pošlje 
namestnika.  
 
Na izobraževanje so vabljeni tudi namestnica vodje Sekcije dolenjske regije Darka Janežič, Maksim Bešič in 
administrator spletne strani društva Dejan Koren.  
 
 
 
                                                             
Ljubljana, 8.  januar 2015  
 
 

Predsednica Društva za KVČB 
                                                                     Mateja Saje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


