
 

Poročilo z druženja članov ob svetovnem dnevu kronično vnetne 
črevesne bolezni dne 22. 5. 2021 
Boštjan Ropič 

V soboto 22. 5. 2021 je Sekcija štajerske regije v okviru nacionalnega dogodka organizirala pohod na Piramido, 

ogled prižiga luči v Mariboru ter druženje članov. Srečanja se je udeležilo 16 članov.  

Navedenega dne smo se tudi člani sekcije štajerske regiji v okviru nacionalnega dogodka udeležili dogodkov s 

katerimi smo obeležili Svetovni dan KVČB pod geslom »Prekinimo tišino«.  

Po dvodnevnem simpoziju smo se člani posameznih sekcij dobili ločeno ter druženje opravili znotraj posameznih 

sekcij, saj nam ukrepi še niso dovoljevali večjega druženja. Tako smo se člani sekcije štajerske regije dobili ob 

19.00 uri pred prostori društva na Partizanski cesti v Mariboru. Po začetnem navdušenju, da se po dolgem času 

ponovno vidimo, smo krenili proti znamenitemu hribu nad Mariborom – Piramido. Vzpon je bil po dolgi karanteni 

za nekatere kar naporen in smo ga premagali, kar zasopihano.  

Ker je vzpon potekal ravno takrat, ko je v Mariboru potekala tudi nogometna tekma za naslov državnega prvaka, 

smo na Piramidi občutili navijaško vzdušje stadiona Ljudski vrt, zato smo kar hitro pozabili na utrujenost. Seveda 

ni manjkalo fotografiranja najlepšega mesta Maribora, pozabili nismo na skupinsko sliko in se nato odpravili z 

vrha nazaj med mestne ulice v prostore društva.  

V prostorih društva smo se okrepčali s pijačo in jedačo, ki je po opravljenih 11.000 korakih na člana društva še 

kako teknila.  

Ob 21.00 uri smo člani društva krenili po mestu Maribor in se najprej zaustavili pri Narodnem domu, kjer smo 

opravili ogled osvetlitve v naše vijolične barve in napravili nekaj fotografij. Pot smo nadaljevali do Vetrinjskega 

dvorca, ki je bil že poln nočnega življenja. Zadnjo postajo našega ogleda osvetlitve je predstavljal SNG balet in 

opera Maribor, kjer smo prav tako opravili nekaj fotografij.  

Druženje članov smo zaključili pred prostori društva na Partizanski cesti, kjer smo se razšli in se že dogovorili za 

naslednje srečanje v mesecu juniju, ki se ga že vsi skupaj veselimo.  

Vsi člani skupaj smo tega dne opravili 110 km hoje, hodili smo pod geslom "Hodimo skupaj, da prekinemo tišino".  


