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Laško, 22. 3. 2014

35. OBLETNICA DELOVANJA DRUŠTVA PSORIATIKOV SLOVENIJE
Sobota, 22. marca 2014, je potekala v znamenju praznovanja 35-letnice ustanovitve društva.
Prireditev se je odvijala v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.
Kot je ob takih priložnostih v navadi, smo pričeli s poglobljeno retrospektivo delovanja društva, ki jo
je predstavila Natalija Mom. S tem smo želeli osvežiti vedenje o tem, od kod so vzniknile ideje za
ustanovitev društva, o aktivnostih društva zadnjih pet let ter se spomniti njegovih najbolj dejavnih
članov.
Obletnico je posebej popestrilo predavanje mag. asist. Pija B. Marka, dr. med., spec.
dermatovenerologije iz UKC Maribor, na temo »Novosti v zdravljenju psoriaze«. Pij B. Marko že vrsto
let izkazuje podporo društvu in nesebično pomoč z vključevanjem v izobraževalne programe društva.
Ponosni smo, da ga imamo v svoji sredini!
Sledil je govor Dragice Dremelj, predsednice društva. Zagotovila je, da se bomo s predanim in
uspešnim delom na vseh področjih še naprej borili za svoj prostor pod soncem.
Prireditev je povezovala Andreja Petrovič. Poleg točk, ki so sestavni del slovesne prireditve, smo
uživali v prijetnem glasbenem programu, v izvedbi vokalno instrumentalne skupine 5+.
Na koncu prireditve smo podelili najvišja priznanja za delo v društvu. Podeljenih je bilo osem priznanj
za dolgoletna udejstvovanja in prispevke k širjenju, razvoju ter razpoznavnosti društva. Zlato plaketo
društva so prejeli:










mag. asist. PIJ BOGOMIR MARKO, dr. med., za vsestransko sodelovanje, podporo in nesebično
pomoč Društvu psoriatikov Slovenije;
IZTOK ČEBOHIN, predsednik podružnice Primorska, za uspešno vodenje podružnice Primorska,
vodenje prostovoljskega dela in organiziranost na humanitarnem področju v Društvu psoriatikov
Slovenije;
FRANC JAMNIK, nekdanji urednik glasila, za uspešno delo odgovornega urednika društvenega
glasila, za izvedbo velike raziskave o psoriazi med člani društva, za vključitev društva v EUROPSO,
za knjigo Upanje obstaja, za boljše življenje z luskavico, ki jo je napisal in uredil, in za mnogo
ostalih idej, kako poskrbeti za prepoznavnost društva;
MARTA NARDIN, predsednica podružnice Notranjska, za predano in uspešno delo ter vodenje
podružnice Primorska;
MARTINA JAVORNIK, predsednica nadzornega odbora, za dolgoletno uspešno delo predsednice
nadzornega odbora Društva psoriatikov Slovenije;
MIHA ŽAGAR, podpredsednik podružnice Zasavje, za dolgoletno uspešno delo na vseh
področjih v podružnici Zasavje;
IRENA VIDMAR, podpredsednica in tajnica podružnice Primorska, za dolgoletno uspešno delo
na vseh področjih v podružnici Primorska;
MARIJA NAPOTNIK, tajnica podružnice Celje, za dolgoletno uspešno delo na vseh področjih v
podružnici Celje.

Gospod Stanko Pregelj, podpredsednik društva, se je v imenu vseh zahvalil gospe Dragici Dremelj,
predsednici društva, ji podaril šopek in čestital za osemletno uspešno delo.
Na koncu sta gospod Peter Geršak iz Društva revmatikov Slovenije in gospa Zinka Lenarčič iz podjetja
Sava Turizem d.d. čestitala društvu ob obletnici in spregovorila nekaj pohvalnih besed.
Po uradnem delu je sledila pogostitev gostov in sladkanje s svečano torto.

