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Ljubljana, 27. 2. 2019 

 
 

 

 

 

Vabilo 
 

 

 

na srečanje članov društva Trepetlika, ki bo od petka, 15. 3. 2019, do 

nedelje, 17. 3. 2019 na Debelem rtiču − Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS, 

Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran. Tema srečanja pod strokovnim vodstvom 
prim. Dušana Flisarja, dr. med., nevrologa spec. za PB je 

 

 

 

Trli bomo orehe 

 
 

                        Prisrčno vabljeni!  

 

 

 

Cvetka Pavlina Likar 

              predsednica društva 

 

 

 

 

 

                                                              Obrni→ 
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Program: 
 

Petek, 15. 3. 2019 
14.00 Prihod in prijava v hotel 
16.00 Zbor članov Društva Trepetlika; v dvorani hotela ARIJA 

19.00 Večerja 
20.00 Večerni program – druženje 

 

Sobota, 16. 3. 2019 
8.00 Zajtrk 
9.30 Plavanje pod vodstvom dr. Sandra Ibrulja; za bolnike v bazenu  

ALI 
9.30 Prilagojena vadba s prvinami borilnih veščin in plesa z delavnim 

terapevtom Rokom Koritnikom; za bolnike v hotelu  ARIJA 

  
10.00 Predavanje parkinsonske sestre Marjetke Ornik Košan: Nasveti 

parkinsonske sestre za skrbnike; za skrbnike v depandansi BOR 

 
12.00 Kosilo in pavza 

 
15.00 Pogovor s prim. dr. Dušanom Flisarjem, dr. med., spec. nevrologije: 

Napredovala bolezen in mladi; za mlade bolnike v hotelu ARIJA 

 
16.00 Delavnica z diplomirano učiteljico plesov sveta Iryno Stanković; 

za vse (1. skupina) v  depandansi BOR  ALI 
 

16.00 Prilagojena vadba s prvinami borilnih veščin in plesa z delavnim 
terapevtom Rokom Koritnikom; za vse (2. skupina) v  hotelu ARIJA 

 
18.00 
20.00 

Večerja 
Večerni program – druženje 

                    

Nedelja, 17. 3. 2019 
8.00 Zajtrk 

 
9.30 Trli bomo orehe; pogovor s prim. dr. Dušanom Flisarjem, dr. med., 

spec. nevrologije  
IN 
Hipovitaminoza pri bolnikih s PB; nasveti parkinsonske sestre 
Marjetke Ornik Košan, mag. zn. v hotelu ARIJA 

12.00 Kosilo 
13.30 Odhod 

 

Sobe je treba zapustiti ob 10 uri in na osebo plačati po 50 € za bivanje v 

depandansi BOR oz. po 75 € za bivanje v hotelu ARIJA. Razliko do polne 
cene bivanja, predavanja, delavnice in avtobusni prevoz krije društvo. 
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PRIJAVA je obvezna za vse udeležence, tudi za tiste z lastnim prevozom. 
 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest, in sicer v torek, 5., sredo, 

6., in četrtek, 7. marca 2019 med 8. ter 13. uro na telefon 031 337 752, prek SMS sporočila na isto telefonsko številko ter prek e-pošte na: 
drustvo_trepetlika@t-2.net ali na trepetlikadrustvo@gmail.com. 
 

Vljudno vas prosimo, da se držite datuma in ure za prijavo. V hotel Arija 

in depandanso Bor boste razporejeni glede na vaše potrebe (gibalna 

oviranost in podobno). Prosimo vas tudi, da ravnate odgovorno: če se na 
srečanje prijavite, se ga morate udeležiti, saj v nasprotnem primeru 

odvzamete mesto nekomu drugemu! 

 

Ob prijavi vas prosimo, da navedete: − kje boste vstopili na avtobus (prevoz je brezplačen) − ali imate kakšne posebne potrebe (npr. slaba gibljivost – hojca ipd.) − ali se boste v soboto  udeležili plavanja pod vodstvom dr. Sandra Ibrulja. 
 

ODHODI AVTOBUSOV (informativno): 

 

Štajerska:  Maribor: pri Žoharju (9.30) – Maribor: pri Rutarju (9.40) – Slovenska Bistrica: pred Šparom (10.05) – Slovenske Konjice: na avtobusni postaji 

(10.25) – Celje: pred Tušem (10.50) – Trojane: pred gostilno Potrbin 

(11.25) – Domžale: na stari avtobusni postaji (11.50) – Ljubljana: Dolgi 

most (12.15)   

Gorenjska:  Kranj: na parkirišču pred OŠ Franceta Prešerna (11.10) – Škofja Loka: 
na avtobusni postaji (11.30) – Medvode: na avtobusni postaji (11.45) – Ljubljana: Dolgi most (12.15)  

Dolenjska:  Novo mesto: prevoz bo organiziran v primeru, da se bo na srečanje 
prijavilo dovolj Dolenjcev. Informacije dobite po prijavah na sedežu društva ali pri Vladu Čižmeku, tel. št. 041 631 080. 

Primorska: Nova Gorica: prevoz bo organiziran v primeru, da se bo na srečanje prijavilo dovolj Primorcev. Informacije dobite po prijavah na sedežu društva ; tel. št. 031 337 752. 

 

O natančni uri in kraju odhodov avtobusov se lahko po zaključenih 
prijavah pozanimate pri vodjih enot. 

Obrni→ 
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ČLANARINA 2019 Hkrati z vabilom na srečanje bi vas radi prijazno opomnili, da znaša letna članarina 15 €. Poravnate jo lahko na TRR: SI56 0201 4001 6407 805. 

Možnost plačila bo tudi na srečanju. Člani z neporavnano članarino 
plačajo polno ceno nastanitve. 
 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE Želite pomagati Društvu Trepetliki, da bo še več in še bolje delovalo? Vsak 
zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 0,5 %) 

nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim 
namenom. Tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer 
finančno prikrajšan, saj donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila 
dohodnine zavezanca. Možnost ureditve bo tudi na srečanju. 
 

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV DRUŠTVA TREPETLIKA: 

 

1. Izvolitev organov zbora 

2. Pregled delovanja društva po enotah – predstavijo ga regijski vodje; sledi poročilo predsednice o delovanju društva v letu 2018. 
3. Poročilo Nadzornega odbora 

4. Kje smo z vlogo za obnovitveno rehabilitacijo 

5. Obravnava in potrditev sprememb statuta zaradi spremembe statusa društva iz humanitarnega v invalidskega 

6. Volitve 

7. Pobude in predlogi 

8. Razno Pri izvedbi srečanja in delovanju Društva Trepetlika nam pomagajo donatorji 
ter: 

    


