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Ljubljana, 20. 9. 2019 
 

 

 

Vabilo 

 
 

na srečanje članov Društva Trepetlika iz štajerske in prekmurske regije, ki bo 

 

v soboto, 5. 10. 2019, na Debelem rtiču. 
 

Na srečanju se nam bosta pridružila dr. Sandro Ibrulj, specializant nevrologije iz 

Nevrološke klinike v Ljubljani, in Miša Bakan, mag. psihologije. 

 

Šport in rekreacija sta posebej priporočljiva za vzdrževanje optimalne gibljivosti 
mišic in ohranjanje telesne kondicije pri osebah s parkinsonovo boleznijo, zato ste 

ponovno lepo vabljeni na vodeno plavalno rekreacijo na bazenu letovišča Debeli 
rtič. V sklopu vodenih plavalnih vaj se bomo družili in skrbeli za zdravo telo – 

organizirano bo predavanje s področja športa in parkinsonove bolezni ter vodeno 

plavanje. 

 

Neplavalci se boste lahko medtem sprehodili po Krajinskem parku Debeli rtič ali pa 
se udeležili delavnice z delovno terapevtko Brigito Jevšenak.  
 

Telesna in mentalna kondicija sta neločljivo povezani; po kosilu bo tako sledil del 

srečanja, ki bo namenjen pogovarjanju in razmišljanju o lastnem delovanju ter 
medsebojnem vplivanju. Vodila ga bo psihologinja Miša Bakan. 

 

Prisrčno vabljeni!  

 
 

Cvetka Pavlina Likar 

Predsednica društva  



 

 

Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana; Tel. 01 515 10 90, Faks: 01 515 10 91, E-pošta: drustvo_trepetlika@t-2.net 

 

  

 

Program: 

 

10.45 

11.00 

  

11.30 

Prihod na Debeli rtič 

Predavanje s področja športa in Parkinsonove bolezni; dr. Sandro 
Ibrulj. (za VSE; predavalnica ARIJA) 

Vodena plavalna rekreacija pod vodstvom dr. Sandra Ibrulja (v 

bazenu hotela ARIJA) ALI 

11.30 Delavnica z delovno terapevtko Brigito Jevšenak ALI Sprehod po 

Krajinskem parku Debeli rtič (za VSE neplavalce) 

13.00 Kosilo 

14.15 

 

15.30 

Predavanje in pogovor s psihologinjo Mišo Bakan (za VSE;  

predavalnica ARIJA) 

Odhod 

 

Prijave sprejema gospa Sonja Fras (do zapolnitve prostih mest, najkasneje pa do 

2. 10. 2019) − med tednom, in sicer na telefonski številki 041 844 342. Prijavite 
se lahko tudi na sedežu društva: na telefonski številki 01 515 10 90 ali po e-pošti 
drustvo_trepetlika@t-2.net.  

 

Ob prijavi vas prosimo, da navedete: 

 

− kje boste vstopili na avtobus, 
− ali se boste udeležili plavanja pod vodstvom dr. Sandra Ibrulja. 
 

ODHOD AVTOBUSA (informativno): 

 

Maribor: pri Žoharju (7.00) – Maribor: pri Rutarju (7.10) – Slovenska Bistrica: pred 

Šparom (7.35) – Celje: dvorana Zlatorog (8.05) – Trojane: pred gostilno Potrbin 

(8.35) – Domžale: na stari cesti CE–LJ; prva avtobusna postaja od Petrolove 

črpalke (McDonald's) (9.05) – Ljubljana: Dolgi most (končno postajališče) (9.30). 
 

   

Priporočen prostovoljni prispevek za srečanje je 10 EUR. 
 

Sofinancerja srečanja sta: 

 

mailto:drustvo%1F_trepetlika@t-2.net

