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Ljubljana, 20. 2. 2020 

 
 

 

 

 

Vabilo 
 

 
 

na srečanje članov društva Trepetlika, ki bo od petka, 13. 3. 2020, do nedelje, 

15. 3. 2020 na Debelem rtiču − Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS, Jadranska 

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

 

 

 

Trli bomo orehe 
 
 

                        Prisrčno vabljeni!  

 

 

 

             Cvetka Pavlina Likar 

              predsednica društva 

 

 

 

 

 

                                                              Obrni→ 
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Program: 
 

Petek, 13. 3. 2020 
 

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, 14. 3. 2020 
 

8.00 Zajtrk 

9.30 Predavanje prof. dr. Antona Grada, dr. med.: Kako delujejo zdravila 

 (ZA VSE v predavalnici hotela ARIJA) 

10.45 Programi svetovanja za zdravje − ZD Koper: Predstavitev in kratka 
delavnica (v predavalnici hotela ARIJA) 

12.00 Kosilo in pavza 

16.00 Delavnica z dipl. biopsih. Petro Pirc: Ples kot dopolnilna aktivnost pri 

rehabilitaciji oseb, obolelih s PB (v predavalnici hotela ARIJA) 

16.00 Delavnica s Špelo Jakša, biokem. in fizioterap.: Gibanje in PB 

(v predavalnici depandanse BOR) 

17.30 
 

17.30   

Delavnica z dipl. biopsih. Petro Pirc: Ples kot dopolnilna aktivnost pri 

rehabilitaciji oseb, obolelih s PB (v predavalnici depandanse BOR) 

Delavnica s Špelo Jakša, biokem. in fizioterap.: Gibanje in PB 

(v predavalnici hotela ARIJA) 

19.00 

20.00 

Večerja Večerni program – druženje 

                                              

Nedelja, 15. 3. 2020 
 

8.00 Zajtrk 

9.30 Predavanje in pogovor s prim. dr. Dušanom Flisarjem, dr. med., spec. 

nevrologije: Trli bomo orehe  

IN  

predavanje in pogovor s prof. dr. Vojkom Strojnikom, prof. šp. vzgoje: 
Vadba in PB (ZA VSE v predavalnici hotela ARIJA) 

12.00 Kosilo 

14.00 Odhod 

 

 

Sobe je treba zapustiti ob 10. uri in na recepciji poravnati 50 € po osebi za 
bivanje v depandansi BOR oz. 80 € po osebi za bivanje v hotelu ARIJA. 
Razliko krije društvo. 
 

 



 

 

 

Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana; tel. 01 515 10 90, GSM: 031 337 752, e-pošta: drustvo_trepetlika@t-2.net 

 

PRIJAVA je obvezna za vse udeležence, tudi za tiste z lastnim prevozom. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest, in sicer v torek, 3., sredo, 

4., in četrtek, 5. marca 2020 med 8. ter 12. uro na telefon 01 515 10 90 ter 

prek e-pošte na naslov: 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 po vrstnem redu prijav ter glede na vaše 
posebne potrebe (gibalna oviranost ipd.). Prosimo vas, da ravnate odgovorno: 

če se na srečanje prijavite, PRIDITE, 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). 

 

 

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: dvorana Zlatorog (10.50) – Trojane: pred gostilno Potrbin 

(11.25) – Domžale: na stari cesti CE–LJ; prva avtobusna postaja od Petrolove črpalke (McDonald's) (11.50) – Ljubljana: Dolgi most (12.20) 

  

Gorenjska:  Kranj: na parkirišču pred OŠ Franceta Prešerna (11.10) – Škofja Loka: na 
avtobusni postaji (11.40) – Medvode: na avtobusni postaji (11.55) – 

Ljubljana: Dolgi most (12.20)  

Dolenjska:  Novo mesto: prevoz bo organiziran samo 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 samo v primeru, da se bo na srečanje prijavilo dovolj Primorcev. Informacije dobite po prijavah (na sedežu društva ali pri Elizabeti Blažič; tel. št. 051 320 194). 
 

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

Obrni→ 
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ČLANARINA 2020 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. 

 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE Želite pomagati Društvu Trepetliki, da bo v še večji meri 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. Poročilo Nadzornega odbora 

3. Pregled delovanja društva po enotah – predstavijo ga regijski vodje; sledi poročilo predsednice o delovanju društva v letu 2019 in smernice za 
2020 

4. Zagovorništvo 

5. Nove enote 

6. Pobude in predlogi 

7. Razno 

 Pri izvedbi srečanja in delovanju Društva Trepetlika nam pomagajo donatorji 

ter:      


