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VABILO 

Trepetlika, društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami vas 
vabi na tiskovno konferenco, kjer bomo predstavili ekipo tekmovalcev, ki bo zastopala 

Slovenijo na 2.svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. 

Potekala bo v petek,  

 

27.8.2021 s pričetkom ob 11 uri  v Dvorani Tabor, Koresova ulica 7 v 

Mariboru. 

  

Organizator svetovnega prvenstva je svetovna skupnost PingPongParkinson (PPP) z 

materialno podporo ITTF Foundation. V večini držav, kjer imajo namiznoteniško zvezo (v 
Sloveniji je to NTZS), ki je vključena v svetovno namiznoteniško zvezo (ITTF) imajo možnost, 
da ustanovijo vsaj 1 klub PPP za izvajaje terapevtske vadbe za Parkinsonove bolnike. Ob 

svetovnih prvenstvih je poleg tekmovanja najbolj željena aktivnost druženje bolnikov in 
izmenjava njihovih izkušenj o vadbi, ki jo prakticirajo v teh klubih. 

Že dve leti je od kar smo v Mariboru Parkinsonovi bolniki, člani društva Trepetlika pričeli z 
igranjem namiznega tenisa kot nefarmakološke terapije za upočasnjevanje napredovanja PB. 

Vadba je postala v zadnjih nekaj letih po svetu kot pri nas doma pravi hit, o čemer vas bomo 
tudi informirali. 

Javnosti bomo predstavili 8 člansko ekipo v oblačilih slovenske reprezentance, s katerimi nas 

je opremil Olimpijski komite Slovenije. Predstavili pa vam bomo tudi stanje pripravljenosti 

slovenske ekipe in ocenili možnosti članov ekipe na 2.svetovnem prvenstvu. 
  

Konference se bodo udeležili: 
• predsednica društva Trepetlika: ga. Cveta Pavlina Likar 

• vodja projektov: ga. Miriam Martini Gnezda 

• vsi igralci vadbene skupine PPP Slovenia 

• tekmovalci ekipe PPP Slovenia (Danica Kocbek, Biserka Muršec, Vinko Kurent, Borut 
Volk, Mirko Kozar in Jože Šprohar) 

• vodja enote Maribor in vodja PPP Slovenia: mag.Vinko Kurent 

• trener PPP Slovenia: Gregor Komac 

• organizator potovanja in prebivanja v Berlinu: Biljana Kurent 

  

Vljudno vabljeni! 

 

  Vodja enote Maribor                                                     Predsednica Društva Trepetlika 

    Mag. Vinko Kurent                                                               Cvetka Pavlina Likar 
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Podporniki PPP SLOVENIA so (po abecednem vrstnem redu): 

Amo Mont d. o. o. 

Drozg Gregor  

Geberit proizvodnja d. o. o. 

Halder d. o. o. 

Kikel Milan s. p. 

LA & CO d. o. o. 

MDT&T d. o. o. 

Mestna občina Maribor 

Namiznoteniška zveza Slovenije 

Olimpijski komite Slovenije 

Pošta Slovenije d. o. o. 

Radio City Maribor 

Rantasa Nastja, Lekarna 

Europark 

Roche d. o. o. 

TBP d. d. 

Telekom Slovenije d. d.  

Telemach d. o. o.  

Walch d .o. o. 
 


