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VABILO

na redni zbor članov društva Trepetlika,
ki bo v soboto, 14. maja 2022 v OŠ France Prešeren, Kidričeva cesta 49, Kranj 

s pričetkom ob 11.00 uri.

Dnevni red:

• Izvolitev organov zbora

• poročilo predsednice društva
• poročilo vodij enot in urednice Trepetlike
• razprava o poročilih
• poročilo nadzornega odbora
• predlog razrešitev in volitev

• združitev Društva Trepetlika in Društva bolnikov s Hungtingtonovo 
boleznijo in svojcev

• spremembe statuta društva
• predlog finančnega načrta za leto 2022
• razno

• družabni del
• kosilo

Pred začetkom zbora bosta prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. in specializirana 
Parkinsonska sestra Lidija Ocepek, dipl. m. s.,  imela predavanje o Parkinsonovi bolezni.
Zbrali se bomo ob 11.00 uri pred šolo in na bližnjem križišču prikazali zamrznitev z 
dežniki. Na zboru boste tisti, ki še niste prejeli priročnika Kako živeti s PB in knjižico 
Podpora in izobraževanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, njihovih svojcev, strokovne 
in laične javnosti s poudarkom na demenci, prejeli priročnik in knjižico. 

Obrni→
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Vse materiale boste imeli dostopne na zboru na platnu, objavljeni bodo na naši spletni 
strani, na zahtevo jih bo možno dobiti tudi na društvu in po e-pošti.                                                                                                                                 

PRIJAVE so obvezne za vse udeležence, tudi tiste z lastnim prevozom. Prijavite se preko 
elektronske pošte: drustvo_trepetlika@t-2.net ter na društveni telefon 01 515 10 90  

od srede, 4. maja 2022 do najkasneje petka, 6. maja 2022 med 8.00 in 14.00 uro. 
Ob prijavi prosimo navedite, kje boste vstopili na avtobus(prevoz je brezplačen), ter ali 
želite mesni ali vegetarijanski meni. Vaš prispevek za kosilo je 5€.
Možnost plačila ČLANARINE 2022 bo na zboru. Članarina znaša 15€.
                                       

ODHODI AVTOBUSOV (informativno):

Štajerska:  Maribor: pri Žoharju (7.30) – Maribor: pri Rutarju (7.35) –  Slovenska 
Bistrica: pred Šparom  (8.05) – Slovenske Konjice: na avtobusni postaji 
(8.25) – Celje: pred Tušem (8.40) – Domžale: na avtobusni postaji (9.30) 
– Ljubljana (10.00).

Primorska:   Informacije dobite na sedežu društva po prijavah oziroma pri 
  Elizabeti Blažič tel.: 051 230 194 (Goriška) in Miri Rojac 031 839 568 (Obala). 
Dolenjska:   Novo mesto: Supernova Qlandia (9.00)
Ljubljana:    Dolgi most: končna postaja Mestnega prometa (10.00).

Vsi ostali člani dobite informacije o natančni uri in kraju odhodov avtobusov po 
zaključenih prijavah.           

Prisrčno vabljeni!
  Cvetka Pavlina Likar, predsednica              
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