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VABILO  
 

na  srečanje bolnikov z gaucherjevo boleznijo Slovenije 

 

 

 

Vabimo vas na srečanje bolnikov z gaucherjevo boleznijo in njihovih družinskih članov, ki bo v 

soboto, 11. 9. 2021, s pričetkom ob 9.45 v Domu Dva topola v Izoli. Na tokratnem srečanju bo 

predstavljeno delovanje Zdravstvenovzgojnih centrov in Centrov za krepitev zdravja, ki na primarni 

ravni izvajajo dejavnosti, v katere se lahko vključujemo tudi bolniki z redkimi boleznimi. Na srečanje 

vljudno vabimo tudi naše zdravnike, medicinske sestre in vse ostale, ki se zanimajo za gaucherjevo 

bolezen. 

 

Vsebinskemu srečanju bo sledilo neformalno druženje. 

 

Prosimo vas, da prisotnost  sporočite na elektronski naslov irena.rupnik@gmail.com najkasneje do 

petka, 3. septembra 2021. 

 

 

PROGRAM  

 

9.45 - 10.00 Prihod in registracija udeležencev 

10.00 - 10.05 Uvodni pozdrav-dr. Ines Kvaternik, predsednica Društva bolnikov z 

gaucherjevo boleznijo Slovenije 

10.05 - 10.15 Predstavitev udeležencev srečanja 

10.15 – 10.45 Predstavitev organiziranosti in delovanja Zdravstvenovzgojnih centrov 

(ZVC) in Centrov za krepitev zdravja (CKZ) – dr. Manica Remec, NIJZ 

OE Koper  

10.45 – 11.30 Sestavljanje zdravih obrokov - Tanja Črešnovar. mag. dietetike., CKZ ZD 

Izola 

11.30 – 12.00 Odmor 

12.00 – 12.30 Duševno zdravje in psihološka podpora pri kroničnih boleznih - Ela 

Brecelj, univ. dipl. psih., CKZ ZD Izola 

12.30 – 13.30 Temelji zdrave vadbe - Barbara Fritz Marzi, viš. fiziot., prof. soc. ped., 

CKZ ZD Izola 

13.30 – 14.30 Kosilo 

14.30 – 15.30 Tehnike sproščanja - Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg., CKZ ZD Piran 

15.30 – 16.30 Pogovor z udeleženci – dr. Irena Žnidar, podpredsednica Društva bolnikov 

z gaucherjevo boleznijo Slovenije 

16.30 – 16.45 Zaključki srečanja  

Od 17.00 dalje  Neformalno druženje in sprehod po Izoli 
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Dva topola resort se nahaja v Levstikovi ulici 1 v Izoli. 

 

Zemljevid:  

https://www.google.si/maps/place/Levstikova+ulica+1,+6310+Izola+-

+Isola/@45.5407147,13.6564345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b6587f12a8ea5:0xa367

38733d43b37b!8m2!3d45.5407147!4d13.6586232?hl=sl. 

 

 

Parkiranje 

Dva topola resort razpolaga z 10 parkirnimi mesti, ki pa jih ni mogoče vnaprej 

rezervirati.Parkiranje je brezplačno.V bližini so na voljo še štiri javna parkirišča: 

 200 m od doma (parkirišče Ladjedelnica, Cankarjev drevored): 4,00 € / 24 ur. Možnost plačila 

v naprej, tudi 7 dni. 

 500 m od doma (Veliki trg): možnost parkiranja med 8.00 in 19.00 – cena 2,50 € / uro. 

 500 m od doma (parkirišče Lonka): 1 ura brezplačno, nato 2,00 € / uro. Možnost parkiranja 24 

ur. 

 1000 m od doma (parkirišče ARGO): 4,00 € / 24 ur. 

 

 

 

 


