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                               Spoštovane članice in člani Društva diabetikov Kranj! 
 
Zaradi epidemije so bila vrata našega društva ponovno dalj časa zaprta, prav tako so 
bile odpovedane vse naše napovedane aktivnosti. Ukrep je bil pomemben zaradi 
varnosti vseh nas. V društvu tako nadaljujemo z realizacijo načrtovanega programa 
in vas vabimo, da se nam pridružite! 

 

DRUŽABNO - ŠPORTNO SREČANJE 
ČLANOV DD KRANJ 

 
Vabimo vas na družabno-športno 
srečanje članov Društva diabetikov Kranj, 
ki bo v soboto, 5. junija  2021 ob 9. uri 
pred domom Prostovoljnega gasilskega 
društva Prebačevo-Hrastje. 
  
Naše druženje bomo pričeli s krajšim 
pohodom, nadaljevali z zborom članom, 
ki je odpadel 18.3.2021 ter zaključili s 
predavanjem »Telesna aktivnost in 
sladkorna bolezen«. Predavala bo 
Danica Ostanek, prof. zdrav.vzg. v 
sodelovanju s podjetjem Z&Z . 
 
Ker je bil naš zbor članov tudi letos 
odpovedan, bomo le-tega opravili na 
našem srečanju. Dnevni red ostaja enak 
kot na vseh naših občnih zborih (pregled 
dela za leto 2020 ter plani za leto 2021). 
Dopolnili ga bomo z nadomestnimi 
volitvami  v Izvršni odbor. 
 
Poskrbeli bomo tudi za brezplačne 
meritve KS in HbA1C ter seveda za dobro 
razpoloženje.    
 
Prispevek na udeleženca, s katerim bomo 
krili stroške hrane in pijače, je    7 EUR za 
člane društva in 10 EUR za nečlane. 

 
Na srečanje se lahko prijavite najkasneje 
do srede, 2. junija 2021  po telefonu 
031/485 470 ali 031/202 660.  
 
Prispevek boste lahko poravnali na 
samem srečanju. 
 
Pri organizaciji srečanja SE BODO  
UPOŠTEVALA  NAVODILA, ki jih   
predpiše NIJZ, zato ne pozabite na 
zaščitne maske! 
 
Srečanje bo ob vsakem vremenu! 

                   
                         POHODI   

 
MERČUNOV POHOD, sobota, 19. junij 
2021 /organizator DD Tržič/. 
 
MEDDRUŠTVENI  Žiri, sobota, 26. junij  
2021 ob 8.30 uri  zbor Diabetični center 
v Kranju /organizator DD Škofja Loka/. 
 
MEDDRUŠTVENI POHOD Domžale, 
sobota, 26. avgust 2021 ob 7.00 uri  
zbor Diabetični center v Kranju, 
/organizator DD Domžale/. 
 
MEDDRUŠTVENI Cerklje-Brnik, sobota, 
11. september 2021 /organizator DD 
Kranj/. 



 
 
 

 
Več informacij o našem meddruštvenem 
pohodu bo objavljeno v naslednji   številki 
Obvestila.             

 
25. ŠPORTNO SREČANJE DIABETIKOV 

SLOVENIJE 
 

Letošnje športno-rekreativno srečanje v 
Kočevju je planirano za soboto, 29. 
maja 2021 v Kočevju, vendar zaradi 
znane situacije  odpade.  

 
5-DNEVNI PROGRAM ZDRAVSTVENE 

VZGOJE ZA DIABETIKE – Moravci 
 

Vabimo vas tudi na 5-dnevni program 
zdravstvene vzgoje za diabetike, ki bo 
od 14. - 18. junija 2021  v Moravskih 
Toplicah,   hotel Termal. 
 
Za udeležence bomo organizirali 
brezplačni avtobusni prevoz. Odhod 
avtobusa je v ponedeljek, 14. junija 2021 
ob 10. uri, - avtobusna postaja Kranj, 
postajališče št. 1. 
 
Možno koriščenje turističnih bonov.  
Podrobnejši program boste prejeli s 
strani Sava Turizem d.d. po pošti. 

 
5-DNEVNI PROGRAM ZDRAVSTVENE 

VZGOJE ZA DIABETIKE – Rogaška 
 

Vabimo vas tudi na 5-dnevni program 
zdravstvene vzgoje za diabetike, ki bo 
od 30. avgusta - 3. septembra 2021, v 
Rogaški Slatini, Grand hotel Rogaška. 
Podrobnejši program boste prejeli po 
pošti v začetku meseca avgusta. 

 
ČLANARINA 2021 

 
Člane, ki še niste poravnali članarino za 
leto 2021 pozivamo, da to storite 
najkasneje do 30.6.2021.  

 
Članarino boste lahko poravnali tudi na 
našem srečanju v Prebačevem, 5. junija 
2021. 
 

POPUST NA STORITE PEDIKURE ZA 
DIABETIKE  

 
Člane obveščamo, da lahko   koristijo 15% 
popust na izvajanje storitve pedikure za 
diabetike pri Medicinski pedikuri Kranj 
(ga. Andreja Jenko, tel. 041 350 319), 
Gosposvetska 10, Kranj (Diabetični center 
Kranj). Popust je možno uveljaviti samo 
ob predložitvi potrdila o plačani članarini 
za leto 2021. 

 
URADNE URE DRUŠTVA 

 
Vsak ponedeljek   od 16.00 do 18.00 ure  
na Stritarjevi 8 v Kranju (za MO Kranj),  

I. nadstropje desno – soba št. 6. 
 

JULIJA IN AVGUSTA 2021 BO 
DRUŠTVENA PISARNA ZAPRTA! 

 
V tem času smo dosegljivi na telefon: 

          031/ 485 470  ali 031 202 660 
 

E-pošta:  
drustvo.diabetikov.kr@gmail.com 

 
     spletna stran društva: 

http://diabetiki-kranj.si/  
 
VSE NAVEDENE AKTIVNOSTI SE BODO 
IZVEDLE, ČE BODO TO V NAVEDENEM 
ČASU DOVOLJEVALI IN OMOGOČALI 
VARNOSTNI UKREPI IN OMEJITVE NIJZ 
ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA VIRUSA 
COVID-19. 
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