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Spoštovane članice in člani Društva diabetikov Kranj!
Zaradi epidemije so bila vrata našega društva več kot dva meseca zaprta, posledično
so bile preklicane vse naše napovedane aktivnosti. Ukrep je bil pomemben zaradi
varnosti vseh nas, vsi skupaj pa smo se znašli v situaciji, ki je za vse nas nekaj povsem
novega in je ne bomo hitro pozabili. 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, 4. julija 2020 ob 9. uri na
Ranču Luže – Visoko pri Kranju.
Naše druženje bomo pričeli s krajšim
pohodom, nadaljevali z občnim zborom,
ki je odpadel 19.3.2020 ter zaključili s
predavanjem »Sodobni pristopi oskrbe
rane«. Predavala bo Danica Ostanek,
prof. zdrav.vzg. v sodelovanju s
podjetjem Z&Z .
Ker je naš občni zbor bil v marcu
odpovedan, bomo le-tega opravili na
našem srečanju. Dnevni red ostaja enak
kot smo ga najavili v našem Obvestilu št.
37 v začetku meseca marca. Dopolnili ga
bomo z dvema točkama, in sicer:
- Nadomestne volitve v Nadzorni odbor
- Sklepanje o predlogu dopolnitev Pravil
društva

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 8 EUR za
člane društva in 10 EUR za nečlane.
Na srečanje se lahko prijavite najkasneje
do srede, 1. julija 2020 po telefonu
031/485 470 ali 031/202 660.
Prispevek boste lahko poravnali na
samem srečanju.
Srečanje bo ob vsakem vremenu!
POHODI
POHOD po Železnikih, sobota, 27. junij
2020 ob 7.30 uri  zbor Diabetični center
v Kranju /organizator DD Škofja Loka/.
POHOD Geoss, sobota, 29. avgust 2020
ob 7.00 uri  zbor Diabetični center v
Kranju, /organizator DD Domžale/.

MEDDRUŠTVENI POHOD po Preddvoru,
sobota, 12. september 2020 ob 9.00 uri
 zbor Diabetični center v Kranju
/organizator DD Kranj/.
MERČUNOV POHOD, sobota, 26.
september 2020 /organizator DD Tržič/.
Več informacij bo objavljeno v naslednji
številki Obvestila.

5- DNEVNI PROGRAM ZDRAVSTVENE
VZGOJE V TERMAH DOBRNA

Organiziran bo prevoz, možno koriščenje
turističnih bonov.
Podrobnejši program boste prejeli s
strani Sava Turizem d.d. po pošti.

25. ŠPORTNO SREČANJE DIABETIKOV
SLOVENIJE
Letošnje športno-rekreativno srečanje v
Kočevju je bilo zaradi epidemije
odpovedano in prestavljeno na soboto,
29. maja 2021 v Kočevju.
ČLANARINA 2020

Vabimo vas na 5-dnevni program
zdravstvene vzgoje za diabetike, ki bo
od 31.08. do 04.09.2020 v Termah
Dobrna, hotel Vita.
Možno bo koriščenje turističnih bonov,
organiziran je tudi brezplačni prevoz do
Term Dobrna in nazaj.
Podrobnejši program boste prejeli po
pošti.
IZLET V NEZNANO
V soboto, 3. oktobra 2020 organiziramo
izlet »v neznano«. Pot nas bo vodila do
Rogle od koder se bomo podali na pohod
na Lovrenška jezera ter si v nadaljevanju
ogledati POT MED KROŠNJAMI.
Več informacij bo objavljeno v naslednji
številki Obvestila.
5-DNEVNI PROGRAM ZDRAVSTVENE
VZGOJE ZA DIABETIKE
Vabimo vas na 5-dnevni program
zdravstvene vzgoje za diabetike, ki bo
od 11. - 15. oktobra 2020 Moravske
Toplice, Hotel Termal.

Člane, ki še niste poravnali članarino za
leto 2020 pozivamo, da to storite
najkasneje do 30.6.2019.
Članarino boste lahko poravnali tudi na
našem srečanju v Lužah, 4. julija 2020.

URADNE URE DRUŠTVA
Vsak ponedeljek od 16. do 18. ure na
Stritarjevi ulici 8, Kranj – I. nadstropje,
soba št. 6.
JULIJA IN AVGUSTA 2020 BO
DRUŠTVENA PISARNA ZAPRTA!
V tem času smo dosegljivi na telefon:
031/ 485 470 ali 031 202 660
031/ 485 490- rekreacija
E-pošta:
drustvo.diabetikov.kr@gmail.com
spletna stran društva:
http://diabetiki-kranj.si/

