
PROGRAME SOFINANCIRATA OBČINA LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 

Programe in delovanje sofinancira FIHO. Stališča DD Litija in Šmartno ne izražajo stališč FIHO. 

 

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji  

Parmova ulica 7 
1270  LITIJA 
Tel.: 01 8981 584 
GSM: 031/ 777-153 dež. pisarna 
GSM: 031/ 777-154 predsednica 
 

OBVESTILO 
 
MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA in 
TRIGLICERIDOV 
V društveni pisarni, vsako prvo sredo v mesecu. 5.5.2021 od 8.00 do 10.00 ure. 
 
TELOVADBA 
Telovadba poteka pod strokovnim vodstvom ob ponedeljkih ob 19.00 uri, v prostorih MDI, na 
Parmovi ulici 7, v Litiji. Število oseb je omejeno na 10, zato se predhodno naročite. Karte lahko 
kupite pri vaditeljici Klari Dev pred telovadbo.     
 
EDUKATIVNO OKREVANJE  
 

TALASO STRUNJAN od 9.5. do 16.5.2021 
 

 
 

Hotel Svoboda **** 9.5. – 16.5.2021 Turistična taksa (8 dni/7 noči) 

7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 462,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 € 

7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi 546,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 € 

 

Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo vseh popustov, nanje ni možno uveljavljati dodatnih 

popustov. Cene so z DDV in veljajo na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno (2,50 € na dan 

na osebo). Doplačilo za 1/1 sobo je 36,00 € na dan.  

 

V Hotelu Svoboda lahko uveljavljate tudi turistične bone, v kolikor jih še niste porabili.  

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega 

kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, 

zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in 

njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. 
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ponudba vključuje: 
• namestitev v dvo- ali enoposteljni sobi hotelov, 
• polni ali polpenzion z dnevno izbiro uravnotežene in zdrave hrane, 
• uporaba kopalnega plašča (v sobi hotelov ****), 
• brezplačno kopanje v hotelskih bazenih, tudi na dan prihoda in odhoda, 
• nočno kopanje v petek in soboto, 
• dnevno vsaj tri aktivnosti vodene telesne vadbe (hidro-gimnastika, vodna aerobika, kardio-
vadba pod strokovnim nadzorom, nordijska hoja ali vodeni sprehodi), 
• zdravstveno predavanje iz nabora vsebin na posamezni lokaciji, 
• bogat animacijski program in organizacija izletov na željo društva, 
• 10 % popusta na vse zdravstvene storitve in storitve velnesa, 
• brezplačen dostop do interneta v sobi in skupnih hotelskih prostorih, 
• možnost obročnega odplačila aranžmaja, 
• brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče in nazaj (ob prijavi najmanj 20 udeležencev). 
 
Novosti in posebnosti: 
Talaso Strunjan: dihalne vaje ob morju, talasoterapija in restavracija Pinija 

 

Posebna ponudba za člane društev v času bivanja v Termah Krka: 

PAKET ZANJO/ZANJ po posebni akcijski ceni 29,00 EUR na osebo (redna cena paketa je 49 

EUR). Paket vsebuje 20-minutno masažo hrbta in 20-minutno aroma kopel. 

Priporočamo vam, da paket rezervirate že ob rezervaciji namestitve, da vam lahko izvedbo 

zagotovimo v času bivanja.  

 
Društvo prispeva rednim članom 50,00 €, podpornim članom pa 25,00 € enkrat v letu. Vsem 
članom katerim mesečni dohodek znaša manj kot 450,00 €, prispeva društvo 100,00 €  enkrat v 
letu ( potrdilo o prihodku mora biti priloga ob prijavi za okrevanje). 
Avtobusni prevoz je organiziran v obe smeri in je brezplačen, v  kolikor je prijavljenih najmanj 15 
oseb. Odhod v Strunjan bo 9.5.2021 ( ura odhoda po dogovoru) izpred železnike postaje. 
Prijavite se v društveni pisarni, kjer boste poravnali 20,00 € odpovednega rizika. Zaradi 
zasedenosti hotela prosimo, da se prijavite najkasneje do 26.4.2020. 
 
 
Načrtujemo še dve edukacije: 
 
September (skupaj z Društvom upokojencev Litija): 

OTOK KORČULA – VELA LUKA (HRVAŠKA) 
11.9. – 18.9.2020 
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Odlično izhodišče za izlete z ladjo na Mljet in ogled otoka Korčula z avtobusom 
predstavnik – animator v času bivanja, ki poskrbi za vaše dobro počutje 
 

Hotel Posejdon *** 11.9. – 18.9.2021 Turistična taksa (7 dni/6 noči) 

ALL INCLUSIVE v dvoposteljni sobi 373,00 € 9,50€/na 7 dni/osebo 
 
Akontacija ob prijavi = 50,00 €  
 
Razlika edukacije se poravna do 11.8.2021, v društveni pisarni Društva diabetikov Litija in 
Šmartno pri Litiji, na Parmovi ulici 7 v Litiji (pri knjižnici Litija). 
 
Enoposteljna soba + 50,00 % cene edukacije = 186,50 € 
 
SOBE: klimatizirane, kopalnica WC, tuš, sat. TV 
CENA VKLJUČUJE ŠE:  
• predstavnika/ ves čas bivanja,  
• pijačo dobrodošlice,  
• nastanitev v izbrani sobi,  
• 7x ALL INCLUSIVE: 
(samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežna večerja, pijača pri obrokih, 
(brezalkoholne pijače, lokalno pivo, lokalno vino, pijačo v baru od 10:00-22:00, tudi domače 
žgane pijače. »Coffee time« 17:00 – 17:30 kava in čaj s pecivom)  
• živa glasba večkrat tedensko  
• jutranje razgibavanje  
• aktivnosti za razvedrilo in dobro počutje,  
• družabne igre ob večerih  
• raziskovanje okolice  
• osnovno nezgodno zavarovanje,  
• strošek organizacije in DDV  
 
Cena v EUR na aranžma na osebo pri minimalno 40 potnikih. 
 
Oktober:  

TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE 
 

 
Hotel Šmarjeta **** 17.10. – 24.10.2021 Turistična taksa (8 dni/7 noči) 

7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 329,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 € 

7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi 413,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 € 
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TERME DOLENJSKE TOPLICE 

 

Hotel Kristal **** 17.10. – 24.10.2021 Turistična taksa (8 dni/7 noči) 

7 polpenzionov v dvoposteljni sobi 329,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 € 

7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi 413,00 € 2,50€/na dan/osebo = 20,00 € 
 
 
Za vse ostale aktivnosti se ukrepi pandemije še niso sprostili. Ob morebitnih spremembah vas 
bomo naknadno obveščali. 
 
DOHODNINA 
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del 
dohodnine za donacije – do 1 %. To je  dohodnina, ki je obračunana državi in jo lahko namenite 
društvu. S tem nam boste omogočili, da bo naše delovanje programsko še bogatejše.  
Obrazce za 1% dohodnine vam prilagamo, dobite pa jih lahko tudi v društveni pisarni. Lahko jih 
posredujete tudi svojim družinskim članom in prijateljem. 
Vsem, ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.  

 
PLAČILO ČLANARINE 
Članarina za leto 2021 znaša 13,00 €. Poravnate jo lahko v društveni pisarni v času uradnih ur, v 
ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure ali na TRR SI56  0311 0100 0021 983. 
                                                                                                
 
 

Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji 
                                                                                           Mihaela Amršek, predsednica     

                                                                                                        


