
Razpis za skupinsko rehabilitacijo vitezov v termah Olimia jeseni 2022 

Ustanova Mali vitez (UMV) je v vasi Lipa rezervirala možnost nastanitve vitezov v dveh terminih:   

A  od 14. do 22. 9. 2022 (do 20 oseb v skupini, to je 4 apartmaje s petimi ležišči) in, 

B  od 15. do 23. 10. 2022 (do 10 oseb v skupini, to je 2 apartmaja s petimi ležišči).  

Za viteze, ki potrebujejo osebnega asistenta, bomo skušali v istih terminih zagotoviti namestitev in  oskrbo  

v hotelu Breza. 

Vitezi, ki se želite vključiti v skupinsko rehabilitacijo v septembru ali oktobru, pošljite izpolnjeno prijavnico: 

po mailu na svet@ustanova-malivitez.si do 22. avgusta 2022 (do 12.00) ali, 

po pošti na naslov Ustanova Mali vitez, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana. Prosimo, da pri pošiljanju prijavnice 
računate, da pismo potuje nekaj dni do naslovnika. 
Zaradi logističnih razlogov bomo lahko upoštevali le prijavnice, ki bodo dospele na UMV  do vključno 24. 
avgusta 2022.   
 
VEČ …  

Dragi vitezi, 

veseli smo, da so zaenkrat epidemiološke razmere takšne, da vam spet lahko ponudimo možnost za 

subvencionirane skupinske  rehabilitacije  v Termah Olimia. 

Kdo lahko kandidira za subvencijo Ustanove Mali vitez (UMV) za rehabilitacijo v zdravilišču?  

Kandidirajo lahko vitezi stari nad 15 let, ki so zaključili zdravljenje raka pred 3 ali več leti in imajo stalno 

prebivališče v Sloveniji ter letos še niso prejeli subvencije UMV za skupinsko rehabilitacijo ali letovanje. 

Namen skupinskih aktivnosti v organizaciji UMV je medsebojno spoznavanje vitezov in ustvarjanje 

priložnosti za medsebojno podporo pri prizadevanju za prijazen današnji in jutrišnji dan. 

Katere stroške vitezom pokrije UMV?  

UMV plača  najem apartmajev  za 8 nočitev  v vasi Lipa. 

Vitezom, ki potrebujejo osebnega asistenta zaradi invalidnost, UMV poravna stroške za njihovo nastanitev 

skupaj z osebnim pomočnikom  v dvoposteljni sobi  in stroške njune prehrane v hotelu  Breza (penzion).  

Katerih stroškov rehabilitacije subvencija UMV ne pokriva?  

Za prevoz do zdravilišča in povratek domov poskrbijo  vitez sami. Vitezi tudi sami plačajo turistično takso v 

zdravilišču (2,5 €/dan = 20 € za 8 dni).  

Ali viteza med rehabilitacijo lahko spremlja osebni partner ali sorodnik, ki nima statusa osebnega 

asistenta?  Ali se lahko prijavi tudi vitez, ki je v letu 2022 že izkoristil subvencijo za skupinsko 

letovanje/rehabilitacijo? 

Vitezi takšne želje in potrebe sporočijo na prijavnici.   

Sorodniki, osebni partnerji in vitezi, ki so letos že izkoristili subvencijo za bivanje v Olimii (ali so  prijavljeni 

za Pinesto), se bodo lahko pridružili skupini kot samoplačniki, če preostane  nekaj nezasedenih mest v 

okviru predhodno rezerviranih kapacitet. 

Česa ne pozabite pred odhodom v terme?  
Če imate mednarodno kartico invalida, jo vzemite s seboj, da vam ne bo potrebno plačati turistične takse. 
Vitezi, ki potrebujete fizikalno rehabilitacijo, si pri osebnem zdravniku pravočasno priskrbite delovni nalog 
za zdravstvene storitve zdravilišča.  Če potrebujete priporočilo za bolniški stalež med skupinsko 
rehabilitacijo, zanj zaprosite Ambulanto za pozne posledice na Onkološkem Inštitutu do konca avgusta.  
  



 
 
Nekaj dodatnih informacij za viteze, ki bodo prvič kandidirali za subvencijo UMV v termah Olimia. 
Apartmajska nastanitev  pomeni sobivanje 5 oseb v prostorih, ki jih predstavljajo: spalnica (3 ležišča), 
dnevni prostor (2 kavč ležišči), kuhinja, sanitarije in balkon. Druge storitve/usluge  term ob najemu 
apartmaja: priprava apartmaja za vselitev in končno čiščenje, preskrba s posteljnino, dnevna menjava brisač 
in kuhinjskih krp, možnost kopanja v bazenih Termalija Relax in vključitev v  športno-kulturne-rekreacijske 
programe zdravilišča (aqua aerobika, telovadba za dobro jutro, fitnes bazen, umetniška animacija) ter 1 krat 
vstop v Savna svet Welness centra ali Family Fun). 
Več si lahko ogledate na predstavitveni strani term Olimia: https://www.terme-olimia.com/ 
 
Če potrebujete dodatne informacije, lahko v  času do zaključka zbiranja prijavnic pokličete med 17.00 do 
19.00 uro: 
Vanjo Gruden (predsednico Sveta vitezov)  na M = 040 470 667 ali 
Jožico Anžič (članico uprave UMV) na M = 040 848 857. 

V imenu Ustanove Mali vitez želim vsem udeležencem rehabilitacije prijetno druženje v termah Olima! 

doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med. 
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