Zveza društev diabetikov Slovenije nudi ugodnosti in popuste za člane
društev diabetikov, ki imajo člansko izkaznico.
Ugodnosti in popusti veljajo samo za imetnike članskih izkaznice, ki jo
predložijo v recepciji ali pri blagajni pred izdajo računa in se izkažejo
z osebnim dokumentom.

Popusti ne veljajo za skupine in se ne seštevajo.
28.5.14

Zdravilišča in hoteli
Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, tel.: 03 780 81 10, faks: 03 780 81 11,
nudijo naslednje popuste, ki jih lahko koristijo člani na recepciji Hotela Vita in Zdraviliškega
doma:
10 % na vse programe nastanitve po rednem hotelskem ceniku,
15 % na redne cene kopanja in kombinacije storitev kopanja (brez kombinacij s kosilom ali
večerjo), od torka do četrtka od 11.-15. ure, v bazenu hotela Vita
10 % na redne cene Dežele savn od torka do četrtka od 11.-15. ure,
10 % na redne cene kopeli od torka do četrtka od 13.-16. ure,
10 % na redne cene storitev Medicinskega centra,
5 % na redne cene programov MC, razen specialističnih pregledov in zdravstvene nege,
10 % na redne cene storitev in programov Hiše na travniku,
10 % na storitve Salona za nego las.
Z uveljavljanjem popustov iz ponudbe se izključujejo vsi ostali popusti. Popusti veljajo za
individualne rezervacije (brez posredovanja agencij).

Terme Krka, d.o.o. bodo na podlagi pogodbe za leto 2014 zagotavljale članom društva
naslednje popuste:
Terme Dolenjske Toplice 10% popust na redne cene bazenov v Laguni v Wellness centru
Balnea (popust od ponedeljka do petka).
Terme Šmarješke Toplice 10% popust za pregled pri kardiologu in za obremenilno
testiranje (obe storitvi je potrebno opraviti skupaj).
Talaso Strunjan 10% popust na pavšalni program zdravljenja.
Popusti veljajo na individulane cene storitev iz rednega cenika, popust ne velja za programe in
akcijske cene. Naročniki lahko uveljavljajo popust samo z veljavno člansko izkaznico in osebnim
dokumentom.

Terme Snovik - Kamnik d.o.o., Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju, nudijo na osnovi
predložene članske izkaznice:
20% popust na redne kopalne karte in vse wellness storitve (masaže, savne, kozmetične storitve)
ter paketne storitve, razen na prenosljive vstopnice in darilne vrednostne bone,
20 % popust na redne cene nastanitev in aktualne paketne ponudbe.
Več informacij prejmete na tel.: 01 834 41 00 ali 080 81 23, info@terme-snovik.si, in www.termesnovik.si .

UNIOR d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, Zreče, T 03 757 61 62 in 03 757 61 55.
Člani imajo pri rezervaciji bivanja v Uniturjevih centrih Rogla in Terme Zreče 10-odstotni popust
na redne cene penzionov, polpenzionov, najemov in paketov.

Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Thermana Laško nudi v letu 2014 članom zveze in članom društev, njihovim družinskim članom ter
prijateljem pri koriščenju storitev v hotelu Zdravilišče Laško in hotelu Wellness Park Laško
naslednje ugodnosti:
40 % popust za celodnevne vstopnice med tednom in vstope med 9.00 - 12.00 uro. Popust
ne velja v času praznikov in počitnic.
10 % popust za bazen in savno.
10 % popust za wellness storitve in zdravstvene storitve.
10 % popust za nakup penzionskih storitev (penzionske storitve po aktualnem ceniku, redni
in sezonski progami bivanja).
Popusti, ki veljajo s članstvom v Thermana clubu z Modro ali Zlato kartico se izključujejo z zgoraj
naštetimi popusti, ki jih želi član koristiti, kadar se izkaže tudi s člansko izkaznico društva, ki deluje
v okviru zveze. V tem primeru zbira samo bonitetne točke. Z izbrano člansko kartico Thermana
cluba pa lahko uveljavlja članski popust iz Thermana cluba za vse ostale storitve ponudnika, ki niso
predmet te pogodbe.
Člani se ob prvem prihodu v Thermano (prvem koriščenju ugodnosti) identificirajo s člansko
izkaznico in njegovega osebnega dokumenta s sliko, na podlagi katere pridobijo kartico Thermana
cluba (Modra kartica brezplačna, Zlata kartica z letno članarino).
Popust velja na dan koriščenja storitve.
Popusti se ne seštevajo z ostalimi popusti, ki jih nudi ponudnik.

Terme Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica prizna članom Zveze društev diabetikov
Slovenije in članom društev diabetikov, ki so vključeni v regionalna društva naslednje popuste:
15% popust na celodnevno in 3 urno vstopnico za bazene za otroke in odrasle,
15% popust na celodnevno in 3 urno vstopnico za bazene in savno v hotelu Vesna.
Popusti veljajo na cene po uradnem ceniku. Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za storitve, ki so že
v akciji. Član društva se na recepciji Term Topolšica izkaže z veljavno člansko izkaznico.

Grand Hotel Sava & Lotus Terme,
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, tel.: 03 811 40 00, fax: 03 811 47 32
Vasem članom ob predložitvi članske izkaznice nudijo od 06.01. do 24.12.2014 v Grand hotelu
Sava**** in Hotelu Zagreb**** deset odstoten (10%) popust na 5, 7 dnevni polpenzion v okviru
katerega nudijo: neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo in uporabo savn v Lotus Termah,
jutranjo gimnastiko in vodno aerobiko, uporabo kopalnega plašča in brisače za kopanje, steklenico
mineralne vode Donat Mg v sobi, tematsko večerjo (ob sredah), svečano večerjo ob svečah (ob
sobotah), vsak večer ples in zabavo v kavarni Imperial, program za duhovno in športno prebujanje:
»pozdrav jutru«, aqua aerobika, joga, plesni večeri v kavarni, družabne igre, organizirane sprehode,
nočno kopanje v petek in soboto do 23.00 ure ter vsak dan pitje zdravilne mineralne vode Donat
Mg. Več informacij prejmete na info@hotel-sava-rogaska.si in www.rogaska.si.
Doživite zdravje na izviru Donata Mg

Center Spa Perla, na Kidričevi ulici 7 v Novi Gorici (v hotelu Perla) na osnovi predložene
članske izkaznice vam pri plačilu z gotovino nudimo 10% popust na posamezne vstope v naše
bazene in savne ter 5% popust na vse masaže.
Več informacij na tel. 05/336-3333 – recepcija centra Spa Perla.

Različne storitve
GOSPODAR ZDRAVJA www.gospodar-zdravja.si
nudi za člane društva 10% popust za:
- osebni elektronski zdravstveni karton,
- varno elektronsko komunikacijo z zdravnikom.
V pametni osebni elektronski zdravstveni karton si lahko shranite in uredite osebne zdravstvene
podatke (izvide,...), vodite dnevnike meritev (krvni tlak, sladkor, težo, PEF,...) in jemanje zdravil.
Meritve lahko grafično spremljate in primerjate s ciljnimi vrednostmi.
Vpogled v osebni elektronski zdravstveni karton lahko omogočite svojemu osebnemu zdravniku ali
kateremukoli drugemu zdravniku za namene zdravstvenega posvetovanja.
Osebni elektronski zdravstveni karton imate vedno dostopen na vašem pametnem telefonu,
tabličnem računalniku ali PC računalniku. Več informacij na spletni strani: www.gospodarzdravja.si ali na info@gospodar-zdravja.si.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Člani Zveze društev diabetikov Slovenije imate z veljavno člansko izkaznico priznane enake
ugodnosti kot člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije pri preventivnih zdravstvenih
meritvah v Posvetovalnici za srce, Cigaletova 9, Ljubljana: glukoza, holesterol, trigliceridi,
glikiran hemoglobin, EKG, gleženjski indeks – preventiva gangrene. Meritve krvnega tlaka, srčnega
utripa, obsega pasu in saturacije so brezplačne. Več informacij na spletni strani www.zasrce.si,
preko e-pošte: posvetovalnicazasrce@siol.net, preko telefona 01 234 75 50 in 01 234 75 55.
Prisrčno vabljeni.

CENIK storitev za leto 2014
Vrsta preiskave
Krvni tlak in srčni utrip

ČLANI društva

NEČLANI

brezplačno

brezplačno

Glukoza

2,00 €

2,50 €

Holesterol

3,00 €

3,50 €

Trigliceridi

3,00 €

3,50 €

Glukoza in holesterol

4,50 €

5,50 €

Glukoza in trigliceridi

4,50 €

5,50 €

Holesterol in trigliceridi

6,00 €

7,00 €

Holesterol, trigliceridi, glukoza

7,50 €

9,00 €

EKG

2,00 €

4,00 €

Gleženjski indeks

6,00 €

9,00 €

HbA1c – glikiran hemoglobin

8,50 €

11,00 €

10,00 €

15,00 €

Posvet s kardiologom

Medicinske storitve d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana, msp.slo@gmail.com
Članom zveze društev diabetikov omogočajo 5 % popust na izvajanje storitve specialne pedikure
za diabetike. Naročite se na telefonski številki 070-393-089.

Salon DIVINA, Ulica Talcev 2, Ljubljana Poljane.
Urejeno stopalo - ugodje na vsakem koraku, medicinska pedikura in nega nog, strokovna obravnava
diabetičnega stopala, manikura in nega rok, ročna limfna drenaža (odpravlja otekline), refleksna
masaža stopal in vodna terapija aqua detox (razstrupljanje telesa), terapija s svetlobo Bioptron
(celjenje ran, razjed). Članom društva omogočamo 10 % popust za vse storitve. Svoj obisk naročite
po tel. 01 43 43 821 ali 040 24 77 24.

HUJŠANJE v medicinskem centru Dr. Pirnat, www.pirnat.si
Ljubljana 01 519 35 54; Maribor 02 252 32 55; Ankaran 05 652 81 84;
Vam nudijo na člansko izkaznico 10 % popust na njihove storitve, za termin pokličite.

Zasebna klinika Zdrav splet d.o.o., s svojima enotama v Mariboru, Lackova cesta 54, 02
614 44 77, 040 241 221 in ljubljanskih Murglah, Cesta v mestni log 55, 01 283 29 19, 031 773
219 sodi med večje zasebne zdravstvene ustanove v Sloveniji.
Dejavnost klinike obsega več področij kirurgijo, fizioterapijo in medicinsko pedikuro, več si lahko
ogledate na spletnih straneh: www.fizioterapija.biz in www.zdravsplet.si.
Klinika nudi na obeh lokacijah članom naslednje popuste na njihove storitve:
50 EUR popusta pri nakupu 10 HiTOP terapij, naročite se na zgornjih telefonskih številkah.
5 EUR popusta pri vsaki pedikuri, naročite se na telefonski šttevilki 040 616 461.
Predhodno se je potrebno dogovoriti za termin.

Optika Primc, Likozarjeva ulica 28, 4000 Kranj, tel.:04 235 45 70, 041 378 955,
www.optikaprimc.com. Nudijo vsem članom ob predložitvi članske izkaznice:
20 % popust pri nakupu novih korekcijskih očal,
20 % popust pri nakupu sončnih očal.
Brezplačna kontrola vida (predhodna najava po telefonu).
Popusti se med seboj ne seštevajo!

Frizerstvo Vera, Konrad Vera s.p., vam v svojem salonu na Tržaški cesti 35, Postojna, na
osnovi predložene članske izkaznice, nudi 15% popust na frizerske storitve.

Sanitetni material, pripomočki in drugi izdelki
Tosama d.o.o., specializirana trgovina z medicinsko – tehničnimi pripomočki
Domžale, Vir, Šaranovičeva 35, tel.: 01 729 02 48
Maribor, Tabor, Jezdarska ulica 4, tel.: 02 620 96 62
Koper, Pristaniška 4, Tel.: 05 62 72 533
Izola, Ulica oktobrske revolucije 11, Tel.: 05 64 00 674
Ljubljana, BTC City, Dvorana A, visoko pritličje, Šmartinska cesta 152, Telefon: 01 320 57 09

V vseh Belih štacuncah diabetikom na podlagi članske izkaznice v letu 2014 nudijo 10 % popusta
na vse izdelke (popust ne velja na blago, ki je znižano ali v akciji). Poleg ugodne ponudbe izdelkov
Tosame so vam na voljo tudi: medicinski pripomočki za diabetes, obloge za sodobno oskrbo rane,
sanitetni in obvezilni material, kompresijske nogavice in povoje, pripomočki za inkontinenco,
medicinski pripomočke za stomo, ortopedski pripomočki, pripomočki za inhalacijsko terapijo,
merilci krvnega tlaka, termometri, izdelki in pripomočki za nego ter hrano za otroke in mamice,
izdelki za osebno nego in zaščito, izdelki za nego in higieno štirinožnih prijateljev, naravna
kozmetika in prehranska dopolnila in čaje.
V vseh Belih štacuncah medicinsko – tehnične pripomočke dobite tudi na naročilnico, ki jo predpiše
zdravnik, strokovne sodelavke v trgovini pa vam lahko izmerijo krvni tlak, raven sladkorja, opravijo
meritve za izdajo kompresijskih nogavic ter svetujejo pri kompresijskem povijanju in podobno.
Več na www.tosama.si in v spletni trgovini www.tosama-trgovina.si.

Zaloker & Zaloker d. o. o., Kajuhova ulica 9, Ljubljana, tel. 01 542 51 11.
V naši specializirani trgovini vam nudimo 5 % popust za nakup Bayerjevih merilnikov za merjenje
glukoze v krvi, Bayerjevih testnih lističev in lancet ter začasne po-operativne obutve proizvajalca
Schein. Za informacije o izdelkih in svetovanje nas lahko pokličete na brezplačno številko: 080
1880 ali obiščete našo spletno stran: www.zaloker-zaloker.si. Vsem uporabnikom Bayerjevih
merilnikov nudimo brezplačne baterije in menjavo.

Podjetje Bioviva, Katja Pečar s.p., Hraše 31C, 1216 Smlednik, www.bioviva.si ,
info@bioviva.si, 041/679-681.
Nudi diabetikom 10 % popust pri nakupu aparatov za lajšanje bolečin, krepitev mišic in urinsko
inkontinenco. Novost so posebej razvite prevodne NOGAVICE, ROKAVICE, KOLENČNIK IN
LEDVENI PAS v kombinaciji z napravo TENS, ki lajša bolečine, otekline, poveča pretok krvi,
izboljša gibljivost prstov in celjenje razjed. Uporabo priporočajo zdravniki v protibolečinskih
ambulantah in fizioterapevti po celem svetu. Nakup je možen v prodajalnah z medicinskotehničnimi pripomočki ali na spletni strani www.bioviva.si. Za več informacij pokličite na 041 679
681, ali pišite: info@bioviva.si.

MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor
V spletni trgovini www.znamidozdravja.si vam na osnovi članske izkaznice pri nakupu nogavic
za diabetike Reflexa in drugih izdelkov za celo družino iz redne ponudbe nudimo 10% popust.
Dobavni rok izdelkov je 3-5 dni, s plačilom po povzetju. Nudimo garancijo kakovosti; če z
nogavicami Reflexa ne boste zadovoljni, jih lahko v roku 30 dni s priloženim računom vrnete.
Nogavice za diabetike Reflexa lahko naročite na spletnem naslovu www.znamidozdravja.si ali na
telefonski številki 02 614 33 38 / 02 614 33 00.

Proloco medico, d.o.o., trgovina Hrvatski trg 1, 1000 Ljubljana www.proloco-medico.si
Vsem vašim članom nudimo ob predložitvi izkaznic 5 % popust za vse artikle, ki niso v akcijskih
prodajah, ne glede na vrsto plačila (popust ne velja za artikle, ki jih dobijo kupci ob predložitvi
naročilnice za medicinsko tehnični pripomoček v breme ZZZS in za artikle z določeno fiksno ceno).

Upina d.o.o., dopolnila k prehrani – Ukmarjeva 4, Ljubljana (Rudnik), tel.: 01 427 20 83.
Nudimo vam 10 % popust na Lecitine (tudi z dodatkom E vitamina, selena, ginsenga ali Femina
plus), Kavo karamel, sladila Sunvit ter unikatne instant čaje UPITE (zeleni, črni, beli, hibiskus ter ti
čaji z dodatki) do 31.12.2014 v naši trgovini. Obiščite nas ali pokličite za brezplačni katalog
izdelkov ali vzorčkov! Več informacij boste našli na www.upina.si.

Sanolabor, www.sanolabor.si
V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za zdravo življenje po vsej Sloveniji, nudimo
vsem članom 5% popust pri nakupu. Popust ne velja za blago, ki je znižano ali v akciji.
Specializirane
Sanolaborjeve prodajalne:
Ljubljana
Citypark
Šmartinska 152
Tel.: 01 521 12 88
Cigaletova 9
Tel.: 01 23 25 371
Koseze
Ulica bratov Učakar 54
Tel.: 01 510 84 48

Celovška 280
Tel.: 01 510 85 19
Vič Interšpar, Jamova 105
Tel.:01 423 73 00
Leskoškova 4,
Tel.: 01 585 43 40.
Domžale
Slamnikarska 1
Tel.: 01 724 44 23

Postojna
Zdravstveni dom
Prečna 2
Tel.: 05 720 36 10
Brežice
Zdravstveni dom
Černelčeva 8
Tel.: 07 499 32 00
Sevnica
Zdravstveni dom
Trg svobode 14
Tel.: 07 816 28 40

Ribnica
Zdravstveni dom
Majnikova 1
Tel.: 01 836 97 56
Maribor
City Maribor
Ul. Vita Kraigherja 5
Tel.: 02 231 05 76
Novo mesto
Qulandia center Novo mesto
Otoška cesta 5
Tel: 07 393 02 60
Slovenj Gradec
Mercator center
Ronkovska 4a
Tel.: 02 883 86 06
Trbovlje
Trg revolucije 26

Tel.: 03 563 02 96

Pristaniška 2 (na tržnici)
Tel.: 05 626 26 70

Nova Gorica
Mercator center
Industrijska cesta 6
Kromberg
Tel.: 05 333 44 96

Celje
Mercator center
Opekarniška c. 9
Tel.: 03 491 17 01

Murska Sobota
Ulica Staneta Rozmana 7
Tel.: 02 536 10 30

Sanolabor-Prosana
Kocbekova ulica 4
Tel.: 03 544 33 95

Velenje
Tomšičeva cesta 13-15
Tel.: 03 897 73 20

Kranj
Bleiweisova 30(poleg Eurospina)
Tel 04 252 11 34

Jesenice
Mercator center
Spodnji Plavž 5
Tel.: 04 583 64 60

Kamnik
Qlandia center, Domžalska 3
Tel 01 831 18 63

Koper

