Zveza društev diabetikov Slovenije je zbrala ugodnosti in popuste
za člane društev diabetikov, ki imajo člansko izkaznico.
Ugodnosti in popusti veljajo samo za imetnike članskih izkaznic, ki
imajo poravnano članarino za tekoče leto. Člansko izkaznico
morajo predložiti v recepciji ali pri blagajni pred izdajo računa, ob
tem pa se izkažejo z osebnim dokumentom.

Popusti ne veljajo za skupine, se ne seštevajo in ne veljajo za
znižane cene in akcijske ponudbe.
Popusti so objavljeni na spletni strani:
http://www.diabetes-zveza.si/popusti/
Od 5. 1. do 24. 12. 2019

Zdravilišča in hoteli
Terme Krka, d. o. o., Novi trg 1, Novo mesto, T 08 205 03 00 E booking@terme-krka.eu,
bodo na podlagi pogodbe za leto 2019 zagotavljale članom društva ob njihovem individualnem
obisku naslednje popuste:
10-odstotni popust na storitve namestitev in zdravstvenega programa v Termah Dolenjske
Toplice, Termah Šmarješke Toplice in Talasu Strunjan.
Skupni seštevek vseh popustov lahko poleg zgoraj navedenih popustov vključuje še dodatni 10odstotni popust za upokojence na storitve namestitev nad 5 dni in 10-odstotni popust za članstvo v
Klubu Krka.
Popusti veljajo za individualne cene storitev iz rednega cenika, ne pa tudi za akcijske ponudbe in
posebne ponudbe, ki jih Terme Krka pripravijo za društvo.
Naročniki lahko uveljavljajo popust samo z veljavno člansko izkaznico ali z drugim dokazilom o
članstvu. Ob rezervaciji morajo člani že najaviti, da bodo za zgoraj omenjene storitve
uveljavljali članski popust.
Cenik za zdravstvene storitve in storitve namestitev je objavljen na spletni strani Term Krka S
http://www.terme-krka.com/si/sl/ceniki/.

Terme Topolšica, d. d., Topolšica 77, Topolšica, S www.terme-topolsica.si, priznava
naslednje popuste:
15-odstotni popust na celodnevno in 3-urno vstopnico za bazene za otroke in odrasle,
15-odstotni popust na celodnevno in 3-urno vstopnico za bazene in savno v hotelu Vesna.
Popusti veljajo na cene po uradnem ceniku.

Grand Hotel Sava****superior, Hotel Zagreb**** Lotus Terme, Zdraviliški trg 6,
Rogaška Slatina, T 03 811 40 00, F 03 811 47 32, E info@hotel-sava-rogaska.si in S
www.rogaska.si:
Vsem članom ob predložitvi članske izkaznice nudijo od 15. 1. do 24. 12. v Grand hotelu Sava****
in v Hotelu Zagreb**** 10-odstotni popust na 5- in 7-dnevni polpenzion, v okviru katerega so na
razpolago neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo in uporabo savn v Lotus Termah, jutranja
gimnastika in vodna aerobika, uporaba kopalnega plašča in brisače za kopanje, steklenica mineralne
vode Donat Mg v sobi, tematska večerja (ob sredah), svečana večerja ob svečah (ob sobotah), vsak
večer ples in zabava v kavarni Imperial, program za duhovno in športno prebujanje Pozdrav jutru,
vodna aerobika, joga, plesni večeri v kavarni, družabne igre, organizirani sprehodi, nočno kopanje v
petek in soboto do 22. ure ter vsak dan pitje zdravilne mineralne vode Donat Mg.
Doživite zdravje na izviru Donata Mg.

Terme Dobrna, d. d., Dobrna 50, Dobrna, T 03 780 81 10, S www.terme-dobrna.si, nudijo
naslednje popuste na redne cene:
5-odstotni popust na redne cene programov Medicinskega centra in
10-odstotni popust na redne cene storitev Medicinskega centra, razen specialističnih pregledov in
zdravstvene nege,
30-odstotni popust na kopeli v hotelu Vita in v Zdraviliškem domu,
20-odstotni popust na kopanje in na vstop v Deželo savn vse dni v tednu in praznikih,
20-odstotni popust na vse storitve lepotnega centra La vita spa & beauty.
Z uveljavljanjem popustov iz ponudbe se izključujejo vsi drugi popusti. Popusti veljajo za
individualne rezervacije (brez posredovanja agencij).

Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško, S https://www.thermana.si/
Thermana Laško nudi v letu 2019 članom zveze in članom društev (tudi družinskim članom) pri
koriščenju storitev v hotelu Zdravilišče Laško in hotelu Thermana Park Laško tele ugodnosti:
30-odstotni popust na celodnevne vstopnice za kopališče hotela Zdravilišče Laško vse dni v tednu.
Popust velja tudi v času praznikov in počitnic.
20-odstotni popust na celodnevne vstopnice v Termalnem centru hotela Thermana Park Laško za
vstope od ponedeljka do petka. Popust NE velja v času praznikov in počitnic.
10-odstotni popust za bazen, bazen in savno ter na wellness in fizioterapevtske storitve. Izključene
so večerne akcijske ponudbe. Popust NE velja ob vikendih, v času praznikov in vseh šolskih
počitnic.
Člani lahko izkoristijo ugodnosti na podlagi predložitve veljavnega osebnega dokumenta, kartice
Thermana cluba in članske izkaznice. Člani se ob prvem prihodu v Thermano (ob prvem koriščenju
ugodnosti) identificirajo s člansko izkaznico, na podlagi katere pridobijo brezplačno Modro kartico
Thermana cluba.
Popust velja na dan koriščenja storitve. Popusti se ne seštevajo z drugimi popusti, ki jih daje
ponudnik.

Terme Snovik – Kamnik, d. o. o., Snovik 7, Laze v Tuhinju, T 01 834 41 00 ali 080 81 23,
E info@terme-snovik.si, S www.terme-snovik.si, nudijo:
20-odstotni popust na redne kopalne karte, razen na prenosljive vstopnice, darilne vrednostne bone
in paketno ponudbo,
20-odstotni popust na vse wellness storitve (masaže, savne, kozmetične storitve, fizioterapijo) in
paketne storitve,
10-odstotni popust na aktualno ponudbo za bivanje.

Rimske terme, Terme resort, d. o. o.,
Toplice 10, Rimske Toplice, S www.rimske-terme.si, priznajo tele popuste:
10-odstotni popust na masažne in beauty storitve ter kopeli v Wellness centru Amalija (vse dni v
tednu),
10-odstotni popust na vse storitve v Medicinskem centru Valetuda,
15-odstotni popust na aktualne pakete namestitev v Rimskih termah. Ponudba ne velja za
morebitne pakete v akciji.
20-odstotni popust na vstop v Deželo savn Varinia (4-urne ali celodnevne vstopnice, od
ponedeljka do četrtka, popusti ne veljajo na večerno vstopnico po 18. uri),
30-odstotni popust na redno ceno kopalne karte (4-urne ali celodnevne vstopnice, od ponedeljka
do četrtka, popusti ne veljajo na 2-urno vstopnico in večerno vstopnico po 18. uri),
Za bivanje v termah vam zaračunajo 45,00 € na osebo na noč v dvoposteljni sobi od ponedeljka do
petka (minimalna doba bivanja je dve noči) v Hotelu Zdraviliški dvor**** s polpenzionom,
neomejenim kopanjem, ogledom muzeja, brezplačno uporabo kopalnega plašča in copat, prostim
vstopom v fitnes; doplačilo za klasično enoposteljno sobo je 5,00 € na noč.
Popusti na storitve se priznajo s člansko izkaznico na sami recepciji hotela. Popust velja na dan
koriščenja storitev in ne velja za nakup darilnih bonov. Popust se ne sešteva z ostalimi popusti, ki
jih nudi podjetje Rimske terme, d. o. o.

UNIOR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.,
Cesta na Roglo 15, Zreče, T 03 757 61 45, E unitur@unitur.eu, S www.unitur.eu
Člani imajo pri rezervaciji bivanja na Rogli in v Termah Zreče 10-odstotni popust na redne cene
penzionov, polpenzionov, najemov in paketov iz veljavnega cenika.

Različne storitve
Optika Primc, Likozarjeva ulica 28, Kranj, T 04 235 45 70, 041 378 955, S
www.optikaprimc.com, nudi:
20-odstotni popust pri nakupu novih korekcijskih očal,
20-odstotni popust pri nakupu sončnih očal.
Brezplačna kontrola vida in meritve očesnega tlaka (predhodna najava po telefonu).

Upina, d. o. o., dopolnila k prehrani, Franca Nebca 14, Ljubljana (Rakovnik), S www.upina.si,
T 041 257 991, nudi:
10-odstotni popust na Lecitine (tudi z dodatkom E-vitamina, selena, ginsenga ali Femina plus),
sladila Sunvit in unikatne instant čaje UPITE (zeleni, črni, beli, hibiskus ter ti čaji z dodatki) do 31.
12. 2019 v naši trgovini. Obiščite nas ali pokličite za brezplačni katalog izdelkov ali vzorčkov.

Frizerstvo Vera, Vera Konrad, s. p., vam v svojem salonu na Tržaški cesti 35, Postojna,
nudi 15-odstotni popust na frizerske storitve.

Studio Kvadrus, Jarška cesta 36a, Ljubljana, T 041 704 363, E info@kvadrus.si,
nudi v svojem salonu 50-odstotni popust na storitve (redna cena je 60 eur, plačate samo 30 eur).
Masažne storitve izvaja medicinsko usposobljeni kader. Za obisk se predhodno naročite.

Medicinske storitve, d. o. o., Dunajska 158, Ljubljana, T 070 393 089, E
msp.slo@gmail.com
5-odstotni popust na izvajanje storitve specialne pedikure za diabetike.

Salon DIVINA, Ulica talcev 2, Ljubljana Poljane, T 01 43 43 821 ali T 040 24 77 24.
Članom zveze in društva omogočamo 10-odstotni popust za vse storitve: medicinska pedikura
in nega nog, strokovna obravnava diabetičnega stopala, manikira 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). Za obisk se predhodno naročite.

Proloco medico, d. o. o., v trgovini Hrvatski trg 1, Ljubljana, S www.proloco-medico.si:
nudijo 5-odstotni popust za vse izdelke, ki niso v akcijskih prodajah, ne glede na vrsto plačila
(popust ne velja za artikle, ki jih dobijo kupci ob predložitvi naročilnice za medicinskotehnični
pripomoček v breme ZZZS in za artikle z določeno fiksno ceno).

Zaloker & Zaloker, d. o. o., v specializirani trgovini na Kajuhovi ulici 9, Ljubljana,
brezplačni T 080 1880, S www.zaloker-zaloker.si, nudijo:
5-odstotni popust pri nakupu merilnikov za merjenje glukoze v krvi, testnih lističev in lancet
Ascensia, oblog za zdravljenje ran PolyMem in začasne pooperativne obutve Healing shoe,
proizvajalca Schein.
Za še večji popust in druge ugodnosti vabijo k včlanitvi v progam Za lažje življenje, več si
oglejte na povezavi: https://www.zaloker-zaloker.si/sl/novice/program-za-lazje-zivljenje/.

Specializirana trgovina HARTMANN plus z medicinskimi pripomočki
Nahaja se v nakupovalnem središču BTC na diskretni lokaciji, Letališka cesta 3c, Ljubljana
(med trgovino Harvey Norman in Bauhaus), omogočen dostop za invalide in zagotovljena
parkirna mesta. Delovni čas od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro, T 080 50 75, S
www.hartmannplus.si, nudi:
10-odstotni popust na celoten nabor izdelkov v trgovini. Kuponi, boni, popusti in akcije se ne
seštevajo. Popust ne velja na zaklenjene cene in na izdelke na medicinsko naročilnico, ki jo
predpiše zdravnik.

Ekskluzivni zastopnik za OPED Nemčija:
TKM Kralj Vital, Marko Kralj, s. p., Šentvid pri Stični 3b, Šentvid pri Stični, S www.oped.si
V prodajalni Zastopstvo OPED za Slovenijo, Center Murgle, Cesta v Mestni log 55/1,
Ljubljana, T 031 893 491in 031 893 492, ponuja:
20-odstotni popust pri nakupu vseh izdelkov za diabetično nogo OPED (Nemčija), pri nakupu ali
izposoji elektrostimulatorja za lajšanje bolečin in krepitev mišic, pri nakupu specialnih diabetičnih
in kompresijskih nogavic nemške proizvodnje (medicinski pripomočki razreda 1) in pri nakupu
vseh dopolnilnih produktov.

Hiperbarični center OKSI, Tržaška cesta 116, Ljubljana, T 041 690 391, E
hc.oksi@gmail.com S www.hc-oksi.si
Nudijo v svojem centru 20-odstotni popust na polno ceno storitve iz cenika za hiperbarične
kisikove terapije. Za obisk se predhodno naročite.

Medika, specializirane trgovine z medicinskimi pripomočki, S www.vpd.si
V vseh trgovinah Medika diabetikom na podlagi članske izkaznice v letu 2019 nudijo 10-odstotni
popust na vse izdelke lastne blagovne znamke. Popust ne velja za izdelke na naročilnico, za
izdelke v akciji in na že znižane izdelke.
V trgovini Medika MC Tabor v Mariboru opravljajo tudi svetovanje za lažje življenje s sladkorno
boleznijo. Naročanje med 8. in 10. uro, T 030 703 902.
Medika Kranj, ZD Kranj
Gosposvetska 10a, Kranj
T 04 236 90 88
E medika.kranj@vpd.si

Medika Jesenice
Cesta maršala Tita 114, Jesenice
T 04 586 12 14
E medika.jesenice@vpd.si

Medika Celje, ZD Celje
Gregorčičeva 5, Celje
T 03 543 43 52
E medika.celje@vpd.si

Medika Bolnica, UKC Maribor
Ljubljanska 5, Maribor
T 02 300 28 82
E medika.bolnica@vpd.si

Medika Kočevje, ZD Kočevje
Roška 18, Kočevje
T 01 893 90 17
E medika.kocevje@vpd.si

Medika MC Tabor, Maribor
Ulica Eve Lovše 1, Maribor
T 02 229 52 46
E medika.mercator@vpd.si

Medika Bled
Pot na Lisice 4, Bled
T 04 574 50 70
E medika.bled@vpd.si

Tosama, d. o. o., S www.tosama.si
specializirana trgovina z medicinskimi pripomočki in izdelki za zdravo življenje. V trgovinicah
boste našli izdelke za
• osebno nego in zaščito,
• sanitetni in obvezilni material,
• obloge za sodobno oskrbo rane,
• pripomočke za inkontinenco,
• medicinske pripomočke za diabetes,
• medicinske pripomočke za stomo,
• ortopedske pripomočke,
• pripomočke za inhalacijsko terapijo,
• merilnike krvnega tlaka, termometre,
• kompresijske nogavice in povoje,
• izdelke in pripomočke za nego otrok in mamic,
• igrače za dojenčke in malčke,
• naravno kozmetiko,
• prehranska dopolnila, superživila in čaje,
• izdelke za dom in vrt,
• izdelke za nego in higieno ljubljenčkov in darilni program.
Ali veste, da je Tosama pogodbeni dobavitelj ZZZS? Medicinske pripomočke dobite tudi z
naročilnico, ki vam jo predpiše zdravnik. Naročilnico prinesite v Belo štacunco, kjer vam bomo
priskrbeli medicinski pripomoček, ki ga potrebujete (pri diabetesu, inkontinenci, rani, stomi ipd.).
V vseh Belih štacuncah diabetikom ob predložitvi članske izkaznice v letu 2019 nudijo 10
odstotkov popusta na redne cene izdelkov . Popusti, akcije in ostali kuponi in boni ugodnosti
se med seboj ne seštevajo. Popust ne velja v spletni trgovini, na zaklenjene cene, darilne bone
in na izdelke na naročilnico za medicinske pripomočke, ki jo predpiše zdravnik.
DOMŽALE
Vir ‒ ob podjetju Tosama
Šaranovičeva cesta 35
1230 Domžale
T 01 72 90 248

IZOLA
Ob tržnici
Ljubljanska ulica 1
6310 Izola
T 05 64 00 674

LJUBLJANA
BTC City, Dvorana A
visoko pritličje
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
T 01 32 05 709

IDRIJA
Drogerija Tuš Idrija
Lapajnetova ulica 33
5280 Idrija;
T 05 62 03 220

KAMNIK
Ljubljanska cesta 4f
1241 Kamnik
T 01 32 04 657
MARIBOR
Tabor, Jezdarska ulica 4
2000 Maribor
T 02 62 09 662
KOPER
Nasproti tržnice
Pristaniška 19
6000 Koper
T 05 62 72 533

KRANJ
Planet Tuš Kranj
Cesta Jaka Platiše 18
4000 Kranj
T 04 62 01 350
LITIJA
v stavbi Socialnovarstvenega
centra
Ljubljanska ulica 3
1270 Litija;
T 01 62 02 399
SPLETNA TRGOVINA
www.tosama.si
Za pomoč po telefonu smo dosegljivi
od 7. do 15. ure, sicer vas prosimo za
e-pošto: spletna.trgovina@tosama.si
T 01 72 90 110

Sanolabor, S www.sanolabor.si.
V Sanolaborjevih specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
zdravili brez recepta in raznovrstnimi izdelki za zdravo življenje, nudijo pri nakupu vsem
članom 5-odstotni popust. Popust ne velja za blago, ki je že znižano ali je v akciji.
Specializirane Sanolaborjeve prodajalne:
Ljubljana
Citypark
Šmartinska 152
T 01 521 12 88
Cigaletova 9
T 01 23 25 371
Koseze
Ulica bratov Učakar 54
T 01 510 84 48
Celovška 280
T 01 510 85 19
Vič Interspar
Jamova 105
T 01 423 73 00
Izposojevalnica
Leskoškova 4
T 01 585 43 40.
Medvode
pri trgovini Spar
Cesta komandanta Staneta 4a
T 01 235 54 60
Domžale
Slamnikarska 1
T 01 724 44 23
Postojna
Zdravstveni dom
Prečna 2
T 05 720 36 10
Brežice
Zdravstveni dom
Černelčeva 8
T 07 499 32 00

Sevnica
Zdravstveni dom
Trg svobode 14
T 07 816 28 40
Ribnica
Zdravstveni dom
Majnikova 1
T 01 836 97 56
Maribor
City Maribor
Ul. Vita Kraigherja 5
T 02 231 05 76
Nakupovalno središče Europark
Pobreška cesta 18
T 02 320 74 54
Novo mesto
Qlandia center Novo mesto
Otoška cesta 5
T 07 393 02 60
Slovenj Gradec
Mercator center
Ronkovska 4a
T 02 883 86 06
Trbovlje
Trg revolucije 26
T 03 563 02 96
Nova Gorica
Mercator center
Industrijska cesta 6
Kromberk
T 05 333 44 96

Murska Sobota
Ulica Staneta Rozmana 7
T 02 536 10 30
Velenje
Tomšičeva cesta 13–15
T 03 897 73 20
Jesenice
Mercator center
Spodnji Plavž 5
T 04 583 64 60
Koper
Pristaniška 2 (na tržnici)
T 05 626 26 70
Celje
Mercator center
Opekarniška cesta 9
T 03 491 17 01
Sanolabor – Prosana
Kocbekova ulica 4
T 03 544 33 95
Kranj
pri trgovini Eurospin
Bleiweisova 30
T 04 252 11 34
Kamnik
Qlandia center
Domžalska 3
T 01 831 18 63
Kočevje
Ljubljanska cesta 19
T 01 292 77 93

