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Spoštovani starši! 

 

Bliža se začetek nove sezone, pred katero pa je potrebno opraviti ustrezne zdravniške preglede naših 

športnikov. Za vas smo pripravili dva finančno zelo ugodna paketa, ki vključujeta vse potrebne aktivnosti za 

temeljit in strokoven pregled za mlajše in starejše športnike.  

 

Prvi paket za mlajše športnike, do 14. let vključuje: 

 Pregled športnika pri specialistu za medicino dela, prometa in športa, usmerjenega v športno 

medicino 

 Zdravniško spričevalo 

 Laboratorijske preiskave z odvzemom krvi iz vene z antikoagulantom: hemogram (levkociti, 

eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC), K-SR, odvzem urina, U-presejalni test (10 

parametrov), U-Sediment 

 EKG.  

Cena paketa znaša 45,13 EUR  

 

Drugi paket za starejše športnike, nad 14. let vključuje:  

 Pregled športnika pri specialistu za medicino dela, prometa in športa, usmerjenega v športno 

medicino 

 Zdravniško spričevalo 

 Laboratorijske preiskave z odvzemom krvi iz vene z antikoagulantom: hemogram (levkociti, 

eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC), K-SR, odvzem urina, U-presejalni test (10 

parametrov), U-Sediment 

 EKG  ter 

 spirometrijo.  

Cena paketa znaša 55,76 EUR  

 

Pregledi športnikov potekajo v ZD Ljubljana, pri izbranem specialistu športne medicine. Tovrstni pregledi so 

še posebej pomembni v dobi rasti za pravočasno ugotovitev zdravstvenega stanja mladega, razvijajočega 

organizma mladih športnikov. Prav tako je to dodatna varnost tudi pri aktivnih športnikih, ki imajo posebne 

fizične obremenitve. 

Trajanje pregleda (vseh preiskav skupaj) za  posameznega športnika je od pol ure (za otroke stare do 14. let)  

do ene ure (za starejše otroke).  

 

Oba pregleda se izvedeta v prostorih izvajalca z VAVČERJEM, ki ga po plačilu zneska posreduje agencija 

Medico Veritas staršem ali zakonitim skrbnikom športnika in vsebuje vse potrebne podatke za izvedbo 

pregleda za posameznega športnika.  
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Napotki za naročanje v treh korakih: 

 

1. Na e-naslov agencije Medico Veritas: info@medico-veritas.net pošljete sporočilo z imenom, 

priimkom in letnico rojstva športnika ter naziv kluba. Prosimo, da dopišete tudi vaše kontaktne 

podatke.  

 

2. V najkrajšem možnem času vam pošljemo račun ter vas pokličemo za določitev ustreznega termina 

pregleda. 

Plačilo: 

Koda namena: OTHR – Drugi nameni plačila 
Namen: Zdravniški pregled: IME in PRIIMEK (otroka ter leto rojstva) 
 
Znesek: glede na starost otroka (do 14 let 42,47 EUR po 14. letu 52,48 EUR) 
BIC banke prejemnika: BAKOSI2X 
IBAN: SI56 1010 0005 1941 846 
Referenca: SI00 441-00_ _ _-16 (št. računa) 
Naziv: Medico Veritas 

Naslov: Prečna ulica 2 

Kraj: 6230 Postojna 

 

3. Po prejemu plačila vam pošljemo VAVČER za pregled, ki velja kot napotilo in potrdilo o plačilu, z 

vsemi potrebnimi napotki. 

 

Otroci, ki pridejo na pregled, naj imajo s seboj: 

 -  zdravstveno kartico in 

 -  korekcijska očala, če jih imajo, ali kaj drugega (npr. slušni aparat…) 

 -  VAVČER. 

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo tudi na telefonski številki: 040 70 60 15. 

 

Prijeten pozdrav! 

 

 

Vaš, Medico Veritas 
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