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PONUDNIKI UGODNOSTI  
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA 
LJUBLJANA IN OKOLICA 

 
ODŠKODNINSKA TOČKA d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, PE Ljubljana, Na jami 18 
www.odskodninska-tocka.si 
zavarovalništvo 
 

20 % popusta za vse storitve podjetja, razen za 
storitev uveljavljanja odškodninskih postopkov iz 
naslova delovnih nezgod 
ODŠKODNINSKA TOČKA d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Miha Novak, Na jami 18 
www.odskodninska-tocka.si 
zavarovalništvo 
 

20 % popusta za vse storitve podjetja, razen za 
storitev uveljavljanja odškodninskih postopkov iz 
naslova delovnih nezgod 
VEEL, Eva Remškar s.p. 
1000 LJUBLJANA, Bilečanska 5 
www.veel.si 
trgovina 
 

50 % popusta za nakup izdelkov iz programa; 
možnost obročnega plačila (30 % pologa + 6 
obrokov) 

MERCATOR d.d. 
1001 LJUBLJANA, Dunajska c. 
107 
www.mercator.si 
trgovina 
 

- 10 % popusta za 20 izdelkov iz 
košarice osnovnih življenjskih 
potrebščin (seznam na voljo na 
www.zsss.si) - popust velja vse 
dni v tednu, razen ob torkih; ob 
četrtkih tega popusta ne morejo 
koristiti tisti upokojenci, ki ta dan 
uveljavljajo Mercatorjev četrtkov 
popust za upokojence; - 12 % 
popusta ob uveljavljanju 
Mercatorjevega "torkovega 10 % 
popusta TO"; - 2 % splošnega 
popusta na celoten znesek nakupa 
v vseh živilskih prodajalnah 
(razen franšiznih), Intersportu, 
prodajalnah Tehnika, Pohištvo in 

Gradnja ter tekstilnih prodajalnah; 
- s plačilno kartico ZSSS-DH 
veljajo tudi Posebni Pikini 
popusti, sicer pa se plačilna 
kartica ZSSS-DH in Pika kartica 
ne združujejo; o uveljavljanju 
popustov s kartico ZSSS-DH pred 
začetkom postopka na blagajni 
obvestite blagajničarko; - 2 % 
popusta za nakup turističnih 
aranžmajev M holidays v 
poslovalnicah M holidays 
MICRO TEAM d.o.o. 
1117 LJUBLJANA, Cesta 
Andreja Bitenca 68 
www.microteam.si 
računalništvo 
 

35 % popust na vsakokratni 
veljavni cenik pri plačilu 
kateregakoli rač. izobraževanja, 
razen auto CAD; 10 % popust na 
priporočene prodajne cene, ki jih 
določa NEC/BULL pri nakupu 
nove opreme, 10 % na priporoč. 
prodaj. cene rabljene opreme 
KOZMETIKA ZDENKA 
KAHNE 
1000 LJUBLJANA, Štihova 12 
www.kozmetikakahne.si 
kozmetika 
 

10% popust na vse storitve 
centra Kahne ali ob izvedeni 
storitvi brezplačno izvedba 
dodatne storitve v vrednosti 
najmanj 20 % opravljene storitve, 
ali ob izvedeni storitvi brezplačno 
poklonil testni komplet izdelkov 
Kozmetike Kahne 

MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 
1000 LJUBLJANA, Kongresni trg 9 
www.mestna-optika.si 
optika 
 

15 % popust na vse artikle; brezplačni 
zdravniški pregledi 
BUTIK MARNI SLAŠČIČARSTVO 
1000 LJUBLJANA, Celovška c. 134 
www.marni.si 
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slaščičarstvo 
 

10 % popust za nakup kateregakoli izdelka iz 
redne prodje, 15 % popust za nakup tort po 
naročilu, 20 % popust za nakup nad 83.46 EUR 
MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 
1000 LJUBLJANA, Ljubljanske brigade 8 
www.mestna-optika.si 
optika 
 

15 % popust na vse artikle; brezplačni 
zdravniški pregledi 
MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 
1000 LJUBLJANA, Tugomerjeva 56 
www.mestna-optika.si 
optika 
 

15 % popust na vse artikle; brezplačni 
zdravniški pregledi 
MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 
1241 KAMNIK, Kovinarska c. 36 
www.mestna-optika.si 
optika 
 

15 % popust na vse artikle; brezplačni 
zdravniški pregledi 
BALOH INTERNATIONAL d.o.o. 
1236 TRZIN, Brodišče 12 
www.baloh.com 
trgovina s talnimi oblogami 
 

10 % popust na celotno ponudbo rednega 
programa in akcijske ponudbe (razprodaje so 
izvzete), brezplačna dostava po celi Sloveniji 

CALIFIT d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Barjanska c. 
60 
www.calivita.com 
prodaja prehrambenih artiklov 
 

15 % popust na produkte 
Calivite International 

OPTIKA 23 
1236 TRZIN, Ljubljanska 12 b 
optika 
 

20 % popust na vsa korekcijska in sončna očala 
ter na sončna očala z dioptrijo; brezplačen 
okulistični pregled - koncesija 
ODISEJ, Turistična agencija 

1000 LJUBLJANA, Pot k sejmišču 32; Mercator 
Hura Črnuče 
www.odisej.net 
turizem 
 

7 % popust na lastne in tuje aranžmaje; obročno 
odplačevanje, ki je navedeno v katalogih 
ODISEJ, Turistična agencija 
1290 GROSUPLJE, Cesta na Krko 
www.odisej.net 
turizem 
 

7 % popust na lastne in tuje aranžmaje; obročno 
odplačevanje, ki je navedeno v katalogih 
UČILA INTERNATIONAL 
1000 LJUBLJANA, Miklošičeva cesta 11 
www.ucila.si 
knjigarna 
 

10 % popust na vse izdaje založbe Učila v vseh 
knjigarnah Felix (popust ni združljiv z drugimi 
popusti v knjigarnah) 
UČILA INTERNATIONAL 
1000 LJUBLJANA, Šmartinska 152, BTC 
www.ucila.si 
knjigarna 
 

10 % popust na vse izdaje založbe Učila v vseh 
knjigarnah Felix (popust ni združljiv z drugimi 
popusti v knjigarnah) 
ŠPAN d.o.o 
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, Tržaška 
547 
www.span.si 
avtomobilizem 
 

10 % popust na gotovinsko plačilo pri nakupu 
pnevmatik, ALU platišč in storitev; 5 % popust 
na obročno odplačevanje (do 6 mesecev); na 
akcije ni popustov 
CVETLIČARNA TINA - CVETJE ČATEŽ d.d. 
1000 LJUBLJANA, Dunajska 50 
cvetličarstvo 
 

5 % popust pri nakupu 
MAYA MAYA 
1000 LJUBLJANA, Brnčičeva 13 
www.mayamaya.net 
trgovina 
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10 % popust na vse izdelke 
MAYA MAYA 
1000 LJUBLJANA, BTC, Pod Emporiumom, 
Šmartinska 152 
www.mayamaya.net 
trgovina 
 

10 % popust na vse izdelke 
ONAON d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Dunajska 13 
www.ona-on.si 
trgovina 
 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 
razprodaji 
M HOTEL 
1000 LJUBLJANA, Derčeva 4 
www.m-hotel.si 
turizem 
 

10 % na nočitve za cene objavljene v hotelu 
BJ SPORTLINE d.o.o. - Trgovina ŠUSS 
1000 LJUBLJANA, Šmartinska c.152 
trgovina 
 

10 % na vse artikle 
RIBIŠTVO MOŽINA 
1000 LJUBLJANA, Gregorčičeva 7 
www.ribistvo-feri.si 
ribištvo 
 

5 % na vse artikle in storitve 
ONAON d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Šmartinska 152, BTC 
www.ona-on.si 
trgovina 
 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 
razprodaji 
ONAON d.o.o. 
1240 KAMNIK, Maistrova 16 
www.ona-on.si 
trgovina 
 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 
razprodaji 
ONAON d.o.o. 
1290 GROSUPLJE, Taborska c. 4 
www.ona-on.si 
trgovina 

 
10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 

razprodaji 
ONAON d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Dunajska 48 
www.ona-on.si 
trgovina 
 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 
razprodaji 
ONAON d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Pivovarniška 8 
www.ona-on.si 
trgovina 
 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 
razprodaji 
ONAON d.o.o. 
1230 DOMŽALE, Ljubljanska 72 
www.ona-on.si 
trgovina 
 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 
razprodaji 
ONAON d.o.o. - diskont 
1000 LJUBLJANA, Trubarjeva 81 
www.ona-on.si 
trgovina 
 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 
razprodaji 
OPTIKA CESTNIK, Optika in trgovina Igor 
Cestnik s.p. 
1270 LITIJA, Valvasorjev trg 6 
optika 
 

7 % popust na korekcijska očala 
RSH d.o.o., Trgovina Litija 
1270 LITIJA, Remy center, Ulica Mire Pregljeve 
4 
računalništvo 
 

10 % popust na storitve podjetja; 2 % popust ob 
nakupu računalniške opreme vrednosti nad 
417.29 EUR 
POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1000 LJUBLJANA, Prodajalna Glamour, 
Šmartinska 152 (Hala A, BTC) 
www.polzela.com 
trgovina 
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5 % popust ob gotovinskem plačilu 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1000 LJUBLJANA, Prodajalna Diana, 
Miklošičeva 22 
www.polzela.com 
trgovina 
 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1000 LJUBLJANA, Prodajalna Fler, Slovenska 
51 
www.polzela.com 
trgovina 
 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1230 DOMŽALE, Prodajalna Ajda, Ljubljanska 
87 
www.polzela.com 
trgovina 
 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1000 LJUBLJANA, Prodajalna Manca, Resljeva 
38 
www.polzela.com 
trgovina 
 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1000 LJUBLJANA, Prodajalna Lina, Čopova 5 a 
www.polzela.com 
trgovina 
 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1241 Kamnik, Prodajalna Saša, Glavni trg 18 
www.polzela.com 
trgovina 
 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
1000 LJUBLJANA, Prodajalna Outlet, 
Šmartinska c. 152 (BTC) 
www.polzela.com 
trgovina 
 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
MODNI NAKIT CLAUDIA 

1000 LJUBLJANA, Citypark, Šmartinska 152 g 
trgovina 
 

10 % popust pri gotovinskem nakupu nad 20.86 
EUR 
MODNI NAKIT CLAUDIA 
1000 LJUBLJANA, Trubarjeva 20 
trgovina 
 

10 % popust pri gotovinskem nakupu nad 20.86 
EUR 
MIZARSKA DELA IN PARKETARSTVO 
Modrijan Anton s.p. 
6230 POSTOJNA, Tržaška c. 30 
parketarstvo 
 

10 % popust za mizarske, parketarske storitve: 
polaganje, brušenje in lakiranje parketa, 
polaganje laminatov, obnova starega parketa; 
storitve nudi na območju Cerknice, Logatca, 
Postojne, Il. Bistrice, Sežane; naročila na 
041/584-383 
ZLATARSTVO - GRAVERSTVO Janez Pečnik 
s.p. 
1000 LJUBLJANA, BTC CITY, HALA A 
zlatarstvo 
 

10 % gotovinski popust na zlat in srebrn nakit, 
razen za nakit v akciji ali razprodaji 
LIB 
4000 KRANJ, Gosposvetska ulica 11 
terenska prodaja 
 

10% popusta za gotovinsko plačilo; 5% popusta 
za izdelke plačane na obroke. Informacije o 
prodaji na terenu dobite na telfonski št. 041 579 
438 

NATURA - SOVEN 
PREDILNICA SRBLIN 
1000 LJUBLJANA, Ciril 
Metodov trg 5 
www.soven.si 
trgovina 
 

12% popusta pri nakupu prešitih 
oddej, nadvložkov, vzglavnikov 
in volnenih tepihov; 4% popusta 
pri obročnem odplačevanju 
(največ 5 obrokov) 
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SOFISTUS, Zavod za sodobno 
izobraževanje 
3000 CELJE, Samova 6 
www.sofistus.si 
izobraževanje 
 

15 % popust za tečaje tujih 
jezikov, retorike, NLP in 
računalništva 
SOFISTEK, Zavod za sodobno 
izobraževanje 
3000 CELJE, Samova 6 
www.sofistek.info 
izobraževanje 
 

15 % popust za izlete, tabore, 
počitnice za otroke od 4 do 12 let; 
možnost obročnega plačila 

AVTOŠOLA JEŽICA 
1000 LJUBLJANA, Ptujska 6 
avtošola 
 

5% popusta za izpit B, C in E kategorije; 
brezplačen tečaj CCP 
MOTO SET d.o.o. 
1225 LUKOVICA, Prevoje 33 
šport in rekreacija 
 

10 % popust za kolesa in kolesarsko opremo v 
redni prodaji; 10 % popust za servis koles 
MESTNA OPTIKA 
1000 LJUBLJANA, Kongresni trg 9 
optika 
 

15 % popust na vse artikle; brezplačni 
zdravniški pregledi 
VELETEKSTIL 
1000 LJUBLJANA, Masarykova 17 
trgovina s konfekcijo 
 

10 % popusta za vse artikle v redni prodaji ; 
popust se ne sešteva in ne velja za artikle, ki so v 
akciji ali v zlati jami 
VELETEKSTIL Billerbeck Shop 
1000 LJUBLJANA, Šmartinska 152 
trgovina 
 

10 % popusta za vse artikle v redni prodaji ; 
popust se ne sešteva in ne velja za artikle, ki so v 
akciji ali v zlati jami 

VELETEKSTIL-C+ 
1000 LJUBLJANA, Celovška 111 
trgovina s konfekcijo 
 

10 % popusta za vse artikle v redni prodaji ; 
popust se ne sešteva in ne velja za artikle, ki so v 
akciji ali v zlati jami 
VELETEKSTIL-CITY PARK-TOP 42 
1000 LJUBLJANA, Šmartinska 152 
trgovina s konfekcijo 
 

10 % popusta za vse artikle v redni prodaji ; 
popust se ne sešteva in ne velja za artikle, ki so v 
akciji ali v zlati jami 
FOTO ASJA d.o.o., PE DT FOTO 
1000 LJUBLJANA, Dolenjska c. 208 
foto 
 

15 % popust pri fotografiranju za osebne 
dokumente; 10 % popust pri izdelavi fotografij iz 
negativa 
ELKROJ d.d. 
1230 DOMŽALE, Ljubljanska 88 
www.elkroj.si 
trgovina 
 

5 % popust na izdelke Elkroja in ostali prodajni 
program; popusti se ne seštevajo; popust ne velja 
na izdelke v akciji in v času sezonskega znižanja 
ELKROJ d.d. 
1000 LJUBLJANA, Celovška 32 
www.elkroj.si 
trgovina 
 

5 % popust na izdelke Elkroja in ostali prodajni 
program; popusti se ne seštevajo; popust ne velja 
na izdelke v akciji in v času sezonskega znižanja 
ELKROJ d.d. 
1000 LJUBLJANA, BTC, Hala VI, Šmartinska 
152 
www.elkroj.si 
trgovina 
 

5 % popust na izdelke Elkroja in ostali prodajni 
program; popusti se ne seštevajo; popust ne velja 
na izdelke v akciji in v času sezonskega znižanja 

ZALOŽBA ROKUS d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Stegne 9 b 
www.rokus.com 
knjigarna 
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10 % popust na program PONS; 

5 % popust na učbenike ter ostale 
knjižne izdaje; velja za naročila 
na tel. 01/513-46-00; faks 01/513-
46-79; e-mail: 
narocila@rokus.com (člani krijejo 
stroške poštnine 2.09 EUR) 
CENTER ROKUS 
1000 LJUBLJANA, Mestni trg 6 
www.rokus.com 
knjigarna 
 

10 % popust na program PONS; 
5 % popust na učbenike ter ostale 
knjižne izdaje  

MOTEL MEDNO d.o.o. 
1210 LJUBLJANA ŠENTVID, Medno 54 
turizem 
 

10 % popust za motelske namestitve pri bivanju 
najmanj dve noči; 5 % popust pri vrednosti 
gostinskih uslug (razen cigaret) nad 5.000 SIT; 
10 % popust pri vrednosti gostinskih uslug (razen 
cigaret) nad 41.73 EUR 
ZEPTER SLOVENICA d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, IPC LUBLJANA, 
Gregorčičeva 13 a 
trgovina 
 

10 % popust za vse izdelke iz vrhunskega 
plemenitega jekla 18/10; 10 % popust za vse 
izdelke za vakuumsko shranjevanje hrane; popust 
ne velja za izdelke v akciji; terenska prodaja, 
predstavitve na domu 
ABA OPTIKA d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Linhartov podhod, Dunajska 
50 
optika 
 

10 % popust pri gotovinskem nakupu vseh vrst 
očal 
KOLESAR LJUBLJANA 
1000 LJUBLJANA, Šmartinska 152 
šport in rekreacija 
 

10 % popust pri plačilu z gotovino za vse 
izdelke in servisne storitve 
PARKETARSTVO MATJAŽ TREKMAN s.p. 
1000 LJUBLJANA, Cesta na Brdo 70 

parketarstvo 
 

10 % popust za storitve; brezplačen ogled 
objekta; svetovanje 
TRGOVINA ŽIVEX LJUBLJANA 
1000 LJUBLJANA, Šmartinska cesta 102 
trgovina 
 

7 % popust za nakup izdelkov iz 
maloprodajnega programa podjetja, razen 
izdelkov, ki so v akciji, gradbenega materiala, 
akcija Živko, živčeve ograjne cene 

DELAVSKA HRANILNICA 
1000 LJUBLJANA, Miklošičeva 
5 
www.delavska-hranilnica.si 
bančno posredovanje 
 

dve leti brez stroškov vodenja 
OR, brezplačna pristopnina v 
spletno banko,obrestna mera 0,3 
odstotne točke nižja od 
vsakokratne veljavne obrestne 
mere, možnost pridobitve 
premostitvenega kredita do 12 
mesecev za prenos OR iz druge 
banke z obrestno mero, ki je za 
0,6 odstotne točke nižja od 
vsakokrat veljavne, stroški 
odobritve kredita nižji za 10 % od 
vsakokratne ponudbe DH za 
tovrstno storitev za ročnost do 
120 mesecev, nadomestilo za 
plačilo položnice 0,36 € 
DELAVSKA HRANILNICA 
1000 LJUBLJANA, Dalmatinova 
4 
www.delavska-hranilnica.si 
bančno posredovanje 
 

dve leti brez stroškov vodenja 
OR, brezplačna pristopnina v 
spletno banko,obrestna mera 0,3 
odstotne točke nižja od 
vsakokratne veljavne obrestne 
mere, možnost pridobitve 
premostitvenega kredita do 12 
mesecev za prenos OR iz druge 
banke z obrestno mero, ki je za 
0,6 odstotne točke nižja od 
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vsakokrat veljavne, stroški 
odobritve kredita nižji za 10 % od 
vsakokratne ponudbe DH za 
tovrstno storitev za ročnost do 
120 mesecev, nadomestilo za 
plačilo položnice 0,36 € 

TERME SNOVIK 
1240 KAMNIK, Molkova pot 5 
turizem 
 

10% popusta za vstopnico v bazen 
VERIS d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Stegne 7 
www.veris.si 
izobraževanje 
 

10 % popusta na splošne 
jezikovne tečaje; 15 % popusta na 
specializirane jezikovne tečaje; 15 
% popusta na delavnice; 10 % 
popusta na seminarje za 
prevajalce 

COLOR-PHOTO 
1230 DOMŽALE, Ljubljanska 76 
foto 
 

10% popusta za fotografske storitve plačane z 
gotovino 
TRGOVINA SVETILA 
1230 DOMŽALE, Breznikova 15 
trgovina 
 

10% popusta za vse artikle 
TRGOVINA SVETILA 
1230 DOMŽALE, Poslovni center Špar-Breza 
trgovina 
 

10% popusta za vse artikle 
OBLIKOVANJE NAKITA ZUPAN 
1230 DOMŽALE, Breznikova 15 
zlatarstvo 
 

10% popusta za nakup blaga in storitve 

 

MASAŽNI SALON Am 
1000 LJUBLJANA, Zaloška 269 
www.masaza-am.com 
kozmetika 
 

15% popusta za vse vrste masaž 

FITNES CENTER LOŽAR 
1230 DOMŽALE, Javorjeva 10 
šport in rekreacija 
 

20% za storitve v fitnesu 
IZOBRAŽEVALNI CENTER PERIGEJ 
1000 LJUBLJANA, Stegne 7 
inštrukcije 
 

5% popusta za strokovne inštrukcije in 
izobraževalne programe za učence srednjih šol; 
5% popusta za inštrukcije in izobraževalne 
programe za učence osnovnih šol; 5% popusta za 
strokovne inštrukcije in in izobraževalne 
programe za odrasle; 10% popusta za 
izobraževalne programe v tujini; 10% popusta za 
izobraževanje na domu 

TRGOVINA WENICE 
LJUBLJANA 
1000 LJUBLJANA, Dunajska 48 
(Plava laguna) 
trgovina s konfekcijo 
 

10 % popust za nakupe 
otroškega tekstila, obutve in 
dodatkov po rednih cenah 
TRGOVINA WENICE KAMNIK 
1241 KAMNIK, Šutna 37 
trgovina s konfekcijo 
 

10 % popust za nakupe 
otroškega tekstila, obutve in 
dodatkov po rednih cenah 
TRGOVINA WENICE 
VRHNIKA 
1360 VRHNIKA, Ljubljanska 
cesta 29 (Spar center) 
trgovina s konfekcijo 
 

10 % popust za nakupe 
otroškega tekstila, obutve in 
dodatkov po rednih cenah 

TERMOTEHNIKA d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Prodajni center Ljubljana, 
Gerbičeva 98 
trgovina 
 

3 % popust za plačilo z gotovino; 5 % popust za 
plačilo z gotovino nad 500,00 € 
BIOLES HORIZONT d.o.o. 
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2000 MARIBOR, Vodovodna ulica 30 c 
trgovina 
 

25 % popusta za peči na lesno biomaso 
Coolwex; brezplačni ogled in svetovanje na 
domu 

ADESCO d.o.o. 
3320 VELENJE, Koroška c. 37a 
turizem 
 

10 % popusta na redne cene za 
najem apartmaja v sklopu 
kopališko-zdraviliškega 
kompleksa Terme 3000 v 
Moravskih toplicah 
KLIMA CENTER HORIZONT 
2000 MARIBOR, Vodovodna 
ulica 30 c 
trgovina 
 

10 % popusta za klimatske 
naprave Coolwex; 5 % popusta za 
toplotne črpalke Coolwex; 
dodatni 6 % popust za avans; 
brezplačni ogled in svetovanje na 
domu; popusti ne veljajo na 
modele v akciji in se ne seštevajo 
VELOG d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Brnčičeva 29 
http://www.velog.si 
avtomobilizem 
 

20 % popust za akumulatorje in 
baterije pri gotovinskem plačilu 

ZDRAVILSTVO DUŠKO PRAŠTALO 
1360 VRHNIKA, Gradišče 18 a 
zdravilstvo 
 

20% popusta pri prijavnini za bioterapijo 
DNEVNIK 
1000 LJUBLJANA, Kopitarjeva ulica 2 
časopisi 
 

33 % popusta za prva dva meseca naročniškega 
razmerja za nove naročnike časnika Dnevnik; 
21,5 % popusta do preklica naročniškega 
razmerja za časnik Dnevnik; brezplačno 
nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti ali 
nezgodne smrti; možnost pridobitve kreditne 
kartice Dnevnik American Express z vnaprej 

odobrenim posojilom do višini 2.086 €; nakup 
knjig, zgoščenk, filmov in drugih izdelkov po 
ugodnih cenah, z možnostjo vnaprejšnjega 
naročila ter brezplačne dostave na dom; 
brezplačen dostop do spletnega e-arhiva člankov; 
možnost začasnega prenaročanja oz. dostave 
časnika na izbran naslov; popusti pri plačilu 
malih oglasov; osmrtnic, zahval v časniku 
Dnevnik; telefon 01/308-21-81; faks 01/308-21-
89; e-naslov: objave@dnevnik.si  

PRVA LIGA KOČEVJE, 
Trgovski center Tuš 
1330 KOČEVJE, Reška cesta 13 
trgovina s konfekcijo 
 

5% popusta za izdelke iz redne 
kolekcije - ponudba Adidas, 
Puma, Aigle 

TRGO JOVAN 
1241 KAMNIK, Usnjarska cesta 9 
trgovina s talnimi oblogami 
 

3% popusta za parket za talno ogrevanje; 5% 
popusta za nakup lepila 
KOZMETIČNI SALON NATASHA 
1000 LJUBLJANA, Peričeva 17 
kozmetika 
 

10% popusta za kozmetične storitve kot so nega 
obraza, masaža, depilacija, manikura itd.; 5% 
popusta za nakup kozmetičnih preparatov za 
nego obraza in telesa 
FRIZERSKI STUDIO SAŠO 
1230 DOMŽALE, Slamnikarska 1 
frizerstvo 
 

10 % popusta na vse storitve 
SPLETNA TRGOVINA ESVET.COM 
1000 LJUBLJANA, Puhova 9 
www.esvet.com 
računalništvo 
 

2 % dodatnega popusta pri nakupu prenosnikov 
Toshiba, Samsung ali Asus 
BIMAROL d.o.o. 
1262 DOL PRI LJUBLJANI, Zaboršt pri Dolu 8 
f 
prodaja kurilnega olja in plinskih jeklenk 
 

nižja cena kurilnega olja (2 centa/liter) od 
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uradno objavljene cene; kupcem kurilnega olja 
ponudimo obročno odplačevanje pod pogoji, ki 
jih določa Delavska hranilnica; naročila na 
080/11-37 
SMUČARSKO DRUŠTVO VALENTIN 
VODNIK 
1000 LJUBLJANA, Tržaška 121 
šport in rekreacija 
 

10 % popust za servisiranje smuči, servisiranje 
boardov, montažo in premontažo okovja, 
brušenje drsalk 
SVETOVNO DRUŠTVO ZA 
IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV 
1000 LJUBLJANA, Gregorčičeva 9 a 
kozmetika 
 

10 % popust za masaže; popusti na akcije se ne 
seštevajo 

TRGOVINA SKINY REBEL 
1000 LJUBLJANA, Mašera 
Spasičeva 8 
www.rebel.si 
trgovina s konfekcijo 
 

7 % popust za artikle; ob plačilu 
s kartico ugodnosti ZSSS 
prejmete kartico ugodnosti Rebel 
TRGOVINA SKINY 
1000 LJUBLJANA, Dunajska 22 
www.rebel.si 
trgovina s konfekcijo 
 

7 % popust za artikle; ob plačilu 
s kartico ugodnosti ZSSS 
prejmete kartico ugodnosti Rebel 
TRGOVINA SKINY (Kapitelj) 
1000 LJUBLJANA, Poljanski 
nasip 8 
www.rebel.si 
trgovina s konfekcijo 
 

7 % popust za artikle; ob plačilu 
s kartico ugodnosti ZSSS 
prejmete kartico ugodnosti Rebel 

BAMBI LOGATEC - METRONIC KOMET 
d.o.o. 
1370 LOGATEC, Tržaška cesta 3 
www.metronic-center.si 
trgovina 

 
5 % popusta za artikle; v decembru 8 % popusta 

za artikle; pri akcijah se popust ne upošteva; ob 
desetih zbranih nalepkah, prejmete bon za 20 € 

GAMBIT TRADE d.o.o. 
1000 LJUBLJANA, Savska cesta 
3a 
www.enaa.com 
trgovina 
 

2 % popusta vseh izdelkov pri 
spletnem nakupu na 
www.enaa.com; do 10 % 
dodatnega popusta za 500 
izdelkov iz 5 različnih skupin 
izdelkov; skupine izbranih 
izdelkov se spreminjajo 
praviloma na dva meseca, pravico 
do popusta imajo člani, 
registrirani na enaa.com 
GENERALI 
ZAVAROVALNICA d.d. 
1000 LJUBLJANA, Kržičeva 3 
www.proficio.si/OSEBNA-
PREMOZENJSKA-
ASISTENCA.html 
zavarovalništvo 
 

5 % popusta za vsakokratno 
sklenitev avtomobilskega 
zavarovanja (AO, AO-plus, polni 
AK, delni AK); ugodnost se 
koristi preko spletne povezave 
http://www.proficio.si/OSEBNA-
PREMOZENJSKA-
ASISTENCA.html oz. podjetja 
Proficio Bit d.o.o.  

 


