
 

POPUSTI ZA ČLANE SINDIKATA SKEI Posočje 

 

 

 
Avto Krka:   
30% na tehnični pregled vozila 
 

 

10 % popusta na cene oskrbe z električno energijo 
Zanesljivo elektrika 24 za obdobje dveh let od začetka 
dobave, pri čemer se odjemalec veže za obdobje enega 
leta (VT: 0,06027 €/kWh brez DDV (0,07353 €/kWh z 
DDV), MT: 0,03194 €/kWh brez DDV (0,03897 €/kWh z 
DDV) in ET: 0,05003 €/kWh brez DDV (0,06104 €/kWh z 
DDV).  
 
Cena zemeljskega plina pod pogoji Akcije je razvidna iz 
cenika ZANESLJIVO PLIN – SINDIKAT in znaša 0,27800 
€/Sm3 brez DDV (0,33916 €/Sm3 z DDV) za obdobje 
enega leta 
 

 

 

GoPet:  30% na tehnični pregled vozila  
»Kupon za brezplačno pranje vozila« 

 

Delavska hranilnica 
 
 
Najugodnejše bančne tarife 
Kredit za člane Skei do višine 2100 evrov 
 

 

 
Bilaz d.o.o. 

Svetovanje in sklepanje pogodb pri zamenjavi 

telekomunikacijskih operaterjev TUŠMOBIL in T-2 

Računalniki, blagajne, videonadzorni in alarmni sistemi 

25% popusta na računalniške storitve, 5% ali več na 

računalnike, blagajne, tiskalnike, zaslone 
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Trgovina z gradbenim materialom.  
Popust se obračuna pri blagajni. 
 

 
-     5%     na vse artikle (razen na artikle v akciji) 
-   25%    na mešanje barv Caparol 
-   15%    na paro prepustne folije Riwega 
-   10%    na suho montažni program (razen na mavčne 
plošče) 
 

 Panovška cesta 3, Nova Gorica; TEL: 
05/3646690 

http://www.bilaz.si/
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QVYTZHWM/info@bilaz.si


(pri bivšem MIP-u Kromberk, zraven Surovine)  

 
Z nakupom kartice imate možnost koristiti popust v 
restavracijah in picerijah, ki jih dobite na seznamu. 

  
Cena kartice je 12,20€.  
Kot izdajatelj kartice, članom sindikata SKEI ponujam 
največji popust v višini 30%, kar pomeni 8,54€ za 
kartico. 
Za to ceno imajo z enim obiskom restavracije že skoraj 
pokrit nakup kartice, tako da se z ostalimi obiski 
restavracij prihranek samo povečuje. 
 
 

 www.karticadobertek.si 
 
 

 

AMD Gorica nudi članom sindikata SKEI Posočje: 
30% popusta na tečaje Cestno prometnih predpisov 
(CPP) in 1 brezplačno uro praktične vožnje za A in B 
kategorijo (avto ali motorna kolesa) 
 
Popusti veljajo za člane SKEI ter njihove otroke.  
 

 

 
 

 
 

 

Popust v višini 15% na tehnične preglede, storitve 
servisiranja in vzdrževanja vozila ter vulkanizerske 
storitve.  
AMZS član ima na zgoraj omenjene storitve 20% 
popust in v primeru, da je član naročnika tudi član 
AMZS, se popusti seštevajo.  
 AMZS d. d. PE Nova Gorica 

Polje 4, Šempeter pri Gorici 
 
 

 

    
 

 Trg svobode 6, Kobarid  

Tel:05 388 53 08 

 
Rafting, canyoning, hydrospeed, kajak spusti in kajak 
šole, spusti s kanuji, kolesarjenje, pohodništvo, poleti z 
jadralnim padalom v tandemu… 

- 15% popust za člane SKEI za individualne 
skupine 

- 20% popust za člane SKEI za skupine nad 8 
oseb 

- Popust na vse aktivnosti in hostel v Kobaridu 
(razen na padalstvo) 
 

 

http://www.karticadobertek.si/

