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KARTICA UGODNOSTI ZSSS 

 

Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

Vsi člani sindikata ZSSS lahko s kartico ugodnosti koristite ugodnosti 

najrazličnejših ponudnikov, s čimer vam želimo olajšati vsakdanje 

nakupovanje. Ugodnosti lahko uveljavljate na zdaj že več kot 900 

prodajnih mestih. 

 

Pred kratkim se je naši kartici ugodnosti pridružila tudi plačilna 

kartica ZSSS-DH, s katero lahko uveljavljate popuste v 

Mercatorjevih trgovinah in bencinskih servisih En plus. 

P O D R A V J E 

mailto:zsss@sindikat-zsss.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 

 

  

 

 

ODŠKODNINSKA TOČKA d.o.o. 
2367 VUZENICA, Boštjan Kogelnik, Mladinska ulica 4 a 

www.odskodninska-tocka.si 

zavarovalništvo 

 

20 % popusta za vse storitve podjetja, razen za storitev uveljavljanja 

odškodninskih postopkov iz naslova delovnih nezgod 

TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR 
2000 MARIBOR, Kajuhova ulica 6 a  

www.teniski-klub-branik.si 

šport in rekreacija 

 

20 % popusta pri zimski in poletni igralnini; 20 % popusta za udeleţ-

bo na teniških tečajih; 20 % popusta za uporabo igrišč; dodatne ugodnos-

ti (popust v športnih trgovinah, gostinskih lokalih, taksi sluţbah,...) 

MERCATOR d.d. 
1001 LJUBLJANA, Dunajska c. 107 

www.mercator.si 

trgovina 

 

- 10 % popusta za 20 izdelkov iz košarice osnovnih ţivljenjskih pot-

rebščin (seznam na voljo na www.zsss.si) - popust velja vse dni v tednu, 

razen ob torkih; ob četrtkih tega popusta ne morejo koristiti tisti upoko-

jenci, 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 ţivilskih 

prodajalnah (razen franšiznih), Intersportu, prodajalnah Tehnika, Pohištvo 
in Gradnja ter tekstilnih prodajalnah; - s plačilno kartico ZSSS-DH velja-

jo tudi Posebni Pikini popusti, sicer pa se plačilna kartica ZSSS-DH in 

Pika kartica ne zdruţujejo; o uveljavljanju popustov s kartico ZSSS-DH 

pred začetkom postopka na blagajni obvestite blagajničarko; - 2 % popus-

ta za nakup turističnih aranţmajev M holidays v poslovalnicah M 

holidays 

Košarica 20 izdelkov, ki so ob predložitvi kartice ZSSS-DH  

na blagajni na voljo 10 % ceneje  - Veljavnost košarice: 7. 9. - 6. 12. 2009 
         

Zap
. št. EAN Natančen naziv izdelka 

Proizvaja-
lec 

 

1 3831052424264 Kmečki temni kruh, 1 kg Žito d.d. 
 

2 3838700025767 Domači štruklji, 1 kg Žito d.d. 
 

3 3838700026818 Zam. mini svaljki,  1kg Žito d.d. 
 

4 5996037079650 Margarina Rama Classic, 250 g Unilever 
 

5 3838936002105 Hrenovke krpanove telečje, 150 g MDK 
 

6 3838885333060 Kraška panceta narezek, 100 g Kras 
 

7 2605321 Mortadela Bolonja 1/1 Kras  

8 3838885333855 Furlanska salama, 500 g Kras 
 

9 3838700020755 Zlati prepečenec, 0,33 Žito 
 

10 3838902402120 Mlečna čokolada, 100 g Žito 
 

11 3838902301768 Rolada vanilija, 280 g Žito 
 

12 3838949410089 Intes koruzni zdrob, 0,8 Žito 
 

13 3838949116110 Intes štaj. moka bela gladka, 1 kg Žito 
 

14 3838700010671 Špageti št.1 durum, 500 g Žito 
 

15 3838700010718 Grande polžki 27, 500 g Žito 
 

16 3830003056714 Paradižnikova juha Eta 
 

17 3830000470056 Cekin sončično olje, 1l plastenka Gea 
 

18 7891024123126 Zobna krema Max Fresh max white Coldal 
 

19 5943001900090 Zobna ščetka Max Fresh Coldal 
 

20 5996175232931 Gel za prhanje Aromatherapy Antistress, 250 ml Coldal 
 

http://www.odskodninska-tocka.si
http://www.teniski-klub-branik.si
http://www.mercator.si


Kakšne ugodnosti imajo člani sindikatov ZSSS v Mercatorju s plačil-
no kartico ZSSS-DH? 
 

 Pri vsakem nakupu v vseh živilskih prodajalnah (razen franšiznih), 
prodajalnah Intersport, tehničnih prodajalnah (Tehnika, Pohištvo, 
Gradnja) in tekstilnih prodajalnah se takoj ob plačilu obračuna 2 % 
splošnega popusta na celoten znesek nakupa. 
V prodajalnah z živili bo vsake tri mesece določena košarica 20 izdel-
kov osnovnih življenjskih potrebščin, ki bodo samo za člane ZSSS 10 % 
cenejše od rednih cen. Seznam teh izdelkov bomo sproti objavljali v 
Delavski enotnosti, ves čas pa bo dosegljiv tudi na naši spletni strani 
www.zsss.si. 10 % popust na te izdelke bo veljal vse dni v tednu, 
razen ob torkih, ko ima Mercator že uveljavljen 10 % popust »TO«, 
ob četrtkih pa tega popusta ne morejo koristiti tisti upokojeni imetni-
ki plačilne kartice, ki ta dan uveljavljajo Mercatorjev četrtkov popust 
za upokojence. Obseg nakupov posameznih artiklov iz košarice je 
omejen na količine, ki so običajne za povprečno slovensko gospodinj-
stvo. 
 

 Če bo imetnik plačilne kartice uveljavljal Mercatorjev »torkov 10 
% popust TO«, bo dejanski popust za našega člana 12 %. 
 

 S plačilno kartico veljajo tudi Posebni Pikini popusti, v ostalem 
delu pa se ugodnosti iz plačilne kartice ZSSS - DH in Pika kartice ne 
združujejo. 
 

 2 % popusta za nakup turističnih aranžmajev M holidays v poslo-
valnicah M holidays. 
 

 Popust ne velja za nakup cigaret oz. drugih tobačnih izdelkov, 
kavcijske vrednosti embalaž, mobi kartice mobilnih operaterjev, pošt-
ne vrednotnice, srečke, vozovnice in koleke. 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

 

 
UNIVERZUM MINERVA 
2000 MARIBOR, Gosposvetska cesta 84 

izobraţevanje 

 

30 % popusta za udeleţbo na skupinskih jezikovnih in računalniških 

tečajih; 20 % popusta za udeleţbo na delavnicah Šola retorike, Šola hit-

rega branja, Tehnike upravljanja s časom, tehnike pomnjenja; 10 % koli-

činskega popusta za inštrukcije oz. tutorstvo 

VEEL, Eva Remškar s.p. 
1000 LJUBLJANA, Bilečanska 5 

www.veel.si 

trgovina 

 

50 % popusta za nakup izdelkov iz programa; moţnost obročnega pla-

čila (30 % pologa + 6 obrokov) 

OPTIKUS d.o.o. 
2000 MARIBOR, Ţolgarjeva (vhod z Betnavske) 

optika 

 

20 % popusta za nova očala; 15 % popusta za vse ostale storitve; 5 % 

popusta za leče in tekočine za leče 

SOVEN PREDILNICA SRBLIN - TOVARNIŠKA PRODAJALNA 
2352 SELNICA OB DRAVI, Mariborska cesta 79 

www.soven.si 

trgovina 

 

12% popusta pri nakupu prešitih oddej, nadvloţkov, vzglavnikov in 

volnenih tepihov; 4% popusta pri obročnem odplačevanju (največ 5 obro-

kov) 

http://www.zsss.si/
http://www.veel.si
http://www.soven.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 

ALTERPART 
2000 MARIBOR, Boršnikova ul. 138 

avtomobilizem 

 

10 % popust na storitve, 10 % popust na vgrajeni material 

CVETLIČARNA ROSA, Terezija Belšak s.p. 
2000 MARIBOR, Cesta XIV. Divizije 38 

cvetličarstvo 

 

5 % popust na storitve; 5 % popust na kupljeno blago 

TAO d.o.o 
2000 MARIBOR, Meljska cesta 78 

avtomobilizem 

 

10 % popust na storitve (kleparske, ličarske, avtostekla, avtogume, avtoe-

lektrika), 5 % popust na vgrajen material 

MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 
2000 MARIBOR, Trţaška cesta 14 

www.mestna-optika.si 

optika 

 

15 % popust na vse artikle; brezplačni zdravniški pregledi 

MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 
2250 PTUJ, Vinarski trg 2 

www.mestna-optika.si 

optika 

 

15 % popust na vse artikle; brezplačni zdravniški pregledi 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

DELAVSKA HRANILNICA 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 22 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno ban-

ko,obrestna mera 0,3 odstotne točke niţja od vsakokratne veljavne obrestne 

mere, moţnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mesecev za prenos 

OR iz druge banke z obrestno mero, ki je za 0,6 odstotne točke niţja od 

vsakokrat veljavne, stroški odobritve kredita niţji za 10 % od vsakokratne 

ponudbe DH za tovrstno storitev za ročnost do 120 mesecev, nadomestilo 

za plačilo poloţnice 0,36 € 

 

  

JANA, zavarovalno zastopanje 
2000 MARIBOR, Srbska 1 

zavarovalništvo 

 

10 - 15 % popusta pri sklenitvi avtomobilske odgovornosti; 15 - 20 % 

popusta pri sklenitvi avtomobilskega kaska; 10 - 50 % popusta pri sklenitvi 

premoţenjskega zavarovanja; 30 % popusta pri sklenitvi zavarovanja pravne 

zaščite Arag; dodatni popusti pri sklenitvi večjega števila zavarovanj; 24-

urni servis in pomoč (040/328-622) 

FITNES CENTER SOKOL MARIBOR 
2000 MARIBOR, Črtomirjeva 9 

www.sokolmaribor.com 

šport in rekreacija 

 

enotna cena za fitnes in aerobiko - 25 € mesečna karta 

RoLAN d.o.o. 
2000 MARIBOR, Jadranska cesta 27 

računalništvo 

 

2 % popusta za računalnike, prenosnike, monitorje in tiskalnike 3 % 

popusta za dodatno računalniško opremo; 3 % popusta za programsko opre-

mo; 8 % popusta za servisne storitve 

http://www.mestna-optika.si
http://www.mestna-optika.si
http://www.delavska-hranilnica.si
http://www.sokolmaribor.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

TRGOVINA SKINY 
2250 PTUJ, Slomškova 2 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

tico ugodnosti Rebel 

TRGOVINA SKINY (Qulandija) 
2250 PTUJ, Ormoška c. 15 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

tico ugodnosti Rebel 

TRGOVINA BENETTON (Qulandija) 
2250 PTUJ, Ormoška c. 15 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

tico ugodnosti Rebel 

DELAVSKA HRANILNICA 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 22 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno ban-

ko,obrestna mera 0,3 odstotne točke niţja od vsakokratne veljavne obrestne 

mere, moţnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mesecev za prenos 

OR iz druge banke z obrestno mero, ki je za 0,6 odstotne točke niţja od 

vsakokrat veljavne, stroški odobritve kredita niţji za 10 % od vsakokratne 

ponudbe DH za tovrstno storitev za ročnost do 120 mesecev, nadomestilo 

za plačilo poloţnice 0,36 € 

 

  

 

 

 

 

M BOLARIČ d.o.o. 
2000 MARIBOR, Jurčičeva ulica 3 

prodaja prehrambenih artiklov 

 

3 % popust na vse artikle v prodajalni (meso in mesni izdelki v delikatesi) 

na Bolfenški ul. 1 in Jurčičevi ul. 3 v Mariboru, razen topli program v Jurčiče-

vi ul. 3 v Mariboru 

ODISEJ, Turistična agencija 
2000 MARIBOR, Loška ulica 10 

www.odisej.net 

turizem 

 

7 % popust na lastne in tuje aranţmaje; obročno odplačevanje, ki je nave-

deno v katalogih 

UČILA INTERNATIONAL 
2000 MARIBOR, Loška ulica 13 

www.ucila.si 

knjigarna 

 

10 % popust na vse izdaje zaloţbe Učila v vseh knjigarnah Felix (popust ni 

zdruţljiv z drugimi popusti v knjigarnah) 

ŢILNIK - prodaja obutve 
2000 MARIBOR, Glavni trg 19 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

ŢILNIK - prodaja obutve 
2270 ORMOŢ, Kerenčičev trg 1 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

http://www.rebel.si
http://www.rebel.si
http://www.rebel.si
http://www.delavska-hranilnica.si
http://www.odisej.net
http://www.ucila.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 

ZALOŢBA OBZORJA d.d. MARIBOR 
2000 MARIBOR, Trg Borisa Kraigherja 7 

www.zalozba-obzorja.si 

knjigarna 

 

25 % popust za splošno literaturo izdano pri Zaloţbi Obzorja d.d. Maribor; 

10 % popust za šolsko literaturo izdano pri Zaloţbi Obzorja d.d. Maribor - 

velja za nakupe preko www.zalozba-obzorja.si in v knjigarni zaloţbe na Trgu 

Borisa Kraigherja 7; 7 % popust pri nakupu literature drugih zaloţb, razen 

šolske literature v knjigarni zaloţbe na Trgu B. Kraigherja 7 v Mariboru; 

naročila tudi na info@zalozba-obzorja.si 

PETOVIA AVTO d.d. 
2000 MARIBOR, Belokranjska ulica 12 

www.petovia-avto.si 

avtomobilizem 

 

5 % za vse rezervne dele, dodatno opremo in elektro potrošni material, ki 

se vodi v trgovini osebnega programa; 5% servis-mehanski, kleparski in ličar-

ski; 5%tehnični pregledi vozil, 2% na blago, ki je v akciji (dodatni popust) 

MAYA MAYA 
2000 MARIBOR, CITY CENTER 

www.mayamaya.net 

trgovina 

 

10 % popust na vse izdelke 

 
MAYA MAYA 
2250 PTUJ, Murkova 4 

www.mayamaya.net 

trgovina 

 

10 % popust na vse izdelke 

TERME MARIBOR 
2000 MARIBOR, Ulica heroja Šlandra 10 

www.termemb.si 

turizem 

 

10 % popust za nočitve v Hotelu Habakuk na cenik Zeleni paket; 10 % 

popust za nočitve v Hotelu Habakuk na cenik Trije letni časi; 20 % popust 

za nočitve v Hotelu Bellevue na cenik Pohorska pravljica; vstopnina v savne 

za 9,5 € v Hotelu Bellevue 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

SPLETNA TRGOVINA ESVET.COM 
1000 LJUBLJANA, Puhova 9 

www.esvet.com 

računalništvo 

 

2 % dodatnega popusta pri nakupu prenosnikov Toshiba, Samsung ali 

Asus 

 

VENTUS d.o.o. 
2000 MARIBOR, Perhavčeva ulica 15 

prodaja kurilnega olja in plinskih jeklenk 

 

niţja cena kurilnega olja (2 centa/liter) od uradno objavljene cene; kup-

cem kurilnega olja ponudimo obročno odplačevanje pod pogoji, ki jih dolo-

ča Delavska hranilnica; naročila na 02/681-80-02 ali 041/618-537  

TRGOVINA SKINY 
2000 MARIBOR, Gosposka 8 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

co ugodnosti Rebel 

http://www.zalozba-obzorja.si
http://www.petovia-avto.si
http://www.mayamaya.net
http://www.mayamaya.net
http://www.termemb.si
http://www.esvet.com
http://www.rebel.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

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 sveto-

vanje na domu; popusti ne veljajo na modele v akciji in se ne seštevajo 

TURISTIČNA AGENCIJA POPOTNIK 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, Trg svobode 26 

turizem 

 

10% popusta za lastne aranţmaje 

DNEVNIK 
1000 LJUBLJANA, Kopitarjeva ulica 2 

časopisi 

 

33 % popusta za prva dva meseca naročniškega razmerja za nove naroč-

nike časnika Dnevnik; 21,5 % popusta do preklica naročniškega razmerja za 

časnik Dnevnik; brezplačno nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti 

ali nezgodne smrti; moţnost pridobitve kreditne kartice Dnevnik American 

Express z vnaprej odobrenim posojilom do višini 2.086 €; nakup knjig, zgo-

ščenk, filmov in drugih izdelkov po ugodnih cenah, z moţnostjo vnaprejš-

njega naročila ter brezplačne dostave na dom; brezplačen dostop do spletne-

ga e-arhiva člankov; moţnost začasnega prenaročanja oz. dostave časnika 
na izbran naslov; popusti pri plačilu malih oglasov; osmrtnic, zahval v čas-

niku Dnevnik; telefon 01/308-21-81; faks 01/308-21-89; e-naslov: obja-

ve@dnevnik.si  

TRGOVINA RAFFAELI 
2000 MARIBOR, Ulica talcev 24 

trgovina 

 

12,5 % gotovinski popust za nakup do 125,19 €; 15 % gotovinski popust 

za nakup nad 125,19€ 

 

FOTO TABOR, Zoran Marković s.p. 
2000 MARIBOR, Gorkega 41 

www.foto-tabor.si 

foto 

5 % popust na vse storitve 

SONČNI STUDIO POD POHORJEM, Mario Kovač s.p. 
2000 MARIBOR, Pohorska ulica 9 

kozmetika 

 

10 % popust na vse storitve v sončnem studiu Pod Pohorjem 

RESTAVRACIJA GASTRO 
2250 PTUJ, Rajšpova ulica 16 
gostinstvo 
 

5 % popust na jedi po naročilu (alacart); 5 % popust na pizze, 5% popust na 
pijačo, 5% popust na domača slavja 

 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
2000 MARIBOR, Prodajalna nogavic Dora, Jurčičeva 9 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
2000 MARIBOR, Prodajalna nogavic Anja, Trg Borica Kraigherja 5 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
2000 MARIBOR, Prodajalna Sara, Ljubljanska 7 b 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

http://www.foto-tabor.si
http://www.polzela.com
http://www.polzela.com
http://www.polzela.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 
PONUDNIKI UGODNOSTI 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
2000 MARIBOR, Prodajalna Fler, Gosposka 13 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
2000 MARIBOR, Prodajalna Peggy, Mlinska ulica 1 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

MODNI NAKIT CLAUDIA 
2000 MARIBOR, Europark, Pobreška 18 

trgovina 

 

10 % popust pri gotovinskem nakupu nad 20.86 EUR 

PICERIJA IN ŠPAGETERIJA "AL CAPONE" 
2000 MARIBOR, Europark 

gostinstvo 

 

10 % popust za vso hrano 

TRGOVINA RAFFAELI 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, TC Mercator, Ljubljanska c. 36 

trgovina 

 

12,5 % gotovinski popust za nakupe do 125.19 EUR; 15 % gotovinski 

popust za nakupe nad 125.19 EUR 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

BLACK BULL SYSTEM, Mesnica 
2201 ZG. KUNGOTA, Zg. Kungota 8 

www.blackbull.si 

mesnica 

 

5 % popust v mesnici za gotovinsko plačilo nad 10 € do 40 €; 10 % popust 

v mesnici za gotovinsko plačilo nad 40 €; 10 % popust v gostinstvu za goto-

vinsko plačilo nad 20 € 

TERME MARIBOR, HOTEL HABAKUK 
2000 MARIBOR, Pohorska ulica 59 

www.termemb.si 

turizem 

 

10 % popust za nočitve v Hotelu Habakuk na cenik Zeleni paket; 10 % 

popust za nočitve v Hotelu Habakuk na cenik Trije letni časi 

TERME MARIBOR, HOTEL BELLEVUE 
2208 POHORJE, Na Slemenu 35 

www.termemb.si 

turizem 

 

20 % popust za nočitve v Hotelu Bellevue na cenik Pohorska pravljica; 

vstopnina v savne za 9,5 € v Hotelu Bellevue 

HORIZONT SKUPINA 
2000 MARIBOR, Vodovodna ulica 30 c 

www.bravo-yachting.com 

turizem 

 

20 % popusta za vse proste termine v sezoni 2007 za jadrnice: Marina 

AGANA, Marina/Trogir - BAVARIA 37/2006; Marina DALMACIJA/

Sukošan - BAVARIA 44/2002; BAVARIA 37/2006; BAVARIA 32/2003; 

več informacij na www.bravo-yachting.com in na 041/610-702 

http://www.polzela.com
http://www.polzela.com
http://www.blackbull.si
http://www.termemb.si
http://www.termemb.si
http://www.bravo-yachting.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

ART OPTIKA 
2000 MARIBOR, Jurčičeva 6 

optika 

 

20% popusta na korekcijska očala 5% popusta na kontaktne leče 

ART OPTIKA 
2000 MARIBOR, Trg revolucije 6 

optika 

 

20% popusta na korekcijska očala; 5% popusta na kontaktne leče 

TRGOVINA WENICE ORMOŢ 
2270 ORMOŢ, Opekarniška 2 b (Holermuos center) 

trgovina s konfekcijo 

 

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

cenah 

TRGOVINA WENICE SLOVENSKA BISTRICA 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, Ljubljanska cesta 42 

trgovina s konfekcijo 

 

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

cenah 

BLACK BULL SYSTEMS, Mesnica - gostinstvo 
2000 MARIBOR, Mlinska ul. 1 

www.blackbull.si 

mesnica 

 

5 % popust v mesnici za gotovinsko plačilu nad 10 € do 40 €; 10 % 

popust v mesnici pri gotovinskem plačilu nad 40 €; 10 % v gostinstvu pri 

 

BIOLES HORIZONT d.o.o. 
2000 MARIBOR, Vodovodna ulica 30 c 

trgovina 

 

25 % popusta za peči na lesno biomaso Coolwex; brezplačni ogled in sve-

tovanje na domu 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

LIB 
4000 KRANJ, Gosposvetska 

avtobusni prevozi 

 

10% popusta za gotovinsko plačilo; 5% popusta za izdelke plačane na 

obroke. Informacije o prodaji na terenu dobite na telefonski št. 041 579 438 

SOVEN PREDILNICA SRBLIN - GALERIJA VOLNE 
2000 MARIBOR, Koroška cesta 5 

www.soven.si 

trgovina 

 

12% popusta pri nakupu prešitih oddej, nadvloţkov, vzglavnikov in volne-

nih tepihov; 4% popusta pri obročnem odplačevanju (največ 5 obrokov) 

KOŠAKI TMI 
2000 MARIBOR, Slovenska ulica 1 

prehrana 

 

5% popusta za enkratni nakup mesa in mesnih izdelkov Košaki v skupni 

vrednosti nad 25 EUR z DDV 

KOŠAKI TMI 
2000 MARIBOR, Keleminova 16 

prehrana 

 

5% popusta za enkratni nakup mesa in mesnih izdelkov Košaki v skupni 

vrednosti nad 25 EUR z DDV 

KOŠAKI TMI 
2000 MARIBOR, Trţnica Tabor, Kardeljeva 

prehrana 

 

5% popusta za enkratni nakup mesa in mesnih izdelkov Košaki v skupni 

vrednosti nad 25 EUR z DDV 

http://www.blackbull.si
http://www.soven.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

KOŠAKI TMI 
2000 MARIBOR, Kersnikova 8 

prehrana 

 

5% popusta za enkratni nakup mesa in mesnih izdelkov Košaki v skupni 

vrednosti nad 25 EUR z DDV 

KOŠAKI TMI 
2311 HOČE, Glaserjev trg 2 

prehrana 

 

5% popusta za enkratni nakup mesa in mesnih izdelkov Košaki v skupni 

vrednosti nad 25 EUR z DDV 

KLET BISTRICA - GOSTILNA EMAVS 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, Vinarska ulica 3 

gostinstvo 

 

10% popusta za nakup vina v prodajalni Klet Bistrica; 5% popusta za 

gostinska storitve v Gostilni Emavs 

MICRO TEAM d.o.o. 
1117 LJUBLJANA, C. Andreja Bitenca 68 

www.microteam.si 

računalništvo 

 

35 % popusta pri vsakokratnem veljavnem ceniku kateregakoli rač. izob-

raţevanja, razen auto CAD; 10 % popusta na priporočenih prodajnih cenah, 

ki jih določa NEC/BULL pri nakupu nove opreme, 10 % popusta pri pripo-

roč. prodaj. cenah rabljene opreme 

 

  

GMT 
2000 MARIBOR, Zagrebška cesta 85 

avtomobilizem 

 

10% popusta za nakup blaga 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

PICERIJA IN CVETLIČARNA RUDI 
2000 MARIBOR, Betnavska cesta 122 

gostinstvo 

 

5 % popusta za nakup nad 29.21 EUR z gotovino 

PICERIJA IN CVETLIČARNA RUDI 
2000 MARIBOR, Betnavska cesta 122 

cvetličarstvo 

 

5 % popusta za nakup nad 29.21 EUR z gotovino 

DELAVSKA HRANILNICA 
2000 MARIBOR, Glavni trg 25 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno ban-

ko,obrestna mera 0,3 odstotne točke niţja od vsakokratne veljavne obrestne 

mere, moţnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mesecev za prenos 

OR iz druge banke z obrestno mero, ki je za 0,6 odstotne točke niţja od vsa-

kokrat veljavne, stroški odobritve kredita niţji za 10 % od vsakokratne ponu-

dbe DH za tovrstno storitev za ročnost do 120 mesecev, nadomestilo za plači-

lo poloţnice 0,36 € 

DELAVSKA HRANILNICA 
2000 MARIBOR, Gosposka ul. 24 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno ban-

ko,obrestna mera 0,3 odstotne točke niţja od vsakokratne veljavne obrestne 

mere, moţnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mesecev za prenos 

OR iz druge banke z obrestno mero, ki je za 0,6 odstotne točke niţja od vsa-

kokrat veljavne, stroški odobritve kredita niţji za 10 % od vsakokratne ponu-

dbe DH za tovrstno storitev za ročnost do 120 mesecev, nadomestilo za plači-

lo poloţnice 0,36 € 

http://www.microteam.si
http://www.delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

PARKETARSTVO MATJAŢ TREKMAN s.p. 
1000 LJUBLJANA, Cesta na Brdo 70 

parketarstvo 

 

10 % popust za storitve; brezplačen ogled objekta; svetovanje 

SKEI - SINDIKAT TAM 
2000 MARIBOR, Zagrebška c. 90 

www.sindikat-skeitam.si 

turizem 

 

moţnost letovanja v objektih SKEI TAM; cena letovanja enaka kot za 

člane SKEI; info na skeitam@siol.net ali 02/46-05-800 

LOVSKI DOM POLSKAVA 
2314 POLSKAVA, Med črpalko in gostilno Golob 

gostinstvo 

 

8 % popust za kosila po predhodnem naročilu na tel. št. 02/803-69-10 

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR 
2000 MARIBOR, Slovenska ulica 27 

gledališče 

 

20 % popust za nakup vstopnic za izven; ne velja za premiere in gostujoče 

predstave 

TRGOVINA GION 
2000 MARIBOR, Ul. Kneza Koclja 4 

trgovina 

 

5 % popusta za nakup nad 29.21 EUR za nakup z gotovino 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

MICRO TEAM d.o.o. 
1117 LJUBLJANA, C. Andreja Bitenca 68 

www.microteam.si 

računalništvo 

 

35 % popusta pri vsakokratnem veljavnem ceniku kateregakoli rač. izob-

raţevanja, razen auto CAD; 10 % popusta na priporočenih prodajnih cenah, 

ki jih določa NEC/BULL pri nakupu nove opreme, 10 % popusta pri pripo-

roč. prodaj. cenah rabljene opreme 

 

  

ODŠKODNINSKA TOČKA d.o.o. 
2000 MARIBOR, PE Maribor, Smrekarjeva ulica 13 

www.odskodninska-tocka.si 

zavarovalništvo 

 

20 % popusta za vse storitve podjetja, razen za storitev uveljavljanja 

odškodninskih postopkov iz naslova delovnih nezgod 

VELETEKSTIL 
2000 MARIBOR, Ptujska cesta 97 

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 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, Ţolgarjeva ulica 14 

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-REDEKOR-QLANDIA 
2000 MARIBOR, Cesta Proletarskih brigad 100 

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 

VRTNARSTVO GRAŠIČ 
2000 RAZVANJE, MARIBOR, Kroţna pot 1 (pri gostilni Škorpijon) 

vrtnarstvo 

 

10 % popusta za opravljen nakup v gotovini 

http://www.sindikat-skeitam.si
http://www.microteam.si
http://www.odskodninska-tocka.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

TRGOVINA KORMORAN 
2270 ORMOŢ, Vrazova ulica 4 

trgovina 

 

10 % popust za pletenine beltinka; 10 % popust za ribiški pribor, obleko 

in obutev; 10 % popust za lovski pribor, obleko in obutev, razen oroţja in 

municije; popusti ne veljajo ob rednih in izrednih zniţanjih navedenega 

blaga 

ŢNIDER'S d.o.o. 
2000 MARIBOR, Ul. Vita Kraigherja 5 

www.zniders.com 

turizem 

 

5 % popust na vse lastne turistične aranţmaje; vrednostni bon v višini 

20.86 EUR pri najemu kratkoročnega posojila, ki se lahko koristi pri plačilu 

turističnega aranţmaja v vrednosti nad 208.65 EUR 

ZEPTER SLOVENICA d.o.o. 
2000 MARIBOR, IPC Maribor, Mladinska 21 

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. 
2000 MARIBOR, Gosposka ulica 27 

optika 

 

10 % popust pri gotovinskem nakupu vseh vrst očal 

ABA OPTIKA d.o.o. 
2000 MARIBOR, Slovenska ulica 8 

optika 

 

10 % popust pri gotovinskem nakupu vseh vrst očal 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

ZALOŢBA ROKUS 
1000 LJUBLJANA, Stegne 9 b 

www.rokus.com 

knjigarna 

 

10 % popust na program PONS; 5 % popust na učbenike ter ostale knjiţ-

ne 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) 

TRGOVINA FLECK 
2270 ORMOŢ, Ljutomerska cesta 32 

trgovina 

 

5 % popust pri nakupu; popust ne velja za artikle v akciji ali posezon-

skem zniţanju 

RTC JAKEC TRIJE KRALJI, POHORJE 
2316 ZG. LOŢNICA, Planina pod Šumikov 5 

šport in rekreacija 

 

5 % popust na vse gostinske, nočitvene in smučarske storitve nad 41.73 

EUR; 10 % popust na vse gostinske, nočitvene in smučarske storitve nad 

208.65 EUR 

MM ELEKTRONIK d.o.o. 
2000 MARIBOR, Radvanjska cesta 64 

elektro 

 

3 % popust za gotovinsko plačilo nad 12.52 EUR; 5 % popust za goto-

vinsko plačilo nad 25.04 EUR; 7 % popust za gotovinsko plačilo nad 41.73 

EUR 

KOLESARSKI CENTER GERM s.p. 
2310 SLOVENSKA BISTRICA, Čopova 8 

šport in rekreacija 

 

10 % popust za gotovinsko plačilo za vse opravljene storitve in nakupe 

koles, kolesarske opreme, rezervnih delov in vrtnih kosilnic 

http://www.zniders.com
http://www.rokus.com

