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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 S A V J E 

mailto:zsss@sindikat-zsss.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 

 

  

 

 

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 

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

www.veel.si 

trgovina 

 

50 % popusta za nakup izdelkov iz programa; moţnost obročnega plačila 

(30 % pologa + 6 obrokov) 

INTEGRAL BREBUS BREŢICE 
8250 BREŢICE, Cesta svobode 11 

www.integral-brebus.si 

avtobusni prevozi 

 

10 % popust pri naročilu avtobusnih prevozov;  

 

EAN Natančen naziv izdelka Proizvajalec 

2636981 Kare, sušeni, kosi, v.p., Kras, cena za kg Kras, d.d. 

3838876002708 Zašinek, domači, narezek, 100g, Celjske mesnine Celjske mesnine, d.d. 

2620051 Kulen, polovica, v.p., Košaki, cena za kg Košaki, d.d. 

3830001021127 Zamrznjeni marelični cmoki, 500 g Pekarna Pečjak 

3838700030877 Kruh hlebec beli Martinov , 1 kg Ţito 

3838800046068 Jogurt sadni 1,3% 160 g lonček Ljubljanske mlekarne 

3850354000952 Jogurt navadni tekoči 3,2% 330 g Dukat 

3831020354296 Piščančje hrenovke hot dog brez ovoja 400 g, AVE Panvita 

3830000470049 Cekin rastlinsko olje PET 1l Gea  

3838700019506 Sport musli ovseni kosmiči, 1kg Ţito 

3831001820574 Jajčni polţi 32, 500g Mlinotest 

3838936001511 Pašteta piščančja Prima, 95g Mesnine deţele kranjske 

3830003058282 Golaţ Natureta, 400g Eta 

3838935004728 Vino belo Maribor Lisičkino, 0,75l Vinag 

3858881090767 Keks Paris sendvič, 300g Koestlin 

3858881064256 
3858881065857 

Čokolada Mikado riţ, 75g  
Čokolada Mikado mlečna nougat lešnik, 100g Zvečevo 

3830000680790 Sirup jagoda Presad, 1l pet Greda, Mirna 

8002015004952 
8002015006888 Čistilo za WC Meglio,  dve vrsti, 750 ml        Top Trading 

4000125070656 
871716310134 
8717644296271 
4000388170704 
8717644253656 Toaletno milo Dove, več vrst, 100 g Unilever 

3838957526208 
3838957526215 
3838957526222 Šampon Dan na dan, več vrst, 250 ml  Ilirija, d.o.o. 

 

Košarica 20 izdelkov, ki so ob plačilu s kartico ugodnosti ZSSS-DH na  blagaj-

ni trgovin Mercator na volj o10 % ceneje; obdobje veljavnosti košarice: 

7.12.2009 do 6.3. 2010 

http://www.mercator.si
http://www.veel.si
http://www.integral-brebus.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 

 

PRVA LIGA DOBOVA, Poslovni objekt AFP 
8257 DOBOVA, Sela 2 

trgovina s konfekcijo 

 

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

Aigle; nogometni oddelek 

SAVA AVTO d.o.o. 
8294 BOŠTANJ, Dolenji Boštanj 60 a 

www.sava-avto.si 

avtomobilizem 

 

10 % popust na vse artikle, razen akcij - trgovina Intersport; 30 % 

popust na pnevmatike Goodyerar, Dunlop, fulda, Sava, Debica-trgovina 

Avtodeli; 20 % popust na vulkanizerske storitve in hitri servis; 5 % popust 

na avtodele iz zaloge 

TMS BREŢICE d.o.o. 
8250 BREŢICE, Trnje 4 a 

kmetijska mehanizacija 

 

5 % popust na servis kosilnic, ţag, škropilnic; 5%popust pri vseh arti-

klih 

FRIZERSKI STUDIO MIHORIČ ANGELIKA s.p. 
8270 KRŠKO, CKŢ 132 b 

frizerstvo 

 

10 % popust na vse storitve 

 

http://www.zsss.si/
http://www.sava-avto.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

AVTOSERVIS - SERVIS ZVONKO TUHTAR 
8290 SEVNICA, Orehovo 89 a 

avtomobilizem 

 

do 35% popusta za nakup zimskih gum z gotovino, do 15% popusta za 

avtoservisne storitve plačane z gotovino, do 25% popusta za vgradnjo 

rezervnih delov plačano z gotovino, do 50% za preventivni pregled pla-

čan z gotovino 

UNETIČ TRGOVINA, UVOZ-IZVOZ, STORITVE d.o.o. 
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, Ulica 11. novembra 47 

avtomobilizem 

 

3 - 10 % popust pri prodaji gum; 10 % popust pri vseh storitvah 

VULKANIZERSTVO LAŠIČ 
8250 BREŢICE, Trnje 14 

www.vulkanizerstvo-lasic.si 

avtomobilizem 

 

20 % popust na vulkanizerske storitve, 17 % popust pri nakupu avtoplaš-

čev 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8275 ŠKOCJAN, Bučka št. 2 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tran-

zitnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

PAKET KARTICE UGODNOSTI ZSSS VAM PRINAŠA: 

 

 brezplačno pridobitev plačilne kartice ugodnosti ZSSS in 
odprtje osebnega računa, 

 dve leti brez stroškov vodenja osebnega računa, po dveh 
letih  strošek vodenja znižan za 30%, 

 možnost pridobitve takojšnjega limita ali premostitvenega 
kredita za prenos računa iz druge banke (poplačilo obstoje-
čega limita), 

 sredstva na računu se obrestujejo z višjo obrestno mero kot 
v  bankah, 

 brezplačno pristopnino v spletno banko Dh-Plus in brezplač-
no pridobitev digitalnega potrdila POŠTARCA za prvo leto 
uporabe, 

 znižano mesečno nadomestilo za uporabo spletne banke za 
30%, 

 kartico MasterCard z odloženim plačilom brez  nadomestila 
za prvo leto, naslednja leta pa znižano za 20%, 

 možnost pridobitve dodatne družinske kartice MasterCard, 
 kredite z obrestno mero do 0,6 odstotne točke nižjo od vel-

javne obrestne mere za kredite do 60 mesecev in do 0,3 
odstotne točke nižje od veljavne obrestne mere za kredite 
nad 60 mesecev, 

 nižje stroške odobritve kredita za 10% za ročnost do 120 
mesecev, 

 najnižje nadomestilo za plačilo položnic na bančnem trgu. 

http://www.vulkanizerstvo-lasic.si
http://www.kz-sevnica.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8295 TRŢIŠČE, Trţišče 46 a 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi, trgovina 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tranzi-

tnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8297 ŠENTJANŢ, Šentjanţ KO 

www.kz-sevnica.si 

trgovina 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tranzi-

tnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8297 ŠENTJANŢ, Šentjanţ 7 

www.kz-sevnica.si 

trgovina 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tranzi-

tnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8293 STUDENEC, Studenec 34 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tranzi-

tnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8290 SEVNICA, Savska 20 c 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi, vrtnarstvo 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tran-

zitnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8290 SEVNICA, Cesta na grad 15 

www.kz-sevnica.si 

mesnica 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tran-

zitnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8290 SEVNICA, Trg svobode 13 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tran-

zitnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8270 KRŠKO, Dolenja vas št. 1 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tran-

zitnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

BAMBI KRŠKO - METRONIC KOMET d.o.o. 
8270 KRŠKO, Cesta Krških ţrtev 141 

www.metronic-komet.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 www.enaa.com 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8259 BIZELJSKO, Bizeljska cesta 38 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tranzi-

tnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8257 DOBOVA, Obrtna ulica 7 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tranzi-

tnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8281 SENOVO, Titova c. 73 

www.kz-sevnica.si 

kmetijstvo 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke 

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA 
8290 SEVNICA, Cesta na grad 15 

www.kz-sevnica.si 

avtobusni prevozi 

 

3% popust na vse artikle; 10 % popust na lastne izdelke; popusti veljajo 

le za redne cene blaga in se ne prištevajo raznim akcijam, diskontnim tranzi-

tnim, zniţanim cena, posebnim ponudbam in ostalim popustom 

 

http://www.metronic-komet.si
http://www.enaa.com
http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si
http://www.kz-sevnica.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

PRIMO KRŠKO 
8290 SEVNICA, Planinska 8 

telefonija 

 

5 % popust na telefone (razen akcija), 5-10 % popust na dodatno opre-

mo 

ŢILNIK - prodaja obutve 
8250 BREŢICE, Cesta prvih borcev 32 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

 

  
ŢILNIK - prodaja obutve 
8250 BREŢICE, Cesta prvih borcev 32 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

 

  

TPV AVTO d.o.o. 
8250 BREŢICE, Ul. Bratov Cerjakov 141 

www.tpv.si 

avtomobilizem 

 

10 % popust za kompletno pranje vozil (notranje in zunanje) 

CEKIN d.o.o. 
8270 KRŠKO, CKŢ 132 b 

avtomobilizem 

 

10 % popust pri prodaji v trgovini z avtomobilskimi deli; 15 % popust na 

vse storitve; 15-30 % popust na gume 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

PRVA LIGA BREŢICE, NC INTERMARKET 
8250 BREŢICE, Tovarniška 10 

trgovina s konfekcijo 

 

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

ste, Hilfiger, Aigle 

VULKANIZERSTVO ZVONKO TUHTAR 
8290 SEVNICA, Orehovo 89 a 

vulkanizerstvo 

 

do 35% popusta za nakup zimskih gum z gotovino, do 15% popusta za 

avtoservisne storitve plačane z gotovino, do 25% popusta za vgradnjo rezer-

vnih delov plačano z gotovino, do 50% za preventivni pregled plačan z 

gotovino 

 

AVTO KRKA d.o.o. 
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, Podruţnica Krško, Ul. MDB 2 

avtomobilizem 

 

10 % popust za ročno pranje v avtopralnici 

 

SPLETNA TRGOVINA ESVET.COM 
1000 LJUBLJANA, Puhova 9 

www.esvet.com 

računalništvo 

 

2 % dodatnega popusta pri nakupu prenosnikov Toshiba, Samsung ali 

Asus 

http://www.tpv.si
http://www.esvet.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

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

parketarstvo 

 

10 % popust za storitve; brezplačen ogled objekta; svetovanje 

TRGOVINA ŢIVEX KRŠKO 
8270 KRŠKO, Ob potoku 9 

trgovina 

 

7 % popust za nakup izdelkov iz maloprodajnega programa podjetja, 

razen izdelkov, ki so v akciji, gradbenega materiala, akcija Ţivko, ţivčeve 

ograjne cene 

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  

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

ŢILNIK - prodaja obutve 
8250 BREŢICE, Cesta prvih borcev 32 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

 

  
ŢILNIK - prodaja obutve 
8250 BREŢICE, Cesta prvih borcev 32 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

 

  

ILBI d.o.o. 
8250 BREŢICE, Prešernova cesta 15 

www.ilbi.info 

avtomobilizem 

 

15 % popust na mehanične in vulkanizerske storitve, 15 % popust na 

pnevmatike (ne akcija), 10 % popust na avtodele 

CVETJE ČATEŢ d.d. 
8251 ČATEŢ OB SAVI, Topliška 34 

cvetličarna 

 

5 % pri nakupu v Vrtnarskem centru Čateţ 

AVTOŠOLA POSAVC d.o.o. 
8250 BREŢICE, Levstikova ul. 2 a 

www.posavc.si 

avtošola 

 

15 % pri usposabljanju za upravljalce viličarjev, teţke gradb. mehaniza-

cije in avtodvigal; 10 % pri storitvah avtošole A, B,H; 5 % pri storitvah 

avtošole B+E, C, C+E; 10 % pri izvajanju strok. nalog s področja varnosti 

pri delu; 10 % popust pri servisiranju gasilnih aparatov; 10 % popust pri 

meritvah električnih instalacij in strelovodnih naprav (popusti se ne sešteva-

jo z drugimi komercialnimi popusti druţbe) 

PRIMO KRŠKO 
8270 KRŠKO, C K Ţ 5 

telefonija 

 

5 % popust na telefone (razen akcija), 5-10 % popust na dodatno opremo 

 

http://www.ilbi.info
http://www.posavc.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

ONAON d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Novi trg 9 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

AVTOŠOLA POSAVC d.o.o. 
8270 KRŠKO, CKŢ 131 

www.posavc.si 

avtošola 

 

15 % pri usposabljanju za upravljalce viličarjev, teţke gradb. mehani-

zacije in avtodvigal; 10 % pri storitvah avtošole A, B,H; 5 % pri storitvah 

avtošole B+E, C, C+E; 10 % pri izvajanju strok. nalog s področja varnos-

ti pri delu; 10 % popust pri servisiranju gasilnih aparatov; 10 % popust 

pri meritvah električnih instalacij in strelovodnih naprav (popusti se ne 

seštevajo z drugimi komercialnimi popusti druţbe) 

AVTOŠOLA POSAVC d.o.o. 
8290 SEVNICA, Trg svobode 11 

www.posavc.si 

avtošola 

 

15 % pri usposabljanju za upravljalce viličarjev, teţke gradb. mehani-

zacije in avtodvigal; 10 % pri storitvah avtošole A, B,H; 5 % pri storitvah 

avtošole B+E, C, C+E; 10 % pri izvajanju strok. nalog s področja varnos-

ti pri delu; 10 % popust pri servisiranju gasilnih aparatov; 10 % popust 

pri meritvah električnih instalacij in strelovodnih naprav (popusti se ne 

seštevajo z drugimi komercialnimi popusti druţbe) 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

FOTO ASJA d.o.o. 
8270 KRŠKO, CKŢ 141 

foto 

 

15 % popust pri fotografiranju za osebne dokumente; 10 % popust 

pri izdelavi fotografij iz negativa 

 

POSREDOVANJE JANKO BOŢIČ s.p. 
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, Anke Salmič 

bančno posredovanje 

 

20 % popusta pri svetovalnih storitvah - premoţenjsko in finančno 

svetovanje v sodelovanju z Raiffeisen Krekovo banko, Kärntner Spar-

kasse AG, Volksbank-Ljudsko banko, BKS Bank AG; premoţenjsko, 

avtomobilsko in investicijsko zavarovanje v sodelovanjz z AdriaticSlo-

venica Zavarovalno druţbo, Zavarovalnico Tilia Novo mesto, Merkur 

zavarovalnico; leasing poslovanje z Immorent Ljubljana, Sparkasse 

leasing; osebno premoţenjsko svetovanje in pomoč pri izvedbi opravil 

za stranko; ugodnosti pri kreditih (odvisno od pogojev banke) 

ZALOŢBA ROKUS 
1000 LJUBLJANA, Stegne 9 b 

www.rokus.com 

knjigarna 

 

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

knjiţne 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) 

http://www.ona-on.si
http://www.posavc.si
http://www.posavc.si
http://www.rokus.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

PC SERVIS 
3230 ŠENTJUR, Drofenikova ulica 16 

računalništvo 

 

10% popusta za nakup izdelkov 

VELETEKSTIL-SVET PREPROG 
8250 BREŢICE, Tovarniška 10 

trgovina s talnimi oblogami 

 

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 

AVTOLEX d.o.o. 
8250 BREŢICE, Cesta prvih borcev 7 

avtomobilizem 

 

5 % popust na avtomehanične storitve; 5 % popust na prodajne storit-

ve; 5 % popust na ostale storitve izvajalca 

AVTOLEX d.o.o. 
8270 KRŠKO, Tovarniška 7 

avtomobilizem 

 

5 % popust na avtomehanične storitve; 5 % popust na prodajne storitve; 

5 % popust na ostale storitve izvajalca 

 

FOTO ASJA d.o.o. 
8290 SEVNICA, Trg svobode 9 

foto 

 

15 % popust pri fotografiranju za osebne dokumente; 10 % popust pri 

izdelavi fotografij iz negativa 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

ONAON d.o.o. 
8250 BREŢICE, C. prvih borcev 21 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

10 % popust na artikle, ki niso v akciji ali v 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 telefonski št. 041 579 

438 

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

www.microteam.si 

računalništvo 

 

35 % popusta pri vsakokratnem veljavnem ceniku kateregakoli rač. 

izobraţevanja, razen auto CAD; 10 % popusta na priporočenih prodajnih 

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

pri priporoč. prodaj. cenah rabljene opreme 

GMT 
333 MOZIRJE, Savinjska cesta 1 

avtomobilizem 

 

10% popusta za nakup blaga 

http://www.ona-on.si
http://www.microteam.si

