
DOM SINDIKATOV 

Dalmatinova 4 

1000 LJUBLJANA 

Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije 

Telefon: 01/43 41 200 

Telefaks: 01/23 17 298 
E-pošta: zsss@sindikat-zsss.si 
http://www.zsss.si 
 

Območna organizacija ZSSS  

Celje 

Gledališka 2 

3000 CELJE 

Telefon: 03/425-57-00 
Faks: 03/425-57-5  
E-pošta: milena.vrunc@sindikat-zsss.si 

www.zsss.si 
 

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. 

S A V I N J S K A    R E G I J A 

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 

TERME OLIMIA 
3254 PODČETRTEK, Zdraviliška 24 

zdravilišča 

 

20 % popusta za kopanje (ponedeljek - nedelja); 10 % popusta z fitnes 

(ponedeljek-nedelja); 10 % popusta za masaţe, kopeli, obloge (ponedeljek-

četrtek); 10 % popusta za bivanje v hotelu Breza (razen v času novega leta) 

TERME TOPOLŠICA 
3326 TOPOLŠICA, Topolšica 77 

www.terme-topolsica.si 

turizem 

 

10 % popust pri koriščenju hotelskih, zdravstvenih in bazenskih storitev 

po veljavnem ceniku 

ALPOS d.d. 
3230 ŠENTJUR, Cesta Leona Dobrotinška 2 

trgovina 

 

10 % popust za nakup aluminijastih izdelkov in pohištva v maloprodaji 

Alpos, Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur 

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.mercator.si
http://www.terme-topolsica.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 

 

A.M. MIKLAVC d.o.o. 
3332 REČICA OB SAVINJI, Nizka 21 

www.am-miklavc.com 

avtomobilizem 

 

10 % popusta za tehnični pregled osebnih vozil do 3,5 tone; 10 % 

popusta za pranje vozila v avtopralnici 

A.M. MIKLAVC d.o.o. 
3320 VELENJE, Črnova 33 b 

www.am-miklavc.com 

avtomobilizem 

 

10 % popusta za tehnični pregled osebnih vozil do 3,5 tone 

STUDIO BRINA, Mihelak Alojzija-Bibjana s.p. 
3320 VELENJE, Ljubljanska cesta 57 a 

kozmetika 

 

10 % popusta za storitve po ceniku 

A.M. MIKLAVC d.o.o. 
3330 MOZIRJE, (parkirišče ob prihodu v Mozirje) 

www.am-miklavc.com 

avtomobilizem 

 

10 % popusta za pranje vozila v avtopralnici 

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) 

http://www.zsss.si/
http://www.am-miklavc.com
http://www.am-miklavc.com
http://www.am-miklavc.com
http://www.veel.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 

MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 
3000 CELJE, Opekarniška 9 

www.mestna-optika.si 

optika 

 

15 % popust na vse artikle; brezplačni zdravniški pregledi 

UČILA INTERNATIONAL 
3000 CELJE, Mariborska c. 128 

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 
3000 CELJE, Glavni trg 5 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

ŢILNIK- prodaja obutve 
3210 SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 1 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

ŢILNIK - prodaja obutve 
3250 ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva 8 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

VULKANIZERSTVO ERBUS BRANKO s.p. 
3320 VELENJE, Paka pri Velenju 54 c 

vulkanizerstvo 

 

5 % popust za vse vulkanizerske storitve; do 25 % popust za pnevmatike 

GTRadial, Cooper, Dunlop, Yokohama; do 20 % popust za aluminijasta platiš-

ča Rial, Aez, Enzo in Dezent; popusti veljajo za gotovinska plačila 

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.mestna-optika.si
http://www.ucila.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

OPTIKA SMOLE 
3000 CELJE, Prešernova 6 

optika 

 

10% popusta  

OPTIKA SMOLE 
3000 CELJE, Prešernova 3 

optika 

 

10% popusta 

OPTIKA SMOLE 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 18 

optika 

 

10% popusta 

ČEVLJARSTVO PERKO MITJA 
3000 CELJE, Gosposka 9 

domača obrt 

 

10% popusta za vse storitve 

STUDIO URŠKA 
3000 CELJE, Gosposka ulica 7 

frizerstvo 

 

10% popusta za vse frizerske storitve plačane z gotovino 

HOTEL BUTEKO 
3331 NAZARJE, Lačja vas 22 

gostinstvo 

 

10% popusta za hotelske storitve (prenočitve), 10% popusta za gostinske 

storitve, 10% popusta za jahanje, 10% popusta za igranje tenisa 

 

 

 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

BALOH INTERNATIONAL 
3000 CELJE, Mariborska 86 

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 

NOVAK JOŢE s.p., Zaščita vozil, servis gum, antikorozijsko pleskanje na terenu 
3333 LJUBNO OB SAVINJI, Okonina 9 

vulkanizerstvo 

 

10 % popusta na vulkanizerske storitve; 15 - 28 % popust na pnevmatike; 

uredimo tudi hitri kredit (bankredit) do 24 mesecev 

CONTINENTAL TRAVEL 
3000 CELJE, Gledališki trg 8 

www.continental-travel.net 

turizem 

 

10 % popust na lastne aranţmaje, obročno odplačilo do dneva koriščenja 

storitev; 

ZLATARSTVO KRAJNC, Matjaţ Krajnc s.p. 
3320 VELENJE, Kidričeva 1 

zlatarstvo 

 

10 % popust pri nakupu izdelkov iz zlata in srebra z gotovino; 10 % 

popust pri plačilu popravila izdelkov iz zlata in srebra z gotovino; 5 % 

popust pri plačilu s kartico 

MAYA MAYA 
3000 CELJE, Glavni trg 17 

www.mayamaya.net 

trgovina 

 

10 % popust na vse izdelke 

http://www.baloh.com
http://www.continental-travel.net
http://www.mayamaya.net


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 

RILE SERVIS, Jakupović Refik s.p. 
3320 VELENJE, Preloška 1 

avtomobilizem 

 

5 % popust na vse pri nas kupljene in vgrajene izpušne lonce in katalizator-

je; 5 % popust na mehanične storitve nad 417.29 EUR 

RANČ KAJA GROM ŢNIDARŠIČ 
3212 VOJNIK, Razgor 11 

www.ranc-kajaingrom-dz.si 

konjeništvo 

 

5 % popust pri urah jahanja; 5 % popust pri koriščenju programa otroške 

počitnice, 5 % popust pri koriščenju programa rojstni dan za otroke 

ONAON d.o.o. 
3000 CELJE, Prešernova 6 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

ONAON d.o.o. 
3310 ŢALEC, Savinjska c. 23 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

ONAON d.o.o. 
3210 SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 12 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

PONUDNIKI UGODNOSTI 

THERMANA d.d., Druţba dobrega počutja 
3270 LAŠKO, Zdraviliška cesta 4 

www.zdravilisce-lasko.si 

zdravilišča 

 

20 % popust za bazen, savno + bazen, fitnes, solarij ter kombinacijo teh 

storitev; 10 % popust za kopališke storitve v kombinaciji z gostinsko ponu-

dbo: kopanje + kosilo ali večerja, kopanje + pizza, savna + kopanje + kosilo 

ali večerja; 10 % popust za wellness 

 

  

TERMALNI CENTER WELLNESS PARK LAŠKO 
3270 LAŠKO, Zdraviliška 4 

www.thermana.si 

zdravilišča 

 

20 % popust za bazen, bazen in savno ter solarij 

 

  BAMBI LAŠKO - METRONIC KOMET d.o.o. (Tuš center) 
3270 LAŠKO, Celjska cesta 36 

www.metronic-komet.si 

trgovina 

 

5 % popusta za artikle; v decembru 8 % popusta za artikle; pri akci-

jah se popust ne upošteva; ob desetih zbranih nalepkah, prejmete bon 

za 20 € 

 
ONAON d.o.o. 
3320 VELENJE, Kidričeva 12 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

AVTOŠLA CENTER PRAH- CELJE 
3000 CELJE, Gregorčičeva 4 

avtošola 

 

14% popusta za ure voţnje kategorij A, B, C, E; 10% popusta za semi-

nar NPK voznik; 10% popusta za tečaj voţnje čolna 

http://www.ranc-kajaingrom-dz.si
http://www.ona-on.si
http://www.ona-on.si
http://www.ona-on.si
http://www.zdravilisce-lasko.si
http://www.thermana.si
http://www.metronic-komet.si
http://www.ona-on.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

THERMANA d.d., Druţba dobrega počutja 
3270 LAŠKO, Zdraviliška cesta 4 

www.zdravilisce-lasko.si 

zdravilišča 

 

20 % popust za bazen, savno + bazen, fitnes, solarij ter kombinacijo teh 

storitev; 10 % popust za kopališke storitve v kombinaciji z gostinsko ponu-

dbo: kopanje + kosilo ali večerja, kopanje + pizza, savna + kopanje + kosilo 

ali večerja; 10 % popust za wellness 

 

  

TRGOVINA SKINY 
3000 CELJE, Glavni trg 2 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

tico ugodnosti Rebel 

TRGOVINA SKINY (Tuš center) 
3000 CELJE, Mariborska 128 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

tico ugodnosti Rebel 

TRGOVINA SKINY 
3320 VELENJE, Šaleška c. 21 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

tico ugodnosti Rebel 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

ONAON d.o.o. 
3330 MOZIRJE, Savinjska c. 4 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

OPTIKA MATEJA LIKEB TERNIK s.p., Prodaja ortopedskih pripomočkov in sončnih 
očal 
3330 MOZIRJE, Na Trgu 5 

optika 

 

10 % popust pri nakupu vseh artiklov in storitev 

FRIZERSKI SALON LIDIJA, Figaro d.o.o. 
3320 VELENJE, Cankarjeva cesta 1 a 

frizerstvo 

 

15 % popust na vse frizerske storitve 

 
FRIZERSKI SALON MAJA, Figaro d.o.o. 
3320 VELENJE, Kidričeva cesta 4 

frizerstvo 

 

15 % popust na vse frizerske storitve 

FRIZERSKI SALON NATURLAS, Figaro d.o.o. 
3320 VELENJE, Cesta Františka Foita 4 

frizerstvo 

 

15 % popust na vse frizerske storitve 

FRIZERSKI SALON FIGARO ŠOŠTANJ, Figaro d.o.o. 
3325 ŠOŠTANJ, Trg bratov Mraljak 16 

frizerstvo 

 

15 % popust na vse frizerske storitve 

http://www.zdravilisce-lasko.si
http://www.rebel.si
http://www.rebel.si
http://www.rebel.si
http://www.ona-on.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 
PONUDNIKI UGODNOSTI 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
3313 POLZELA, Prodajalna Jelka, Polzela 171 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
3000 CELJE, Prodajalna Polonca, Stanetova 9 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
3000 CELJE, Prodajalna Polonca, Miklošičeva 1 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
3320 VELENJE, Prodajalna Eva, Šaleška c. 20 (Nova center) 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

MODNI NAKIT CLAUDIA 
3000 CELJE, Citycenter Celje, Mariborska c. 100 

trgovina 

 

10 % popust pri gotovinskem nakupu nad 20.86 EUR 

 
X COM, Viljem Grudnik s.p. 
3320 VELENJE, Stari trg 35 

računalništvo 

 

5 % popust, razen za artikle v akciji, popusti se ne seštevajo 

AVTOELEKTRIKA ALEX 
3320 VELENJE, Koroška cesta 48 

avtomobilizem 

 

10 % popusta za storitve; 5 % popusta za prodajo materiala 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

FOTOLIK 
3000 CELJE, Teharska c. 4 

foto 

 

15 % popusta za storitve; 5 % popusta za fotoaparate; 10 % popusta za 

foto albume; 10 % popusta za okvirje za fotografije 

FOTO STUDIO CENTER 
3320 VELENJE, Kidričeva 2 a 

foto 

 

10 % popusta za fotostoritve 

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  

http://www.polzela.com
http://www.polzela.com
http://www.polzela.com
http://www.polzela.com
http://www.esvet.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

SKIRO 
3312 PREBOLD, Latkova vas 214 a 

avtomobilizem 

 

5% popust za montaţo avtomobiliskih pnevmatik, 25% popusta za nakup 

avtomobilskih pnevmatik Bridgestone, 35% popusta za nakup avtomobil-

skih pnevmatik Michelin, 25-30% popusta za nakup avtomobilskih pnev-

matik GoodYear, 25-30% popusta za nakup avtomobilskih pnevmatik Con-

tinental 

PENZION SONČNA HIŠA 
3334 LUČE, Luče 130 

gostinstvo 

 

10% popusta za gostinske storitve in wellness ponudbo, popusti se ob 

akcijah ne seštevajo 

TRGO JOVAN 
3301 LATKOVA VAS, Latkova vas 

trgovina s talnimi oblogami 

 

3% popusta za parket za talno ogrevanje; 5% popusta za nakup lepila 
AVTO DOM IN d.o.o. 
3320 VELENJE, Cesta talcev 28 

avtomobilizem 

 

10 % popusta za servisne storitve 

 
SPEKTER d.o.o. 
3310 ŢALEC, Loţnica pri Ţalcu 52 a 

trgovina 

 

5 % popusta za vse blago (razen blago v akciji) 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

MLEKARNA CELEIA, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o. 
3301 PETROVČE, Trgovina Golida, Arja vas 92 

www.mlekarna-celeia.si 

prehrana 

 

5 % popust na izdelke "zelene doline" (ne velja za izdelke, ki so ţe v 

akciji) 

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 

SOFISTUS, Zavod za sodobno izobraţevanje 
3000 CELJE, Samova 6 

www.sofistus.si 

izobraţevanje 

 

15 % popust za tečaje tujih jezikov, retorike, NLP in računalništva 

 

  
SOFISTEK, Zavod za sodobno izobraţevanje 
3000 CELJE, Samova 6 

www.sofistek.info 

izobraţevanje 

 

15 % popust za izlete, tabore, počitnice za otroke od 4 do 12 let; moţnost 

obročnega plačila 

ROMI TRGOVINA NA DROBNO 
3310 ŢALEC, Šlandrov trg 11 

trgovina 

 

10% popusta za nakup rezervnih delov v vrednosti nad 50 EUR z gotovi-

no 

 

http://www.mlekarna-celeia.si
http://www.sofistus.si
http://www.sofistek.info


PONUDNIKI UGODNOSTI 

AVTOŠOLA CENTER PRAH- ROGAŠKA SLATINA 
3250 ROGAŠKA SLATINA, Brestovška 15 

avtošola 

 

14% popusta za ure voţnje kategorij A, B, C, E; 10% popusta za seminar 

NPK voznik; 10% popusta za tečaj voţnje čolna 

AVTOŠOLA CENTER PRAH-ŠENTJUR 
3230 ŠENTJUR, Drofenikova 16 

avtošola 

 

14% popusta za ure voţnje kategorij A, B, C, E; 10% popusta za seminar 

NPK voznik; 10% popusta za tečaj voţnje čolna 

 
AVTOŠOLA CENTER PRAH-BREŢICE 
8250 BREŢICE, Trdinova 1 

avtošola 

 

14% popusta za ure voţnje kategorij A, B, C, E; 10% popusta za seminar 

NPK voznik; 10% popusta za tečaj voţnje čolna 

AVTOŠOLA CENTER PRAH-KRŠKO 
8270 KRŠKO, CKŢ 130 

avtošola 

 

14% popusta za ure voţnje kategorij A, B, C, E; 10% popusta za seminar 

NPK voznik; 10% popusta za tečaj voţnje čolna 

AVTOŠOLA CENTER PRAH-SEVNICA 
8290 SEVNICA, Cesta na grad 29 A 

avtošola 

 

14% popusta za ure voţnje kategorij A, B, C, E; 10% popusta za seminar 

NPK voznik; 10% popusta za tečaj voţnje čolna 

FOTO RIZMAL 
3000 CELJE, Mariborska 1 

foto 

 

10% popusta za vse storitve, razen storitev v akciji 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

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 DAL-

MACIJA/Sukošan - BAVARIA 44/2002; BAVARIA 37/2006; 

BAVARIA 32/2003; več informacij na www.bravo-yachting.com in 

na 041/610-702 

 

  

KLIMA CENTER HORIZONT 
2000 MARIBOR, Vodovodna ulilca 30 c 

avtobusni prevozi 

 

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 

HOTEL RAZGORŠEK 
3320 VELENJE, Stari trg 33 

turizem 

 

5% popusta za prenočišče in gostinske storitve 

HOTEL GRANDE 
3000 CELJE, Beţigrajska ulica 7 

turizem 

 

5% popusta za prenočišče in gostinske storitve 

 

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 pri-

mer invalidnosti ali nezgodne smrti; moţnost pridobitve kreditne karti-

ce Dnevnik American Express z vnaprej odobrenim posojilom do višini 

2.086 €; nakup knjig, zgoščenk, filmov in drugih izdelkov po ugodnih 

cenah, z moţnostjo vnaprejšnjega naročila ter brezplačne dostave na 

dom; brezplačen dostop do spletnega e-arhiva člankov; moţnost začas-
nega 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  

 

http://www.bravo-yachting.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

TRGOVINA WENICE VELENJE 
3320 VELENJE, Kidričeva 2 b (nakupovalni center Velenje) 

trgovina s konfekcijo 

 

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

cenah 

TRGOVINA WENICE CELJE 
3000 CELJE, Ul. mesta Grevenbroich 9 - Nova vas 

trgovina s konfekcijo 

 

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

cenah 

GOSTIŠČE SMOGAVC 
3214 ZREČE, Gorenje pri Zrečah 27 

turizem 

 

10% popusta za nočitve v Hotelu Smogavc pri plačilu z gotovino; 

15% popusta za kitajske masaţe Tuina za goste hotela; 10% popusta za 

najem seminarskih dvoran v hotelu; 10% popusta za nočitve v Gostišču 

Smogavc pri plačilu z gotovino; 10% popusta za ponudbo "A la carte" v 

Gostišču Smogavc 

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 DAL-

MACIJA/Sukošan - BAVARIA 44/2002; BAVARIA 37/2006; 

BAVARIA 32/2003; več informacij na www.bravo-yachting.com in 

na 041/610-702 

 

  

PONUDNIKI UGODNOSTI 

FOTO STUDIO RIZMAL 
3310 ŢALEC, Savinjska cesta 18 

foto 

 

10% popusta za vse storitve, razen storitev v akciji 

INFO STIK MARKETING 
3320 VELENJE, Bratov Mravljak 15 

foto 

 

10% popusta za vse foto storitve 

 
KEMIČNA ČISTILNICA 
3330 MOZIRJE, Na tratah 17 

čistilnica 

 

10% popusta za vse storitve (popusti se ne seštevajo) 

DELAVSKA HRANILNICA 
3000 CELJE, Miklošičeva 4 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno 

banko,obrestna mera 0,3 odstotne točke niţja od vsakokratne veljavne 

obrestne mere, moţnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mese-

cev 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 mese-

cev, nadomestilo za plačilo poloţnice 0,36 € 

FOTO LANGUS TONČKA 
3230 ŠENTJUR, Drofenikova 16 

foto 

 

5% popusta za fotografiranje za dokumente; 5% popusta za izdelavo 

fotografij iz filma ali digitalnih medijev 

 

http://www.bravo-yachting.com
http://www.delavska-hranilnica.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

ZLATARSTVO GAJŠEK MILAN 
3230 ŠENTJUR, Drofenikova 16 

zlatarstvo 

 

10% popusta za nakup zlatih ali srebrnih izdelkov; 10% popusta za vse 

vrste ur; 5% popusta za nakup s plačilno kartico 

TRGOVINA ELEKTRO BUM 
3230 ŠENTJUR, Ulica II bataljona 16 a 

elektro 

 

5% popusta za nakup blaga v vrednosti od 0 do 500 EUR; 6% popusta 

za nakup blaga v vrednosti od 501 do 1000 EUR; 7% popusta za nakup 

blaga v vrednosti od 1001 do 1500 EUR; 8% popusta za nakup blaga v 

vrednosti nad 1501 EUR 

BL ŠPORT 
3310 ŢALEC, Mestni trg 7 

šport in rekreacija 

 

10% popusta za nakup kolesa in kolesarske opreme; 10% popusta za 

kolesarske storitve 

OPTIKA PETRA 
3230 ŠENTJUR, Drofenikova ul. 16 

optika 

 

10% popusta za korekcijska očala; 5% popusta za sončna očala in 

tekočino za leče 

OPTIKA PETRA 
3230 ŠENTJUR, Dušana Kvedra 27 

optika 

 

10% popusta za korekcijska očala; 5% popusta za sončna očala in 

tekočino za leče 

GMT 
3000 CELJE, Gaji 36 

avtomobilizem 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

TRGOVINA ŢIVEX PC CELJE 
3220 ŠTORE, Obrtniška cesta 4 

trgovina 

 

7 % popust za nakup izdelkov iz maloprodajnega programa podjetja, 

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

ograjne cene 

DELAVSKA HRANILNICA 
3320 VELENJE, Šaleška 20 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno 

banko,obrestna mera 0,3 odstotne točke niţja od vsakokratne veljavne 

obrestne mere, moţnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mese-

cev 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 mese-

cev, nadomestilo za plačilo poloţnice 0,36 € 

 

  
HOTEL SMOGAVC 
3214 ZREČE, Slomškova ul. 4 

turizem 

 

10% popusta za nočitve v Hotelu Smogavc pri plačilu z gotovino; 

15% popusta za kitajske masaţe Tuina za goste hotela; 10% popusta za 

najem seminarskih dvoran v hotelu; 10% popusta za nočitve v Gostišču 

Smogavc pri plačilu z gotovino; 10% popusta za ponudbo "A la carte" v 

Gostišču Smogavc 

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

trgovina 

 

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

svetovanje na domu 

 

http://www.delavska-hranilnica.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

EPROS d.o.o. 
3314 BRASLOVČE, Pariţlje 35 

elektro 

 

5 % popust za gotovino za izdelke (razen izdelke v akciji) 

ZLATARSTVO ZUPANEC MARJAN s.p. 
3212 VOJNIK, Celjska c. 19 

zlatarstvo 

 

10 % popust za izdelke in storitve 

HOTEL BENDA MOZIRJE 
3330 MOZIRJE, Loke 33 

www.hotel-benda.com 

turizem 

 

10 % popust za penzion v hotelu; nastanjeni v hotelu imajo 15 % popust 

za smučarske karte Golte, izposojo smučarske opreme in v smučarski šoli 

Beli zajec Mozirje 

 
UČILA INTERNATIONAL 
3310 ŢALEC, Celjska cesta 7 

www.ucila.si 

knjigarna 

 

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

ni zdruţljiv z drugimi popusti v knjigarnah) 

MITNICA d.o.o. 
3305 VRANSKO, Gomilsko 85 

trgovina 

 

10 % popust za nakup izdelkov 

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

parketarstvo 

 

10 % popust za storitve; brezplačen ogled objekta; svetovanje 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

MICRO TEAM d.o.o. 
1000 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 
3320 VELENJE, Stari trg 22 

avtomobilizem 

 

10% popusta za nakup blaga 

FRIZERSKI SALON DIANA 
3250 ROGAŠKA SLATINA, Hum na Sutli 165 

frizerstvo 

 

10% popusta za frizerske storitve 

MASAŢNO-NEGOVALNI SALON LAVANDA 
3250 ROGAŠKA SLATINA, Zdraviliški trg 23 

kozmetika 

 

20% popusta za vse storitve v kozmetičnem salonu 

VELETEKSTIL-SVET PREPROG 
3320 VELENJE, Šaleška 20b 

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 

VELETEKSTIL-CITY 
3000 CELJE, Mariborska 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 

http://www.hotel-benda.com
http://www.ucila.si
http://www.microteam.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

BIKE STORE d.o.o. 
3320 VELENJE, Kidričeva 1 

šport in rekreacija 

 

10 % popusta za nova kolesa; 10 % popusta za storitve - servis in vgraje-

ne rezervne dele; 10 % popusta za dodatno opremo in oblačila 

GARNI HOTEL ZVON d.o.o. 
3214 ZREČE, Slomškova ulica 2 

turizem 

 

5 % popust pri bivanju do 5 dni za gotovinsko plačilo; 10 % popust pri 

bivanju 5 ali več dni za gotovinsko plačilo 

AVTOOPTIKA Ducman Branko s.p. 
3313 POLZELA, Ločica 4 

avtomobilizem 

 

10 % popust na storitve; 5 % popust na rezervne dele 

CVETLIČARNA MIMOZA d.o.o. 
3313 POLZELA, Polzela 10 a 

cvetličarstvo 

 

5 % popust pri prodaji blaga; 10 % popust pri vseh cvetličarskih storit-

vah 

CVETLIČARNA MIMOZA d.o.o. 
3303 GOMILSKO, Trnava 46 a 

cvetličarstvo 

 

5 % popust pri prodaji blaga; 10 % popust pri vseh cvetličarskih storit-

vah 

OPTIKA TOPLIŠEK 
3250 ROGAŠKA SLATINA, Celjska c. 7 

optika 

 

5 % popust za sončna in korekcijska očala 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

AVTO CELJE d.d. 
3320 VELENJE, Partizanska cesta 3 

avtomobilizem 

 

20 % popust pri tehničnih pregledih osebnih vozil; 10 % popust na avto-

matsko in ročno pranje osebnih vozil; 10 % popust na kleparske in ličarske 

storitve; 10 % popust na servisne storitve za osebna vozila znamke Peugeot, 

Fiat, Ford, Toyota in Lada, gospodarska vozila Iveco in traktorje Same; 5 % 

popust na vgrajeni material za navedena vozila; do 25 % popust pri nakupu 

pnevmatik (Sava in ostale prodajne znamke), 10 % popust pri premontaţi in 

centriranju; 15 % popust pri nakupu akumulatorjev 

PAPIRNICA AS 
3210 SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 10 

knjigarna 

 

5 % popust na vse blago v trgovinah, razen za šolske delovne zvezke in 

učbenike 

INTEGROS d.o.o. 
3230 ŠENTJUR PRI CELJU, Proseniško 46 

gradbeništvo 

 

5 % popust za vsa gradbena dela, obnove stanovanj, kopalnic, zaključna 

dela v gradbeništvu; velja za Maribor, Celje, Ormoţ, Mursko Soboto 

 
ZLATARSTVO MOJCA MEKE STOJNŠEK s.p. 
3214 ZREČE, Cesta na Roglo 4 b 

zlatarstvo 

 

10 % popust na storitve; 10 % popust za nakup nad 41.73 EUR 

CHIP d.o.o. 
3310 ŢALEC, Ulica Heroja Staneta 4 

računalništvo 

 

50 % popust za servisne storitve; 5 % popust za vso blago (razen v akciji) 



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) 

AVTO CELJE d.d. 
3000 CELJE, Ipavčeva ulica 21 

avtomobilizem 

 

20 % popust pri tehničnih pregledih osebnih vozil; 10 % popust na avto-

matsko in ročno pranje osebnih vozil; 10 % popust na kleparske in ličarske 

storitve; 10 % popust na servisne storitve za osebna vozila znamke Peugeot, 

Fiat, Ford, Toyota in Lada, gospodarska vozila Iveco in traktorje Same; 5 % 

popust na vgrajeni material za navedena vozila; do 25 % popust pri nakupu 

pnevmatik (Sava in ostale prodajne znamke), 10 % popust pri premontaţi in 

centriranju; 15 % popust pri nakupu akumulatorjev 

AVTO CELJE d.d. 
3000 CELJE, Medlog 15 

avtomobilizem 

 

20 % popust pri tehničnih pregledih osebnih vozil; 10 % popust na avto-

matsko in ročno pranje osebnih vozil; 10 % popust na kleparske in ličarske 

storitve; 10 % popust na servisne storitve za osebna vozila znamke Peugeot, 

Fiat, Ford, Toyota in Lada, gospodarska vozila Iveco in traktorje Same; 5 % 

popust na vgrajeni material za navedena vozila; do 25 % popust pri nakupu 

pnevmatik (Sava in ostale prodajne znamke), 10 % popust pri premontaţi in 

centriranju; 15 % popust pri nakupu akumulatorjev 

AVTO CELJE d.d. 
3210 SLOVENSKE KONJICE, Ob potoku 2 a 

avtomobilizem 

 

20 % popust pri tehničnih pregledih osebnih vozil 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

ŢNIDER'S d.o.o. 
3000 CELJE, Poslovalnica Celje, Gosposka ul. 7 

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 

VRTNARSTVO, CVETLIČARSTVO SKORNŠEK 
3330 MOZIRJE, Hribernikova 10 

cvetličarstvo 

 

3 % popust pri gotovinskem plačilu nad 20.86 EUR; 4 % popust pri goto-

vinskem plačilu nad 41.73 EUR; 5 % popust pri gotovinskem plačilu nad 

62,60 € 

KMETIJSKA TRGOVINA ŠMARTNO OB PAKI 
3327 ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 138 

trgovina 

 

2 % popust pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen za 

večje kmetijske mehanizacije); 5 % popust prvega in petnajstega v mesecu 

pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmet. mehani-

zacije, gradbenega materiala, bele tehnike) 

KMETIJSKA TRGOVINA VELENJE 
3320 VELENJE, Cesta talcev 2 

trgovina 

 

2 % popust pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje 

kmetijske mehanizacije); 5 % popust prvega in petnajstega v mesecu pri 

nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmet. mehanizaci-

je, gradbenega materiala, bele tehnike) 

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


PONUDNIKI UGODNOSTI 

MESNICA ŠOŠTANJ 
3325 ŠOŠTANJ, Lole Ribarja 4 

mesnica 

 

2 % popust pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen več-

je kmetijske mehanizacije); 5 % popust prvega in petnajstega v mesecu pri 

nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmet. mehaniza-

cije, gradbenega materiala, bele tehnike) 

POSESTVO TURN 
3320 VELENJE, Hrastovec 1 b 

trgovina 

 

2 % popust pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen več-

je kmetijske mehanizacije); 5 % popust prvega in petnajstega v mesecu pri 

nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmet. mehaniza-

cije, gradbenega materiala, bele tehnike) 

GOSTIŠČE TROBEJ, Filač Jakob s.p. 
3342 GORNJI GRAD, Attemsov trg 12 

gostinstvo 

 

5 % popust pri vrednosti gostinskih uslug (razen cigaret) nad 16.69 

EUR 

GOSTIŠČE TROBEJ, Filač Jakob s.p. 
3305 VRANSKO, PE Gostišče Slovan, Vransko 54 

gostinstvo 

 

5 % popust pri vrednosti gostinskih uslug (razen cigaret) nad 16.69 EUR 

APARTHOTEL PIRC 
3254 PODČETRTEK, Zdraviliška 27 a 

turizem 

 

5 % popust na vikend paket (razen kart za Terme Olimia); 10 % popust 

za 7 ali več dnevni paket  

PONUDNIKI UGODNOSTI 

D SPORT 
3320 VELENJE, Kidričeva 2 b 

www.dsport.si 

šport in rekreacija 

 

12 % popust na vse artikle, razen za artikle v akciji ali razprodaji; popust 

velja tudi za izdelke po naročilu 

TERME DOBRNA d.d. 
3204 DOBRNA, Dobrna 50 

www.terme-dobrna.si 

turizem 

 

10 % popust za vse nastanitvene programe iz letnega kataloga; 10 % 

popust za medicinske storitve (razen specialističnih); 10 % popust za 

kopanje vse dni v tednu; 10 % popust v Deţeli savn; 10 % popust za 

storitve v lepotnem centru Hiša na travniku 

 

  
ZEPTER SLOVENICA d.o.o. 
3000 CELJE, IPC Celje, Grevenbroichova 12 

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. 
3320 VELENJE, Prešernova cesta 7 a 

optika 

 

10 % popust pri gotovinskem nakupu vseh vrst očal 

 
ABA OPTIKA d.o.o. 
3000 CELJE, Ljubljanska cesta 6 

optika 

 

10 % popust pri gotovinskem nakupu vseh vrst očal 

http://www.dsport.si
http://www.terme-dobrna.si

