
Ugodnosti in popusti za člane OO SVIZ za Koroško:
-  sofinanciranje vstopnic za savno in kopanje na 

kopališču DTK na Ravnah na Koroškem;
-  sofinanciranje smučarskih vozovnic na smučiščih 

ČRNA, POSEKA, BUKOVNIK in RIBNICA na Pohorju;
-  sofinanciranje vadbe v fitnes centu MEGAFIT v 

Slovenj Gradcu (PTC Katica);
-  20% popust v športni trgovini DAVID na Ravnah na 

Koroškem;
- 20% popust na vse fotografske storitve v salonu 

PRIMAFOTO v Slovenj  Gradcu;
- 20% popust v terapevtskem centru za splošne in 

športne terapije KINESIO FIT na Ravnah na Koroškem;
- 20% popust ŠPORT MS– športne dejavnosti in 

posredništvo na Ravnah na Koroškem;
- 20% popust v salonu za nego telesa in druge 

dejavnosti, Zvezdana Ajtnik s.p., Ravne na Koroškem;
- 15% popust v frizerskem salonu BERNI v Slovenj 

Gradcu (ob plačilu z gotovino);
-  10% popust v cvetličarni ORHIDEJA v Slovenj Gradcu 

(ob plačilu z gotovino);
-  10% popust v pizzeriji DI ANTONIO v Slovenj Gradcu 

(ob plačilu z gotovino);
- 10% popust za vse mehanične storitve v 

AVTOSERVISU ŠTERN v Šmartnem pri Slovenj Gradcu;



Ugodnosti in popusti za člane SVIZ Slovenije:

Vse popuste in ugodnosti zahtevajte pred zaključkom računa in ob 
predložitvi članske izkaznice.

- 10% popust v podjetju LINA DESIGN d.o.o. na vso inovativno 
moderno pohištvo v poslovalnicah v Kamniku in Slovenj 
Gradcu (industrijska cona Pameče);

- 10% popust v pizzeriji in restavraciji MOON na Ravnah na 
Koroškem;

-  10% popust v SOLNEM HRAMU v Šentjanžu pri Dravogradu;
- 7% popust v butique BLACK JACK v Slovenj Gradcu;
- 6% popust v MESARSTVU SMOLAR d.o.o. v vseh njihovih 

poslovalnicah na Koroškem (Radlje, Dravograd, Prevalje in Črna).

- pravno svetovanje in zastopanje z mrežo pogodbenih 
odvetnikov in stalne pravne  pomoči na GO SVIZ;

-  finančna pomoč v socialni stiski;
-  subvencioniranje izobraževanja članic in  članov SVIZ za 

pridobitev ustrezne izobrazbe;
-  cenejše prostovoljno zavarovanje;
-  cenejše letovanje v SVIZ-ovih počitniških stanovanjih;
-  cenejša letovanja drugih ponudnikov najdete na povezavi: 

http://www.sviz.si/Ugodnosti_Posebna_ponudba/index.
php;

-  20% popust v Vodnem mestu Atlantis;
-  ugodni krediti pri Delavski hranilnici;
-  popusti za člane SVIZ in njihove družinske člane pri nakupu 

aranžmajev Turistične agencije ZUM;
-  popusti za člane SVIZ v Mestni optiki.

To in še veliko več lahko najdete na SVIZ-ovi spletni strani:
http://www.sviz.si/Pravice_in_ugodnosti_Ostale/index.php.


