
 

 
 

 
 
 
 

ŠPORTNI  
POPUSTNIK 

 
 
 
 

Ugodnosti in storitve 
 za imetnike kartice 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

BI RADI KORISTILI ŠTEVILNE POPUSTE IN UGODNOSTI TER SE BREZPLAČNO 
UDELEŽEVALI VSEBIN, KI VAM JIH OMOGOČA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA 

PRIMORSKE? 
 

VSE KAR POTREBUJETE JE KARTICA ZDRAVA ZABAVA! 
 

Oglasite se v novem Študentskem centru Univerze na Primorskem (ŠCUP) v Kopru, 
ki združuje številne organizacije, na katere se tako ali drugače veže študentsko 

življenje, med drugim tudi Univerzitetno športno zvezo primorske (UŠZP) in 
Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP), ali nas obiščite na 

Fakulteti za pomorstvo in promet (FPP) v Portorožu, kjer lahko le v nekaj minutah 
pridobite kartico Zdrava zabava, ki vam nato omogoča vse, kar boste v 

nadaljevanju prebrali v tem POPUSTNIKU, in še več. 
 

Kaj potrebujete? 
ŠTUDENTSKO IZKAZNICO oziroma POTRDILO O VPISU 

(aktiven status študenta ali dijaka) 
OSEBNO FOTOGRAFIJO (zaželjeno) in 

OSEBNI DOKUMENT. 
 

Koliko znaša pristopnina? 
Kartica Zdrava zabava je za vse študente popolnoma BREZPLAČNA! 

 
Kje se nahajajo info točke? 

Študentski center Univerze na Primorskem 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem 

Univerzitetna športna zveza Primorske 
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper 

 
Fakulteta za pomorstvo in promet (FPP) 

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož 
 

Kdaj lahko pridobim kartico? 
Kadarkoli v času uradnih ur posamezne info točke. Kartico lahko pridobite ne glede 
na datum tekom celega leta vse dokler imate veljaven in aktiven status študenta ali 

dijaka. 
 



 
 
 

 

DEJAVNOSTI IN 
VADBE 

 
 
 
 
 

 
Fitnes 

Aerobika 
Pilates 

Joga 
Pole dance 

Plavanje 
Smučanje 



 
 
 

  

Popusti pri ponudnikih dejavnosti in vadb vam omogočajo, da se, tako fizično kot 
tudi psihično, pripravite na vsakdanje obveznosti ali preprosto uživate v njihovih 
programih. 
 

 Hypoxi Studio Deusa 
Cankarjeva 6 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)31 200 427 
e-pošta: info@deusa.si 
Spletna stran: www.deusa.si 
 
Pole Dance & Joga Studio Deusa ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava 20% 
popust na Pole Dance (ples ob drogu), Joga hatha, Joga Ashtanga, 
psihoterapijo ali svetovanje in meditacijo. 

 
 Fitnes center Body Sense 

Ulica 15. maja 24 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)5 639 11 00 
Spletna stran: www.fitnescenter.si 
 
Body Sense Fitness ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava dodatni 10% 
popust na vse študentske cene, ki jih imajo v ponudbi. Pri njih lahko koristite 
fitnes, osebno trenerstvo, vodene vadbe, športno prehrano, borilne veščine, 
wellness in spa ter jogo. 

 
 Fitnes Manija 

Kopališko nabrežje 5 (zraven Marine Koper) 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)31 665 892 
Spletna stran: www.fitmania.net  
e-pošta: info@fitmania.net 
 
Fitnes manija ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava popust na fitnes karte, 
osebno trenerstvo in vodene vadbe. 



 
 
  Ski Partner 

Sveti Anton 
Turki 9e 
6276 Pobegi 
Telefon: +386 (0)41 917 362 
e-pošta: ugodno@smucanje.net  
Spletna stran: www.skipartner.net 
 
Ski Partner vam nudi ugodne smučarske pakete v Italiji, Avstriji in Franciji. 
Imetniki kartice Zdrava zabava lahko koristijo dodatnih 10 EUR popusta na vse 
smučarske izlete. 
 

 Debeli rtič 
Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije 
Jadranska cesta 73 
6280 Ankaran 
Telefon: +386 (0)5 909 70 00 
e-pošta: info@mzl-rks.si 
Spletna stran: www.zdravilisce-debelirtic.org 

 
Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije nudi 5% popusta na 
redne cene za uporabo bazena z morsko vodo in savne (Finska, Infrardeča, 
Turška, bio). Ponudba velja v času: 2.10.-28.10. 2017,  4.11.2017-16.2.2018 in  
5.3.2018-30.4.2018. 
 

 Active Istra 
Čevljarska ulica 27 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)40 470 644 
e-pošta: info@tribu.si 

 
Aktivno raziskujemo slovensko Istro. S kolesom prekolesarimo skrite kotičke in s 
kajaki obplujemo slovensko morje. Pridruži se nam na potapljaškem tečaju ali se 
vključi v plezalni podvig. Če imaš kartico Zdrava zabava bo tvoja aktivnost cenejša 
od 5 EUR do 10% cene. 

 

  



 
 
 

 

 Gybofit, Melita Bošković s.p. 
Polje 21 
6310 Izola 
Telefon: +386 (0)31 539 059 
e-pošta: gymbifit@gmail.com 
Spletna stran: www.gymbofit.com 
 
Podjetje Gymbofit ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava popust za 
skupinsko vadbo (aerobika in pilates) – 37€ za 3 obiske tedensko in 47€ za 
neomejene obiske. 
 

 AFM Koper 
Anela Bektašević 
Gradnikova 129 
4240 Radovljica 
Telefon: +386 (0)40 307 746 
 
AFM Koper ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava ugodne cene za vodene 
vadbe aerobike in pilatesa. Cena za aerobiko je 2 x tedenski obisk 25 EUR na 
mesec in 4 x tedenski obisk 40 EUR na mesec. Cena za pilates je 2 x tedenski 
obisk 30 EUR na mesec. 

 
 Društvo naprednih obrambno – borilnih metod 

Ulica ob spomeniku 20, Bertoki 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)40 764 452 
e-pošta: scombat@gmail.com 
Spletna stran: www.dnobm.si 
 
Društvo Naprednih Obrambno – Borilnih Metod ponuja imetnikom kartice 
Zdrava zabava 5 EUR popusta na redno študentsko ceno. 



 
 
 

 

 Halo Sup 
Čevljarska ulica 27 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)30 313 124 
e-pošta: info@halosup.si 
Spletna stran: www.halosup.si 
 
Supanje je SUPer za rekreacijo, uživanje v naravi, šport, prijatelje in celo 
družino ter sprostitev. Halo Sup ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava 10% 
popusta na najem supov in 20% popusta na tečaje in organizirane izlete. 

 
 Tribu 

Čevljarska ulica 27 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)41 849 009 
e-pošta: info@tribu.si 
Spletna stran: www.tribu.si 

 
Surfanje kot način življenja? Tribu ti ga da kot način počitnic. Surf učitelji in 
Tribu ekipa bo poskrbela, da boste zagotovo odkrili nekaj novega. Imetnikom 
kartice Zdrava zabava ponujajo dodatnih 15 EUR popusta na surf aranžmaje. 

 
 Recharge 

Telefon: +386 (0)41 525 079 (Tine) 
Telefon: +386 (0)40 313 070 (Jani) 
Spletna stran: www.recharge.si 
 
Recharge, trgovina za surf opremo in druge vodne športe, ponuja imetnikom 
kartice Zdrava zabava 15% popust pri spletnem nakupu. 
 



 
 
 

  

 Kickboxing Klub Koper 
Dolinska 1j 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)41 905 755 
e-pošta: kickbox.koper@gmail.com 
Spletna stran: www.kickbox-koper.si 
 
Kickboxing klub Koper ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava 20% Popust za 
skupinsko vadbo kickboxing in cross kick – 20€/mesec cena s popustom. 

 

 Športno društvo MMA Koper 
Jurčičeva 2 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)51 232 979 
e-pošta: mma.koper@gmail.com 
Spletna stran: www.mmakoper.com 
 
Športno društvo MMA Koper ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava 22% 
Popust za skupinsko vadbo Brazilski jiu jitsu (30€/ mesec cena s popustom) in 
30% Popust na rekreacijo (20€/mesec cena s popustom ). 
 

 PC Plus d.o.o. ŠPK Plus 
e-pošta: plusclimbing@gmail.com 
Spletna stran: www.plus-climbing.com 
 
Imetnikom kartice Zdrava zabava se prizna Popust na letno članarino (20€ 
cena s popustom) in vodeno vadbo plezanja (45€/mesec cena s popustom za 
1x tedenski obisk in 60€/mesec cena s popustom za 2x tedenski obisk). 
20% Popust velja na dnevni vstop in paket 10ih obiskov za Plezalni center Plus 
koper. Popust velja od 1.1.2018.  



 
 
  
 Društvo za promocijo športa Slovenije 

Kocjančičeva ulica 41 
6280 Ankaran 
Telefon: +386 (0)31 803 662 
e-pošta: marianna.gortan@gmail.com  
Spletna stran: wwwsportforum.si 
 
Društvo za promocijo športa Slovenije ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava 
ugodne cene za vodene vadbe HIIT in PILATES, ki potekajo v manjši dvorani 
Krajevne skupnosti v Bertokih. 2 x tedenski obisk (torek 19.30 in četrtek 18.30) 
25 EUR na mesec in  
1 x tedenski obisku 20 EUR na mesec. 
 

 Društvo za šport in rekreacijo 
Studio KINETIK  
Ferrarska ulica 10 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0)40 553 316 
e-pošta: info@kinetik-studio.si  
Spletna stran: www.kinetic-studio.si 
 
Kinetik Studio ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava 10% popust na cene 
vadb, ki jih imajo v ponudbi.  
 

 SPORT MIX, Sport Miks d.o.o. 
Trg golobarskih žrtev 18 
5230 Bovec 
Telefon: +386 (0)31 871 991 
e-pošta: team@sportmix.si 
Spletna stran: www.sportmix.si 
 
Podjetje SPORT MIX ponuja imetnikom kartice Zdrava zabava 25% popust za 
Rafting Boka - Trnovo in Canyoning po potoku Sušec. 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

ZDRAVJE IN 
LEPOTA 
 

Wellness 
Savne 

Masaže 
Nega obraza 

Manikura/Pedikura 
Solarij 

Frizerstvo 
Depilacija 

Epilacija 
Zobozdravstvo 

Optika/Oči 
Make up/Ličenje 

Nega telesa 
Terapije 



 
 
 
  Izkoristite bogato izbiro tretmajev za dobro počutje in popolno nego telesa. 

 
 Kozmetični studio Sanja 

Prisoje 7b 
6000 Koper 
Telefon: +386 (0) 31 223 510 
e-pošta: kozmeticni.studio.sanja@gmail.com 
 
Kozmetični studio Sanja nudi imetnikom kartice Zdrava zabava 20% popust na 
manikuro (permanentni lak), pedikuro, depilacijo, masaže, nego obraza in 
nego telesa. 

 
 Kozmetični studio Maja 

Ferrarska ulica 8 

6000 Koper 
Telefon: +386 (0) 5 639 20 13 
e-pošta: info@studiomaja.si 
Spletna stran: www.studiomaja.si 
 
Kozmetični studio Maja nudi imetnikom kartice Zdrava zabava 15% popust na 
terapije (shiatsu, kraniosakralna terapija, manualne tehnike, masaže…), 
rehabilitacijo, šolo pravilne drže, preventivni program za zdravo hrbtenico, 
program za nosečnice in program zdravega hujšanja. 

 
 Wellness center Adria (Adria Ankaran Hotel & Resort) 

Jadranska cesta 25 
6280 Ankaran 
Telefon: +386 (0)5 663 73 56 / +386 (0)51 399 620 
e-pošta: wellness@sdria-ankaran.si  
Spletna stran: www.adria-ankaran.si  
 
Wellness center Adria nudi 10% popust na klasične, hišne masaže Adria, 
sprostilne masaže ter terapevtske masaže in obloge, pilinge ter nego telesa. 



 
 
 

  

HRANA IN 
PIJAČA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napitki 
Energijska hrana 

Prehranska dopolnila 
Zdravje in dobro počutje 



 
 
 

  

Zdrav življenjski slog, vzdržljivost in regeneracija, hujšanje in mišična 
masa, vse to bo sedaj za imetnike kartice Zdrava zabava še nekoliko 
ceneje. 
 

 Proteini.si Shop Koper 
Mercator center Koper 
Dolinska cesta 1a 
6000 Koper 
Tel: (05)-9019238 
e-pošta: koper@proteini.si 
Spletna stran: www.proteini.si 
 
Proteini.si Hop Koper nudi imetnikom kartice Zdrava zabava 
materialno nagrado po lastni izbiri v višini 10% zneska računa. 

Zdrav življenjski slog, vzdržljivost in regeneracija, hujšanje in mišična masa, 
vse to bo sedaj za imetnike kartice Zdrava zabava še nekoliko ceneje. 
 

 Proteini.si Shop Koper 
Mercator center Koper 
Dolinska cesta 1a 
6000 Koper 
Tel: (05)-9019238 
e-pošta: koper@proteini.si 
Spletna stran: www.proteini.si 
 
Proteini.si Hop Koper nudi imetnikom kartice Zdrava zabava 
materialno nagrado po lastni izbiri v višini 10% zneska računa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
IZOBRAŽEVANJA

TEČAJI IN 
OSTALO 

 



 
 
 

 

Popusti pri ponudnikih storitev vam omogočajo, da lahko s kartico Zdrava zabava 
nekatere artikle, izdelke, izobraževanja in dejavnosti  iz ostale ponudbe koristite 
ceneje. 
 

 Ribiško-čolnarsko društvo Porporella 
Staničev trg 12 
6000 Koper 
Tel: +386 (0)41 687 105 
e-pošta: info@porporella.si 
Spletna stran: www.porporella.si 
 
Kot pooblaščeni organizator tečajev vam vsem imetnikom kartice Zdrava 
zabava RČD PORPORELLA nudi 30% popusta na tečaj za voditelja čolna in tečaj 
za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS. 
 

 Ballpokal (D.M.L. d.o.o.) 
Obala 114b 
6320 Portorož 
Tel: +386 (0)31 325 830 
e-pošta: ballpokal@gmail.si 
Spletna stran: www.ballpokal.si 
 
Vsem imetnikom kartice Zdrava zabava nudi trgovina Ballpokal  10% popust 
na pokale ter 10% popust medalje in priznanja iz zaloge. 
 

 Loparji.si (R&S Line) 
Cesta OF 30 
1420 Trbovlje 
Tel: +386 (0)41 383 599 
e-pošta: info@loparji.si 
Spletna stran: www.loparji.si 
 
Vsem imetnikom kartice Zdrava zabava nudi spletna trgovina www.loparji.si 
5% popust na vse artikle iz zaloge. Ob nakupu morate nujno vnesti kodo za 
popust UNIPRIMORSKA. 
 
 



 
 
 

  

 Univerzitetna športna zveza Primorske 
Čevljarska ulica 27 
6000 Koper 
Tel: +386 (0)31 452 000 
e-pošta: info@uszp.si 
Spletna stran: www.uszp.si 
 
Univerzitetna športna zveza Primorske vam omogoča nakup 
smučarskih kart po znižanih cenah. 
 

SMUČIŠČE VELJAVNOST CENA OMEJITVE 
KRVAVEC PON-PET 19,00 € Ne velja ob praznikih 
ROGLA PON-PET 16,50 € Ne velja ob praznikih 
KRVAVEC/ROGLA VSE DNI 25,50 € / 
GOLTE VSE DNI 19,50 € Kavcija za KeyCard 2€ 
CERKNO PON,TOR 13,00 € Ne velja ob praznikih 
CERKNO PON-PET 17,00 € Ne velja ob praznikih 
CERKNO VSE DNI 20,00 € / 
STARI VRH VSE DNI 17,50 € do 25, 99 let 
STARI VRH nočna VSE DNI 13,50 € do 25, 99 let 
TROMEJA/ARNOLDSTEIN VSE DNI 21,00 € letnik 94 in mlajši 
TRBIŽ/SVETE VIŠARJE VSE DNI 29,00 € letnik 89 in mlajši 
SELLA NEVEA/(KANIN) VSE DNI 28,50 € letnik 89 in mlajši 
MOKRINE/NASSFELD VSE DNI 33,50 € letnik 94 in mlajši 
KATSCHBERG VSE DNI 29,50 € letnik 91 in mlajši 
TURRACHER HOEHE VSE DNI 28,50 € letnik 91 in mlajši 
OSOJŠČICA/GERLITZEN VSE DNI 27,50 € letnik 89 in mlajši 
HEILIGENBLUTT VSE DNI 27,50 € letnik 94 in mlajši 

 
*Ponudba smučarskih kart velja v času sezone oziroma do 
veljavnosti ponudbe s strani posameznega smučišča. 



 
 
 

BREZPLAČNA ŠPORTNA REKREACIJA 
ZA IMETNIKE KARTICE ZZ 

 
Srednja tehnična šola Koper 

 
KOŠARKA, ODBOJKA 

TOREK in ČETRTEK 
20.00 – 23.00 

 
NAMIZNI TENIS, BADMINTON 

TOREK 21.00 – 23.00 
 in ČETRTEK 21.30 – 23.00 

 
NOGOMET 

SREDA 
20.00 – 23.00 

 

Telovadnica pri FPP Portorož 
 

KOŠARKA 
ČETRTEK 

19.00 – 20.30 
 

ODBOJKA 
TOREK 

20.30 – 22.00 
 

NOGOMET 
SREDA 

20.00 – 21.30 
 



 
 
 
  

ŠPORTNO ZABAVNE PRIREDITVE 

 

Oktober 

ČISTA DESETKA 

DNEVI ODPRTIH VRAT ŠPORTNE REKREACIJE 

 

November 

MARTINOV POHOD 

RAGATA KUTERJI 

DAN BOJA PRORI NASILJU NAD ŽENSKAMI 

 

December 

GIBANJE JE ZAKON 

ZIMSKI FESTIVAL ŠTUDENTSKEGA ŠPORTA 

 

PRIDI IN SE PRIDRUŽI! 



 
 
 

 

Kakšne ugodnosti prinaša kartica Zdrava zabava? 
 

 Kartica Zdrava zabava je pogoj za udeležbo na aktivnostih, ki jih 
organizira Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP). 

 
 Imetniki kartice Zdrava zabava se lahko vključujejo v vse programe 

Zdrave zabave, ne glede na to kje se nahajajo (Koper – UŠZP, 
Ljubljana – ŠZUL in ŠOU šport; Maribor – UŠZM in SUSA - državna 
prvenstva) pod pogoji, ki veljajo za določeno članico Slovenske 
univerzitetne športne zveze (SUSA). 

 
 Imetniki kartice lahko sodelujejo na državnih, evropski ali svetovnih 

univerzitetnih prvenstvih. 
 

 Ugodnosti pri drugih organizacijah vključenih v sistem Zdrava 
zabava. 

 
 Brezplačna udeležba na nekaterih programih rekreacije UŠZP (za 

imetnike rdeče kartice). 
 

 Redno elektronsko obveščanje o aktivnostih UŠZP. 
 

 Prejem brezplačnega potrdila o udeležbi v programih UŠZP. 
 

 Možnost izposoje športnih rekvizitov UŠZP pod določenimi pogoji. 
 

 Popusti pri nakupih ali koriščenju določenih storitev. 
 

 Dostop do spletne rezervacije programov, igrišč… 
 

 Druge ugodnosti in bonitete navedene na spletni strani 
www.uszp.si. 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBUDE ZA NOVE ŠTUDENTSKE POPUSTE POŠLJITE NA 
INFO@USZP.SI. VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI! 

 
 

UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA PRIMORSKE 
ČEVLJARSKA ULICA 27 

6000 KOPER 


