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OBMOČNA ORGANIZACIJA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

 

Novo mesto, 30.1.2009  

 

 

INFORMATOR  št. 1/09 

Januar 2009  
 

 

KARTICA UGODNOSTI  

 

Kartica ugodnosti je projekt, ki se je pričel pod okriljem Zveze svobodnih Sindikatov Slovenije 

v letu 2006. Odzivi so različni, povečini pa so dobri tako pri članih, kot tudi ponudnikih. Mnogo 

naših članov se je nanjo navadilo in jo tudi s pridom uporabljajo. Namen kartice je vsaj delno 

olajšati vsakdanje življenje z zagotavljanjem določenih popustov pri posameznih nakupih ali 

storitvah pri podjetjih, ki so pristopila k projektu.  

 

Kartica ugodnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije sedaj postaja tudi plačilna kartica. 

Članom je bila v sodelovanju z Delavsko hranilnico v letošnjem letu ponujena kartica ugodnosti, 

kot plačilna kartica Maestro. Vsak član sindikata, ki bo to želel, bo lahko svojo sedanjo kartico 

ugodnosti zamenjal s Plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH in z njo, poleg dosedanjega načina 

uveljavljanja ugodnosti, v mnogih primerih tudi plačal storitev ali izdelek, ki ga kupuje, po nižji 

ceni. 

Seznami ponudnikov in vsebina ugodnosti za celo Slovenijo so objavljeni na spletni strani 

www.zsss.si, v glasilu Zveze svobodnih sindikatov Slovenje v Delavski enotnosti se objavljajo 

vsi ponudniki, ki na novo pristopijo k projektu. Vsekakor pa vse informacije dobite tudi na 

sedežu Območne organizacije Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu in v Sindikalni pisarni 

Trebnje in Črnomelj.  Na spletnih straneh ZSSS najdete tudi več informacij v zvezi s postopkom 

pridobitve plačilne kartice ugodnosti ZSSS-DH.  

 

V Območni organizaciji se bomo še naprej trudili, da se bosta število ponudnikov in vsebina 

ugodnosti nenehno povečevala v zadovoljstvo vas-naših članov in vas bomo o tem tudi redno 

obveščali v Informatorju.  

 

Sindikalni pozdrav.  

             

       Pripravila: Majda Marolt, univ.dipl.prav.  

  

 

 

            

          

http://www.zsss.si/
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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 
 
 

MESTNA OPTIKA LJUBLJANA 8000 NOVO MESTO, Livada 8 www.mestna-optika.si  optika 
15 % popust na vse artikle; brezplačni zdravniški pregledi 
 

KZ KRKA z.o.o. 
Novo mesto (Šentjernejska 6, Knafelčeva 2, Bršljin 44, Ragovo 7), Adlešiči, Dragatuš, Črnomelj, Dolenjske 
Toplice, Mirna peč, Straţa, Šentjernej, Škocjan, Šmarjeta 
www.kz-krka.si 
avtobusni prevozi 

2 % popust pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmetijske mehanizacije); 5 % 
popust prvega in zadnjega v mesecu pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje 
kmetijske mehanizacije, gradbenega materiala, bele tehnike in za mineralna gnojila) 
 

UČILA INTERNATIONAL 
8000 NOVO MESTO, Topliška cesta 2 
www.ucila.si 
knjigarna 

10 % popust na vse izdaje zaloţbe Učila v vseh knjigarnah Felix (popust ni zdruţljiv z drugimi popusti v 
knjigarnah) 
 

TPV AVTO d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Kandijska cesta 60, Breţice,  
www.tpv.si 

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

GLOBTOUR 
8000 NOVO MESTO, Rozmanova 19 
www.globtour.si 

5 % popust za vse Globtourjeve aranţmaje pri obročnem plačevanju do 12 mesecev ali pri plačilu z 
gotovino 
 

MAYA MAYA 
8000 NOVO MESTO, TPC Hedera 
www.mayamaya.net 

10 % popust na vse izdelke 
 

ONAON d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 4, Kočevje  
www.ona-on.si 

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

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
8000 NOVO MESTO, prodajalni v Novem mestu in Kočevju  

5 % popust ob gotovinskem plačilu 
 

VULKANIZERSTVO, AVTOOPTIKA, AVTOPRALNICA Boštjan Vovk s.p. 
8210 TREBNJE, Obrtniška 4 

10 % popust na storitve avtopralnice, vulkanizerske storitve, avtooptiko, servis ter prodajo rezervih delov 
 

PLESKAR, Trgovina in mešalnica barv 
8210 TREBNJE, Majcnova ulica 1 
trgovina 

10 % gotovinski popust na vse izdelke 
 

http://www.microteam.si/
http://www.mestna-optika.si/
http://www.kz-krka.si/
http://www.ucila.si/
http://www.tpv.si/
http://www.globtour.si/
http://www.mayamaya.net/
http://www.ona-on.si/
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ZLATARNA IN SREBRARNA KARAT 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 1 

10 % gotovinski popust 
 

TRGOVINA FRANKOVIČ 
8333 ČRNOMELJ, Viniška 27 

5 % popust na izdelke, razen za izdelke v akciji 
 

GOSTILNA PEZDIRC - PMM d.o.o. 
8333 SEMIČ, Metliška c. 11 

10 % popust za druţinska kosila oz. večerje nad 29.21 EUR pri plačilu z gotovino 
 

OPTIČNI CENTER Ivanka Ivančec s.p. 
8000 NOVO MESTO, Novi trg 10 

10 % popust 
 

BELBLED 
8222 OTOČEC, Dobrava 35 

20% popusta za storitve; 20% popusta za nakup potrošnega materiala; 10% popusta za nakup 
računalniške opreme; popusti se ne seštevajo; popusta ni za izdelke, ki so v akciji 
 

PIZZERIA NOVLJAN 
8000 NOVO MESTO, Rozmanova 25 

10% za hrano 
 

HITRA HRANA MARTINA KRPANA 
8000 NOVO MESTO, Šegova 112 

10% za hrano 
 

GOSTILNA NOVLJAN 
8216 MIRNA PEČ, Trg 50 

10% za hrano 
 

KORNER FASHION 
8000 NOVO MESTO, Rozmanova 24 

10% popusta pri nakupu nad 40 EUR 
 

INDUSTRIJSKA PRODAJALNA STATUS 
8330 METLIKA, Ulica Belokranjskega odreda 19 

7% popusta za vse izdelke v industrijski prodajalni Status (razen za izdelke, ki so v akciji) 
 

GOSTILNA MLAKAR 
3000 CELJE, Teharska 26 

10% popusta za plačilo z gotovino 
 

GMT 
1330 KOČEVJE, Reška cesta 13 

10% popusta za nakup blaga 
 

ROLETARSTVO MEDLE 
8000 NOVO MESTO, Podbevškova ulica 31 

5% popusta za vse izdelke in storitve 
 

ZLATARNA DONUM 
8000 NOVO MESTO, Novi trg 9 

10% popusta za izdelke v prodajalni 
 

FRIZERSKI ATELJE TOMAŽ 
8000 NOVO MESTO, Novi trg 9 

10% popusta za frizerske storitve 
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TRGOVINA IN SERVIS KOLES SMOLE 
8000 NOVO MESTO, Šentjernejska 7 

10% popusta za nakup koles in druge opeme (popusti se ne seštevajo); 10% popusta za servisne storitve 
 

PEČI KERAMIKA 
8000 NOVO MESTO, Podbevškova ulica 18 

10% popusta za nakup materiala, peči in kaminov z gotovino; 5% popusta za nakup materiala, peči in 
kaminov z negotovinskim plačilom 
 

MOTOROIL 
Novo mesto, Šentjernej, Metlika, Trebnje  

10% popusta za prvo pomoč in nakup akumolatorja; 20% popusta za nakup rezervnih delov; 10% 
popusta za nakup olja 
 

VELETEKSTIL-SVET PREPROG 
8000 NOVO MESTO, Foersterjeva 10 in BTC  

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 
 

PICERIJA MAČKOVEC 
8000 NOVO MESTO, Gregorčičeva ulica 2 

20 % popusta za morsko hrano; 10 % popusta za jedi po naročilu 
 

VULKANIZERSTVO IN AVTOPRALNICA Marjan Ogulin s.p. 
8333 SEMIČ, Pot k Lebici 14 

10 % popust na vse storitve; pranje avtomobilov; montaţo, centriranje in prodajo gum 
 

OPTIKA Samo Težak s.p. 
8340 ČRNOMELJ, Zadruţna cesta 16 

10 % popust na blago in storitve pri plačilu z gotovino 
 

AVTOLEX d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Mestne njive 23 

5 % popust na avtomehanične storitve; 5 % popust na prodajne storitve; 5 % popust za ostale storitve 
izvajalca 
 

GOSTILNA JAVORNIK, Goran Pevec s.p. 
8232 ŠENTRUPERT, Rakovnik 6 

10 % popust za druţinska kosila oz. večerje nad 29.21 EUR pri plačilu z gotovino 
 

GOSTILNA ČEFIDELJ Marko Fortuna s.p. 
8000 NOVO MESTO, Bršljin 41 

10 % popust za druţinska kosila oz. večerje nad 29.21 EUR pri plačilu z gotovino 
 

GOSTILNA PUGELJ, Mlinarič Rudi s.p. 
8000 NOVO MESTO, Ţdinja vas 6 
gostinstvo 

10 % popust na druţinska kosila oz. večerje ala cart nad 29.21 EUR pri plačilu z gotovino 
 

FOTO ASJA d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 15 in Ljubljanska 22, Metlika, Trebnje  

15 % popust pri fotografiranju za osebne dokumente; 10 % popust pri izdelavi fotografij iz negativa 
 

TIKA TREBNJE 
8210 TREBNJE, Stari trg 31 in Novo mesto, Ljubljanska 80 

10 % popust na gospodinjske aparate Bosch, Electrolux, Candy; popusti se ne seštevajo in ne veljajo za 
aparate v akciji 
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MESNICA CVETAN 
8230 MOKRONOG, Stari trg 23, Tebnje in Novo mesto  

10 % popust pri nakupu sveţega mesa in vseh vrst mesnih izdelkov Mesarstva Cvetan, pri enkratnem 
nakupu nad 20.86 EUR 
 

ELKROJ d.d. 
8000 NOVO MESTO, Novi trg 9 
trgovina 

5 % popust na izdelke Elkroja in ostali prodajni program; popusti se ne seštevajo; popust ne velja na 
izdelke v akciji in v času sezonskega zniţanja 

VULKANIZERSTVO KOVAČIČ BORIS s.p. 
8310 ŠENTJERNEJ, Gorenje Vrhpolje 13 

20 % popust na prodajne in ostale storitve izvajalca 
 

MIR d.d. 
8000 NOVO MESTO, MC Novo mesto, Belokranjska 1 in Kriţe pri NM 

5 % popust za vse nakupe v mesnih centrih in mesnicah MIR 
 

AVTO KRKA d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Podruţnica Novo mesto, Pod Trško goro 81 

10 % popust za ročno pranje v avtopralnici 
 

MPOV d.o.o. 
8344 VINICA, Drenovec 28 

15 % popust za prevoz za enodnevno kopanje (Njivice - Baška) - 11 €/oseba 
 

DELAVSKA HRANILNICA 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 22 

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 
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 € 
 

SPLETNA TRGOVINA ESVET.COM 
1000 LJUBLJANA, Puhova 9 

2 % dodatnega popusta pri nakupu prenosnikov Toshiba, Samsung ali Asus 
 

URARSTVO BUDNA d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Ljubljanska cesta 22 

10 % popust za nakup ročnih ur Calypso Festina, Jagur, Adriatica 
 

TERMOTEHNIKA d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Prodajni center Novo mesto, Pod Trško goro 83 in salon pohištva NM 

3 % popust za plačilo z gotovino; 5 % popust za plačilo z gotovino nad 500,00 € 
 

DETELJICA, Restavracija in prenočišča 
8275 ŠKOCJAN, Dobruška vas 36 

10 % popust za gostinske storitve in prenočišča 
 

ELEKTROMEHANIKA TURK MARKO s.p. 
8222 OTOČEC, Nad Krko 18 

10 % popust za storitve (servis ali montaţa hladilnih in klimatskih naprav, gostinske opreme, pralno-
sušilne in bele tehnike) 

LUDVIK PRAZNIK s.p. 
8275 ŠKOCJAN, Grmovlje 5 

10 % popust za nakup tlakovcev in stebrov 
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DNEVNIK 
1000 LJUBLJANA, Kopitarjeva ulica 2 

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 
primer invalidnosti ali nezgodne smrti; moţnost pridobitve kreditne kartice 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 začasnega 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 
 

TRGOVINA SKINY 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 11 in BTC Novo mesto  
www.rebel.si 

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

BAMBI ČRNOMELJ - METRONIC KOMET d.o.o. 
8340 ČRNOMELJ, Ulica STaneta Rozmana 1 in Ribnica, Škrabčev trg  
www.metronic-komet.si 

5 % popusta za artikle; pri akcijah se popust ne upošteva; ob desetih zbranih nalepkah, prejmete bon za 
20 € 
 

BISER RIBNICA - METRONIC KOMET d.o.o. 
1310 RIBNICA, Škrabčev trg 33 
www.metronic-komet.si 

5 % popusta za artikle; v decembru 8 % popusta za artikle; pri akcijah se popust ne upošteva; ob desetih 
zbranih nalepkah, prejmete bon za 20 € 
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