
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  

Dolenjske in Bele Krajine 

Cvelbarjeva 4 

8000 NOVO MESTO 

Telefon: 08/337-58-10 
Faks: 08/337-58-21  
E-pošta: oodbk@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. 

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 

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 

MICRO TEAM d.o.o. 
1117 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 

ODŠKODNINSKA TOČKA d.o.o. 
8230 MOKRONOG, Petra Čulk, Paradiţ 15 

www.odskodninska-tocka.si 

zavarovalništvo 

 

20 % popusta za vse storitve podjetja, razen za storitev uveljavljanja 

 

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.microteam.si
http://www.odskodninska-tocka.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 

 

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) 

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. 
8343 DRAGATUŠ, Dragatuš 

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) 

 

ŢILNIK - prodaja obutve 
8340 ČRNOMELJ, Kolodvorska cesta 49 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

http://www.zsss.si/
http://www.veel.si
http://www.mestna-optika.si
http://www.kz-krka.si
http://www.ucila.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 ŢILNIK - prodaja obutve 
1330 KOČEVJE, Trg zbora odposlancev 73 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

TPV AVTO d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Kandijska cesta 60 

www.tpv.si 

avtomobilizem 

 

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

TPV AVTO d.o.o. 
8270 BREŢICE, Cesta bratov Cerjakov 141 

www.tpv.si 

avtomobilizem 

 

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

KZ KRKA z.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Šentjernejska c. 6 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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) 

KZ KRKA z.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Knafelčeva ulica 2 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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) 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

TRGOVINA SKINY (Bršljin) 
8000 NOVO MESTO, Ljubljanska c. 28 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

kartico ugodnosti Rebel 

 

  
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.tpv.si
http://www.tpv.si
http://www.kz-krka.si
http://www.kz-krka.si
http://www.rebel.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

TRGOVINA SKINY (Bršljin) 
8000 NOVO MESTO, Ljubljanska c. 28 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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 

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 € 

 

BAMBI RIBNICA - METRONIC KOMET d.o.o. 
1310 RIBNICA, Škrabčev trg 35 

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 € 

BISER RIBNICA - METRONIC KOMET d.o.o. 
1310 RIBNICA, Škrabčev trg 33 

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 € 

 

 

 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

KZ KRKA z.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Bršljin 44 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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) 

KZ KRKA z.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Ragovo 7 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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) 

KZ KRKA z.o.o. 
8341 ADLEŠIČI, Adlešiči 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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

kmetijske mehanizacije); 5 % popust prvega in zadnjega v mesecu pri naku-

pu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmetijske mehanizaci-

je, gradbenega materiala, bele tehnike in za mineralna gnojila) 

KZ KRKA z.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Šentjernejska cesta 6 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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

kmetijske mehanizacije); 5 % popust prvega in zadnjega v mesecu pri naku-

pu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmetijske mehanizaci-

je, gradbenega materiala, bele tehnike in za mineralna gnojila) 

http://www.rebel.si
http://www.metronic-komet.si
http://www.metronic-komet.si
http://www.metronic-komet.si
http://www.kz-krka.si
http://www.kz-krka.si
http://www.kz-krka.si
http://www.kz-krka.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

 KZ KRKA z.o.o. 
8340 ČRNOMELJ, Kolodvorska cesta 39 

www.kz-krka.si 

trgovina 

 

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) 

KZ KRKA z.o.o. 
8350 DOLENJSKE TOPLICE, Zdraviliški trg 18 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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, 

 
KZ KRKA z.o.o. 
8343 DRAGATUŠ, Dragatuš 

www.kz-krka.si 

trgovina 

 

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) 

KZ KRKA z.o.o. 
8216 MIRNA PEČ, Mirna peč 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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) 

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 DALMACIJA/

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 cesta 3 c 

trgovina 

 

10 % popusta za klimatske naprave Coolwex; 5 % popusta za toplotne 

črpalke Coolwex; dodatni 6 % popust za avans; brezplačni ogled in svetova-

nje na domu; popusti ne veljajo na modele v akciji in se ne seštevajo 

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  

 TRGOVINA SKINY 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 11 

www.rebel.si 

trgovina s konfekcijo 

 

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

co ugodnosti Rebel 

http://www.kz-krka.si
http://www.kz-krka.si
http://www.kz-krka.si
http://www.kz-krka.si
http://www.bravo-yachting.com
http://www.rebel.si


PONUDNIKI UGODNOSTI 

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

trgovina 

 

3 % popust za plačilo z gotovino; 5 % popust za plačilo z gotovino nad 

500,00 € 

 

TERMOTEHNIKA d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Salon pohištva, Mlinarska pot 17 

trgovina 

 

3 % popust za plačilo z gotovino; 5 % popust za plačilo z gotovino nad 

500,00 € 

DETELJICA, Restavracija in prenočišča 
8275 ŠKOCJAN, Dobruška vas 36 

gostinstvo 

 

10 % popust za gostinske storitve in prenočišča 

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

elektro 

 

10 % popust za storitve (servis ali montaţa hladilnih in klimatskih nap-

rav, gostinske opreme, pralno-sušilne in bele tehnike) 

LUDVIK PRAZNIK s.p. 
8275 ŠKOCJAN, Grmovlje 5 

gradbeništvo 

 

10 % popust za nakup tlakovcev in stebrov 

 
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 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

KZ KRKA z.o.o. 
8000 STRAŢA - NOVO MESTO, Na ţago 5 

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 naku-

pu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmetijske mehanizaci-

je, gradbenega materiala, bele tehnike in za mineralna gnojila) 

 

KZ KRKA z.o.o. 
8310 ŠENTJERNEJ, Trubarjeva cesta 4 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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) 

KZ KRKA z.o.o. 
8275 ŠKOCJAN, Škocjan 

www.kz-krka.si 

kmetijstvo 

 

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) 

KZ KRKA z.o.o. 
8220 ŠMARJETA, Šmarjeta 55 

www.kz-krka.si 

kmetijska mehanizacija 

 

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) 

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


PONUDNIKI UGODNOSTI 
PONUDNIKI UGODNOSTI 

KZ KRKA z.o.o. 
8220 VINICA, Vinica 

www.kz-krka.si 

trgovina 

 

2 % popust pri nakupu nad 20.86 EUR (5.000) SIT pri plačilu z gotovino 

(razen večje kmetijske mehanizacije); 5 % popust prvega in zadnjega v mese-

cu pri nakupu nad 20.86 EUR pri plačilu z gotovino (razen večje kmetijske 

mehanizacije, gradbenega materiala, bele tehnike in za mineralna gnojila) 

 

MAYA MAYA 
8000 NOVO MESTO, TPC Hedera 

www.mayamaya.net 

trgovina 

 

10 % popust na vse izdelke 

 
ONAON d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 4 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

ONAON d.o.o. 
1330 KOČEVJE, Trg zbora odposlancev 20 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

POLZELA d.d., Tovarna nogavic 
8000 NOVO MESTO, Prodajalna Mojca, Prešernov trg 14 

www.polzela.com 

trgovina 

 

5 % popust ob gotovinskem plačilu 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

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

avtomobilizem 

 

10 % popust za ročno pranje v avtopralnici 

 

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

avtobusni prevozi 

 

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

oseba 

DELAVSKA HRANILNICA 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 22 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno ban-

ko,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 vsa-

kokrat 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 

www.esvet.com 

računalništvo 

 

2 % dodatnega popusta pri nakupu prenosnikov Toshiba, Samsung ali 

Asus 

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

urarstvo 

 

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

 

http://www.kz-krka.si
http://www.mayamaya.net
http://www.ona-on.si
http://www.ona-on.si
http://www.polzela.com
http://www.delavska-hranilnica.si
http://www.esvet.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

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

vulkanizerstvo 

 

20 % popust na prodajne in ostale storitve izvajalca 

 

MIR d.d. 
8000 NOVO MESTO, MC Novo mesto, Belokranjska 1 

prehrana 

 

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

MIR d.d. 
8000 KRIŢE PRI NOVEM MESTU, MC Luka Kriţe, Cesta Kokrškega 

odreda 

prehrana 

 

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

ZEPTER SLOVENICA d.o.o. 
2380 SLOVENJ GRADEC, Pohorska c. 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 

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) 

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

parketarstvo 

 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

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

vulkanizerstvo 

 

10 % popust na storitve avtopralnice, vulkanizerske storitve, avtooptiko, 

servis ter prodajo rezervnih delov 

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

trgovina 

 

10 % gotovinski popust na vse izdelke 

ZLATARNA IN SREBRARNA KARAT 
8000 NOVO MESTO, Glavni trg 1 

zlatarstvo 

 

10 % gotovinski popust 

 

TRGOVINA FRANKOVIČ 
8333 ČRNOMELJ, Viniška 27 

trgovina 

 

5 % popust na izdelke, razen za izdelke v akciji 

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

gostinstvo 

 

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 

optika 

 

10 % popust 

http://www.rokus.com


PONUDNIKI UGODNOSTI 

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 

BELBLED 
8222 OTOČEC, Dobrava 35 

računalništvo 

 

20% popusta za storitve; 20% popusta za nakup potrošnega materiala; 

10% popusta za nakup računalniške opreme; popusti se ne seštevajo; popus-

ta ni za izdelke, ki so v akciji 

PIZZERIA NOVLJAN 
8000 NOVO MESTO, Rozmanova 25 

prehrana 

 

10% za hrano 

HITRA HRANA MARTINA KRPANA 
8000 NOVO MESTO, Šegova 112 

prehrana 

 

10% za hrano 

 
GOSTILNA NOVLJAN 
8216 MIRNA PEČ, Trg 50 

prehrana 

 

10% za hrano 

 
KORNER FASHION 
8000 NOVO MESTO, Rozmanova 24 

trgovina 

 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

TIKA TREBNJE 
8210 TREBNJE, Stari trg 31 

gospodinjski aparati 

 

10 % popust na gospodinjske aparate Bosch, Electrolux, Candy; popusti 

se ne seštevajo in ne veljajo za aparate v akciji 

TIKA GA NOVO MESTO 
8000 NOVO MESTO, Ljubljanska cesta 80 

gospodinjski aparati 

 

10 % popust na gospodinjske aparate Bosch, Electrolux, Candy; popusti 

se ne seštevajo in ne veljajo za aparate v akciji 

MESNICA CVETAN 
8230 MOKRONOG, Stari trg 23 

mesnica 

 

10 % popust pri nakupu sveţega mesa in vseh vrst mesnih izdelkov 

Mesarstva Cvetan, pri enkratnem nakupu nad 20.86 EUR 

MARKET MOKRONOG 
8230 MOKRONOG, Stari trg 24 

mesnica 

 

10 % popust pri nakupu sveţega mesa in vseh vrst mesnih izdelkov 

Mesarstva Cvetan, pri enkratnem nakupu nad 20.86 EUR 

MESNICA CVETAN TREBNJE 
8210 TREBNJE, Jurčičeva ulica 

mesnica 

 

10 % popust pri nakupu sveţega mesa in vseh vrst mesnih izdelkov 

Mesarstva Cvetan, pri enkratnem nakupu nad 20.86 EUR 

TRGOVINA IN MESNICA ŠMIHEL 
8000 NOVO MESTO, Šmihel 33 

mesnica 

 

10 % popust pri nakupu sveţega mesa in vseh vrst mesnih izdelkov 

Mesarstva Cvetan, pri enkratnem nakupu nad 20.86 EUR 



PONUDNIKI UGODNOSTI 

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

gostinstvo 

 

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 

foto 

 

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

izdelavi fotografij iz negativa 

FOTO ASJA d.o.o. 
8000 NOVO MESTO, Ljubljanska c. 22 

foto 

 

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

izdelavi fotografij iz negativa 

FOTO ASJA d.o.o. 
8330 METLIKA, C. XV. brigade 27 a 

foto 

 

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

izdelavi fotografij iz negativa 

 
FOTO ASJA d.o.o. 
8210 TREBNJE, Stari trg 48 

foto 

 

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

izdelavi fotografij iz negativa 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

INDUSTRIJSKA PRODAJALNA STATUS 
8330 METLIKA, Ulica Belokranjskega odreda 19 

gospodinjski aparati 

 

7% popusta za vse izdelke v industrijski prodajalni Status (razen za izdel-

ke, ki so v akciji) 

GMT 
1330 KOČEVJE, Reška cesta 13 

avtomobilizem 

 

10% popusta za nakup blaga 

ROLETARSTVO MEDLE 
8000 NOVO MESTO, Podbevškova ulica 31 

domača obrt 

 

5% popusta za vse izdelke in storitve 

ZLATARNA DONUM 
8000 NOVO MESTO, Novi trg 9 

zlatarstvo 

 

10% popusta za izdelke v prodajalni 

FRIZERSKI ATELJE TOMAŢ 
8000 NOVO MESTO, Novi trg 9 

frizerstvo 

 

10% popusta za frizerske storitve 

TRGOVINA IN SERVIS KOLES SMOLE 
8000 NOVO MESTO, Šentjernejska 7 

šport in rekreacija 

 

10% popusta za nakup koles in druge opreme (popusti se ne seštevajo); 

10% popusta za servisne storitve 



PONUDNIKI UGODNOSTI 

PEČI KERAMIKA 
8000 NOVO MESTO, Podbevškova ulica 18 

keramičarstvo 

 

10% popusta za nakup materiala, peči in kaminov z gotovino; 5% popus-

ta za nakup materiala, peči in kaminov z negotovinskim plačilom 

MOTOROIL 
8000 NOVO MESTO, Sedlova cesta 15 

avtomobilizem 

 

10% popusta za prvo pomoč in nakup akumulatorja; 20% popusta za 

nakup rezervnih delov; 10% popusta za nakup olja 

 

MOTOROIL 
8310 ŠENTJERNEJ, Coţ 8 

avtomobilizem 

 

10% popusta za prvo pomoč in nakup akumulatorja; 20% popusta za 

nakup rezervnih delov; 10% popusta za nakup olja 

MOTOROIL 
8330 METLIKA, Kidričevo naselje 9 

avtomobilizem 

 

10% popusta za prvo pomoč in nakup akumulatorja; 20% popusta za 

nakup rezervnih delov; 10% popusta za nakup olja 

MOTOROIL 
8210 TREBNJE, Goliev trg 10 

avtomobilizem 

 

10% popusta za prvo pomoč in nakup akumulatorja; 20% popusta za 

nakup rezervnih delov; 10% popusta za nakup olja 
MOTOROIL 
8340 ČRNOMELJ, Pod smreko 3 

avtomobilizem 

 

10% popusta za prvo pomoč in nakup akumulatorja; 20% popusta za 

nakup rezervnih delov; 10% popusta za nakup olja 

 

PONUDNIKI UGODNOSTI 

VELETEKSTIL-SVET PREPROG 
8000 NOVO MESTO, Foersterjeva 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 

VELETEKSTIL-BTC 
8000 NOVO MESTO, Ljubljanska cesta 27 

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 

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

vulkanizerstvo 

 

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

prodajo gum 

 

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

optika 

 

10 % popust na blago in storitve pri plačilu z gotovino 

 

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

avtomobilizem 

 

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 

gostinstvo 

 

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

gotovino 


