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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. 

Z A S A V J E 

mailto:zsss@sindikat-zsss.si


PONUDIKI UGODOSTI 

 

 

  

 

 

MERCATOR d.d. 
1001 LJUBLJANA, Dunajska c. 107 

www.mercator.si 

trgovina 

 

- 10 % popusta za 20 izdelkov iz košarice osnovnih življenjskih 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 živilskih 

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 združujejo; o uveljavljanju popustov s kartico ZSSS-DH 

pred začetkom postopka na blagajni obvestite blagajničarko; - 2 % popus-

ta za nakup turističnih aranžmajev M holidays v poslovalnicah M 

holidays 

VEEL, Eva Remškar s.p. 
1000 LJUBLJANA, Bilečanska 5 

www.veel.si 

trgovina 

 

50 % popusta za nakup izdelkov iz programa; možnost obročnega pla-

čila (30 % pologa + 6 obrokov) 

VULKANIZERSTVO IN AVTOPRALNICA MAUSSER 
1430 HRASTNIK, Naselje A. Kaplje 3 a 

www.mausser.net 

avtomobilizem 

 

ugoden nakup letnih pnevmatik pri plačilu z gotovino; pnevmatike Debica 

- 25%; pnevmatike Sava, Fulda -30 %, pnevmatike Dunlop, Goodyear, od 30

-34%; alu platišča Alessio, Replika od 20%; možnost plačila na 24 obrokov 

(bankredit), 10% storitve v avtopralnic 

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.veel.si
http://www.mausser.net


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. 

PONUDIKI UGODOSTI 

  

ŽILNIK - prodaja obutve 
1420 TRBOVLJE, Ul. 1. junija 9 

trgovina 

 

10 % popusta za izdelke v ponudbi 

FORTUNA - PIL d.o.o., Storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o. 
1412 KISOVEC, Naselje na Šahtu 31 

čistilnica 

 

8 % popust pri storitvah kemičnega čiščenja; 8 % popust pri storitvah 

pranja in likanja 

FORTUNA - PIL d.o.o., Trgovina B & B 
1420 TRBOVLJE, Ul. 1. junija 11 

čistilnica 

 

8 % popust pri storitvah kemičnega čiščenje; 8 % popust pri storitvah 

pranja in likanja 

 

ONAON d.o.o. 
1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 26 

www.ona-on.si 

trgovina 

 

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

BLB, podjetje za trgovino in svetovanje d.o.o, Trgovina B&B 
1420 TRBOVLJE, Ulica 1. junija 11 

trgovina 

 

5 % popust pri nakupu izdelkov 

 SERVIS GRIČAR d.o.o. 
1410 ZAGORJE OB SAVI, Potoška vas NH 

avtomobilizem 

 

15 - 25 % popust pri nakupu pnevmatik različnih znamk in dimenzij; 5 % 

popust pri storitvah montaže in centriranja gum 

http://www.zsss.si/
http://www.ona-on.si


PONUDIKI UGODOSTI 

 

OPTIKA CESTNIK, Optika in trgovina Igor Cestnik s.p. 
1420 TRBOVLJE, Ulica 1. junija 30 

optika 

 

7 % popust na korekcijska očala 

RSH d.o.o., Trgovina, servis, proizvodnja Trbovlje 
1420 TRBOVLJE, Ulica 1. junija 1 

računalništvo 

 

10 % popust na storitve podjetja; 2 % popust ob nakupu računalniške opre-

me vrednosti nad 417.29 EUR 

LIB 
4000 KRANJ, Gosposvetska ulica 11 

terenska prodaja 

 

10% popusta za gotovinsko plačilo; 5% popusta za izdelke plačane na obro-

ke. Informacije o prodaji na terenu dobite na telefonski št. 041 579 438 

MICRO TEAM d.o.o. 
1117 LJUBLJANA, C. Andreja Bitenca 68 

www.microteam.si 

računalništvo 

 

35 % popusta pri vsakokratnem veljavnem ceniku kateregakoli rač. izobra-

ževanja, 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 

VELETEKSTIL 
1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 26 

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 

PONUDIKI UGODOSTI 

V nadaljevanju bo služba za evidenco članstva ZSSS preverila članski 
status vsakega prosilca kartice in jo po potrebi dopolnila z manjkajočimi 
podatki (npr. številko članske izkaznice, ki jo tudi zahteva obrazec). 
 
Postopek priprave in podpisa pogodbe o odprtju in vodenju osebnega 
računa in izdaja kartice 
 

 Na podlagi prejete in od službe za evidenco članstva potrjene vloge 
za odprtje osebnega računa bo najbližja poslovna enota DH pripravila 
pogodbo za odprtje osebnega računa. 

 

 Sledi identifikacija prosilca z osebnim dokumentom, ki ga opravi 
poslovna enota DH (ali v dogovoru z njo sindikalni zaupnik) in prosilčev 
podpis pogodbe za izdajo plačilne kartice. 

 

 DH naroči izdelavo kartice. 

 

 Prosilec z navadno pošto prejme osebno številko – PIN 
Prosilec s priporočeno pošto prejme plačilno kartico ZSSS–DH. 
 
S tem je postopek pridobitve plačilne kartice ugodnosti ZSSS–DH zaklju-
čen. Seveda bo za plačevanje s plačilno kartico potrebno imeti na raču-
nu denar, zato je priporočljivo na ta račun prenesti tudi svojo plačo, kar 
pa ni pogoj za pridobitev plačilne kartice.  
 
V nasprotnem primeru pa si moramo za plačevanje s plačilno kartico 
ugodnosti ZSSS–DH na drug način nakazovati sredstva na svoj osebni 
račun pri DH. 

http://www.microteam.si


PONUDIKI UGODOSTI 

Postopek za sprejem in obdelavo vloge za plačilno kartico ZSSS–DH 
 

 Vsak član sindikata, ki želi prejeti plačilno kartico, mora izpolniti 
vlogo, ki jo objavljamo v tej številki DE. Ker vemo, da Delavske enotnos-
ti ne prejemajo vsi člani (razen Sindikata delavcev prometa in zvez Slo-
venije), lahko sindikalni zaupniki obrazce fotokopirajo in jih razdelijo 
med člane ali jih natisnejo s spletne strani ZSSS. Tudi v vseh poslovalni-
cah Delavske hranilnice, ki so objavljene v tej številki DE, bodo na raz-
polago vsi potrebni obrazci in se lahko izpolnijo tudi tam. 

 

 Predsedniki sindikatov podjetij in zavodov se lahko povežejo z naj-
bližjo poslovalnico Delavske hranilnice in se dogovorijo o obisku njiho-
vega predstavnika, ki jim bo pomagal pri predstavitvi plačilne kartice, 
izvedbi zbiranja izpolnjenih vlog in v nadaljevanju tudi podpisovanju 
pogodb. 

 

 V vsakem primeru pa predlagamo, da predsednik sindikata v sode-
lovanju s sindikalnimi zaupniki razmnoži obrazce in jih v potrebnem 
številu distribuira med člane in nato zbere podpisane vloge članov in jih 
posreduje najbližji poslovalnici DH ali na sedež DH v Ljubljani. 
 

 Poleg navedenega pa lahko vsak član tudi sam izpolnjeno in podpi-
sano vlogo pošlje na DH ali pa jo dostavi na sedež območne organizaci-
je ZSSS, ki jo bo skupaj z drugimi vlogami, ki jih bo prejela, poslala na 
najbližjo poslovalnico ali na sedež DH. Vlogo za pridobitev plačilne kar-
tice ugodnosti in odprtje osebnega računa (objavljeno na naslednji stra-
ni) kopirajte in izpolnite ter oddajte sindikalnemu zaupniku ali pošljite 
na naslov: ZSSS, p. p. 97, 1000 Ljubljana, lahko pa jo tudi oddate v naj-
bližji poslovalnici ali zastopniku Delavske hranilnice. 

 

 

 

 

PONUDIKI UGODOSTI 

VELETEKSTIL 
1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 26 

trgovina s konfekcijo 

 

10 % popusta za vse artikle v redni prodaji ; popust se ne sešteva in ne vel-

ja za artikle, ki so v akciji ali v zlati jami 

 
FOTO ASJA d.o.o. 
1410 ZAGORJE, Tržnica pod uro 

foto 

 

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

lavi fotografij iz negativa 

 
FOTO ASJA d.o.o. 
1420 TRBOVLJE, Trg svobode 10 

foto 

 

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

izdelavi fotografij iz negativa 

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 

ZALOŽBA ROKUS 
1000 LJUBLJANA, Stegne 9 b 

www.rokus.com 

knjigarna 

 

10 % popust na program PONS; 5 % popust na učbenike ter ostale knjiž-

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) 

 

http://www.rokus.com


PONUDIKI UGODOSTI 

 

PIRAMIDA, Maloprodaja Zagorje 
1410 ZAGORJE, Polje 10 

knjigarna 

 

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

učbenike 

 

PIRAMIDA, Maloprodaja Trbovlje 
1420 TRBOVLJE, Ulica 1. junija 1 

knjigarna 

 

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

učbenike 

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

parketarstvo 

 

10 % popust za storitve; brezplačen ogled objekta; svetovanje 

TRGOVINA MIRA 
1430 HRASTNIK, Log 12 A 

trgovina 

 

20% popust; obročno odplačevanje; zamik plačil 

 
JPS PNEUMATIC TRADE 
1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 8b 

vulkanizerstvo 

 

- 5% popusta na opravljene storitve ne glede na vrsto plačila - 5% popus-

ta na vse pnevmatike iz zaloge ne glede na vrstoplačila - 10% popusta pri 

nakupu 4. pnevmatik iz zaloge in opravljeni storitvi v našem servisu ne gle-

de na vrsto plačila Plačilni pogoji: plačilo z gotovino, plačilo s plačilno ali 

kreditno kartico, plačilo s kartico Diners do 6 obrokov, plačilo prek bančne-

ga kredita do 24 obrokov (minimalni znesek nakupa je 187,78 EUR). 

PONUDIKI UGODOSTI 

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 obstoječega limita), 
 
 sredstva na računu se obrestujejo z višjo obrestno mero kot v  

bankah, 
 
 brezplačno pristopnino v spletno banko Dh-Plus in brezplačno 

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 veljavne 

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 mese-

cev, 
 
 najnižje nadomestilo za plačilo položnic na bančnem trgu. 



PONUDIKI UGODOSTI 

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

trgovina 

 

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

tovanje na domu 

 

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 ulica 30 c 

trgovina 

 

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 

 

  

SPLETNA TRGOVINA ESVET.COM 
1000 LJUBLJANA, Puhova 9 

www.esvet.com 

računalništvo 

 

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

http://www.bravo-yachting.com
http://www.esvet.com


PONUDIKI UGODOSTI 
PONUDIKI UGODOSTI 

DNEVNIK 
1000 LJUBLJANA, Kopitarjeva ulica 2 

časopisi 

 

33 % popusta za prva dva meseca naročniškega razmerja za nove naročni-

ke časnika Dnevnik; 21,5 % popusta do preklica naročniškega razmerja za 

časnik Dnevnik; brezplačno nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti ali 

nezgodne smrti; možnost pridobitve kreditne kartice Dnevnik American 

Express z vnaprej odobrenim posojilom do višini 2.086 €; nakup knjig, zgoš-

čenk, filmov in drugih izdelkov po ugodnih cenah, z možnostjo vnaprejšnjega 

naročila ter brezplačne dostave na dom; brezplačen dostop do spletnega e-

arhiva člankov; možnost 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: obja-

ve@dnevnik.si  

 
DELAVSKA HRANILNICA 
1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno 

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

obrestne mere, možnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mese-

cev za prenos OR iz druge banke z obrestno mero, ki je za 0,6 odstotne 

točke nižja od vsakokrat veljavne, stroški odobritve kredita nižji za 10 

% od vsakokratne ponudbe DH za tovrstno storitev za ročnost do 120 

mesecev, nadomestilo za plačilo položnice 0,36 € 

 

  

DELAVSKA HRANILNICA 
1420 TRBOVLJE, Trg revolucije 

www.delavska-hranilnica.si 

bančno posredovanje 

 

dve leti brez stroškov vodenja OR, brezplačna pristopnina v spletno 

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

obrestne mere, možnost pridobitve premostitvenega kredita do 12 mese-

cev za prenos OR iz druge banke z obrestno mero, ki je za 0,6 odstotne 

točke nižja od vsakokrat veljavne, stroški odobritve kredita nižji za 10 

% od vsakokratne ponudbe DH za tovrstno storitev za ročnost do 120 

mesecev, nadomestilo za plačilo položnice 0,36 € 

 

  

http://www.delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si

