
 

 

 

 

Na opravite Trgovinski zbornici Slovenije 

POSLOVODSKI IZPIT 

in pridobite: 

 

 srednjo strokovno izobrazbo (V. raven)  

 naziv »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« 

 možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih 

strokovnih šolah  

 

Trgovinska Zbornica Slovenije na podlagi javnega pooblastila za 

izvajanje nalog socialnih partnerjev na področju poklicnega in 

strokovnega izobraževanja izvaja poslovodski izpit, v skladu z Zakonom 

o poklicnem in strokovnem izobraževanju in drugimi predpisi, za 

pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«. 

Pogoji za pristop k poslovodskemu izpitu: 

 pridobljena IV. raven izobrazbe (katerekoli smeri) in 

 vsaj 3 leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti 

Vpis na poslovodski izpit je možen skozi vse leto, prijava je 

brezplačna! 

Za vpis na poslovodski izpit je potrebno na TZS vložiti izpolnjen obrazec 

prve prijave, skupaj z dokazili, s katerimi kandidat dokazuje, da 

izpolnjuje pogoje za pristop k poslovodskemu izpitu. Prijavnica z 

navodili je objavljena na spletni strani: http://www.tzslo.si/Splosna-

zakonodaja/Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja. 
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TZS konec leta objavi razpis z izpitnimi roki za opravljanje 

poslovodskega izpita za naslednje leto. Poslovodski izpit se opravlja v 
poljubnem vrstnem redu, vsak izpit ima v letu 3 izpitne roke. 
 
POSLOVODSKI IZPIT je sestavljen iz štirih področij: 
 
I. PRAKTIČNI DEL 
 Seminarska naloga z zagovorom 
 Uporaba elektronskega poslovanja 

 Poslovno komuniciranje v tujem jeziku 
 Osnove statistike 
 Poslovna matematika 

 
II. STROKOVNO - TEORETIČNI DEL 
 Poznavanje blaga 
 Gospodarsko poslovanje s trženjem 
 Računovodstvo z osnovami poslovnih financ 
 Psihologija prodaje 
 Trgovinska zakonodaja 

 
III. POSLOVODNO – EKONOMSKI DEL 
 
IV. PEDAGOŠKO – ANDRAGOŠKI DEL 

 
Po uspešno opravljenih vseh delih poslovodskega izpita prejmete 

spričevalo o poslovodskem izpitu in s tem srednjo strokovno 
izobrazbo ter naziv »Trgovski poslovodja/Trgovska 
poslovodkinja«. 
 
Izpitni roki za tekoče leto s prijavnimi roki, izpitna vprašanja, 

seznam priporočljive literature ter navodila za posamezne izpite 
so objavljeni na spletni strani: http://www.tzslo.si/Splosna-
zakonodaja/Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja. 
 
Dodatne informacije na: 
Trgovinska zbornica Slovenije 
Dimičeva 13 
1000 Ljubljana 
T: 01 5898 212/213 
www.tzslo.si 
info@tzslo.si 
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