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Datum: 4. 9. 2018 

 

 

ČLANOM TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE  

ZAINTERESIRANIM PODJETJEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

NAROČILNICA TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA STROKOVNO 

LITERATURO IN PUBLIKACIJE TZS 
 

Članom nudimo pester izbor strokovne literature in publikacij po zelo ugodnih cenah: 

 
Cena za 

člane TZS          
(DDV vključen) 

Cena za 
nečlane TZS 
(DDV vključen) 

Št. 
izvodov 

1. Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema 
HACCP v trgovinski dejavnosti 

30,00 € 90,00 € 
 

2. Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema 
HACCP v trgovinski dejavnosti za MESNICE IN 
RIBARNICE 

10,00 € 60,00 € 

 

3. Navodila za sledljivost živil v trgovini ter njihov 
umik/odpoklic 

10,00 € 60,00 € 
 

4. Smernice za označevanje alergenov v 
nepredpakiranih živilih v trgovinski dejavnosti 

30,00 € 90,00 € 
 

5. Smernice za označevanje porekla mesa 20,00 € 20,00 € 
 

6. Smernice za izvajanje Zakona o omejevanju uporabe 

tobačnih in povezanih izdelkov – prepoved prodaje 

osebam, mlajšim od 18 let ter prepoved oglaševanja in 
prikazovanja  

0,00 € 0,00 € 

 

7. Smernice za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v 
trgovinski dejavnosti 

20,00 € 60,00 € 
 

8. Smernice za poročanje o resnih neželenih učinkih 

kozmetičnih izdelkov  
0,00 € 0,00 € 

 

9. Standard SIST EN14682:2015 Varnost otroških 
oblačil – vrvice in vezalke na otroških oblačilih – 
dopolnitev Priporočila o varnosti otroških oblačil 

0,00 € 0,00 € 
 

10. Označevalna tabla s simboli za nego tekstila 3,50 € 10,50 € 
 

11. DVD – promocija poklica PRODAJALEC/PRODAJALKA 5,00 € 10,00 € 
 

12. Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit 

– »Uporaba elektronskega poslovanja« 
32,85 € 32,85 € 

 

13. Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit 
– »Poslovodno–ekonomski del« 

32,85 € 32,85 € 
 

14. Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit 
– »Gospodarsko poslovanje s trženjem« 

32,85 € 32,85 € 
 

15. Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit 
– »Trgovinska zakonodaja« 

32,85 € 32,85 € 
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16. Priročnik za pripravo kandidatov na poslovodski izpit 

– »Osnove pedagogike in andragogike« 
32,85 € 32,85 € 

 

17. Trgovinski odsev 2016 – Vidna in nevidna trgovina 0,00 € 60,00 € 
 

18. Priročnik »TRASDEM – Krepitev socialnega dialoga v 
dejavnosti trgovine kot prispevek h ključnim izzivom 
pri zaposlovanju ter socialni politiki EU« v e-obliki 

0,00 € 0,00 € 
 

19. Priročnik »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« v 
e-obliki 

0,00 € 0,00 € 
 

20. Priročnik »Prenos kompetenc in usposabljanj za 
blagovne manipulante v trgovinski dejavnosti s 
prikazom poklicnega in strokovnega izobraževanja v 

trgovinski dejavnosti« 

0,00 € 0,00 € 

 

21. Zloženka »Promocija zdravja v trgovini« 0,00 € 0,00 € 
 

22. Zloženka »Trgovinko usposablja: kako ravnati v 
primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na 

delovnem mestu?« 

0,00 € 0,00 € 
 

 

 
NAROČILNICA 

 
Naziv podjetja:___________________________________________________________ 

 

Naslov podjetja:__________________________________________________________ 

 

Matična št. podjetja: ________________    Davčna št. podjetja: ___________________  

 

Telefon: _________________________      E – naslov: __________________________ 

 
Član Trgovinske zbornice Slovenije:         DA          NE 

 

Kontaktna oseba v podjetju: ________________________________________________ 

 

Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________________________ 

Kraj in datum:                           Žig:                                Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Izpolnjeno naročilnico lahko pošljete na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 

13, 1000 Ljubljana; po faksu na številko: 01 5898 219 ali po e-pošti: info@tzslo.si. 

Izbrano publikacijo vam bomo po prejemu naročila poslali po pošti na vaš naslov. 

Dodatne informacije v zvezi z naročili so vsem zainteresiranim na voljo v tajništvu TZS, 

kontaktna oseba: ga. Branka Bjelica, tel: 01 5898 212/213. 

 

mailto:info@tzslo.si

