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Zakaj je za moje podjetje koristno, da smo člani Trgovinske zbornice Slovenije? 

 

Spoštovani,           

 

Trgovinska zbornica Slovenije je največje krovno, samostojno in prostovoljno združenje 

trgovskih in s trgovino povezanih podjetij v Republiki Sloveniji. Kar nekaj velikih uspehov je že 

za nami v smislu odprave administrativnih ovir, pred nami pa seveda vedno znova nove 

strokovne naloge, vse z namenom, da bi našim članom olajšali poslovanje.  

 

Vsem podjetjem, ki se nam boste pridružila, nudimo V LETU 2016 IN 2017 BREZPLAČNO 

ČLANSTVO. S tem pismom Vas tudi seznanjamo, da smo do 20.9.2016 odprli INFO TOČKO 

TZS za podjetja z območja Dolenjske, Bele Krajine in Posavja v Novem mestu na naslovu 

Trdinova 4, 8000 Novo mesto (kontakt: ga. Renata Grubar, tel.: 07 600 3003, e-naslov: 

clanstvo@tzslo.si) 

 

POSEBNE UGODNOSTI ZA NOVE ČLANE 

Samo v preteklih mesecih smo s svojimi predlogi:   
- vplivali na odpravo izobrazbenih omejitev za opravljanje trgovinske dejavnosti, 
- dosegli uporabo različnih tiskalnikov in kod pri davčnih blagajnah,  
- dosegli, da lahko zavezanec pri davčnem potrjevanju naknadnih sprememb prvotnih 

računov, ki so posledica vračila blaga iz razloga odpoklica blaga s trga, datoteko s podatki o 
izdanem dobropisu posreduje v potrditev na FURS brez navajanja podatkov o prvotnem 

računu, ki se spreminja, 

- dosegli, da je reševanje sporov s potrošniki po Zakonu o izvensodnem reševanju 
potrošniških sporov za trgovce prostovoljno, 

- dosegli nižjo trošarino za e-cigarete ter odpravo administrativnih bremen za podjetja v 
trošarinskem zakonu, 

- podali pobudo za davčne olajšave na področju donirane hrane ter zmanjšanje poslovnih 
bremen (predvsem v smislu poenostavitve upravnih postopkov v povezavi s pridobivanjem gradbenih 

in okoljskih dovoljenj), 
- podali pobudo za pavšalno obdavčitev (višji normirani odhodki) trgovcev in ostalih 

podjetnikov, ki pri svojem poslovanju evidentirajo stroške blaga in 
- predlagali znižanje obremenitev pri izplačilih zaposlenim osebam na področju t.i. božičnice. 
Z naštetimi upoštevanimi predlogi smo omogočili finančne prihranke za podjetja ter lažje zaposlovanje 
predvsem za mala in srednja podjetja z vidika izobrazbenih pogojev. Tudi v bodoče  se bo zbornica 

Vsem podjetjem, ki se nam boste pridružila, nudimo: 
- možnost pridobitve enkratnega brezplačnega nasveta programskega partnerja TZS družbe Taxin 
d.o.o. iz Novega mesta s področja davčnega svetovanja (več na: http://www.tzslo.si/Partnerski-

programi/Davcno-in-pravno-svetovanje).   

     
- možnost enkratnega brezplačnega najema sejne sobe TZS po predhodni rezervaciji (kontakti podatki: 
ga. Branka Bjelica, e-naslov: info@tzslo.si ali telefon: 01 58 98 212 ter 
- brezplačno udeležbo na predvidenih strokovnih usposabljanjih v jesenskem času s področja 
pospeševanja prodaje v mesecu septembru in oktobru 2016 (termini bodo članom pravočasno na razpolago). 
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zavzemala za razbremenitev stroškov dela, ustrezna prehodna obdobja, potrebna za prilagoditve podjetij 

novim zakonodajnim zahtevam, ter za odpravo administrativnih ovir. V Sloveniji moramo zagotoviti 
konkurenčno okolje, primerljivo evropskemu. 

 

Zakaj je koristno postati član Trgovinske zbornice Slovenije? 

Ker kot ČLAN TZS: 

 lažje in hitreje pridobite potrebna znanja, ki vam bodo koristila pri vsakodnevnem poslovanju 

preko udeležbe na številnih seminarjih, izobraževanjih, konferencah in okroglih mizah 

v okviru »Akademije TZS« po ugodnih cenah ali celo brez kotizacije. V nekaterih primerih 

se za udeležbo s strani TZS izdajo tudi potrdila, ki jih kot ustrezna pri dokazovanju 
poznavanja zakonodajnih vsebin, priznavajo tudi organi inšpekcijskega nadzora. V okviru 
usposabljanj se udeleženci seznanijo tudi z najpogostejšimi kršitvami v praksi ter z 
informacijami na kakšen način ravnati skladno z zakonodajo; 

 brezplačna udeležba na Strateški konferenci o trgovini v oktobru 2016, kjer se člani 

seznanijo s strateškimi usmeritvami delovanja trgovskih podjetij tako na nacionalni kot tudi 

globalni ravni; 

 vsakih 10 dni prejmete brezplačen strokovni bilten T-Informacije, kjer so na enem 

mestu objavljene ključne novosti, ki jih člani/podjetja potrebujete pri svojem delu; 

 imate možnost najema dvoran in sejnih sob TZS z do 30 % članskim popustom za vaša 

poslovna srečanja v Ljubljani po predhodni rezervaciji; 

 pridobite potrdilo o članstvu TZS za uspešnejše nastopanje na domačem in tujih trgih; 

 preko zbornice pridobite pojasnila nejasnih zakonodajnih določb s strani ministrstev, 

inšpekcijskih služb, ki vam omogočajo učinkovito, pravočasno in zakonito urejeno 

poslovanje; 

 lahko aktivno sodelujete pri oblikovanju skupnih stališč ter predlogov rešitev, ki jih 

zbornica zastopa pred pristojnimi organi, ter na ta način sodelujete pri oblikovanju 

prijaznejšega in spodbudnejšega poslovnega okolja; 

 preko zbornice brezplačno pridobite strokovne odgovore na vaša vprašanja ter preko 

sodelovanja v delovnih telesih zbornice izmenjate vaše izkušnje s kolegi v gospodarstvu; 

 pridobite statistične podatke glede poslovanja trgovinske dejavnosti v primerjavi z 

ostalim gospodarstvom RS. Predmet zborničnih analiz so tudi podatki EUROSTAT; 

 dnevno spremljate aktualna dogajanja na področju trgovine in s trgovino povezanimi 

dejavnostmi preko spletne strani zbornice:  www.tzslo.si, ki je dostopna le članom z 

uporabo gesla; 

 običajno pridobivate publikacije TZS v brezplačni obliki ali po trikrat nižjih cenah kot 

nečlani. Zadnja novost so panožne smernice za alergene, ki so pomemben delovni 

pripomoček in brezplačna zloženka »Trgovinko usposablja: Kako ravnati v primeru 

nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?«; 

 koristite ugodnosti in popuste iz ponudbe programskih partnerjev TZS (davčno 

svetovanje, storitve s področja informatike in izobraževanja, bančne, turistične, obiski 

sejmov, odvetniške, zavarovalniške itd.) in privarčujte pri stroških poslovanja; 

 lahko predstavite ponudbo svojega podjetja ali povpraševanje na spletni strani TZS oziroma 

jo TZS direktno pošlje približno 3.000 naslovnikom po svoji  elektronski bazi po ugodni članski 

ceni v okviru storitve TZS »Ponudba in Povpraševanje«. 

 
Članstvo v Trgovinski zbornici Slovenije je prostovoljno in ga lahko konec koledarskega leta za 
naslednje leto prekinete. Članarino plačujejo le tista podjetja, ki dosegajo več kot 24.000 € prihodka od 
prodaje. Lestvico o višini članarine TZS si lahko ogledate na spletni strani TZS: www.tzslo.si  – za mikro 

in mala podjetja članarina v povprečju na letni ravni znaša nekaj več kot 4,00 EUR na mesec.  

 
VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE TUDI VI, saj bomo združeni močnejši pri uveljavljanju 
naših skupnih in specifičnih interesov! Za dodatne informacije nas lahko pokličete ali kadarkoli pošljete 
svoje vprašanje na: info@tzslo.si. Tukaj smo zato, da vam svetujemo in pomagamo: brezplačna 
telefonska številka 080 23 77. Kontaktna oseba: karmen.fortuna@tzslo.si, tel: 01 58 98 214. 

 

Bodite slišani, postanite član TZS! 
Prijazno vas pozdravljam v imenu majhne, a učinkovite strokovne ekipe. 
Mija Lapornik, univ. dipl. ekon., izvršna direktorica  
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