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Martina Puc 
knjiga 

HOLISTIČNA LEKARNA 
   DEKLARACIJA O TEMELJNIH NAČELIH HOLISTIČNE LEKARNE 

 

 
NAROČILNICA za naročilo knjige 

 

Ime    ......................................................................................... 
Priimek   ......................................................................................... 

Delovno mesto  ......................................................................................... 
 

Elektronski naslov   ......................................................................................... 

Telefon   ......................................................................................... 
 

 
Izpolnijo pravne osebe: 
Naziv podjetja   ......................................................................................... 
Naslov podjetja  ......................................................................................... 

Davčna številka   .............................................. Davčni zavezanec       DA  NE 

 
Knjigo želim prejeti po pošti              DA  NE 

 
Knjigo želim naročiti kot fizična oseba    DA  NE 

 

 
Datum:                                                                             Podpis:  

 
Izpolnjeno naročilnico pošljite po faksu: 01 23 22 098 ali na elektronski naslov: info@covirias.si 

  

 
CENA 
 

Cena knjige je 24,70 EUR plus 9,5 % DDV = 27,05 EUR. 

Za pošiljanje po pošti vam bomo zaračunali stroške v višini 4,00 EUR z vključenim 22 % DDV. 
 

Cena knjige s poštnino je 27,98 EUR + DDV = 31,05 EUR. 
 

 

Nakazila sprejemamo na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d., 1513 Ljubljana, Ajdovščina 4.  
Račun vam bomo poslali po pošti na naveden naslov.  

 
 

POMEMBNO!  

 
Pri plačilu navedite naslov knjige: Holistična lekarna. DDV mora biti plačan!  

Nakazilo mora biti na navedenem TRR, preden vam pošljemo knjigo. Lahko nam pošljete potrdilo o 
plačilu skupaj z naročilnico. 

 

 
Knjigo je možno prevzeti na naslovu RES-PONS d.o.o., Parmova 14, 1000 Ljubljana po predhodni 

najavi na 01 23 22 097 ali info@covirias.si.  
 

http://www.res-pons.com/
http://www.pretehtajte.si/
http://www.covirias.si/
mailto:info@covirias.si
mailto:info@covirias.si
mailto:info@covirias.si


 

   
                        

RES-PONS d.o.o., www.res-pons.com                         www.PRETEHTAJTE.si                                                                  
Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana                       www.COVIRIAS.si 
tel.: 01 23 22 093, fax.: 01 23 22 098, e-mail: info@covirias.si 

Martina Puc 
 

Holistična lekarna 
Deklaracija o temeljnih načelih holistične lekarne 
Trda vezava 
 
 

Mesto in vloga lekarne ter lekarnarja sta se skozi zgodovino ves čas spreminjala, vendar je do 

sprememb prihajalo bolj ali manj slučajno. V tretjem tisočletju je čas, da začnemo aktivno snovati 
vizijo tega poklica in dejavnosti. 

 
 

S pričujočim delom avtorica predstavlja deklaracijo nadstandardne lekarne in lekarnarjev, ki lahko po 

njenem mnenju največ prispevajo k zdravju ljudi v okolju, v katerem delujejo. Obenem pa jim 
deklaracija omogoča oseben in strokoven razvoj s kopico spodbud in izzivov. 
 
 
Vsebina knjige: 
 

 Vloga holistične lekarne 
 Ponudba izdelkov in storitev 
 Holistično svetovanje 
 Holistični lekarnar je osebni svetovalec za zdravje 
 Oficina holistične lekarne 
 Oblačila lekarnarjev 
 Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki in dobavitelji 

 

 
 

Knjiga je dvojezična, v slovenščini in angleščini, saj avtorica želi aktivno prispevati k ohranjanju 

bogastva slovenskega izrazoslovja v lekarništvu. 

 
 

Primerna je kot študijsko gradivo, tako za razvoj obstoječih lekarn kot tudi osebni strokovni razvoj 
vsakogar, ki v lekarništvu deluje. S prepoznavnim oblikovanjem izdaje je lahko unikatno darilo, ki bo 

razveselilo. 
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