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Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, 
iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna 
država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev 
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s 
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v 
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 
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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 

TZS JE ZAČELA Z IZVAJANJEM NOVEGA PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO 

USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI« 

 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je s 15. 12. 2017 skupaj s projektnim 

partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) pričela 

izvajati projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v 

trgovini«. TZS in SDTS želita s projektom dvigniti kompetence zaposlenih pri 

obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti, 

predvsem na področju krepitve pravne države, zagotoviti trajnostno neformalno 

usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše zainteresirane javnosti na vseh 

ravneh - tako nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni ter prispevati k 

večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh udeleženih v projektu 

o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega reševanja 

konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in 

zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.  

 

V projektu, ki bo osredotočen na izvajanje delovnopravne zakonodaje v trgovinski 

dejavnosti, bosta projektna partnerja naslovila: 

 problematiko delovnega časa, s posebnim poudarkom na neenakomerni razporeditvi 

delovnega časa tako v primeru dela za polni ali krajši delovni čas, ki je v trgovinski 

dejavnosti zaradi potrebne fleksibilnosti pogosto v uporabi, 

 spremenjeno sodno prakso, ki prinaša novosti tako za delodajalce kot zaposlene,  

 izvajanje delovnopravne zakonodaje s posebnim poudarkom na kolektivni pogodbi za 

trgovino, s ciljem iskanja boljših rešitev, upoštevajoč stanje o vplivu sprejetih rešitev 

v praksi in glede na način dela v trgovini, 

 seznanjenost delodajalcev in delojemalcev z delovnopravno zakonodajo,   

 usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,  

 medgeneracijsko sodelovanje v delovnem procesu ter informiranost o prednostih in 

slabostih zaposlovanja mladih/starejših ter 

 povečanje vpliva na ukrepe trga dela, ki morajo biti usmerjeni na oblikovanje novih 

delovnih mest ter preko socialnega dialoga med vsemi socialnimi partnerji zagotoviti 

ozaveščenost o pomembnosti večje mobilnosti delavcev, kar bi pripomoglo k lažjemu 

in hitrejšemu zaposlovanju ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij.   

 

V okviru projekta bodo pripravljene številne publikacije, kot so navodila za razporejanje 

delovnega časa v trgovinski dejavnosti, posodobljen komentar h Kolektivni pogodbi 

dejavnosti trgovine Slovenije, navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s 

starejšimi zaposlenimi in »Trgovinski odsev«. Na podlagi izvedenih anket bodo 

pripravljene tudi različne analize, kot so analiza prednosti in slabosti zaposlitve za krajši 

delovni čas, analiza o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, analiza o mladih 

zaposlenih v trgovinski dejavnosti in analiza poslovanja v trgovinski dejavnosti v 

primerjavi s celotnim gospodarstvom. Prav tako bodo izvedena številna usposabljanja in 

konference s področja delovnopravne zakonodaje in organizacije delovnega časa v 

trgovini ter vzpostavljena e-učilnica. Več o projektu si lahko ogledate na: www.tzslo.si 

pod zavihkom »Projekti«.  

 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
 

http://www.tzslo.si/

