
 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Institucionalna in 
administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega 

in socialnega dialoga. 

Trgovinska zbornica Slovenije se je s pomočjo evropskih sredstev aktivno vključila v 
projekt za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega  in socialnega dialoga ter 
operativnega programa razvoja človeških virov. V sklopu tega projekta je izšel 
PRIROČNIK z naslovom »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med 
delodajalci in delavci v trgovini«. PRIROČNIK vsebuje 3 pomembne vsebinske 
sklope: 

• Delovnopravna zakonodaja na področju trgovinske dejavnosti 
• »Mehki vidiki« za spodbujanje socialnega dialoga ter komunikacije med delodajalci 

in delavci 
• Prevod Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h 

Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije v angleški in nemški jezik 
 
Vsi zainteresirani lahko prejmete omenjeni BREZPLAČNI PRIROČNIK. Priročnik vam 
bomo posredovali po prejemu vaše izpolnjene NAROČILNICE, ki nam jo prosimo 
posredujte na naslednji naslov: TZS, Dimičeva 13, Ljubljana; faks: 01 5898 219 ali e-
naslov: info@tzslo.si.   
 
Obenem vas vabimo na BREZPLAČNA USPOSABLJANJA, ki jih bomo organizirali po 
različnih območjih Slovenije, in na katerih vam bo podrobneje predstavljena vsebina 
oziroma uporaba priročnika v vsakdanji praksi.  

Usposabljanja bodo potekala v/na: 
• Ljubljani-11. januarja 2011; Kopru-18. januarja 2011; Mariboru-25. januarja 2011  
• Celju-1. februarja 2011; Novi Gorici-9. marca 2011; Novem mestu-5. marca 2011 
• Bledu-22. marca 2011 
Podrobnejše informacije o predvidenih usposabljanjih bodo objavljene v glasilu TZS “T – 
Informacije” kot tudi na spletni strani TZS “projekt ESS – KPDTS”.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

NAROČILNICA za brezplačni priročnik »Večja usposobljenost – boljša 
komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini« 

 
Naziv in naslov podjetja:__________________________________________________ 
Telefon:_____________________E–naslov:__________________________________ 
Kontaktna oseba:________________________________________(dopišite ime in priimek s 
tiskanimi črkami!) 
 
Naročamo brezplačni priročnik »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med  
delodajalci in delavci v trgovini«: _______ izvodov (dopišite želeno število izvodov!) 
 
PREVZEM PUBLIKACIJE: (obkrožite!) 
A) publikacijo bomo prevzeli na sedežu TZS, Dimičeva 13, Ljubljana ali 
B) publikacijo nam pošljite po pošti na zgoraj omenjeni naslov oziroma na naslov: 

_______________________________________________________________ 
 

Datum:                                       Žig:                                  Podpis odgovorne osebe: 


