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TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE V PROJEKTU »VEČJA USPOSOBLJENOST – BOLJŠA 
KOMUNIKACIJA MED DELODAJALCI IN DELAVCI V TRGOVINI« 

 
Ljubljana, 8. oktobra 2009 – Izvršni direktor Trgovinske zbornice Slovenije Samo Roš, je 
predstavil projekt, ki bo izboljšal obveščenost in komunikacijo udeleženih v trgovinski 
dejavnosti. Projekt je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada in se bo izvajal do 
konca aprila 2010.  
 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) se s pomočjo evropskih sredstev posveča izboljšanju 

poznavanja zakonodajnih zahtev in višji komunikacijski kulturi v trgovinski dejavnosti, s čimer 

želi doseči razvoj socialne politike in njene harmonizacije z evropskimi smernicami. 

 

Slabo seznanjenost delodajalcev in delavcev trgovinskih podjetij z vsebinami je opaziti 
predvsem na področju delovnopravne zakonodaje kot so pogodbe o zaposlitvi, vrste in oblike 
delovnega časa, pogoji za delo ob nedeljah in dela prostih dnevih, dodatki iz razporeditve 
delovnega časa.  
 

Boljšo komunikacijo bo v okviru projekta mogoče doseči z vrsto usposabljanj, katerih osnova 

bo za ta projekt oblikovan priročnik Trgovinske zbornice Slovenije. »Deležniki in posledično 

ciljne skupine bodo pridobili ustrezna pravna znanja, komunikacijske veščine, na treh od 

sedmih usposabljanj pa se bodo seznanili z dobrimi poslovnimi praksami in izkušnjami 

socialnih partnerjev v Avstriji in Italiji,« pojasnjuje izvršni direktor TZS, Samo Roš. Pri tem 

sodelujeta partnerski organizaciji Slovenska gospodarska zveza v Celovcu in Slovensko deželno 

gospodarsko združenje v Trstu.  

 

Vrednost celotnega projekta je 290.711,00 evrov, delno pa ga financira Evropski socialni sklad. 
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Božena Drnovšek 

Svetovalka za odnose z javnostmi 

 

tel.: +386 1 58 98 206 
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