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TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE JE USPEŠNO ZAKLJUČILA EVROPSKI 
PROJEKT »VEČJA USPOSOBLJENOST – BOLJŠA KOMUNIKACIJA MED 
DELODAJALCI IN DELAVCI V TRGOVINI« 
 
Trgovinska zbornica Slovenije je konec aprila 2011 uspešno zaključila evropski 

projekt z naslovom »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci 

in delavci v trgovini«, katerega namen je bil izboljšanje poznavanja zakonodajnih 

zahtev na področju delovno pravne zakonodaje, doseči razvoj socialne politike in 

njene harmonizacije z evropskimi smernicami ter prispevati k višji komunikacijski 

kulturi v trgovinski dejavnosti. V trgovinskih podjetjih že razvijajo in tržijo okolju 

prijazne izdelke, ki so prepoznavna prednost na trgu, sedaj pa bodo, na podlagi v 

okviru projekta pridobljenih znanj in informacij, sposobna v proces svojega 

poslovanja po načelih partnerstva vključevati tudi zaposlene kot svoje socialne 

partnerje, ter drugo zainteresirano javnost v okolju, v katerem delujejo kar bo 

pripomoglo k celovitemu spoštovanju načela trajnostnega razvoja. 

 

Projekt, ki je potekal od 1. 6. 2009, je Trgovinska zbornica Slovenije pridobila na 

podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 

2009, 2010,2011, ki ga je v okviru prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja 

nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa 

razvoja človeških virom za obdobje 2007-2013 razpisalo Ministrstvo za javno 

upravo in je bil delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Ključni deležniki v projektu so bili delodajalci, delavci in sindikati v trgovinski 

dejavnosti, člani pogajalske skupine za sestavo panožne kolektivne pogodbe za 

trgovino, svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje, svetovalni delavci po osnovnih 

in srednjih šolah, Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, Slovensko deželno 

gospodarsko združenje v Trstu in širša zainteresirana javnost. 

 
V okviru projekta je TZS: 
 
• izdala brezplačen priročnik za usposabljanje z naslovom »Večja 

usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v 
trgovini«  
 

Priročnik na pregleden in enostaven način podaja celovit pregled delovnopravne 

zakonodaje, predstavlja vsebine, ki podpirajo pridobitev komunikacijskih in 

pogajalskih veščin z namenom dviga ravni socialnega dialoga med delodajalci in 

delavci v trgovinski dejavnosti, ter vsebuje prevod veljavne Kolektivne pogodbe 
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dejavnosti trgovine Slovenije v angleški in nemški jezik. Priročnik je izšel v 7.000 

izvodih in ga vsi zainteresirani še vedno lahko brezplačno dobite v tajništvu 

zbornice. 

 
• izvedla sedem brezplačnih usposabljanj v Ljubljani, Kopru, Mariboru, 

Celju, Novi Gorici, Novem mestu in na Bledu, katerih se je skupaj 
udeležilo 576 predstavnikov deležnikov in zainteresirane javnosti 

 
Usposabljanja so bila razdeljena v tri vsebinske sklope in sicer:  

• Delovnopravna zakonodaja na področju trgovinske dejavnosti,  

• »Mehki vidiki« za spodbujanje socialnega dialoga ter komunikacije med 

delodajalci in delavci in  

• Socialni dialog. 

Vsi udeleženci so prejeli brezplačni priročnik na podlagi katerega je bila 

obrazložena njegova uporaba v praksi, udeležencem pa so bili predstavljeni tudi 

konkretni praktični primeri s katerimi se dnevno srečujejo v praksi. V okviru 

usposabljanja v Ljubljani in Kopru so partnerji iz Slovenskega deželnega 

gospodarskega združenja iz Trsta predstavili prakso socialnega dialoga in 

zakonodajo v Italiji, v okviru usposabljanja v Mariboru pa partnerji iz Slovenske 

gospodarske zveze v Celovcu prakso socialnega dialoga in zakonodajo v Avstriji. 

 

• v sodelovanju s partnerji iz Slovenskega deželnega gospodarskega 
združenja iz Trsta in Slovenske gospodarske zveze v Celovcu 

organizirala usposabljanji za zaposlene TZS na temo poteka 
socialnega dialoga, pregleda delovnopravne zakonodaje, ureditve 
odmorov, prevoza na delo, glavnih sestavin plač, oblik pogodb o 
zaposlitvi,… v Italiji in Avstriji 

 
Pridobljena znanja zaposlenih bodo podlaga za strokovno delo na področju 

harmonizacije delovnopravne zakonodaje v Republiki Sloveniji, s posebnim 

poudarkom na Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, z zakonodajo in 

prakso v državah članicah Evropske unije. 

 

• vzpostavila in vzdrževala posebno spletno stran projekta »ESS-
KPDTS«     

 

Preko spletne stani projekta ESS-KPDTS http://www.tzslo.si/o-nas/evropski-

socialni-sklad je TZS tekoče obveščala člane, deležnike in drugo zainteresirano 

javnost o poteku projekta vseh aktivnostih na projektu ter o vseh zakonodajnih 
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novostih na področju delovnopravne zakonodaje in socialnega dialoga v 

trgovinski dejavnosti ter vzpostavila spletni forum preko katerega lahko vsi 

zainteresirani izmenjujejo svoja mnenja. 

 

Ob zaključku projekta smo na Trgovinski zbornici Slovenije posebej veseli 

velikega, predvsem pa pozitivnega odziva članov, deležnikov in širše 

zainteresirane javnosti nad vsebino priročnika in izvedbo usposabljanj. 

Udeleženci usposabljanj in prejemniki priročnikov ocenjujejo, da so bile 
izbrane vsebine in način njihovega podajana takšni, da jim pridobljene 
informacije in znanja koristijo pri njihovem vsakdanjem delu zato si 
želijo še več takšnih usposabljanj tudi v obliki ožje specializiranih 
delavnic. 
 

Kljub temu, da se je projekt »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med 

delodajalci in delavci v trgovini« formalno zaključil bomo pridobljena znanja in 
izkušnje še vedno prenašali na naše člane in drugo zainteresirano 
javnost predvsem pri sooblikovanju zakonodajnih novosti, v pogajanjih 
na področju panožne kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost, s 
strokovnim svetovanjem, spletno stran projekta ESS-KPDTS pa bomo še 
naprej uporabljali za informiranje o zakonodajnih novostih na področju 
delovnopravne zakonodaje. 

 

 

 

 

 

 


