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Izvedba projekta Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini je delno sofinancirana s 

strani 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. 

 

Opomnik na prihajajoča izobraževanja! 
 
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, ki ga je razpisalo Ministrstvo za javno 
upravo za obdobje 2007-2013 in ga sofinancira Evropski socialni sklad, in sicer s svojim 
projektom  

»VEČJA USPOSOBLJENOST –  
BOLJŠA KOMUNIKACIJA MED DELODAJALCI  

IN DELAVCI V TRGOVINI«. 
 
Cilj projekta je bil pridobiti brezplačen PRIROČNIK, ki bo na pregleden in relativno 
enostaven način njegovemu bralcu, predvsem pa našim članom in drugi zainteresirani 
javnosti, podal celovit pregled delovnopravne zakonodaje in predstavil vsebine, ki podpirajo 
pridobitev komunikacijskih in pogajalskih veščin z namenom dviga ravni socialnega dialoga 
med delodajalci in delavci v trgovinski dejavnosti.  
 
Priročnik je tik pred izidom, zato vas želimo opomniti na predvidena usposabljanja vseh 
deležnikov projekta v 7 slovenskih krajih.  
 

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  15. marca 2011 
• Bledu   22. marca 2011. 

 
 

Usposabljanja bodo temeljila na predstavitvi vseh treh vsebinskih sklopov priročnika. 
Deležniki in posledično ciljne skupine bodo pridobili ustrezna pravna znanja in 
komunikacijske veščine, na treh od sedmih usposabljanj pa bodo deležniki pridobili tudi 
ustrezna praktična znanja glede dobrih poslovnih praks na podlagi izkušenj socialnih 
partnerjev v Avstriji in Italiji. 
 
 
Vse informacije o projektu si lahko ogledate na spletni strani projekta: http://www.tzslo.si/o-
nas/evropski-socialni-sklad. 
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