DODATNO BREZPLAČNO STROKOVNO USPOSABLJANJE V OKVIRU
PROJEKTA »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS« - Ljubljana,
25. avgust 2014
Sindikat delavcev trgovine Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem Trgovinsko
zbornico Slovenije že izvedel pet strokovnih usposabljanj v okviru projekta »Učinkovit
socialni dialog – nova KPDTS«, katerih se je udeležilo skoraj 300 udeležencev.
Glede na številne pozitivne odzive in izražene želje članov, deležnikov in širše
zainteresirane javnosti sta se projektna partnerja odločila, da bosta izvedla
DODATNO BREZPLAČNO USPOSABLJANJE,
ki bo potekalo 25. AVGUSTA 2014 v LJUBLJANI,
Dom gospodarstva, Dimičeva 13 – dvorana C.
BREZPLAČNO USPOSABLJANJE bo osredotočeno na novo Kolektivno pogodbo
dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki je začela veljati 1. maja 2014 in velja za
vse delodajalce, ki opravljajo trgovinsko dejavnost kot glavno dejavnost ter
mehke veščine, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in
zaposlenimi.
Vsak udeleženec usposabljanja prejme BREZPLAČEN PRIROČNIK na USB
podatkovnem nosilcu, ki vsebuje naslednje sklope:
o 1. sklop: NOVA KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev
ter povezavo z določbami ZDR-1;
o 2. sklop: vzorci in opisi postopkov za izvajanje ZDR-1 in KPDTS v praksi in
o 3. sklop: prevod nove KPDTS v angleški jezik.
Namen usposabljanja je delodajalce, kadrovske delavce, zaposlene in drugo zainteresirano
javnost seznaniti:
• z vsebino nove KPDTS, njeno povezavo z Zakonom o delovnih razmerjih in jih na
podlagi praktičnih konkretnih primerov usposobiti za izvajanje obeh ključnih predpisov
s področja delovnopravne zakonodaje v praksi;
• s komunikacijskimi veščinami, ki prispevajo k izboljšanju komunikacije ter posledično
odnosov med delodajalci in delavci.

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Registracija udeležencev
Uvodni nagovor predstavnikov TZS in SDTS
I. del
Izvajanje nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
Slovenije in Zakona o delovnih razmerjih v praksi
Nosilka: Nina Bizjak Južnič, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za
področje delovnopravne zakonodaje
Razprava
Odmor
II. del

Projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti prednostne usmeritve«, 1.4. prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

12.00 – 13.30

13.30 – 14.00

Mehke veščine, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med
delodajalci in zaposlenim
Nosilka: mag. Edita Krajnović, Mediade d.o.o., strokovnjakinja za
komunikacije
Razprava in zaključek

Vljudno vabljeni!
--------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO STROKOVNO USPOSABLJANJE
»UČINKOVIT SOCIALNI DIALOG – NOVA KPDTS«
25. avgust 2014 od 9.00 – 14.00 ure v LJUBLJANI,
Dom gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C - 1. nadstropje

Naziv in naslov podjetja: __________________________________________________
Davčna številka podjetja: _______________
Telefon: ____________

E-naslov: __________________________

Ime in priimek udeležencev:
1.___________________________________E-naslov:___________________________
2. __________________________________ E-naslov:___________________________
3.___________________________________E-naslov:___________________________
4. __________________________________ E-naslov:___________________________
5.___________________________________E-naslov:___________________________
6.___________________________________E-naslov:___________________________
7.___________________________________E-naslov:___________________________
8.___________________________________E-naslov:___________________________
Kotizacije ni! Prijavnico nam lahko pošljete po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, po
faksu: 01/43-27-094, ali na e-naslov: sdts@sindikat-zsss.si. Dodatne informacije lahko dobite pri
Lepi Vasilič (e-naslov: lepa.vasilic@sindikat-zsss.si). Vljudno vabljeni!

Projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti prednostne usmeritve«, 1.4. prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

