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Z IZVEDBO DODATNEGA USPOSABLJANJA V LJUBLJANI SDTS IN TZS
USPEŠNO ZAKLJUČUJETA PROJEKT »UČINKOVIT SOCIALNI DIALOG
– NOVA KPDTS«
Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije kot
projektna partnerja sta v okviru projekta »Učinkovit socialni dialog –
Nova KPDTS« danes v Ljubljani uspešno izvedla dodatno strokovno
usposabljanje. Šestih usposabljanj po različnih krajih Slovenije se je
skupaj udeležilo 330 udeležencev.
V okviru projekta »Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS« sta Sindikat delavcev
trgovine Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije danes v Ljubljani, zaradi
izrednega zanimanja, pozitivnih odzivov in izraženih želja članov, deležnikov in
širše zainteresirane javnosti, izvedla dodatno brezplačno strokovno usposabljanje.
S tem usposabljanjem projektna partnerja zaključujeta enoletni projekt
»Učinkovit socialni dialog – Nova KPDTS«.
Tudi na današnjem usposabljanju je po uvodnem nagovoru predstavnikov
obeh organizatorjev v prvem delu Nina Bizjak Južnič predstavila novosti, ki
jih prinaša nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, v drugem delu
pa je mag. Edita Krajnović podala in prikazala uporabo t.i. mehkih veščin, ki
pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenimi.
V okviru projekta je bila sklenjena nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine
Slovenije (KPDTS), ki je začela veljati 1. maja 2014. Nova KPDTS je pridobila
status razširjene veljave, kar pomeni, da velja za vse delodajalce, ki opravljajo
trgovinsko dejavnost kot glavno dejavnost in ne le za člane podpisnikov.
V okviru projekta sta projektna partnerja izvedla vse aktivnosti, opredeljene z
delovnim načrtom projekta. Na podlagi nove KPDTS pa sta projektna partnerja tudi
izdala brezplačen priročnik na USB podatkovnem nosilcu in izvedla šest brezplačnih
usposabljanj po različnih krajih Slovenije.
Usposabljanj, ki so potekala v Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru, Kopru in
Novem mestu se je udeležilo 330 udeležencev. Namen usposabljanj je bil
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,
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•

•

s komunikacijskimi veščinami, ki prispevajo k izboljšanju komunikacije ter
posledično odnosov med delodajalci in delavci, in sicer na usposabljanjih v
Ljubljani, Novem mestu in Novi gorici ter
z dobrimi praksami na področju socialnega dialoga v Avstriji in Italiji, in sicer
na usposabljanjih v Mariboru in Kopru.

Vsi udeleženci usposabljanj so prejeli brezplačen priročnik, ki vsebuje
naslednje sklope:
• 1. sklop: Nova KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in
delojemalcev ter povezavo z določbami ZDR-1;
• 2. sklop: vzorci in opisi postopkov za izvajanje ZDR-1 in KPDTS v praksi in
• 3. sklop: prevod nove KPDTS v angleški jezik.
Odzivi na izvedena usposabljanja in vsebino priročnika so zelo pozitivni, saj
udeleženci ocenjujejo, da so bili na usposabljanjih podani pravi in zelo
konkretni poudarki, priročnik pa so že pripoznali kot pomemben
pripomoček pri svojem vsakodnevnem delu.
V kolikor tudi Vi želite prejeti priročnik ali pa želite več njegovih izvodov nam lahko
posredujete zaprosilo na naslov: Sindikat delavcev trgovine Slovenije Dalmatinova
4, Ljubljana, e-naslov: sdts@sindikat-zsss.si ali na naslov Trgovinska zbornica
Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, e-naslov: info@tzslo.si
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