Datum: 11.6.2014

SPOROČILO ZA JAVNOST
v zvezi z izvedenim brezplačnim strokovnim usposabljanjem v okviru
projekta »Učinkovit socialni dialog - nova KPDTS«
v Mariboru, dne 11.6.2014
V okviru projekta »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« sta Sindikat delavcev
trgovine Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije danes izvedla brezplačno strokovno
usposabljanje v Mariboru.
Po zelo dobrem odzivu na usposabljanju v Ljubljani in v Novi Gorici smo tokrat v
Podravju številnim udeležencem predstavili ključne novosti Kolektivne pogodbe
dejavnosti trgovine Slovenije v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih.
V uvodnem delu usposabljanja sta udeležence nagovorila sekretar Sindikata delavcev
trgovine Slovenije, Ladi Rožič, ter izvršna direktorica TZS, Mija Lapornik. Ladi Rožič
je predstavil videnje sindikata v zvezi s podpisano Kolektivno pogodbo dejavnosti
trgovine Slovenije ter povedal, da je zaradi aktivnosti, ki jih sindikat vodi v okviru
projekta, članstvo Sindikata delavcev trgovine Slovenije temeljito seznanjeno s
podpisano KPDTS, kakor tudi s komentarjem, ki sta ga projektna partnerja v obliki
Priročnika pripravila in izdala na USB podatkovnem nosilcu in je že bil posredovan
članom. Le - ta bo članom služil kot odličen pripomoček, saj ga bodo lahko uporabljali v
vsakdanji praksi, ko se bodo srečevali z vprašanji v zvezi s svojim delovnopravnim
položajem.
Mija Lapornik je v svojem uvodnem nagovoru poudarila, da je ključni cilj usposabljanja
povečati informiranost in dvigniti nivo poznavanja delovnopravne zakonodaje, ki se
nanaša na trgovinsko dejavnost ter udeležencem predstaviti dobre poslovne prakse in
rešitve s področja delovnopravne zakonodaje v sosednji Avstriji. Srečanje socialnih
partnerjev na različnih ravneh tudi pomembno pripomore k izboljšanju komunikacije ter
posledično odnosov v naših delovnih okoljih, zato si želimo na zbornici takšen način
projektnega dela razvijati tudi v prihodnje.
V nadaljevanju usposabljanja je Nina Bizjak Južnič predstavila novosti, ki jih prinaša
nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, v povezavi z Zakonom o delovnih
razmerjih ter hkrati na praktičen način predstavila določene rešitve v okviru posameznih
določb KPDTS.
V drugem delu usposabljanja je predstavnica Avstrijsko-slovenske trgovinske zbornice iz
Gradca dr. Marija Škof predstavila dobre prakse kolektivnega dogovarjanja v Avstriji.
Vsi udeleženci strokovnih usposabljanj, delodajalci in zaposleni v trgovini ter druga
zainteresirana javnost so na usposabljanju prejeli obsežen brezplačen priročnik na
USB ključku, ki vsebuje besedilo nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
Slovenije, s strokovnim komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev, vzorce
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pogodb in opisov postopkov za izvajanje delovnopravne zakonodaje ter prevod kolektivne
pogodbe v angleški jezik. Projektna partnerja menita, da je priročnik izjemno koristen
delovni pripomoček, kar potrjujejo tudi prvi odzivi tistih, ki so priročnik že prejeli.
Navedeni priročnik je vsem zainteresiranim na razpolago na sedežu obeh projektnih
partnerjev.
V nadaljevanju objavljamo še program preostalih dveh usposabljanj, ki ju bomo v okviru
projekta izvedli v Kopru, dne 26. junija in v Novem mestu, dne 3. julija 2014.

PROGRAM STROKOVNIH USPOSABLJANJ
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 14.00

Registracija udeležencev
Uvodni nagovor predstavnikov TZS in SDTS
I. del v vseh krajih
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 – različno po krajih
Novo mesto
Mehke veščine, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med
delodajalci in zaposlenim
Nosilka: mag. Edita Krajnović, Mediade d.o.o., strokovnjakinja za
komunikacije
Koper
Predstavitev dobrih praks v Italiji
Nosilec: predstavnik Slovenskega deželnega gospodarskega
združenja iz Trsta
Razprava in zaključek

Termini in lokacije za strokovno usposabljanje v okviru projekta:
A. 26. junij 2014 od 9.00 – 14.00 ure v KOPRU, dvorana v Hotelu Bio, Vanganelska
cesta 2, Koper
B. 3. julij 2014 od 9.00 – 14.00 ure v NOVEM MESTU, Območna organizacija ZSSS
Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mesto
Prijavnica za usposabljanja je objavljena v nadaljevanju in na spletni strani projekta
http://www.sindikat-sdts.si/projekti
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--------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO STROKOVNO USPOSABLJANJE
»UČINKOVIT SOCIALNI DIALOG – NOVA KPDTS«
A. 26. junij 2014 od 9.00 – 14.00 ure v KOPRU, dvorana v Hotelu Bio, Vanganelska
cesta 2, Koper
B. 3. julij 2014 od 9.00 – 14.00 ure v NOVEM MESTU, Območna organizacija ZSSS
Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Cvelbarjeva 3, Novo mesto
(prosimo vas, da ustrezno obkrožite črko pred želenim terminom in lokacijo strokovnega
usposabljanja!)
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:___________________________

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 ali na TZS, Dimičeva 13, Ljubljana;
faks: 01 5898 219 ali e-naslov: info@tzslo.si. Dodatne informacije lahko dobite pri Lepi Vasilič
(e-naslov: lepa.vasilic@sindikat-zsss.si ali po telefonu 04 43 41 253 ali na TZS tel: 01 5898
212/213 oziroma na e-naslovu: info@tzslo.si. Vljudno vabljeni!

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
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