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BREZPLAČNO REGIJSKO SREČANJE TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE  

 

V okviru Trgovinske zbornice Slovenije bomo dne 15. 3. 2018 v Sežani organizirali 

brezplačno regijsko srečanje, na katerem se boste med drugim seznanili z novostmi pri 

Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije.  

 

V uvodnem delu vam bomo predstavili ključne zakonodajne novosti, ki so pomembne tako 

za mala, srednja kot velika podjetja. V nadaljevanju pa bomo predstavili novosti pri 

Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. Posebno pozornost bomo namenili 

Aneksu, številka 3 h KPDTS. 

 

Po končani predstavitvi zakonodajnih novosti vam bomo svetovalci Trgovinske zbornice 

Slovenije na voljo za vsa vaša dodatna vprašanja in pojasnila. 

 

Program regijskega srečanja TZS 

12.00 – 12.30 Registracija udeležencev 

12.30 – 13.15 Uvod 

 Predstavitev aktualnih novosti na zakonodajnem področju 

- živilska zakonodaja (označevanje nepredpakiranih živil, IK sadje in 

izdelki iz sadja, spremembe Zakona o kmetijstvu, itd.), 
- uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – omejevanje 

uporabe in nudenje plastičnih vrečk, 

- varstvo osebnih podatkov, 

- usposabljanja za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z 

delom, 

- ustanovitev delovne skupine TZS za prodajo preko spleta, 

- itd. 

 

Ga. Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS 

13.15 – 13.30 Odmor 

13.30 – 14.15 Novosti pri Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije 

 

- Aneks, številka 3 h KPDTS 

 

Ga. Barbara Krivic, pravna svetovalka TZS 

14.15 – 15.00 Odgovori na zastavljena vprašanja članov  
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PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO REGIJSKO SREČANJE TRGOVINSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE 

15. 3. 2018 od 12.00 do 15.00 ure, Hotel Prunk, Partizanska cesta 117, 6210 Sežana 

 

Naziv in naslov podjetja: ________________________________________________ 

Davčna številka:__________________ Matična številka:______________________ 

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_________________________ 

Ime in priimek udeležencev: 

1.______________________ E-Naslov:____________________________________ 

2.______________________ E-naslov:____________________________________ 

3.______________________ E-naslov:____________________________________ 

4.______________________ E-naslov:____________________________________ 

 

Datum:                Žig:                                  Podpis odgovorne osebe:  

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. 
 
Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/58-98-219, po pošti: TZS, 
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. *V primeru, da razpisanega regijskega srečanja ne 
izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko 
sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.  

 


