VABILO
NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE
»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z
ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH
IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«
v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«
ČETRTEK 25. 3. 2021, OD 9.00 DO 12.00 URE
ON-LINE preko spletne aplikacije ZOOM
PROGRAM USPOSABLJANJA
8.45 – 9.00
Prijava udeležencev
9.00 – 9.30
Uvod
Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost
in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne
novosti

9.30 – 10.30

10.30 – 11.30

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS
Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije
 Kakšen je avstrijski plačni model?
 Kakšna je minimalna plača za leto 2021?
 Kakšna je plača prodajalca in kakšen je strošek delodajalca za
prodajalca?
 Kakšni so ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije
COVID19?
Predava: dr. Maria Škof, odvetnica, Odvetniška družba Grilc – Vouk –
Škof, Celovec, Avstrija
Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v
povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih
 Kakšna je pravica do letnega dopusta?
 Kakšen je regres za letni dopust za leto 2021?
 Katero delo se lahko izvaja na praznike in kakšen je dodatek?
 In še mnogo več...
Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ.
strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.30 – 12.00

dipl.

prav.,

Razprava in zaključki

VLJUDNO VABLJENI!

______________________________________________________________________________________________________________________
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz
Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država,
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

---------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE
POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH
RAZMERJIH IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«
25. 3. 2021, od 9.00 do 12.00 ure on-line preko spletne aplikacije ZOOM
Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________
Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________
Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________
Ime in priimek udeležencev:
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:___________________________
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja.
Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na
usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.
Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu:
01/58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:
info@tzslo.si. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije
ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba
e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo
pravočasno obvestili.

NAPOVEDUJE: Brezplačna usposabljanja, ki bodo
sledila bodo potekala 29. 4. 2021, 27. 5. 2021 in 24. 6. 2021, z začetkom ob 13.00
uri. Poleg izvajanja delovnopravne zakonodaje v praksi bo drugi del usposabljanj
namenjen pridobitvi komunikacijskih veščin, povezanih z novimi oblikami
opravljanja dela.
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