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PROJEKT »TRGOVINKO«: IZVEDBA BREZPLAČNEGA USPOSABLJANJA 

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z 

INTERVENTNO ZAKONODAJO IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ 

ITALIJE« 

 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v 

trgovini« sta Trgovinska zbornica Slovenije in njen projektni partner Sindikat 

delavcev trgovine Slovenije dne 25. 2. 2021 preko spletne aplikacije ZOOM 

izvedla prvo od petih brezplačnih strokovnih usposabljanj v letu 2021, z naslovom 

»Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z interventno 

zakonodajo in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije«. Udeleženci so se 

seznanili, kako pravilno izvajati Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine 

Slovenije v povezavi z interventno zakonodajo v praksi in z dobrimi poslovnimi 

praksami s področja delovnopravne zakonodaje ter ukrepi za preprečevanje 

širjenja COVID-19 v Italiji.  

 

Usposabljanja z naslovom »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi 

z interventno zakonodajo in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije« se je udeležilo 

okoli štirideset udeležencev iz vse Slovenije.  

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS, je v svojem uvodnem 

nagovoru predstavila ključne aktivnosti projekta, ki poteka od 15. 12. 2017 do 30. 9. 2021. 

Posebej je poudarila, da je cilj usposabljanja povečati informiranost in lažje izvajanje 

Kolektivne pogodbe dejavnost trgovine Slovenije v času veljavnosti interventne 

zakonodaje, ter udeležence seznaniti o dobrih poslovnih praksah s področja delovnopravne 

zakonodaje in ukrepih za preprečevanje širjenja COVID-19 v Italiji. Izpostavila je, da 

takšno srečanje socialnih partnerjev in širše zainteresirane javnosti pomembno pripomore 

k izboljšanju komunikacije ter posledično odnosov med zaposlenimi v delovnih okoljih ter 

k dvigu zaupanja v socialni dialog na vseh ravneh. Predstavila je tudi glavne aktivnosti, ki 

so bile v okviru projekta izvedene v letu 2020, kot so na primer priprava Analize o starejših 

zaposlenih v trgovinski dejavnosti in e-letaka »TRGOVINKO svetuje: Na kaj naj bodo 

delodajalci pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi?«. Na zbornici pripravljamo tudi pravne 

podlage za ustanovitev Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in izobraževanja 

delavcev in delodajalcev za trgovinsko dejavnost ter uresničujemo zastavljeno promocijo 

trgovskih poklicev z udeležbo na sejmu Informativa. 

 

V nadaljevanju usposabljanja je Karmen Primožič Rupnik, strokovnjakinja za 

delovnopravno področje, predstavila institute kolektivne pogodbe za trgovino, na katere 

vpliva tudi veljavna interventna zakonodaja, ki je bila sprejeta v povezavi s posledicami 

epidemije COVID-19. Poseben poudarek je bil na dolžnosti opravljanja drugega dela, ki ni 

predmet pogodbe o zaposlitvi, neenakomernemu razporejanju delovnega časa in začasni 

prerazporeditvi delovnega časa, postopku uveljavljanja subvencije minimalne plače in 

prepovedi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v primeru koriščenja 

ukrepov interventne zakonodaje.  

 

V drugem delu usposabljanja sta Andrej Šik in Dionisio Gherbassi iz Slovenskega 

deželnega gospodarskega združenja iz Trsta predstavila dobre poslovne prakse s področja 
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delovnega prava in ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19 v Italiji. Andrej Šik je 

predstavil ukrepe vlade za podporo podjetjem, kot so nepovratna sredstva, vezana na 

padec prometa, odlog plačila davkov in prispevkov ter dodatne ukrepe s strani posameznih 

dežel. Predstavil je tudi splošna pravila za rumeno, oranžno in rdeče območje. Posebej je 

izpostavil pravila za preprečevanje širjenja COVID-19 za prodajalne ter izjeme prodajaln, 

ki so lahko ves čas odprte ne glede na barvo območja. Zanimivo je, da so v Italiji lahko 

ves čas odprte praktično vse prodajalne, tudi prodajalne z oblačili in obutvijo, avtosaloni, 

prodajalne s športnimi izdelki in zunanjo opremo. Dionisio Gherbassi je v zaključku 

usposabljanja predstavil ureditev minimalne plače v trgovinski dejavnosti in minimalno 

plačo za prodajalca. Za razliko od Slovenije, v Italiji minimalna plača ni zakonsko urejena, 

temveč jo urejajo kolektivne pogodbe. 

 

Trgovinska zbornica Slovenije bo naslednje brezplačno usposabljanje izvedla 25. 3. 2021, 

kjer bo poleg delovnopravne zakonodaje pozornost namenjena tudi prenosu dobrih 

poslovnih praks iz Avstrije. Na treh usposabljanjih, ki bodo sledila 29. 4. 2021, 27. 5. 2021 

in 24. 6. 2021, pa bo drugi del usposabljanja namenjen pridobitvi komunikacijskih veščin, 

povezanih z novimi oblikami opravljanja dela. 

 

 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 


