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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Projekt TRGOVINKO: V Kopru predstavili kolektivno pogodbo za trgovino in 

dobre poslovne prakse 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 22. 5. 2019 v Kopru izvedla četrto brezplačno 

strokovno usposabljanje z naslovom »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino 

v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije«. Okoli 30 udeležencev 

se je seznanilo s tem, kako pravilno izvajati Kolektivno pogodbo dejavnosti 

trgovine Slovenije v praksi. Udeležencem so predstavili tudi dobre poslovne 

prakse s področja delovnopravne zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu v 

Italiji. Štirih že izvedenih brezplačnih strokovnih usposabljanj v drugih mestih v 

Sloveniji se je skupaj udeležilo skoraj 140 udeležencev. 

 

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

predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije« se je udeležilo okoli trideset udeležencev, 

prvenstveno iz obalno - kraške regije.  

 

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 tokratnega usposabljanja povečati informiranost in dvigniti 

nivo poznavanja nove kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost, ki se je začela 

uporabljati 15. 8. 2018, ter udeležence seznaniti z delovnopravno zakonodajo in zahtevami 

s področja varnosti in zdravja pri delu 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. Ob zaključku uvodnega dela je udeležence seznanila tudi z 

aktualnimi zborničnimi vsebinami, kamor med drugim uvrščamo sprejete zakonodajne 

spremembe v zvezi z razbremenitvijo izplačila regresa, sprejem prostovoljnega Kodeksa 

za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v 

trgovinski dejavnosti, ki sta ga 15. 5. 2019 podpisala predsednica TZS mag. Mariča Lah in 

minister, pristojen za okolje, Simon Zajc, ter predvideno davčno reformo. 

 

V nadaljevanju usposabljanja je Karmen Primožič Rupnik, strokovnjakinja za 

delovnopravno področje, predstavila novosti, ki jih prinaša nova Kolektivna pogodba 

dejavnosti trgovine Slovenije. Poseben poudarek je bil dan pravilnemu razporejanju 

delovnega časa, načinu zagotavljanja ustreznih odmorov in počitkov, omejitvam dela na 

nedelje in praznike ter obračunavanju dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času. 

 

V drugem delu usposabljanja je Dionisio Gherbassi, svetovalec za delo pri Slovenskem 

deželnem gospodarskem združenju in storitvenem podjetju Servis d.o.o. – s.r.l. iz Trsta, 

predstavil dobre poslovne prakse s področja delovnega prava ter varnosti in zdravja pri 

delu v Italiji. Poseben poudarek  je namenil ukrepom za zaposlovanje mladih in starejših. 

Izpostavil je, da v Italiji urejanje pravic in obveznosti iz naslova delovnega razmerja 

prvenstveno temelji na kolektivnem dogovarjanju med socialnimi partnerji na vseh nivojih 

od panožnega do podjetniškega, saj Italija nima krovnega zakona, ki bi celovito urejal 

delovna razmerja, kar pomeni, da je zakonodaja razpršena po posameznih zakonih in 

odlokih ter kolektivnih pogodbah.  
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Že izvedenih usposabljanj v Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici in v Kopru se je udeležilo 

skoraj 140 udeležencev.  

 

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

še zadnjič izvedeno usposabljanje v Ljubljani, in sicer 13. junija 2019.  

 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 


