BREZPLAČNO USPOSABLJANJE
„IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI IN
PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE“
PREDSTAVITEV PROJEKTA
„TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG
V TRGOVINI“

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS
Koper, 22. 5. 2019

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«.

PROGRAM USPOSABLJANJA

9.00 – 9.30
9.30 – 9.45

Registracija udeležencev
Uvod
Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«
Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.45 – 11.15

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi

Katere novosti prinaša nova kolektivna pogodba za trgovino?

Kako pravilno razporejati delavce, da zagotovite ustrezne odmore in počitke?

Kdo lahko dela na nedelje in praznike?

Kateri dodatki pripadajo delavcem in kako jih obračunati?
Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.15 – 11.45
11.45 – 12.30

12.30 – 13.00

Odmor
Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Italije

Kakšno je zaposlovanje mladih in starejših?

Kakšna je ureditev dela za krajši delovni čas?

Ureditev področja pogodb o zaposlitvi, oblike zaposlovanja, možnosti za odpoved ter postopki?

Ureditev stroškov prevoza na delo in z dela ter malice.

Kakšne so prakse na področju izvajanja varnosti in zdravja pri delu?
Predava: g. Dionisio Gherbassi, Servis d.o.o. – s.r.l., Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje, Trst, Italija
Razprava in zaključki
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Projekt „TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini“

Projektna partnerja:
• TZS, kot upravičenec
• SDTS – ZSSS, projektni partner
Trajanje projekta: od 15. 12. 2017 do 30. 9. 2021
Financiranje: delno financirata MDDSZ in Evropski socialni sklad
Registrirana blagovna znamka „TRGOVINKO“ – sinonim za pomen učinkovitega vodenja socialnega dialoga
ter varnosti in zdravja pri delu v trgovinski dejavnosti

Ciljne skupine, na katere bo projekt vplival, so: delodajalci v trgovinski dejavnosti, delavci v trgovinski
dejavnosti, predstavniki sindikatov na nivoju panoge in v podjetjih, svetovalci ZRSZ, iskalci zaposlitve,
predstavniki ministrstva, pristojnega za delo in zaposlovanje, predstavniki ministrstva, pristojnega za
gospodarstvo, člani RS v EESO v Bruslju, svetovalni delavci po osnovnih šolah in srednjih trgovskih šolah,
inšpektorji za delo, člani Slovenske gospodarske zveze v Celovcu, Avstrija, člani Slovenskega deželnega
gospodarskega združenja v Trstu, Italija, člani Odbora za socialne zadeve evropskega združenja trgovcev
EuroCommerce, Bruselj in širša javnost.
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«.

Projektna partnerja TZS in SDTS bosta v okviru navedenega projekta s sistematično
izvedenimi aktivnostmi:
•

dvignila kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši
zainteresirani javnosti, predvsem na področju krepitve pravne države

•

zagotovila trajnostno neformalno usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše
zainteresirane javnosti na vseh ravneh - nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni

•

prispevala k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh deležnikov in
udeleženih v projektu o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega
reševanja konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in
zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.
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ŽE IZVEDENE AKTIVNOSTI IN IZDANE PUBLIKACIJE
•

Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb v letu 2016

•

Priporočila za organizacijo delovnega časa po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine
Slovenije

•

Konferenca o organizaciji delovnega časa v trgovinski dejavnosti (21. 6. 2018)

•

Priročnik »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« - posodobljen
komentar k prejšnji Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) na podlagi treh aneksov in
vzorci dokumentov z delovnopravnega področja

•

Prevod nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki je stopila v veljavo 15.
avgusta 2018 v angleški jezik

•

Publikacija »Trgovinski odsev 2018: Konkurenčnost slovenske trgovine v času digitalizacije«

•

Usposabljanji „Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih
poslovnih praks iz Avstrije“ – Maribor, 14. 2. 2019 ter „Izvajanje kolektivne pogodbe za
trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin“ – Novo mesto, 14. 3. 2019 in Nova
Gorica, 11. 4. 2019

•

Analiza o prednostih in slabostih zaposlitve za krajši delovni čas

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«.

KLJUČNE ŠE NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
•

priprava komentarja k novi Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) v
obliki e-publikacije

•

priprava navodil za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi

•

izdaja publikacij »Trgovinski odsev« in »Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb«

•

izvedba usposabljanj v petih različnih krajih Slovenije (Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto in
Nova Gorica), ki bodo namenjena izvajanju delovnopravne zakonodaje ter aktivnostim s področja
varnosti in zdravja pri delu, prenosu dobrih poslovnih praks iz Avstrije in Italije ter pridobivanju
dodatnih komunikacijskih veščin

•

vsako leto v oktobru (2019 in 2020) bo izvedena Strateška konferenca o trgovini, na kateri bodo
predstavljeni cilji in rezultati projekta

•

na podlagi izvedenih anket in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bo pripravljena analiza o
starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti in analiza o mladih zaposlenih v trgovinski
dejavnosti
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SPREMLJANJE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:
• glasilo TZS „T-Informacije“
• e-učilnica:
•

Spletna stran TZS - spletna podstran projekta: http://www.tzslo.si/sl/projekti/projekti-vteku/trgovinko-krepi-naso usposobljenost-in-socialni-dialog-v-trgovini, v kateri lahko projektne
vsebine tudi komentirate ali podate svoje predloge in mnenja, dostopna pa so vam tudi vsa
gradiva in publikacije, izdane v okviru projekta.

•

Spletna stran SDTS: http://www.sindikat-sdts.si/trgovinko-krepi-naso-usposobljenost-in-socialnidialog-v-trgovini
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PROJEKTNO DELO TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Projekt v teku:
• TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini – delno financirata MDDSZ in Evropski
socialni sklad – projektni partner SDTS
Že izvedeni projekti TZS:
• »TRGOVINKO usposablja: Kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem
mestu?« - delno financiral ZSSS (2016)
• »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« - delno financiral ZSSS (2014) – projektni
partner SDTS
• Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS – delno financiral Evropski socialni sklad (2014) – projektni partner
SDTS
• Prenos kompetenc in usposabljanj za blagovne manipulante – delno financirala Evropska komisija, Leonardo
da Vinci (2014) – projektni partnerji iz Španije, Portugalske, Mercator d.d, Spar Slovenija d.o.o.
• TRASDEM - Krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti kot prispevek h ključnim izzivom pri
zaposlovanju ter socialni politiki v EU – delno financirala Evropska komisija (2013) – projektni partnerji SDTS,
ZDOPS, EuroCommerce, Portugalska konfederacija trgovine in storitev, Portugalska (CCP), Konfederacija trgovine iz
Katalonije, Španija (CCC), Slovensko deželno gospodarsko združenje, Trst, Italija (SDGZ)
• "Večja usposobljenost - boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini„ – delno financiral
Evropski socialni sklad (2011)
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VABLJENI
K AKTIVNEMU SODELOVANJU!
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