Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z., Svet gorenjskih sindikatov ter ŠS storitveno podjetje
d.o.o., kot partnerji projekta Regijski center za dostojno delo Ljubljana sprejemajo

POSLOVNIK O DELOVANJU REGIJSKEGA CENTRA ZA DOSTOJNO DELO
LJUBLJANA (RCDDL)
1. člen (namen poslovnika)
S tem poslovnikom se urejata namen, organiziranost in način delovanja RCDDL.
2. člen (namen RCDDL)
Namen RCDDL je informiranje, svetovanje in povezovanje ključnih akterjev na trg dela ter
promocija koncepta dostojnega dela.
Znotraj stičišča RCDDL bodo potekale dejavnosti, katerih namen je informiranje in svetovanje
posameznikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij
ter ozaveščanje vseh deležnikov na trgu dela o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe
atipičnih oblik dela.
Delovanje RCDDL bo prispevalo k povečanju števila oseb na trgu dela, ki bodo seznanjeni s
pravicami na področju dela in delovnih razmerij. RCDDL bo imel vpliv na zmanjšanje deleža
nezakonite rabe atipičnih oblik dela in kršitev na delovno pravnem področju v povezavi s
pogodbo o zaposlitvi.
3. člen (organiziranost RCDDL)
Sedež RCDDL je na naslovu Dimičeva 9, Ljubljana.
RCDDL ima svoj logotip.
RCDDL vodi Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. Pri delovanju RCDDL sodelujejo tudi Svet
gorenjskih sindikatov in ŠS storitveno podjetje d.o.o. Odločitve v zvezi z delovanjem RCDDL
se sprejemajo med partnerji soglasno.
4. člen (akcije v okviru RCDDL)
V okviru RCDDL se izvajajo naslednje aktivnosti:

Naložbo sofinancirata Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada
in Republika Slovenija.

- osebno, telefonsko in elektronsko svetovanje dijakom, študentom, brezposelnim, delavcem
in delodajalcem;
- izvedba delavnic in izobraževanj za dijake, študente, brezposelne, delavce in delodajalce;
- mreženjski dogodki med ciljnimi skupinami;
- vzpostavitev spletne platforme in svetovanje preko anonimiziranega spletnega klepeta;
- vzpostavitev virtualnega svetovalca;
- oblikovanje modela promotorjev dostojnega dela.
Vse storitve, ki jih nudi RCDDL so za uporabnike brezplačne.
5. člen (storitve RCDDL)
5 a) Storitve svetovanja, ki jih nudi RCDDL, so za stranke dostopne osebno na sedežu centra,
preko elektronskega naslova in preko telefonske številke. Elektronski naslov za svetovanje
dijakom in študentom je dostojnodelo@studentski-servis.com. Elektronski naslov za
svetovanje brezposelnim in delavcem je dostojnodelo@gorenjski-sindikati.si. Elektronski
naslov za svetovanje delodajalcem je dostojnodelo@zds.si. Telefonska številka za svetovanje
dijakom in študentom je 01/72 98 386. Telefonska številka za svetovanje brezposelnim in
delavcem je 04/23 19 800. Telefonska številka za svetovanje delodajalcem je 01/56 85 281.
Uradne ure za osebno svetovanje so za stranke po predhodnem dogovoru, ki je mogoč preko
elektronske pošte ali telefonske številke. Osebno svetovanje se izvaja na sedežu RCDDL ali na
drugih lokacijah po terenu.
Telefonsko svetovanje za stranke je v torek, sredo in četrtek med 13.00 – 15.00 uro.
Svetovanje preko elektronske pošte je možno vsak dan od ponedeljka do petka.
Podrobnejša navodila o delu s ciljnimi skupinami so določena v posebnem dokumentu z
naslovom »Postopkovnik dela s strankami v okviru RCDDL« in »Postopkovnik v primeru
pritožb«.
5b) V okviru RCDDL se za ciljne skupine organizira in izvede delavnice. Podrobnejši načrt
izvedbe delavnic partnerji pripravijo z »Vsebinskim načrtom izvajanja izobraževanj za ciljne
skupine«.
5c) V okviru RCDDL partnerji razvijejo spletno platformo, ki bo odprta za vse uporabnike.
Spletna platforma je opremljena z anonimiziranim spletnim klepetalnikom in virtualnim
svetovalcem. Naslov spletne strani je www.dostojnodelo.eu.
5d) V okviru RCDDL partnerji razvijejo model promocije dostojnega dela. Imenujejo se
promotorji dostojnega dela.
5e) V okviru RCDDL se organizirajo in izvedejo mreženjski dogodki za ciljne skupine.
Podrobnejši načrt izvedbe dogodkov partnerji pripravijo z »Vsebinskim načrtom izvajanja
mreženjskih dogodkov za ciljne skupine«.
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6. člen (obveznosti partnerjev)
Vsak partner izvaja storitve za svojo ciljno skupino, skladno s projektno prijavo. Storitve se
izvajajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

V Ljubljani, dne 9.11.2017

Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.
mag. Maja Skorupan

Svet gorenjskih sindikatov
Barbara Filipov

ŠS storitveno podjetje d.o.o.
Vesna Miloševič Zupančič, mag. manag.
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