
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«. 
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PROGRAM KONFERENCE 
 
10.00-10.15 Uvod 
  Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«  
   Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS 
 
10.15-10.30 Evidentirana problematika organizacije delovnega časa v trgovinski dejavnosti skozi pogled 
  sindikata 
   mag. Ladislav Rožič, generalni sekretar, SDTS 
 
10.30-12.00 Pristopi in načela optimalne organizacije dela 

• Optimalno organiziranje dela  
• vplivni dejavniki na organizacijo dela 
• načela in pravila organizacije dela 
• vodenje 
• dobre prakse 

• Koristi optimalne organizacije za  
• delodajalce 
• delojemalce 

 dr. Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UN MB 
 
12.00-12.15 Zaključki 

 
 

  


