BREZPLAČNA DELAVNICA TZS
»NIČ ME NE BI SMELO PRESENETITI PRI IZVAJANJU ZAKONODAJE
V PRAKSI!«
Vljudno vas vabimo na brezplačno delavnico TZS z naslovom »Nič me ne bi
smelo presenetiti pri izvajanju zakonodaje v praksi!«, ki bo potekala
v sredo, 17. 6. 2020, od 9.00 do 10.30 ure
Ljubljana, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana – dvorana B
(1. nad.)
Posebej za mala in mikro podjetja je pomembno, da ste na zgoščen in
enostaven način seznanjeni z aktualnimi zakonodajnimi novostmi, s katerimi se
ali se boste v kratkem srečali pri svojem poslovanju.
Zato posebej za vas strokovna služba Trgovinske zbornice Slovenije (TZS)
organizira delavnico z naslednjimi vsebinami:
 Predstavitev TZS in aktualnih zakonodajnih novosti z različnih področij
(splošna zakonodaja, tehnika, živila, tekstil…).
 Ključni poudarki iz sprejete t.i. COVID-19 zakonodaje.
 Kako mi bodo v praksi koristila Priporočila TZS o skladnosti s predpisi s
področja varstva osebnih podatkov?
 Katerih usposabljanj se bom v okviru »Akademije TZS« lahko udeležil v drugi
polovici letošnjega leta?
 In še mnogo več…
Delavnico TZS bodo izvedle ga. Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS ter ga.
Barbara Krivic in ga. Barbara Gnilšak, pravni svetovalki TZS.
V kolikor želite, da na delavnici predstavimo posamezno vsebino ali se vam
zastavljajo konkretna vprašanja, vas prosimo, da nam jih že pred izvedbo
delavnico posredujete na naslednji e-naslov: info@tzslo.si, s pripisom »za
delavnico 17. 6. 2020« (Pošiljatelj ne bo razkrit!).

______________________________________________________________________________________________________________________
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«.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA NA BREZPLAČNO DELAVNICO:
»NIČ ME NE BI SMELO PRESENETITI PRI IZVAJANJU ZAKONODAJE V PRAKSI!«
17. 6. 2020, ob 9.00 uri v Ljubljani, Dom gospodarstva, Dimičeva ulica 13 – dvorana B (1.
nadstropje)
Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________________
Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________________
Telefon:_________________
E-naslov
(OBVEZNO*):_____________________________________
Ime in priimek udeležencev:
1.___________________________________E-naslov:___________________________________
2. __________________________________ E-naslov:___________________________________
3.___________________________________E-naslov:___________________________________
4. __________________________________ E-naslov:___________________________________
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Osebne podatke, ki ste nam
jih posredovali za namen prijave na ta dogodek, bomo skrbno varovali in ravnali z njimi v skladu z veljavno
zakonodajo.
Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/58-98-219, po pošti:
TZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. *V primeru, da razpisane delavnice ne
izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko
sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.
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