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PROJEKT
»TRASDEM«
ZAKLJUČNA
KONFERENCA
“KREPITEV
SOCIALNEGA DIALOGA V DEJAVNOSTI TRGOVINE KOT PRISPEVEK K
IZZIVOM NA PODROČJU ZAPOSLENOSTI IN SOCIALNE POLITIKE V EU “,
Ljubljana, 21. november 2013
Projekt »TRASDEM«, katerega nosilec je Trgovinska zbornica Slovenije, predstavlja
pobudo delodajalskih organizacij za krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti na
območju držav partneric v projektu, vključuje pa tudi sindikalne organizacije držav
partneric.
Ker se projekt bliža svojemu zaključku člane TZS in vso drugo zainteresirano javnost
obveščamo, da bo zaključna konferenca s predstavitvijo skupnih ugotovitev ter
konkretnih predlogov na področju socialnega dialoga vseh projektnih partnerjev v tem
projektu, potekala v četrtek, dne 21. 11. 2013 ob 9.00 uri v Ljubljani v prostorih
Doma gospodarstva Dimičeva 13, dvorana A.
Na BREZPLAČNI zaključni konferenci vam bodo strokovnjaki iz partnerskih držav
Španije, Portugalske, Italije in Slovenije predstavili najnovejše zakonodajne novosti na
področju delovno-pravne zakonodaje, ki naj bi omogočale zagotavljati večjo fleksibilnost
delovnih procesov, ter zaposlovanje mladih, starejših in brezposelnih oseb. Predstavnica
Eurocommerca iz Bruslja pa bo predstavila tudi najnovejše dogajanje na nivoju EU.
Zakonodajne rešitve, ki jih lahko uporabljajo delodajalci v Republiki Sloveniji v
praksi, bo predstavila strokovnjakinja za področje delovnega prava mag. Nataša
Belopavlovič.
Udeleženci tega projektnega dogodka bodo prejeli brezplačni e-priročnik, ki bo
vključeval novosti na trgu dela, ki se pripravljajo na ravni EU in se nanašajo na
sledeče vsebine projekta:
-

krepitev socialnega dialoga in socialnih partnerjev;
promocija in vključevanje načela “fleksibilnosti” v delovnopravno zakonodajo in
zakonodajo trga dela;
praktične rešitve za zagotavljanje fleksibilnosti v podjetjih;
področje kakovosti dela;
prilagajanje spremembam na trgu dela;
najnovejše statistične podatke s področja trga dela;
mobilnost & integracija;
zaposlovanje mladih;
aktivno staranje.

Prav tako bodo v okviru e-priročnika po posameznih državah partnericah predstavljene
zakonodajne podlage za izvajanje socialnega dialoga, državni organi in organizacije, ki
pokrivajo področje delovnih razmerij, trga dela in zaposlovanja, ureditev kolektivnih
pogodb ter najnovejše spremembe delovno pravne zakonodaje oziroma trga dela v luči
današnje gospodarska krize, s katero se države partnerice v projektu tudi srečujejo.

Rdeča nit predlaganih rešitev temelji na načelih fleksibilnosti na trgu dela,
njihovi uporabi v trgovskih podjetjih ter na usmerjenosti k stalnemu
usposabljanju in izobraževanju delodajalcev in delojemalcev.
PROGRAM KONFERENCE „TRASDEM” – 21. NOVEMBER 2013 ob 9.00 uri v Domu
gospodarstva, Dimičeva 13, dvorana A, Ljubljana
9.00 – 9.30

Registracija udeležencev

9.30 – 9.45

Uvodni pozdrav in nagovor
Mija Lapornik, izvršna direktorica TZS
Predstavitev programa konference TRASDEM
Barbara Gnilšak, vodja projekta TRASDEM, TZS

9.45–10.00

Predstavitev projekta – Trgovinska zbornica Slovenije

10.00–11.15

Predstavitev vseh partnerskih organizacij & pregled zadnjih
statističnih podatkov s področja trga dela
 Trgovinska zbornica Slovenije
 Portugalska konfederacija za trgovino in storitve (CCP),
Portugalska
 Katalonska konfederacija za trgovino (CCC), Španija
 Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), Italija
 Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS),
Slovenija

11.15–11.30

Odmor

11.30–12.15

Aktivnosti za spodbujanje zaposlovanja s posebnim poudarkom
na varni prožnosti, kvaliteti dela, zaposlovanju starejših in mladih
– Ilaria Savoini, Eurocommerce, Bruselj

12.15–13.15

Odmor

13.15–15.15

Novosti na področju delovnopravne zakonodaje po državah
partnericah, ki omogočajo večjo fleksibilnost in prispevajo k
večjemu zaposlovanju – ali je temu tako tudi v praksi?
-

15.15 -15.45

Italija, Dionisio Gherbassi
Španija, Miguel Devesa Vilalta
Portugalska, Hugo Oliveira
Slovenija, mag. Nataša Belopavlovič

Razprava med udeleženci - evidentiranje težav pri uvajanju
fleksibilnosti v delovne procese z namenom oblikovanja
konkretnih predlogov za spremembe zakonodaje in kolektivna
pogajanja med socialnimi partnerji, moderator Boštjan Grom, vodja
pogajalske skupine delodajalcev za Kolektivno pogodbo dejavnosti
trgovine Slovenije
Zaključki in ugotovitve

PROJEKT TRASDEM - “KREPITEV SOCIALNEGA DIALOGA V TRGOVINSKI
DEJAVNOSTI KOT PRISPEVEK H KLJUČNIM IZZIVOM PRI ZAPOSLOVANJU
TER SOCIALNI POLITIKI V EU”
PRIJAVNICA NA ZAKLJUČNO KONFERENCO, ki bo potekala v četrtek, dne 21.
novembra 2013 ob 9. 00 uri, Dom gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A
(parkirni prostori: klet K1)
Naziv in naslov podjetja:__________________________________________________
Telefon:_________________ E–naslov (OBVEZNO*):___________________________
Ime in priimek udeležencev:
1._____________________________e-naslov:_______________________________
2._____________________________e-naslov:_______________________________
3._____________________________e-naslov:_______________________________
4._____________________________e-naslov:_______________________________
5._____________________________e-naslov:_______________________________
6._____________________________e-naslov:_______________________________
7._____________________________e-naslov:_______________________________
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

KOTIZACIJE ZA UDELEŽBO NA KONFERENCI NI! PREVAJANJE NA KONFERENCI
JE ZAGOTOVLJENO!
Udeleženci bodo na konferenci prejeli brezplačni e-priročnik.
Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13,
1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Dodatne informacije lahko dobite pri
Barbari Gnilšak, vodji projekta (e-naslov: barbara.gnilsak@tzslo.si). B.G., U.B.

