Marec 2016
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/5830-572, www.zdops.si

Vabimo vas na
XVII. POSVET DELODAJALCEV
17. in 18. marec 2016, Thermana Park Laško
Spoštovane, spoštovani !
Letos se bomo že sedemnajstič srečali na posvetu delodajalcev. Posvet bo potekal dva dni v
Thermana Park Laško.
Prvi dan 17.3.2016 popoldan je namenjen varnosti in zdravju pri delu, kjer bomo predstavili
koristne informacije in orodja za varnejše in bolj zdravo delo, ki pomenijo za delodajalca tudi
nižanje stroškov in uspešnejše preprečevanje nezgod in bolj zdrave delavce. Projekt se
imenuje »ProZDRAV 2« in je delno financiran s strani ZZZS.
Petek 18.3.2016 je namenjen »političnemu« delu, ki je izredna priložnost vam, kakor tudi
predstavnikom izvršne oblasti, da slišijo vaša mnenja in stališča. Stanje v gospodarstvu še
niti približno ni dobro. Če je vladi že delno uspelo stabilizirati javne finance in to žal v
precejšnji meri na račun gospodarstva in davkoplačevalcev, nikakor ni uspela vzpostaviti
gospodarskega zagona, kar čuti predvsem obrt in malo gospodarstvo. Na tem področju mora
vlada odločneje poseči tako glede proračunskih investicij, sproščanja bančnega krča,
fleksibilizacije trga dela in delovnih razmerij, uvedbe ustreznejšega sistema izobraževanja in
usposabljanja ter tudi podpore gospodarstvu na mednarodnih trgih.
Skozi program in z udeleženci programa bomo skušali odgovoriti na vsa ta vprašanja.
Najpomembnejše pa je, da z vašo aktivno udeležbo poveste predstavnikom izvršne oblasti,
kaj vam onemogoča razvoj in stabilno poslovanje. Včasih se namreč zdi, da odločevalci žal
ne poznajo vaših zagat pri vsakodnevnem poslovanju. Zato je vaša udeležba nujna, saj se
zdi, kot da se mnenje gospodarstva premalo sliši.
Tudi ta posvet je odlična priložnost za vas obrtnike in podjetnike, sekcije, OOZ in OZS izrazite
svoje poglede in pričakovanja glede skupnih ukrepov za zagon gospodarstva v prvem dnevu
pa za vaša stališča glede ukrepov in aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu.
Posvet delodajalcev ni namenjen samo izmenjavi stališč z oblastjo, temveč je tudi odlična
priložnost za nas vse, da si med seboj v živo predstavimo svoja stališča, težave in aktivnosti,
ki so potrebne za to, da bo malo gospodarstvo deležno pogojev, ki si jih zasluži. Zato bo tudi
naše neformalno druženje po koncu prvega dne posveta zelo pomembno.
Vljudno vabljeni, da postavite svoje zahteve !
Drago Delalut, l.r.
predsednik ZDOPS

Igor Antauer, l.r.
generalni sekretar ZDOPS

PRIJAVNICA za XVII. Posvet delodajalcev
17. in 18. marec 2016, Thermana Park Laško
PRIJAVITELJ: _____________________________________________________________________
NASLOV: __________________________________________________________________________
Tel. št.: _____________________________

E-naslov: ___________________________________

1. Ime in priimek udeleženca-ke: _________________________________________
Udeležba na posvetu v četrtek 17.3.2016 ( DA / NE ) in na slavnostni večerji ( DA / NE ).
Udeležba na posvetu v petek 18.3.2016 ( DA / NE ).
2. Ime in priimek udeleženca-ke: _________________________________________
Udeležba na posvetu v četrtek 17.3.2016 ( DA / NE ) in na slavnostni večerji ( DA / NE ).
Udeležba na posvetu v petek 18.3.2016 ( DA / NE ).

PRIJAVA NA POSVET

je obvezna.

Zaradi lažje in pravočasne organizacije posveta vas prosimo, da pošljete prijavnico čim prej,
najkasneje do petka, 11. marca 2016 na naslov:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana ali na
e-naslov: info@zdops.si Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: 01/5830-572.

KOTIZACIJA:

Kotizacije ni.
Organizator v sklopu posveta krije: organizacijo posveta, stroške predavateljev, gradivo,
postrežbo med odmori posveta. Organizator ne krije drugih stroškov nastalih s strani
udeležencev.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA / SLAVNOSTNE VEČERJE:
Rezervacijo in stroške prenočišča ter strošek slavnostne večerje udeleženci zase oziroma svoje
spremljevalce uredijo s hotelom Thermana Park Laško, s katerim smo se dogovorili za znižane
cene, in sicer:
PRENOČIŠČE S POLPENZIONOM (kosilo + zajtrk)
• enoposteljna soba 82,50 eur (Hotel Thermana Park Laško) oz. 72,00 eur (Hotel Zdravilišče Laško)
• dvoposteljna soba 66,00 eur (Hotel Thermana Park Laško) oz. 60,00 eur (Hotel Zdravilišče Laško)
• Slavnostna večerja z glasbo dne 17.3.2016 ob 20. uri znaša 26,00 eur/osebo

Za informacije in rezervacije hotela pokličite na tel. 03/4232-100 ali pišite na info@thermana.si
Zaradi nižje cene ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec XVII. Posveta delodajalcev.

OPOMBA:
Kupone za slavnostno večerjo boste prejeli ob prijavi na recepciji hotela! Pijačo pri kosilu ali večerji
poravnajo udeleženci sami.

Datum: _______________________

Podpis odgovorne osebe: __________________________

