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Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti«; 1.4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 
 

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani vas skupaj s socialnimi partnerji 

v okviru projekta »Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi 

rešitvami – INODEL vabi na mednarodno konferenco 
 

 

 

»Boljše delovno okolje za boljše 

sodelovanje« 
 

 

 

Konferenca bo potekala 19. junija 2012 od 9.30 naprej na Gospodarski 

zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (Dvorana A / 1. nadstropje) 

 

 

Vsak udeleženec brezplačno prejme priročnik, ki je izšel ob tej 

priložnosti. 
 

 

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijave sprejemamo prek e-pošte: 

mateja.bregant@fu.uni-lj.si oz. na telefonski številki 01 5805 430 do 15. junija 2012 

oziroma do zasedenosti prostih mest. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

prof. dr. Stanka Setnikar Cankar 

dekanja Fakultete za upravo Univerze v 

Ljubljani 

              doc. dr. Janez Stare 

               vodja projekta 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

P R O G R A M      K O N F E R E N C E 

 

 

09:15 – 9:30 Registracija udeležencev 

 

9:30 – 10:00 Otvoritev konference in pozdravni nagovori 

 

 

� Mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve 

� Mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 

� Prof. dr. Stanka Setnikar Cankar, dekanja Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani 

 

10:00 – 10:50 Projekt INODEL – razlogi in rezultati 

 � Projektni tim - dr. Janez Stare, dr. Eva Boštjančič, mag. Jernej Buzeti, dr. Nina Tomaževič 

 

10:50 – 11:30 Predstavitev dobrih praks na področju izboljševanja delovnega okolja v Sloveniji 

 
� Dr. Zdravko Lavrič (Slovenske železnice, d. o. o.): Dobre prakse promocije zdravja 

� Predstavnik uspešnega slovenskega podjetja 

 

11:30 – 12:00 Odmor in pogostitev 

 

12:00 – 13:00 Predstavitev dobrih praks na področju izboljševanja delovnega okolja v drugih državah EU* 

 

� Dr. Barbara Stampf (Fachhochschule Kärnten, Avstrija): Dobre prakse ustvarjanja inovativnega 

delovnega okolja v Avstriji 

� Rebecca Ryland, James Challoner (sindikat UNISON, Velika Britanija): Prispevek sodobnega 

sindikata k izboljševanju delovnega okolja 

 

13:00 -  13:45 Okrogla miza: Priporočila za socialne partnerje in oblikovalce politik 

 

� Projektni tim in predstavniki socialnih partnerjev: 

- Mag. Maša Repež  (Gospodarska zbornica Slovenije) 

- Nežka Bozovičar  (Svet gorenjskih sindikatov) 

- Zdenko Lorber  (SZS Alternativa) 

- Jože Smole  (Združenje delodajalcev Slovenije) 

 

13:45 – 14:00 Razprava in zaključek konference 

*predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. 
 


