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Nadzorni odbor                                                                                         28.10.2019 

 

 

Zadeva: POROČILO o udeležbi na konferenci/forumu o »Odpiranju potencialov za  

               vključujočo rast na lokalnem nivoju« 

                

 

Udeleženca Bogdan Ivanovič in Anton Rozman na posebno povabilo FES dne 24. in 

25.10.2019 v Bratislavi (Slovaška), prevoz Anton Rozman. Forum udeležencev iz 11 držav. 

 

Vsebina/agenda: 

1. Otvoritev konference/foruma z nagovorom Matthiasa Weberja, direktorja FES za 

Regionalni projekt o delovnih razmerjih in socialnem dialogu in Martina Kahaneca, direktorja 

CELSI (Srednjeevropski inštitut za študije dela). 

2. Ključni panel: Aleš Chemalar, namestnik ministra za zunanje zadeve Republike Češke in 

Monika Uhlerova, podpredsednica Konfederacije čeških sindikatov. 

3. Vključujoča rast v srednji in vzhodno Evropi ter vloga socialnih partnerjev – Marta 

Kahancova, menadžer CELSI. 

4. Delavnice: 

4.1. Konstruktivno partnerstvo 

4.2. Sveti za varstvo pri delu 

4.3. Regionalni tripartitni sveti 

5. Poročila moderatorjev o delu v delavnicah 

6. Ideje o širitvi sodelovanja različnih deležnikov na trgu dela 

 

Povzetek 

1. Definicija vključujoče gospodarske rasti: 

1.1. Kreiranje možnosti za vse skupine v družbi 

1.2. Ugodnosti gospodarske rasti se morajo široko deliti (v denarnem in nedenarnem smislu 

pošteno v družbi) 

1.3. Proces rasti je grajen s participacijo vseh, še posebej s skupinami, ki imajo nizke prihodke 

in podjetji, ki so v težavah 

1.4. Model rasti vključuje pravično upoštevanje vseh 

1.5. Rast, ki postavlja različne deležnike in ljudi v osrčje kreiranja politike 

2. Zakaj je pomembna vključujoča rast – izzivi digitalizacije in globalne ekonomske 

integracije? 

2.1. Nova konkurenčnost in pritisk na naša življenja 

2.2. Vpliv na proizvodnjo, storitve, delo in upravljanje 

2.3. Kako vodimo te sile in razsežnost možnosti, je odvisno od politik, kreiranja možnosti za 

vse ljudi in distribucijo dobička pred rizikom revščine na bolj enakomeren način v družbi 

3. Trije stebri vključujoče rasti: 

Investiranje v ljudi Podpora podjetništvu in 

vključujočim trgom dela 

Izgradnja zaupanja z 

učinkovito in odgovorno 

vlado 

-Pristop do izobraževanja in 

vseživljenjskega učenja 

-Pristop do zdravstvene 

oskrbe, nege na domu in 

infrastrukture 

-Prenova, inovacije, 

družbena odgovornost 

podjetij 

-Rast plač z nivojem rasti 

produktivnosti 

-Glas državljana v kreiranju 

politike 

-Združevanje različnih 

politik v pakete 

-Integracija različnih 
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-Regionalni pristop skozi 

pošteno razdelitev kapitala in 

dela 

-Vključujoči trgi dela, 

opolnomočenja za 

marginalne skupine 

-Priprava za bodoče delo 

aspektov v politike že od 

vsega začetka 

 

Glej še moje gradivo za ta forum: Vključevanje socialne razsežnosti. 

 

 

 

Sekretar SKEI za KP in PS 

Bogdan Ivanovič 


