Namen projekta
Krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za
njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju
javnih politik, ki so pomembne za trg dela.
Dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri
krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je
mirno reševanje sporov.
Krepiti vlogo socialnih partnerjev na področju
vseživljenjskega učenja, mobilnosti oz. migracij
delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju znanja na področju neformalnega in
priložnostnega učenja, kariernega svetovanja,
poklicnega usposabljanja, dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju
spodbujanja sodelovanja delavcev pri upravljanju.
Krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za
vodenje učinkovitega socialnega dialoga na
državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji
ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU.
Krepiti vlogo socialnih partnerjev pri obveščanju,
usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

Cilji projekta
V okviru projekta bodo doseženi naslednji cilji in
pričakovani rezultati:
1. Višja usposobljenost zaposlenih pri socialnih
partnerjih s področij trga dela, vseživljenjskega
učenja in zagotavljanja pravne varnosti aktivnega
prebivalstva.
2. Pridobitev relevantnih podatkov za oblikovanje javnih politik pomembnih za trg dela.
3. Višja usposobljenost socialnih partnerjev za
vodenje učinkovitega socialnega dialoga na
državni, panožni ter evropski ravni.

4. Okrepljena vloga socialnih partnerjev pri
obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju članov
sindikatov, zaposlenih, brezposelnih, delodajalcev in odločevalcev politike.
Usposabljanje za zaposlene
pri socialnih partnerjih
2018
Mirno reševanje sporov.
Računalniške kompetence.
Jezikovne kompetence.
2019
Nastopanje v javnosti v kriznih situacijah.
Medsebojno sodelovanje.
2020
Sodobni izzivi trga na področju mobilnosti
in migracij delavcev.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
2020
Socialna varnost.
Varnost in zdravje pri delu.
2021
Izzivi migracij.
Vseživljenjsko učenje in nevroznanost.
Potrebe sodobnega zaposlenega na področju
karierne orientacije.
Slovensko ogrodje kvalifikacij (priznavanje
formalnega in neformalnega znanja in izkušenj).
Regionalni posveti
15 regionalnih posvetov z naslednjih področij:
- pomiritveni postopki v javnem sektorju;
- promocija zdravja na delovnem mestu;
- priprave na upokojitev;
- pravna varnost zaposlenih v javnem sektorju.

Študije
1. Zahtevnost, obremenjenost, tveganja in
škodljivi vplivi na tipičnih delovnih mestih
medicinskih sester, babic in bolničarjev v zdravstvenem in socialnem varstvu ter posebnih socialno varstvenih ustanovah.
2. Analiza vpliva ekonomske krize in vladnih varčevalnih ukrepov na položaj zaposlenih v javnem
sektorju, socialni dialog, položaj sindikatov in
njihove zmožnosti vpliva na položaj zaposlenih.
3. Učinek sprememb plačnega sistema JS v letih
2017 in 2018.
4. Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v Sloveniji.
5. Analiza uvrstitve pooblaščenih uradnih oseb v
plačne razrede na podlagi primerjav, izhajajoč iz
meril in kriterijev.
6. Analiza možnosti aktivnega staranja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s postopnim uvajanjem mladih v poklice in zmožnosti
aktivnega sodelovanja socialnih partnerjev ter
vključevanje mladih.
7. Analiza psihofizičnih obremenitev v vrtcih za
določena delovna mesta.

Pretekli projekti
Skupaj nad izzive trga dela (2017 - 2021)
Skupaj za zdravje (2015-2016)
Z znanjem do zdravja zaposlenih (2013-2014)
KSJS Priložnost za nov začetek (2013-2014)
Pin Project (2011-2013)
Matching Frames (2011-2012)
KSJS SI-PART (2009-2011)
Car Careers (2009)

Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
(SVIZ Slovenije)
Oražnova ulica 3
1000 Ljubljana
www.sviz.si
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
(SZSV Slovenije)
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
www.sindikat-zsvs.si
Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije
(SDZN Slovenije)
Metelkova ulica 15
1000 Ljubljana
www.sdnzs.si
Policijski sindikat Slovenije
(PSS)
Štefanova ulica 2
1000 Ljubljana
www.pss-slo.org
Neodvisni sindikat delavcev
ljubljanske univerze
(NSDLU)
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
www.nsdlu.si
Sindikat delavcev v
pravosodju Slovenije
(SDP Slovenije)
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana
www.sindikat-sdp.si
Sindikat javnih
uslužbencev Slovenije
(SI-JUS)
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
www-si-jus.si

Nosilec projekta
Konfederacija sindikatov
javnega sektorja Slovenije
(KSJS Slovenije)
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
E-pošta: info@konfederacija-sjs.si
Spletna stran: www.konfederacija-sjs.si

SKUPAJ
NAD IZZIVE
TRGA DELA

Partner v projektu
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
(OZS)
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana
E-pošta: info@ozs.si
Spletna stran: www.ozs.si
Kontakti za projekt
Skupaj nad izzive trga dela
E-pošta: info@ksjs-skupaj.si
Spletna stran: www.ksjs-skupaj.si
Telefon: 01-43-41-249
Fax: 01-43-41-211
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja
v okviru 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.
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