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Kako se usposabljamo in 

izobražujemo v          ?

 Seminarji

 Literatura

 Pisni dokumenti

 Izmenjava mnenj

 Učenje na daljavo

 E-novice



Področja izobraževanja v               - seminarji

Osnovno 
usposabljanje

Kaj je sindikat, kdo 
smo, kaj delamo

Kolektivne pogodbe

Delovni čas

Podjetniška kolektivna 
pogodba 

Pravice in dolžnosti iz 
delovnega razmerja

Sindikalna podružnica; 
ustanovitev, finance,…

Socialne 
kompetence

Spoprijemanje s 
stresom

Organiziranje, vodenje

Komunikacijske veščine

Delo z IT

Prepoznavanje 
in reševanje 
konfliktov

Nenasilna komunikacija

Reševanje in 
preprečevanje 

konfliktov

Mediacija

Mobing 

Posebne 
skupine

Delo z mladimi, 
včlanjevanje

Enake možnosti

Začasne/prekarne 
oblike dela

Pravice in dolžnosti 
delovnih invalidov

Predstavniki 
zaposlenih 
SD/sindikat

Zakonska podlaga za 
delovanje

Skupne aktivnosti

Financiranje

Predstavniki zaposlenih 
v NS

ESD



Seminar SKEI Mladi
„Organiziranje ni mačji kašelj“



Področja izobraževanja v              - e-učenje

Insolvenčni
postopki

Insolventnost

Prenehanje 
gospodarskih družb

Statusno 
preoblikovanje

Prisilna poravnava

Stečaj in 
likvidacija

Računovodstvo 
in finančno 
poslovanje

Poslovni sistem

Poslovne knjige

Računovodski 
izkazi

Revidiranje 
računovodskih 

izkazov

Izvleček iz ZGD-1

Stroškovno 
računovodstvo

Sindikalna 
dejavnost

Delovna 
zakonodaja

Kolektivna 
sindikalna zavest

Varovanje 
interesov delavcev

Sindikalno pravo in 
aktivnosti 
sindikatov

Reprezentativnost 
sindikatov

Komuniciranje

Participativno 
komuniciranje

Komuniciranje in 
vodenje

Poslovna 
komunikacija

Komuniciranje z 
zunanjimi in 
notranjimi 
javnostmi

Kolektivna 
pogajanja

Socialni dialog

Kolektivna 
pogajanja

Pogajalske tehnike

Pomen kolektivnih 
pogajanj

Osebni 
menedžment

Temelji poslovne 
psihologije

Osebnost

Duševni procesi

Organizacija in 
posameznik

Poslovna klima

Vrednote

Vodenje samega 
sebe



Udeleženci izobraževanj

 Letno se seminarjev udeleži okrog 300 udeležencev

 Posamezne regije

 Komisije SKEI

 Sindikalno akademijo SKEI do letos končalo 40 

udeležencev

 Priznana VI. stopnja interne kvalifikacije

 Čas študija je eno šolsko leto

 Starost udeležencev od 18 do 61 let



E- novice 

Preko 4000 elektronskih naslovov

Dva do trikrat na teden

Kratka in jedrnata vsebina, 

namenjena obveščanju in 

osveščanju članstva



Viri

 Seminarji za udeležence praviloma brezplačni, strošek organizatorja

 Skladno s Statutom SKEI določiti višino sredstev za izobraževanje

 Uvajamo plačljive seminarje

 E-učenje plačljivo; cena posameznega predmeta 80€

 V KP dogovorjeno, da teme vseživljenjskega izobraževanja plača delodajalec!

 teh sredstev ne znamo izkoristit

 Rezerva pri povezovanju s SD, ki lahko pri delodajalcu zagotovi sredstva za 

izobraževanja

 Predavatelji v večini interni

 Še bolj se moramo zavedati lastnega znanja in ga ceniti



Ambicije

 Izobraževanje v vsako regijo, podružnico

 „Paket znanj“ ob nastopu mandata (predvsem v podružnicah)

 Mapa z vsemi pomembnimi napotki, kontakti, kolektivno pogodbo,…

 Vabilo na uvajalni seminar – ABC sindikat

 Sredstva, ki se zberejo iz kotizacij nameniti za nadgradnjo izobraževanj

 Priročniki in e-vsebine

 Usposabljanje predavateljev, možnost „trženja“


