
 

 

 

  

Sindikalna akademija ZSSS v prvi polovici leta 2020  

Drage članice, dragi člani sindikatov ZSSS! 

Leto se počasi izteka in kot je v navadi, se oziramo nazaj, da vidimo, kaj je bilo dobro opravljeno. Obenem pa je to 
tudi čas za postavljanje novih ciljev. 

Organizatorji in izvajalci Sindikalne akademije ZSSS smo ob koncu leta za vas pripravili nabor novih vsebin, ki vam 
jih ponujamo v tokratnem prvem sklopu seminarjev. 

O posameznih seminarjih vas bomo sproti obveščali preko e-novic, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in v 
koledarju spretne strani. Vsa vprašanja in predloge v zvezi z vsebinami in termini Sindikalne akademije lahko 
pošljete preko e-pošte: izobrazevanje@sindikat-zsss.si. 

RAZPISUJEMO SEMINARJE 

KAZENSKA ODGOVORNOST 

16. januar 2020, Maribor 
Predava: Nataša Rola 

Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo 
postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli bodo kako od podaje kazenske ovadbe teče nadaljnji kazenski 
postopek ter pridobili informacije kako se žrtve takšnih kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi 
delodajalca. 

VČLANJEVANJE NOVIH ČLANOV 

23. januar 2020, LJUBLJANA 
Predava: Tea Jarc 

Namen seminarja je udeležencem predstaviti konkretne nasvete, kako lahko vključujejo mlade delavke in delavce v 
sindikate, jih seznaniti z aktualnimi kampanjami včlanjevanja mladih po svetu, pregledati, katerih metod se 
poslužujejo sindikati s ciljem pritegniti mlajše generacije in ugotoviti, kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo 
aktivni. 
Vsi udeleženci bodo dobili tudi Priročnik: »Vključevanje mladih v sindikat«. 

KAJ PRINAŠA SPREMEMBA MINIMALNE PLAČE? 

6. februar 2020, Ljubljana 
Predava: Andreja Poje 

Cilj delavnice je predstaviti minimalno plačo v Sloveniji kot tudi novosti in priporočila ZSSS ob zadnji spremembi 
definicije minimalne plače, ki bodo stopile v veljavo s 1. januarjem 2020. Na praktičnih primerih vam bomo poskušali 
odgovoriti na vprašanja in dileme povezane s spremembami, ki jih prinaša nova ureditev minimalne plače. 

UPORABA DRUŽBENIH MEDIJEV IN SPLETNIH APLIKACIJ PRI SINDIKALNEM DELU 
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13. februar 2020, Ljubljana 
Predava: sanja Leban Trojar 

Pogledali bomo, kje in kako sindikati komuniciramo in kako nam pri tem lahko pomagata računalnik in telefon. 
Spoznali bomo možnosti, ki jih prinašajo spletne strani, Facebook, Twitter in Instagram, ter se naučili osnovnih pravil 
komuniciranja preko teh kanalov. V roke bomo vzeli tudi (pametne) telefone in ugotovili, kako nam lahko aplikacija 
kot je Viber (ali Telegram) pomaga vzpostavljati hiter stik s članstvom ali kako s pomočjo Canve na hitro izdelamo 
letak ali objavo za Facebook. Da bomo res učinkoviti, ob prijavi navedite, kaj vas najbolj zanima, kaj bi radi izvedeli, 
in seveda – pridite oboroženi s telefoni in računalniki! 

PREKARNO DELO 

5. marec 2020, Nova Gorica 
Predava: Sara Kosirnik 

Člane sindikata in sindikalne zaupnike bomo seznanili z različnimi oblikami dela, v katere smo včasih tudi prisiljeni 
za golo preživetje. Pokazati želimo razlike med pričakovanji delavcev in delodajalcev. Skozi razlike v pričakovanjih 
bomo pokazali tudi razlike v delovnopravni zaščiti delavcev, ki delajo v prikritih delovnih razmerjih ali sicer zakonsko 
dopustnih, pa prepogosto nerazumljenih in zato prezrtih manj varnih (začasnih) oblikah dela, ter tistimi, ki so bodisi 
povsem nezakonite ali so delavcem vrinjene zaradi hitro razvijajoče se digitalizacije.24 

MOBING 

19.marec 2020, Ljubljana 
Predava: Mateja Gerečnik 

Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kakšne so pojavne oblike in značilnosti psihičnega nasilja na 
delovnem mestu, kako je urejena zakonodaja in kako se soočati s takšnimi pojavi v organizacijah. 

TEHNIKE POGAJANJ 

9. april 2020, Ljubljana 
Predava: Mateja Gerečnik 

Namen seminarja je nadgraditi znanje o procesu pogajanj s sindikalno specifičnimi situacijami, s katerimi se 
sindikalisti najpogosteje srečujejo, kadar so v funkciji pogajalcev. 

MOTIVACIJA IN ASERTIVNO VEDENJE 

16. april 2020, Ljubljana 
Predavajo: Svetovalci iz javnega zavoda Cene Štupar 

Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti s pojmom asertivnost in zakaj nam slednja pride prav pri delu in v 
življenju na splošno. Asertivnost pomeni, da se znamo učinkovito izražati in izpostavljati svoje mnenje, pri tem pa 
smo samozavestni brez da bi bili hkrati arogantni ali agresivni pri komunikaciji z drugimi. 
Asertivnost je ena izmed osnovnih komunikacijskih veščin, zato je pomembno, da jo znamo uporabiti pri komunikaciji 
v različnih situacijah. Asertivnost nam tako pomaga pri komunikaciji, prav tako pa nam pomaga obvladovati stres in 
jezo, izboljša naše vedenjske sposobnosti, ter še dodatno izboljša našo samozavest. 

PLAČA IN DRUŽINSKI PREJEMKI 

23. april 2020; Ljubljana 
Predavata: Irena Štamfelj in Irena Vidic 

Namen seminarja je približati sindikalistom osnovne informacije o plačah, nadomestilih plače, povračilu stroškov v 
zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja. V drugem delu bomo predstavili pravice iz 
zavarovanja za starševsko varstvo ter drugih družinskih prejemkov, ki so sestavi del prihodkov družine. 
Tudi pri sindikalnem delu je zelo pomembno poznati ta področja, z znanjem, pridobljenim na tem seminarju, boste 



lažje in boljše pomagali svojim članom. Prav tako boste lažje in hitreje ugotovili nepravilnosti v podjetju in opozorili 
vodstvo nanje. 

SOUPRAVLJANJE 

7.maj 2020 Škofja Loka 
Predava: Andrej Zorko 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o osnovah delavskega soupravljanja, zakonodajni podlagi, vlogi in 
odgovornostih sveta delavcev ter o pomenu in načinih sodelovanja med svetom delavcev in sindikatom. 

EKONOMIJA ZA SINDIKALISTE 

14. maj 2020, Ljubljana 
Predavata: Ljubo Cvar in Irena Vidic 

Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih 
potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi, gospodarstvu in na ravni podjetja. Na 
podlagi praktičnih primerov seznaniti in usposobiti udeležence za sindikalno delo v podjetju, za pogajanja o 
usklajevanju plač tako na ravni dejavnosti kot tudi na podjetniški ravni. 

DELAMO – KAJ? 

21. maj 2020, Ljubljana 
Predava: Lidija Jerkič 

Namen je seznaniti udeležence z delovanjem ZSSS in sindikatov dejavnosti, predstaviti vpetost sindikatov v družbo, 
predstaviti področja delovanja. Predavateljica bo razložila kje in kako delujejo sindikati, kaj so aktualni dosežki 
sindikatov in kaj sindikati lahko naredijo za člane. Dobili bodo odgovor, kaj ima član od sindikata. Pa tudi, kaj lahko 
član naredi za sindikat. 

REŠEVANJE DELOVNO PRAVNIH SPOROV 

7. november 2019, Nova Gorica 
Predavata: Saška Kiara Kumer in Boštjan Medik 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in 
socialnega prava ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, skupaj s prednostmi in 
slabostmi. 

Prijave 

Na vsak seminar se je potrebno predhodno prijaviti. Prijavnice so skupaj z razpisom in urnikom seminarja 
objavljene ob posameznem seminarju na spletni strani www.zsss.si v zavihku Koledar dogodkov. Lahko pa 
interes po prijavi sporočite preko maila na izobrazevanje@sindikat-zsss.si, prijavnico vam bomo nato poslali 
po mailu. Prijave so možne tudi preko telefona: 01 43 41 236 (Vesna). 

Kotizacije za seminarje 

Kotizacija za posamezen seminar znaša 45 € za člane in 90 € za nečlane. 
Če kotizacije iz utemeljenih razlogov ne morete plačati, radi pa bi se udeležili seminarja Sindikalne akademije, nas 
obvestite na mail izobraževanje@sindikat-zsss.si . V primeru utemeljenih razlogov, bomo omogočili brezplačno 
udeležbo na seminarju. 
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Informacije glede terminov in vsebin: 
Maruša Malnarič 
M: +386 31 736 023 / Tel: +386 1 43 41 207 / marusa.malnaric@sindikat-zsss.si  

NOVICE  

 

Socialni dialog ali stavka?  

10.12.2019 - SKEI razmišlja o stavki!  

 

Ne pristajajte na nižanje dodatkov!  

04.12.2019 - Pozor! Delodajalci nižajo dodatke!  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  

10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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