
 

  

SINDIKALNA AKADEMIJA - izobraževanja v oktobru 2021  

Spoštovani! 

V mesecu oktobru vas vabimo na dve izobraževanji v sklopu Sindikalne akademije ZSSS: 

• torek, 5. oktober 2021 - preko spleta od 9:30 – 11:00 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (Men in care) 

Predavajo: Matija Drmota (ZSSS), dr. Majda Hrženjak, mag. Mojca Frelih, dr. Živa Humer 
(Mirovni inštitut) 

• torek, 19. oktober 2021 -preko spleta -9:30 – 11:00 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (Men in care) 

Predavajo: Matija Drmota (ZSSS), dr. Majda Hrženjak, mag. Mojca Frelih, dr. Živa Humer 
(Mirovni inštitut) 

• torek, 26. oktober 2021 -preko spleta IN v živo -10:00 – 13:00 

Digitalno potrdilo in elektronski podpis 

Predava: Simon Dražič 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (v sklopu projekta Men in care) 

Predavateljice dr. Majda Hrženjak, mag. Mojca Frelih, dr. Živa Humer iz Mirovnega inštituta 
in predavatelj Matija Drmota (ZSSS) bodo razpravljali tako o koristih in potencialih kot o 
omejitvah koncepta usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja za podjetja, organizacije 
in zaposlene. Predstavili bodo tudi pomembne ukrepe usklajevanja poklicnega in zasebnega 
življenja v kolektivnih pogodbah in novo EU Direktivo o usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja za starše in oskrbovalce, ki bo v slovenski pravni red prinesla določene 
spremembe. 

Prijavite se lahko do ponedeljka, 4. oz. 18. oktobra 2021 do 10. ure preko spletnega 
obrazca OBRAZEC 

Digitalno potrdilo in elektronski podpis 

Članicam in članom želimo omogočiti podporo pri pridobivanju in nameščanju elektronskega 
podpisa na digitalne naprave. S tem namenom smo skupaj s predavateljem Simonom 
Dražičem pripravili izobraževanje, na katerem se boste seznanili z namenom in prednostmi 
uporabe digitalnega potrdila. Pridobili boste tudi vse potrebne informacije o postopku za 
pridobitev digitalnega potrdila. 

Osredotočili se bomo na digitalno potrdilo SIGEN-CA, ki je dostopno brezplačno, omenili pa 
bomo tudi druge (HALCOM; POŠTARCA; NLB). 

  

http://skei.si/nLog/newsletter-1134/user-0/url-7059/


Prijavite se lahko do ponedeljka, 25. oktobra 2021 do 10. ure preko spletnega obrazca 
OBRAZEC 

Vabljeni! 

Sindikalni pozdrav, 

Laura Weber 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 

NOVICE  
 

Vpisujemo šesto generacijo študentov na daljavo 

SKEI  

17.09.2021 -  

 

Info SKEI št. 7, 8/2021  

06.09.2021 - Poletne aktivnosti  

GALERIJA  
 

1. konstitutivna seja republiškega odbora SKEI 

Slovenije; Gorjuša, 21.9.2021  

28.09.2021 -  

 
1. konstitutivna seja IO SKEI Slovenije; Gorjuša, 

7.9.2021  

07.09.2021 -  
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