
 
 

  
  

 

  

Pomagajte nam kreirati vsebino sindikalne akademije. Rešite anketo!  

Pozdravljeni, 

pred vami je kratka anketa, s katero želimo dobiti pregled nad željami naših članov o Sindikalni akademiji - torej o 
izobraževanjih, ki jih Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ponuja članom sindikatov dejavnosti. 

Ne glede na to, ali ste se že kdaj udeležili katerega od naših seminarjev ali ne, vas vljudno prosimo, da si vzamete 
nekaj časa in odgovorite na vprašanja. Anketa je kratka, vzela vam bo največ 10 minut vašega časa. 

Oddelek za Izobraževanje na ZSSS pripravlja nov koledar in terminski plan izobraževanj za naslednje leto. Rezultati 
ankete bodo za nas koristna informacija, na podlage katere se bomo potrudili izobraževanja še bolj približati vam, 
članom, vašim potrebam in željam. 

Anketa bo odprta do vključno nedelje, 24.11.2019. 

Za vsa vprašanja ali mnenja, ki bi se vam utrnila med izpolnjevanjem ankete, sem vam na voljo na e-
mailu:marusa.malnaric@sindikat-zsss.si. 

Lep pozdrav, 

Maruša Malnarič, koordinatorka izobraževanj ZSSS 

  

Anketa: https://www.1ka.si/a/239642 

NOVICE  

 

Info SKEI št.10/2019  
05.11.2019 - Aktivnosti v oktobru na enem mestu.  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  
10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  
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DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 19, 7.11.2019  
08.11.2019 - Med drugim tudi prispevek o Gorenju in seminarju SKEI Mladi.  

 
Tematska številka DE - Dostojna starost, 24.10.2019  
29.10.2019 - Vsak si zasluži dostojno starost.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Kaj morajo mladi vedeti pred vstopom na trg dela; predavatelj 
Vojko Fon  
11.12.2018 - Osnovna znanja za mlade pred prvo zaposlitvijo.  

 

Inovativna dejavnost in sindikati; predavatelj Vojko Fon  
11.12.2018 - Inovacije kot boj za delovna mesta.  

 

  

  

© 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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