
 

 

Ste napoteni na usposabljanje? Poznate svoje pravice?  

Vse tri kolektivne pogodbe dejavnosti, ki jih podpisuje SKEI, natančneje urejajo pravice zaposlenega, 
ko ga delodajalec napoti na izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanje. 

Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije 

Izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe 

Izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe poteka praviloma izven delovnega časa. 

Izpiti v primeru izobraževanja za pridobitev nove stopnje izobrazbe 

1. Če se delavec izobražuje za pridobitev nove stopnje izobrazbe in je izobraževanje organizirano 
izven delovnega časa, delavcu za pripravo na izpit pripada:  

 en delovni dan za vsak izpit na ravni izobraževanja do vključno V. stopnje zahtevnosti, 

 dva delovna dneva za vsak izpit na višji in visoki stopnji izobraževanja (visoki strokovni šoli ali 
fakulteti), 

 pet delovnih dni za maturo oziroma zaključni izpit na ravni izobraževanja do vključno V. 
stopnje zahtevnosti, 

 sedem delovnih dni za diplomo na višji ali visoki strokovni šoli oziroma fakulteti, 

 dva delovna dneva za vsak izpit na podiplomskem študiju, 

 deset delovnih dni za zaključni izpit za pridobitev naziva specialist, magister ali doktor 
znanosti. 

2. Do odsotnosti iz prejšnjega odstavka je delavec upravičen samo, ko prvič opravlja izpit. 
3. Obseg delovnega časa, namenjenega za izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe, se 
določi glede na dolžino in vrsto izobraževanja s pogodbo med delavcem in delodajalcem. 
4. Delodajalec, v skladu s svojimi možnostmi, lahko zagotovi delavcu, ki se izobražuje v lastnem 
interesu, da obiskuje predavanja. 

 
Usposabljanje in izpopolnjevanje   

 
1. Usposabljanje in izpopolnjevanje praviloma poteka med delovnim časom. 
2. Če se delavec usposablja ali izpopolnjuje med delovnim časom, se ta čas šteje v redni delovni čas, 
delavec pa ima enake pravice, kot da bi delal. 
3. Program usposabljanja in izobraževanja delavcev sprejme delodajalec. 
4. Delodajalec delavcu ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali iz 
poslovnega razloga, če delavcu ni omogočil izobraževanja v skladu s potrebami delovnega procesa. 
5. Delodajalec vodi evidenco o izvedenih internih usposabljanjih in izpopolnjevanjih delavcev. 

Rabite nasvet? 

__________________________________________________________________ 

Last minute ponudba 

NOVICE  
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Poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače  

05.11.2018 - Čas je, da so zaposleni nagrajeni...  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 21; 8.11.2018  

09.11.2018 - Kovinarji se upiramo...  

 

  

  

© 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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