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Program temelji na osnovi programskih smernic dela ReO SKEI Velenje za leto 
2012, dokumentov SKEI Slovenije in dosedanje prakse na področju 
izobraževanja.  
Program opredeljuje nosilca izobraževanja, kateri ciljni skupini je namenjen in 
koliko časa bo trajal.   
 
NOSILEC IZOBRAŽEVANJA 
ReO SKEI Velenje in služba za izobraževanje pri ZSSS Slovenije.  
 
CILJNA SKUPINA 
Sindikalni zaupniki SKEI; predsedniki in člani IO SP SKEI, člani konference PS SKEI 
Gorenje, člani organov ReO ter predsedniki in člani Svetov delavcev (SD).  
 
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
Enodnevni in dvodnevni. 
 

SKEI ReO Velenje bo v letu 2012 organizirala dva  enodnevna 
seminarja za  ciljno skupino sindikalnih zaupnikov.  
 

I. Dva enodnevna seminarja za sindikalne zaupnike SKEI  
1. Datum izobraževanja 

 19. aprila 2012 

 26. aprila 2012 
 

2.   Predvideno število udeležencev 
 50 slušateljev na vsak termin 

  
3.  Teme: 

 Pridobivanje novih članov SKEI 
 Predstavitev dela in programa komisije za ženska vprašanja ter ureditev PKP 

vezano na družinsko življenje, delovni čas ali certifikat-družini prijazno 
podjetje, določila o ugotavljanju stresa mobinga…  

 
4. Kraj izvedbe  

 Velenje, hotel Paka ali Mladinski hotel Velenje  



 

SKEI ReO Velenje bo v letu 2012 organizirala dvodnevni seminar za  
ciljno skupino sindikalnih zaupnikov in članov SD.  
 

II. Dvodnevni seminar za sindikalne zaupnike SKEI ter člane SD 

1. Datum izobraževanja 

 28. – 30. september 2012 –  dvodnevno izobraževanje 
 

2.   Predvideno število udeležencev 

 od 50 do 60 slušateljev  
 
3.  Izbor možnih tem: 

 Aktualna zakonodaja (iz področja upokojevanja, zdravstvenega zavarovanja, 
zdravem in varnem delu, trgu dela, socialno varstvenih pomočeh, zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, zakon o kolektivnih pogodbah, zakon o 
inšpekciji dela, zakon o enakih možnosti žensk in moških…….) 

 Kolektivne pogodbe in kolektivna pogajanja  
 Oblikovanje sredstev sklada v sindikalnih podružnicah SKEI 
 Kreiranje vrednot v sindikatih 
 Ustvarjanje vizije in poslanstva v sindikatih 
 Sindikat, soupravljanje in sodelovanje s SD 

 Aktualnosti v delovanju sindikata ter predstavitev dela komisij pri RO SKEI 
Slovenije 

 Mednarodne sindikalne povezave in vključenost SKEI v te institucije  
 
5. Kraj izvedbe  

 Duga uvala pri Puli, Debeli rtič-Ankaran ali Omišalj na Krku (odvisno od 
ponudbe in cene) 

 
 
OPOMBA 
 
Natančnejši izbor tem  izobraževanja za jesenski seminar bo opredeljen na 
junijski seji IO SKEI ReO Velenje, skupaj s službo za izobraževanje pri ZSSS.  
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