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TEDEN VSEŢIVLJENJSKEGA UČENJA V ZSSS  

 
Vseživljenjsko učenje je že nekaj časa aktualna tema – pri nas, v preostali Evropi in tudi 

drugje po svetu. Vseživljenjsko učenje pomeni, da posamezniki izpopolnjujejo in nadgrajujejo 

svoje znanje in sposobnosti, saj je kontinuirano usposabljanje postalo nujno za preživetje 

posameznikov in podjetij v vedno bolj konkurenčnem in znanju polnem okolju. 

Posameznikom omogoča, da se lažje vključijo v družbo, so bolj informirani, spodbuja njihovo 

kreativnost in inovativnost ter s tem povečuje njihovo učinkovitost na delovnem mestu in 

seveda možnost za zaposlitev. Znanje se iz trenutka v trenutek razvija in temu toku 

vsestranskega razvoja znanja moramo slediti vsi, da se lahko uspešno vključimo v današnjo 

družbo ter izpolnimo njena pričakovanja in zahteve. 

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije se že več let aktivno vključuje v projekt Tedna 

vseživljenjskega učenja in v letošnjem letu želimo še prav posebno pozornost nameniti 

dodatnemu izobraževanju zaposlenih, še zlasti starejših in manj izobraženih. V ta namen bo v 

prostorih Območne organizacije  Dolenjske in Bele Krajine 28. 5. 2009 potekala okrogla miza 

z naslovom »Za učenje ni nikoli prepozno« pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov in ob 

sodelovanju predstavnikov Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovane industrije Slovenije. 

Na okroglo mizo so vabljeni tudi predsedniki organizacij sindikata tekstilne industrije z 

našega območja in predsedniki območnih odborov, ki delujejo v okviru območne organizacije 

Dolenjske in Bele krajine. Obenem pa smo k sodelovanju pritegnili predstavnike Zavoda za 

zaposlovanje, Razvojnega centra Novo mesto, Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, 

Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice in sredstva javnega obveščanja.  Na okrogli mizi 

bomo poizkušali poiskati odgovore, kako dodatno izobraziti in povečati priložnosti 

vseživljenjskega učenja za odrinjene kategorije, ki vseživljenjsko učenje najbolj potrebujejo 

(starejši in manj izobraženi) ob dejstvu, da je na Dolenjskem in v Beli krajini vsak dan več 

brezposelnih.  

 

 

PREDLOG ZAKONA O DELNEM POVRAČILU NADOMESTILA PLAČE  

 

Predlog zakona o delnem povračilu nadomestila je ekonomsko-socialni svet obravnaval v 

aprilu in maju. Predlog zakona je med socialnimi partnerji usklajen tako, da naj bi bil po 

predvidevanjih sprejet še v mesecu maju. V Območni organizaciji za mesec junij  

načrtujemo izobraţevalni seminar na temo zakona o delnem povračilu nadomestila 

plače.  

 



V mesecu juniju bo organizirano tudi tradicionalno srečanje sindikalnih zaupnikov območja 

Dolenjske in Bele krajine. Tako za posvet kot srečanje sindikalnih zaupnikov boste posebej 

prejeli vabilo.  

 

 
JAVNI RAZPIS  »ZNANJE URESNIČUJE SANJE«  

 

Zavod RS za zaposlovanje je v petek, 22. maja 2009, v Uradnem listu RS, številka 38/2009, 

objavil javni razpis  »Znanje uresničuje sanje«. Namen javnega razpisa je sofinanciranje 

usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Na javni razpis se lahko prijavijo zaposleni, ki 

imajo največ V. stopnjo izobrazbe in so v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih 

družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujejo oz. so že 

vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. 

 

Prvi rok za oddajo vlog na razpis je 12. junij 2009. Razpis je objavljen na spletnih straneh:  
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09 htm 
Sofinanciranje bo namenjeno predvsem pridobivanju znanj na področjih tujih jezikov, računalništva, 

osnovnih poklicnih kvalifikacij in nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 

 

Predlagam, da o tej možnosti obvestite čim več svojih članov.  

 

 
SPREMEMBA PRI PRAVNI POMOČI  

 

Vanji Vizjak, univ. dipl. prav., ki je opravljala delo pravne pomoči v strokovni službi 

Območne organizacije ZSSS Dolenjske in Bele krajine bo v juliju 2009 prenehalo delovno 

razmerje zaradi upokojitve, do tedaj pa je na koriščenju letnega dopusta. S 1. 6. 2009 

izvajanje nalog pravne pomoči  prevzema sekretarka Majda Marolt. To pa pomeni, da se 

spreminja urnik pravne pomoči in sicer:  

 

NOVO MESTO  

- sreda od 8. do 15.30. ure in petek od 8. do 14. ure  

 

ČRNOMELJ  

- ponedeljek od 12. do 15. ure  

 

TREBNJE  

- ponedeljek od 8. do 9. ure 

- sreda od 16. do 17. ure  

 

 

 

Prilagam vam tudi ponudbo za cenejši nakup vstopnic za kopališča Terme Krka in Vabilo na 

delavnico Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju, ki bo potekala v prostorih Območne 

organizacije Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu, Cvelbarjeva 3.  

 

Lepo pozdravljeni  

         Majda Marolt  

         Sekretarka OO  

 

http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09


PONUDBA ZA CENEJŠI NAKUP VSTOPNIC ZA KOPALIŠČA TERME KRKA  

 

Kot v preteklih letih je tudi za leto 2009 ZSSS OO Dolenjske in Bele krajine sklenila s 

podjetjem Terme Krka krovno pogodbo o sodelovanju, ki je pravna podlaga za sindikate 

podjetij oz. zavodov za nakup vstopnic za kopanje z 20% popustom. Prosim, da ponudbo 

predstavite svojim članom oz. jo obesite na oglasno desko.  

 

Predsedniki sindikatov lahko vstopnice naročite pri Renati Zorman, Terme Krka, 

Ljubljanska 26, Novo mesto, lahko pa tudi po e-pošti, naslov renata.zorman@terme-krka.si, 

tel: 373 19 43. Ponudbo pa si lahko ogledate tudi na spletni strani www.terme.krka.si.  

 

Čim prej ocenite ponudbo in naročite vstopnice, ker cene v priloženi ponudbi veljajo le v 

predprodaji, to je do 30.6.2009. Karte veljajo do konca leta, brez možnosti podaljšanja 

veljavnosti. Seveda pa bo nakup kart možen tudi po 30.6.2009, vendar bodo takrat cene 

spremenjene.  

 

Terme Krka d.o.o. vam ponujajo tudi možnost najema piknik prostora z gostinsko ponudbo. 

Za več informacij se prav tako obrnite na Renato Zorman (glej zgoraj).  

 

Terme Dolenjske Toplice - Wellness center Balnea  
PREDPRODAJA VSTOPNIC – vstopnice veljajo za zunanje in notranje bazene 
 

Naziv na vstopnici  Cena vstopnice 

LAGUNA – BAZENI – celodnevna; pon. – ned.  9 EUR 

LAGUNA – BAZENI – OTROCI celodnevna; pon. – ned. 7 EUR 

OAZA – SAVNE – celodnevna; pon. – ned. 14 EUR 

LAGUNA, OAZA (bazeni, savne) – celodnevna; pon. – ned. 16 EUR 

LAGUNA – BAZENI – 2 uri; pon. – ned. (12.00 – 14.00) 5,70 EUR 

LAGUNA – BAZENI – 2 uri; pon. – ned. (19.00 – 21.00) 5,70 EUR 

 

Terme Šmarješke Toplice  
PREDPRODAJA VSTOPNIC ZA ZUNANJE BAZENE  
 

ODRASLI – celodnevna 7,00 EUR 

ODRASLI – popoldansko kopanje (po 15. uri) 5,50 EUR 

OTROCI – celodnevna 5,00 EUR 

UPOKOJENCI – celodnevna  6,50 EUR 

 

Terme Šmarješke Toplice – redna količinska prodaja za notranje bazene in savne 
 

Naziv na vstopnici  Cena vstopnice 

 Redna količinska prodaja 2008 

NOTRANJI BAZENI – 3 ure; pon. – ned. 7,70 EUR 

NOTRANJI BAZENI – celodnevna; pon. – ned. 9,50 EUR 

NOTRANJI BAZENI – OTROCI 3 ure; pon. – ned. 6,20 EUR 

NOTRANJI BAZENI – OTROCI celodnevna; pon. – ned. 8,20 EUR 

NOTRANJI BAZENI – 2 uri; pon. – ned. (12.00 – 14.00)  5,70 EUR 

NOTRANJI BAZENI – 2 uri; pon. – ned. (19.00 – 21.00) 5,70 EUR 

NOTRANJI BAZENI, SAVNE – 3 ure; pon. – ned. 14,70 EUR 

NOTRANJI BAZENI, SAVNE – celodnevna; pon. – ned. 17,20 EUR 

  

mailto:renata.zorman@terme-krka.si
http://www.terme.krka.si/


 

 

 


