
 
Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike SVIZ 

Ankaran, 11. in 12. maj 2015 
 

Odgovori na vprašalnik 
 

 
1. Funkcijo sindikalnega zaupnika (ali namestnika) opravljam:   

  
Prvič  0  Drugič 9  Tretjič 2         Četrtič in več 4   

 
2. Seminarja za sindikalne zaupnike se udeležujem:  

 
Prvič 0  Drugič 8 Tretjič 4    Četrtič in več 2  
 

 
3. Ali ste zadovoljni  s tokratnim seminarjem za sindikalne zaupnike? 

 
Popolnoma 14 Deloma 1  Nisem zadovoljen/zadovoljna  

 
 

4. Koliko vam bodo informacije, pridobljene na tem seminarju, koristile pri vašem 
sindikalnem delu? 
 
Veliko 9  Srednje 6         Malo    Nič 0 
 

5. Ali boste informacije, pridobljene na tem seminarju, predstavili svojim članom? 
 
Da 11  Delno 4  Ne 0 

 
 

6. Ali predlagate, da bi za tovrstne seminarje namenili več ali manj dni ali bi jih imeli v 
kakšni drugačni obliki? 

 

 Organizacija in čas trajanja sta optimalna 

 Zdajšnja oblika mi ustreza, tudi število dni, dolžina 2 dni je prava, lahko pa bi bila dva 
krat na leto 

 Na ta način nimam pripomb 

 En termina za sproščanje v naravi, nordijska hoja, rekreativna vadba 

 Malo kasnejši začetek, da lahko še en dan delamo 
 
  

7. Prosimo, da dodate svoje predloge, sporočila, opozorila, predloge, želje. 

 Zelo dobra organizacija in zanimivi predavatelji. Super! 

 Hvala za dobro organizacijo 



 Predavanja so bila super, razen bontonologa, ki je bil smešen, vendar je povedal 
stvari, ki so že znane in so bolj primerne za tiste, ki niso intelektualci. Tudi predavanje 
Arnesa je bilo preveč na osnovnem nivoju, bilo je bolj primerno za v šole 

 Menim, da bi nam koristilo izobraževanje na temo tehnike pogajanj, prav tako malo 
bolj poglobljeno izobraževanje na temo veščin vodenja ter »mehkih rešitev« 

 Morda bi lahko vključili tudi »pravne vsebine«, seznanjanje z zakonodajo itd. 

 Popoldanske teme prvi dan in dopoldanske teme drugi dan so bile zanimive, tudi 
zato, ker so bili predavatelji profesionalni. Drugič s podobnimi temami naprej. 

 
 

 

HVALA! 

 

 

Marjan 


