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http://skei.si  

Dobri razlogi, zakaj je pametno biti član SKEI Slovenije: 

 

SKEI Slovenije je podpisnik 3 kolektivnih pogodb dejavnosti, ki veljajo za vse delavce v teh dejavnostih: 

 KPD za kovinsko industrijo Slovenije - povezava: http://skrci.me/0vvMZ  

 KPD za elektroindustrijo Slovenije -  povezava: http://skrci.me/cNGqe  

 KPD za kovinske materiale in livarne Slovenije -  povezava: http://skrci.me/RktaE  

 ker lahko člani SKEI prejmejo sindikalno solidarnostno pomoč 

 ker so člani SKEI upravičeni do brezplačne pravne pomoči povezava: http://skrci.me/5NZLf   

 ker so člani SKEI brezplačno zastopani v delovnih sporih pred delodajalcem in na delovnem in socialnem 
sodišču  - (samo v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja) http://skrci.me/yTkQt  

 ker so člani SKEI Slovenije nezgodno in invalidsko zavarovani povezava: http://skrci.me/EObUV   

 ker lahko člani SKEI ceneje zavarujejo svoj avtomobil 

 ker člani SKEI prejmejo kartico ugodnosti s katero lahko s popusti kupujejo v izbranih trgovinah 

 ker lahko člani SKEI pri Delavski hranilnici dobijo ugodne kredite povezava: http://skrci .me/kI56y  

 ker lahko člani SKEI ceneje in ugodneje letujejo v počitniških kapacitetah povezava:  http://skrci.me/2i2e3  

 ker lahko sodelujete v športnih in kulturnih dejavnostih povezava:  http://skrci.me/2WwCV  

 

 PRAVNA POMOČ 
Za vse člane, ki potrebujete pravni nasvet, 
zagotavljamo brezplačno pravno pomoč. Uradne ure 
ima odvetnik Igor PIŠEK ob ČETRTKIH, od 14.00 do 
17.00 ure, na Dimičevi ulici 14 pritličje soba 016, v 
Ljubljani. Ob prihodu na osebni razgovor, morate imeti 
s seboj člansko izkaznico ali ustrezno potrdilo, iz 
katerega je razvidno, da plačujete članarino sindikatu 
SKEI. S seboj prinesite in seveda vse dokumente, ki se v 
zvezi z vašo težavo. Z odvetnikom lahko komunicirate 
tudi preko elektronske pošte, ga pokličete na njegov 
mobilni telefon, ali pa mu pošljete kratko SMS 
sporočilo (v primeru, ko mu pošiljate SMS sporočilo, 
mu obvezno pripišite svojo številko članske izkaznice). 
Za posredovanje njegovih kontaktnih podatkov nas 
prosimo predhodno pokličite na telefonsko številko: 
031 359 662,  najbolje v času uradnih ur regijske 
sindikalne pisarne, od 9. do 12. ure. 

 

NEZGODNO ZAVAROVANJE 
Vsi člani SKEI, ki redno plačujete članarino, ste tudi 
kolektivno nezgodno zavarovani pri zavarovalnici ADRIATIC 
SLOVENICA za sledeča kritja:  
 

 nezgodna smrt   2.000 € 

 invalidnost zaradi nezgode   4.000 € 

 smrt zaradi bolezni v višini     800 € 
 
Kritja so dokaj visoka in zagotavljajo 24-urno jamstvo. V 
primeru smrti zaradi nezgode je tako zavarovančevim 
najbližjim zagotovljena odškodnina v višini 2.000 €, v primeru 
invalidnosti pa odškodnina v višini ugotovljene stopnje 
invalidnosti in sicer do zneska 4.000 €  in za vse druge 
primere, ne le nezgode pri delu. Poudarjamo, da zavarovanje 
krije tudi odškodnino za smrt člana zaradi bolezni. Pravice iz 
tega zavarovanja lahko uveljavljate s člansko izkaznico in 
potrdilom naše regijske pisarne SKEI, kjer dobite tudi vse 
potrebne obrazce.  

 
Tako, navedli smo vam kar nekaj koristnih informacij, vaša dolžnost pa je, da nas pokličete ali 
obiščete, ko nas potrebujete, saj smo tu zaradi vas in za vas. 

Zlatko Hernčič, sekretar regijske organizacije SKEI Ljubljana in okolica, GSM 031 359 662, Dimičeva 14, pritličje 
soba 016, 1000 Ljubljana, Spletna stran SKEI Slovenije http://skei.si  spletna stran regijske organizacije 
http://skei-lj.si Naročite se na novice http://skei.si/novice  

 

 

 

SKUPAJ Z NAMI STE MOČNEJŠI! 
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