
 

Vabljeni na dneve odprtih vrat 17. in 18. aprila 2019!  

Vam ni vseeno, kaj se dogaja na področju delavskih pravic? Potrebujete strokovni nasvet ali 
si želite zastaviti vprašanja s področja delovnega razmerja, za katera še niste našli pravega 
sogovornika? Še niste član/ica sindikata? Ali vas zanima, kdo so ljudje, ki zastopajo interese 
članstva, oblikujejo stališča in se borijo za pravice nas vseh? Pridite na dneve odprtih vrat in 
se pozanimajte o prednostih članstva in o načinu našega delovanja! 

 

Vabimo vas, da pobliže spoznate naše delo, in veseli bomo vaših vprašanj tako s področja 
članstva v sindikatu kot s področja delovnih razmerij in socialne varnosti (vprašanja o pogodbi 
o zaposlitvi, dopustu, bolniški, pokojnini ali socialni pomoči); lahko se na nas obrnete za 
pregled pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, odločbe ZPIZ, ZRSZ ali CSD. 

Za vsa vaša vprašanja bomo na voljo v sredo, 17. aprila, in v četrtek, 18. aprila 2019, od 
9. do 17. ure v mnogih pisarnah po vsej Sloveniji: 

CELJE 

Gledališka 2, 3000 Celje (v centru Celja, pri tržnici) 

KOPER 

Tominčeva ulica 7, 6000 Koper (blizu Prešernovega trga) 

KRANJ 

Poštna ulica 4, 4000 Kranj (v stavbi Pošte v Kranju, nasproti Slaščičarne Evropa) 

KRŠKO 

Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško (zraven dvorane v parku) 

LJUBLJANA 

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana (Dom sindikatov, nasproti sodišča) 
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MARIBOR 

Neratova ulica 4, 2000 Maribor (Tomšičev drevored) 

MURSKA SOBOTA 

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (vhod II z dvorišča Mestne občine MS, I. nadstropje levo) 

NOVA GORICA 

Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica (med Perlo in Banko) 

NOVO MESTO 

Cvelbarjeva 3, 8000 Novo mesto (na Bregu) 

POSTOJNA 

Kolodvorska 5b, 6230 Postojna (blizu hotela Šport) 

PTUJ 

Čučkova ulica 1, 2250 Ptuj (pri podhodu, bivši prehod čez železniško progo) 

SLOVENJ GRADEC 

Meškova 2, 2380 Slovenj Gradec (vogal nasproti cerkve, nad kitajsko trgovino) 

TRBOVLJE 

Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje (nad knjižnico) 

Se vidimo 17. in 18. aprila 2019 med 9. in 17. uro! 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 3/2019  

08.04.2019 - Aktivnosti SKEI v marcu 2019.  

GALERIJA  
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6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - 

Celjski sejem, 10.4.2019  

11.04.2019 - 6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - 

Celjski sejem, 10.4.2019  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Usklajevanje dela in 

zasebnosti, 29.3.2019  

29.03.2019 - Kako uspešno v Sloveniji usklajujemo delo in 

zasebno življenje?  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

ABC sindikalizma; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Postal sem sindikalni zaupnik... Kaj (še) 

lahko naredim?  

 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan 

Ivanovič  

11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in 

poznavanje ter spoštovanje pravic.  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko 

Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

  

  

© Vse 

pravice 

pridržane.  

Odjava 

iz e-

novic  

To sporočilo ste 

prejeli, ker ste se na 

prejemanje naših 
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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.  

 

 


