
 

 

  

Nagradni natečaj za video/animacijo SKEI Mladi  

Imaš idejo, kako to na aktualen in izviren način sporočiti širšemu krogu mladih, šolarjem, dijakom, študentom, 
vsem ki še bodo, ali  pravkar vstopajo na trg dela, ali so že zaposleni pa tudi starejšim? 

Mladinska sekcija Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije – SKEI Mladi te vabi, da s svojo idejo 
sodeluješ na natečaju za video oz. animacijo. 

Video oz. animacija naj na aktualen in kreativen način nagovarja predvsem mlade (pa tudi starejše) k vključevanju v 
sindikat in sodelovanju v delavskem boju; govori o pomembnosti delavskega/sindikalnega boja in premikanju 
razmerij moči med kapitalom in delom; prikazuje nujnost organiziranja, povezovanja in sodelovanja delavcev za 
skupne interese v boju proti interesom kapitala; spodbuja k aktivnemu sodelovanju in preseganju apatije. 

ZA NAJBOLJŠI VIDEO OZ. ANIMACIJO PO IZBORU KOMISIJE BO PODELJENA FINANČNA NAGRADA V 
VIŠINI 200 EUR. Vsi sodelujoči pa bodo prejeli praktične nagrade. 

KAKO LAHKO SODELUJEŠ NA NATEČAJU TER NAVODILA ZA SODELOVANJE IN PRIJAVNICO NAJDEŠ V 
RAZPISU NATEČAJA. 

Prijava na natečaj je možna do 30. novembra 2019, sodelujete pa lahko mladi učenci, dijaki, študenti, brezposelni ali 
zaposleni do 35 leta starosti. 

NOVICE  

 
2. dvodnevni seminar SKEI Mladi - 28. in 29. september 2019, 

Omišalj na Krku  

04.09.2019 - Na mladih SKEI stoji.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 15, 5.9.2019  

06.09.2019 - Počitnic je konec.  

PONUDBA SEMINARJEV  
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Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.  

 

Pravice in dolžnosti delovnih invalidov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Kot delovni invalid imam pravice in dolžnosti.  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših 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.  
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