
 

 

  

Vabilo na 2. dvodnevni seminar SKEI Mladi  

14. in 15. september, Kostanjevica na Krki 

Mladi pri SKEI se zavedamo, da brez sindikalnega organiziranja ne bomo zmogli delavskega boja in da lahko brez 
vključevanja mlajših generacij sindikalni boj postane le še tek na kratke proge. Verjamemo, da lahko delavske 
interese ubranimo pred interesi kapitala in verjamemo v delavski boj – a smo pri tem lahko uspešni le, če smo 
povezani, solidarni, organizirani in aktivni. Ne vsak zase, ampak vsi skupaj! Zato smo člani sindikata. 

V boju za boljši jutri delavk in delavcev lahko prispevamo vsi, predvsem tam, kjer skupaj s sodelavkami in sodelavci 
prodajamo svoje delo, da preživimo. Delavski boj in sindikalno organiziranje se začneta natanko tam – na delovnih 
mestih. Ne moreta se zgoditi sama od sebe in nepovezani posamezniki za ta boj ne zadostujejo, pa če so še tako 
pretkani. Sindikalno delo je timsko in uspehov ni brez dobrih ekip. 

Da je v znanju moč, velja tudi v sindikalizmu. Zato ponovno prirejamo dvodnevni seminar, ki je namenjen aktivnemu 
vključevanju mladih v sindikalne vrste, izmenjavi izkušenj, ter pridobivanju kompetenc in znanj za sodelovanje pri 
sindikalnih aktivnostih.  

Seminar bo potekal dinamično in sproščeno v kombinaciji predavanj in delavnic. Ker gradnja mreže SKEI Mladi 
temelji na vzpostavljanju in krepitvi medsebojnih vezi, bo dovolj časa tudi za druženje in šport (mali nogomet, 
odbojka, mini pohod). Prinesite s sabo športno opremo, morda bo prilika tudi za skok v Krko.  

Prihod udeležencev bo v soboto, 14. septembra, do 8.30. Omogočen bo tudi prihod in nastanitev dan oz. večer prej, 
v petek, 13. septembra, od 17. ure.  

Povabi in pripelji svoje sodelavce, sodelavke – skupaj zmoremo več! 

Program 

Za prijavo ali dodatne informacije piši na: 

SKEI mladi, skei.mladi@gmail.com ali 

Mateja Gerečnik, mateja.gerecnik@gmail.com 

ali pokliči: 

Jakob Gašpir: 051 851 182, 

Mateja Gerečnik: 031 397 306. 

NOVICE  
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Tradicionalni, dvodnevni pohod na Bovški Gamsovec in Križ, 

26.8. in 27.8.2019  

15.07.2019 - Tradicionalno...  

 

Info SKEI št. 6/2019  

08.07.2019 - Zmagali so argumenti!  

 

12. državno prvenstvo SKEI Slovenije - memorial Franca Trbuca 

v lovu rib s plovcem, 31.8.2019  

08.07.2019 - Vabljeni!  

 

Argumenti ZSSS prevladali, namera delodajalcev ni uspela: Brez 

sprememb zakona o minimalni plači  

04.07.2019 -  

 

  

  

© 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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