
 

 

Ena od nalog sindikalne podružnice je tudi obveščanje članstva  

V statutu SKEI Slovenije so opredeljene naloge sindikalne podružnice:  

 usklajuje in obravnava vsa stališča in vprašanja sindikalnih skupin, ki so skupnega pomena za članstvo in 
pomembna za uresničevanje funkcije sindikata v družbi in izven, 

 sproža aktivnosti za uresničevanje sprejetih stališč ter neposredno deluje za uresničevanje stališč v organih 
družbe ter v organih SKEI, 

 sklepa in uveljavlja podjetniško kolektivno pogodbo in njen tarifni del, 

 sklepa pogodbe z delodajalci o pogojih delovanja sindikata v družbi, 

 vodi aktivnosti za izvajanje nalog in sklepov organov SKEI, 

 organizira oblike sindikalnega boja, 

 skrbi za poenoten sistem obveščanja, 

 organiziranje izobraževanja in usposabljanja sindikalnih zaupnikov, 

 se zavzema za varno delo in humanizacijo delovnega okolja, 

 ščiti člane in sodeluje v postopkih uveljavljanja njihovih pravic, ki izhajajo iz dela, ter v primeru sporov 
zagotovi strokovno pomoč in koriščenje brezplačne pravne pomoči, 

 izvaja aktivnosti na področju družbenega standarda ( ureditev prehrane, rekreacije, športa, kulture,...) 

 vodi aktivnosti za pripravo in izvedbo volitev za organe sindikalne podružnice, predsednika in 
podpredsednika, 

 daje pobude za razrešitev nosilcev funkcij in izključitev člana sindikata iz sindikalnih podružnic, 

 pridobiva nove člane in vodi evidenco članstva, 

 zagotavlja pravilno plačevanje in zbiranje članarine in delitev sindikalne članarine. 

Prav tako je sindikalna podružnica dolžna vsaj enkrat letno organizirati zbor članov ali skupščino.  

Skupščina ali zbor: 

 obravnava poročilo o delu organov in nosilcev funkcij sindikalne podružnice, poročilo nadzornega odbora in 
finančno poročilo, 

 sprejema programske usmeritve za delo sindikalne podružnice, 

 opravlja druge naloge po statutu in sklepih SKEI ter pravilih o organiziranju in delovanju sindikalne 
podružnice. 

Poznate svoje pravice? Rabite pomoč? 

________________________________________________________________________________ 

Informacija o gibanju plač za julij 2019 

________________________________________________________________________________ 
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Nagradni natečaj za video/animacijo SKEI Mladi  

18.09.2019 - Imaš idejo?  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  

10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 16, 19.9.2019  

27.09.2019 - Nove vsebine.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pravni vidik mobinga ter vloga sindikata; predavatelj Vojko Fon  

12.12.2018 - Kaj lahko naredim sam in kaj lahko naredi sindikat?  

 

ABC sindikalizma; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Postal sem sindikalni zaupnik... Kaj (še) lahko naredim?  
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Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje 

pravic.  

 

  

  

© 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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