
 

 

Pravice in ugodnosti člana SKEI Slovenije so zapisane v 

statutu  

Statut SKEI Slovenije v 4. členu opredeljuje:   

1. Vsak član ima naslednje pravice in ugodnosti: 

 aktivno sodelovati v vseh oblikah dela sindikata, 

 s svojimi pobudami, predlogi, mnenji, vprašanji in kritikami sooblikovati, sprejemati in 
uveljavljati stališča sindikata, 

 voliti in biti voljen v organe sindikata, 

 do brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic na podlagi dela in iz delovnega razmerja 
in do brezplačnega pravnega varstva, vključno s pravico do zastopanja pred sodiščem, 

 do strokovnega izobraževanja in usposabljanja v skladu s programom sindikata, 

 do zaščite zaradi posledic sindikalnega delovanja, 

 do priznanj in nagrad za delo v SKEI, 

 do solidarnostne pomoči v nesreči in drugih izrednih primerih, 

 do počitnic v objektih sindikalnega turizma, zavarovanja in 

 do drugih ugodnosti v skladu z akti, ki jih sprejme SKEI. 

2. Član pridobi pravico uveljavljanja ugodnosti iz 3.,4. in 8. alineje po treh mesecih od dneva včlanitve 
in plačilu članarine. Član, ki se je po izstopu ponovno včlanil v SKEI, pridobi pravice iz prejšnjega 
stavka v enem letu po ponovni včlanitvi. 

3. Članu se solidarnostna  pomoč odobri v skladu s kriteriji za dodeljevanje solidarnostnih pomoči po 
posebnem pravilniku. 

4. Član lahko uveljavlja svoje pravice in ugodnosti le, če redno plačuje članarino. 

Pridružite se nam! 

____________________________________________________________________ 

Informacija o gibanju plač za avgust 2018 

NOVICE  

 

Poziv delodajalcem za izplačilo 13. plače  

05.11.2018 - Čas je, da so zaposleni nagrajeni...  
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SKEI Slovenije vodi pogajanja za 3 kolektivne 

pogodbe  

10.10.2018 - Jesen je čas za pogajanja...  

 

  

  

© 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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