
PODATKI O ČLANU / ČLANICI (izpolni s tiskanimi črkami)
* neobvezna polja

Ime:

Priimek:

dekliški priimek:

Spol (obkroži):  M        Ž

Datum rojstva:

Davčna številka:

Domači naslov:

Poštna št.:   Kraj:

*Telefon:

*Mobilni telefon:

*Elektronski naslov:

Zaposlen pri:

Poštna št.:   Kraj:

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

VIZUALNI DEL
ČRKOVNA VRSTA

PRIMARNA ČRKOVNA VRSTA

Primarna  črkovna vrsta je Arial,
saj je ta že avtomatično umeščena v

vsak operacijski sistem, zato omogoča
nemoteno uporabo in izmenjavo datotek

med različnimi uporabniki. Za rabo sta
predvidena dva osnovna reza, osnovni

in krepki, oba pa sta na voljo tudi v
poševni obliki. Prav tako gre za črkovno vrsto,

ki je primerna in varna za pojavnost na
internetu.

Tipografska struktura zapisa Arial se uporablja
kot osnovni črkopis za sistemko rešitev

logotipa na nivojih. Zadostuje za pregledno
ločevanje izpisov dveh hierarhičnih nivojev.

Služi tudi, kot primarna
tipografija za dopise in publikacije.

Osnovna reza črkovne vrste: navadni in krepki.

OSNOVNA ČRKOVNA VRSTA

Arial

Arial krepko

Arial poševno

Arial krepko poševno

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

Aa Aa Aa Aa

Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE - SKEI
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 55752632, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 5369576000, IBAN: SI 56 61000 3010000072, BIC: HDELSI22
W: www.skei.si, M: skei@sindikat-zsss.si, T: +386 (0)1 3000-900, F: +386 (0)1 2322-973

OBRNI

PRISTOPNA IZJAVA



Izjavljam,

da želim postati član/članica SKEI Slovenije.
S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut in program ZSSS ter sindikata, 
v katerega se včlanjujem, ter se zavezujem plačevati članarino. Dovoljujem 
odtegovanje članarine od plače v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in akti 
sindikata, v katerega se včlanjujem, ter dovoljujem, da se za namene obračunavanja 
in plačevanja članarine potrebni osebni podatki posredujejo delodajalcu.

Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za vodenje točne evidence članstva, 
spremljanje gibanja članstva, plačevanje članarine, izobraževanje, nudenje pravne 
pomoči, izplačevanje solidarnostnih pomoči, spremljanje podatkov o funkcijah, 
vodenje zavarovanj in kreditov, izdelavo statističnih analiz. 

     Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za namene obveščanja (označi).

         kraj in datum                                                                             podpis

Izpolni sindikalni zaupnik oziroma pooblaščena oseba sindikata.

Naziv in šifra sindikalne organizacije: 

           

           kraj in datum                                                                               podpis
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