
KJE nas najdete 

 

SKEI ReO  Štajerska 

Neratova ulica 4, 2000 Maribor 

II. nadstropje 

 

Kontakti 

SEKRETAR: Martin  DULAR 

02/2348-310 ali GSM 041/760-134 

martin.dular@skeipodravje-sindikat.si 

 

PREDSEDNIK: Mladen  TRAMŠEK 

GSM: 031/387-999 

skei@impol.si 

 

STROKOVNA DELAVKA: Metka CESAR 

02/2348-311, 041/760-138 

metka.cesar@skeipodravje-sindikat.si 

 

ŠTEVILKA FAKS-a 

02/2348-306 

 

SPLETNA STRAN 

www.skeipodravje-sindikat.si 

 

Vsak delavec potrebuje sindikat 

in sindikat SKEI  potrebuje tebe, 

saj je tudi od števila članov 

odvisna naša MOČ. 

 

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI 

 

Včlanite se lahko na Regijski 

Organizaciji ali pri sindikalnem 

zaupniku SKEI v podjetju 
SKEI – SINDIKAT ZA VSE GENERACIJE 

PRAVICE IN UGODNOSTI ČLANOV 

 

- brezplačna pravna pomoč pri uveljavljanju 

pravic na podlagi dela in delovnega 

razmerja in brezplačno pravno varstvo, 

vključno s pravico do zastopanja na 

sodišču 

- solidarnostne pomoči v nesreči in drugih 

izrednih primerih v skladu s pravilnikom in 

davčno zakonodajo 

- posojila v sindikalnih hranilnicah in 

posojilnicah 

- nezgodno in invalidsko  zavarovanje članov 

- počitnikovanje v objektih sindikalnega 

turizma 

- kartica ugodnosti 

- kolektivne pogodbe 

 

 

Vse kar je potrebno storiti, je to , da se začnemo 

zavedati pomena  ENOTNOSTI, SOLIDARNOSTI 

in MOČI, ki jo daje samo številčno močna in  

strokovna sindikalna organizacija 

 

 
 

ČAS JE ZA SPREMEMBE NA BOLJE 

Kakšna bi bila raven delavskih pravic  

brez nas 

 

NE BI IMELI VEČ: 

- kolektivnih pogodb 

- povračila za prevoz na delo in z dela 

- regresa za letni dopust 

- regresa za prehrano 

- dodatka za delovno dobo 

- plačanega odmora med delovnim časom 

- odpravnin 

- nadomestila za prve tri dni bolniške 

odsotnosti 

 

NIŽJE BI BILE: 

- minimalne plače 

- pokojnine in nadomestila za bolniško 

odsotnost 

- višine dodatkov za manj ugodne pogoje 

dela 

 

SLABŠE BI IMELI:  

- pogoje za upokojevanje 

- urejeno varstvo žensk, mladih in starejših 

delavcev 

- urejeno področje varnosti in zdravja pri 

delu 

 

IMELI BI: 

- manj dni letnega dopusta 

- daljši delovni čas od 40 ur na teden 

- visoko enotno davčno stopnjo 

 

 
SKEI    

Sindikat za vse generacije 

mailto:skei@impol.si
http://www.skeipodravje-sindikat.si/
javascript:void(photos.show(0));


Če bomo dovolili, da nam bodo začeli jemati 

osnovne pravice iz dela, se bomo samo 

organizirani lahko učinkovito uprli.  

 

Neorganizirani bomo lahko samo nemočno 

spremljali dogajanje, to je nadaljnje  

povzročanje novih krivic….  

 

Uradne  ure  

PRAVNE POMOČI 

     Vsak ponedeljek in sredo v tednu 

          od 14.00 do 16.00 ure 
 

Vse člane SKEI ReO Štajerska 
Zastopa odvetnik 

Bojan  GRUBAR 
 

 

Delovni čas 

REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI 

ŠTAJERSKA 
 

Ponedeljek in sreda od 7.00 do 16.00 ure; 

 

Torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure; 

 

Petek od 7.00 do 13.00 ure 

 

 
     

 

      Sedem dobrih razlogov, 

      da se nam pridružiš 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

REGIJSKA 

ORGANIZACIJA 

ŠTAJERSKA 

 
 

 

Če si v težavah  

se obrni  po pomoč,  

ali nasvet na SKEI ReO 

Štajerska 

 
 Postani naš član in stopi 

na svojo stran 

Kolektivne pogodbe  

Solidarnostne pomoči 

Brezplačno pravno svetovanje 

Zastopanje pred delodajalci in 
 sodišči 

Vsi člani so  Nezgodno in 
Invalidsko  zavarovani 
ZavarovanI 

Kartica   ugodnosti 

Pravna varnost zaposlenih 

 


