
 
 

 

 
PONUDBA ZA MLADE 
 za moji večjo varnost 

 
 

 
SKEI Mladi je prostovoljno združenje mladih v starosti med 15 in 35 
let; dijakov, študentov, zaposlenih in brezposelnih oseb različnih 
smeri. SKEI mladi delujejo na podlagi statuta sindikata SKEI 
Slovenije.  
 
Pravice članic in članov SKEI Mladi so: 

 brezplačno pravno svetovanje iz delovno pravne 
zakonodaje, 

 dodatno izobraževanje, 

 zaščita in varstvo pri odnosih z delodajalci, 

 koriščenje počitniških kapacitet SKEI, 

 udeležba pri vseh aktivnostih sindikata (izobraževanje, 
protestni shodi, športna tekmovanja, delavnice), 

 brezplačna udeležba na izobraževanjih, problemskih 
konferencah (doma in v tujini), 

 koriščenje ugodnosti pri nakupih z Kartico ugodnosti, 

 nezgodno zavarovanje za primer smrti ali trajne 
invalidnosti. 

 
Člani delujejo v okviru aktiva SKEI mladi Posočje in se mesečno 

srečujejo ter razpravljajo o mladinskih temah. 
 
Letna članarina znaša 12€, kar znaša simbolično 1€ na mesec. 

 
včlanite se: SKEI Posočje;   skei.posocje@siol.net;     041  954784 

 

 
 

 

 
PONUDBA ZA MLADE 
 za moji večjo varnost 

 
 

 
SKEI Mladi je prostovoljno združenje mladih v starosti med 15 in 35 
let; dijakov, študentov, zaposlenih in brezposelnih oseb različnih 
smeri. SKEI mladi delujejo na podlagi statuta sindikata SKEI 
Slovenije.  
 
Pravice članic in članov SKEI Mladi so: 

 brezplačno pravno svetovanje iz delovno pravne 
zakonodaje, 

 dodatno izobraževanje, 

 zaščita in varstvo pri odnosih z delodajalci, 

 koriščenje počitniških kapacitet SKEI, 

 udeležba pri vseh aktivnostih sindikata (izobraževanje, 
protestni shodi, športna tekmovanja, delavnice), 

 brezplačna udeležba na izobraževanjih, problemskih 
konferencah (doma in v tujini), 

 koriščenje ugodnosti pri nakupih z Kartico ugodnosti, 

 nezgodno zavarovanje za primer smrti ali trajne 
invalidnosti. 

 
Člani delujejo v okviru aktiva SKEI mladi Posočje in se mesečno 

srečujejo ter razpravljajo o mladinskih temah. 
 
Letna članarina znaša 12€, kar znaša simbolično 1€ na mesec. 

 
včlanite se: SKEI Posočje;   skei.posocje@siol.net;     041  954784 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
PONUDBA ZA MLADE 
 za moji večjo varnost 

 
 

 
SKEI Mladi je prostovoljno združenje mladih v starosti med 15 in 35 
let; dijakov, študentov, zaposlenih in brezposelnih oseb različnih 
smeri. SKEI mladi delujejo na podlagi statuta sindikata SKEI 
Slovenije.  
 
Pravice članic in članov SKEI Mladi so: 

 brezplačno pravno svetovanje iz delovno pravne 
zakonodaje, 

 dodatno izobraževanje, 

 zaščita in varstvo pri odnosih z delodajalci, 

 koriščenje počitniških kapacitet SKEI, 

 udeležba pri vseh aktivnostih sindikata (izobraževanje, 
protestni shodi, športna tekmovanja, delavnice), 

 brezplačna udeležba na izobraževanjih, problemskih 
konferencah (doma in v tujini), 

 koriščenje ugodnosti pri nakupih z Kartico ugodnosti, 

 nezgodno zavarovanje za primer smrti ali trajne 
invalidnosti. 

 
Člani delujejo v okviru aktiva SKEI mladi Posočje in se mesečno 

srečujejo ter razpravljajo o mladinskih temah. 
 
Letna članarina znaša 12€, kar znaša simbolično 1€ na mesec. 

 
včlanite se: SKEI Posočje;   skei.posocje@siol.net;     041  954784 
 
 
 
 

 
 

 

 
PONUDBA ZA MLADE 
 za moji večjo varnost 

 
 

 
SKEI Mladi je prostovoljno združenje mladih v starosti med 15 in 35 
let; dijakov, študentov, zaposlenih in brezposelnih oseb različnih 
smeri. SKEI mladi delujejo na podlagi statuta sindikata SKEI 
Slovenije.  
 
Pravice članic in članov SKEI Mladi so: 

 brezplačno pravno svetovanje iz delovno pravne 
zakonodaje, 

 dodatno izobraževanje, 

 zaščita in varstvo pri odnosih z delodajalci, 

 koriščenje počitniških kapacitet SKEI, 

 udeležba pri vseh aktivnostih sindikata (izobraževanje, 
protestni shodi, športna tekmovanja, delavnice), 

 brezplačna udeležba na izobraževanjih, problemskih 
konferencah (doma in v tujini), 

 koriščenje ugodnosti pri nakupih z Kartico ugodnosti, 

 nezgodno zavarovanje za primer smrti ali trajne 
invalidnosti. 

 
Člani delujejo v okviru aktiva SKEI mladi Posočje in se mesečno 

srečujejo ter razpravljajo o mladinskih temah. 
 
Letna članarina znaša 12€, kar znaša simbolično 1€ na mesec. 

 
včlanite se: SKEI Posočje;   skei.posocje@siol.net;     041  954784 

mailto:skei.posocje@siol.net
mailto:skei.posocje@siol.net
mailto:skei.posocje@siol.net
mailto:skei.posocje@siol.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

PONUDBA ZA MLADE 
 za moji večjo varnost 

  

 
SKEI Mladi je prostovoljno združenje mladih v starosti med 15 in 35 let; dijakov, študentov, zaposlenih in brezposelnih oseb  različnih 
smeri. SKEI mladi delujejo na podlagi statuta sindikata SKEI Slovenije.  
 
Pravice članic in članov SKEI Mladi so: 

 brezplačno pravno svetovanje iz delovno pravne zakonodaje, 

 dodatno izobraževanje, 

 zaščita in varstvo pri odnosih z delodajalci, 

 koriščenje počitniških kapacitet SKEI, 

 udeležba pri vseh aktivnostih sindikata (izobraževanje, protestni shodi, športna tekmovanja, delavnice), 

 brezplačna udeležba na izobraževanjih, problemskih konferencah (doma in v tujini), 

 koriščenje ugodnosti pri nakupih z Kartico ugodnosti, 

 nezgodno zavarovanje za primer smrti ali trajne invalidnosti. 
 
Člani delujejo v okviru aktiva SKEI mladi Posočje in se mesečno srečujejo in razpravljajo o mladinskih temah. 
 
Letna članarina znaša 12€, kar znese simbolično 1€ na mesec. 

 


