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OPOMNIK ZA VČLANITEV V SKEI SLOVENIJE  
IN IZSTOP IZ ČLANSTVA 

 
I. 
 

Predsednik sindikalne podružnice, sindikalni zaupniki in sekretarji regijskih oziroma 
območnih organizacij SKEI spremljajo članstvo v družbi oziroma regiji. Predsednik 
sindikalne podružnice SKEI oziroma sindikalni zaupnik SKEI je dolžan vsakega novo 
zaposlenega seznaniti z delom sindikata in možnostjo včlanitve in mu izročiti 
pristopno izjavo ter propagandni material. 
 
VČLANITEV V SKEI Slovenije 

II. 
 
Včlanitev v SKEI se izvede s PRISTOPNO izjavo, ki je tipizirana in jo je mogoče 
dobiti na sedežu SKEI, Dalmatinova 4, Ljubljana, sedežu regijske organizacije SKEI 
ter spletnih straneh SKEI Slovenije (www.skei.si) 
 
Postopek opravi sindikalni zaupnik, predsednik sindikalne podružnice, sekretar na 
sedežu regijske organizacije. 
 
Če se na sedežu regijske organizacije včlanjuje delavec iz družbe, kjer je 
organizirana sindikalna podružnica, se o včlanitvi obvesti sindikalno podružnico in 
ugotovi, ali v zvezi z včlanitvijo obstajajo pomisleki.  
 

III. 
 
Kadar član članarino  plačuje sam (položnica, trajni nalog …) je treba voditi evidenco 
tako plačane članarine in člana sproti opozarjati na morebitno neplačano članarino in 
posledice, ki iz tega izhajajo.  
 
Original pristopne izjave se posreduje regijski organizaciji, ki jo posreduje naprej v 
centralno evidenco članstva na ZSSS.  
 

IV. 
 
Izdela se članska izkaznica in vroči članu. Vročitev se proti podpisu opravi osebno in 
jo izvede zaupnik, kjer je član organizacijsko vključen. Člana se opozori, da je dolžan 
izkaznico varovati in o morebitni izgubi obvestiti sindikat. 
 
 
 
 
IZSTOP 

V. 
 

http://www.skei.si/


Izstop iz članstva SKEI Slovenije se izvede z izstopno izjavo. 
 
Postopek se izvede na način, zapisan v točki II. Ob izstopu mora član vrniti člansko 
izkaznico. V primeru, da je nima,  mora podpisati izjavo (obrazec), da je izkaznico 
izgubil.  
 
Ob odhodu iz podjetja mora delavec član SKEI pridobiti podpis pristojnega 
sindikalnega funkcionarja SKEI, da je uredil svoje obveznosti do sindikata.  
 

VI. 
 
V primeru, če članu  kakorkoli preneha pogodba o zaposlitvi, je dolžan v roku enega 
meseca urediti status članstva na sedežu regijske organizacije , na način, ki je 
zapisan na obvestilu (priloga), ki ga prejme ob odhodu iz podjetja od sindikata. 
 
O članu, ki zapusti podjetje ali mu preneha članstvo, se obvesti regijsko organizacijo, 
ki uredi spremembo ali izbris v centralni evidenci članstva na ZSSS.  
 

VII. 
 
Original izstopne izjave se posreduje na sedež regijske organizacije, ki jo posreduje 
naprej v centralno evidenco članstva na ZSSS. Sindikalna podružnica oz. regijski 
sekretar pa sprotno obvešča o spremembah (izstopi, pristopi) službo za obračun plač 
pri delodajalcu.  
 

VIII. 
 
Evidenco pristopov in izstopov se vodi v centralni evidenci na ZSSS.  
 
 
 
Priloge: 

- obvestilo o možnosti ureditve članstva v sindikatu 
- pismo upokojenki-(cu) 

- vzorec obrazca o izgubi članske izkaznice SKEI 



ČLANSTVO V SINDIKATU OB UPOKOJITVI 
 
Spoštovani! 
 
Ob odhodu iz podjetja smo dobili od naših zaupnikov sindikata obvestilo o vaši 
upokojitvi.  
Z odhodom iz podjetja,  se Vam želimo zahvaliti za zaupanje, ki ste ga izkazali kot 
član SKEI. Ko odhajate v zasluženi pokoj, Vas želimo obvestiti in pozvati k 
nadaljevanju Vašega članstva v sindikatu SKEI. 
 
Prepričani smo, da Vam lahko še vedno ponudimo nekaj zanimivosti in ugodnosti. 
Ponujamo Vam nadaljevanje kolektivnega nezgodnega zavarovanja za primer 
invalidnosti in smrti. Imate možnost koriščenja sredstev iz naših solidarnostnih 
skladov. Še vedno Vam bo na voljo »Kartica ugodnosti« in koriščenje naših 
počitniških kapacitet. V aktivu upokojencev pri naših Regijskih organizacijah, se 
bomo trudili in Vas o ponujenem obveščali.  
Trudili se bomo iskali možnosti, da se vsaj enkrat letno tudi srečamo, skupaj 
odpeljemo na izlet ali pa izvedemo še kako dodatno aktivnost. Vse to je v precejšnji 
meri odvisno tudi od Vas, kašne bodo Vaše  zahteve želje in možnosti. Več ko bo 
članov, več aktivnosti se bo lahko izvedlo. 
Članarina znaša 0,4 % od pokojnine in položnico bi vam poslali dvakrat na leto (junija 
in decembra).  
Potrudili se bomo urediti plačevanje članarine tudi neposredno od pokojnine. 
 
SKEI Slovenije se bo tudi v prihodnje zavzemal za ureditev, ki se nanaša na 
zakonodajo iz pokojninsko invalidskega zavarovanja ali zdravstvenih storitev, ki ne 
bo poslabševala obstoječe ureditve in s tem Vašega osebnega standarda. 
Z veseljem Vas bomo povabili tudi na protestne shode, če bo država predlagala 
spremembe iz področja omenjen zakonodaje.  
Prepričani pa smo, da v času vaše upokojitve želite sodelovati in vplivati na odločitve  
v lokalnem in širšem okolju. Če pa boste pri vsem tem imeli še možnost srečati se z 
nekdanjimi sodelavci, pa bodo dnevi v tretjem življenjskem obdobju tudi prijetnejši.     

 

V kolikor boste, sprejeli odločitev o nadaljnjem članstvu v sindikatu, Vas vabimo, da 
pokličete, nam pišete  ali se osebno oglasite.  

 

Naše kontakte najdete na: 

http://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Zadnji_seznam_sekretarjev_maj_2017.pdf 

 

Vljudno vabljeni.        

                                                                                                                     Vaš SKEI     

 

http://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Zadnji_seznam_sekretarjev_maj_2017.pdf


UREDITEV ČLANSTVA SKEI Slovenije  
PO PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI 

 
 

Spoštovani! 
 
Z odhodom iz podjetja, se vam želimo zahvaliti za zaupanje, ki ste ga izkazali kot 
član SKEI. Ko odhajate, vas želimo obvestiti o možnosti drugačne ureditve vašega 
članstva v sindikatu. 
 
Poleg ostalega je to čas, ko se morate odločiti tudi o vašem nadaljnjem članstvu v 
sindikatu. Prosimo vas, da se v mesecu dni odločite, ali boste še naprej član SKEI z 
vsemi pravicami in obveznostmi ali morda član drugega sindikata v okviru ZSSS. 
 
V kolikor boste v omenjenem času sprejeli odločitev o nadaljnjem članstvu v 
sindikatu, vam tečejo pravice polnopravnega člana z vsemi ugodnostmi naprej, kot 
da niste spremenili zaposlitve. V kolikor nas ne boste obvestili o svoji odločitvi, bomo 
šteli, da ne želite več ostati član in začeli s postopkom izbrisa iz članstva. Če se 
boste o članstvu odločali  kasneje, boste morali na nekatere pravice in ugodnosti 
(pravni nasveti, zastopanje pred sodišči in denarne pomoči) ponovno čakati nekaj 
mesecev. 
 
Ker vas želimo o tem podrobneje seznaniti, vas vabimo, da nas obiščete na sedežu 
regijske organizacije. Vabljeni ste vsi, upokojenci in tisti, ki boste svojo službeno pot 
nadaljevali v drugem podjetju, pa tudi tisti, ki se boste morali prijaviti na zavodu za 
zaposlovanje, kot iskalci zaposlitve. Brez urejenega članstva ne boste deležni 
ugodnosti, če jih boste potrebovali. 
 
Najdete nas na: 
 
http://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Zadnji_seznam_sekretarjev_maj_2017.pdf 
 
 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
                                                                                             Vaš SKEI 
 
 

http://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Zadnji_seznam_sekretarjev_maj_2017.pdf


 
 
 
 

IZJAVA O IZGUBI ČLANSKE IZKAZNICE 
 
 

Podpisan(a) _________________________, rojen(a) ____________________ 
izjavljam, da sem člansko izkaznico izgubil(a) in jo v primeru najdbe ne bom 
uporabil(a) kot dokazilo članstva v SKEI. 
 
 
 
 
 
V ___________________, dne _________. 
 
 
 
                                                                                    _________________ 
                                                                                             (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 

 


