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POROČILO Novi Sad 12.3.-15.3.2012 
priprave za predstavitev na festivalu EXIT 2012 

 
 
UDELEŽENCI: 
 

 Sindikat 3F iz Danske; 
 Sindikat iz Madžarske  
 Sindikat metalaca Republike Srpske;  
 Sindikat metalaca Hrvatske;  
 SKEI Mladi (Slovenija); 
 Sindikati iz Srbije: ISS, SSMS, SSMV 

 
 
Udeleženci iz vrst SKEI Mladi: Jaka Merljak, Aleš Vodovnik in Gašper Hostnik. 
 
 
 

 
 
 



 
Cilj projekta EXIT 2012: 
 
Da se v času festivala EXIT na najcenejši način promovira ideja sindikalizma. In da mladi 
sindikalisti s svojimi aktivnostmi poučijo udeležence festivala o: pravicah mladih na 
delovnem mestu, pomembnosti boja proti negotovim službam, da se mladi s cele Evrope 
srečajo in izmenjajo izkušnje o težavah na delovnem mestu.  
 
Končni cilj projekta je dvig zavesti o pomembnosti sindikalnega boja pri mladih.  
 
Prihod udeležencev je bil 12.3.2012 ob 18.00 uri. 
 
Pričetek dela v torek, 13.3.2012 
 
Pozdravna beseda domačinov in predstavnice fondacije Friedrich Ebert Stiftung (FES). 
 
Predstavitev udeležencev iz Danske (Peter H. Larsen, Lars B. Knudsen, Martin Nielsen). 
Predstavili so njihove izkušnje pri promociji sindikata na glasbenih festivalih. Dejali so, da je 
ideja predstaviti se na glasbenem festivalu dobra, saj je potrebno pristopiti do mladih tam, kjer 
se dobro počutijo.  
 
Sledile so delavnice, kjer so udeleženci razdeljeni v skupine dajali predloge za logo, 
motivacijska sporočila, promocijski materijal in stojnico. Udeleženci so pokazali veliko 
kreativnih idej.  
 
 

 



Sreda, 14.3.2012 
 
Delo po skupinah – delavnice. Kakšen bi bil nastop, predstavitev oziroma akcije na stojnicah, 
ki bi pritegnile zanimanje mladih za sindikat.  
 
 
Promocija sindikalizma naj bi se izvajala od 10.7.-14.7.2012 v Novem Sadu. Pravzaprav bi bil 
prihod udeležencev 10.7.2012 v večernih urah, odhod pa po zajtrku 14.7.2012. 11.7 in 12.7. 
naj bi bila najbolj udarna dneva, ko naj bi se intenzivno promoviralo sindikate.  
 
Organizator je skupaj s FES-om določil število udeležencev projekta EXIT 2012. Iz Slovenije 
naj bi prišlo 8 udeležencev z dvema avtomobiloma (enako iz Hrvaške, Madžarske in 
Republike Srpske). Nekaj manj udeležencev naj bi prišlo iz Danske in Nemčije, več kot 8 pa 
naj bi bilo domačinov.   
 
Določil se je okvirni skupni logo projekta. Dva zobnika v modri barvi in s sporočili: »fight 
for your right«, »zajedno sigurniji«, »trebaš nam i ti da krenemo ka boljem«,... Za oblikovanje 
loga je zadolžena Jasenka Martinović. 
 
Določile so se tudi okvirne lokacije predstavitev: na trgu, na Keju, pred Hotelom, pred 
zgradbo SSSV, na avtobusnih postajališčih in avtobusih. 
 
Idej za promicijski material je bilo veliko: majice, letaki, kratkotrajne tetovaže, čepi za 
ušesa, šamponi in mila, zastavice, voda v plastenkah, dežniki, žoge in baloni, leteči zmaji, 
kondomi, kozarci,... Promocijski material bi bil popisan s sindikalnimi besedami. 
 
Na stojnici bi imeli »zid objokovanja«, »drevo želja«, delili pa bi brezplačne objeme. Z 
anketnimi lističi bi spraševali mlade: »ali ste zadovoljni s svojo službo?«, »ali ste član 
sindikata?«,... 
 
 
AKCIJE 
 
-   Udeleženci bodo nosili sindikalne majice.  
-   Na stojnicah bodo udeleženci nosili delovne obleke. 
-   Obvestili bodo medije, kje bodo naše stojnice. 
-   Vso dogajanje se bo intenzivno fotografiralo in potem širilo po spletu. 
-   Stojnice bodo ozvočene, prisotne naj bi bile maskote. 
 
 
 
Četrtek, 15.3.2012 
 
Zaključni sestanek in dogovor o nadaljnem delu. 
Za dokončne dogovore o predstavitvi in dogovore okrog organizacije naj bi se še enkrat dobili 
v Novem Sadu. Po en predstavnik iz vsake države (nekdo izmed treh, ki so bili prisotni v 
Novem Sadu marca). Ta končni sestanek naj bi bil 12.5.2012.  
Vendar sam menim, da ni smiselno se voziti v Novi Sad za en dan in se dogovarjati o 
podrobnostih izvedbe predstavitve. Čeprav nastanitev in nekaj potnih stroškov pokrije FES, 
menim, da se lahko stvari dogovorimo po elektronski pošti, domačin pa postori ostala 
organizacijska dela.  



 
Odhod udeležencev je bil v četrtek po kosilu. 
 
Sama predstavitev oziroma pojavljanje sintikata v času festivala EXIT se nam sicer zdi dobra 
zamisel. Vendar pa menimo, da lahko domačin postori ostala organizacijska dela (udeleženci 
smo na delavnicah poiskali veliko kreativnih idej) in da se ni potrebno pred tem še enkrat 
sestati v Novem Sadu. Prav tako nas je nekoliko zbegala dilema, ali bodo ob predstavitvi v 
juliju za naš sindikat nastali kakšni stroški oziroma v kakšni višini. Nastanitev vseh 
udeležencev in manjši del potnih stroškov sicer pokrije FES, vendar ni jasno kako je s stroški 
za predstavitev (promocijski material, tehnična sredstva,...). To naj bi bilo jasno šele v maju. 
 
 
Zapisal: 
Gašper Hostnik 
 
Foto:  
Jaka Merljak    
 
 


