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1. PREDSTAVITVE NA ŠOLAH IN STOJNICAH 
  
V skladu s sprejetim projektom o pridobivanju novih članov bomo naše 
aktivnosti pri tem projektu vodili v dveh sklopih. 
 
PREDSTAVITVE NA ŠOLAH: predstavitev sindikata SKEI in SKEI-MLADI 
bomo predstavili na šolah v različnih mestih in krajev v Sloveniji. Po 
predhodnem dogovoru komisije. 
 
K predstavitvam na šolah bomo prilagodili tudi seje Komisije. Dogovorili smo 
se, da bomo te sklicali v kraju, kjer bo predstavitev na šoli. Vse podrobnosti 
glede sklica seje Komisije bomo predhodno dogovorili s predstavniki območji in 
ReO SKEI. 
 
STOJNICE: svoje aktivnosti in s tem pridobivanje novih članov SKEI-MLADI 
bomo predstavili na stojnicah. Predstavitev bo potekala po mestih kjer bodo 
izrazili  željo v aktivih oziroma predstavniki območji in ReO SKEI 
Udeležili se bomo tudi zaposlitvenemu sejmu in predstavili SKEI mlade. 
 
DRUGE AKTIVNOSTI ZA NAŠO PREPOZNAVNOST: navezali bomo 
stike s študentskimi servisi in se poskusili dogovoriti za skupne aktivnosti. Naše 
delo in sindikat SKEI bomo predstavili na radijskih oddajah, ki so namenjena 
mladim.  
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2. AKTIVNOSTI IN AKCIJE ZA ČLANE SKEI-MLADI 

 
- Aktivno bomo sodelovali pri proslavah ob mednarodnem delavskem 

prazniku 1. MAJ 
- Aktivno in organizirano bomo sodelovali pri vseh protestnih akcijah, ki 

jih bo organizirala ZSSS in SKEI Slovenije. Po potrebi bomo v pomoč 
tudi našim OO in ReO SKEI. 

- Tradicionalno se bomo kot partnerji udeležili tekmovanja na srednjih 
strojnih in elektro šol v Sloveniji. 

- Sodelovali bomo v akcijah in aktivnostih, ki jih bo vodil Odbor za mlade 
pri ZSSS. 

- Organizirali bomo družabna, delovna in kulturna srečanja za člane SKEI-
MLADI. 

 
 
3. ORGANIZACIJA TABORA 
 
Želimo si, da bi se tudi mladi čim več in v čim večjem število izobraževali in 
pridobili novih znanj o sindikalnem delo. Zato bomo v leto 2009 prvič 
organizirali delavni tabor kjer bomo povabili vse člane SKEI-a mladih. 
 
Glede na zahtevnost in velikost tega projekta se bomo podrobnosti še dogovorili 
na sejah komisije za mlade. Temelji tabora bi bili izobraževanje, promoviranje 
sindikata in druženje. 
 
 
4. MEDNARODNE AKTIVNOSTI 
 
Te aktivnosti je zelo težko planirati na tem področju se bomo udeležili tistih 
aktivnosti, ki so v interesu sindikata SKEI in ZSSS. 
 
Je pa nekaj zadev, katerih smo se do sedaj redno udeležili in so planirana tudi za 
letošnjo leto. Predvsem gre tu za sodelovanje med sindikatom IG Metall iz 
Bavarske - Nemčije. 

- tradicionalno imamo delovno izmenjavo z mladimi iz IGM Bavarske in 
IGM Nürnberg. Obiska pri njih se udeležijo 4 naši člani. Na delovnem 
obisku imamo sestanke s predstavniki mladih in Sveti delavcev v 
podjetjih. Stroške bivanja krije IGM Bavarske. Stroški SKEI so dnevnice 
po uredbi in prevozni stroški. 
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- Obisk kolegov iz IGM Bavarske v Sloveniji. Stroške bivanja pokrijejo 
donatorji iz podjetij. Stroški, ki jih ima SKEI so prevozni stroški za člane 
komisije, ki sodelujejo pri izvedbi programa srečanja. 

 
Glede na svetovno krizo ter zmanjševanju št. članov smo za leto 2009 zmanjšali 
stroške za delovanje komisije k temu primerno bo tudi nekaj aktivnosti komisije 
manj. Več pa bomo poskušali narediti na prepoznavnosti SKEI-a mladih v 
Sloveniji in že pri obstoječih članih, ki so sedaj neaktivni. 
 
Prav tako bomo intenzivno spremljali delo in aktivnosti pri aktivih, ki so že 
ustanovljeni. V razvitih evropskih državah so sindikalni voditelji mnenja, da 
sindikat, ki se ne ukvarja z mladimi nima prihodnosti. 
 
Z doseženim nivojem pri delo z mladimi smo zadovoljni vendar naša želja je, da 
naše delo nadgradimo, zato RO SKEI Slovenije prosimo, da potrdi naš plan 
aktivnosti za leto 2009. 
Sindikalni pozdrav! 
 
Napisal Aleš Vodovnik. 
 
 
 
 
       Komisija za vprašanja mladih 
       Predsednik: Aleš Vodovnik 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno:  

- člani Komisije za vprašanja mladih 
- predsednica SKEI Slovenije, ga. Lidija Jerkič 
- sekretar za regionalizacijo, g. Albert Vodovnik 
- IO SKEI Slovenije 
- RO SKEI Slovenije 
- Arhiv, tu 


