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DATUM: 31. 3. 2019

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA MLADE V LETU 2018

1. SEJE KOMISIJE
V letu 2018 so bile izvedene 3 redne seje (6., 7., 8.) in 2 dopisni (4D, 5D):
6. seja (28.02.2018): Poročilo 2017; Plan dela 2018;
4. dopisna (22.05.2018): sodelovanje na športno-humanitarni prireditvi v Trbovljah
7. seja (24.05.2018): anketa; enodnevni in dvodnevni seminar
8. seja (04.07.2018): delovanje aktivov; priprave za dvodnevni seminar
5. dopisna (19.12.2018): Predlog ponovnega imenovanja člana komisije s strani ReO Koroška;
Srečanje aktivistk in aktivistov SKEI Mladi v začetku leta 2019; Stanje vzpostavljanja aktivov (SP/ReO);
Anketa – analiza, izsledki, potencialna delna predstavitev na RO

2. PRIORITETA OSTAJA PROAKTIVNI PRISTOP
Z aktivnostmi SKEI Mladi želimo približevati sindikalno organiziranost mlajšim in jih vključevati s
povezovanjem in z iskanjem skupnih rešitev in odgovorov na vprašanja sindikalnega oz. delavskega
boja, od katerega je konec koncev odvisna prihodnost mlajših delavk in delavcev, nenazadnje celotne
družbe.
Preko aktivnosti se mreža mladih aktivistk in aktivistov postopoma a zanesljivo širi. Ključnega pomena
je širjenje in vzpostavljanje mreže, vzpostavljanje aktivov po regijah oz. podružnicah. Sindikalne vrste
želimo krepiti z aktivnimi mladimi silami. Le aktivno članstvo lahko pripomore pri dvigovanju akcijske
moči sindikatov in organizira sodelavce na delovnih mestih.

3. AKTIVNOSTI
25.05.2018 – sodelovanje aktiva SKEI Mladi – ETI na športno-humanitarni prireditvi v Trbovljah;
21.06.2018 – enodnevni seminar na Gorjuši – Srečanje mladih aktivistk in aktivistov SKEI Mladi;
14.07.2018 – srečanje in delavnice SKEI Mladi Posavje;
08-09.09.2018 – dvodnevni seminar – Organiziranje ni mačji kašelj – Kostanjevica na Krki
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V letu 2018 smo nadaljevali z nadgradnjo aktivnosti, začetih v letu 2017 ob vzpostavljanju mreže
aktivistk in aktivistov. Ker se je izkazalo, da med mlajšimi obstajata interes in potencial, je bilo
dogovorjeno in uspešno izvedeno prvo srečanje (seminar) v Gorjuši, ki je s pozitivnim odzivom dalo
zagon za nadaljnje aktivnosti. Omeniti velja, da je Aktiv mladih SP ETI mesec pred tem tudi aktivno
sodeloval na humanitarno-športni prireditvi v Trbovljah in zastopal našo organizacijo. Aktiv mladih ReO
Posavje je v juliju organiziral družabno srečanje z delavnicami.
Minulo leto je komisija sodelovala oz. bila zastopana tudi v Odboru za mlade ZSSS, ki je bil ponovno
vzpostavljen; ter v projektni skupini za pridobivanje članstva SKEI; s sindikatom Mladi Plus (projekt
Kažipot do dostojnega dela) ter najbolj konkretno s Centrom za družbeno raziskovanje (CEDRA) v
skupnem projektu, v okviru katerega je bila pripravljena in izvedena anketa za zaposlene v elektro in
kovinski industriji ter dvodnevni izobraževalni seminar.
Skupinske delavnice dvodnevnega seminarja v Kostanjevici na Krki so bile namenjene organiziranju
delavcev na delovnih mestih ter aktivnem vključevanju članstva v sindikalni boj in gradnji akcijske moči
sindikata; tekom seminarja se je našel tudi čas za športno in družabno utrjevanje vezi, ki so ključne za
nadaljnje širjenje mreže in so-delovanje.

Komisija za mlade
Predsednik: Jakob Gašpir
Posredovati:
- člani Komisije za mlade
- IO SKEI Slovenije
- RO SKEI Slovenije
- Predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič
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