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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA MLADE V LETU 2019 

 

1. SEJE KOMISIJE 

V letu 2019 so bile izvedene 4 redne seje (9., 10., 11., 12.), izven okvirov sej se je zadeve usklajevalo 

korespondenčno. 

9. seja (22. 2. 2019): Poročilo 2018; Plan dela 2019; priprava srečanja-seminarja (pomlad). 

10. seja (9. 7. 2019): regijska mreža; nadaljnje aktivnosti; priprava dvodnevnega seminarja (jesen). 

11. seja (30. 8. 2019): Mladi plus (sodelovanje); predlog priprave za video-natečaj (promocija); 

organizacija dvodnevnega seminarja (lokacija, termin, program, delavnice, razpis, prijava, booking itd.) 

12. seja (25. 11. 2019): Pregled aktivnosti v letu, delovanje mreže aktivistk/aktivistov, prioritete za leto 

2020 

 

2. AKTIVNO VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE MREŽE IN VKLJUČEVANJE MLADIH 

Dejavnost Komisije je bila osredotočena na krepitev mreže z vključevanjem mlajših v sindikat in 

sindikalno delovanje. Mreža se krepi vztrajno, vendar razmeroma počasi. Za namen vzdrževanja mreže 

so bili vzpostavljeni dodatni komunikacijski kanali (poštni seznam, FB skupina), informiranje in promocija 

sta potekala tudi preko FB strani SKEI Mladi ter zavihka na spletni strani SKEI.  

Za sindikaliste mlajše generacije, oz. mlajše članice in člane SKEI sta bili organizirani tudi dve srečanji 

– seminarja. Prvi spomladi na Gorjuši (28. 2. 2019) in drugi v jeseni v Omišlju (28. in 29. 9. 2019). 

Namen seminarjev je bil poleg izobraževanja o sindikalnem delovanju tudi spodbujanje aktivistk in 

aktivistov pri nadaljnjemu delu in k pridobivanju, vključevanju njihovih sodelavk in sodelavcev v sindikat; 

ter krepitvi mreže SKEI Mladi in medsebojni povezanosti. 

Mreža sega v večino regij, ponekod so se tudi formirale skupine (želijo vzpostaviti aktiv mladih), ponekod 

so aktivi že vzpostavljeni. 

Glede promocije je bila začeta ideja o video natečaju za mlade (kratek video), vendar zaradi 

nezadostnega odziva natečaj ni bil časovno podaljšan. Ideja kratkega videa, ki se ga lahko deli po 

socialnih omrežjih, je še vedno aktualna, ali se bi natečaj ponovilo, ali se bi izdelavo videa vključilo v 

sklop skupnih aktivnosti, ali kako drugače pristopilo k izdelavi videa, je odvisno od prioritet v letu 2020. 

Kot ena ključnih prioritet z vidika promocije in približevanja sindikata mladim je bilo dogovorjeno, da se 

v letu 2020 ponovno vzpostavi sodelovanje s šolami in mladinskimi organizacijami v regijah.  

Delovanje SKEI in SKEI Mladi je bilo predstavljeno na »Sindikalni šoli« sindikata Mladi plus (9. 10. 

2019). Zastopani smo bili tudi na mednarodni konferenci za mlade v organizaciji ILO-ETUC (10. – 12. 

2019). 
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3. AKTIVNOSTI SKEI MLADI ZA ČLANE 

28. 2. 2019 – enodnevni seminar na Gorjuši  

28. in 29. 9. 2019 – dvodnevni seminar v Omišlju 

 

Ker tudi v sindikalizmu velja, da je v znanju moč, smo skladno s programom Komisije za mlade SKEI 

tudi letos uspešno izvedli enodnevni in dvodnevni seminar, ki sta bila namenjen aktivnemu vključevanju 

mladih v sindikalne vrste, izmenjavi izkušenj, ter pridobivanju kompetenc in znanj za sodelovanje pri 

sindikalnih aktivnostih ter organiziranju na delovnih mestih in krepitvi akcijske moči sindikata. 

 

Oba seminarja sta potekala dinamično in sproščeno preko skupinskih delavnic s praktičnimi vajami. Ker 

gradnja mreže SKEI Mladi temelji na vzpostavljanju in krepitvi medsebojnih vezi, se je ob izobraževalnih 

aktivnostih na dvodnevnem seminarju našel čas tudi za druženje in šport. 

 

 

V letu 2019 se je mreža aktivistk in aktivistov SKEI Mladi razširila do te mere, da imamo aktivne članice 

oz. člane skoraj v vsaki ReO. S strani Komisije za mlade še vedno velja apel vsem sekretarjem in  

predsednikom sindikalnih podružnic SKEI, da bi v svojih vrstah poiskali in spodbudili mlajše članice in 

člane k vključitvi in sodelovanju, povezovanju v okviru delovanja SKEI Mladi, ki je namenjeno prav njim.  

 

Delo z mladimi ni preprosto, vendar ne drži povsem, da so vsi mladi nezainteresirani in pasivni. Vsi tisti, 

ki so se udeležili minulih aktivnosti, so pokazali dobro mero interesa in potenciala za sindikalno 

delovanje. Je pa pri tem s strani starejše generacije potrebna spodbuda, podpora in usmeritev. Do 

marsikoga npr. informacija o tem, da obstajajo možnosti za povezovanje z vrstniki in aktivnosti za mlade 

znotraj SKEI žal še ni prišla. Verjamemo, da še bo, saj je skrb za podmladek interes in naložba v 

prihodnost vsake organizacije – tudi sindikalne. 

 

 

 

 

 

Komisija za mlade  

Predsednik: Jakob Gašpir  

 

Posredovati:  

 

- člani Komisije za mlade 

- IO SKEI Slovenije  

- RO SKEI Slovenije  

- Predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič  


