
 1 

SKEI-SINDIKAT KOVINSKE IN 
ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE 
Dalmatinova ulica 4 
1000 Ljubljana 
 
Komisija za vprašanja mladih 
 
Datum: 10.01.2008 
 
 
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA VPRAŠANJA MLADIH 
PRI RO SKEI SLOVENIJE ZA LETO 2007 
 

1. SESTANKI KOMISIJE 
V letu 2007 se je Komisija za vprašanja mladih sestala na 9. rednih sejah. Na 
sestankih smo obravnavali vse tekoče aktivnosti Komisije in sindikata SKEI. Tri 
sestanki Komisije so bili izven Ljubljane ( dve seji sta bili na Koroškem, ena v 
Gorici ). 
 

2. AKTIVNOSTI DOMA 
- Aktiva mladih iz Velenja in Koroške sta se udeležila tekmovanja pri 

gradnji snežnih gradov v Črni na Koroškem. Celotna prireditev je 
medijsko zelo dobro pokrita. Ogromno je tudi obiskovalcev iz vseh krajev 
Slovenije in iz tujine. 

- Aktivno smo sodelovali na prireditvah ob praznovanju mednarodnega 
delavskega praznika 1. MAJ. 

- S sodelovanjem OO SKEI za Podravje smo ustanovili Aktiv SKEI – 
MLADI za Podravje, ki pa bo pri svojih aktivnostih pokrival tudi mlade iz 
OO SKEI Ptuj. V Sloveniji imamo tako ustanovljene Aktive v naslednjih 
OO in ReO SKEI : Koroška, Podravje in Ptuj, Gorenjska, Velenje, 
Posočje, Ljubljana in okolica. Predvideno in planirano je bilo, da 
ustanovimo aktive mladih tudi v Celju in Dolenjski in Beli Krajini. To 
nam žal ni uspelo in zadevo bomo realizirali v letu 2008. 

- Organizirali smo predstavitve na srednjih strojnih in elektro šolah. 
Predstavitev sindikata SKEI smo imeli v Novi Gorici, Ravne na 
Koroškem in v Ljubljani. Na predstavitvah smo dobili zaupanje 118 novih 
članov SKEI-MLADI. Ob začetku šolskega leta smo v sodelovanju z 
Aktivom SKEI-MLADI iz Velenja organizirali stojnico in predstavitev 
sindikata SKEI. 

- Mladi iz Koroške so ob tednu praznika v Mežici organizirali srečanje pod 
šotorom. Na predstavitvi je igral tudi ansambel PIKSNA, katerega člani 
so vsi včlanjeni v sindikat SKEI-MLADI. Srečanja so se v velikem številu 
udeležili tudi mladi iz Velenja. 
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- Udeležili smo se letnih in zimskih iger SKEI Slovenije. Zelo v pomoč so 
bili mladi organizatorjem zimskih iger SKEI Slovenije, ki so bile v Črni 
na Koroškem. Tudi za zabavni del so skrbeli mladi člani. 

- Organizirali smo izobraževalni seminar v Omišalju na otoku KRK. 
Seminarja se je udeležilo 54 članov SKEI-Mladi iz cele Slovenije. Na 
seminarju so bili tudi predstavniki mladih iz Nemčije, Srbije in Turčije. 
Priznanje za naše delo je, da so se seminarja udeležili: predsednica SKEI 
Slovenije, ga. Lidija Jerkič, vsi trije podpredsedniki SKEI (Dular, Bensa, 
Novak), predsednik ZSSS, g. Dušan Semolič, predsednik IGM Bavarske, 
g. Werner Neugebauer s sodelavci in sekretarji Branko Medik, Branko 
Amon in Bogdan Ivanovič.  

- Udeležili smo se javne tribune o delovanju sindikatov in delo z mladimi 
pri ZSSS in SKEI. Delovno srečanje je bilo v Kopru. Po predstavitvi obeh 
sindikatov, ki je hkrati zajemalo tudi delo z mladimi smo udeležencem 
predstavili predstavitveni spot o aktivnostih SKEI-MLADI. 

- Bili smo udeleženci javne tribune o delu z mladimi na Fakulteti za 
Družbene Vede ( FDV ). Javno tribuno je organizirala ZSSS. 

- Aktivno sodelujemo pri Odboru za mlade pri ZSSS. Odbor za mlade pri 
ZSSS je bil ustanovljen v mesecu septembru, aktivno pa je začel delovati 
v oktobru. Član odbora je tudi predsednik Komisije za vprašanja mladih 
pri RO SKEI Slovenije. 

- Uspešno in organizirano smo zastopali SKEI na delavskih 
demonstracijah, ki so bile 17.11.2007 v Ljubljani. Našo udeležbo so z 
začudenjem s pohvalo prikazovali tudi mediji. 

- Ob koncu leta smo v Velenju ob sodelovanju z ReO SKEI Velenje in 
Aktivom SKEI-Mladi iz Velenja organizirali srečanje ob zaključku leta. 
Pred zabavnim delom srečanja smo udeležencem predstavili sindikat 
SKEI in delo z mladimi. Za zabavni del srečanja je skrbel ansambel 
PIKSNA. 

 
3. MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

Zaradi problemov, ki jih ima celotno sindikalno gibanje v Evropi ( upad članstva 
in nezainteresiranosti mladih za včlanitev v sindikat ) smo bili prisiljeni, da smo 
se udeležili tudi nekaterih mednarodnih delovnih srečanj. 

- Marca smo se udeležili seminarja v Srbiji. Seminar v Kragujevcu je 
organiziral Samostalni sindikat Metalaca Srbije. Kolegom iz Srbije smo 
predstavili delo in način dela z mladimi pri sindikatu SKEI Slovenije. 
Zanimivo je, da so si kolegi iz Srbije izbrali isti način dela s mladimi kot 
ga je pred desetimi leti uvedel sindikat SKEI. 

- Na povabilo IGM Bavarske in IGM Nürnberg so se štirje člani Komisije 
udeležili delovnega srečanja z mladimi iz mesta Nürnberg. Na sestankih 
smo si izmenjali mnenja pri delu z mladimi. Obiskali smo tudi več 
podjetij, kjer smo imeli vnaprej organizirane sestanke s Sveti Delavcev. 
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- Konec junija smo na Koroškem gostili predstavnike mladih iz 
Samostalnog sindikata Metalaca Srbije in IGM Bavarske. Organizirali 
smo delovne sestanke v podjetjih bivšega poslovnega sistema Rudnika 
Mežica ( TAB, MPI-Reciklaža in RSCM-Gradbeni materiali ), ogledali 
smo si muzej Rudnika Mežica, organiziran je bil sestanek z mladimi iz 
Koroške in Velenja, organiziran je bil sestanek s predstavniki SKEI 
Gorenje in ogled Gorenja.  

- Septembra se je predsednik Komisije udeležil mednarodnega seminarja v 
Inzlu. Seminar je bil organiziran na temo pridobivanja novih članov in 
delo z mladimi. 

- V septembru je bila v okviru podpisnikov memoranduma organizirana 1. 
Konferenca mladih – podpisnikov memoranduma iz Dunaja. Organizator 
Konference je bil IGM iz Bavarske. Po že prej dogovorjenem ključu se je 
Konference udeležili 7 predstavnikov SKEI in dve prevajalki. Na 
Konferenci je bilo ugotovljeno, da so nam problemi enaki in da se bomo 
morali v bodoče še več povezovati. V bodoče se bi naj Konferenca 
organizirala vsako leto.  

- Novembra smo se udeležili mednarodnega seminarja o delu z mladimi v 
republikah  bivše skupne države Jugoslavije. Seminar je bil organiziran na 
Ohridu. Vsako leto ga pod pokroviteljstvom Fridrich Bbert Stiftung 
organizira IGM Nemčije. Na seminarju je bilo ugotovljeno, da se edino v 
Sloveniji zavzemamo za resno delo z mladimi. To so nam priznali vsi 
navzoči udeleženci seminarja. 

 
Poročilo je napisal Vili Novak. 
 
 
 
         Komisija za vprašanja mladih 
         Predsednik: Vili Novak l.r. 
 
 
Dostavljeno: 

- članom Komisije za vprašanja mladih 
- IO SKEI Slovenije 
- RO SKEI Slovenije 
- Predsednica SKEI Slovenije, ga. Lidija Jerkič 
- Sekretar za regionalizacijo, g. Albert Vodovnik 


