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1. UVOD 
To poročilo je bilo pripravljeno na podlagi pripravljenih in izdelanih aktivnosti 
Komisije za vprašanja mladih za leto 2008. Predlog aktivnosti, ki ga je 
pripravila Komisija je bil potrjen na seji IO in RO SKEI Slovenije. 
Vse aktivnosti, ki so se vodile v letu 2008 so bile usmerjene v še večjo 
prepoznavnost sindikata SKEI pri mladih, ki se šolajo in pri tistih, ki si iščejo 
prvo zaposlitev. Naš glavni delovni moto je, da mladim predstavimo vlogo 
sindikata v družbi v kateri živimo in da se mladi pri prvi zaposlitvi 
samoiniciativno včlanijo v sindikat. 
Aktivnosti, ki so bile potrjene za leto 2008 so bile: 

1. PREDSTAVITVE NA ŠOLAH, STOJNICAH, MEDIJIH IN V 
PODJETJIH 

2. AKTIVNOSTI IN AKCIJE ZA ČLANE SKEI – MLADI 
3. ORGANIZACIJA SEMINARJEV 
4. MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

 
2. REALIZACIJA AKTIVNOSTI ZA LETO 2008 

 
1. Predstavitve na šolah, stojnicah, medijih in v podjetjih 
- Komisija za vprašanja mladih se je v letu 2008 sestala sedem krat. 

Sestanki komisije niso bili sklicani samo v Ljubljani ampak tudi na 
lokacijah, kjer je potekala planirana predstavitev sindikata SKEI. 
Sestankov se je udeležilo večina članov komisije. 

- Komisija je imela predstavitev sindikata SKEI in delovanja SKEI – Mladi 
v naslednjih mestih: Nova Gorica; predstavitev je potekala na srednji 
strojni in elektro šoli. Po predstavitvi je bila na sedežu OO SKEI posočje 
redna seja Komisije za mlade. Krško; predstavitev je potekala na srednji 
strojni in elektro šoli. Po predstavitvi je bil skupen sestanek članov 
Komisije za vprašanja mladih in predsednikom ter sekretarjem OO SKEI 
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za Posavje. Ljubljana ( 2 krat ); predstavitev je potekala na strojni in 
elektro šoli. Ptuj ; predstavitev je potekala na srednji strojni in elektro 
šoli. Po končani predstavitvi je bila na sedežu OO SKEI Ptuj seja 
Komisije za mlade. Velenje; ob začetku šolskega leta smo mladi 
organizirali in pripravili vse potrebno za predstavitev sindikata SKEI in 
aktivnosti SKEI Mladi na stojnici. Ravne na Koroškem; predstavitev na 
tamkajšnji srednji kovinarski in strojni šoli. Z aktivnostmi, ki smo jih 
vodili na šolah in je del projekta pridobivanja novih članov SKEI se je v 
naš sindikat včlanilo več kot 400 dijakov. S tem smo tudi močno 
prekoračili odstotek, ki je mladim zastavljen v sprejetem projektu 
pridobivanja novih članov SKEI. Med samo predstavitvijo na šolah je 
Komisija imela organizirane sestanke tudi z vodstvom šol. Ravnatelji so 
bili dobesedno navdušeni nad projektom, ki ga že deset let izvaja sindikat 
SKEI. Od vseh ravnateljev smo dobili podporo za nadaljevanje takšnih 
projektov in predstavitev na njihovih šolah. 

- Z vodstvom podjetja Viator&Vektor smo se dogovorili za dodelitev 
štipendij vsem dijakom prvega letnika strojne in kovinarske šole na 
Ravnah.  

- Sodelovali smo pri treh radijskih oddajah, kjer smo predstavili sindikat 
SKEI in namen delovanja z mladimi. Oddaje so bile v živo predvajane na 
Koroškem in v Velenju. Odmev na predstavljeno je bil izjemen. Na 
podlagi teh oddaj se je izboljšalo tudi sodelovanje s študentskimi 
organizacijami. 

- S pomočjo članov SKEI – Mladi smo ustanovili dve novi sindikalni 
podružnici. V enem od podjetjih je bil organiziran samo neodvisen 
sindikat. Po akciji, ki so jo vodili člani SKEI – Mladi pa se je situacija 
močno spremenila. Z dejstvom se je sprijaznilo tudi vodstvo podjetja, ki 
do sedaj ni bilo naklonjeno temu, da bi v podjetju Stiria Vzmeti bil 
organiziran sindikat SKEI. 

- Naše uspehe pri delu z mladimi smo kot edini sindikat znotraj ZSSS 
predstavili na strateškem posvetu ZSSS, ki ga je organiziral Odbor za 
mlade pri ZSSS. 

Obrazložitev: 
V skladu s projektom pridobivanja novih članov SKEI smo kot v preteklih 
letih tudi v letu 2008 imeli predstavitve na šolah ali na stojnicah. Za 
predstavitve smo uporabili gradivo, ki smo ga izdelali sami. Dijakom, 
študentom, učiteljem in Ravnateljem smo po ustmeni predstavitvi prikazali 
tudi predstavitveni spot SKEI – Mladi, ki smo ga v okviru naših zmožnosti in 
znanja naredili sami. Obiskali smo šolske centre, ki so zanimivi za sindikat 
SKEI. Pobude za predstavitev smo dobili tudi od drugih šol, ki nimajo 
direktne povezave s sindikatom SKEI, vendar se za ta korak nismo mogli 
odločiti. Vzrok je bil predvsem ta, da je pri ZSSS bil ustanovljen Odbor za 
delo s mladimi in nismo želeli imeti konfliktov znotraj naše centrale.  
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2. Aktivnosti in akcije za člane SKEI – Mladi 
- Mladi člani SKEI so z našo pomočjo sodelovali pri gradnji snežnih 

gradov in likov v Haleni nad Črno na Koroškem. Prireditev je vsako leto 
in jo obiskujejo turisti in druge znane osebnosti iz cele Slovenije in 
Evrope. Prireditev je medijsko zelo dobro pokrita in za popestritev vsako 
leto poskrbijo tudi člani SKEI – Mladi. 

- Mladi so po programu sodelovali na zimskih in letnih igrah SKEI 
Slovenije. 

- Nastopali smo v kulturnih in zabavnih programih ob proslavi 
mednarodnega delavskega praznika 1. MAJ. Najbolj živahno je bilo na 
predvečer 1. Maja v Mežici. Tam so mladi organizirali celoten kulturni in 
zabavni program. Na prireditvi je zelo uspešno nastopil ansambel Piksna, 
kjer so člani ansambla vsi včlanjeni v sindikat SKEI – Mladi. 

- Organizirano je bilo srečanje članov SKEI Mladi. Srečanje je bilo 
organizirano v času Mežiški dnevi. Srečanja se je udeležilo preko 400 
obiskovalcev. Kulturni in zabavni program so organizirali mladi sami. 

- Mladi so sodelovali v čistilnih akcijah mest v Ravnah na Koroškem, 
Slovenj Gradcu in v Velenju. 

Obrazložitev: 
Komisija za vprašanja mladih je skrbela za to, da so mladi iz posameznih 
regijah in območjih bili aktivni tudi v domačem kraju. Pri aktivnostih so 
odstopali mladi iz Velenja, Koroške, Posočja in Posavja. V ostalih območjih in 
regijah, kjer imamo ustanovljene aktive se stvari izboljšujejo in pričakuje se, da 
bodo že v letu 2009 delovali na ravni Velenja, Koroške…. Naš cilj je, da so 
mladi v domačem kraju čim bolj prepoznavni, da sami s svojim pridobljenim  
znanjem iščejo nove člane SKEI. Pri svojem delu se še vedno držimo navodil, ki 
smo jih dobili od RO SKEI, ti pa so, da mlade vzgajamo v sindikalnem duhu. 
Pri akcijah, ki jih vodijo posamezni aktivi v našem sindikatu je razvidno, da smo 
pri tem delu zelo uspešni. Ali so prireditve ( takšne ali drugačne ), ali so to 
protestni shodi se je izkazalo, ga SKEI v zadnjih 10 letih pri delu s mladimi ni 
spal. 
 

3. Organizacija seminarjev 
Tradicionalno smo v Omišlju na otoku Krk organizirali izobraževalni seminar za 
člane SKEI – Mladi. Vabilu so se odzvali tudi kolegi iz IG Metall Bavarske, 
VASASS iz Madžarske in SSMS. Program seminarja je skupaj s Komisijo za 
vprašanja mladih pripravila služba za izobraževanje pri ZSSS. Seminarja so se 
udeležili mladi člani SKEI iz cele Slovenije. Letošnja udeležba na seminarju je 
bila rekordna in proti vsem pričakovanj in načrtovanj previsoka.  
Posebne točke seminarja so bile predstavitev dela z mladimi v drugih državah ( 
od delegacij, ki so bile vabljene na seminar ) in aktivnosti, ki jih je Komisija za 
vprašanja mladih vodila v preteklem letu. Pri tej točki smo obravnavali tudi 
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bodoče aktivnosti Komisije za vprašanja mladih in uvedbo plačila simbolične 
sindikalne članarine za člane SKEI – Mladi.  
Obrazložitev: 
Vsako letna tradicionalna lokacija za izvedbo izobraževalnega seminarja za 
mlade je do sedaj bil Omišalj na otoku Krk. Program seminarja je bil za mlade 
zelo zanimiv in to se je poznalo tudi na udeležbi. Seminarja se je tradicionalno 
udeležil tudi predsednik ZSSS, g. Dušan Semolič. Na seminarju so bile tudi 
delegacije iz drugih držav. Vabljeni so bili na podlagi dobrega sodelovanja s 
sindikatom SKEI. Na seminarju so se mladi člani SKEI odločili, da so v bodoče 
pripravljeni plačevati simbolično sindikalno članarino sindikatu SKEI. Seveda 
pa so se pred takšno odločitvijo postavljala tudi vprašanja, ki so realna in 
resnična. Skoraj tretjina udeležencev na seminarju je že v delovnem razmerju in 
preden so se zaposlili so bili člani SKEI – Mladi ( so še vedno ). Pri prvi 
zaposlitvi so postali vsi člani SKEI v podjetjih, kjer delajo še danes in redno 
plačujejo sindikalno članarino naši delegaciji. Večina dijakov in študentov je 
brez dohodkov in imajo le tisto malega, kar dobijo od staršev. V večini 
evropskih držav, ki delajo z mladimi ne poznajo sindikalne članarine za dijake 
in študentje.  
Zaključek te točke je bil, da bo o tem odločal RO SKEI Slovenije. Situacija glede 
plačevanja sindikalne članarine za dijake in študente bo do drugačne odločitve 
RO SKEI Slovenije ostala nespremenjena. V kolikor se posamezni aktivi 
odločijo, da bodo od mladih članov SKEI – Mladi pobirali sindikalno članarino, 
potem morajo to odločitev uskladiti z regijskim ali območnim odborom SKEI. 
 

4. Mednarodne aktivnosti 
- planirano in po tradiciji so se trije člani Komisije za vprašanja mladih 

udeležili delovnega srečanja s kolegi iz IGM Bavarske. Delovni sestanki 
so bili v Münchnu, Nürnbergu in v Frankfurtu. Gostitelj srečanja je bil 
IGM Bavarske. 

- Aprila smo v Velenju gostili 5 članov mladih iz IGM Bavarske. Kot zelo 
dobri gostitelji so se izkazali kolegi iz Velenja. 

- Maja smo bili povabljeni na tabor mladih v Thallmässing. Tabor za mlade 
vsako drugo leto organizira IGM Bavarske. Število udeležencev iz 
Slovenije je bilo 30. S Strani organizatorjev nam je bilo dovoljeno, da 
smo v taboru lahko predstavili Slovenijo in naš sindikat. Udeležencem 
tabora smo predstavili in brezplačno ponudili tudi nekaj domačih dobrot 
iz Slovenije. Na taboru smo sodelovali pri vseh športnih aktivnostih. 
Najbolj uspešni smo bili v nogometu. 

- V mesecu septembru je IGM Nemčije ( resor mladih ) organiziral 
sestanek v Frankfurtu. Sestanka se je udeležil predsednik Komisije. 
Namen sestanka je bil organizacija in financiranje mednarodne 
Konference mladih leta 2009 v Sloveniji. IGM je močna zainteresiran za 
nadaljevanje Konferenc mladih ( predvsem podpisnikov memoranduma 
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na Dunaju ), ki bi se naj organizirala vsako drugo leto. Na sestanku je bilo 
dogovorjeno, da SKEI določi lokacijo in stroške za izvedbo Konference v 
Sloveniji. Prošnjo za financiranje Konference bo na ustrezno fundacijo 
pripravil IGM. 

- V septembru sta se dva člana Komisije za vprašanja mladih udeležila 
mednarodne Konference mladih v Hööru ( Švedska ). Konferenco je od 
14. – 17.09.2008 organiziral IGM. Konference so se udeležili sindikati iz 
celega sveta. Na Konferenci je bil tudi generalni sekretar EMF, g. Peter 
Scherrer. Svojo nalogo sta uspešno opravila predstavnika Komisije za 
mlade, ki sta prisotnim predstavila delo z mladimi v sindikatu SKEI in 
aktivnosti, ki jih Komisija v okviru svojih zmožnosti vodi na 
mednarodnem področju. Po končani Konferenci smo se vsi udeleženci 
odpravili v Malmö, kjer je od 17.09. – 21.09.2008 potekalo zasedanje 
ESF. Predavanja, predstavitve in razne demonstracije so potekale vse dni 
po celem mestu. Največje – skupne demonstracije vseh udeležencev so 
bile v soboto.  

- Novembra je bil na sedežu EMF v Brüsslu organiziran sestanek 
predstavnikov mladih. Sestanka se je udeležil predsednik Komisije. 
Izhodišče za sklic sestanka je bil sklep iz zadnjega  Kongresa EMF. Na 
sestanku so prisotni predstavili način in pogoje za delo z mladimi člani. 
Zanimivo pri tem je, da se večina sindikatov, ki so bili prisotni na 
sestanku še ni opredelila za plačevanje sindikalne članarine za študente in 
dijake. Izjema so le kolegi iz IGM Nemčije in GMTN iz Avstrije. Oboji 
pa imajo drugačen izobraževalni sistem kot ostali. Pri njih tudi vajenci 
prejemajo osebni dohodek in podlaga za delodajalca, da vajenci prejemajo 
OD je sklenjena kolektivna pogodba. Na sestanku se je predstavila tudi 
nova sekretarka za mlade, ki prihaja iz Srbije. Generalni sekretar je na 
koncu sestanka dejal, da so pričakovanja od tega sestanka velika. Vidno je 
opazen padec števila članov sindikata, kar slabi organizacijo. Na področju 
mladih se bo moralo začeti delati bolj intenzivno in vodit se bodo morale  
akcije, ki bodo prinesle rezultate. 

Obrazložitev: 
Na mednarodnem področju smo se udeležili aktivnosti, ki so bile planirane v 
letnem planu dela komisije. Zaradi višje sile pa smo se udeležili tudi nekaj 
srečanj, ki niso bila planirana. Dejstvo je, da sta sindikat in članstvo v sindikatu 
zašla v rahlo krizo. Tako kot finančniki, politiki in gospodarstveniki iščejo svojo 
pot iz te situacije tudi sindikati. Pomembno vlogo pri tem ima tudi sindikat 
SKEI, ki je dokazal, da je z načrtom dela možno obdržati moč in članstvo. O tem 
smo prepričali vse vodilne sindikate in sindikaliste v Evropi. Pomembni smo za 
nadaljnji razvoj sindikalizma v državah bivše Jugoslavije in tega se zelo dobro 
zavedajo pri IGM in na sedežu EMF. V sklopu sindikata SKEI spada tudi 
Komisija za mlade in delo z mladimi pri sindikatu SKEI. Dejstvo je, da smo tudi 
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na tem področju korak pred ostalimi. To niso prazne besede ampak to so zadeve, 
ki jih predstavniki – udeleženci raznih sestankov in Konferenc slišimo redno. 
V kolikor bo IGM iz Nemčije zagotovil denarna sredstva za organizacijo 
mednarodne Konference v Sloveniji, bo ta na Kopah pri Slovenj Gradcu. 
Gradiva, ki smo jih potrebovali pri mednarodnih udeležbah smo pripravili sami 
– vključno s prevodi. Pri komuniciranju in predstavitvah nismo uporabljali 
prevajalcev.  
Zaradi delovnih srečanj, ki niso bila planirana smo prekoračili denarna 
sredstva, ki nam jih je odobril RO SKEI Slovenije. To početje ni bilo namerno in 
se opravičujemo.  
 
 
 
       Komisija za vprašanja mladih 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno: 

- člani Komisije  
- Predsednica SKEI Slovenije, ga. Lidija Jerkič 
- Sekretar za regionalizacijo, g. Albert Vodovnik 
- Člani IO in RO SKEI Slovenije         

 
 


