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SKEI-SINDIKAT KOVINSKE IN 
ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE 
Dalmatinova ulica 4 
1000 Ljubljana 
 
Komisija za vprašanja mladih 
 
 
 
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA OBDOBJE 2002 – 2006 
 
 

1. SESTAVA KOMISIJE ZA VPRAŠANJA MLADIH 
 
Komisija za vprašanja mladih je od samega začetka delovala s sedmimi člani. 
Običaj je bil, da je sestava Komisije bila pet članska. Zaradi raznih interesov in 
pomembnosti se je RO SKEI Slovenije odločil za spremembo. Že na samem 
začetku se je pokazalo, da nekateri posamezniki svojega dela ne jemljejo resno. 
Na prvi konstitutivni seji se je namesto sedem, zbralo le pet članov Komisije. Za 
predsednico Komisije je bila izvoljena Sonja Vaupotič iz Podravja.  
Po šestih mesecih se je zamenjal prvi član Komisije, ki ga je nadomestil Aleš 
Vodovnik iz ReO Velenje. Zaradi neurejenih razmer je s funkcije predsednika 
Komisije odstopila Sonja Vaupotič, ki je imela velike probleme z urejanjem 
odsotnosti iz dela. Za vsako udeležbo na seji je morala dati po en dan lastnega 
letnega dopusta. Za novega predsednika Komisije je bil soglasno izvoljen Vili 
Novak.  
Leta 2004 je novi član komisije postal Vojko Fon iz Nove Gorice. Komisija je v 
obdobju 2002-2006 imela 33 rednih sej. Sestajali smo se na različnih lokacijah v 
Sloveniji.  
 

2. DELO KOMISIJE ZA VPRAŠANJA MLADIH 
 
Delo Komisije za vprašanja mladih smo potrjevali vsako leto. Za vse planirane 
aktivnosti smo izdelali ustrezen finančni načrt, ki ga je potrdil IO in RO SKEI 
Slovenije. Delo je bilo usmerjeno na predstavitvah na šolah, saj je to najlažji 
način, da se predstavi sindikat SKEI in delo z mladimi. Večino planiranih 
aktivnosti smo v preteklem mandatu uspeli realizirati in to kljub težavam, ki 
nam jih je povzročil zdaj že bivši predsednik SKEI Slovenije, Drago Gajzer.  
Bivši predsednik je bil pred izvolitvijo za predsednika SKEI tudi član Komisije 
za vprašanja mladih, vendar je po Kongresu na to pozabil.  
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3. PREDTAVITVE NA ŠOLAH 
 
Komisija je SKEI in delo z mladimi predstavila na naslednjih šolah, oz. 
lokacijah: v Ljubljani, na Ravnah, v Škofji Loki, Murski Soboti, Novi Gorici, 
Slovenj Gradec. 
S predstavitvami nam je uspelo, da smo v preteklem obdobju povečali članstvo 
med SKEI-MLADI za več kot 100%. Uspeh bi bil še večji, če bi bivši 
predsednik imel malo več posluha za naročilo promocijskega materiala. Kljub 
težavam pri delovanju pa nam je vseeno uspelo, da smo povečali število članov 
SKEI-MLADI. 
 

4. USTANOVITEV AKTIVOV  
 
SKEI je začel delo z mladimi po III. Kongresu, ko je bila ustanovljena prva 
Komisija za vprašanja mladih. Začetek je vedno težki in prvi, ki so prebili ta led 
in ustanovili prvi Aktiv mladih so bili kolegi iz Velenja. To je bil tudi edini 
Aktiv, ki je bil ustanovljen v obdobju 1998-2002. V mandatnem obdobju nam je 
uspelo ustanoviti aktive v Ljubljani in okolici, na Gorenjskem, v Posočju in na 
Koroškem. Na vseh naštetih območjih, oz. regijah je opaziti vidna rast števila 
članov SKEI-MLADI. Financiranje mladih so na omenjenih območjih in regijah 
prevzeli območni in regijski odbori SKEI. Najbolj aktivna območja so Velenje, 
Ljubljana in okolica ter Koroška.  
 

5. SODELOVANJE ČLANOV SKEI-MLADI NA PRIREDITVAH, KI 
JIH ORGANIZIRA SKEI SLOVENIJE 

 
Člani SKEI-MLADI že od samega začetka sodelujejo na vseh športnih 
prireditvah, ki jih organizira SKEI. Smo redni udeleženci na letnih in zimskih 
športnih igrah SKEI.  
Udeležili smo se shoda, ki so ga proti vladnim reformam organizirale vse 
sindikalne centrale.  
 

6. SEMINARJI, KONCERTI 
 
Na začetku so se za člane SKEI – Mladi organizirali koncerti na različnih 
lokacijah v Sloveniji.  
Komisija, ki je delovala v preteklem obdobju se je odločila, da bo te koncerte 
nadomestila z izobraževalnimi seminarji. Organizirali smo tri seminarje na 
otoku Krku. Organizirali smo srečanje mladih v diskoteki Svinjak v Radovljici 
in v  Emonski kleti ( Ljubljana ). 
Udeležili smo se organiziranih seminarjev, ki so se organizirali v Sloveniji in 
Evropi.  
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7. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Vsako drugo leto smo se udeležili kampa mladih v Thallmässingu. Povabljeni 
smo bili od prijateljskega sindikata IG Metall iz Bavarske.  
Člani komisije so se udeležili delovnega srečanja s kolegi iz IG Metall 
Nürnberg. V Nemčiji smo prebili skoraj cel teden. Udeležili smo se mednarodne 
konference o delu z mladimi v Banski Bistrici. Bili smo organizatorji srečanja 
mladih iz republik bivše skupne države Jugoslavije. Aktivno smo začeli 
sodelovati s kolegi iz Srbije in tudi drugih republik bivše skupne države. 
V Sloveniji so bili kolegi iz IG Metall Bavarske in Srbije.  
 
 
Na vseh odborih je delo Komisije za vprašanja mladih bilo ocenjeno kot 
pozitivno. Za delo in trud so bili pohvaljeni vsi člani komisije. Tudi člani 
Komisije so mnenja, da so v danih razmerah naredili vse za ohranitev 
prepoznavnosti SKEI-MLADI. Uveljavili smo se v Sloveniji in v tujini. Starim 
in novim članom smo omogočili izobraževanja, delovna in zabavna srečanja. 
Vsi vemo, da je največja vrednota izobraževanje, ki posamezniku omogoča, da 
se nauči kaj novega. Delodajalci se izobražujejo vedno manj, saj so mnenja, da 
so vse pravice na njihovi strani. Člani Komisije smo bili mnenja, da je takšno 
razmišljanje napačno. Vedno bolj se pozna, da nekateri naši delodajalci niso 
seznanjeni s trenutno zakonodajo, zato bomo še naprej vztrajali pri organizaciji 
izobraževalnih seminarjev iz naslova ZDR, KP itd. 
 
 
 
Delo Komisije za vprašanja mladih se v novem mandatnem obdobju ne bo 
bistveno spremenilo. Potrebno bo ustanoviti aktive v tistih območjih in regijah, 
ki tega še nimajo. V Evropi se vedno bolj poudarja delo z mladimi. Tudi v 
sindikatu SKEI in ZSSS se bomo morali prilagoditi temu projektu.  Bolj aktivno 
se bomo morali povezati s sindikati v Sloveniji in v tujini. Izdelati moramo 
skupne projekte za ohranitev obstoječih pravic in dejstvo je, da brez mladih to 
ne bo mogoče uresničiti.  
 
 
                                                        KOMISIJA ZA VPRAŠANJA MLADIH 
                                                                   Predsednik: Vili Novak l.r. 
 
 
 
 


