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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA VPRAŠANJA MLADIH 

PRI RO SKEI SLOVENIJE ZA LETO 2010 
 

 

 
1. SESTANKI KOMISIJE 

V letu 2010 se je Komisija za vprašanja mladih sestala na dveh sejah tretja seja 

pa je odpadla zaradi nesklepčnost. Na sestanku smo obravnavali poročila, plan 

dela, pravila delovanja komisije, kadrovske ureditve komisije, finančno poročilo 

in finančni plan ter o aktivnosti po planu dela. 

Poleg dveh sej se je komisija večkrat konzultirala o podrobnostih raznih 

aktivnosti kar preko telefona. Vzroke za manjše število sej kot v preteklih letih 

lahko tudi pripišemo manjšemu finančnemu planu za aktivnosti mladih  saj ţe 

sami stroški prihoda na seje članov lahko preseţejo četrtino odobrenih sredstev. 

 

2. AKTIVNOSTI DOMA 

- V leto 2010 smo organizirali dve predstavitvi sindikata oziroma komisije 

za mlade in sicer v regijah, ki sta tudi sicer najbolj aktivni pri vseh 

akcijah, ki jih izvedemo (Koroška in Velenjska regija) Na Koroškem je 

potekala predstavitev na srednji strojni šoli v Velenju pa smo se 

predstavili prvi dan šolskega leta v parku pred srednjimi šolami v sklopu 

projekta Kk? Tk! Na tej predstavitvi so bile predstavljene večina aktivnih 

mladinskih organizacij. Ţal nam kljub sklepu 39/334 na 39. seji 

republiškega odbora dne 1.6.2010 ni uspelo pridobiti terminov za 

predstavitev v ostalih regijah. Sklep 39/335 pa kolikor je znano se je prav 

tako izpolnil le v Velenjski in Koroški regije saj je v obeh regijah 

postavljen nov predsednik aktiva, katerega se vabi na regijske oziroma 

izvršne odbore. 

Glede predstavitev v letu 2010 smo lahko zadovoljni le  v omenjenima 

regijema nikakor pa ne moremo biti zadovoljni v ostalih regijah saj kljub 

predstavitvam v prejšnjih letih nikakor ne zaţivijo aktivi. Lahko pa smo 

zadovoljni nad internetno stranjo facebook, ki smo jo odprli v leto 2009 

saj je preko te strani veliko laţje obveščanje članov Skei Mladi. 
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- Izobraţevanje pa smo v leto 2010 ţe drugič organizirali na taboru v 

Ribnem pri Bledu. Na taboru so tokrat bili prisotni kolegi iz Srbije 

kolegov iz Nemčije pa ţal ni bilo. Vzrok naj bi bil v prepoznem obvestilo 

o organizaciji tabora in neustreznem terminu. Tako nas je bilo domačih 

udeleţencev tabora več kot leta 2009 skupno število pa je zaradi 

neudeleţbe kolegov iz IGM bilo manjše.  Tam smo obravnavali teme o 

gospodarski krizi, seznanili smo se belo knjigo Evropske komisije, nove 

spodbude za evropsko mladino, brezposelnostjo in pravicam, ki izhajajo 

iz nje, o vseţivljenjskem učenju in pridobivanju potrebne formalne 

izobrazbe, prav tako nismo mogli mimo predloga pokojninskega zakona 

in zakona o malem delo itd. Skratka tem in diskusij za tovrstno 

izobraţevanje ne zmanjka, če je le dovolj aktivnih poslušalcev. 

Tako so tudi letos so udeleţencev bil zadovoljni z organizacijo in 

geografski poloţaju tabora, kljub slabim vremenom, ki smo ga bili 

deleţni. 

Ţal pa zaradi fiksnih stroškov, ki jih imamo z taborom ne glede na število 

prijavljenih bomo morali, če bomo ţeleli obdrţati tak način izobraţevanja 

veliko več narediti na število udeleţencev. 

- Organizirano je bilo tudi enodnevno izobraţevanje v mesecu oktobru na 

koroškem in sicer ga je organiziral kolega Vili Novak tema pa je tekla 

sindikat in mladi v sindikatu. Slednje izobraţevanje je bilo obiskano kar v 

lepem število saj je bilo preko 40 udeleţencev aktiva mladih na 

Koroškem. 

- Tradicionalno smo se tudi udeleţili letnih in zimskih iger SKEI Slovenije.  

- Še vedno aktivno sodelujemo pri Odboru za mlade pri ZSSS. 

- Mladi so se udeleţili tekmovanja pri gradnji sneţnih gradov v Črni na 

Koroškem. 

- Sodelovali smo pri organizacijah proslav ob delavskem prazniku 1. MAJ. 

- Imeli smo tudi predstavitev na srečanju s sindikatom Metalaca Hrvaške v 

Krajnski Gori 

-  

3. MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

- V maju mesecu smo štiri dni gostili kolege iz Bavarske IG Metall. V teh 

dneh smo se udeleţili; 

V Ljubljani posveta sekretarjev in konference ki je organizirala zsss na 

konferenci smo s kolegi iz Nemčije imeli predstavitev našega dela in 

sodelovali smo v debati poloţaj mladih na trgu dela, mladi med 

izobraţevanjem in zaposlitvijo, mladi in delo, pomen zdruţevanja v 

sindikate… Na posvetu sekretarjev pa je bila tema o krepitvi organizacije 

in njenega članstva preko organiziranja mladih. Stroški organizacije in 

dvodnevnega bivanja so se pokrili zsss s podporo Evropske unije. 
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Dva dni pa smo goste gostili v Velenju tam smo se udeleţili sestanka 

mladinske organizacije Velenje na katerem so razpravljali o strategiji in 

razvoju mladine v Velenju. Ostal čas pa smo porabili za ogled tovarne 

Gorenje, ogled muzeja premogovnik ter za druţenje. Stroške bivanja v 

Velenju pa je pokril Skei Gorenje.            

- V jesenskem času pa se je Joţe Vajdič član mladih udeleţil konference – 

EU 2020 Strategy – trade union actions (strategija sindikalnih dejavnosti), 

ki je potekala na Švedskem mesto Rüno. Namen konference je bil 

seznanjanje s strategijo EU 2020, ki je dopolnilo k Lizbonski pogodbi. 

- Dva predstavnika mladih sta se preko zsss tudi udeleţila seminarja v 

Španiji na temo delo z mladimi.  

 

 

 

 

Priloge: 

Poročilo tabora Ribno  

Poročilo srečanja predstavnikov mladih SKEI – IG METALL 

Poročilo s konference EU 2020 Strategy – trade union actions Rüno Švedska 

 

 

Poročilo je napisal Aleš Vodovnik 

 

 

 

         Komisija za vprašanja mladih 

         Predsednik: Aleš Vodovnik 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 
 


