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I. UVOD 

 

Utečena praksa je, da se za nivo SKEI Slovenije pišejo redna letna poročila in da z INFO 

SKEI mesečno obveščamo o naših glavnih aktivnostih oz. dogodkih. To zgoščeno poročilo je 

sestavni del kongresnih dokumentov, s katerimi udeleţencem kongresa in drugim 

zainteresiranim poročamo o svojem delu. Podana je zgoščena vsebina z najpomembnejšimi 

dogodki po poglavjih klasičnih sindikalnih aktivnosti in nalog, s čimer se omogoča splošna 

analiza in ocena delovanja v preteklem obdobju med kongresoma, pa tudi podlaga za 

načrtovanje izboljševanja delovanja v bodočnosti (razčlenjevanje, miselno sklepanje). S tem 

prikazujemo tudi prepoznavnost SKEI v primerjavi z drugimi sindikati v drţavi. V SKEI 

uporabljamo pisna poročila tudi kot komuniciranje s člani našega sindikata, ZSSS in EMF ter  

IMF, pa še za multilateralno in bilateralno prekomejno sodelovanje. V širšem smislu s 

poročanjem še izkazujemo naše prednosti in slabosti ter kulturo in filozofijo naše sindikalne 

organizacije za primarno interesno skupino – članice in člane SKEI, sekundarno pa še za širšo 

javnost. Ker smo resna organizacija in tekmujemo z drugimi sindikati, pri poročanju 

uporabljamo naslednja načela: zanesljivost, primerljivost, razumljivost, popolnost in 

objektivnost, kar omogoča institucionalni organizacijski nadzor nad našim delom. In ker smo 

tudi samokritični, se zavedamo, da moramo izboljšati poročanje in morda bomo ţe pri 

naslednjem poročilu še bolj »profesionalni« (tako po vsebini kot po obličnosti) z vnaprejšnjim 

imenovanjem t.i. »projektnega tima« za pripravo poročila. Vsekakor je cilj poročila glavni 

interesni skupini pribliţati pretekle dogodke med obema kongresoma in jo ponovno spomniti 

na glavne dogodke tako, da bi bil način dovolj privlačen in zanimiv ter lahko bran, kar seveda 

omogoča tudi objektivno razpravo (če se za to pokaţe potreba) kot notranje koristnosti 

poročila. Ne zanemarjamo pa še dodane vrednosti, ki se nanaša na zunanjo koristnost – 

povečati interes včlanjevanja v SKEI. Aktivnosti pomenijo povsem odprt del poročanja, 

finance pa bolj zaprt del predvsem za nadzorni odbor, izvršni odbor in republiški odbor SKEI. 

Tako je poročilo bolj usmerjeno v aktivnosti, ki smo jih izvajali, ne pa v številke. Aktivnosti 

so izvajali: izvršni odbor, republiški odbor, nadzorni odbor, statutarna komisija, komisije za 

kolektivne pogodbe (oz. pogajalske skupine), komisija za kadrovska vprašanja, sindikalna 

priznanja, izobraţevanje in pritoţbe, komisija za varstvo in zdravje pri delu, komisija za šport, 

komisija za ţenska vprašanja, komisija za mlade, organi območnih oz. regijskih organizacij, 

sindikalne podruţnice SKEI in posamezni člani oz. članice SKEI ter zaposleni v sekretariatu – 

vsem zahvala za njihov vloţen trud in delo.  

 

 

II. ZGOŠČENO POROČILO 

 

VI. kongres SKEI Slovenije je najboljša priloţnost za vpogled v preteklo petletno obdobje. 

Gre za prvi petletni mandat. Odločitev zanj je bila pravilna. V tem mandatu, če kaj, dolgčas ni 

bilo. Ţe sam začetek je bil neponovljiv, ker seveda ţelim, da bi bilo dobesedno. Naj se nikoli 

več ne ponovi, da bi morali uporabljati takšne instrumente, postopke in ukrepe kot smo jih 

morali leta 2006. Naj ti členi našega statuta ostanejo za vedno mrtva črka na papirju. Ţal se 

vedno najdejo posamezniki, ki ne znajo ali zmorejo realno oceniti svojih sposobnosti in 

ravnanj, niti razumeti jasnih sporočil svojih kolegov. Koliko koristi s tem naredijo, je seveda 

zanje postranskega pomena. To »epizodo« smo uspešno zaključili. Ne bi je bilo mogoče, če 

najodgovornejši zaupniki, člani izvršnega in republiškega odbora ne bi ravnali odgovorno in z 

ţeljo, da se SKEI ne le obdrţi, temveč okrepi. Skupno delovanje vseh je zagotovo ena od 

značilnosti mandata. Kratkotrajno navidezno mirno razdobje je leta  2008 presekala kriza. 

Znašli smo se v razmerah, ki jih nihče ni pričakoval, v razseţnostih, ki so bile še malo  pred 
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njo nepredstavljive. Kriza do danes ni minila, je pa izgubila strupene konice, vsaj v preteţni 

večini naše dejavnosti. Premalo časa je, da bi opisala vse naše aktivnosti. Skupno jim je to, da 

smo si prizadevali ohraniti dostojen socialni poloţaj delavcev, tudi za ceno krajšega delovnika 

in ponekod zniţanih plač. Subvencioniranje delovnega časa je pripomoglo k laţjemu 

premagovanju krize, ni pa je seveda preprečilo. Izguba delovnih mest je bila občutna, 

povečalo se je število stečajev, prisilnih poravnav, tudi likvidacij. SKEI je tu opravljal teţko 

nalogo, a vendar v največjem moţnem obsegu, ki ga je lahko: od informiranja do 

organiziranja, od socialne do pravne pomoči, od protestnih shodov do posvetov. Organizirali 

smo prvo splošno opozorilno stavko - 13. november 2009 bo ostal zapisan v zgodovini 

delavskega gibanja. Dosegli smo podpis aneksov h KP, s katerimi smo v obdobju največje 

krize dosegli občuten dvig osnovnih plač, prvič pa tudi določili minimalno plačo za dejavnost. 

 

Praznovali smo 20. letnico obstoja in ob 

tej priloţnosti o SKEI naredili film.  

Film sam po sebi je poročilo o nekem 

obdobju, ki ni bilo lahko nikoli. Še 

kopico drobnih stvari smo naredili: od 

zloţenk, spletne strani, mesečnika s 

katerim obveščamo člane, promocijski 

material. Na videz drobne stvari v 

resnici veliko dela. 

 

Za člane smo obnovili kolektivne 

pogodbe, ne le enkrat dvignili osnovne 

plače, jim omogočili ugodnejše 

kreditiranje in ugodne nakupe, 

pomagamo jim z našo vsakodnevno prisotnostjo, svetovanjem, pogajanji pri delodajalcih, 

sklepanjem podjetniških KP, pravno in solidarnostno pomočjo. Večjo učinkovitost bi morala 

v naslednjem obdobju pokazati tudi mreţa na terenu. Po več kot desetih letih smo od ideje,  v 

zadnjem obdobju vendarle prišli do realizacije lastne mreţe regijskih organizacij. Prav tu nas 

čaka še veliko dela, če hočemo, da bo član dobil pravočasno, ustrezno in strokovno pomoč. 

 

Preteklo obdobje so seveda zaznamovali ljudje. Niti zavedamo se ne, koliko posameznikov je 

vpetih v delo SKEI. Nekateri so bolj izpostavljeni, drugi manj. Eni prihajajo, drugi odhajajo. 

Prepričana sem, da vsi svoje poslanstvo opravljajo v skladu z najboljšimi zmoţnostmi. Seveda 

so povsod izjeme, a te bi morali čim prej zamenjati. Moţnosti niso neomejene, daleč od tega. 

Bilo je obdobje, ko smo bili za vse, a prav vse, krivi sindikati. Krivično, nedopustno, grobo, 

neutemeljeno so napadali posameznike in sindikalne organizacije na splošno. A nihče od 

kritikov tega dela v praksi ni poskusil niti od blizu. To seveda ne pomeni, da do svojega dela 

nismo kritični. Smo, sami bi našli še kako napako več, a to je sestavni del vsake dejavnosti. 

Kot rečeno, slabe zglede je treba zamenjati, če to res so, sicer pa pomagati vsakemu, ki se tega 

najbolj nehvaleţnega dela v naši druţbi loti. Na tem mesu v članstvo vabim vse kritike in jim 

ponujam moţnost, da tudi z dejanji, ne le besedami, pokaţejo na drugačne poti in moţnosti.  

 

Detajlno poročilo vam bo povedalo še mnogo več. Kriţem rok res nismo sedeli, vsaj večina 

ne. To se vidi tudi v rezultatih. Eden redkih sindikatov smo, ki mu članstvo ne upada, če 

seveda odštejemo posledice krize. Ţal pa se tudi nam občutno ne povečuje. Res je to trend 

celotne EU ali pa sveta, če hočete. A s tem se ne moremo kar sprijazniti. Vse preveč ljudi 
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enostavno participira na delu, ki ga financirajo člani. O solidarnosti bi tu teţko govorili. 

Pokaţe se, kot vredno, da tisti, ki imajo manj, pomagajo tistim, ki imajo več. A rešitev tega 

spada ţe v program dela. 

 

Na koncu bi se ţelela zahvaliti vsem, ki so kakorkoli prispevali k delu SKEI. Nihče ni 

nepomemben in le skupaj lahko doseţemo več. Hvala vsem, članom, ki vztrajajo z nami, 

sindikalnim zaupnikom za njihovo prostovoljstvo, članom  organov v podjetjih, ReO in OO 

SKEI, sekretarjev ReO in OO, strokovnim sekretarjem.  

 

 

III. AKTIVNOSTI PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

  

1. Vzdrţevanje socialne drţave, trajnost gospodarskega, socialnega 

in okoljskega razvoja industrije ter s tem krepitev poloţaja 

delavcev v industriji  

 

 V Celju smo izvedli problemsko konferenco na temo »Ravnoteţje dela in kapitala – 

pravično plačilo« 

 V Ljubljani smo sodelovali v javnem protestu s peticijo za visoko kakovost javnih 

sluţb (v Sloveniji smo za Francijo zbrali največ podpisov) 

 Poslali smo pobudo za vključitev naših podjetij v projekt »Druţini prijazno podjetje« 

 Komisija za varstvo in zdravje pri delu je organizirala sestanek s strokovnjakinjo dr. 

Metodo Dodič Fikfak na temo »Poklicne bolezni« 

 Sodelovali smo pri oblikovanju Socialnega sporazuma 2007 – 2009 

 S sindikati zasebnega sektorja smo oblikovali jasno zahtevo za upoštevanje inflacije in 

rasti produktivnosti pri povišanju plač  

 S kakovostno pravno pomočjo smo na sodišču obranili zakonsko izvedbo stavke v 

MEHANU Izola  

 Predstavili smo poglede SKEI kot sestavni del stališča ZSSS do predloga Zakona o 

participaciji delavcev na dobičku 

 Vidno smo prispevali k udeleţbi v demonstracija v Ljubljani pri zahtevi za povišanje 

plač  

 S sodelovanjem pri pripravi vsebine novega 

Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju smo dosegli, 

da neizplačanih plač in nadomestil plač ter 

odpravnin delavcem, katerih delo je postalo 

nepotrebno, kot terjatve ni več potrebno prijavljati 

 Z lobiranjem smo dosegli, da se je razprava o 

vprašanju ohranitve podjetja Siemens transportni 

sistemi Maribor pred likvidacijo »prenesla« v 

Drţavni svet (ţal je obveljala odločitev lastnika, da 

podjetje likvidira), s protesti pa smo izrazili 

nestrinjanje z likvidacijo podjetij TIKI Gorenje v 

Ljubljani, LTH iz Škofje loke in MOSTOVNE iz 

Kočevja 

 Ob dnevu kadrovskih delavcev smo sodelovali na 

okrogli mizi na temo »Dobri zgledi vlečejo« 
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 Z močno udeleţbo smo sodelovali na vseevropskih demonstracijah v Ljubljani  

 S spremembami in dopolnitvami Zakona o dohodnini so bile realizirane zahteve 

sindikatov o dodatnih olajšavah za osebe z najniţjimi plačami  

 V Moravskih Toplicah smo izvedli 

problemsko konferenco o 

problematiki plač v Pomurju 

 V okviru ZSSS smo oblikovali in 

predali naše protestno stališče proti 

predlogu revizije evropske 

Direktive o delovnem času 

 Vladi RS smo poslali pisni apel, da 

je potrebno v finančni krizi in 

gospodarski recesiji z ustreznimi 

ukrepi pomagati delavcem v 

kovinski in elektroindustriji 

Slovenije 

 Aktivno smo sodelovali pri 

pripravi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa in sprejeli 

Navodila za ravnanje sindikalnih podruţnic SKEI 

 Zaradi problematike delovanja inšpekcij za delo smo organizirali sestanek z 

republiškim inšpektorjem Borutom Brezovarjem 

 Sodelovali smo na konferenci o »Druţbene odgovornosti podjetij« 

 Sodelovali smo v protestih, ki so spodbudili Vlado RS k sprejemu Zakona o minimalni 

plači z bistvenim povečanjem njenega zneska   

 Sodelovali smo v javni tribuni na temo »Socialno partnerstvo in strukturne reforme« 

 Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju zakonodaje: zdravstvena in pokojninska 

reforma, trg dela, malo delo, delovna razmerja, dohodnina, socialni prispevki… in 

protestirali proti slabim predlogom in rešitvam, tudi z zbiranjem podpisov za 

referenduma in udeleţbo na referendumih  

 V okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007 – 2013 je SKEI partner na 

projektu Chance4Change – 

Razvoj, izvedba in vrednotenje 

programov za izboljšanje 

subjektivnega dobrega počutja  

 Aktivno smo sodelovali na 

konferencah o stresu, malem delu 

in evropskih svetih delavcev ter o 

univerzalnem temeljnem dohodku 

 Sodelovali smo v akaciji Rdečega 

kriţa, Karitasa in Radia Slovenija 

»Pomagajmo zdaj« 

 

2. Kolektivna pogajanja 

 

 Vsako leto smo se pogajali o tarifni prilogi k 3 KPD, temu pa so sledila pogajanja na 

podjetniškem nivoju za povišanje vseh osnovnih plač 
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 Z argumenti smo zavrnili predlog delodajalcev za prestavitev dogovorjenega povišanja 

najniţjih osnovnih plač, z izvedbo splošne opozorilne stavke in napovedjo stavke smo 

dosegli pogajanja o povišanju najniţjih osnovnih plač v kovinski industriji Slovenije  

 Na naš predlog so vse 3 KPD, katerih podpisnik smo, dobile status razširjene 

veljavnosti 

 Ustanovili smo posebno komisijo za obravnavo vlog delodajalcev v zvezi s postopnim 

prehodom na izplačevanje cele minimalne plače 

 Z določitvijo najniţje plače v 2 KPD, katerih podpisnik smo, smo pomembno 

prispevali k določitvi novega višjega zneska minimalne plače po zakonu  

 Na skupnem sestanku z delodajalci smo ugotovili voljo strank 3 KPD, katerih 

podpisnik smo, da brez spremembe KPD ni mogoče skrajšati polni delovni čas s 

posledico zniţanja osnovne plače, kasneje pa smo zavrnili predlog delodajalcev za 

spremembo KPD, ki bi to omogočal 

 Zaradi kritike slabe prakse in promocije dobrih praks v kolektivnih pogajanjih smo na 

spletnih straneh SKEI odprli rubriko »črna in bela lista delodajalcev« 

 Zaradi problemov v industriji je prišlo do zastoja v pogajanjih za KPD za kovinske 

materiale in livarne, zaradi česar je bil razširjen socialni dialog tudi na Ministrstvu za 

delo, druţino in socialne zadeve ter na Ministrstvo za gospodarstvo glede potrebnih 

sistemskih ukrepov Vlade RS  

 Okrepili smo kolektivna pogajanja za sklepanje podjetniških kolektivnih pogodb 

 

 

3. Izobraţevanje (seminarji) 

 

 Za člane IO in sekretarje SKEI seminar 

na temo »Kako izboljšati uspešnost 

sindikata« (finančni vidik – v kakšni 

luči nas vidijo člani, vidik poslovanja s 

člani in partnerji – kako nas vidijo člani 

in partnerji, vidik notranjih poslovnih 

procesov – izkazovanje svoje 

odličnosti, vidik učenja in rasti – kako 

in kje nadaljevati s spremembami in 

izboljšavami)  

 V okviru industrijskih sindikatov 

seminar na temo »Kako okrepiti 

skupno sodelovanje« 

 Izvedli smo seminar za avstrijske sindikate, ki smo jim predstavili organiziranost, 

kolektivna pogajanja in plačno politiko SKEI 

 Za predsednike in sekretarje območnih in regijskih organizacij SKEI seminar na temo 

»Posameznik v timu« 

 Zakonodajna ureditev invalidov in prispevkih ter davkih na plače in nekatere prejemke  

 Območne in regijske organizacije so izvedle vrsto seminarjev predvsem  za področja 

delovnopravne zakonodaje, socialne varnosti in kolektivnih pogajanj ter stavke 

 Izvedli smo delavnico na temo »Kako naprej pri povišanju plač«  

 Seminar na temo »Moja dobra predstavitev« 

 Seminar Trojka: izkušnje predsedujočih v EU v povezavi s sindikati 
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 Mednarodni seminar v organizaciji fundacije Otto Brenner o sodelovanju delavskih 

predstavnikov v multinacionalkah 

 Seminar o treh temah (v Omišalju): organiziranost SKEI, novosti ZDR in udeleţba 

delavcev na dobičku 

 Mednarodni seminar na temo »Dostojno delo za delavce kovinske industrije« 

 Na mednarodnem seminarju v organizaciji Mednarodne organizacije dela, ZDS in 

GZS smo predstavili vidik SKEI do kolektivnih pogajanj v Sloveniji 

 Seminar na temo »Kako povečati učinkovitost SKEI« 

 Posvet o potrebni vsebini izobraţevanja za sekretarje 

 

4. Organizacijski razvoj SKEI za krepitev akcijske sposobnosti 
 

 Z izvolitvijo Lidije Jerkič za podpredsednico Drţavnega sveta smo potrdili zaupanje v 

naše kadre  

 Sodelovali smo v koordinaciji industrijskih sindikatov v ZSSS  

 Bili smo aktivni soustanovitelji aktiva mladih pri ZSSS 

 Aktivno delovanje delegacije SKEI na Kongresu ZSSS 

 Aktivno kreiranje politike za krepitev vloge ZSSS glede na potrebe sindikatov 

dejavnosti 

 Predstavljanje delovanja mladih v SKEI 

 Udeleţba v javni tribuni za študente 

(predstavitev dela sindikatov, predvsem 

z mladimi) 

 Reorganizacija območnih organizacij 

SKEI v regijske  

 Aktivno sodelovanje s stališči pri 

reorganizaciji ZSSS oziroma njenih 

območnih organizacij glede na sprejeto 

politiko SKEI, ki pelje k enotni 

organiziranosti v okviru ZSSS 

 Dogovorili smo se za namenski deleţ 

članarine za izvajanje projekta pridobivanja novih članov 

 Projektna skupina je v območnih oziroma regijskih organizacijah SKEI predstavljala 

projekt pridobivanja novih članov  

 Komisija za ţenska vprašanja je v zainteresiranih območnih oziroma regijskih 

organizacijah SKEI predstavila svoje delo  

 

5. Finančna disciplina 

 

 Napotila za saniranje finančnega stanja v OO SKEI Koroška 

 Zbrali smo namenska finančna sredstva pomoči članom SKEI, ki so utrpeli škodo 

zaradi poplav  

 Od informacijskega pooblaščenca smo dobili odgovor, da je podjetje v primeru 

izplačevanja sindikalne članarine sindikatom za svoje delavce zgolj pogodbeni 

obdelovalec, ki mora na podlagi 210. člena ZDR in pogodbe s sindikatom izplačevati 

članarino (osebno privolitev mora zagotoviti vsak sindikat sam za svoje člane, ne pa 

delodajalec) 
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 Glede na noveliranje zakona o dohodnini lahko vsak davkoplačevalec od odmerjene 

dohodnine nameni največ 0,5% instituciji / institucijam, ki jo / jih sam izbere 

(ocenjujemo, da je takšnih odločitev premalo in da bi morali sindikalni zaupniki med 

člani bolj širiti / propagirati to moţnost, da se nameni SKEI, s čimer bi lahko izboljšali 

vire sredstev in s tem omogočili financiranje več skupnih projektov) 

 Izboljšali smo finančno disciplino pri nakazovanju in zbiranju članarine 

 Uskladili smo naš deleţ financiranja ZSSS s pravilnikom  

 Z zavarovalnico ADRIATIC smo dogovorili višjo odškodnino ob plačevanju višjih 

zavarovalnih premij iz deleţa članarine, ki po razrezu pripada SKEI Slovenije 

 

6. Informiranje 

 

 Dogovorili smo se, da »domače in tuje novice« preoblikujemo tako, da bodo bolj 

brane in nastal je mesečnik INFO SKEI (zgoščena obvestila o pomembnejših 

dogodkih iz delovanja SKEI v preteklem mesecu) 

 Več delovnih sestankov v zvezi s posodabljanjem spletnih strani SKEI 

 Izvajali smo tiskovne konference v 

območnih oziroma regijskih 

organizacijah SKEI glede na skupne 

aktivnosti SKEI in specifično 

problematiko v podjetjih 

 Intervjuji oziroma vroče teme na RTV  

 Posodobili smo spletne strani SKEI 

Slovenije in širili njihovo vsebino 

 Proslavili smo 65 letnico Delavske 

enotnosti, našega skupnega časopisa 

ZSSS, v katerem se redno pojavljajo 

članki o aktivnostih članstva SKEI 

 

7. Šport, rekreacija, tekmovanja, proslave in priznanja 
 

 Predvsem preko Komisije za šport 

smo širili in izvajali dejavnosti: letne 

in zimske športne igre, ribolov, 

gremo na Triglav 

 Konferenca sindikalnih podruţnic 

SKEI je bila organizator letnih dni 

druţenj in športno rekreativnih 

dejavnosti na Koroškem 

 Sodelovali smo pri organiziranju 

prvomajskih proslav  

 V Celju smo organizirali dve 

tekmovanje varilcev 

 Nagrado Roţa mogota, ki jo 

podeljuje ZSSS, so prejele članice SKEI: Lidija Jerkič (2007), Verica Blagojevič 

(2009) in Mateja Gerečnik (2011) 
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8. Mednarodno sodelovanje 
 

 Delovni razgovor z generalnim sekretarjem EMF Petrom Scherrerjem o aktualnih 

vprašanjih evropskega sindikalnega 

gibanja in priprav na kongres EMF  

 Seminar za sindikalne zaupnike 

Srbije iz podjetij v slovenski lasti 

 Kongres EMF v Lizboni  

 Udeleţba na mednarodni konferenci 

v Grafenau in Pragi o problematiki 

agencijsko posredovanega dela 

 Sestanki IO EMF in odbora za 

politiko kolektivnih pogajanj EMF 

(pri zadnjem tudi enkrat gostitelji na 

Bledu) 

 Konferenca kovinarjev v Sarajevu 

 Bili smo gostitelji sestanka Višegrajske oz. novoustanovljene vzhodne regije Evrope 

in Dunajske memorandumske skupine ter bili aktivni udeleţenci na sestankih teh 

sindikalnih grupacij po vrstnem redu gostiteljev 

 Udeleţba v mednarodni šoli EMF za kolektivna pogajanja  

 Vedno aktivni na letnih seminarjih v Inzllu  

 Konferenca za jugovzhodno Evropo v Cetinju  

 Posvet z IGM Bavarska na temo politične stranke – mediji – sindikati  

 V Budimpešti izmenjava izkušenj pri včlanjevanju v EU za sindikate vzhodne in 

centralne Evrope   

 Sodelovanje na sestanku z evropskim sekretarjem Janezom Potočnikom v Bruslju na 

temo »Vključitev sindikatov v industrijske, tehnične in druţbene inovacije« 

 Snemanje dokumentarnega filma na temo o sindikatih v Sloveniji ob belgijski reţiji  

 Udeleţba na kongresih kovinarskih sindikatov v tujini 

 Mednarodna konferenca v Beogradu v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu  

 Sodelovali smo na demonstracijah v Strasbourgu in s tem aktivno prispevali, da 

revizija o delovnem času ni bila sprejeta 

 Sodelovali smo v skupnem projektu regije (s Furlanijo in Julijsko krajino iz Italije) o 

primerjavi kolektivnih pogodb in 

socialnih korektivov  

 Udeleţili smo se konference na 

Madţarskem o multinacionalkah  

 V Dunajski meomorandumski 

skupini smo sprejeli Deklaracijo o 

finančno – gospodarski krizi 

 Nadaljevali smo sodelovanje na 

skupnih projektih s portugalskim 

kovinarskim sindikatom SIMA  

 V Bruslju smo sodelovali na 10. 

konferenci fundacije Otto Brenner  

 Mladi SKEI so vzorno organizirali 
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mednarodno konferenco osmih drţav z izmenjavo izkušenj in idej o delu v bodoče ter 

sodelovali v vrsti druţenj / izobraţevanj v kampih  

 

 S hrvaškim sindikatom SMH smo 

sodelovali pri izvedbi skupnih 

izobraţevalnih seminarjev in 

izmenjavi praks  

 Makedonskemu sindikatu SIER smo 

pomagali z izobraţevanjem 

 Sodelovali smo na vseh Dnevih 

akcije – demonstracije, ki sta jih 

organizirala EKS in EMF  

  

    


