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                                                                                                                            Velenje, 31. avgust  2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je pregovor, ki ga radi uporabimo, ko hočemo biti všečni mladim, oziroma povedati, da je mladim 

treba dati več veljave. Slednjega je v vsakdanji praksi vse premalo. Če staršem, učiteljem in 

mentorjem mlade uspe motivirati za šolske in obšolske dejavnosti v osnovni šoli, je to v srednji šoli 

že težje, povsem sami ostanejo v času študija in v iskanju prve zaposlitve. V tem času njihovega 

odraščanja bi se morala družba bolj zganiti. Tako šolske institucije, kot civilno družbena gibanja. 

Še posebej se starejša generacija premalo aktivira, kako mlade pripraviti za prevzemanje jutrišnje 

odgovornosti, ko bodo morali sprejeti izziv vodenja podjetij institucij in politike. 

O mladih smo začeli razmišljati tudi v sindikatih. Pri tem je naš sindikat SKEI v slovenskem 

prostoru bil med prvimi, ki je začel vključevati mlade v srednjih šolah, na fakultetah in tudi v času 

iskanja prve zaposlitve. Danes po desetih letih dela z mladimi, že lahko ugotavljamo določene 

uspehe. Lahko se pohvalimo, da imamo že zavidanja vredno številko članstva in mladi sami 

sooblikujejo svoje aktivnosti in snujejo načrte za prihodnost. Zaznali smo tudi slabosti in težave, 

ki jih bomo morali skupaj premagati. Na regijah še niso zaživeli aktivi mladih, le ti bi si morali 

izbrati tudi zaupanja vredna vodstva, si postaviti letne plane in zahtevati finančna sredstva za 

njihovo realizacijo. Še posebej 

pomembno je tudi imeti 

predstavnika mladih v regijskem 

ali območnem odboru. 

Najaktivnejši iz regij pa morajo 

imeti možnost kandidiranja za  

funkcije na SKEI Slovenije. 

O teh in podobnih temah so se 

mladi pogovarjali na taboru SKEI 

mladi v Ribnem pri Bledu od 18. do 

21. avgusta letos. Na taboru je bilo 

tudi 7 predstavnikov aktiva SKEI 

mladi iz ReO Velenje. Mladi so se 

na omenjenem taboru zbrali že 3. 

Na tem taboru si mladi pridobijo 

prepotrebno znanje in izkušnje, 

sklenejo nova prijateljstva in 

koristno izkoristijo poletni čas. 

Mladi o temi »participacija-kaj je to?« (Sliko prispeval M. Stefanović)  
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Zaradi dopustniških dni je je bilo v mesecu avgustu manj aktivnosti, tako po podjetjih kot na regiji; 

 

Sindikat SKEI BSH Nazarje je upravi posredoval pobudo za pogajanje o dvigu plač. S sindikalne 

strani je bil predlagan dvig plače za 7 %, ki je bil utemeljen z rastjo cen življenjskih potrebščin in 

pozitivnim poslovnim rezultatom v tovarni. Pobuda vredna posnemanja.  

 

V podjetja je bil poslan razpis in vabilo za jesenski seminar zaupnikov SKEI, ki smo ga 

poimenovali »Moč sindikalnega aktivizma«, na katerem pričakujemo okoli 60 zaupnikov SKEI iz 

podjetij. 

Ob tem smo si predstavniki ReO SKEI Velenje ogledali tudi lokacijo izvedbe omenjenega  seminarja, ki 

bo v hotelu Croatia v Dugi uvali v Istri. 

 

Iz regije je bila poslana prijava ekipe za 4. DP SKEI v ribiškem tekmovanju, ki bo letos prvič kot 

»Memorial FRANCA TRBUCA«. Tekmovanje bodo skupaj s komisijo za šport pripravili aktivisti SKEI 

iz Pomurja. Ribičem želimo dober prijem. 

 

Iz ReO SKEI Velenje smo nakazali denarno pomoč za zaposlene člane SKEI iz podjetja Karoserije 

d.o.o., v višini 1.000,00 €,  pri čemur so 600,00 € prispevale SP SKEI iz podjetij  Gorenja, 400,00 € pa 

ReO.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Sekretar:   

                                                                                                                                 Branko Amon l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


