
 

  
 

 

Komisija za vprašanja mladih 
 

Izobraževalni tabor Ribno 2010 
 

Komisija za vprašanje mladih »SKEI-mladi« je tudi letos organizirala izobraževalni tabor, ki 

so se ga udeležili mladi, ki končujejo formalno izobraževanje na fakultetah ter mladi že 

zaposleni v podjetjih. Skupno nam je to, da si z udeležbo na takšnih seminarjih pridobimo 

nova znanja in se seznanimo o problemih, s področja mladih. 

 

Seznanili smo se z Belo knjigo Evropske komisije - Nove spodbude za evropsko mladino, 

brezposelnostjo in pravicami, ki izhajajo iz nje, o vseživljenjskem učenju od pridobitve 

potrebne formalne izobrazbe do nujnega kasnejšega neformalnega izobraževanja, o 

reprezentativnosti sindikatov ter kako se pripravi evropski življenjepis Europass. Razpravljali 

smo tudi o aktualni temi novega pokojninskega zakona, pri tem seveda nismo mogli mimo 

zakona o malem delu. 

 

V neformalnih pogovorih med prostim časom pa smo si izmenjali izkušnje o položaju mladih 

v posameznih podjetjih, načrtih za prihodnost, aktualnih izobraževanjih. Najbolj veseli pa 

smo bili informacije, ki nam jo je podal sekretar IG Metall Kolu, ki je povedal, da se v 

Nemčiji kriza počasi končuje, saj vsi kazalniki kažejo na rast. Obenem pa se povečuje 

zaposlovanje mladih. 

 

Tudi letos smo pridobili nova izkušnje. Odprla pa so se tudi nova vprašanja. Npr.: Kako v 

podjetjih zagotoviti da bodo voljeni predstavniki IO izražali strukturo članov sindikata? Želja 

po aktivnejšem delu mladih v formalnih organih na nivoju podjetja. Kako doseči, prispevati k 

temu, da se bodo v Sloveniji kreirala takšna delovna mesta, da bomo vedno bolj izobraženi 

mladi lahko dobili delo ustrezno naši izobrazbi? Kako čimbolj učinkovito uporabiti čas ko 

smo brezposelni? Kako najhitreje pričeti z delom za katerega smo se izobraževali za ustrezno 

plačilo? Kako tudi med pripadniki sindikata uvesti vseživljenjsko učenje? Kako načrtno delati 

z skupinami mladih, da bo njihova zaposljivost bolj predvidljiva, kakovostnejša in bolj 

sigurna? 

 

Predavali so nam Lidija Jerkič, Bogdan Ivanovič, Albert Vodovnik, Nina Arnuš ter gosti iz 

tujine ...... 

 

Izobraževanja in delavnic so se udeležili mladi iz Posočja, Obalno kraške, Notranjske, 

Koroške ter Velenja. Pri izmenjavi mnenj in izkušenj pa so se nam pridružili tudi mladi iz 

Samostalnog sindikata metalaca Srbije. 
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