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1. PREDSTAVITVE NA ŠOLAH IN STOJNICAH  
 
- PREDSTAVITVE NA ŠOLAH: Predstavitev sindikata SKEI in SKEI-
MLADI bomo predstavili na šolah v različnih mestih in krajih v Sloveniji.  
Glede na interes in dogovor s predsedniki – sekretarji regij. 
Skoraj nujno je, da ustanovimo aktiv mladih tudi v ostalih regijah po Sloveniji 
Vse podrobnosti glede sklica seje in predstavitve Komisije bomo predhodno 
dogovorili s predstavniki območji in ReO SKEI, glede na njihov interes. 
- STOJNICE: svoje aktivnosti in s tem pridobivanje novih članov SKEI-
MLADI bomo predstavili na stojnicah. Predstavitev bo potekala po mestih kjer 
bodo izrazili  željo v aktivih oziroma predstavniki območji in ReO SKEI 
Dobrodošlo bi bilo, da bi pri takih predstavitvah aktivno sodelovali sekretarji po 
regijah kateri poznajo lokalne prireditve oz razne občinske praznike na katerih 
bi bilo primerno, da se predstavimo. 
 
 
 
 

2. AKTIVNOSTI IN AKCIJE ZA ČLANE SKEI-MLADI 
 
- Seje komisije za mlade, se bodo prilagajale predstavitvam oziroma raznim 

srečanj. 
- Aktivno in organizirano bomo sodelovali pri vseh protestnih akcijah, ki 

jih bo organizirala ZSSS in SKEI Slovenije. Po potrebi bomo v pomoč 
tudi našim OO in ReO SKEI. 



- Tradicionalno se bomo udeleževali vseh športnih aktivnosti, ki jih 
organizira Skei. 

- Sodelovali bomo v akcijah in aktivnostih, ki jih bo vodil Odbor za mlade 
pri ZSSS. 

- Organizirali bomo družabna, delovna in kulturna srečanja za člane SKEI-
MLADI 

- Organizirali bomo predstavitev gostov iz Nemčije. 
- Prisotni in aktivno bomo sodelovali v svetu za mlade pri republiki 

Sloveniji. 
- Aktivno bomo sodelovali tudi z aktivom mladih preko zsss 

 
3. ORGANIZACIJA TABORA 

Udeležili se bomo tabora v Nemčiji (Thalmaessing), ki ga organizira IG Matall, 
če bo dovolj sredstev bomo tudi letos organizirali izobraževalni tebor v Ribnem, 
ki ga smo ga že dve leti zapored in se je pokazal v pozitivni luči. 
Podrobnosti se še bomo dogovorili na sejah komisije za mlade. Temelji tabora bi 
še vedno bili izobraževanje, promoviranje sindikata in druženje. 
 
 
 

4. MEDNARODNE AKTIVNOSTI 
Tako kot leta, do sedaj sem mnenja, da mednarodne aktivnosti ostanejo v planu 
tudi v letu 2010. Aktivnosti je potrebno vzdrževati tako zaradi mednarodnega 
ogleda sindikata kot zaradi samega izobraževanja komisije in izmenjav izkušen 
z delo mladih. 

- tradicionalno imamo delovno izmenjavo z mladimi iz IGM Bavarske in 
IGM Nürnberg. Obiska pri njih se udeležijo 4 naši člani. Na delovnem 
obisku imamo sestanke s predstavniki mladih in Sveti delavcev v 
podjetjih. Stroške bivanja krije IGM Bavarske. Stroški SKEI so dnevnice 
po uredbi in prevozni stroški.  

  
- Obisk kolegov iz IGM Bavarske v Sloveniji. Stroške bivanja pokrijejo 

donatorji iz podjetij. Stroški, ki jih ima SKEI so prevozni stroški za člane 
komisije, ki sodelujejo pri izvedbi programa srečanja. Pri obisku bomo 
predvidoma organizirali krajši seminar z mladimi in gosti is tujine.  

 
 
 
 
Leto 2010 se je pokazalo, da če želimo delo z mladimi, opravljati kvalitetno so 
zato nujna tudi sredstva, če so sredstva prenizka je delo nekvalitetno in 
neučinkovito.  



Zato RO SKEI Slovenije prosimo, da potrdi naš plan aktivnosti za leto 2011 
tako finančno kot vsebinsko. 
Saj ta plan pomeni vzdrževanje nivoja dela z mladimi glede na prejšnja leta. 
 
Sindikalni pozdrav! 
 
Napisal Aleš Vodovnik. 
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