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Komisija se je glede aktivnostih za leto 2008 sestala na dveh sestankih. Realno 
stanje v Sloveniji in v Evropi je takšno, da število članov sindikata močno 
upada. Najbolj je to opazno pri mladih, ki se zaposlijo in jih članstvo v sindikatu 
ne najbolj zanima. O tem so potožili tudi predstavniki sindikatov – podpisniki 
memoranduma iz Dunaja. Na to problematiko je bila sklicana tudi mednarodna 
konferenca v Nürnbergu, kjer smo vsi navzoči sprejeli soglasen sklep, ki glasi, 
da bomo z vsemi sredstvi poskušali dvigniti zanimanje pri mladih za članstvu v 
sindikatu. SKEI je na konferenci bil predstavljen kot dober primer vsem ostalim, 
vendar smo sami mnenja, da pri tem ne mislimo obstati, temveč moramo naše 
delo in aktivnosti še nadgraditi. 
Naše aktivnosti za leto 2008 bomo vodili na več področjih. 
 

1. PREDSTAVITVE NA ŠOLAH, STOJNICAH IN V PODJETJIH 
V skladu s sprejetim projektom o pridobivanju novih članov bomo naše 
aktivnosti pri tem projektu vodili v treh sklopih. 
- PREDSTAVITVE NA ŠOLAH: predstavitev sindikata SKEI in SKEI-
MLADI bomo predstavili na 10 šolah v različnih mestih in krajev v Sloveniji, to 
so: Koper, Novo Mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Maribor, Celje, 
Postojna,Krško in Ravne na Koroškem. 
K predstavitvam na šolah bomo prilagodili tudi seje Komisije. Dogovorili smo 
se, da bomo te sklicali v kraju, kjer bo predstavitev na šoli. Vse podrobnosti 
glede sklica seje Komisije bomo predhodno dogovorili s predstavniki OO in 
ReO SKEI. 
- STOJNICE: svoje aktivnosti in s tem pridobivanje novih članov SKEI-
MLADI bomo predstavili na stojnicah v Velenju, Ravnah na Koroškem, Mežici, 
Ptuju, Ormožu, Novi Gorici in v Mariboru. 
Komisija si je dala za cilj, da bomo s temi predstavitvami v naš sindikat 
pridobili najmanj 300 novih članov SKEI-MLADI. 



- AKTIVNOSTI V PODJETJIH: to je novost pri našem delu, vendar smo 
mnenja, da lahko na tem področju naredimo marsikaj. Na naše sestanke, 
oziroma predstavitve bomo povabili mlade člane in nečlane. Na 
predstavitvah se bomo potrudili, da bomo v sindikat SKEI pridobili čim 
več do sedaj nezainteresiranih mladih delavcev. Tehnično se bomo o 
vsem dogovorili s sekretarji OO in ReO SKEI. 

- DRUGE AKTIVNOSTI ZA NAŠO PREPOZNAVNOST: navezali 
bomo stike s študentskimi servisi in se poskusili dogovoriti za skupne 
aktivnosti. Naše delo in sindikat SKEI bomo predstavili na radijskih 
oddajah, ki so namenjena mladim. Navezali smo stike s pristojnimi 
osebami, ki so nam dali zagotovilo, da lahko računamo na njihovo pomoč 
pri predstavitvah o našem delu in delu sindikata SKEI.  

 
 
2. AKTIVNOSTI IN AKCIJE ZA ČLANE SKEI-MLADI 
- tradicionalno bomo sodelovali pri gradnji snežnih gradov v Haleni nad 

Črno na Koroškem. 
- Aktivno bomo sodelovali pri proslavah ob mednarodnem delavskem 

prazniku 1. MAJ. 
- Aktivno bomo organizirano 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 kot partnerji udeležili tekmovanja na srednjih 
strojnih in elektro šol v Sloveniji. 

- 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. 

- Organizacija izleta 
 

 
3. ORGANIZACIJA SEMINARJEV 

Želimo si, da bi se tudi mladi čim več izobraževali in pridobili novih znanj. To 
željo imajo tudi člani SKEI-MLADI. Ko primerjamo število seminarjev, ki jih 
za mlade organizirajo v Avstriji in Nemčiji smo v našem sindikatu to zadevo 
malo zanemarili. Dejstvo je, da imamo med mladimi člani SKEI nekaj zelo 
obetavnih sindikalistov, zato bi bilo dobro, da se tudi na seminarje, ki jih 
organizira sindikat SKEI Slovenije povabi določeno število članov SKEI-
MLADI.  
Naš plan seminarjev je sledeč: 

- organizacija seminarja v Omišalju ( z mednarodno udeležbo ) v mesecu 
septembru za cca. 70 udeležencev. 

 



- organizacija seminarja v Radovljici za člane aktivov. Seminar bi 
organizirali v mesecu aprilu. Število udeležencev: 30 

- seminarji za aktive mladih na OO in ReO SKEI. 
 
 

4. MEDNARODNE AKTIVNOSTI 
Te aktivnosti je zelo težko planirati. Dejstvo je, da je teh aktivnosti vedno več, 
kajti tudi problematika glede mladih je vedno večja. Na tem področju se bomo 
udeležili tistih aktivnosti, ki so v interesu sindikata SKEI in ZSSS. 
Je pa nekaj zadev, katerih smo se do sedaj redno udeležili in so planirana tudi za 
letošnjo leto. Predvsem gre tu za sodelovanje med sindikatom IG Metall iz 
Bavarske in Nemčije. 

- vsako drugo leto se organizira kamp za mlade, ki ga organizira IGM 
Bavarske. Tabor za mlade bo od 22.5.-25.5.2008 v Thallmässingu. Redno 
se ga je udeležilo tudi cca. 30 članov SKEI-MLADI. 

- 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 in Samostalnog sindikata Metalaca 
Srbije v Sloveniji. Stroške bivanja pokrijejo donatorji iz Koroških 
podjetij. Stroški, ki jih ima SKEI so prevozni stroški za člane Komisije, ki 
sodelujejo pri izvedbi programa srečanja. 

- Letni seminar za mlade iz vseh republik bivše skupne države Jugoslavije. 
Seminar organizira IGM iz Nemčije. Stroške seminarja pokrije Fridrich 
Ebert Stiftung. 

 
 
Ob vseh aktivnostih ne bomo pozabili na ustanavljanje aktivov mladih v tistih 
OO in ReO SKEI, kjer aktivov mladih še ni. Cilj za leto 2008 so ustanovitev 
aktivov v Dolenjski in Beli Krajini, Celju, Posavju, Obalno Kraško-Notranjska. 
Intenzivno bomo spremljali delo in aktivnosti pri aktivih, ki so že ustanovljeni. 
V razvitih evropskih državah so sindikalni voditelji mnenja, da je SKEI pri delu 
z mladimi na pravi poti in da je potrebno, da z takšnim delom tudi nadaljujemo.  
Z doseženim smo zadovoljni tudi člani Komisije, vendar naša želja je, da naše 
delo nadgradimo, zato RO SKEI Slovenije prosimo, da potrdi naš plan 
aktivnosti za leto 2008. 
Sindikalni pozdrav! 
 
Napisal Vili Novak. 
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