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1. PREDSTAVITVE NA ŠOLAH IN STOJNICAH  
Tudi letošnje leto ostaja program glede predstavitve na šolah in stojnicah 
podoben lanskemu saj je skoraj nemogoče planirat določeno število 
predstavitev, katere pa so povezane z interesom v posameznih regijah in 
financami, ki so nam na razpolago. Definitivno pa je potrebno na predstavitvah 
narediti več kot preteklo leto. 
 
- PREDSTAVITVE NA ŠOLAH: Predstavitev sindikata SKEI in SKEI-
MLADI bomo predstavili na šolah v različnih mestih in krajih v Sloveniji. 
Skoraj nujno je, da ustanovimo aktiv mladih tudi v Podravju. 
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 območji in 
ReO SKEI. 
- 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. 
 
Predvidena potrebna finančna sredstva za omenjene aktivnosti, vključno z 
nabavo promocijskega materiala. 4.500,00 € 
 
 
 



2. AKTIVNOSTI IN AKCIJE ZA ČLANE SKEI-MLADI 
 
- Seje komisije za mlade 
- Aktivno bomo sodelovali pri proslavah ob mednarodnem delavskem 

prazniku 1. MAJ 
- 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. 
Predvidena potrebna finančna sredstva: 3.500,00 € 
 

3. ORGANIZACIJA TABORA 
Ker smo v lanskem letu organizirali prvi tabor kateri se je pokazal v pozitivni 
luči, bomo tudi letos planirali organizacijo tabora. Glede na lansko izkušnjo se 
bomo potrudili, da bo letos še večje število udeležencev in bogatejši program. 
Podrobnosti se še bomo dogovorili na sejah komisije za mlade. Temelji tabora bi 
še vedno bili izobraževanje, promoviranje sindikata in druženje. 
Predvidena potrebna finančna sredstva: 9.000,00 € 
 
 

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.  

Predviden strošek ( prevoz, dnevnice, cestnine ) : 1.500,00 € 
  

- 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.  

Predviden strošek za člane komisije 2.500,00 € 
 
 
 
SKUPAJ VSI PREDVIDENI STROŠKI ZA LETO 2010: 21.000,00 € 
 
Delo z mladimi ni strošek, delo z mladimi je investicija, kako pa znamo 
investicijo izkoristit pa je odvisno od nas vseh, ki smo kakor koli povezani z 
sindikatom in ne samo od posameznikov. 
Zato je moje mnenje, da je delo z mladimi potrebno ohranit oziroma nadgradit 
saj v nasprotnem primero pomeni dolgoročno stagniranje sindikata. To je 
spoznala tudi zveza svobodnih sindikatov Slovenije zato se je aktivno pričela 
ukvarjati z mlado populacijo.  
Leto 2009 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 tak denar pa pomeni zapravljen denar.  
Zato RO SKEI Slovenije prosimo, da potrdi naš plan aktivnosti za leto 2010 
tako finančno kot vsebinsko. 
Saj ta plan pomeni vzdrževanje nivoja dela z mladimi glede na prejšnja leta. 
 
Sindikalni pozdrav! 
 
Napisal Aleš Vodovnik. 
 
 
 
 
       Komisija za vprašanja mladih 
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Dostavljeno:  

- člani Komisije za vprašanja mladih 
- predsednica SKEI Slovenije, ga. Lidija Jerkič 
- sekretar za regionalizacijo, g. Albert Vodovnik 
- IO SKEI Slovenije 
- RO SKEI Slovenije 
- Arhiv, tu 


