
Resolucija SKEI mladi 2011: 

 

Pravičnost 

Mi mladi, strokovnjaki strojne in elektro stroke želimo biti del družbe, kjer bo  naš 
prispevek znal biti cenjen v primerjavi z drugimi poklici. Zaposleni smo v panogi kjer so 
najtežji pogoji dela in možnosti za uspeh, zato naj nam bo namenjeno več pozornosti in 
spodbud. V Sloveniji smo eni redkih, ki prinašamo denar v Slovenijo. Delamo z majhnimi 
dobički a velikimi uspehi. 

Mladi, člani sindikata SKEI želimo, da se strojna in elektro stroka bolj spoštuje, upošteva in 
nagrajuje. Želimo pravično razdelitev ustvarjenega dohodka tako v podjetjih kot v 
Sloveniji.  

Zato moramo postati najboljši, ker bomo le tako ohranili vse pridobljene dobrine ter bivali 
v socialni državi v kateri si želimo prebivati in delati tudi mi mladi. 

 

Rast in odgovornost 

Želimo delovati v smeri ustanavljanja, nadgrajevanja in ohranjanja vedno bolj 
perspektivnih delovnih mest, ker so le-ta gibalo napredka in razvoja. Mladi želimo v 
podjetjih delovati kot napredna sila. Želimo, da se nas v podjetjih bolj upošteva kot sedaj. 
V podjetjih naj se vzpostavi model izobraževanje, ki bo prvenstveno namenjeno predvsem 
mladim, da boste lahko na nas prenesli svoje bogate izkušnje ter kasneje tudi 
odgovornosti. 

Pripravljeni smo prevzeti odgovornost za prihodnost. V času formalnega izobraževanja se 
želimo izobraževati po najnaprednejših metodah in delati na najmodernejših strojih da 
bomo že takoj ob nastopu dela v podjetju znali in bili pripravljeni prevzemat 
najzahtevnejše naloge, ki nam kot mladim pripadajo. To so najtežja in najbolj zahtevna 
opravila. Takoj in ne kasneje! Saj bodo tudi generacije katere pridejo za nami počele isto. 
Mi pa bomo, na starost, zaradi iztrošenosti delali (upam) na prilagojenih delovnih mestih in 
delovnem času. 

 

Izobrazba,  varnost in zaupanje 

Mladi izobrazbo in voljo imamo. Kaj bomo z njo počeli, kje se dokazali pa je odgovornost 
vas starejših, kateri odločate.. ali in kdaj, nam boste daste priložnost. 

Mladi, člani sindikata SKEI želimo živeti in delati v pravni in socialni državi, kjer se bomo 
počutili varne in osvobojene vseh negativnih sporočil s katerimi nas bombardirajo vsak 
dan. Želimo da se oblikuje in izvede program, kateri bo privedel do večjega zaposlovanja 
in vključevanja mladih v procese dela in dostojnega bivanja. Potrebno je opraviti analizo 
stanja na področju organiziranja in potreb mladih. Prizadevali si bomo, da bodo čim hitreje 
sprejeti ključni akti za načrtovanje razvoja, dela in bivanja mladih.  

 
Želimo in hočemo samo pravično delati in bivati v Sloveniji. 

 

Poiščimo skupaj način, da bomo koristni del družbe, da bomo delali, bivali in ustvarjali. 

 

 


