
              

                                                                                    
 

POROČILO 

Velenje, 10.7.2012 

 

POROČILO Bad Hofgastein (Avstrija) 03.07.-06.07.2012 

1. Evropska Konferenca Mladih – Investirajte v mlade 
 

 
UDELEŽENCI: 

 

 IGM jugend; 

 PRO-Ge jugend;  

 ACV-CSC Metea; 

 ABVV-Metaal; 

 IndustriALL; 

 NF Metallurgy - CL Podkrepa; 

 IGBCE; 

 VEM Motors GmbH; 

 FTM CGT; 

 SKEI Mladi,... 

 

 

Udeleženca iz vrst SKEI Mladi: Gorazd Prelog in Gašper Hostnik. 

 

 

                                                        



   

                                                     

                                                                                         

Glavne teme: 

 

- IZOBRAŽEVANJE 

- POKLICNO USPOSABLJANJE 

- VSEŽIVLJENSKO UČENJE 

- SOCIALNI SISTEM 

 
Konferenca se je pričela v petek, 4.7.2012 ob 9.00 uri. 

 

Pozdravne besede so izrekli: Rainer Wimmer (PRO-GE), Luc Triangle (INDUSTRIALL) in 

Jurgen Michlmayr (PRO-GE jugend). 

 

 

Bruno Berghmans (EMF youth), Robert Wittek (EMCEF youth) in Gerald Kreuzer 
(ETUF:TCL youth) so predstavili preteklo delo z mladimi v organizacijah iz katere 
prihajajo. 
 

Heinz Pichler je nato predstavil avstrijski šolski sistem. Imajo podobno ureditev kot Nemci in 
Švicarji, tako se otroci že pri 10. letih prvič odločajo o prihodnosti. Na šolski razvoj se čuti 
močan vpliv posameznih političnih strank. 
Peter Schlogl je razložil poklicno usposabljanje in tudi vseživljensko učenje. 

Nazadnje je socialni sistem predstavil Adi Buxbaum. Pravzaprav je predstavil demografske 
kazalce in predikcije za Evropsko unijo. Izpostavil je vprašanje kako se spopasti z 
demografskimi spremembami, naprimer staranjem prebivalstva.  
 

Delo v skupinah 

Sledile so delavnice, kjer smo se udeleženci razdelili v štiri skupine. Vsaka izmed skupin se je spopadla 
z eno glavno temo. Z Gorazdom Prelogom sva pristala v 4. skupini, kjer smo se spopadli s problemi 
socialnih sistemov v Evropi. Najprej smo udeleženci na hitro predstavili kakšen je socialni sistem v 
državah iz katerih prihajamo. Nato smo v skupini prešli v debato, kjer je bilo najbolj izpostavljeno 
vprašanje ali bi bilo smiselno uvesti enotno minimalno plačo po vsej Evropi. Bilo je veliko argumentov za 
in še več proti. Pogosto smo še slišali že večkrat slišano zahtevo, da naj tisti, ki so zakuhali krizo 
posledice tudi plačajo. 

Po dveh urah dela v skupinah smo se zopet dobili v konferenčni sobi in predstavili 

naša razmišljanja. Skupina, ki je govorila o izobraževanju je predlagala brezplačno 

šolanje in sicer začenši pri vrtcih in vse do fakultete. Naj bo izobraževanje 

večjezikovno, naj se vnese v učni načrt sindikalno gibanje in delavčeve pravice, naj 

se spodbuja večkulturna izmenjava. Pozvali so odgovorne naj ne varčujejo na 

izobraževanju ampak investirajo v mlade! 



Skupina, ki je obravnavala poklicno usposabljanje je podobno zahtevala, da so 

vsa poklicna usposabljanja financirana s strani podjetij in da usposabljanje ni 

delavčev strošek. Lahko bi se ustanovil Evropski fond za poklicno 

usposabljanje.  

Skupina, ki je razmišljala o vseživljenskemu učenju je takšno učenje 

definirala kot učenje od rojstva do groba. Učenje so razdelili v 

profesionalno, osebno in splošno. Splošno učenje je naprimer učenje 

jezikov. 
 

 
 

 

V sredo zvečer so organizatorji pripravili zanimiv, zabaven, družabni »Alpski večer«. 

 

Četrtek, 5.7.2012 

 
Diskusija z Moniko Kemperle (INDUSTRIALL GLOBAL UNION), Luc Triangle 
(INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION), Manfred Anderle (PRO-GE) in 

Florentin Iancu (udeleženec iz Romunije, ki je bil izbran izmed nas). Pogovor je povezoval 
Jurgen Michlmayr iz PRO-GE jugend. Gostje na odru so delili z nami svoja mnenja o 

trenutnem dogajanju v Evropi. Sledila so vprašanja udeležencev in diskusija se je razvila celo 

čez predvideni čas.  
 

 

Ob 14.00 uri smo ponovno sedeli v konferenčni dvorani, sledili so povzetki vsebin. 
Že pred tem je Luc Triangle (INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION) 
predlagal, da naj konference ne bodo prepogosto. Ker pomembno je predvsem delo 
med konferencama. »Če hodiš od konference do konference nimaš časa kaj postoriti med 
konferencama, prav tako se izgubi čar oziroma efekt konferenc«, je dejal Luc. Predvideval je, 
da bi lahko bile konference na dve leti, naslednja v začetku leta 2014. 
 



 

Ob koncu se je potrebno zahvaliti organizatorjem in pohvaliti brezhibno 
organizacijo konference. To je bila moja 3. mednarodna konferenca in 
potrebno je priznati, da organizacijsko najboljša doslej. Upamo le, da 

zaključki ki smo jih napravili ne bodo ostali zgolj mrtva črka na papirju. 
 
Hvala vsem soudeležencem in predvsem hvala organizatorjem, PRO-GE 

jugend. 
 

 
 

 

 

Zapisal: 

 

Predsednik Komisije za Mlade 

Gašper Hostnik, univ.dipl.var. 

 

 

 


