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UDELEŽENCI: 
 

 Sindikat 3F iz Danske; 
 Sindikat iz Madžarske  
 Sindikat metalaca Republike Srpske;  
 Sindikat metalaca Hrvatske;  
 SKEI Mladi (Slovenija); 
 Sindikati iz Srbije: ISS, SSMS, SSMV 

 
Skupaj je bilo približno 65 udeležencev iz 6 držav. 
 
 
Udeleženci iz vrst SKEI Mladi: Jaka Merljak, Aleš Vodovnik, Gašper Hostnik, Emina 
Tursič, Urška Juh, Gorazd Prelog, Branko Točko in Rok Bučinel. 
 

 
 
 
Cilj projekta EXIT 2012: 
 
Da se v času festivala EXIT na najcenejši način promovira ideja sindikalizma. In da mladi 
sindikalisti s svojimi aktivnostmi poučijo udeležence festivala o: pravicah mladih na 



delovnem mestu, pomembnosti boja proti negotovim službam, da se mladi s cele Evrope 
srečajo in izmenjajo izkušnje o težavah na delovnem mestu.  
 
Končni cilj projekta je dvig zavesti o pomembnosti sindikalnega boja pri mladih.  
 
Prihod udeležencev je bil 11.7.2012 ob 18.00 uri. 
 
Že prvi večer smo se ob 20.00 dobili v konferenčni sobi, kjer so nas domačini pozdravili in 
seznanili s programom. Vsi udeleženci (65) smo si nadeli majice SKEI Mladi in sledil je 
skupni sprehod po mestu.  
 

 
 
Ko smo »paradirali« po prepolnih ulicah Novega Sada v majicah SKEI Mladi s podobo »che 
guevare« in napisom na zadnji strani majice »ZA PRAVICE«, smo bili opaženi na vsakem 
koraku. Ljudje so se obračali za nami in brali napise na naših majicah. Ocenjujemo, da je bila 
to ena izmed bolj udarnih akcij v zadnjem času.  
 
Četrtek, 12.7.2012 
 
Pričeli smo s sestankom in nato skupaj odšli do »Radničkog doma«. Pred sindikalno zgradbo 
smo postavili stojnice, kjer smo čez celoten dan promovirali sindikalno gibanje. Delovali smo 
v narodnostno mešanih skupinah po deset udeležencev. Delili smo promocijski materijal, 
anketirali mimoidoče, urejali drevo želja,... 
Vmes smo se udeležili še svečanega sprejema v mestni hiši. 
 
 
 
 



Petek, 13.7.2012 
 
V petek dopoldne smo se v enakih majicah odpravili proti mestni plaži »Štrand na Donavi«. 
Po skoraj uri hoda smo nato nekaj časa še »paradirali« po plaži. 
Popoldne smo imeli zopet skupni sestanek, nato pa smo nadaljevali s stojnicami pri sindikalni 
zgradbi. 
 
 
Sobota, 14.7.2012 
 
V soboto dopoldne smo udeleženci posneli kratek glasbeni videospot, vsi pa smo bili zopet 
oblečeni v naše majice. Popoldne smo najprej imeli skupni sestanek in nato predstavitve na 
stojnicah. Zvečer so domačini organizirali zaključno zabavo. 
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