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1. PREDSTAVITVE NA ŠOLAH IN STOJNICAH  

 

Tudi letošnje leto ostaja program glede predstavitve na šolah in stojnicah podoben lanskemu. 

Skoraj nemogoče je načrtovati število predstavitev, saj so te odvisne od interesa v posameznih 

regijah in od finančnih sredstev. Lani smo predstavitev opravili le v Kopru, če bomo letos 

dodali vsaj eno, bomo lahko zelo zadovoljni. Pravzaprav pa število predstavitev ni toliko 

pomembno, kot pa kvaliteta oziroma učinkovitost posameznih predstavitev. 

 

- PREDSTAVITVE NA ŠOLAH: Predstavitve na šoli nismo imeli že nekaj časa, zato bi 

bilo dobro izvesti kakšno na kateri izmed tehničnih srednjih šol. Seveda sem sodi tudi 

predstavitev v neposredni bližini šol.  

 

- PREDSTAVITVE NA STOJNICAH: Svoje aktivnosti bomo predstavili na stojnicah in s 

tem poskušali pridobiti aktivne člane. Predstavitve bodo potekale po mestih, kjer bodo izrazili  

željo v aktivih oziroma predstavniki območij in ReO SKEI. 

Nujno je, da bi pri takih predstavitvah aktivno sodelujejo sekretarji v regijah, saj ti poznajo 

lokalne prireditve oziroma razne občinske praznike, na katerih bi bilo primerno, da se 

predstavimo. Ponovno bomo pozvali sekretarje regij, da so pozorni na možnost predstavitve. 

       

 



2. AKTIVNOSTI IN AKCIJE ZA ČLANE SKEI MLADI 

 

- Seje Komisije za mlade – zavoljo zniževanja stroškov, bodo sklicane redkeje. 

Namesto običajnih sej bomo več komunicirali po e-pošti. 

- 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. 

 

 

3. ORGANIZACIJA TABORA 

 

Lani smo že četrtič zapored organizirali tabor. Očitno se je tabor »prijel«, saj se udeleženci 

radi vračajo vsako leto, zato bomo tudi letos načrtovali organizacijo tabora. Program tabora je 

je iz leta v leto boljši, lani smo imeli rekordno število udeležencev (50). Tudi letos bo tabor 

mednarodni, pričakujemo kolege iz Nemčije, Srbije in Hrvaške.   

Pomembno je, da člani Komisije o taboru razmišljamo celo leto in dobre ideje vpeljemo v 

program tabora. Temelji tabora bi še vedno ostali: izobraževanje, promoviranje sindikata in 

druženje. Za financiranje tabora bomo ponovno poskušali pridobiti sredstva iz FES-a.  

 

 

4. MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

 

Mednarodne aktivnosti ostajajo v letu 2013 podobne, kot leta do sedaj. Aktivnosti je potrebno 

vzdrževati tako zaradi mednarodnega ugleda sindikata, kot zaradi samega izobraževanja 

Komisije in izmenjav izkušenj za delo z mladimi. 

 

- Tradicionalno se bomo udeležili tabora v Thallmasingu. Nemški kolegi tabor 

organizirajo vsako drugo leto, letos v začetku junija. Tabora na Bavarskem se bo 

udeležilo približno 8 naših članov.  

 

  



- Sodelovanje mladih sindikalistov iz tujine na 5. izobraževalnem taboru. Povabili bomo 

kolege iz Nemčije, Srbije, Hrvaške,... 

 

- Tudi letos je predvidena soudeležba na promociji sindikalizma v okviru festivala 

EXIT v Novem Sadu. Akcije v Srbiji se bo predvidoma udeležilo 8 naših članov. 

 

- Sodelovanje z vsemi članicami memurandomske skupine oziroma sodelovanje pri           

aktivnostih, ki bodo izvajane s strani dunajske memorandumske skupine.  

 

 

    5. AKTIVNOSTI NA SPLETU 

 

Ker splet uporablja vse več ljudi in skoraj vsi mladi, je pojavljanje SKEI Mladih na internetu 

zelo pomembno. To je odlična brezplačna reklama, odlično komunikacijsko in informacijsko 

sredstvo. V mislih imamo predvsem urejanje rubrike SKEI Mladi na spletnem naslovu 

www.skei.si in pojavljanje na socialnem omrežju Facebook. 

 

 

Sindikalni pozdrav! 

 

Napisal Gašper Hostnik. 
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