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KOMISIJA ZA KULTURO ,  
 
Komisija za vprašanja mladih 
 
Datum: 26.10.2009 
 
Poročilo o mednarodni Konferenci mladih na Kopah 
 
Udeleženci iz držav: Nemčije, Avstrije, Srbije, Češke, Madžarske,  
                                 Romunije, Poljske in Slovenije 
Kraj: Kope nad Slovenj Gradcem ( Slovenija ) 
Delovni jezik: slovensko - nemški 
Začetek Konference: 21.10.2009 
Zaključek Konference: 24.10.2009 
 
 
Na Kopah, nad Slovenj Gradcem je od 21.10. – 24.10.2009 potekala 
Konferenca mladih vzhodne Evrope. Na konferenco je bilo vabljenih 
skupno 10 držav. Konference se niso udeležili predstavniki mladih iz 
Slovaške in Bolgarije. Skupno število oseb na Konferenci je bilo 71. 
 
Priprave na konferenco so se začele v ponedeljek, kjer so na prizorišče 
Konference prispeli tudi predstavniki iz Srbije in Nemčije.  
 
Prostovoljci SKEI Mladi smo od ponedeljka do srede pripravili vse 
potrebno za nemoten potek konference (ozvočenje, tehnika, zastave, 
računalniško opremo, pripravili postavitev miz in stolov ter drugo). 
 
Kljub zapletom glede prevajanja se je konferenca začela ob predvideni 
uri ( ob 19.00 uri ). Ker pri otvoritvi niso bili navzoči prevajalci za nemški 
jezik je Vili Novak otvoritev in predstavitev programa to storil v Nemškem 
jeziku. Po predstavitvi vseh udeležencev konference smo SKEI Mladi 
organizirali družabno večer v Grmovškovem domu (100 m od hotela 
Lukov Dom). 
 
V četrtek so vse delegacije predstavile svoj način dela z mladimi, kakšen 
je ekonomski in socialni položaj mladih in kakšne posledice je v 
posameznih državah pustila gospodarska kriza. Predstavitev za SKEI je 
opravil Vili Novak. Po predstavitvi smo si ogledali tudi nov predstavitveni 
spot SKEI Mladi, ki ga je pripravil Dimitrij Amon. 
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Po končanih predstavitvah, ki so trajale cel dan smo imeli zvečer 
organizirano kulturni večer, ki so ga skupaj organizirale delegacije iz 
Romunije, Avstrije, Češke in Poljske. 
  
V petek dopoldan smo imeli organiziran izlet v muzej Rudnika Mežica 
(Podzemlje Pece). Izleta so se udeležili skoraj vsi udeleženci konference. 
Odhod z avtobusom je bil ob 9.30 uri izpred hotela Lukov Dom, vrnitev 
pa ob 13.40 uri. Ob tem bi se zahvalili tudi podjetjema Koratur iz Prevalj 
(brezplačen prevoz udeležencev) in CPM iz Mežice (brezplačen ogled 
muzeja za vse udeležence). 
 
Po vrnitvi v hotel so se na veselje vseh udeležencev konferenci pridružili 
tudi predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič, sekretar ReO SKEI Velenje,  
Branko Amon in poslovna sekretarka SKEI Slovenije in Nataša Lah. 
  
Ob 14.00 uri je sledila tiskovna konferenca na kateri so bili prisotni: Aleš 
Vodovnik, Lidija Jerkič in Eric Leiderer. 
 
Na začetku popoldanskega programa je vse prisotne pozdravila Lidija 
Jerkič, ki je že ob prihodu na Kope slišala same pohvale na račun 
organizatorjev konference. Po uvodnem govoru predsednice SKEI smo 
pred hotelom Lukov Dom naredili skupinske slike vseh udeležencev s 
predsednico SKEI. 
 
Popoldanski program dela smo delali v skupinah (tri skupine). Iskali smo 
odgovore na vprašanja: 

1. Kako izboljšati delo z mladimi, kaj še narediti, da bi to delo bilo še 
bolj učinkovito? 

2. Na kakšen način pristopiti mladim, da bi se včlanili v sindikat? 
3. Kako se organizirati (mednarodno), da bi ukinili ali zmanjšali razlike 

glede življenjskega in socialnega statusa mlade populacije ljudi v 
Evropi. 

 
Odgovorov na vprašanja je bilo kar nekaj in vsi udeleženci so si bili pri 
enem vprašanju najbolj enotni! Kapitalu in predstavnikom kapitala 
moramo prepovedati manipulacijo z ljudmi in enotni bomo protestirali 
proti vsaki selitvi kapitala na tisti trg delovne sile, ki je za delodajalca 
ugodnejša in ki mu prinaša še več ustvarjenega dobička. To pa tudi 
pomeni, da se bomo morali še bolj med seboj obveščati. 
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V petek zvečer so kulturno večer pripravile delegacije iz: Nemčije, 
Madžarske, Srbije in Slovenije.  
 
V soboto zjutraj se je konferenci priključila Mina Vukojićić iz sedeža EMF, 
ki je sekretarka zadolžena za delo z mladimi. Predstavila je delo z 
mladimi pri EMF in pohvalila SKEI in IGM za organizacijo takšne 
konference. Obvestila nas je, da bo tudi EMF naslednjo leto organiziral 
konferenco za mlade. Konferenca bo najverjetneje organizirana na 
Hrvaškem. 
 
Po končani predstavitvi kolegice iz EMF je sledil zaključek konference. 
Vse vodje delegacije so bile več kot zadovoljne z organizacijo in 
vodenjem konference s strani SKEI Mladi. Pohvali so lokacijo, hotel, 
strežbo, prevajalce in druženja v Grmovškovem Domu.  
 
Vsi smo se pa tudi strinjali, da je potrebno poglobiti delo z mladimi in to 
v vseh državah udeležencev. Naslednjo leto bo takšno konferenco 
organiziral EMF, leta 2011 pa bo nadaljevanje te knference organiziral 
GMTN iz Avstrije. 
 
Ob 12.30 uri je bil odhod udeležencev domov. Ostali smo še SKEI Mladi, 
ki smo pospravili prostore in vse ostalo, kar smo potrebovali na 
konferenci. 
 
Ob tej priliki bom tudi izkoristil možnost in se zahvalil vsem tistim, ki so 
cel teden pomagali pri organizaciji in vodenju konference. To so: Gašper 
Hostnik, Simon Staniša, Vojko Fon in Aleš Vodovnik. 
 
Poročilo je napisal Vili Novak. 
 
 
        Komisija za vprašanja mladih 
        Predsednik: Aleš Vodovnik l.r. 
 
 
 
Dostavljeno:  

- članom Komisije za vprašanja mladih 
- predsednica SKEI Slovenije, ga. Lidija Jerkič 
- sekretar za regionalizacijo, g. Albert Vodovnik 


