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Poročilo o delu 

Komisije za ženska vprašanja za leto 2013 

 

Pravijo, da si moramo v življenju postavljati cilje. Ni pa vseeno kakšni ti so. Če so zastavljeni cilji 

merljivi in dosegljivi, potem lahko o njih poročamo. Komisija za ženska vprašanja si cilje zastavi vsako 

leto znova. Vsako leto znova pa tudi ugotavlja, kako uspešna je bila pri realizaciji. To, da je Komisija 

aktivna, nam lahko prizna vsak. Vidne smo v podjetjih, na tiskovnih konferencah, posledično na 

lokalnih televizijah, radijskih postajah in v časopisih. Najpomembneje pa je to, da se na ta način 

približamo našim članom in skušamo prav zanje dogovoriti boljše delovne pogoje, več spoštovanja, 

manj nadlegovanja, enako obravnavo,…. 

Še vedno smo mnenja, da se ukvarjamo s področjem, ki je po krivici zapostavljeno. Da pa rezultati 

(čeprav majhni) so in da se zadeve spreminjajo. Rezultat je že, da se o tem pogovarjamo, da si 

priznamo, da problematika obstaja in da smo jo voljni spreminjati – omiliti. 

Pomembne informacije s področja enakih možnosti lahko spremljate tudi na 

http://skei.si/enake_moznosti/.  

O letu 2013 na kratko: 

 3 redne seje KŽV. Dve na terenu – Letrika Bovec in Resistec Krško 

 1 dobro obiskano tiskovno konferenco 

 1 oddajo na radiu Koper na temo mobinga 

 Udeležbo na konferencah in izobraževanjih v Frankfurtu in Sofiji 

 Individualno »svetovanje« 

 Članki v Delavski enotnosti 

http://skei.si/enake_moznosti/
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 Sodelovanje v projektih ZSSS – enako plačilo, predvsem s primeri dobre prakse iz naših 

podjetjih 

 Predlogi na sejah IO SKEI in RO SKEI 

 Obravnava tematike na sejah nekaterih regijskih odborov 

 Osnutek zloženke, ki bo predstavljena v letu 2014 

Ker smo ženske v večini ekonomične in skromne, naj bo takšno tudi to poročilo.  

Mnenje KŽV ostaja – ŠTEJEJO DEJANJA, NE BESEDE! 

 

                                                                                                          Predsednica KŽV: 

                                                                                                              Mateja Gerečnik 

 


