
        REGIJSKA ORGANIZACIJA ZASAVJE 
 
 
V mesecu APRILU smo, tako kot nam je že v navadi, delali, se družili, izobraževali in 

še kaj. 

 

Pa poglejmo: 

 

 Sekretar in člana republiškega odbora smo se udeležili seje rep. odbora, na 

kateri smo obravnavali vsa poročila o delu in finančna poročila, prav tako pa 

tudi programe dela in finančne načrte. Kot je povedala predsednica SKEI, smo 

lahko ponosni na organizacijo, v kateri delujemo, kajti če ne drugje, se v 

poročilih vidi, kako zelo smo aktivno in vsestranski – in nenazadnje – 

USPEŠNI. 

 Skladno s sklepom izvršnega odbora SKEI se po regijah in območjih 

organizirajo izobraževanja, na katerih se obravnava tudi področje enakih 

možnosti, vseživljenjskega izobraževanja in mobinga, kar pomeni, da smo na 

izobraževanjih aktivno prisotne članice Komisije za ženska vprašanja. 

Izobraževanje za člane izvršnih odborov zasavske regije bo izvedeno v 

mesecu maju 2012.  

 

 

 

 



 Kot članica skupine za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic 

»sindikalist«, sem se udeležila izobraževanja za svetovalko v postopku 

pridobivanja NPK.  

 

 

 SP SKEI ETI bo letos aktivno sodelovala ob Tednu vseživljenjskega učenja. 

                                  

Odločili smo se, da bomo zainteresirani javnosti in medijem predstavili delo 

sindikata, naše poglede in aktivnosti na področju medgeneracijskega 

sodelovanja in aktivno vlogo sindikata kot promotorja vseživljenjskega 

izobraževanja. Tako bomo organizirali delavnico, ki smo jo poimenovali                          

O SINDIKATU »MALO DRUGAČE«. Več o prireditvi si lahko preberete na 

spodnji povezavi: 

                             http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/index.php 

 

 V podjetju ETI d.d. smo, na pobudo Aktiva delovnih invalidov ETI, gostili 

zastopnico pacientovih pravic, Melino Omerzel Petek. Njeno predavanje je 

bilo zelo obiskano. Seznanila nas je z našimi pravicami, načinom in postopki 

uveljavljanja, načini pritožb, pomoči pri vlaganju pravnih sredstev,… 

 

http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/index.php


 Člani regijskega odbora so pri sekretarju prevzeli novo natiskane kolektivne 

pogodbe dejavnosti in zloženke, ki jih bodo s pridom uporabljali pri svojem 

delu. 

      

 

Članom SKEI želim VESELE, 

POKONČNE, REVOLUCIONARNE, 

SOLIDARNE, SONČNE IN 

PRIJAZNE PRVOMAJSKE 

PRAZNIKE ! (pa radi se 'mejte) 

 
Naj živi! 

 
 

Predsednica ReO Zasavje: 
                                                                       Mateja Gerečnik   

 

 

 


