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KOMISIJA ZA ŽENSKA VPRAŠANJA                                Izlake, 22.12.2011 
 

 
Poročilo o delu Komisije za ženska vprašanja za leto 2011 

 
 
Leto 2011 je bilo, kar se tiče delovanja Komisije za ženska vprašanja, zelo aktivno in 

– verjetno ravno zaradi tega – tudi zelo uspešno. Ker je bilo to leto kongresno, je 

razlogov za zadovoljstvo še več. Nastala je resolucija, ki je bila predstavljena in 

sprejeta na kongresu, v njej pa smo zapisale pomembna vodila, ki naj Komisijo in 

SKEI na področju enakih možnosti, vodijo v naslednjem obdobju. Članice komisije se 

zavedamo, da ni dovolj, da stvari napišemo in potrdimo. Največ dela in energije nam 

pobere, ko je potrebno zapisano spraviti v življenje, med naše članice. 

Sedem članic Komisije za ženska vprašanja je v letu 2011 delovalo skladno s 

sprejetim programom dela za leto 2011 in usmeritvami SKEI.  

 

1. S predstavljanjem primerov dobre prakse smo skušale pozitivno vplivati na 

razmere naših članic v podjetjih. 

2. Sekretarje regij in območij, smo pozvale, da organizirajo obiske v sindikalnih 

podružnicah, kjer bi predstavile primer dobre prakse iz izobraževanja, 

sprejemanja internih aktov na področju odpravljanja nasilja na delovnem 

mestu, ……  

3. Na IO SKEI je bila posredovana pobuda, da v dogovorjenem obdobju, 

sekretarji ReO in OO iz sindikalnih podružnic (oz. PKP) pridobijo podatke o 

zapisanih pogojih za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, 

humani ureditvi delovnega časa,….. 

4. Sodelovanje z žensko mrežo ZSSS in ostalimi institucijami, ki delujejo na 

področju enakih možnosti smo še poglobile in razširile. Članice Komisije za 

ženska vprašanja so se v tem letu udeležile raznih izobraževanj in okroglih 

miz, s katerih so prinesle veliko znanja in pobud za še izboljšano delovanje 

Komisije.  

5. V svoje delo smo vpeljale novost, ki še ni popolnoma zaživela, verjamemo pa, 

da bo že zelo kmalu – seje Komisije se izvajajo na terenu, kjer se po 

obravnavi problematike skliče tiskovna konferenca in o našem delu in težavah 

obvesti medije. 
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6. Na spletni strani SKEI še vedno lahko berete vse, kar se dogaja na področju, 

ki ga komisija pokriva, s prakso bomo nadaljevale. 

7. V letu 2011 smo imele med nami tudi dobitnico Rože Mogote. 

8. Število sej je bilo skladno s sprejetim programom dela. 

 

Iz Resolucije o zagotavljanju enakih možnosti žensk in moških: 

Komisija za ženska vprašanja SKEI bo skušala čim bolj implementirati zadane cilje v 

realnost. Ni dovolj, da samo prepoznavamo problematiko, usmeriti moramo moči in 

znanje v zmanjševanje neenakosti na trgu dela. Zavedati se moramo, da je to 

področje, ki je, tudi za sindikat, zelo pomembno. Naše delovanje mora biti aktivno 

usmerjeno k delavcem, reševanju njihovih težav in odpravljanju nepravilnosti. SKEI 

ima za takšno delovanje dovolj znanja, ki pa ga bo v prihodnosti še dopolnjeval.  

 

                                                                                                 Predsednica KŽV: 

                                                                                                  Mateja Gerečnik 

 


