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P R E D L O G                                                                                                          Izlake, 7.3.2013 

Poročilo o delu 

Komisije za ženska vprašanja za leto 2012 

 

Dolgoletna tradicija delovanja Komisije za ženska vprašanja pri SKEI se nadaljuje. Zamenjalo 

se je več predsednic, več članic komisije, vsem pa je bila vedno skupna ideja ta, da skušamo 

po svojih najboljših močeh vplivati na položaj žensk v industriji, opozarjati na slabosti in 

poudarjati dobre prakse. 

KŽV si je v letu 2012 zadala precej zahteven in ambiciozen program dela. Danes z veseljem 

ugotavljam, da smo se prav v  vseh postavkah s svojim delom približale zapisanemu. KŽV se 

zaveda, da ni pomembno kaj na začetku leta zapišemo v naše programe. Pomembno je, da 

se stvari spreminjajo, seveda na bolje. 

Ne verjamem, da je po naših aktivnostih v letu 2012 še kje kak sindikalni zaupnik, ki ne bi 

vedel, da ima SKEI Komisijo za ženska vprašanja. Nase smo opozorile na več načinov. 

V letu 2012 je KŽV: 

1. Sklicala 3 seje, ki so bile, skladno s programom dela, na terenu. Članice komisije smo 

obiskale podjetja, ki zaposlujejo ženske, z zaposlenimi opravile razgovor, obravnavale 

primere dobrih in slabih praks, reševale tudi individualne težave naših članic. 

2. Obiskale smo 3 regije – Zasavje, Velenje in Goriško. Na regijah smo članom regijskega 

odbora predstavile naše delovanje, sklicale tiskovno konferenco in lokalno 

problematiko skušale podati tudi sredstvom javnega obveščanja. 

3. Skladno s programom dela je KŽV na vseh regijah, razen v Ljubljani, izvedla 

izobraževanja za vse sindikalne zaupnike. Teme izobraževanja so bile: enake 

možnosti, mobing in vseživljenjsko učenje. V to izobraževanje je bilo vključenih 

približno 500 sindikalnih zaupnikov iz cele Slovenije. 

4. KŽV je tvorno sodelovala na sejah Odbora za enake možnosti pri ZSSS in v okviru 

Odbora za enake možnosti pri IndustriAll. Sodelovanje s komisijami z držav bivše 

Jugoslavije pa je tudi že tradicija. 

5. Pisale smo članke za Delavsko enotnost, podale smo mnenje k novi zakonodaji. 
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Če povzamem. Menim, da je delo KŽV zaradi aktivnosti komisije pozitivno vplivalo na položaj 

žensk v naši industriji, še vedno se zavedamo, da koraki k boljšemu ne morejo biti veliki, 

pomembno pa je, da so. 

Tudi počasi in z vztrajnostjo se daleč pride. 

 

Zapisala: 

Mateja Gerečnik 


