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Predlog                                                                                               Ormož, 3.4.2020 

 

 

Poročilo o delu 

Komisije za enake možnosti SKEI za leto 2019 

 

Naloga komisije je doseči enakost med spoli, prekarnimi oziroma agencijski delavci, 

invalidi. V letu 2019 smo naredili eno sejo na sedežu sindikata in eno na terenu z 

namenom se seznaniti, kako v drugih podjetjih obvladujejo situacijo z agencijskimi 

delavci, ter invalidi. 

 

Komisija za enake možnosti je v letu 2019 

- Izvedla dve seji,  eno na terenu 

- Nudila individualno pomoč, predvsem članicam, ki so agencijske delavke 

- Se udeležila izobraževanja »Plačna vrzel med spoloma in njen vpliv na 

pokojnine« (povabilo iz strani ZSSS) 

 

 

                                     Predsednica Komisije za enake možnosti SKEI Slovenije  

                                                                      Mateja Bauman  
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PREDLOG                                                                                 Ormož, 3.04.2020 

 

Program dela  

Komisija za enake možnosti 2020 

Skladno z usmeritvami SKEI, nameravamo delo v letu 2020 nadaljevati predvsem na 

terenu.  

V letu 2020 nameravamo: 

- sklicati 3 do 4 redne seje, za katere si želimo, da bi bile na terenu, za katere 

bodo sekretarji poskušali urediti oglede znotraj tovarn regij, v nasprotnem 

primeru bodo seje komisije  na sedežu SKEI. 

- Sodelovati  v odborih in skupinah, ki se ukvarjajo s tematiko enakih možnosti. 

- Udeleževali se bomo izobraževanj s področja enakih možnosti, agencijskih 

delavcev in invalidov in svojo znanje uporabili za uspešno delo v komisiji ter v 

pomoč članom sindikata SKEI. 

- Motivirati člane komisije za aktivnejšo sodelovanje v organih SKEI 

Stroški za izvedbo programa se bodo predvideli v finančnem načrtu za leto 2020. 

 

                                                                                       Zapisala: Bauman Mateja 

 

                                                                                         

 

 

 

 


