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Projekt »Za krepitev socialnega dialoga« 
SREČANJE REGIJSKIH MREŽ 

 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana 

14.11.2019, 10.00 – 14.00 
 

ZAPISNIK SREČANJA 
 
V četrtek, 14.11.2019 smo na ZSSS izvedli prvo srečanje regijskih mrež ZSSS. Srečanja so se 
udeležili predstavniki ZSSS, vključeni v regijske mreže in koordinatorji regijskih mrež, 
predstavniki svetovalnih središč ISIO. Srečanje je potekalo po spodnjem programu: 
 

1. Pozdravni nagovori: 
- Patricija Vidonja, mag., vodja projekta »Za krepitev socialnega dialoga« 
- mag. Katja Dovžak, MIZŠ, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih 
- mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije 
- Lidija Jerkič, predsednica ZSSS 

 
2. Lidija Jerkič: Predstavitev ZSSS 

 
3. Mojca Matoz in Gregor Inkret: Delavska enotnost in miti o sindikatih 

 
4. Odmor s prigrizkom 

 
5. Predstavitev prakse sodelovanja regijske mreže  

 
6. Delo po skupinah: regijske mreže (dosedanji rezultati in načrti za 2020) 

 
7. Poročanje dela po skupinah 

 
8. Zaključek 

 
 
V pozdravnem nagovoru je Patricija Vidonja, vodja projekta prisotne pozdravila, predstavila 
projekt »Za krepitev socialnega dialoga« in potek srečanja. Nato je predala besedo mag. 
Tanji Vilič Klenovšek iz Andragoškega centra Slovenije, ki je predstavila rezultate projekta 
Svetovanje za zaposlene, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije in se pri tem navezala na 
sodelovanje svetovalnih središč ISIO in sindikata. 
 
Mag. Katja Dovžak se nam na začetku srečanja, zaradi drugih obveznosti žal ni mogla 
pridružiti. 
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Sledil je nagovor predsednice, Lidije Jerkič in predstavitev ZSSS. Lidija Jerkič je predstavila 
sindikalno gibanje v Sloveniji, nastanek in razvoj ZSSS, teritorialno organiziranost, dejavnost 
ZSSS, v katerih organih in skupinah zaposleni na ZSSS sodelujejo. Vsebina je bila zelo 
zanimiva, zlasti za predstavnike svetovalnih središč ISIO, ki so nekateri prvič slišali, s čim vse 
se ZSSS ukvarja in bili presenečeni nad raznolikostjo dejavnosti in majhnim številom 
zaposlenih. Po predstavitvi predsednice je sledila debata med prisotnimi.  
 
Mojca Matoz, odgovorna urednica Delavske enotnosti in Gregor Inkret, novinar Delavske 
enotnosti sta predstavila časopis Delavska enotnost in nekatere mite o sindikatih. Dotaknili 
smo se naslednjih mitov: Ker ne garam fizično na gradbišču ali v tovarni, nisem delavec…, 
Sindikati so samo za zgago, od njih ni koristi. in S sindikalno članarino mi samo ukradejo 
denar. Razprava med udeleženci je bila zelo zanimiva in tudi s pomočjo mitov smo dodatno 
spoznali ZSSS in določena stališča ZSSS. Po debati je sledil odmor s prigrizkom.  
 
Pred odmorom, pa je vodja projekta zbrane spomnila na listke, ki jih je napovedala že mag. 
Tanja Vilič Klenovšek in na katere je do konca srečanja vsak od zbranih zapisal koristi 
sodelovanja med ZSSS in svetovalnimi središči ISIO in jih zalepil na tablo.  
 
Po odmoru smo nadaljevali z delom regijskih mrež. Udeleženci so se posedli po skupinah, kot 
smo jih vnaprej razdelili. Pred delom po skupinah smo prisluhnili še 
predstavitvi sodelovanja v regijski mreži Osrednjeslovenska. Naša predstavnica, Simona Mali, 
je bila zaradi drugih nujnih obveznosti žal odsotna, je pa pripravila kratek opis koristi, 
prednosti skupnega sodelovanja, ki ga je prebrala Laura Weber, vodja projektne pisarne. 
Njeni predstavitvi je sledila predstavitev Mojce Sikošek iz CDI Univerzuma. Obe sta izpostavili 
veliko koristi skupnega sodelovanja in primere, kako sodelovanje poteka. Sledilo je 45 
minutno delo po skupinah. Udeleženci po skupinah so podelili izkušnje dela regijske mreže, 
izzive, ki jih imajo in načrtovali aktivnosti za naprej. Pri načrtovanju aktivnosti so naredili 
okviren načrt aktivnosti za leto 2020 in razmišljali o tem, kako bodo o regijski mreži obveščali 
javnost. V okviru regijskih mrež imamo predviden en dogodek letno in ideja je, da bi dogodek 
v naslednjem letu izvedle vse regijske mreže na isti dan in sicer v okviru Dnevov svetovalnih 
središč in da bi se pri tem dogodku še bolj povezali z delodajalci. Ideje za izvedbo dogodka so 
lahko različne, kot so predstavitev možnosti izobraževanja v podjetju, kadrovski službi, 
delavcem, kot stojnica pred podjetjem ali kaj tretjega.  
 
Delo po skupinah je potekalo po spodnjem programu: 
 

1. Podelitev izkušenj dela regijske mreže  
 

2. Izzivi pri delu Regijske mreže (tudi težave) 
 

3. Aktivnosti za leto 2020: 
a. obveščanje javnosti (tako s strani ZSSS, kot s strani izobraževalnega središča), 
b. naslednje srečanje (predviden termin), 
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c. načrt aktivnosti za leto 2020 in skupni dogodek 24.9.2020 v okviru Dnevov 
svetovalnih središč in kje pri načrtovanih aktivnostih bi potrebovali pomoč ZSSS in kje 
Andragoškega centra Slovenije 

 
 
Razdelitev po skupinah: 
 

1. skupina: Gorenjska, Zasavska in Osrednjeslovenska regijska mreža 
2. skupina: Primorska, Notranjska in Goriška regijska mreža 
3. skupina: Koroška in Podravska regijska mreža 
4. skupina: Dolenjska, Savinjska in Pomurska regijska mreža 

 
V skupinah so sodelovale tudi predstavnice Andragoškega centra Slovenije in predstavniki 
skupine Cvet, zaposleni v ZSSS in promotorji ZSSS, ki so delo skupin moderirali in nato o tem 
poročali. 
 
V prvi skupini so kot prednosti skupnega sodelovanja izpostavili, da je to dodana vrednost za 
člane ZSSS in za celotno podjetje; da vplivamo tako na osebno, poklicno in družbeno raven. 
Prednost pri izobraževanjih je, da jih prilagodimo specifikam konkretnega podjetja. Člani 
skupine so izpostavili, da je odziv na terenu dober. Vse tri regijske mreže, so izvedle 
aktivnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovalnih središč, je pa 
predstavnica Zasavske ljudske univerze izpostavila, da se sprašuje, ali je do aktivnosti prišlo 
zato, ker je sindikat ETI Izlake že dolga leta vključen v strateško partnersko ali zaradi regijske 
mreže. Izpostavila je tudi, da pogreša sodelovanje in odziv s strani predstavnika ZSSS in tukaj 
prosila za pomoč s strani ZSSS.  
 
Predstavnica regijske mreže Gorenjska je povedala, da so s sodelovanjem zelo zadovoljni, da 
obe strani aktivno vabita organizacije v regijsko mrežo, izvedli so tudi že več tečajev 
slovenskega jezika za tujce. Plan je, da v naslednjem letu kadrovskim službam pred pripravo 
letnega načrta predstavijo izobraževanja v okviru projekta.  
 
Pogovarjali so se tudi o ideji skupnega dogodka in sicer na temo zdravja in varstva pri delu, 
kako vzpodbujati zdravje na delovnem mestu. To je širša tematika, za katero menijo, da bi 
pritegnila tudi delodajalce. Lahko bi pa izvedli tudi motivacijsko srečanje s sindikalnimi 
vsebinami, ki bi bile zanimive za zaposlene in na srečanje povabili svetovalke iz svetovalnih 
središč ISIO. Izpostavili so, da je potrebno svetovalke povabiti tudi za občni zbor oz. zbor 
članov, na katerem se predstavi regijska mreža in brezplačna izobraževanja izobraževalnih 
središč. Člani skupine predlagajo tudi, da zadnjo stran Delavske enotnosti, namenimo 
izobraževanju, možnosti izobraževanja in predstavitvi dobrih zgodb.  
 
V drugi skupini so izkušnje izpostavili predstavniki notranjske in goriške regijske mreže. 
Predstavnici regijske mreže Primorska sta bili žal odsotni in se srečanja nista udeležili. 
Izpostavili so, da bi bilo dobro povečati promocijo regijskih mrež, projekta in izobraževanj, ki 
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so na voljo v izobraževalnih središčih. Izpostavili so idejo stojnic, tudi kot skupni dogodek v 
okviru Dnevov svetovalnih središč. Ker sta oba predstavnika ZSSS zelo zasedena, pa bi kot 
pomoč pri promociji in izvedbi regijskih dogodkov prosili še člane skupine Cvet.  
 
V tretji skupini so v glavnem predstavili delo podravske regijske mreže. Predstavnica ZSSS za 
podravsko regijo, Jolanda Lašič je zadnjih nekaj mesecev, zaradi upokojitve sodelavca na 
Koroškem prevzela tudi delovanje koroške regijske mreže, z novim letom, pa jo bo prevzel 
novi zaposleni na OO ZSSS Koroška. Izpostavili so izkušnjo konstruktivnih sestankov, stojnico 
v okviru tedna vseživljenjskega učenja, na kateri je bil interes udeležencev za vključevanje v 
sindikat upokojencev. V okviru podravske regijske mreže je bil izveden seminar za sindikalne 
zaupnike v času Dnevov svetovalnih središč na temo vseživljenjskega učenja. Pripravili so 
prispevek v e-novicah ACS in sodelovali z Društvom kadrovskih delavcev.  
 
Kot izzive pri delu so opredelili obveščanje članov o brezplačnem izobraževanju – potrebna 
vzajemna promocija partnerjev. Ugotovili so, da je aktivno državljanstvo slabo zastopano v 
šolah in se pogovarjali o nujnosti uvedbe poznavanja sindikalnega dela v šolstvo. 
 
Glede načrta aktivnosti za leto 2020 so razmišljali, da bi izvedli skupen dogodek v okviru 
tedna vseživljenjskega učenja - ker je bil dogodek letos zasnovan predavateljsko, bi za 
naslednje leto izvedli bolj interaktivnega. Okrepiti želijo sodelovanje z Društvom kadrovskih 
delavcev in gospodarsko zbornico in identificirati 1 večje podjetje v regiji, ki ga bodo obiskali 
v okviru Dnevov svetovalnih središč. V letošnjem letu so že bili v Livarni. Promocijo bodo 
izvajali v povezavi z obstoječimi projekti LU. Januarja nadaljujejo s skupnim sestankom, kjer 
bodo dorekli aktivnosti za naslednje obdobje. 

 
Četrta skupina je predstavila dobre izkušnje sodelovanja. Pomurska regijska mreža je 
povedala, da so v mrežo vključili tudi Ljudsko univerzo Lendava in Javni zavod knjižnica 
Gornja Radgona. Izvedli so predstavitve izobraževanj na občnih zborih članov. Za naslednje 
leto želijo razširiti še dejavnost na Ljutomer.  
 
Regijska mreža Savinjska in izobraževanja, ki so v regiji na voljo, so se predstavila na srečanju 
vseh sindikalnih zaupnikov. Ker bo 3.12.2019 v prostorih LU Žalec uvodno srečanje e-
izobraževanja sindikalnih zaupnikov, želijo takrat še enkrat predstaviti možnosti izobraževanj 
za člane ZSSS. Predstavnica LU Žalec je izpostavila, da je predstavnica ZSSS zelo zasedena in 
da bi bili veseli pomoči skupine Cvet pri načrtovanju in izvedbi regijskih aktivnosti.  
 
Regijska mreža Dolenjska in izobraževanja, ki so na voljo, so se predstavila na sestanku vseh 
sindikalnih zaupnikov regije, odziv je bil slab, zato menijo, da je potreben drugačen pristop 
obveščanja. Ko je v prostorih RIC Novo mesto potekalo usposabljanje sindikalnih zaupnikov 
(op. uvodno srečanje e-izobraževanja za sindikalne zaupnike na temo Varnosti in zdravja pri 
delu), je bil odziv boljši.  
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Vse tri regijske mreže so izpostavile pomembnost medsebojnega obveščanja in se strinjale, 
da je privabljanje ljudi zahtevno. Savinjska regijska mreža želi pripraviti promocijsko gradivo 
za ZSSS o bazi brezplačnih izobraževanj. Vsi so se strinjali, da bi bilo dobro pri promociji 
regijskih mrež vključiti še časopis Delavska enotnost, v katerem bi predstavili zgodbe 
posameznikov, ki so se v izobraževanja vključili; da je potrebno širjenje informacij (od ust do 
ust) in da je potreben promocijski material. Ideja skupnega dogodka vseh regijskih mrež v 
septembru 2020 se jim zdi dobra.  
 
Za termin naslednjega skupnega srečanja regijskih mrež predlagajo marec oz. april 2020, ko 
bi lahko tudi konkretneje načrtovali izpeljavo skupnega dogodka v Dnevih svetovalnih središč 
ISIO – predvidoma v četrtek, 24.9.2020.  
 
Med delom po skupinah, se nam je pridružila mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje 
šolstvo in izobraževanje odraslih, ki je udeležence po poročanju dela po skupinah nagovorila. 
Nagovor je začela z vprašanjem, koliko prisotnih je članov sindikata. Mag. Katja Dovžak je 
povedala, da je pomembno, da smo pripadniki organizacije v kateri oz. s katero delamo, zato 
je pomembno članstvo v sindikatu. Predstavila je svojo sindikalno pot in delo na področju 
izobraževanja odraslih. Po mnenju mag. Dovžak moramo tako sindikati kot izobraževalna in 
svetovalna središča ISIO širiti glas o promociji, informiranju in da je za to nujno potrebno tudi 
rezervirati finančna sredstva v novi ESS perspektivi. Po besedah magistre bo potrebna analiza 
stanja o tem, koliko denarja namenimo informiranju in promociji. Predstavnikom regijskih 
mrež je svetovala, da čim bolj konkretno in jasno zapišejo letne načrte, saj bodo s tem lahko 
spremljali rezultate. Mag. Dovžak je izpostavila tudi, da je skupni cilj vseh nas ustvariti 
gibanje, da bo učenje nekaj lepega, dobrega in ne prežeto s strahovi. Dodala je še, da v 
Sloveniji že več let ne napredujemo pri vključenosti v vseživljenjsko učenje in da so naša 
glavna težava nižje izobraženi starejši, s pomanjkanjem kompetenc, zato se moramo skupaj 
še bolj posvetiti tej skupini odraslih. 
 
 
Srečanje regijskih mrež smo zaključili s pregledom listkov, na katere so udeleženci zapisali 
prednosti skupnega sodelovanja med ZSSS in svetovalnimi središči ISIO. Listke je povzela in 
srečanje zaključila Laura Weber, vodja projektne pisarne. Udeleženci so si bili enotni, da je 
prednosti veliko, zato je pomembno, da delo nadaljujemo in nadgrajujemo z oblikovanimi 
predlogi.  
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Zapisnik srečanja pripravila: 

Patricija Vidonja 


