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KG / 24.01.2013. 

 

 

                                                     SKRAČENI ZAPISNIK 

 

 

Sa sjednice Izvršnog odbora Sekcije žena SMH-IS koji je održan 24.01.2013.godine u prostorijama 

SMH-IS u Zagrebu,  sa početkom u 10 sati. Na sjednici je bio nazočan predsjednik SMH-IS Vedran 

Dragičević i pom.preds, za eko.fin.pitanja, kolegica Vesna Mlinarić. 

 

 

Dnevni red: 1. Imenovanje predsjednice Sekcije žena SMH-IS nakon odlaska kolegice 

                        Đurđe Mihalčik u mirovinu 

                    2. Imenovanje zamjenice predsjednice SŽ 

                    3. Usvajanje prijedloga Plana rada za 2013.god. 

                    4. Dogovor za seminar 

                    5. Različito 

                     

 

           Pozivi su upućeni svim članicama IO Sekcije žena SMH-IS. Žalosno je da od šest, odnosno 

sada nakon odlaska kolegice Đurđe Mihalčik, pet članica  odazovu se samo dvije. Jedna kolegica se 

ispričala, jedna kolegica u bolnici. Zacrtani Dnevni red je odrađen samo djelimično, jer kao Sekcija 

žena SMH-IS imamo svoj cilj i obveze. 

 

           Prema Statutu SMH-IS, nakon odlaska u mirovinu dosadašnje predsjednice Sekcije žena, do 

kraja mandatnog razdoblja, ulogu predsjednice obnaša dotadašnja dopredsjednica tj. Klara Galzina. 

Zbog već navedenog, slabog odaziva dogovoreno je da se odrade dio akcija Sekcije žena.  

 

           Raspravljali smo o planu rada za 2013.god. Prijedlog je da se odradi jedna humanitarna 

akcija, a prijedlog je bio posjeta dječijem selu, odnosno posjeta djeci bez roditelja te je i prihvaćeno. 

Prijedlog je bio da se posjete djeca u selu Ladimirevci u slavonsko baranjskoj regiji. To selo je bilo 

posječeno od strane SMH dvije godine nakon otvaranja. Vjerujemo da ćemo svojom posjetom 

prvenstveno obradovati djecu. U mogućnostima donirati SOS dječije selo, a Klara Galzina se 

zadužuje za prikupljanje nformacija, što im treba, kada i tko bi išao u posjetu. Dogovoreno je da idu 

žene SMH-IS iz slavonsko baranjske regije, a time i umanjujemo troškove posjete. Planiramo 

posjetu obaviti tijekom veljače 2013. god. 

 

            Za seminar nismo ništa konkretno dogovorile, ali ostaje u planu za 2013.god. Sekcije žena    

5. ili 6. mjesec. Plan je da se odradi seminar sa temom „ Kako uključiti veći broj žena u aktivan rad 

SMH-IS, odnosno poboljšanje kvote žena u tijelima SMH-IS, ali moramo krenuti od sindikalnih 

povjereštava u društvima. Kvotu od 40% znamo u startu da nećemo dostići, ali treba sadašnji 

postotak povećati. Prijedlog je da jedna predavačica bude i kolegica Jasna Petrović zbog teme ženski 

aktivizam, a tema joj je jako dobro poznata. Na seminar možemo pozvati i kolegice sindikalke iz 

Slovenije. 

 

          Kolegica iz Pule je iznijela prijedlog da se pokuša u svojim sredinama organizirati žene i doći 

na ožujski susret u Rovinj. To je susret žena koje se bave rekreacijom a zove se „Sport za sve“ 

organizira se u hotelu „Park“ u Rovinju 21-24.03.2013.god. Smještaj i rezervaciju, cijenu svaka 

grupa žena organizirati treba sama. Polupansion je oko 770,00 kn, pansionski smještaj je 980,00 kn 

za osobu. 

 



             Za obilježavanje 8.marta, međunarodnog dana žena, smatramo da se trebamo priključiti 

akcijama Sekcije žena SSSH. Očekujemo neku akciju, poduzeti sve da se žene odazovu. 

 

 

 

Sa poštovanjem!                                            

 

 

 

Predsj, Klara Galzina 

 

 


