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[novice]
7. in 13. september * Ljubljana

Pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za kulturo
Po poËitnicah so se nadaljevala pogajanja, vendar ni priπlo do napredka. »lani sindikalne pogajalske skupine so ocenili, da vladni
predlogi ne dajejo realne moænosti za uskladitev, zato so odstopili od pogajanj. Menijo, da je bil vsak nadaljnji predlog vlade bolj
nesprejemljiv in omejevalen od predhodnega. Na pogajanja so se
pripravljeni vrniti, Ëe bodo novi vladni predlogi sprejemljivejπi in
bodo odraæali vsaj minimalno spoπtovanje do tistih, za katerih
pravice se pogajajo sindikati.

7. in 21. september * Ljubljana

Sestanek posebne skupine za plaËno skupino J
Sestala se je posebna delovna skupina za plaËno skupino J. Vladna stran je kot sestavni del Kolektivne pogodbe za javni sektor
predloæila nov, dopolnjen predlog kataloga za to skupino. Predstavniki vladne in sindikalne skupine bodo do prihodnjega sestanka
pregledali katalog in ga dopolnili s tistimi delovnimi mesti, ki se
uporabljajo na njihovem podroËju. Oboji so se strinjali, da bo dokonËno obliko kataloga za skupino J mogoËe oblikovati po informativni prevedbi. Ta bo podala dejansko stanje po zavodih javnega
sektorja in omogoËila, da bo katalog dopolnjen z manjkajoËimi orientacijskimi delovnimi mesti za omenjeno skupino.

14. september * Ljubljana

Posvet predsednikov obmoËnih odborov Sviza
Predsedniki obmoËnih odborov so se seznanili z delovanjem sindikata v preteklem obdobju. Glavni tajnik jim je predstavil tudi aktualno dogajanje, posebno izËrpno πe pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor. Predsedniki so poroËali o svojem delu, teæavah in posebnostih svojih obmoËij. Izmenjali so si
mnogo zamisli, ki jih bodo uporabili pri svojem nadaljnjem delu.
Ob koncu sreËanja so navzoËi spregovorili πe o kratkoroËnih in
srednjeroËnih ciljih ter naËrtih za prihodnost.

14. september * Ljubljana

Sviz pisal politiËnim strankam
Ob bliæajoËih se volitvah smo politiËnim strankam zastavili nekaj
vpraπanj o πolstvu, znanosti in kulturi. VeË o tem lahko preberete
v rubriki Aktivnosti.

15. september * Ljubljana

Nadaljevanje pogajanj za sklenitev kolektivne
pogodbe za javni sektor
Na prvem sreËanju po poËitnicah je sindikalna stran predlagala,
da bi na zadnji septembrski seji pregledali opravljeno delo. Vladna stran je pobudo uresniËila æe na seji sredi meseca, ko je ob
predlogu posnetka stanja na pogajanjih predloæila tudi terminski
naËrt za dokonËanje projekta sprejemanja novega plaËnega sistema v javnem sektorju. Sindikalna stran je naËrt v celoti zavrnila.
Glede na vladni predlog terminskega naËrta naj bi prvi obraËun
plaË v skladu z novim zakonom o sistemu plaË v javnem sektorju
izpeljali aprila prihodnje leto.

16. september * Ljubljana

Svizova tiskovna konferenca
Pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor so nekoliko zastala æe pred volitvami, po njih pa bo najverjetneje priπlo
do manjπih ali veËjih sprememb v vladni pogajalski skupini. Glavni tajnik Sviza Branimir ©trukelj je zato na tiskovni konferenci
predstavil zahteve, od katerih Sviz tudi v prihodnje ne namerava
odstopiti. Najpomembneje bo dosledno spoπtovati aneks iz leta
2002. V njem je doloËeno razmerje med plaËami uËiteljev in
zdravnikov ter izenaËitev plaË vrhunskih poklicev s podroËja kulture in znanosti s plaËami drugih primerljivih poklicev iz preostalega
javnega sektorja. Kot rok za te uskladitve in izenaËitve je doloËeno leto 2006.

16. in 23. september * Ljubljana

Seji delovne skupine za analizo delovnega Ëasa
uËiteljev v osnovni πoli
Po dogovoru z junijskega posveta o dopolnjevanju delovne obveznosti strokovnih delavcev se je septembra dvakrat sestala devetËlanska delovna skupina. V njej sodelujejo trije ravnatelji osnovnih πol, pet sindikalnih zaupnikov in Svizova pravnica. »lani delovne skupine so se na prvi seji dogovorili o pripravi predloga vzorca
enotnega urejanja dopolnjevanja obveznosti ter o pripravi predloga sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraæevanja v RS. Na drugi seji so nekatere zamisli natanËneje dorekli,
tako da bosta predloga obeh dokumentov na ravni Svizove pravne
sluæbe pripravljena prvi teden v oktobru. Dogovorili so se tudi, da
bodo k sodelovanju povabili veË ravnateljev in πol, da bi dobili veË
informacij o tem, kako odpravljajo teæave na posameznih πolah.

21. september * Ljubljana

29. seja izvrπilnega odbora Sviza
23.-26. september * Budimpeπta

Koordinacija srednje- in vzhodnoevropskih
uËiteljskih sindikatov
Po sreËanjih na Bledu in v Carigradu so se predstavniki uËiteljskih sindikatov iz regije tokrat sestali v Budimpeπti. Na koordinaciji je sodelovalo tudi nekaj novih sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki so postali Ëlani Izobraæevalne internacionale πele
poleti, po svetovnem kongresu. Tema tokratnega sreËanja je bila
πolska zakonodaja, poloæaj uËiteljev in pogajanja za plaËe ter kolektivne pogodbe v vseh dræavah, iz katerih so priπli udeleæenci.

28. september * Ljubljana

Seja delovne komisije o nasilju nad uËitelji v πolah
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[uvodnik)

BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

KAJ PRI»AKUJE SVIZ
OD PRIHODNJE VLADE?
To, kar pravkar prebirate, je bilo napisano teden dni
pred dræavnozborskimi volitvami, ko se πe ni vedelo,
kdo bo zmagal na volitvah, kdo bo poraæen, kdo bo novi mandatar in iz katere stranke bi lahko bil prihodnji
minister ali ministrica za πolstvo, znanost in πport.
Mislim, da je prav zdaj, ko nove vlade πe nimamo,
pravi trenutek, da Sviz kot najπtevilËnejπi sindikat v
javnem sektorju jasno pove, kaj priËakuje od prihodnje
slovenske vlade. In pove tudi, kaj lahko vlada priËakuje od nas. Najprej to, da bomo v Svizu πe zmeraj zagovarjali staliπËe, da je javno izobraæevanje pravica, ki jo
mora zagotoviti dræava vsem otrokom. Nasprotovali
smo in bomo poskusom privatizacije javnega πolstva,
saj smo prepriËani, da le tako πolstvo zmanjπuje neenakost in poveËuje sodelovanje v druæbi. Nasprotujemo komercializaciji in vnaπanju trænih zakonitosti v sistem javnega πolstva. Zagovarjamo institucionalizirani
dialog med delojemalci, delodajalci ter lokalnimi in dræavnimi oblastmi, ki dopuπËa usklajevanje razliËnih interesov socialnih partnerjev na pogajanjih in dogovarjanjih. Le s tem se je mogoËe ogniti πirπim socialnim
konfliktom.
Kot smo poudarili æe veËkrat, smo - ob sistemsko zagotovljenih moænostih, da vplivamo na odloËitve, ki zadevajo poloæaj naπih Ëlanov, in ob priznavanju enakopravnosti med socialnimi partnerji - pripravljeni prevze-

mati tudi soodgovornost za razvoj slovenske druæbe.
Hkrati je treba brez ovinkov povedati, da se stavki kot
skrajnemu sredstvu zaπËite interesov zaposlenih v
Svizu tudi v prihodnje ne bomo odrekli. Posebno πe v
primerih, ko bi nam bile krπene pravice, ki nam jih zagotavljajo konvencije Mednarodne organizacije dela in
Evropska socialna listina.
Od nove slovenske vlade v Svizu tako priËakujemo,
da bo javno πolstvo ohranila kot prevladujoË naËin organiziranja izobraæevanja. Da bo do zaposlenih v javnem sektorju in do vseh drugih delavcev vsaj ohranila
raven socialnega partnerstva (Ëe æe ne zboljπala), ki
je bila doseæena v zadnjih dveh letih. To ne velja le za
pogajanja o kolektivnih pogodbah, temveË tudi za
usklajevanja zakonov v predparlamentarnih postopkih
in za usklajevanja predpisov, ki so v pristojnosti vlade. Prav tako priËakujemo, da bo mogoËe pogajanja o
novem plaËnem sistemu konËati najkasneje do konca
tega πolskega leta in da bo pri tem vlada v celoti
spoπtovala Aneks h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraæevanje iz leta 2002.
V Svizu ne dvomimo, da bo tudi nova slovenska vlada - ne glede na to, katere stranke bodo sestavile koalicijo - spoπtovala æe podpisane pogodbe in dogovore. Vsako drugaËno ravnanje bi pomenilo odloËitev za
konflikt in merjenje moËi med socialnimi partnerji.

[aktivnosti)

PRED VOLITVAMI IN PO NJIH
◗ Na letoπnje volitve smo se dobro pripravili tudi v Svizu. NatanËno smo prebrali programe politiËnih strank,
posebno πe dele, ki zadevajo πolstvo, znanost in kulturo, ter dele, ki bodo vplivali na zaposlitev in socialni
poloæaj naπih Ëlanov ter organizacijo dejavnosti, v kateri delajo. PolitiËnim strankam smo, kot je to postal
æe obiËaj pred vsakimi volitvami, postavili nekaj vpraπanj, njihove odgovore pa sproti objavljali na naπi
spletni strani.
Na predsednike zdajπnjih
parlamentarnih strank smo
naslovili pismo z vpraπanji,
posebno pismo pa sta si
‘prisluæila’ predsednika dveh
najveËjih strank, LDS in SDS.
Ti stranki imata tudi najbolj
izdelana programa, predvsem slednja pa v njem kar
nekaj prvin, ki nakazujejo nekatere pomembne spremembe v πolstvu.
Liberalna demokracija posebno drastiËnih sprememb v
πolstvu, znanosti in kulturi v
svojem tokratnem programu
ni napovedala. Je pa pred
prejπnjimi volitvami obljubila
30.000 raËunalniπkih mest v
πolah s stalnim dostopom do
interneta in brezplaËna uporabniπka imena za vse uËence, dijake, πtudente in pedagoπke delavce. Podobno je
obljubila tudi, da bo 15.000
zaposlenim v vrtcih, πolah in
ustanovah za izobraæevanje
odraslih v letih 2001 do
2004 omogoËila subvencioniran nakup raËunalnikov po
tretjino niæji ceni od træne.
Predsednika LDS smo zato
zaprosili za natanËne podatke

Sandi Modrijan

o tem, kako uspeπni so bili
pri uresniËevanju svojih obljub.
Izobraæevanju je bil πele v
zadnjem Ëasu konËno priznan
pomen, kakrπnega si zasluæi brez dvoma je bistvena prvina
uspeπnosti posamezne druæbe. Odgovori, kako priti do kakovostnega izobraæevanja, so
razliËni. V Sloveniji smo se
odloËili za javno πolstvo, ki je
dopolnjeno z zasebnim. PolitiËne stranke smo ob tem
vpraπali, ali se strinjajo z dosedanjo ureditvijo javnega in
zasebnega πolstva ter kako

naj bo urejeno njuno financiranje. Socialdemokratska stranka v svojem programu napoveduje spremembe πolske zakonodaje, zato smo jo dodatno
vpraπali - v katerih toËkah namerava dopolniti tiste akte, ki
se nanaπajo na zasebno πolstvo. Ista stranka omenja tudi ustanovitev uËiteljsko-prosvetne zbornice, iz njenega
programa pa ni mogoËe razbrati statusa in vloge te zbornice. Od drugih strank smo
æeleli zvedeti le, kaj menijo o
tej novosti v naπem in tudi evropskem πolstvu, od socialdemokratov pa dobiti πe natanËnejπo razlago.
V Svizu smo zelo obËutljivi,
ko se govori o deregulaciji
predpisov in liberalizaciji trga
na podroËju izobraæevanja (o
tem govori in med drugim to
tudi zahteva Sploπni sporazum o trgovanju s storitvami GATS). V Sloveniji to podroËje
za zdaj πe omejujejo veljavni
predpisi, o prihodnji ureditvi
pa bodo odloËali predvsem
politiki, zato smo jih povpraπali o njihovem staliπËu do
komercializacije πolstva. Znova si je dodatno vpraπanje
‘zasluæila’ Socialdemokratska
stranka zaradi izjave njenega
predsednika, da “brez liberalizacije slovenskega πolstva ne
bomo kos izzivom EU”. Seveda smo jih povpraπali, liberalizacijo Ëesa v naπem πolstvu
so imeli v mislih.
NiË manj obËutljivi pa nismo, najverjetneje πe celo bolj,

ko gre za plaËe. Sviz je predlani z vlado podpisal aneks h
kolektivni pogodbi za vzgojo
in izobraæevanje. V njem je
doloËeno, da se morajo plaËe uËiteljev in zdravnikov
uskladiti v dogovorjenih razmerjih do 1. julija 2006. Polovica usklajevanj je æe za
nami, Ëaka nas πe uresniËitev drugega dela. PolitiËne
stranke smo zato zaprosili za
zagotovilo, da bodo v celoti
spoπtovale omenjeni aneks tako glede razmerja plaË med
uËitelji in zdravniki ter izenaËitve plaË v vrhunskih poklicih
kot glede rokov za drugi del
teh uskladitev.
Zanimalo nas je πe, kolikπen odstotek BDP bi posamezna politiËna stranka namenila dejavnostim vzgoje in
izobraæevanja, znanosti ter
kulture na zaËetku svojega
mandata in ob njegovem
koncu.
»as pred volitvami je znan
kot Ëas bolj ali manj sladkih
besed, (pre)velikih obljub, potujoËih avtobusov in vedno
nasmejanih politikov z univerzalnimi in hkrati, seveda, najboljπimi reπitvami za vse in
vsakogar. Kaj vse bo po volitvah drugaËe, slabπe ali boljπe, bomo πe videli. V Svizu
bomo (ne)uresniËevanje obljub vsekakor pozorno spremljali, Ëez πtiri leta pa politiËne
stranke znova zaprosili za poroËilo o opravljenem delu.
SANDI MODRIJAN
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[v srediπËu)

se rada heca in pripoveduje
smeπne pravljice. To je uËiteljica Alenka.

“U»ITELJI SO NEKAJ
POSEBNEGA, KER VSE ZNAJO”
Ob 5. oktobru, svetovnem dnevu uËiteljev
◗ Unesco je 5. oktober razglasil za svetovni dan uËiteljev. Tega dne leta 1966 sta Unesco in Mednarodna
organizacija dela sprejeli priporoËila o statusu uËiteljev, ki govorijo o pomenu in odgovornosti uËiteljev ter
jim priznavajo osrednje mesto v sistemu vzgoje in izobraæevanja. Svetovni dan uËiteljev oznamujejo vsako
leto v veË kot sto dræavah po vsem svetu. V posameznih dræavah uËiteljem razliËno izkaæejo svojo hvaleænost za njihov prispevek in pomoË otrokom pri razvijanju temeljnih druæbenih in æivljenjskih lastnosti ter
spretnosti. Na Tajvanu, denimo, je 5. oktober priznan
celo kot dræavni praznik.
Kljub temu da so uËitelji
marsikje πe zmeraj v vse prej
kot zavidljivem poloæaju, je zavest o njihovi neprecenljivi vlogi iz leta v leto veËja. Letoπnje
praznovanje, æe enajsto zapored, poteka pod geslom Kakovostni uËitelji in uËiteljice za
kakovostno izobraæevanje.

Vloga uËiteljev je nenadomestljiva. NemogoËe bi bilo
naπteti vse njihove pozitivne
lastnosti, zato si raje preberite razmiπljanja tretjeπolcev.
Prav otroci so najbolj iskreni
in zmeraj najbolj praviËni ocenjevalci. Æe zaradi njih je lepo
biti uËitelj ...

[pravna pisarna]

UËiteljica Mojca je zelo prijazna. UËi 3.b razred, a je zdaj
ni, ker ima operacijo. Priπla
bo Ëez en teden. Vsi komaj
Ëakamo. Imamo jo radi. NadomeπËa jo uËitelj Duπan. Tudi
on je zelo prijazen.
Veronika

V πoli se imamo zelo dobro.
Riπemo, piπemo, se uËimo in
telovadimo. Ampak uËitelji so
πe zmeraj nekaj zelo, zelo posebnega. Vsi so prijazni in zato zelo rada hodim v πolo.
Zala

Nekateri uËitelji in uËiteljice
so prijazni, nekateri pa so
strogi, a vseeno rada hodim v
πolo, saj tam spoznaπ veliko
novih prijateljev.
Katja

Klara

UËitelji so nekaj posebnega,
ker vse znajo. Najbolj sta mi
vπeË uËiteljica Zdenka in knjiæniËarka Ana. O uËiteljih mislim,
da so zelo spretni in pametni.
Aljaæ

UËitelji na tej πoli so zelo prijazni, ker se veliko hecajo in zato
se mi zdijo zelo simpatiËni. Zaradi njih rad hodim v πolo.
Jernej

UËitelji so nekaj posebnega,
ker nas nauËijo pisati, raËunati in πe marsikaj. Nekateri
so tudi zelo prijazni. Tudi na
izlete hodimo. V πoli mi je zelo vπeË.

Moja uËiteljica je Irena. Spoznal sem æe πest uËiteljev. Najbolj mi je vπeË Irena. ©ola je
æe stara, pa mi je vseeno
vπeË.
Igor

©ola mi je zelo prijetna. Nekateri uËitelji so prijazni, nekateri pa strogi. Vsi uËitelji so nekaj posebnega, ker nauËijo
nekaj novega.
Neæa

V πolo hodim zelo rad, ker so
prijazni uËitelji. Imam najbolj
prijazno uËiteljico Andrejo, ker
se rada heca in nam pove
pravljice. Poznam æe kar veliko uËiteljev na πoli, Ëeprav
hodim πele v tretji razred. Zelo rad imam angleπËino, katero nas uËi Erika.
Mitja

Ana

[napovednik]
5. oktober * po svetu

Praznovanje svetovnega dneva uËiteljev
6.-8. oktober * Æeneva

Mednarodna konferenca o enakih moænostih
in plaËilni nediskriminaciji
8. oktober * Ptuj

Podelitev ÆgeËevih priznanj

Sem Klara, imam najboljπo
uËiteljico na vsem svetu, ker

[najdebata]

[predstavitve]

NEZAKONITA ODPOVED
POGODBE O ZAPOSLITVI

FORUMSKA DEBATA Z
NAPAKO

OBMO»NI ODBOR POMURJA

Novi zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v tretjem odstavku 88. Ëlena in drugem odstavku 172. Ëlena kumulativno doloËa obveznosti, ki jih mora spoπtovati delodajalec v
postopku pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. »e jih ne upoπteva, je odpoved pogodbe nezakonita.
Delodajalec, ki delavcu odpoveduje pogodbo iz navedenih
razlogov (po ZDR), mora preveriti, ali lahko zaposli delavca pod
spremenjenimi pogoji ali na drugih delih, ga dokvalificira za delo, ki ga delavec æe opravlja, ali ustrezno prekvalificira.
V zvezi z omenjeno obveznostjo delodajalca po preverjanju
moænosti prezaposlitve je treba opozoriti na doloËbo drugega
odstavka 172. Ëlena zakona, ki je umeπËena v poglavje Izobraæevanje. Po tej doloËbi je delodajalec dolæan zagotoviti
delavcu izobraæevanje, spopolnjevanje in usposabljanje, tudi
ko se je tako mogoËe ogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
razloga nesposobnosti ali iz poslovnega razloga. Izobraæevanje, na katerega napotijo delavca, je njegova obveznost iz delovnega razmerja. »e izobraæevanje neupraviËeno odkloni, je
to lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
»e obstaja vsaj ena od naπtetih moænosti za ohranitev zaposlitve, mora delodajalec ponuditi delavcu sklenitev nove
pogodbe o zaposlitvi. To delodajalec lahko stori z novim delovno-pravnim institutom (odpoved s ponudbo nove pogodbe), ki je urejen v 90. Ëlenu ZDR. Ob tem je zelo pomembno
razlikovati, ali je delavcu z novo pogodbo o zaposlitvi ponujena ustrezna ali neustrezna zaposlitev
zaposlitev. V vsakem primeru
mora biti novo delovno razmerje sklenjeno za nedoloËen
Ëas
Ëas. Pri tem zakon v tretjem odstavku 90. Ëlena doloËa, da
je ustrezna tista zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe kot za opravljanje dela na prejπnjem
delovnem mestu, za katero je imel delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Ob koncu je treba omeniti tudi posledice (ne)sprejema ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno ali neustrezno
zaposlitev. Delavec ni upraviËen do odpravnine, ki mu sicer pripada ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v dveh primerih: Ëe
sprejme ponujeno ustrezno zaposlitev ali pa jo zavrne. Pri slednjem delavcu preneha tudi prvotno delovno razmerje z delodajalcem. »e delavec sprejme neustrezno zaposlitev, ima pravico
do sorazmernega dela odpravnine, in sicer v viπini, za katero
se dogovori z delodajalcem. Do polne odpravnine pa je delavec
upraviËen, Ëe zavrne ponujeno neustrezno zaposlitev
zaposlitev. V navedenih primerih pa delavec po doloËilih ZDR obdræi pravico, da
lahko izpodbija utemeljenost odpovednega razloga pred pristojnim sodiπËem.

Forumska debata, ki to ni, vendar priËakujemo, da πe bo. Je pa debata o vaπih pripombah
in predlogih. A jih tudi πe ni. Tudi upamo, da bodo. »im veË.
Na posvetu predsednikov obmoËnih odborov
sredi septembra je bilo mogoËe sliπati kar nekaj zamisli, uporabnih za naπe delo. Nekatere
so priletele mimo nas povsem nakljuËno, za nekatere smo se morali tudi nekoliko potruditi.
Tako smo predsednike obmoËij povpraπali, kaj
menijo o Svizovi prilogi v ©olskih razgledih. VeËini je vπeË, nekaterim zelo, drugi nimajo pripomb. Spraπevali in vrtali smo πe naprej - kaj
jim je vπeË, kaj pogreπajo in Ëesa si morda æelijo. Odgovor je bil spet zelo podoben prejπnjemu; veËina je zadovoljna s prispevki, Uvodnik
se jim zdi zelo zanimiv, nekateri Novic ne bi
preveË pogreπali, mnogi bi v Svizovi prilogi radi
videli veË pravnih vpraπanj in teæav. In, seveda,
odgovorov nanje. Ob tem smo se zato domislili,
da πe vas povpraπamo za mnenje in predloge,
kako ustvariti πe zanimivejπo in privlaËnejπo prilogo. Navsezadnje je ta priloga namenjena prav
vam.
Vaπih predlogov bomo zelo veseli. Lahko nam
jih poπljete po elektronski ali navadni poπti, lahko tudi obiπËete naπo spletno stran www.svizsl.si in tam na Forumu spodbudite pogovor o tej
temi. Morda nam lahko poπljete celo kakπen
svoj prispevek, za katerega menite, da bi zanimal tudi druge.
Da ne bo ostalo samo pri naπih proπnjah, πe
zamisel - sicer ni povsem naπa, saj smo jo prav
tako ujeli na posvetu. A niË zato. Sindikalni zaupniki so ponekod v svojih zavodih uredili posebno, t. i. sindikalno tablo. Na njej objavljajo
vse novice in obvestila, ki zadevajo naπ sindikat in so zanimivi za vse Ëlane. Tako so Ëlani
redno, sproti in hitro obveπËeni o vsem pomembnem.
Imate morda prav tako sindikalno tablo tudi v
vaπem zavodu?
Piπite nam, predlagajte, zaæelite si novih in
zanimivih tem v Svizovi prilogi. “Prisurfajte” pa
πe malo na naπo spletno stran in nam sporoËite, kaj mislite o njej. Ko pa boste æe tam, se
oglasite tudi na Forumu.

Piπe JADRANKA ZUPANC

ObmoËni odbor Sviza za Pomurje je bil
ustanovljen v zaËetku leta 1991. Svoj sedeæ ima na Osnovni πoli III v Murski Soboti,
πteje pa 1370 Ëlanov. V Sviz je s tega obmoËja vËlanjenih 34 zavodov, in sicer 21
osnovnih πol, 8 srednjih, 2 vrtca, glasbena
πola in 2 vzgojno-izobraæevalna zavoda.
Predsednica obmoËnega odbora v tem
mandatu je Marjana Kolar, ki je kot vzgojiteljica zaposlena v zavodu Vrtci obËine Moravske Toplice. »lanica sindikata je vse od
njegove ustanovitve. ObmoËnemu odboru pomaga s pravnimi nasveti pravnica Anica SapaË, za vse druge administrativno-finanËne stvari skrbi Andreja Mikelj. Obe sta zaposleni po podjemni pogodbi in sta nepogreπljivi za delo obmoËnega odbora.
Sindikalni zaupniki se sreËujejo na rednih letnih sejah, kjer obravnavajo aktualna dogajanja s podroËja vzgoje in izobraæevanja,
dogajanja v Svizu, spremembe zakonov ter problematiko, ki je
specifiËna za njihovo obmoËje. Udeleæujejo se seminarjev in drugih izobraæevalnih oblik, ki jih pripravlja Sviz, saj se zavedajo, kako pomembno je biti obveπËen o vseh novostih v vzgoji in izobraæevanju.
Med letom veËkrat pripravijo neformalna sreËanja, na katerih
se spoznavajo in sreËujejo zaposleni v vzgoji in izobraæevanju, izmenjujejo izkuπnje in tekmujejo v zabavnih igrah. ObiËaj je æe, da
taka sreËanja, ki so zmeraj delovna in tudi zabavna, pripravijo tudi ob koncu koledarskega in πolskega leta.
Ob koncu πolskega leta so se sindikalni zaupniki obmoËnega
odbora Pomurja udeleæili strokovne ekskurzije v Salzburg in si
ogledali rudnik soli v Hallainu.
Ob svetovnem dnevu uËiteljev, ki je zelo pomemben za vse zaposlene v vzgoji in izobraæevanju, pripravljajo kulturne prireditve
na obmoËni ravni. Lani so v goste povabili Janeza HoËevarja Rifleta z njegovim ©uπtarjem, letos pripravljajo ogled muzikla Elizabet v gledaliπËu na Dunaju.
ObmoËni odbor Sviza Pomurje skrbi tudi za solidarnostno pomoË Ëlanom sindikata, Ëemur nameni precej denarja. Zdaj se dogovarjajo z odvetnikom, ki bo pravno zastopal Ëlane sindikata na
naπem obmoËju.
Pomurje je znano po mnogih termalnih kopaliπËih, zato omogoËajo Ëlanom Sviza nakup kopalnih kart po niæjih cenah in z obroËnim odplaËilom, Ëlani pa radi koristijo tudi Svizova poËitniπka stanovanja za oddih v razliËnih krajih Slovenije.
ObmoËni odbor Pomurja zelo dobro sodeluje z vodstvi zavodov,
v katerih so zaposleni Ëlani, in tudi z nekaterimi obËinami. Tudi v
prihodnje si bodo prizadevali za dobro sodelovanje z okoljem in
skuπali Ëlanom ponuditi Ëim veË ugodnosti pri izobraæevanju in
delu.
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