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leæenci namenili pozornost temu, kako vzpostaviti uËinkovit socialni dialog ter katere teme obravnavati na ravni Evropske unije. Obstaja æelja,
da bi se delodajalci in sindikati iz posameznih dræav organizirali in imenovali vsak svojega predstavnika v vseevropsko delovno telo, ki bi obravnavalo pomembna vpraπanja s podroËja πolstva in ob socialnem dialogu iskalo primerne reπitve.

Svizova komisija za podelitev
priznanj zasluænim Ëlanom Sviza
je doloËila merila za podelitev
priznanj in odloËila, naj le-to prejme zasluæni Ëlan sindikata, ki je
v preteklem obdobju s svojim
delom pustil “peËat” Svizu, bil
prepoznaven v πirπem okolju,
pozitivno usmerjen ter v naslednjem mandatu ne bo veË aktiven Svizov Ëlan (npr. Ëlan Glavnega odbora, predsednik obmoËnega odbora, Ëlan katere od
Svizovih komisij ali organov) ali
bo njegovo Ëlanstvo v sindikatu
prenehalo. Komisija je obravnavala vse prispele vloge obmoËnih odborov Sviza, ki so predlagali prejemnike priznanj, in med
njimi izbrala Joæico UnetiË, Zvonka MavriËa ter Veroniko Kajba.

[pogajanja]

Aktualni socialni dialog
◗ Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, med
njimi tudi Branimir ©trukelj kot predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), so se 21. novembra letos sreËali s predsednikom slovenske vlade
in govorili o socialnem dialogu pri nas. SreËanje je bilo organizirano na æeljo sindikatov, ki niso bili zadovoljni s potekom usklajevanj socialnega sporazuma za
obdobje od leta 2006 do 2009 in pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih.
Branimir ©trukelj je v imenu
KSJS, katere Ëlan je Sviz, predsednika vlade opozoril tudi na
razmere na pogajanjih o novem
plaËnem sistemu v javnem sektorju. Te prav tako odraæajo trenutno nizko raven socialnega dialoga med vlado in reprezentativnimi sindikati pri nas. Na plaËnih
pogajanjih namreË vlada izigrava
zakon in se trudi zaobiti zahteve,
æelje in priËakovanja petih sindikatov, zdruæenih v KSJS, ki zastopajo veË kot 73 tisoË Ëlanov.
Vladna pogajalska skupina pri pogajanjih namreË ne upoπteva konfederacije in se æeli o osnovnih
plaËah dogovoriti s πtevilËno precej πibkejπimi sindikati, ki v dejavnostih πolstva, policije in veËjega dela zdravstva nimajo Ëlanov
ali jih imajo zelo malo. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja je predsednika vlade opozoril, da æeli biti vseh pet
sindikatov, ki so vkljuËeni v konfederacijo, na pogajanjih o novem
plaËnem sistemu v enakopravnem poloæaju z vsemi drugimi, sicer se konfliktu tako rekoË ne bo
mogoËe ogniti.
Predstavniki vseh sedmih konfederacij sindikatov so predsedniku
vlade na sreËanju sporoËili tudi,
da so nezadovoljni z odnosom ministra za delo, druæino in socialne
zadeve na pogajanjih o spremembah zakona o delovnih razmerjih minister se namreË postavlja na
stran delodajalcev. Opozorili so,
da je vztrajanje ministra oziroma
vlade pri nekaterih spremembah

zakona, denimo ukinitvi odpravnin, dodatka na delovno dobo, povraËila za prevoz na delo, stroπkov prehrane, plaËanega polurnega odmora med delom, nesmiselno, saj sindikati na to nikakor ne
bodo pristali. »e bi bil zakon kljub
njihovemu nasprotovanju sprejet,
pa bodo vloæili zahtevo za naknadni zakonodajni referendum in zaËeli zbirati 40 tisoË potrebnih podpisov.
Predsednik vlade je sindikatom
predlagal, naj skuπajo z ministrstvom za delo, druæino in socialne zadeve ter predstavniki delodajalcev uskladiti Ëim veË odprtih
vpraπanj. Za vse drugo, o Ëemer
se jim ne bi uspelo dogovoriti, bi
skuπali najti skupni jezik v drugem krogu usklajevanj. To pomeni, da bi bile spremembe zakona
o delovnih razmerjih bistveno
manjπe, kot jih trenutno æeli izpeljati minister za delo, in sprejemljive za sindikate. V tednu ali
dveh se bo natanËno pokazalo,
kaj staliπËa, ki jih je predsednik
vlade predstavil na sestanku, dejansko pomenijo.
Na novembrskih pogajanjih o
spremembah Zakona o delovnih
razmerjih so sicer razpravljali o
najnovejπih predlogih ministra za
delo o nekaterih spremembah, a
so te vsi sindikati enotno zavrnili.
Minister med drugim predlaga
skrajπanje odpovednih rokov pri
odpuπËanju delavcev in zniæanje
odpravnin. V zadnjem paketnem
predlogu ministra je tudi predlog,
ki predvideva vkljuËitev Zavoda
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7. Svizova skupπËina
◗ Na vËeraj konËani 7. Svizovi skupπËini so bile sprejete nekatere pomembne
odloËitve in izpeljane volitve za Nadzorni odbor, Komisijo za statutarna vpraπanja in pritoæbe ter glavnega tajnika. Ker je bila redakcija tokratne Svizove strani konËana pred samo skupπËino, bomo izide volitev, najpomembnejπe odloËitve in druge podrobnosti obπirneje predstavili na prihodnjih Svizovih straneh, ki
izidejo v ©olskih razgledih 16. decembra letos. Tokrat vam predstavljamo dobitnike Svizovih priznanj zasluænim Ëlanom, ki so priznanje in nagrado za svoj
prispevek k uspeπnejπemu delu sindikata prejeli na skupπËini.

V organizaciji ETUCE (European Trade Union Committee for Education),
katere Ëlan je tudi Sviz, je na Bledu potekal regionalni seminar o socialnem dialogu v izobraæevanju. Na seminar so bili vabljeni po trije predstavniki sindikatov in trije predstavniki delodajalcev s Slovaπke, »eπke,
Poljske in iz Slovenije.
Namen projekta o socialnem dialogu, ki v organizaciji ETUCE poteka
od leta 2004 in je zdaj v tretji fazi, je spodbuditi sektorski socialni dialog v izobraæevanju na evropski ravni. Na tokratnem seminarju so ude-
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Druπtvo πolskih svetovalnih delavcev je deseto obletnico svojega delovanja oznamovalo z mednarodnim strokovnim posvetom, na katerem so o
aktualni problematiki spregovorili πtevilni priznani predavatelji. To priloænost je spremljala tudi posebna sveËanost, na kateri so podelili priznanja. Za pomoË pri urejanju statusa πolskega svetovalnega delavca je priznanje prejel tudi Sviz. V druπtvu so poudarili, da jim brez naπe pomoËi
pred leti ne bi uspelo spremeniti Ëlena kolektivne pogodbe, ki je πolske
svetovalne delavcev izenaËil z drugimi strokovnimi delavci v vzgoji in izobraæevanju. S priznanjem so se nam obenem zahvalili za strokovno in
korektno sodelovanje ter za vso pravno in drugaËno pomoË.

Regionalni seminar o socialnem dialogu

Sindikat vzgoje, izobraæevanja, znanosti in kulture Slovenije • Oraænova ulica 3, 1000 Ljubljana •
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za zaposlovanje æe med delavËevim odpovednim rokom, in sicer z
namenom vkljuËitve v programe
aktivne politike zaposlovanja (tj.
poskus zagotavljanja pridobitve
nove zaposlitve). Pri tem je za
sindikate nesprejemljiv predlog,
da bi delavec, ki bi odklonil ponujeno drugo delo, ostal brez odpravnine. Prav tako bi po predlogu brez odpravnine ostal tudi tisti
delavec, ki bi ponujeno delo sprejel. Sindikati æelijo, da bi se delavci, ki jim grozi izguba delovnega mesta, Ëim prej vkljuËili v programe aktivne politike zaposlovanja, a ne na raËun kratenja in
zmanjπevanja njihovih pravic. V
ministrovem paketu so tudi nekateri predlogi, ki bistveno spreminjajo sam postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V nadaljevanju pogajanj se bodo pogajalci
dotaknili tudi plaË, povraËila
stroπkov, povezanih z delom, odmorov, dopusta, regresa …
Na pogajanjih za nov plaËni sistem v javnem sektorju vladna
stran πe vedno æeli zaobiti staliπËa, predloge in zahteve petih sindikatov, ki so povezani v KSJS, in
s skupino manjπih sindikatov priti do soglasja, na podlagi katerega bi bila podpisana Kolektivna
pogodba za javni sektor. Sviz je
na teh pogajanjih zato æe napovedal, da se bo, Ëe ne bo mogel
vplivati na poloæaj zaposlenih v
vzgoji, izobraæevanju, znanosti in
kulturi, temu primerno tudi odzval. Sindikati, Ëlani KSJS, bodo
decembra letos izpeljali razπirjeno sejo konference konfederacije, na kateri bodo delegatom
predlagali sprejetje resolucije, ki
bi opredelila nadaljnjo dejavnost
teh petih sindikatov v pogajanjih
za nov plaËni sistem. Kot moænosti se kaæeta protestni odhod
s pogajanj ali celo opozorilna
stavka v javnem sektorju.

JOÆICA UNETI»

stvom Joæice UnetiË dostojno pospremil svoje Ëlane med upokojence in z njimi ohranil stike. Za
Ëlane je skrbela tudi tako, da je
pripravljala rekreativne dejavnosti
in preventivne zdravstvene preglede. Spodbujala je strokovno
spopolnjevanje zaposlenih ter izobraæevanje sindikalnih zaupnikov. Tudi po upokojitvi ostaja dejavna, saj je æe ustanovila sekcijo
upokojenih Ëlanov Sviza pri obmoËnem odboru Novo mesto.

VERONIKA KAJBA

Joæica UnetiË se je upokojila tega septembra. Bila je dolgoletna
aktivna Ëlanica Sviza, saj je delovala kot sindikalna zaupnica na
Osnovni πoli Brπljin Novo mesto
od zaËetka delovanja sindikata
pa vse do upokojitve. VeË kot 15
let je kot predsednica uspeπno
vodila tudi obmoËni odbor Sviza
Novo mesto.
Med njenim predsedovanjem
se je vzpostavilo tesno sodelovanje med sindikalnimi zaupniki v
vrtcih, osnovnih, srednjih in glasbenih πolah ter Zavodu za kulturno dediπËino. Uspelo ji je aktivno
povezati Glavni odbor Sviza in
druge obmoËne odbore po Sloveniji, vplivala je tudi na poveËevanje Ëlanstva v sindikatu.
Sodelovala je pri odpravljanju
teæav in obmoËni odbor Novo
mesto je pod njenim vodstvom
okrepil prizadevanja za uresniËevanje pravic zaposlenih. Ko je na
Osnovni πoli Brπljin priπla v
ospredje romska problematika,
je z vsem znanjem, ki ga premore, odpravljala teæave in umirjala
strasti. Spremljala je sprejemanje in spreminjanje zakonov in
podzakonskih aktov, zlasti tistih,
neposredno povezanih s πolstvom in temeljnimi pravicami delavcev. Z vsemi novostmi je sproti seznanjala sindikalne zaupnike
in jih spodbujala k sodelovanju v

ObmoËni odbor Sviza Nova Gorica je Zvonka MavriËa predlagal
kot prejemnika priznanja in zahvale za dolgoletno delo in vse,
kar je vloæil v delo sindikata.
Zvonko MavriË je do nedavne
upokojitve kot strokovni uËitelj pouËeval na Tehniπkem πolskem
centru v Novi Gorici. Sindikalno
dejaven je bil æe pred osamosvojitvijo in sodelavci so ga spoπtovali, upoπtevali in mu ves ta Ëas sledili v mnogih sindikalnih dejavnostih. Funkcijo predsednika obmoËnega odbora Nova Gorica je prevzel kmalu po letu 1991 in jo
vestno opravljal πe dve leti po
tem, ko se je æe upokojil kot uËitelj (leta 2003). Veliko energije in
dela je vloæil v pridobivanje Ëlanstva in organizacijo sindikatov zavodov po zavodih na obmoËju goriπke regije.

Komisija za podelitev priznanj
zasluænim Ëlanom Sviza je prisluhnila tudi sindikalnim zaupnikom z obmoËnega odbora ©marje
pri Jelπah in sprejela njihov predlog, da se priznanje podeli dolgoletni predsednici obmoËja Veroniki Kajba.
UËiteljica razrednega pouka na
Osnovni πoli PodËetrtek Veronika
Kajba je uspeπno vodila obmoËni
odbor dva mandata. Ob prevzemu funkcije pred osmimi leti je s
pomoËjo svojih sodelavcev - sindikalnih zaupnikov - zelo spremenila delovanje obmoËnega odbora. Æe ob zaËetku predsedovanja
je s sodelavci v obmoËnem odboru pripravila sreËanje za upokojene Ëlane. Odzvali so se πtevilni in
kar niso mogli skriti zadovoljstva.
Pod vodstvom Veronike Kajba
je obmoËni odbor ©marje pri Jelπah vsako leto organiziral sreËanje ob 5. oktobru, svetovnem
dnevu uËiteljev. SreËanja se je
vsako leto udeleæevalo vse veË
zaposlenih v vzgoji in izobraæevanju. Ti so se sreËevali vsako leto
drugje, tako da so se Ëlanice in
Ëlani dobro spoznali med seboj in
obiskali skoraj vse osnovne πole
in vrtce na podroËju obmoËnega
odbora.
Veronika Kajba je bila tudi Ëlanica Glavnega odbora Sviza ter
redno in zavzeto spremljala no-

Joæica UnetiË

Zvonko MarviË

Veronika Kajba

javnih razpravah. Skrbela je, da
so bili Ëlani o dogajanju natanËno
in hitro obveπËeni.
Med predsedovanjem obmoËnemu odboru si je nenehno prizadevala zboljπati ugled uËiteljskega
poklica in v ta namen pripravljala
razliËne dejavnosti: denimo navezovala stike z ravnatelji, prirejala
sreËanja in praznovanja ob svetovnem dnevu uËiteljev. ObmoËni
odbor Novo mesto je pod vod-

S teæavami, ki so mu jih zaupali
zaposleni, se je spoprijemal konstruktivno, temeljito in uËinkovito.
S svojimi izkuπnjami in odloËnostjo je reπil marsikateri spor med
delavci in ravnatelji. Z enako vnemo je zagovarjal tako pravice zaposlenih kot tudi njihove dolænosti. Nikoli ni postavljal v ospredje
ali zapostavljal teæav katerega koli poklica, ki je zastopan v πoli zanj so bile enako pomembne teæave vzgojiteljev, uËiteljev, kuharic, snaæilk ali hiπnikov.
Svoje bogate sindikalne in æivljenjske izkuπnje je prenaπal mlajπemu rodu in novi predsednik obmoËnega odbora Sviza Nova Gorica je od Zvonka MavriËa dobil bogato doto, ki si jo bo skupaj s sindikalnimi zaupniki in vsemi Ëlani z
obmoËnega odbora Nova Gorica
prizadeval ohraniti in πe obogatiti
z uspeπnim delom po naËelih in
smernicah Sindikata vzgoje, izobraæevanja, znanosti in kulture
Slovenije.

vosti na vseh podroËjih, pomembnih za sindikalno delo, in z njimi
sproti seznanjala Ëlanice in Ëlane
na obmoËju.
ObmoËni odbor je med njenim
predsedovanjem vzorno skrbel za
Ëlane, jim pomagal odpravljati socialne stiske, poskrbel za razliËna
sreËanja in ugodnosti.
Veronika Kajba je kot predsednica obmoËnega odbora s svojo mirnostjo, preudarnostjo in zavzetostjo zelo pozitivno vplivala na svoje
sodelavce in Ëlane obmoËnega odbora, zato ni presenetljivo, da je v
svojem kolektivu, med Ëlani obmoËnega odbora in v oæji ter tudi
πirπi okolici zelo priljubljena.
»lani obmoËnega odbora ©marje pri Jelπah, enako pa tudi komisija za podelitev priznanj zasluænim Ëlanom Sviza, so prepriËani,
da gre priznanje v prave roke, saj
si kolegica Veronika Kajba ob
sklenitvi predsedovanja obmoËnemu odboru nedvomno zasluæi priznanje za svoje delo.

[ugodnosti]
Popusti v
Termah Snovik
Tudi ta mesec smo dejavno pridobivali ugodnosti za
naπe Ëlanice in Ëlane ter jim
priskrbeli novo: s Termami
Snovik smo se dogovorili, da
bodo Svizovi Ëlani lahko kupovali vstopnice za termalne
bazene 10 odstotkov ceneje.
Edina njihova dolænost je ob
nakupu vstopnice na recepciji pokazati Ëlansko izkaznico
in na æeljo receptorja πe
osebni dokument.
Æelimo vam prijetno Ëofotanje v bazenih Term Snovik!
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