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1. sestanek Sviza z ministrom dr. Juretom Zupanom
Predsedstvo sindikalne konference visokega πolstva in znanosti ter glavni tajnik Sviza so se
prviË sestali z ministrom za visoko πolstvo, znanost in tehnologijo. Govorili so o seznanjanju Sviza z delom ministrstva, o ustanavljanju novih univerz, financiranju visokoπolskih zavodov in o
spremembah pri evalvaciji raziskovalnega dela. Precej Ëasa so namenili tudi vpraπanju oblikovanja nove kolektivne pogodbe za visoko πolstvo, znanost in tehnologijo ter pogajanjem o kolektivni pogodbi za javni sektor.
Sviz je novemu ministru enako kot æe prejπnjemu znova predlagal oblikovanje samostojne KP
za visoko πolstvo in raziskovalno dejavnost. Minister dr. Jure Zupan je predlog podprl, zato mu
je Sviz 23. maja letos poslal pismo s predlogi za zaËetek pogajanj za novo kolektivno pogodbo.
Po mnenju Sviza bi se bilo najbolj smiselno najprej dogovoriti o izhodiπËih za novo pogodbo, o
naËinu dela in bistvenih vsebinskih opredelitvah, πele nato pa oblikovati besedilo kolektivne pogodbe.
10. maj 2005 * Ljubljana

Posvet predsednikov obmoËnih odborov
Od osemindvajsetih predsednic in predsednikov obmoËnih odborov Sviza se jih je posveta
udeleæilo enaindvajset. Razpravljali so o aktualnem dogajanju v Svizu v preteklem obdobju, o
spremembah zakona o sistemu plaË v javnem sektorju in o teæavah v srednjem πolstvu zaradi
priËakovanega manjπega vpisa otrok v strokovne in poklicne πole. Seznanili so se s poroËilom
Nadzornega odbora Sviza ob pregledu finanËnega poslovanja obmoËnih odborov za lansko leto
ter govorili tudi o skupπËini, ki bo potekala prihodnje leto v ZreËah.
10. maj 2005 * Ljubljana

Sestanek delovne podskupine za zmanjπanje administrativnega dela
Prvega sestanka delovne podskupine za debirokratizacijo dela v osnovni πoli, ki jo je imenovalo πolsko ministrstvo, se je poleg uËiteljev praktikov in nekaterih ravnateljev udeleæila tudi Svizova predstavnica Vlasta Sagadin. Predsednik podskupine je najprej predstavil naloge in cilje,
pozneje so navzoËi predstavili svoje poglede na poveËevanje administrativnega dela uËiteljev ter
predlagali reπitve za njegovo zmanjπevanje. NajveË pripomb so bili deleæni dnevniki v zadnjem
triletju, beleæenje drugega uËiteljevega dela ter opisno in πtevilËno ocenjevanje v drugem triletju.
Druga seja delovne podskupine je bila 24. maja letos. Na njej so pregledali vso dokumentacijo in predstavnici M©© podali nekaj predlogov za spremembe nekaterih dokumentov. Predstavnica πolskega ministrstva teh predlogov ni sprejela, temveË je predstavila spremembe v πolski
dokumentaciji, ki bodo zaËele veljati æe prihodnje πolsko leto. M©© jih je pripravilo na osnovi doslej prejetih pripomb. »lani podskupine so na drugi seji namenili precej Ëasa tudi opisnim ocenam v drugem triletju.
16. maj 2005 * Ljubljana

Seja predsedstva Sindikalne konference predπolske vzgoje
»lanice predsedstva so na seji obravnavale predloge sprememb Zakona o vrtcih in razpravljale o napovedanih spremembah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za izvajanje
dejavnosti predπolske vzgoje. ©olsko ministrstvo predlaga dopolnitev doloËbe o pogojih za financiranje zasebnih vrtcev, tako da bi lahko na podlagi zakona presojalo o izpolnjevanju meril
za ustanovitev zasebnega vrtca. Predsedstvo Sindikalne konference predπolske vzgoje predlagani spremembi zakona ne nasprotuje. Meni pa, da bi bilo smiselno, Ëe bi lokalna skupnost
pred ugotavljanjem izpolnjevanja pogojev oblikovala mnenje o ustanavljanju zasebnega vrtca v
obËini in o njegovi upraviËenosti. Pri morebitnih spremembah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih pa za Sviz niso sprejemljive predlagane zaostritve normativov za nekatera delovna mesta v vrtcih.
17. maj 2005 * Ljubljana

43. seja Izvrπilnega odbora Sviza
Izvrπilni odbor Sviza je sklenil, da bo na Ustavno sodiπËe vloæil zahtevo za zaËetek postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti 146. Ëlena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraæevanja. Nasprotuje tudi temu, da bi vlada predlagala Dræavnemu zboru
spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju brez soglasja socialnih
partnerjev. Sviz ne nasprotuje spremembi usklajevanja pokojnin s plaËami, Ëe to ne bo vplivalo na poslabπanje materialnega in socialnega poloæaja zaposlenih. O tem mora dati vlada
pisna zagotovila oziroma se v novem socialnem sporazumu k temu zavezati. »lani Izvrπilnega odbora so sprejeli tudi posebno staliπËe do imenovanja ravnateljev in dajanja soglasja k
njihovemu imenovanju; slednjega je Sviz dva dni pozneje predstavil javnosti na novinarski
konferenci.
17. maj 2005 * Ljubljana

Konstitutivna seja Odbora za razlago KP VIZ
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraæevanje se je v nekoliko spremenjeni
zasedbi sestal na ustanovitveni seji. Sviz ter Ministrstvo za πolstvo in πport sta predlagala v odbor vsak po dva nova Ëlana, odbor ima tudi novo predsednico. Sviz je ministru dr. Milanu Zveru
predlagal prof. dr. Polonco KonËar, s Ëimer se je minister strinjal.
Na prvi seji so se Ëlani usklajevali o predlogu Poslovnika Odbora ter æe doloËili datum druge seje. Ta bo 7. junija letos, na njej pa bodo obravnavali prve predloge za razlago doloËb iz
KP VIZ.
19. maj 2005 * Ljubljana

Novinarska konferenca Sviza
Na podlagi staliπËa do imenovanja ravnateljev in ministrovega dajanja soglasja k imenovanju
je Sviz pripravil dobro obiskano in odmevno novinarsko konferenco. Na njej je glavni tajnik Branimir ©trukelj novinarjem pojasnil, da bi moralo mnenje kolegov in pedagoπkih praktikov pri odloËitvi o izboru ravnatelja ostati zelo pomembno. Ministra dr. Milana Zvera je javno pozval, naj
pojasni razloge za neupoπtevanje predhodnega mnenja uËiteljskega zbora v primerih osnovnih
πol Beltinci in Muta. Sviz bi rad zvedel od ministra tudi, kakπno je njegovo staliπËe do predhodnega mnenja vzgojiteljskega, uËiteljskega ali predavateljskega zbora in kako ga bo upoπteval pri
dajanju soglasja.
Ministrstvo se je odzvalo na novinarsko konferenco s sporoËilom za javnost, v katerem ni odgovorilo na nobeno od vpraπanj, temveË je Sviz oznaËilo za politiËno organizacijo. V novem sporoËilu za medije je Sviz dokazal, da so vse obtoæbe ministrstva povsem neutemeljene in jih zavrnil, ministra pa znova vljudno pozval na pogovor o vlogi mnenja strokovnega zbora pri imenovanju ravnateljev.

[uvodnik]

BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

ZAVRA»ANJE
SOCIALNEGA
PARTNERSTVA
NI EVROPSKO
V 48. Ëlenu πestega poglavja prvega
dela Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki nosi
naslov DemokratiËno æivljenje Unije, piπe, da EU spodbuja vlogo socialnih partnerjev in pospeπuje dialog med socialnimi partnerji. V 3. Ëlenu Ustave za Evropo
je med petimi temeljnimi cilji EU zapisano tudi prizadevanje za visoko konkurenËno socialno-træno gospodarstvo in
socialno praviËnost.
Obe doloËbi sta za nas v Sloveniji
vsak dan pomembnejπi, saj nas opominjata, da smo se Evropejci namesto
konflikta kdo bo koga in vsiljevanja volje moËnejπega odloËili za enakopraven
dialog ob upoπtevanju interesov delavcev, delodajalcev in oblasti. Verjamemo
namreË, da prinaπa socialno partnerstvo dolgoroËen napredek in socialno
praviËnost. Pred tem, da je socialno
partnerstvo - eden od temeljev evropske ustavne pogodbe - v Sloveniji na
resni preizkuπnji, si ni mogoËe veË zatiskati oËi. Spomniti se moramo le pozivov, da bi bilo treba sindikate dejavnosti, torej tudi Sviz, ukiniti, ker zavirajo
gospodarske in druæbene spremembe.
Prav tako ne gre pozabiti v zadnjem Ëasu skrb zbujajoËih poskusov radikalnih
sprememb zdravstvene in pokojninske
zakonodaje. V nasprotju s temeljno
opredelitvijo EU o enakopravnem, strpnem druæbenem dialogu in iskanju Ëim
πirπega soglasja je zlasti poskus, da bi
brez javne razprave in brez soglasja so-

cialnih partnerjev zniæali nadomestila in
skrajπali Ëas plaËevanja bolniπke odsotnosti. Zato je povsem nesprejemljiv. IzloËanje sindikatov kot zakonitih in legitimnih predstavnikov zaposlenih iz dogovora o spremembah, ki posegajo v
samo bistvo socialne dræave, v materialni in socialni poloæaj vsakega dræavljana, bi pomenilo nedopusten korak nazaj
in zavrnitev socialnega partnerstva pri
iskanju reπitev.
Da bi nadaljevanje vsiljevanja sprememb (ne da bi imeli socialni partnerji
moænost povedati, kaj si o njih mislijo)
privedlo do socialnega konflikta, ki smo
ga sindikati napovedali, se je v zadnjem
trenutku zavedla tudi vlada in se odrekla
spremembam po nujnem postopku. Ni
dvoma, da je Slovenija na razpotju. Odprto je vpraπanje socialne dræave: pravice
zaposlenih, upokojencev, bolnih in invalidov (varnost delovnega mesta, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje) in
prerazporeditev bogastva z davËno reformo. Predlagati zniæanje socialne varnosti
v Sloveniji je legitimno, ni pa sprejemljivo
tega poËeti mimo zakonitih predstavnikov zaposlenih in delodajalcev. Zato
vsak poskus izloËanja sindikatov iz
usklajevanja sprememb, ki neposredno
zadevajo interese zaposlenih, vodi v socialni konflikt. V Svizu smo æe leta prepriËani, da je do uravnoteæenega razvoja in
socialne praviËnosti mogoËe priti le po
poti socialnega partnerstva.

[v srediπËu]

DOKAZANO STRESEN
BliæajoËi se konec πolskega
leta je za uËence in tudi za uËitelje bolj ali manj stresen.
Raziskave kaæejo, da je uËiteljski poklic zelo stresen in nekateri raziskovalci ga uvrπËajo
celo med tri najbolj stresne. V
mnogih zahodnih dræavah stres
pri uËiteljih naraπËa in vpliva na
pomemben deleæ uËiteljev. Pri
nas je bila leta 1999 izpeljana
raziskava med 118 osnovnoπolskimi uËitelji, ki je pokazala, da
slovenski uËitelji v povpreËju
doæivljajo viπjo stopnjo z delom
povezanega stresa kot nekateri
njihovi evropski kolegi. Subjektivna ocena stresa kaæe, da
manj kot pet odstotkov slovenskih uËiteljev ocenjuje svoje delo kot nestresno, skoraj πestdeset odstotkov kot vsaj zmerno
stresno, tretjina pa jih meni, da
je njihovo delo zelo ali izjemno
stresno. Objektivna ocena stresa (ocena navzoËnosti simptomov) pa kaæe, da pribliæno πtirideset odstotkov uËiteljev doæivlja zmeren stres, ki jih pri delu
æe ovira, skoraj deset odstotkov
uËiteljev pa doæivlja visoko stopnjo stresa, ki kaæe, da je njihovo funkcioniranje æe resno ogroæeno. Neka druga raziskava je

pokazala πe, da se pri intelektualno najzahtevnejπih poklicih,
med katere spadajo tudi pedagoπki in podobni poklici, pojavljajo nevroze do sedemkrat pogosteje kot pri intelektualno
manj zahtevnih (npr. delo v proizvodnji).
Stres v sluæbi je lahko posledica slabih delovnih pogojev ali
delovnih odnosov, nedoslednosti in nejasnosti v opredeljevanju poklicne vloge, slabe ali
minimalne udeleæbe zaposlenih
v upravljanju in doloËanju organizacijskega poteka dela, zaradi Ëesar imajo strokovni delavci
obËutek, da z njimi upravljajo
drugi.
V uËiteljskem poklicu stres
najpogosteje povzroËa neustrezno vedenje uËencev pri
pouku, in sicer agresivno, nasilno vedenje do uËiteljev in tudi do soπolcev. Veliko teæav povzroËa mnogim uËiteljem slaba
motivacija uËencev za πolsko
delo in obiËajno iz nje izhajajoËa nedisciplina. Na drugem
mestu so stresni dejavniki, ki
izhajajo iz odnosov s πirπo
skupnostjo. Predvsem gre za
zmanjπevanje uËiteljskega ugleda v druæbi in pritiske javnosti,

povezane s kakovostjo pouka
in njihovo vmeπavanje v strokovna vpraπanja πolstva. UËitelji opravljajo svoje delo uspeπneje in z veËjim zadovoljstvom
v okolju, ki ceni njihovo delo.
Na tretjem mestu med najpogostejπimi dejavniki stresa so
tisti, ki so povezani z odnosi s
starπi, sledijo pa jim neustrezna organizacija dela na πoli in
tudi slabe delovne razmere (neustrezna oprema za izvajanje
pouka, pouËevanje na dveh ali
veË lokacijah …) ter neustrezna vloga uËitelja na πoli, ki je
posledica slabo opredeljenega
obsega dela, nejasnih meja odgovornosti in raznovrstnih vlog,
ki jih mora opravljati uËitelj
(razrednik, zaupnik, ocenjevalec, prenaπalec znanja ...).
UËiteljski poklic je torej dokazano zelo stresen. Nekaj preprostih priporoËil, kako se ogniti stresu ob koncu pouka, lahko najdete v posebni rubriki na
sosednji strani. Æelim vam, da
bi konec pouka minil brez veËjih pretresov ter da bi se med
prihajajoËimi poËitnicami odpoËili in si nabrali dovolj energije
za jesen.
SANDI MODRIJAN
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[proti stresu]

[pogajanja]

Odπtevanje se je zaËelo. Manj kot mesec pred koncem pouka v
tem πolskem letu uËitelji - prav tako pa tudi uËenci - najbræ æe
hrepenite po poletju in poËitnicah. Medtem ko se vam v mislih
æe prikazujejo prizori s plaæe, a ste πe v razredu, vam v nadaljevanju svetujemo, kako to obdobje preæiveti Ëim manj stresno.
1. Pojdite v naravo. Toplejπe vreme in daljπi dnevi so idealno
‘opraviËilo’, da imate pouk tudi zunaj. Zato pripravite ure biologije v bliænjem parku ali pustite uËencem, da pri uri likovne vzgoje riπejo pokrajino. SonËni æarki bodo koristili vsem.

2. Zaposlite uËence. Naj vaπi uËenci napiπejo spominsko knjigo o vsem, kar se jim je zgodilo med πolskim letom, ali pa naj
prihodnjim razredom napiπejo pismo. Zanimive in ustvarjalne
dejavnosti jih bodo zaposlile in jim pomagale porabiti nekaj odveËne, nagajive energije.
3. Zabavajte se. Preæiveli (bo)ste πe eno πolsko leto, zakaj si
ne bi privoπËili oddiha in zabave? Zasluæili ste si ju.
4. Umirite misli. »e niË od tega ne deluje, si zapomnite - poletje in poËitnice so pred vrati in kmalu boste imeli dva meseca
Ëasa samo zase (recimo).

[aktivnosti]

DOPOLNJEVANJE DELOVNE OBVEZNOSTI
Delovna skupina Sviza, v kateri sodelujejo tudi ravnatelji osnovnih πol, se od lanske jeseni poglobljeno ukvarja s tem, kako
enotno in v skladu z veljavno zakonodajo urediti dopolnjevanje
delovne obveznosti strokovnih delavcev v osnovnih πolah.
Pripravila je predlog meril za doloËanje letne delovne obveznosti. Pri oblikovanju predloga je skupina izhajala iz prakse v πolah
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(odziv πol na jeseni poslano proπnjo za predstavitev modelov, ki
jih uporabljajo, je bil presenetljivo velik), doloËil πolske in delovne
zakonodaje ter primerjave z ureditvijo uËiteljeve letne obveznosti
v nekaterih evropskih dræavah.
Glavni odbor Sviza Slovenije bo obravnaval izdelani predlog na
prihodnji seji.

[pravna pisarna] Piπe TONE SELI©KAR
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
IZ POSLOVNIH RAZLOGOV
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) poleg drugih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi
pozna tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. To je posebno aktualno zdaj,
ko na nekaterih srednjih πolah ni dovolj vpisanih dijakov glede na obstojeËe kadrovske zmogljivosti.
ZDR (88. Ëlen) delodajalca zavezuje, da mora pred odpovedjo predvsem preveriti, ali so
razlogi za odpoved resni in utemeljeni. Preveriti mora tudi, ali je mogoËe zaposliti delavca
pod spremenjenimi pogoji ali za drugo delo. To je za strokovne delavce v vzgoji in izobraæevanju dokaj teæko, medtem ko je pri administrativno-tehniËnem osebju nekoliko laæe.
Vsako odpoved bi moral delodajalec delavcu predhodno pisno najaviti, a Ëe tega ne stori,
to ne pomeni bistvene krπitve postopka pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Delavec mora tudi vedeti, da je rok za odpoved pogodbe s strani delodajalca 30 dni od
dneva, ko se je delodajalec seznanil z razlogi za odpoved, ali najveË πest mesecev od nastanka razloga za odpoved.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti obrazloæena, navedena morajo biti navodila o uveljavljanju pravic iz naslova brezposelnosti, odpovedni rok, viπina odpravnine in pravni pouk. V
primeru, da odpoved ne obsega teh prvin, je to razlog za izpodbijanje odpovedi, v skrajnem
primeru tudi pred pristojnim sodiπËem.
V postopku odpovedi je lahko na zahtevo delavca udeleæen tudi sindikat. Ta mora na zahtevo ravnatelja podati svoje mnenje v roku 8 dni. V primeru, da mnenja ne poda v navedenem roku, se smatra, da se sindikat strinja z odpovedjo oziroma da odpovedi ne nasprotuje
(84. Ëlen ZDR).
Odpovedni rok znaπa od najmanj 30 dni do najveË 150, odvisno od delovne dobe pri delodajalcu (92. Ëlen ZDR). Viπina odpravnine je prav tako odvisna od delovne dobe, ki jo ima delavec pri delodajalcu, in znaπa od najmanj petine do najveË tretjine plaËe povpreËja zadnjih
treh mesecev. Odpravnina je absolutno omejena in ne sme presegati 10-kratnika zgoraj navedene osnove.
Opozoriti je treba πe na varovane kategorije delavcev. Sindikalnemu zaupniku se ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga πe eno leto po prenehanju funkcije
(113. Ëlen ZDR). Po KPVIZ je ta rok πe ugodnejπi - dve leti. Starejπi delavci so prav tako varovani pred odpovedjo pod posameznimi pogoji - moπki, starejπi od 55 let, in æenske (leta
2005), starejπe od 52 let in dveh mesecev. Ta starost se za æenske vsako leto podaljπa za
4 mesece (114. Ëlen ZDR). Prav tako so pred odpovedjo zaπËitene delavke med noseËnostjo
in v vsem obdobju dojenja ter starπi, ki izrabljajo starπevski dopust v obliki polne odsotnosti
z dela (115. Ëlen ZDR). Poudariti je treba πe, da te omejitve ne veljajo v primeru, da je posamezni zavod ukinjen.
Zaposleni morajo biti pozorni tudi, ko jim da ravnatelj v podpis novo pogodbo - denimo za
krajπi delovni Ëas ali za doloËen Ëas -, ne da bi predhodno odpovedoval veljavno pogodbo o
zaposlitvi, in sicer zaradi spremenjenih okoliπËin (47. Ëlen ZDR). V tem primeru svetujem, da
delavec pogodbe ne podpiπe, dokler mu ne bo odpovedana obstojeËa pogodba o zaposlitvi.
»e podpiπe novo pogodbo, bo le-ta veljala, delavec pa bo tako ostal brez sorazmernega dela
odpravnine, ki bi mu sicer v skladu z 90. Ëlenom ZDR pripadala.

Na redni seji 18. maja letos je Dræavni zbor s 44 glasovi
(proti 6) sprejel novelo zakona o sistemu plaË v javnem sektorju (ZSPJS), ki ga je vlada vloæila v obravnavo po nujnem postopku. Vlada je tokrat ravnala povsem v skladu z naËeli socialnega dialoga in je spoπtovala vse, kar se je dogovorila s sindikati. Spremembe zakona bodo zaËele veljati 1. julija letos in
med drugim prinaπajo poveËanje izhodiπËnih plaË v javnem
sektorju za dva odstotka. Tako bo znaπala izhodiπËna plaËa
54.823 tolarjev, v namensko proraËunsko postavko za odpravo plaËnih nesorazmerij pa se bo letos vplaËalo 0,5 odstotka.
Po potrditvi sprememb in dopolnitev ZSPJS se je pozornost
pogajalskih skupin znova usmerila na Kolektivno pogodbo za
javni sektor (KPJS). Sindikalni pogajalski skupini πe ni uspelo
poenotiti predloga o umestitvi orientacijskih delovnih mest in
nazivov v plaËne razrede, zato je vladni skupini predlagala zaËasno prekinitev pogajanj. Po oceni sindikatov naj bi potrebovali za pripravo skupnega predloga pribliæno tri tedne.
A medtem je priπlo do zelo pomembnega vsebinskega obrata. Po loËenih pogovorih in internem dogovoru sindikatov dræavne uprave z ministrom za javno upravo dr. Gregorjem Virantom so ti sindikati umaknili veliko veËino orientacijskih delovnih mest (51 od 64). To pomeni, da je za medsebojno primerjanje v KPJS ostalo le 13 delovnih mest s podroËja javne uprave. Sviz je zato æe napovedal, da bo tudi sam razmislil o umiku
veËine orientacijskih delovnih mest iz kolektivne pogodbe, podobno pa napovedujejo tudi pogajalci sindikatov v zdravstvu in
socialnem varstvu.
»e bi do tega tudi dejansko priπlo, bi to pomenilo vrnitev v razmere pred letom 2002. Tudi tokrat bi bilo namreË treba viπino
osnovnih plaË veËine delovnih mest “spogajati” v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in ne v kolektivni pogodbi za ves
javni sektor. Zdaj zato πe ni povsem jasno, kaj bi umik veËine
orientacijskih delovnih mest pomenil za orientacijska delovna
mesta zaposlenih v vzgoji, izobraæevanju, znanosti in kulturi in
kaj bi se zgodilo z æe dogovorjenimi razmerji med plaËami uËiteljev, raziskovalcev in kulturnikov glede na plaËe zdravnikov.
Precej verjetno je, da bo zaradi vseh teh sprememb na pogajanjih treba na novo doloËiti pogajalski okvir Sviza, zato je Izvrπilni odbor Sviza za 7. junija letos sklical izredno sejo Glavnega odbora.

[predstavitve]
OBMO»NI ODBOR VELENJE
ObmoËni odbor Sviza Velenje spada med srednje velika obmoËja - ima 1.286 Ëlanov z 32 zavodov. »lani prihajajo iz predπolske vzgoje, z osnovnih in srednjih πol,
glasbene πole, iz Knjiænice Velenje, Muzeja Velenje,
Centra za vzgojo, izobraæevanje in usposabljanje, Varstveno-delovnega centra Saπa ter z Inπtituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Zavodi pokrivajo vseh πest
sindikalnih konferenc. Zaradi pestre sestave je tudi
problematika po zavodih razliËna, zahteva drugaËne prijeme, svetovanje in odpravljanje teæav.
Do leta 1998 je obmoËni odbor uspeπno vodila Slavi- Jelka VeliËki
ca BarboriË, zdaj predsednica Nadzornega odbora Sviza
Slovenije. Po izteku njenega mandata sem bila na to mesto izvoljena Jelka VeliËki. PouËujem na
Osnovni πoli Antona Aπkerca Velenje. To vlogo opravljam æe drugi mandat, tretje leto pa polprofesionalno. Izvolitev je bila zame velik izziv, zato sem se sindikalnih nalog lotila zavzeto. Poleg
dobrega sodelovanja s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki sem si za nalogo zadala tudi pridobiti
veË znanja o delovnopravni zakonodaji in privabiti k sodelovanju v Svizu Ëim veË Ëlanov v novonastalih zavodih, pa tudi v tistih, ki πe niso bili v sindikatu. Za naπe obmoËje je pomembno leto
2002, ko je πtevilo Ëlanov preseglo tisoË. S tem smo po Statutu Sviza Slovenije dobili pravico πe
do enega Ëlana v Glavnem odboru. Poleg mene je tako na sestankih slednjega navzoË πe Anton
Kaliπnik.
FinanËne zadeve za naπe obmoËje skrbno vodi Zdenka KodriË, zaposlena na Osnovni πoli Gorica Velenje. Sindikalni zaupniki se sreËajo πest- do sedemkrat na leto, sama kot predsednica pa
sem jim na voljo vsak dan do 14. ure (po potrebi tudi pozneje), ob torkih pa ves dan.
Veliko pozornosti namenjamo izmenjavi izkuπenj, uresniËevanju KP v zavodih in zaπËiti delavcev. »lanom v skladu s finanËnimi zmoænostmi in Pravilnikom o solidarnostnih in finanËnih pomoËeh ponujamo pomoË v obliki povratnih in nepovratnih sredstev. Imajo tudi pravico do brezplaËnega pravnega zastopanja pred organi v zavodu in pred sodiπËi. Ker obmoËje nima svoje
pravne sluæbe, se za pomoË pogosto obrnemo na Svizove strokovne sodelavce za pravne zadeve. Vsi trije pravniki so Ëlanom v pomoË s svojimi hitrimi odgovori in tudi s sreËanji.
Nekateri zavodi so uspeπno sodelovali v akciji merjenja delovnega Ëasa in nasilja nad uËitelji.
Tudi poËitniπka stanovanja postajajo vedno privlaËnejπa, zato se prijavi na razpis za letovanje
vsako leto veË Ëlanov, kot je predvidenih terminov.
»lani obmoËnega odbora so si aprila letos ogledali nove prostore Sviza in bili nad njimi in nad
sprejemom navduπeni. V navzoËnosti glavnega tajnika Branimirja ©truklja, pomoËnika glavnega
tajnika Marjana GojkoviËa in pravnika Toneta Seliπkarja so izpeljali sestanek in njihovo druæbo
koristno in prijetno izrabili.
Glede na æelje Ëlanov pripravimo izlete in πportne ter kulturne prireditve v sklopu zavodov. V ta
namen namenjamo zavodom denarna sredstva glede na πtevilo Ëlanov.
V prihodnje nameravamo nadaljevati z æe preskuπenimi πportnimi sreËanji med zavodi, prizadevali si bomo navezati πe tesnejπe stike z drugimi obmoËji, predvsem pa upoπtevati uspeπne izkuπnje. Zavedamo se, da Ëlanstvo v Svizu zagotavlja veËjo varnost in spoπtovanje pravic, ki izhajajo iz dela.
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