BARVA: CMYK   DATUM: 6.10.2007   SOLSKI RAZGLEDI 



6. OKTOBER 2007   

MED NAMI

[novice]

   ©T. 15

©OLSKI RAZGLEDI

[v srediπËu]

11. september 2007 * Ljubljana

Seja Glavnega odbora Sviza
Na prvi popočitniški seji Glavnega odbora se je znašlo precej točk dnevnega reda. Med njimi je bila seznanitev s skorajšnjim nadaljevanjem pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb
dejavnosti in imenovanje pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah za vzgojo
in izobraževanje, za kulturo in za raziskovalno dejavnost. Člani Glavnega odbora so sprejeli
stališča do predlogov sprememb zakonodaje na področju šolstva, kulture in znanosti in se seznanili z razsodbo glede napačne uporabe 5. a člena Zakona o plačah za učitelje s VI. stopnjo
izobrazbe. Višje sodišče je namreč v pravnomočni sodbi razsodilo v korist delavca, ki se je
pritožil proti napačni uporabi omenjenega člena. Razsodba bi lahko veljala kot zgled za uveljavljanje te pravice tudi za druge učitelje s VI. stopnjo izobrazbe, zato bo Sviz v čimkrajšem času
ob pomoči odvetnika pripravil navodilo za vse sindikalne zaupnike, kako naj svojim sindikalnim
kolegom pomagajo pri uveljavljanju premalo izplačane plače, če so do tega upravičeni in če se
bodo za to odločili.
Glavni odbor je obravnaval in potrdil še nekaj internih pravilnikov in sprejel sklep o nakupu
novih dveh počitniških stanovanj, obeh v Termah Ptuj.
13. in 14. september 2007 * Ljubljana

Seja odbora DZ za kulturo, šolstvo in šport
Člani parlamentarnega odbora za kulturo, šolstvo in šport so po več kot 14 urah razprave prvi
dan in v njenem nadaljevanju še drugi dan sklenili razpravo o dopolnilih k noveli ZOFVI in ZOŠ.
Koalicijska večina je zavrnila tako rekoč vsa dopolnila, ki so jih na Svizovo pobudo vložile v
postopek nekatere stranke. Upoštevali so le pripombo sindikata o nesprejemljivosti financiranja
šol glede na število otrok, a še to le samo za osnovne šole. Na druge ključne pripombe se niso
ozirali in se jim niso zoperstavili s protiargumenti, temveč zgolj s (pre)glasovalno močjo večine.
Sprejet pa je bil sklep o javni predstavitvi mnenj o obeh novelah zakonov. Čeprav je zainteresirana javnost zahtevala, da se ta predstavitev mnenj opravi pred kakršnim koli nadaljnjim
odločanjem o usodi zakonov, so poslanci večine ta predlog zavrnili. Zavrnili pa so tudi vložena
dopolnila k predlogu zakonov in sprejeli oz. potrdili svoje rešitve. Javna predstavitev mnenj je
nato potekala teden pozneje; pravzaprav so strokovnjaki znova izpostavili mnoge problematične
rešitve v zakonu, s katerimi se ne strinjajo, možnosti za njihove spremembe pa praktično ni bilo
več, saj je politika že pred tem sprejela tisto, za kar se je odločila.
20. in 21. september 2007 * Rogaška Slatina

Izobraževalni seminar za predšolsko vzgojo
Prvi izobraževalni seminar po počitnicah je bil za zaupnike v predšolski vzgoji. Na njem je
generalna direktorica Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo pri MŠŠ predstavila področno
zakonodajo in načrte ministrstva v tej zvezi. Udeleženci so se seznanili še z aktualnim dogajanjem v sindikatu, problematiko mobinga in prednostmi vzpostavljanja dobrih odnosov ter z
dosedanjim potekom in predvidenim nadaljevanjem pogajanj o plačah in kolektivne pogodbe
za javni sektor.
Na seminar je iz vrtcev prišlo 73 sindikalnih zaupnic in 1 sindikalni zaupnik od 93 vabljenih
(skoraj 80-odstotna udeležba!).
21. in 22. september 2007 * Ljubljana

Mednarodni seminar o stresu v učiteljskem poklicu
Na seminarju, ki je potekal v okviru ETUCE-jevega projekta o stresu v učiteljskem poklicu, je
sodelovalo približno 45 predstavnikov sindikatov iz večine evropskih držav in nekateri priznani
strokovnjaki s tega področja. Jorge Costa David iz Evropske komisije je predstavil politiko EU na
področju zdravja in varstva pri delu, Juliane Bir iz Evropske konfederacije sindikatov je spregovorila o okvirnem sporazumu o stresu, povezanim z delom, ki so ga sprejeli socialni partnerji na
evropski ravni, Tim Tregenza iz Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu pa je podrobneje
predstavil to področje z vidika učiteljev.
Učiteljski sindikati, člani ETUCE, so nedavno sodelovali tudi v raziskavi o stresu v učiteljskem
poklicu. Na seminarju so bili predstavljeni tudi glavni poudarki te raziskave. Več o seminarju in
stresu pri učiteljih pa pišemo v posebni rubriki na tokratnih Svizovih straneh.
25. september 2007 * Ljubljana

13. seja Izvršilnega odbora Sviza
Izvršilni odbor je po nedavnih neurjih in poplavah, ki so prizadeli dele Slovenije, soglasno sklenil, da bo med člani, pri območnih odborih in v javnosti sprožil akcijo zbiranja sredstev za pomoč
prizadetim v ujmi. Na račun številka SI56 0222 2025 5564 305 lahko po svojih zmožnostih
prispevate sredstva za pomoč prizadetim v nedavnem neurju. Pomoč bo namenjena Svizovim
članom, ki so utrpeli škodo v poplavah, in socialno najbolj ogroženim družinam naših otrok,
učencev in dijakov, ki so jih poplave še posebno prizadele. Glavni odbor Sviza je na račun že
nakazal 25.000 evrov. Zbiranje sredstev in njihovo namensko porabo bo nadzoroval 12-članski
odbor, imenovan posebej ob tem dogodku.
Člani IO Sviza so razpravljali tudi o poteku spreminjanja šolske zakonodaje, odobrili izplačilo
solidarnostnih pomoči članicam in članom sindikata, odločili o vključitvi Sviza v mednarodni
projekt strokovne izmenjave učiteljev, katerega nosilec je ciprski sindikat KTOS. Na koncu so
tudi soglasno sklenili, da se bo Sviz pridružil velikim delavskim demonstracijam, ki jih za 17.
novembra letos v Ljubljani pripravlja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Mednarodni projekt in seminar

O stresu
v učiteljskem poklicu
◗ Pred skoraj natanko tremi leti (8. oktobra 2004) so evropski socialni partnerji podpisali t. i. okvirni sporazum
o stresu, povezanim z delom. V njegovem uvodu med
drugim piše, da je »stres, povezan z delom, na mednarodni, evropski in nacionalni ravni prepoznan kot pojav,
ki si zasluži pozornost tako delodajalcev kot delavcev.
Evropski socialni partnerji so zato na podlagi potrebe
po skupni dejavnosti na področju z delom povezanega
stresa in vključujoč posvetovanje o tej temi, ki ga je
pripravila Evropska komisija, uvrstili to problematiko v
delovni program socialnega dialoga 2003–2004.«
Učiteljski poklic je nedvomno
med tistimi poklici, v katerem se
stres, povezan z delom, najpogosteje pojavlja. Povečevanje delovne obveznosti in kopičenje nalog,
ki jih morajo opravljati učitelji,
zviševanje števila otrok v oddelkih, stopnjevanje neprimernega
vedenja otrok ter zmanjševanje
stabilnosti in varnosti zaposlitve
so glavne usmeritve, ki jih lahko
prepoznamo v mnogih evropskih
državah in vodijo k povečanemu pojavu z delom povezanega
stresa. Slednji se je izkazal za
področje, ki zahteva dodatno in
posebno obravnavo, zato se je
ETUCE, katerega član je tudi Sviz,
odločil izpeljati enoletni projekt o
stresu v učiteljskem poklicu. K
sodelovanju je bil povabljen tudi
naš sindikat in s članom sodeluje
v ožji skupini, ki usmerja celotni
projekt, sredstva za izpeljavo projekta pa je ETUCE dobil s pomočjo uspešne prijave na razpis pri
Evropski komisiji.

[podpisi]

Poglavitni namen projekta je
zboljšati poznavanje in izmenjavo
informacij ter dobrih praks s področja stresa v učiteljskem poklicu. V sklopu projekta je bila med
evropskimi učiteljskimi sindikati
opravljena anketa o pojavnosti
stresa pri učiteljih, organizirana
konferenca pri nas v Ljubljani, na
kateri so bili med drugimi zanimivimi temami predstavljene ugotovitve te ankete, novembra pa sledi
še sklepna konferenca projekta,
na kateri bodo predstavljena tudi
priporočila sindikatom, kako reševati problematiko stresa, in predlog akcijskega načrta za prihodnje delovanje na tem področju.
Zaradi omejenega prostora naj
se v tem prispevku omejimo zlasti na izide ankete, v kateri je
sodelovalo 38 sindikatov iz 27
evropskih držav. Nekateri sindikati so poslali ločene odgovore
za različne ravni izobraževanja
(osnovnošolsko, splošno srednješolsko in poklicno).

Zbiranje podpisov na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Imamo jih že več kot 30.000. Dodajte svojega tudi vi!

27.–30. september 2007 * Herceg Novi, Črna Gora

Mednarodna konferenca sindikatov s področja nekdanje skupne države
Na prvi konferenci v sklopu mednarodnega projekta, ki naj bi trajal tri leta in v katerem sodelujejo učiteljski sindikati iz držav, nastalih na področju nekdanje skupne države, so navzoči največ
časa namenili finančnim vprašanjem teh sindikatov. Projekt nosi naslov Krepitev učiteljskih
sindikatov, nastalih na področju nekdanje skupne države. Cilj je, da bi sindikati postopno utrdili
svoj položaj, si uredili svoje financiranje, postali finančno močnejši in popolnoma samostojni
in neodvisni. V svoje vrste naj bi jim uspelo privabiti čim več članov. Na konferenci so bili
predstavniki sindikatov iz prav vsake države in dela države, ki je nastala na področju nekdanje
Jugoslavije, torej tudi iz Republike Srbske, Vojvodine in s Kosova.
4.–6. oktober 2007 * Riga, Latvija

Omizje učiteljskih sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope
Že šesto zaporedno srečanje sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki poteka vsako leto jeseni, je bilo letos v glavnem mestu Latvije. Tokratni osrednji temi sta bila poklicno in strokovno
izobraževanje ter vseživljenjsko učenje. Dogodek je potekal ob praznovanju svetovnega dne
učiteljev. Predstavljeni so bili zdajšnji trendi v poklicnem izobraževanju na evropskem nivoju ter
primeri ureditev tega področja v posameznih državah. Gostitelji okrogle mize, latvijski sindikat,
je pripravil tudi novinarsko konferenco ob svetovnem dnevu učiteljev, na kateri so sodelovali
tudi udeleženci omizja iz večine učiteljskih sindikatov iz regije.
V Svizovem imenu sta se dogodka udeležila njegova predsednica Nevenka Tučič in predsednik
območnega odbora Sviza Nova Gorica Branko Jerič.

[ugodnost]
Abonma koncertov in predavanj
Narodna galerija iz Ljubljane je pripravila zanimiv abonma koncertov
in predavanj z naslovom Sozvočje svetov. Do prihodnje pomladi se bo
zvrstilo pet koncertov, ki jim bodo sledila zanimiva predavanja. Prvi
koncert bo že 16. oktobra letos, Svizovi člani pa imajo ob nakupu
celotnega abonmaja (60 evrov) ali vstopnice za posamezni koncert s
predavanjem (15 evrov) 15-odstotni popust.
Dodatne informacije lahko dobite v Narodni galeriji ali tudi na Svizovi spletni strani, kjer je ponudba objavljena v celoti.

Raziskava je želela odkriti poglavitne vzroke stresa in njegove
glavne pokazatelje (učinke oz. posledice) ter z navajanjem dobrih
praks in teorije spodbuditi sindikate k razmišljanju, kako se spoprijeti s to problematiko. Med glavnimi povzročitelji stresa so evropski
učitelji navedli preveliko delovno
obremenitev (kopico delovnih nalog, ki jih morajo opraviti), številne
različne naloge in odgovornosti,
s katerimi se morajo ukvarjati v
delovnem času, številčnost oddelkov, v katerih učijo, nesprejemljivo
vedenje učencev in slabo upravljanje šole ter pomanjkanje podpore
od vodstva šol. Povsem na dnu
spiska dejavnikov, ki povzročajo
stres, pa so se znašli pomanjkanje podpore kolegov, pomanjkanje
stabilnosti delovnega mesta in
njegova varnost ter slabe možnosti za karierni razvoj.
Pogled na posledice stresa, ki
jih občutijo učitelji, pokaže zelo
zanimivo sliko, saj so se visoko nad drugimi znašli izgorelost,
depresivnost in čustvena izčrpanost. Tem sledijo povečane
odsotnosti z dela, torej bolniške
odsotnosti, težave z nespečnostjo, srčno-žilne bolezni in njihovi simptomi, pogosti medosebni
konflikti in migrene. Na dnu so
pogosto menjavanje zaposlitev in
različne odvisnosti (od alkohola,
cigaret ali drog).
Spopadanje s stresom in poskusi njegovega obvladovanja so
pot, ki vodi do večje učinkovitosti
in zboljšanega poklicnega zdravja
in varnosti pri delu, kar posledično
prinaša ekonomske in družbene
koristi šolam, učiteljem in družbi
kot celoti. Učiteljski sindikati zato
potrebujejo več znanja in boljše razumevanje tega pojava, izmenjavo
informacij in zgledov dobre prakse
glede stresa na delovnem mestu.
ETUCE-jev projekt je ena izmed aktivnosti, ki bo k temu nedvomno
pripomogla. Po sklepni konferenci
projekta, ki bo novembra letos,
bomo pripravili daljše poročilo s
poudarkom na praktičnih in uporabnih primerih uspešnega spoprijemanja s stresom in zlasti njegovega preprečevanja in odpravljanja vzrokov za njegov nastanek.
Kogar bi rezultati raziskave, ki je
bila predstavljena na seminarju v
Ljubljani, natančneje zanimali, se
lahko obrne na Sviz in z veseljem
mu bomo posredovali izvod poročila o tej raziskavi.
SANDI MODRIJAN
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[aktivnosti]
SVETOVNI DAN UČITELJEV

Živilska šola Maribor
ob 50-letnici šole
na Triglavu

Osrednje praznovanje
svetovnega dneva učiteljev
V Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma
se je 2. oktobra ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev
zbralo 1.500 vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev, predstavnikov organizacij s področja vzgoje in izobraževanja ter nekaj uglednih gostov iz družbeno-političnega
življenja.
Zaradi drugih obveznosti na praznovanju žal ni bilo slovenskega predsednika dr. Janeza Drnovška, ki pa je v
pisnem opravičilu in pozdravu prisotnim med drugim zapisal: »Povsem razumljivo je, da učiteljice in učitelji nosite
veliko breme in veliko odgovornost. Ta se še posebno
pokaže ob vpeljevanju sprememb v šolskem sistemu.
Samo če so dodobra premišljene in usmerjene v zvišanje
kakovosti obstoječega in vsem dostopnega izobraževanja, jih je vredno uveljaviti.«
Na slovesnosti so zbrane pozdravili in nagovorili šolski minister dr. Milan Zver, učitelj iz osnovne šole Velika
Nedelja Toni Žumbar, predsednik Združenja ravnateljev
osnovnih šol Slovenije Oton Račečič in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Slednji je v svojem govoru poudaril
pomembnost doseganja čim večjega družbenega soglasja ob vpeljavi sprememb v izobraževanju in je ministra
znova pozval, naj še enkrat razmisli o predlaganih spremembah.

Humanitarna akcija
Na računu številka SI56 0222 2025 5564 305 zbira Sviz sredstva
za območja in ljudi, ki jih je sredi septembra prizadelo močno deževje.
S tem pozivom prosimo vse članice in člane, območne odbore in vse
druge, ki znajo biti solidarni do soljudi v stiski, da po svojih zmožnostih prispevajo v sklad za pomoč prizadetim v hudem neurju.
Zbrana sredstva bomo namenili članom sindikata, ki so v ujmi utrpeli škodo, in socialno najbolj ogroženim družinam, katerih domove
so prizadele poplave, nad zbiranjem in porabo sredstev na računu bo
bdel poseben odbor, ki ga je posebej v ta namen imenoval Izvršilni odbor Sviza. Ta odbor bo tudi odločal o prejemnikih denarne pomoči.
V imenu tistih, ki potrebujejo vašo pomoč, se vam iskreno zahvaljujemo za vsak vaš prispevek!

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Oražnova ulica 3, p.p. 196,
1000 Ljubljana

za šolsko leto 2007/2008
RAZPISUJE
DVE ŠTIPENDIJI ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK
ČLANOV SVIZ SLOVENIJE
Štipendiji sta namenjeni dijakom in študentom za šolanje
oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, in sicer ena štipendija za srednješolsko, druga pa za
visokošolsko izobraževanje.
Kandidat za pridobitev Svizove štipendije mora izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
- je državljan Republike Slovenije in
- je pri izpitih v zadnjem šolskem letu dosegel povprečno
oceno 7,5 ali prav dober učni uspeh.
Po merilih imajo prednost prosilci z nižjim dohodkom na
družinskega člana in otroci staršev, ki so dlje časa Svizovi
člani.
Prijava na razpis mora vsebovati:
- prošnjo,
- podatke o članstvu starša v sindikatu,
- dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu,
- dokazilo o vpisu,
- podatke o materialnem položaju in dohodku na družinskega člana (2. trimesečje leta 2007),
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
- kratek življenjepis.
Prijavo z vsemi dokazili pošljite najpozneje do 20. oktobra
2007 na naslov: SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000
Ljubljana, s pripisom »štipendija«.
Nepopolne prijave oziroma prijave brez dokazil ne bodo obravnavane.
O izbiri bodo prosilci obveščeni v osmih delovnih dneh po
sestanku komisije.
NEVENKA TUČIČ,
predsednica GO SVIZ Slovenije

SVIZOV SVETOVALNI TELEFON
ZA ÆRTVE NASILJA 01 244 09 18

[pravna pisarna] Piše Tone Seliškar
Pogodba o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom od polnega
V šolstvu, seveda pa tudi v drugih dejavnostih, obstaja več
vrst pogodb o zaposlitvi. Tako poznamo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom, pogodbe o zaposlitvi
s polnim delovnim časom za določen čas iz razlogov, ki jih predvideva Zakon o delovnih razmerjih. Vse več pa se v vzgoji in izobraževanju pojavlja pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas od
polnega, in to tako za določen čas kakor za nedoločen. Obseg
delovnega časa pa je seveda odvisen od normativov, ki jih s pravilniki določa ministrstvo.
V zvezi s temi, drugačnimi zaposlitvami, bi radi opozorili na nekatere obveznosti in pravice delodajalcev in delavcev, kakor tudi
na nekatere posledice sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovni
čas, krajši od polnega.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa možnost sklenitve
pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega v svojem
64. členu. Tako ima delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom od polnega, enake pravice in obveznosti kakor delavec, ki dela polni delovni čas. Za nekatere pravice
zakon določa, da se uveljavljajo v sorazmerju z dolžino delovnega časa. Delavcu tako pripadata ves dopust in celotni regres.
A zakon tudi določa, da se dopust izrablja v delovnih dneh, kar
pomeni, da se – ne glede na dolžino delovnega časa – en dan
dopusta šteje za polni delovni dan. Delavcu tudi v celoti pripada
regres za prehrano in tudi pravica do odmora. Dolžina odmora je
odvisna od dolžine delovnega časa, tako da delavcu, ki dela 50
odstotkov polnega delovnega časa, pripada 15-minutni odmor,
drugim, ki delajo dlje od 50 odstotkov delovnega časa, pa sorazmerno več. Delavcem, ki delajo manj kakor štiri ure na dan,
odmor ne pripada.
Delavec, ki dela krajši delovni čas od polnega, tudi ne sme delati dlje od časa, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi. Se pa lahko delavec in delodajalec s pogodbo dogovorita, da bo delavec
delal tudi čez delovni čas, ki je določen v pogodbi.
Delavcu, ki dela krajši čas od polnega, teče delovna doba sorazmerno z dolžino pogodbeno dogovorjenega delovnega časa.
To pomeni, da mora delavec, ki ima štiriurni delavnik, delati dve
leti za eno leto delovne dobe. V enakem sorazmerju mu teče
tudi pokojninska doba. Delavec pa si razliko do polne pokojninske dobe lahko doplačuje sam, tako da mu pokojninska doba
teče polno, delovna doba pa v sorazmerju z dolžino delovnega
časa.
ZDR v 47. členu določa, da je ob spremembi dolžine delovnega časa obvezna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec ima možnost, da delavcu predloži v podpis novo pogodbo z
drugačnim delovnim časom. Če tako pogodbo delavec podpiše,
stara pogodba preneha veljati. Če delavec nove pogodbe ne bi
podpisal, je delodajalec dolžan delavcu odpovedati staro pogodbo o zaposlitvi in mu istočasno ponuditi v podpis novo, spremenjeno pogodbo. V takem primeru pa ima delavec na voljo 30 dni,
da novo pogodbo podpiše. Če je delavec v omenjenem roku ne
bi podpisal, mu preneha delovno razmerje.

torek od 16. do 18. ure
Ëetrtek od 16. do 18. ure

Sindikat vzgoje, izobraæevanja, znanosti in kulture Slovenije • Oraænova ulica 3, 1000 Ljubljana •

telefon

01 244 09 00 •

faks

Ideja, da se ob jubileju Živilske šole Maribor povzpnemo na vrh Triglava, je zorela že dobro leto in tako smo se začeli počasi psihično in
fizično na to tudi pripravljati.
Pred tem smo si že oblikovali majice z logotipom šole in s posebnim logotipom pohoda na Triglav – prikazani so naši trije osnovni
izdelki iz slaščičarstva, pekarstva in mesarstva.
Za pohod se nas je odločilo dvajset zaposlenih, ki smo se v nedeljo, 26. avgusta letos, odpravili na pot z Rudnega polja proti Vodnikovi koči do Koče na Planiki. Ves čas nas je spremljalo čudovito sončno
vreme, mi pa smo potili pot in si ob naporu pomagali tudi s pesmijo
in z ustvarjanjem nove pesmice o Živilski šoli. Stanko, predsednik
sindikata na naši šoli, je pridno nosil tudi modro Svizovo sindikalno
zastavo in tako so vsi mimoidoči vedeli, da se vzpenjamo po hribih
šolniki. Ko smo približno ob 14. uri prisopihali do Koče na Planiki in
je kazalo na ugodno vreme, smo se odločili, da jo kar prvi dan mahnemo proti vrhu.
Po dobrih dveh urah med klini in »zajlami« smo zagledali vrh Triglava, seveda pa smo v daljavi videli tudi naše slovensko morje. Ker
smo prispeli na vrh Triglava kot predstavniki Živilske šole, je seveda
normalno, da smo na vrh prinesli tudi tri naše osnovne izdelke: torto,
kruh in klobase, s katerimi se nismo sladkali in mastili samo mi, pač
pa so bili postreženi vsi, ki so bili takrat na Triglavu. To je bila enkratna promocija šole na zavidljivi višini, saj so nas vsi z zanimanjem
spraševali, kdo smo in od kod.
Fotografiranje pa je bil prav poseben obred: najprej slačenje (samo
majic!) in oblačenje sindikalne modre Svizove majice in potem še enkrat slačenje in oblačenje jubilejne bele majice ter ponovno slikanje.
Seveda ni šlo brez tradicionalnega krsta, saj smo imeli šest prvopristopnikov, krstil pa sem jih naš vodnik in pisec teh vrstic Mirko.
Ostalo nam je samo še, da se varno vrnemo do koče. To nam je
uspelo ob 20.15. Seveda smo bili vsi zelo ponosni, da smo tako
dostojno proslavili našo obletnico. Drugi dan nas je čakal samo še
spust v dolino, zaslužen turistični sprehod po Bledu in njegove tradicionalne »kremšnite«, ki jih je bilo dovolj tudi za nas, čeprav so prav
takrat na Bledu zasedali evropski politiki.
Uradna proslava 50-letnice Živilske šole Maribor bo oktobra, na katero vas že sedaj prisrčno vabimo mladi in zaposleni iz Parka mladih
3, kjer je Živilska šola Maribor.
Besedilo in foto MIRKO NIDORFER

V tretje tretji
Tudi letos je na drugo
septembrsko soboto po
Ptujskem polju in Slovenskih goricah potekal največji slovenski rekreativni kolesarski dogodek Poli maraton. Že tretjič zapored so
se ga organizirano udeležili
tudi Svizovi člani. Če smo
lani samo za enega udeleženca zgrešili pokal za tretjo najštevilčnejšo ekipo in
zapisali upanje, da bi nam
prihodnjič uspelo biti druga
ali celo prva najštevilčnejša
skupina kolesarjev na maratonu, se je to letos uresničilo. Med 6.400 kolesarji je bilo natanko
192 Svizovih! To je zadoščalo za tretje mesto med najštevilčnejšimi
ekipami in velik pokal. Z območnega odbora Ptuj, od koder je tudi
glavna motivatorka in organizatorka Svizove udeležbe predsednica
območja Danica Zelenik, je prišlo na maraton iz 16 zavodov 135 kolesark in kolesarjev. Drugi pa so prišli od blizu in daleč – iz Velenja,
Maribora, Radencev, Spodnje Polskave, Ormoža, Zasavja, Vinice in
z Jesenic.
Po besedah udeležencev kolesarskega maratona je bilo »vse super«. Organizatorji dogodka so se zelo potrudili, poskrbeli so za nemoten potek maratona in varnost vseh kolesarjev na njem, ob koncu
pa za obilo hrane, pijače in zabave ter dobre volje.
In prihodnje leto? Če smo si po lanskem maratonu za cilj zadali
vsaj letošnje tretje mesto po številu udeležencev in smo ta cilj uresničili, ni razloga, da si za prihodnje leto ne bi postavili še višjega cilja.
Naj si za začetek zadamo osvojitev drugega mesta, saj je letos zmagala ekipa s kar 711 kolesarji. A vseeno lahko dosežemo in presežemo tudi to število?! Bomo videli prihodnje leto v začetku septembra,
zato si šesti Poli maraton že danes vpišite v svoj načrt dejavnosti v
prihodnjem letu in se začnite pripravljati na ta veliki rekreativno-družabni dogodek!
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