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Treba je sodelovati …
tako je laæe zmagati

Na zaËetku novega
πtiriletnega obdobja

◗ Pred mesecem in pol se je na podroËju sindikalne organiziranosti nedaleË od nas zgodilo
nekaj pomembnega, pravzaprav zgodovinskega. Na Dunaju je 1. novembra letos predsednik
Mednarodne organizacije dela LeRoy Trotman
razglasil ustanovitev Mednarodne zveze sindikatov, ki je nastala po razpustitvi Svetovne
zveze delavcev (WCL) in Mednarodne zveze
svobodnih sindikatov (ICFTU). Nova zveza sindikatov zdruæuje 306 dræavnih sindikatov iz
154 dræav in predstavlja 168 milijonov delavcev. Nastala je kot odgovor na globalizacijo,
odpiranje trgov, pritiske poveËane konkurence
in izkoriπËanje delavcev. Ta dogodek je zgodovinski in bo pomembno vplival na procese globalizacije.

◗ 30. novembra in 1. decembra letos je v PodËetrtku potekala
7. Svizova skupπËina, na kateri se je zbralo pribliæno dvesto udeleæencev. 165 delegatov je volilo novo vodstvo, odloËalo o sprejemu
predloga novega statuta in programskih usmeritev za prihodnje
πtiriletno mandatno obdobje ter sprejelo tudi tri resolucije.

Zdruæitev, ki se je πe pred nekaj leti zdela nemogoËa,
pomeni preseganje mnogih razlik, ki so se dolgo zdele
nepremostljive. Zakaj sta se mednarodni konfederaciji
sindikatov odrekli stoletje trajajoËim medsebojnim sporom in boju za Ëlane?
Organizaciji WCL in ICFTU sta spoznali, da se je globaliziranemu kapitalu in ekonomskemu neoliberalizmu,
ki v delavcu vidi zgolj sredstvo za zviπevanje dobiËka,
mogoËe upreti le skupaj in enotno. Solidarnost med zaposlenimi je kljuËno naËelo delovanja nove sindikalne
centrale, ki jo ima Sviz v svojih NaËelih in ciljih æe od leta 1998.
Povezovanje in zdruæevanje sindikatov na nacionalni
ravni je trend, ki ga lahko zadnje desetletje zasledimo
tudi v posameznih evropskih dræavah. Tudi za slovenske sindikate odpira povezovanje na mednarodni in dræavni ravni nekatera pomembna vpraπanja, na katera
bomo morali kmalu najti odgovore. Prvi korak k tesnejπemu sodelovanju med nami pa je bil storjen 26. novembra lani na veliËastnem shodu enotnih slovenskih
sindikatov, ki je bil prelomni trenutek in je jasno pokazal, da smo uspeπni le, Ëe se med seboj poveæemo in
nastopimo enotno. Tudi naπe Ëlanstvo je skupno delovanje ocenilo izrazito pozitivno in meritve javnega mnenja kaæejo, da se zaupanje v delo sindikatov in njihov
ugled med zaposlenimi dviguje.
Ker so delegati na 7. skupπËini Sindikata vzgoje, izobraæevanja, znanosti in kulture Slovenije podprli predlagane programske usmeritve, bo sodelovanje in povezovanje med sindikati postala ena od osrednjih nalog
Sviza v prihajajoËem mandatnem obdobju.
Kako πkodljivi so neenotnost in celo medsebojni spori,
se najbolje kaæe na “pogajanjih” o novem plaËnem sistemu v javnem sektorju, kjer se vlada prav zaradi tega lahko dobesedno norËuje iz naËel socialnega partnerstva in
tudi iz veËine zaposlenih v javnem sektorju. Brez slabe
vesti krπi dogovor, da bodo πle spremembe Zakona o
sistemu plaË v javnem sektorju v Dræavni zbor le usklajene med njo in sindikati. Celo veË - zakon spreminja ob
jasnem nasprotovanju veËine sindikalno organiziranih v
javnem sektorju. Nesprejemljivo je tudi, da je vlada pred
poletjem sredi pogajanj spremenila zakon - a ne zato, da
bi ga zboljπala, temveË da bi zmanjπala vpliv petih sindikatov, ki smo se povezali v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja. Vlada se je pri pogajanjih namesto za
moË argumentov odloËila za argument moËi.
Vlada se ne pogaja, temveË zgolj kaæe s prstom, do
kod morajo sindikati spustiti svoje pogajalske predloge.
Povsem prezira tudi predloge veË kot 73.000 zaposlenih v javnem sektorju.
Sviz odloËno zavraËa moænost, da bi se plaËe naπih
Ëlanov doloËevale in doloËile brez naπega sodelovanja
pri tem. »e nam bo vlada πe naprej odrekala moænost,
da na pogajanjih enakopravno zastopamo naπe Ëlanice
in Ëlane, je konflikt neizbeæen. Spraπujem se, ali vlada
res verjame, da bo obdræala socialni mir, Ëe bo razglasila veljavnost Kolektivne pogodbe za javni sektor proti
volji veË kot 70 odstotkov sindikalno organiziranih delavcev in polovice vseh zaposlenih v javnem sektorju.
Sviz ne namerava podpisati niËesar, dokler ne bo jasno, kakπne bodo plaËe, v katere plaËne razrede bodo
uvrπËeni zaposleni, ki jih zastopamo, in dokler vlada ne
bo nehala omalovaæevati vrhunskih poklicev v kulturi.
Dokler vsega tega ne bo, konflikt visi v zraku, odgovornost zanj pa bo morala zaradi nezrelega in podcenjujoËega odnosa do sindikatov prevzeti slovenska vlada.

Toda Ëe vlada izigrava naËelo enakopravnosti pri pogajanjih za Kolektivno pogodbo za javni sektor, bi bilo
preoptimistiËno priËakovati, da bo spoπtovala naËela
socialnega partnerstva pri spreminjanju zakonov. O tem
smo se lahko dobro prepriËali pri spreminjanju Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraæevanja.
Kljub naπim nasprotujoËim staliπËem do sprememb
zakona, podprtim z veË kot 21 tisoË podpisi, Sviz ni bil
vabljen k usklajevanju sprememb. ©olsko ministrstvo
za spremembo v sestavi svetov zavodov ni navedlo nobenega resnega argumenta in ni znalo odgovoriti na
vpraπanje, kaj je bilo narobe v dosedanjem delovanju
svetov, da je treba spremeniti njihovo sestavo. Sicer pa
je jasno, zakaj ministrstvo ni moglo in smelo argumentirati sprememb - skriti je moralo prave razloge za spremembe. Ti so v prerazporeditvi vpliva na imenovanje
ravnateljev in zato je bilo treba pri odloËanju zmanjπati
vpliv vzgojiteljev, uËiteljev in drugih zaposlenih, ker so
preveË strokovni in zato premalo (politiËno) podredljivi.
Sviz je svoja staliπËa do sprememb zakona javno in
argumentirano zagovarjal. Minister je naπe predloge,
pripombe in nasprotovanje povsem ignoriral, zato tudi v
celoti nosi odgovornost za spremembe. Upamo le, da
bo minister pri novih spremembah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraæevanja tokrat dræal besedo, ki jo je dal nedavno, ko je obljubil, da bo ob spreminjanju pripravil πiroko javno razpravo.
Æelimo si, da bi se to res zgodilo in da, ko bomo predstavili svoje poglede, ne bomo spet deleæni oËitkov o
politizaciji. Ti oËitki so bili izreËeni vedno takrat, ko je
ministru zmanjkalo protiargumentov. Podobnih oËitkov
o politizaciji je bil Sviz deleæen æe leta 2001, ko nas je
takratni predsednik vlade dr. Janez Drnovπek ob pozivanju na stavko prav tako obtoæil, da imamo politiËne motive. Enako kot v preteklosti æelijo predstavniki oblasti
tudi danes, ko ostanejo brez argumentov, z metodo diskreditacije odvzeti veljavo naπim staliπËem. Naπ sindikat in vsi drugi sindikati ne æelimo in noËemo biti opozicija vladi niti njeni nasprotniki, vendar nas vlada sama
in proti naπi volji potiska v ta poloæaj.
Sindikati ne bomo pristali na podrejen poloæaj v socialnem dialogu in bomo “trmasti” pri zahtevi, da se nas
obravnava kot enakovrednega socialnega partnerja. Ob
tem pogoju smo vedno pripravljeni prevzeti soodgovornost, kar smo v preteklosti æe veËkrat dokazali.
Zagovorniki vpeljevanja trænih zakonitosti, konkurence
in privatizacije v javne sluæbe (zdravstvo, πolstvo, socialne ustanove …) pogosto pozabljajo, da je blaginja v razvitih dræavah v veliki meri posledica uveljavitve javnega,
za vse enako dostopnega, demokratiËnega izobraæevanja, za katerega so bile odgovorne dræave. Kakovostno
javno πolstvo temelji na univerzalnih vrednotah medsebojnega razumevanja in spoπtovanju drugih in drugaËnih. »e æelimo ohraniti kakovostno javno πolstvo, ne
smemo in ne bomo sprejeli logike vlade, ki bi stroπke
javnega πolstva zniæala tako, da bi poveËala obremenitve zaposlenim v vrtcih, πolah, na fakultetah. Morda je
treba znova ponoviti, da Sviz ni nikoli nasprotoval zasebnemu πolstvu, vendar nasprotujemo temu, da bi se
zasebno πolstvo razvijalo na raËun javnega in s pomoËjo javnih sredstev. Tako kot drugi evropski sindikati, v
katere se povezujejo zaposleni v vzgoji in izobraæevanju,
bomo tudi v naπem sindikatu ostali odloËni zagovorniki
javnega πolstva.
In kako naprej?
Sviz obstaja 16 let, kar je v primerjavi z nizozemskim
sindikatom AOb, ustanovljenim æe leta 1852, zelo malo. Na opravljeno delo in doseæke v tem Ëasu pa smo
vseeno lahko zelo ponosni.
S svojim delom smo zboljπali æivljenje in poloæaj naπih
Ëlanov in uveljavili ali obranili πtevilne pravice. Postali
smo vpliven zagovornik socialne dræave, solidarnosti
med ljudmi, strpnosti, ohranitve javnega πolstva in javnega zdravstva, zagovorniki socialnega partnerstva in
pravice zaposlenih, da dejavno sodelujejo pri doloËanju
pogojev dela. Smo sindikat, ki zna in ima dovolj poguma, da prevzema nase odgovornost za odloËitve, ki vplivajo na poloæaj veË deset tisoË ljudi. Sviz je vedno doslej presegal zgolj neposredne interese Ëlanstva in je
znal biti solidaren tudi z drugimi. Naπ sindikat ima obËutek za skupno dobro in odgovornost do dræave. Je
sindikat, ki je v teh πestnajstih letih pognal moËne in
globoke korenine in ima voljo se πe naprej boriti za boljπo, bolj uravnoteæeno in praviËnejπo prihodnost.

Delegatke in delegate na skupπËini
so pozdravili in nagovorili domaËi in tuji gosti, med njimi Duπan Rebolj, predsednik konfederacije Pergam in predsedujoËi Ekonomsko-socialnemu svetu, Drago Lombar kot predsednik konfederacije sindikatov Neodvisnost in
Vladimir Tkalec, generalni sekretar letos ustanovljene Konfederacije sindikatov javnega sektorja in prvi glavni
tajnik Sviza, ki je “na noge postavil” ta
sindikat in se uspeπno spopadal z ustanovitvenimi teæavami ter zgradil trdne temelje, na katerih je Sviz v 16 letih svojega obstoja zrasel v najπtevilË-

tov Branimir Mihalinec. Slednji je povedal, da so ti trije sindikati le nekaj dni
pred naπo skupπËino uspeπno konËali
sploπno stavko zaposlenih v vzgoji in
izobraæevanju ter se obenem v imenu
njihovih 75.000 Ëlanov zahvalil Svizu
za vso pomoË in podporo pri stavki, ki
jim jo je dal Sviz med stavko.
ToËka, na katero je svoj uvodni govor osredotoËil glavni tajnik Sviza Branimir ©trukelj, pa je bila potreba po
povezovanju sindikatov. Ob tem je (tudi kot dokaz za nujno povezovanje) izpostavil zdajπnji nizek nivo socialnega
partnerstva pri nas.

nejπi in v javnosti zelo prepoznaven in
cenjen sindikat zaposlenih v javnem
sektorju. Pozdravne nagovore so imeli
tudi predstavniki nekaterih drugih slovenskih sindikatov in predstavniki
zdruæenj ravnateljev ter vrtcev in πol.
Izmed treh povabljenih ministrstev (za
πolstvo in πport, za visoko πolstvo,
znanost in tehnologijo ter za kulturo)
se je vabilu odzval le Ciril BaπkoviË kot
predstavnik slednjega. PrviË v Svizovi
πestnajstletni zgodovini se je tako zgodilo, da na skupπËini, najveËjem dogodku za sindikat, ni bilo predstavnika
πolskega ministrstva, kar so delegati
sprejeli s precejπnjim neodobravanjem. Izmed tujih gostov so nekaj besed namenili delegatom Joπko PrinËiË,
Ëlan pokrajinskega tajniπtva Sindikata
slovenske πole v Italiji, Gabriella Giorgetti iz najveËjega italijanskega πolskega sindikata FLC-Cgil in v imenu treh
najveËjih hrvaπkih uËiteljskih sindika-

PRED ‘RESNIM’ DELOM
SKUP©»INE
Drugi del uvoda v skupπËino so popestrili otroci iz Osnovne πole PodËetrtek, ki so goste in delegate navduπili s svojim sproπËenim petjem, plesom in nastopom. Izvrπilni odbor Sviza je æe na predveËer skupπËine na
svoji zadnji seji odloËil, da podËetrteπki osnovni πoli podari pol milijona tolarjev. Ravnatelj πole Darko Pepevnik
se je za ta prispevek iskreno zahvalil
in zagotovil, da bodo denar namenili
njihovim uËencem, ki prihajajo iz
enostarπevskih druæin, in za nakup
opreme za njihovo podruæniËno πolo.
Zadnja izmed bolj prijetnih toËk
pred zaËetkom delovnega zasedanja
je bila podelitev priznanj Svizovim zasluænim Ëlanom. Dobitnike teh priznanj smo predstavili æe na Svizovih
straneh v zadnji πtevilki ©olskih razgledov, tokrat pa ponovimo le njihova

V imenu Glavnega odbora
Sindikata vzgoje, izobraæevanja,
znanosti in kulture Slovenije
æelim vsem kolegicam in kolegom,
Ëlanicam in Ëlanom,
vesele in upanja polne boæiËne praznike;
v prihajajoËem letu 2007
pa veliko zadovoljstva in uspehov
pri svojem delu.
Ohranite navduπenje za svoj poklic,
saj je pravi zaklad v spremenljivih Ëasih.
Kljub veliki odgovornosti in zahtevnosti
je vendarle Ëudovit.
SreËno!
BRANIMIR ©TRUKELJ,
prof. zgod., glavni tajnik Sviza
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Na 7. Svizovi skupπËini so kot eno
osrednjih tem obravnavali predlog
Statuta Sviza Slovenije. Glavni odbor
je skupni predlog sprememb podal
SkupπËini, vloæenih pa je bilo πe dodatnih 21 dopolnil (dve sta bili naknadno umaknjeni). Po burni in izËrpni
razpravi je bilo sprejetih deset dopol-

vzgoje, izobraæevanja, znanosti, socialnega varstva in kulture.
Eno izmed sprejetih dopolnil Statuta
doloËa tudi, da so ob prenehanju sindikata Ëlani in nekdanji Ëlani glede na
dobo Ëlanstva upraviËeni do sorazmernega deleæa premoæenja sindikata.
Neuradno besedilo Statuta SVIZ
Slovenije najdete na naπi spletni strani www.sviz.si , v rubriki Zbirka predpisov.

nil. Na kratko povzemamo te spremembe.
Eno izmed sprejetih dopolnil spreminja sestavo glavnega odbora. DoloËa,
da obmoËni odbori s tisoË do dva tisoË
Ëlani izvolijo πe enega Ëlana glavnega
odbora, obmoËni odbori z veË kot dva
tisoË Ëlani pa na vsakih dva tisoË Ëlanov πe dodatnega Ëlana glavnega odbora. Prav tako je spremenjen rok, v
katerem mora biti izvoljen predsednik
glavnega odbora; v predlogu Statuta je
bilo predlaganih 120 dni, s sprejetim
dopolnilom pa je ta rok skrajπan na 60
dni po kongresu.
Pristojnost odloËanja o nakupu in
prodaji nepremiËnin sindikata v skladu s finanËnim naËrtom in Pravilnikom o delitvi Svizove Ëlanarine je po
novem prenesena na glavni odbor, izvrπilni odbor pa je tisti, ki le skrbi za
nepremiËnine.
Z dopolnilom je bilo v novi Statut za-

Eno izmed dopolnil je nekoliko spremenilo tudi sestavo predsedstev sindikalnih konferenc, in sicer tako, da
zbor sindikalne konference izmed Ëlanov zbora sindikalne konference izvoli
predsednika in πtiri ali πest Ëlanov
predsedstva. Podrobnejπe πtevilo Ëlanov predsedstva pa sindikalna konferenca doloËi v pravilih o svojem delovanju.
Naslednje sprejeto dopolnilo odpira
moænost za ustanovitev Sekcije socialnega varstva oseb s posebnimi potrebami. Prav tako je nekoliko spremenjena definicija sekcije - v sekcijo
se lahko vkljuËujejo Ëlani sindikata, ki
so v sindikatih zavodov s podroËja delovanja vsaj treh sindikalnih konferenc oziroma so v pristojnosti vsaj
treh ministrstev. Sindikat pa si bo prizadeval tudi, da bo organizirano z veËinskim mnenjem vplival na oblikovanje zakonodaje, ki ureja podroËje

odstotno podporo (p)ostal Branimir
©trukelj. V Komisijo za statutarna
vpraπanja in pritoæbe Sviza so bili izvoljeni Igor Milost (Tehniπki πolski
center Nova Gorica), Stanko Vorih (Æivilska πola Maribor), Boπtjan Æeleznik
(Osnovna πola Komenda), Zmaga Obπtetar (Svizova sekcija upokojencev)
in Jelka Horvat (Center za vzgojo in
usposabljanje Velenje); namestnika
sta Meta Fekonja (Osnovna πola
Leskovec pri Krπkem) in Rok Usenik
(Center za usposabljanje, delo in varstvo Ig).
Nov Nadzorni odbor Sviza sestavljajo Silvo KopaË (Osnovna πola
Center Novo mesto), Vlasta Areh
RaËeËiË (Vrtec Studenci Maribor) in
Erika Rozman Logar (Gimnazija
Kranj); namestnika sta Robert
Krajnc (Gozdarski inπtitut Slovenije
Ljubljana) in Sonja MlinariË (©olski
center Ptuj).

SPREMEMBE STATUTA
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pisano tudi, da lahko spremembe in
dopolnitve statuta, ki ne vplivajo na
status sindikata in kadar je to nujno
za nemoteno delovanje sindikata,
sprejme glavni odbor z dvotretjinsko
veËino vseh Ëlanov glavnega odbora.
V pristojnosti glavnega odbora pa je z
dopolnitvijo Statuta tudi to, da sprejme sklep o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja v tajniπtvu sindikata.
Pred sprejemom pravilnika za ustanovitev, razdruæitev, zdruæitev in ukinitev
obmoËnih odborov si mora glavni odbor
pridobiti mnenja posameznih obmoËnih
odborov in se do njih opredeliti.

imena. Priznanje so za svoje delo in
vse, kar so prispevali k razvoju Sviza
in njegovi veËji prepoznavnosti, prejeli
Joæica UnetiË, Zvonko MavriË in Veronika Kajba.

DATUM: 16.12.2006

NOVO VODSTVO
Na skupπËini je bilo izvoljeno novo
Svizovo vodstvo. Glavni tajnik je z 92-
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PROGRAMSKE USMERITVE
ZA NOVO ©TIRILETNO
OBDOBJE

oblikovanju staliπË in zahtev Ëlanstva
nenadomestljivo vlogo.

Delegatke in delegati Svizove skupπËine so z nekaterimi dopolnili sprejeli predlagane Programske usmeritve
Sviza za obdobje 2006 do 2010. Podrobneje so bile predstavljene æe na
novembrskih Svizovih straneh v ©olskih razgledih, zato o njih tokrat le na
kratko. Sviz se bo v prihodnjih πtirih
letih trudil zavarovati kljuËne elemente socialne dræave. Pozornost bo namenil ohranitvi kakovostnega javnega

Svizova SkupπËina je sprejela tudi
tri resolucije - o pogajanjih za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor, o strokovni usposobljenosti zaposlenih in normativih v vrtcih ter o
ustanovitvi uËiteljske zbornice.
S prvo resolucijo pozivamo vlado,
naj pri pogajanjih o novem plaËnem
sistemu v javnem sektorju spoπtuje
naËela socialnega dialoga in naj ne
krπi æe sprejetih dogovorov ter izigrava zakonskih doloËil, saj se v nasprotnem primeru morda ne bo mogoËe
ogniti konfliktu. Sviz v resoluciji poziva tudi vse druge sindikate v javnem
sektorju, da skuπajo Ëim prej odpraviti medsebojne razlike in da v dobro
vseh zaposlenih v javnem sektorju
enotno nastopijo v pogajanjih s slovensko vlado.
V resoluciji o vrtcih je bilo izpostavljeno, da Sviz zagovarja ohranitev in
razvoj kakovostnih vrtcev, ki temeljijo
na enaki dostopnosti za otroke iz
vseh socialnih slojev. ZavraËa predloge za zniæevanje ravni izobrazbe vzgojiteljic, pomoËnic vzgojiteljic in ostalih
strokovnih delavcev v vrtcu ter nasprotuje neodgovornim napovedim o
poviπanju normativa o πtevilu otrok v
oddelkih predπolske vzgoje, kar naj bi
zagotovilo veËji deleæ vkljuËenosti otrok v vrtce. Od ministrstva za πolstvo
in πport pa Sviz priËakuje, da bo zavrnilo strokovno sporne in neutemeljene predloge ministrstva za delo, druæino in socialne zadeve v osnutku strategije za dvig rodnosti.
Zadnja resolucija o ustanovitvi uËiteljske zbornice izpostavlja, da v Evropi ni uËiteljskih zbornic, ker tudi strokovne interese ustrezno uveljavljajo
sindikati v vzgoji in izobraæevanju.
Sviz ne nasprotuje ustanovitvi zbornice, Ëe bo vstop vanjo prostovoljen in
prepuπËen odloËitvi vsakega posameznega strokovnega delavca. Nasprotuje pa zbornici, ki bi bila ustanovljena na podlagi zakona, ker bi v tem
primeru pogoje delovanja, pristojnosti
in organiziranost doloËala politika, ne
pa uËitelji. ZavraËa tudi vsakrπno
moænost, da bi uËiteljska zbornica sodelovala v socialnem dialogu in sklepanju kolektivnih pogodb. V resoluciji
je zapisano πe to, kar je bilo tudi v
obeh dveh dneh zasedanja skupπËine
veËkrat izreËeno, da Sviz priËakuje,
da bodo πolske oblasti bolj kot do
zdaj prepoznale Sviz za legitimnega
partnerja tudi pri oblikovanju organizacije πolskega sistema in na strokovnem podroËju. Tako se bomo pribliæali
praksi pedagoπko najbolj razvitih evropskih dræav.

πolstva, zagovarjal pa bo tudi, naj javno zdravstvo in druge dejavnosti javnega sektorja ostanejo javne in naj
temeljijo na solidarnosti, socialni praviËnosti ter dostopnosti teh ’uslug’ za
vse. Precej napora bo treba vloæiti tudi v spremljanje izvajanja bolonjske
reforme v visokem πolstvu, na kar so
opozorili nekateri Ëlani iz te dejavnosti. Delegati so to usmeritev dodali v
programske smernice.
Druga pomembna naloga bo varovati plaËe, plaËna razmerja in delovna
mesta. Treba bo dokonËati pogajanja
o novem plaËnem sistemu, po tem pa
pozorno spremljati gibanje plaË in se
takoj odzivati na morebitno zaostajanje rasti ali celo zmanjπanje plaË v
vzgoji in izobraæevanju, raziskovalni
dejavnosti in kulturi glede na plaËe
primerljivih poklicev v preostalem javnem sektorju.
Tretji izziv prihodnjega obdobja je
utrjevanje delovanja Konfederacije
sindikatov javnega sektorja, ob tem
pa posebno pozornost namenjati tudi
ohranjanju prepoznavnosti Sviza kot
sindikata dejavnosti v sklopu konfederacije.
»etrta toËka programskih usmeritev
pa zadeva organizacijsko in kadrovsko dopolnjevanje Svizovega delovanja, zlasti kar zadeva pretok informacij in komunikacijo s sindikalnimi zaupniki ter njihovo izobraæevanje. Sviz
bo zato kakovostnemu izobraæevanju
zaupnikov namenil πe veË pozornosti,
saj imajo zaupniki pri prenaπanju in
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