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7. Svizova skupπËina
Le πe dvanajst dni manjka do 7. Svizove skupπËine, ki bo na zadnji novembrski in prvi
decembrski dan v PodËetrtku. Æe nekaj mesecev potekajo intenzivne priprave na ta
dogodek in mednje spadajo tudi volitve na vseh nivojih sindikata. Izjema so le volitve
nadzornega odbora, komisije za statutarna vpraπanja in pritoæbe ter glavnega tajnika
ali tajnice sindikata. Slednje bodo potekale na skupπËini. Sredi letoπnjega septembra
so se konËale æe volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim novi mandat æe
teËe, oktobra pa so potekale tudi volitve predsednikov sindikalnih konferenc in Ëlanov
predsedstev. V vseh sindikalnih konferencah, z izjemo konference visokega πolstva in
znanosti, smo dobili nove/stare predsednike oz. predsednice, ki vam jih predstavljamo. Objavljamo pa tudi glavne poudarke iz njihovih programov za obdobje 2006-2010.

Delegatke in delegate, ki so bili imenovani za udeleæbo na skupπËini, vabimo, da se skupπËine zanesljivo udeleæijo.

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

SINDIKALNA KONFERENCA PRED©OLSKE VZGOJE
Predsednica NEVENKA TU»I»
Predsedstvo:
Nevenka TuËiË, Vrtec Koroπka vrata Maribor
Marjana Kolar, Vrtci obËine Moravske Toplice
Danica Vuga, Vrtec Semedela Koper
Janja PoËkar, Vrtec Zelena jama Ljubljana
Martina Drole, VVZ Ciciban Ljubljana
Nevenka TuËiË sem vzgojiteljica svetovalka v Vrtcu Koroπka vrata v Mariboru. Potrebe in priËakovanja starπev in strokovne javnosti po kakovostnih vrtcih zahtevajo strokovnega, iznajdljivega, komunikativnega in odgovornega vzgojitelja, dojemljivega za nove metode in naËine dela.
Vsa leta opravljanja svojega odgovornega poklica sem z veliko vnemo,
znanjem, izkuπnjami, odprtostjo do otrok, starπev in sodelavcev pripomogla uresniËevati cilje kakovostne predπolske vzgoje. Svoja prizadevanja sem razπirila na podroËje sindikalnega dela v Svizu - sprva kot
sindikalna zaupnica, nato kot predsednica sindikalne konference predπolske vzgoje na obmoËju Maribora, od leta 1992 pa tudi kot predsednica konference predπolske vzgoje na dræavni ravni. Z letoπnjimi jesenskimi volitvami sem zaËela v obeh konferencah svoj Ëetrti oziroma peti mandat. Za mandatno obdobje 2003-2005 sem bila prviË izvoljena
za predsednico Glavnega odbora Sviza, ponovno pa leta 2005.
S svojim pozitivnim odnosom do sindikata, ki mu pripadam, z odgovornostjo, vztrajnostjo, s strpnostjo, kulturnim dialogom, posluhom za solidarnost in sodelovanjem πe naprej æelim prispevati k uËinkovitemu
delovanju Sviza. Nabrala sem si mnoge izkuπnje, ki mi bodo pomagale, da bom suvereno in odgovorno predstavljala, zastopala in πËitila interese sindikata, predvsem Ëlanstva.

Program
IzhodiπËe za delovanje Sindikalne konference predπolske vzgoje v obdobju 2006-2010 bodo usmeritve, ki jih bo sprejela 7. Svizova skupπËina. V sindikalni konferenci bomo nadaljevali tudi dejavnosti, ki so
predmet zdajπnjih dogajanj (gre za sklenitev Kolektivne pogodbe za
javni sektor (KPJS), kolektivne pogodbe dejavnosti, spremembe Zakona o delovnih razmerjih in druge zakonske ter podzakonske akte, ki zadevajo podroËje predπolske vzgoje). Posebna pozornost bo namenjena
umeπËanju precejπnjega πtevila poklicev v vrtcih v kolektivno pogodbo
dejavnosti, saj niso umeπËeni v KPJS kot orientacijska delovna mesta.
Naporno zna biti zlasti umeπËanje delovnega mesta vzgojiteljice, saj to
delovno mesto zasedajo delavke z najbolj raznoliko stopnjo izobrazbe
(od V. do VII.). Enako pozornost bomo v predsedstvu namenili tudi finanËno-administrativnim in tehniËnim poklicem v predπolski vzgoji.
Lotiti se nameravamo tudi problematike vrtcev pri osnovnih πolah in
skrbeti za dobre stike z oddelki za druæbene dejavnosti pri lokalnih
skupnostih, ki so ustanoviteljice in financerke vrtcev.
Kolegice in kolege bomo spodbujali k izobraæevanju, da bi pridobili
ustrezno in zahtevano izobrazbo in se s tem ognili morebitni izgubi delovnega mesta. ©e naprej si bomo prizadevali za kakovostno javno
predπolsko vzgojo, zagovarjali javno mreæo vrtcev in skrbeli za veËjo
strokovno raven celotne sindikalne konference.

SINDIKALNA KONFERENCA OSNOVNIH
IN GLASBENIH ©OL TER ZAVODOV
ZA IZOBRAÆEVANJE ODRASLIH
Predsednica IRENA LIPOVEC
Predsedstvo:
Irena Lipovec, O© “8 talcev” Logatec
Branko FilipiË, O© ©kofije
Vlasta Sagadin, O© Orehek Kranj
Branimir Komelj, O© Breg Ptuj
Marija LonËariË, O© Rado RobiË Limbuπ
Irena Lipovec sem predmetna uËiteljica slovenπËine. Æe πestindvajseto leto pouËujem na Osnovni πoli “8 talcev” v Logatcu. Na svoji πoli
sem æe dolga leta sindikalna zaupnica. Prav tako sem æe dolgo aktivna
na obmoËni in dræavni ravni delovanja v Svizu. Tokrat sem bila tretjiË
izvoljena za predsednico Sindikalne konference osnovnih in glasbenih
πol ter zavodov za izobraæevanje odraslih Sviza Slovenije.
V tem mandatnem obdobju si bom prizadevala uresniËiti v predlogu programa dela predstavljene naloge, upoπtevaje tudi pripombe iz razprave na
zboru Sindikalne konference osnovnih in glasbenih πol ter zavodov za izobraæevanje odraslih Sviza Slovenije. »lanice in Ëlane v osnovnih in glasbenih πolah ter v zavodih za izobraæevanje odraslih, πe zlasti sindikalne
zaupnike in predsednike obmoËnih odborov, vabim h kritiËnemu in konstruktivnemu sodelovanju pri vseh dejavnostih sindikalne konference.

Program
V Svizovi Sindikalni konferenci osnovnih in glasbenih πol ter zavodov
za izobraæevanje odraslih æelimo nadaljevati strpen in konstruktiven

dialog, demokratiËno sprejemanje odloËitev ter pregledno in uËinkovito
delo na vseh vsebinskih toËkah, ki zadevajo Ëlanstvo sindikalne konference. Z znanjem in izkuπnjami, ki jih imamo Ëlani in sindikalni zaupniki, in z voljo do dela to ne bi smelo biti preteæko dosegljivo.
Podpirali bomo najustreznejπe reπitve za Ëlane glede zavarovanja pomembnih pridobitev socialne dræave (socialni dialog, javno πolstvo in
zdravstvo, poloæaj sindikatov v druæbi). Spremljali bomo strokovna
vpraπanja in πe bolj kot v preteklosti spodbujali poglobljeno strokovno
razpravo o vpraπanjih, ki se porajajo v osnovnem in glasbenem πolstvu
ter v izobraæevanju odraslih. Ker Svizovi obmoËni odbori najbolje poznajo problematiko v posameznih zavodih, je treba njihovim prizadevanjem za reπevanje le-te nameniti ustrezno pozornost in podporo tudi v
sindikalni konferenci ter se veË povezovati s sindikalnim zaupniki. »lane bomo spodbujali k pridobitvi VII. stopnje izobrazbe, torej druge bolonjske stopnje, pri Ëemer bi Sviz lahko πe intenzivneje sodeloval s
krediti in subvencijami. ©ole bomo spodbujali za uporabo predloga
Pravil za doloËanje obsega letne delovne obveznosti strokovnih delavcev, obenem pa v sodelovanju in dogovarjanju s πolskim ministrstvom
iskali moænost za enotno uporabo teh pravil v vseh πolah. Ker se tudi
v osnovnih πolah vse bolj pojavlja in πiri nasilje, bo treba tudi temu v
prihajajoËem mandatu nameniti dovolj pozornosti, organizirati πiroko
razpravo in v sodelovanju s Svizovimi Ëlani, strokovno javnostjo in πolskimi oblastmi najti poti za zmanjπevanje nasilja v πolah.

SINDIKALNA KONFERENCA ZAVODOV ZA VZGOJO,
IZOBRAÆEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK
S POSEBNIMI POTREBAMI
Predsednica ZORICA ©IMUNI∆
Predsedstvo:
Zorica ©imuniÊ, O© Stanka Vraza Ormoæ
Martina Krebl, O© Glazija Celje
Tanja Nikolovski, O© dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Mare Kobentar, Mladinski dom MalËi BeliË Ljubljana
Simona Lacko, Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. M. Borπtnarja Dornava
Zorica ©imuniÊ sem specialna pedagoginja in imam veË kot 30 let delovne dobe. Zaposlena sem na osnovni πoli Stanka Vraza v Ormoæu.
Za menoj je bogato strokovno in sindikalno delo. Sodelovala sem pri
ustanavljanju Sviza, sem sindikalna zaupnica in æe peti mandat predsednica ObmoËnega odbora Ormoæ, obenem sem tudi Ëlanica Glavnega odbora. Po vnoviËni izvolitvi ostajam predsednica Sindikalne konference zavodov za vzgojo, izobraæevanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami in Ëlanica Svizovega izvrπilnega odbora. Sem tudi Svizova predstavnica v Programskem svetu za nadaljnje izobraæevanje in
usposabljanje strokovnih delavcev vzgoje in izobraæevanja ter Ëlanica
dræavne komisije za vseæivljenjsko uËenje.

Program
V naslednjem mandatnem obdobju 2006-2010 bo konferenca najveË
pozornosti namenila preoblikovanju specializiranih ustanov in uresniËevanju nove vizije delovanja. Od pristojnih bomo zahtevali, da dopolnijo normativne akte, izdelajo manjkajoËe programe in dokumente, ki
bodo podlaga za to preoblikovanje. Prizadevali si bomo, da bo defektoloπka stroka imela mesto, ki ji glede na pomembnost pri izobraæevanju
otrok s posebnimi potrebami tudi pripada. Borili se bomo proti prevzemanju strokovnih kompetenc defektologov, skrbeli za rast strokovnosti, veËjo odgovornost in solidarnost.

SINDIKALNA KONFERENCA SREDNJIH ©OL
IN DIJA©KIH DOMOV
Predsednik GORAN TREURSI∆
Predsedstvo:
Goran TreursiÊ, Srednja pomorska πola Portoroæ
Sonja BaËar, Srednja zdravstvena πola Piran
Simona Krajnc Pernek, II. gimnazija Maribor
Josip PeËar, ©olski center Ptuj
Nevenka ©tor, Srednja strokovna
in poklicna πola Celje
Goran TreursiÊ sem profesor zgodovine in umetnostne zgodovine in
pouËujem na Srednji pomorski πoli v Piranu. V Sviz sem vstopil leta
1991 in na Svizovem obmoËnem odboru Obala najprej deloval kot
Ëlan, leta 1998 pa postal tudi njegov predsednik. Oktobra 2002 ter
znova pred prihajajoËo Svizovo skupπËino pa sem bil izvoljen za predsednika sindikalne konference srednjih πol in dijaπkih domov.

Program
Sindikalna konferenca srednjih πol in dijaπkih domov bo v obdobju
2006-2010 aktivno reπevala vse aktualne teæave. Skuπala bo omiliti
slab socialni poloæaj zaposlenih v vzgoji in izobraæevanju. Pozornost

DATUM: 18.11.2006

©T. 18

SOLSKI RAZGLEDI 8

©OLSKI RAZGLEDI

bomo namenili teæavam, ki jih povzroËa upadanje πtevila dijakov, in s
tem povezani nevarnosti ukinjanja delovnih mest v srednjih πolah in dijaπkih domovih. S πolskim ministrstvom æelimo tesno sodelovati pri æe
nekajkrat napovedani reorganizaciji mreæe srednjih πol in pri vpeljevanju projekta MoFAS v vseh srednjih πolah. Slednji je sicer za naπo sindikalno konferenco problematiËen, saj govori le o reorganizaciji poslovanja πol in zmanjπevanju stroπkov. To je v nasprotju s pedagoπkimi
naËeli. Tudi naraπËanje nasilja v srednjih πolah in dijaπkih domovih,
vse veË dijakov s posebnimi potrebami ter pretirana administracija, ki
bremeni zaposlene, postajajo Ëedalje bolj problematiËna podroËja. Tudi z njimi se bomo ukvarjali.

SINDIKALNA KONFERENCA
KULTURNIH ORGANIZACIJ
Predsednica mag. MOJCA JENKO
Predsedstvo:
Mag. Mojca Jenko, Narodna galerija Ljubljana
Bojan MaroπeviË, SNG Maribor
Nataπa PetroviË, JSKS Ptuj
Duπan ©tepec Dobernik, Zavod za varstvo kulturne
dediπËine Slovenije Novo mesto
Mag. Hedvika Zdovc, Zgodovinski arhiv Celje
Mag. Mojca Jenko, diplomirana umetnostna zgodovinarka in geografka, sem leta 1988 magistrirala na Oddelku za umetnostno zgodovino
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 sem zaposlena
v Narodni galeriji, in sicer sprva kot vodja galerijske specialne knjiænice, nato kot vodja Dokumentacijskega oddelka. Moje strokovno zanimanje je usmerjeno v zgodovino Narodne galerije in nastajanje njenih
zbirk, æe iz πtudijskih let pa je moje posebne pozornosti deleæno poznosrednjeveπko stensko slikarstvo na Slovenskem.
Sindikalno aktivna sem od ustanovitve Svizovega sindikata v Narodni
galeriji januarja 1999, katerega soustanoviteljica sem. Od vsega zaËetka sem tudi sindikalna zaupnica. V preteklem mandatnem obdobju
sem tri leta predsedovala konec leta 2002 novoustanovljeni Sindikalni
konferenci kulturnih organizacij Sviza.

Program
Sindikalna konferenca kulturnih organizacij bo po 7. skupπËini stopila
v svoje drugo mandatno obdobje. V iztekajoËem se obdobju se je sooËila z nekaj zaËetniπkimi teæavami in se prilagajala æe uteËenemu delovanju Sviza. »lanstvo se je od zaËetka delovanja te sindikalne konference poveËalo za pribliæno 100 odstotkov in sorazmerno je tudi precej veË zavodskih sindikatov s podroËja kulture.
V novem mandatu nameravamo nadaljevati izbrane, æe zaËete
usmeritve. Med prednostne naloge spada skrb za zboljπevanje plaËila zaposlenih v kulturi ter ustrezno vrednotenje tega poklica glede
na pomen, odgovornosti in izobrazbo primerljivih poklicev v javnem
sektorju in po zgledu tovrstnih razmerij v EU. Prizadevali si bomo ne
le ohranjati obstojeËa delovna mesta v zavodih s podroËja kulture,
paË pa zavode kadrovsko krepiti. Pomembno bi bilo preseËi æe tradicionalne zadrege med Svizom in Gloso in tesneje sodelovati ob
kljuËnih zadevah, ki se tiËejo zaposlenih v kulturi, prav tako pa
okrepiti tudi dialog in sodelovanje z ministrstvom za kulturo. Æelimo
si sodelovati pri pripravi nove kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti in drugih podzakonskih aktov. Pozornost in prizadevanja bo
treba nameniti πe skrbi za enakopravnost zaposlenih na razliËnih
podroËjih kulture, za vËlanjevanje v Sviz ter izobraæevanje in ozaveπËanje sindikalnih zaupnikov ter Ëim boljπo obveπËenost - tako njih
kot vseh Ëlanov.

SINDIKALNA KONFERENCA
VISOKEGA ©OLSTVA IN ZNANOSTI
Predsednik dr. DANILO KORÆE
Predsedstvo:
Dr. Danilo Koræe, Fakulteta za elektrotehniko,
raËunalniπtvo in informatiko Maribor
Alijana Lepπina, Ekonomska fakulteta Ljubljana
Dr. Borut Werber,
Fakulteta za organizacijske vede Kranj
Dr. Matjaæ Gams, Inπtitut Joæef ©tefan Ljubljana
Mag. Mojca »uËek, Pedagoπki inπtitut Ljubljana
Dr. Danilo Koræe sem docent na Fakulteti za elektrotehniko, raËunalniπtvo in informatiko Univerze v Mariboru. Doslej sem predaval πtevilne predmete iz raËunalniπtva. Poleg pedagoπkega dela tudi raziskujem, med drugim sem dopolnilno petinsko zaposlen v enem od podjetij, kjer sem vodja raziskovalne skupine. Sem Ëlan nekaterih strokovnih zdruæenj doma in v tujini. Raziskovalno sem se doslej ukvarjal z obdelavo digitalnih signalov, s konceptualnim uËenjem, teorijo grafov,
uËenjem na daljavo in z raËunalniπko varnostjo. Svizov Ëlan sem od leta 1993 in æe ves ta Ëas sindikalni zaupnik na naπi fakulteti. VeËino
Ëasa sem bil tudi Ëlan predsedstva ustrezne sindikalne konference. V
mandatu 2006-2010 sem imenovan tudi za koordinatorja Svizovih sindikalnih zaupnikov na Univerzi v Mariboru. V mednarodni mreæi sindikatov s podroËja visokega πolstva in znanosti sem predstavnik za Slovenijo znotraj paketa FirstClass.

Program
V prihajajoËem mandatu se bom zavzemal predvsem za poveËanje
sredstev iz proraËuna na udeleæenca v terciarnem izobraæevanju, poveËanje vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost ter zboljπanje razmerja
med πtevilom πtudentov in profesorskim kadrom. Izredni πtudij bo treba prilagoditi v duhu evropskih smernic. Prizadeval si bom za bolj fleksibilno delo posameznih delavcev v visokem πolstvu in znanosti in za
njihovo ustreznejπe vrednotenje in ureditev statusa znotraj novega sistema plaË v javnem sektorju. ©e naprej bom skupaj s svojimi sodelavci dejaven v mednarodnih povezavah in se zavzemal, da bi naπ sindikat dosegel tak poloæaj in status v druæbi, kot ga imajo sindikati v
skandinavskih dræavah. Za boljπe in uËinkovitejπe delovanje bo treba
urediti tudi nekatera vpraπanja v Svizu.

