SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
1000 Ljubljana, Oražnova 3, tel: 01/2440-900, faks:+386 1 2440-920,
e-mail: info@sviz.si; http://www.sviz.si

Podčetrtek, 1.12.2006

ZAPISNIK
7. SKUPŠČINE SVIZ SLOVENIJE,
ki je bila 30.11. in 1.12.2006 v Termah Olimia Podčetrtek
1. Otvoritev skupščine
Svečani del 7. skupščine SVIZ je pričela moderatorka Nataša Petrovič 30.11.2006 ob 11.
uri. Najprej je pozdravila delegate in goste iz Slovenije in tujine. Pričetku 7. skupščine so
prisostvovali gostje:
 Dušan Rebolj, predsednik Konfederacije Pergam in predsednik ESS
 Drago Lombar, predsednik KSNS Neodvisnost Slovenije
 Ciril Baškovič iz Ministrstva za kulturo
 Alojz Pluško iz Univerze v Ljubljani, Sektor za vrednotenje
 Peter Misja, župan občine Podčetrtek
 Darko Pepevnik, ravnatelj Osnovne šole Podčetrtek
 Nevenka Lekše, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva
 Radivoj Uroševič iz Policijskega sindikata Slovenije
 Vladimir Tkalec, generalni sekretar KSJS in prvi glavni tajnik SVIZ
 Bojan Hribar, sekretar Sindikata VIR
 Doro Hvalica, predsednik Sindikata GLOSA in član Državnega sveta
 Štefanija Meršnik, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije
 Oton Račečič, predsednik Združenja ravnateljev OŠ
 Nives Počkar, predsednica Združenja ravnateljev SŠ
 Anton Savnik iz Zveze slovenskih glasbenih šol
 Franc Erjavec, predsednik Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
 mag. Valerija Bužan, predsednica Skupnosti organizacij za usposabljanje
 Branimir Mihalinac, predsednik Neodvisnega sindikata zaposlenih v srednjih šolah
Hrvaške
 Vilim Ribič, tajnik Neodvisnega sindikata znanosti in visokega šolstva …
 Gabriella Giorgietti, članica državnega tajništva v sindikatu FLC CGIL, odgovorna za
stike s sindikati drugih držav
 Antonio Luongo, sindikat FLC CGIL
 Zvonimir Laktašič, Neodvisni sindikat učiteljev Hrvatske
 Joško Prinčič, sindikata slovenskih šol v Gorici – Italija
 Mario Adamič, član Enotnega sindikata, predstavništvo FLC CGIL.
Delegate 7. skupščine SVIZ so v imenu organizacij, ki so jih na skupščini predstavljali,
pozdravili in skupščini SVIZ Slovenije zaželeli uspešno delo naslednji gostje:
Peter Misja, župan občine Podčetrtek, ki je delegatom izrekel dobrodošlico in zaželel dobro
počutje v hotelu Olimlje in občini Podčetrtek.
Dušan Rebolj, predsednik Konfederacije Pergam in predsednik ESS je izpostavil troje
vprašanj, pred katerimi se trenutno nahajajo sindikati v Sloveniji, in sicer:
- kakšen socialni dialog in socialno partnerstvo imamo v državi in Ekonomsko
socialnem svetu in na nižjih ravneh;
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-

kakšna bo socialna podoba Slovenije jutri in pojutrišnjem in kako se bodo
uresničevale temeljne svoboščine ljudi ter kakšen bo položaj zaposlenih;
kakšna je vloga sindikatov v Sloveniji – brez negiranja vloge in moči posameznega
sindikata je edina alternativa za naprej povezovanje in združevanje sindikatov, ki jo
zahtevajo globalizacijski procesi.

Drago Lombar, predsednik KSNS Neodvisnost Slovenije je poudaril, da je tej vladi in
njenemu načinu delovanja uspelo združiti sindikate v Sloveniji ne glede na njihovo politično
usmeritev v prizadevanjih za ohranitev socialne države in ustavno zagotovljene solidarnosti
in socialnih vrednot.
Vladimir Tkalec, generalni sekretar KSJS in prvi tajnik SVIZ je spregovoril o pomenu,
nalogah in uspehih letos ustanovljene Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Vse je
povabil na širšo konferenco, ki jo KSJS organizira 12.12.2006 na temo: socialna pogajanja
za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor v Republiki Sloveniji.
Oton Račečič, predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol, se je posebej zavzel za dobro
sodelovanje SVIZ in Združenja ravnateljev OŠ.
Ciril Baškovič iz Ministrstva za kulturo se je zavzel za to, da v socialnem dialogu prevladajo
jasna, trda in poštena pogajanja med sindikatoma kulture in Ministrstvom za kulturo, katerih
rezultat bodo dobre kompromisne rešitve, ki bodo v prid kulturi nasploh in zaposlenim v
kulturi ter svobodnim kulturnim poklicem in v zadovoljstvo obeh strani.
V imenu hrvaških sindikatov zaposlenih v šolstvu sta spregovorila Zvonimir Laktašič, ki se je
vodstvu SVIZ posebej zahvalil za pomoč in podporo pri izvedbi njihovega največjega štrajka
v Hrvaškem, ki so ga uspešno izvedli po slovenskem vzoru ter
Branimir Mihalinac, predsednik Neodvisnega sindikata zaposlenih v srednjih šolah Hrvaške.
Joško Prinčič, Sindikat slovenskih šol v Gorici – Italija je spregovoril o vlogi in pomenu
organizacije sindikata slovenskih šol v Italiji za položaj Slovencev v Italiji ter o njegovih
uspehih pri opravljanju temeljne funkcije sindikata.
Gabriella Giorgietti, članica državnega tajništva v sindikatu FK SGIL, odgovorna za stike s
sindikati drugih držav je spregovorila o svojem sindikalnem delu v EU, ki je v prizadevanjih
za povečevanje enakopravnosti evropskih narodov tudi preko sindikalnega gibanja. Pri tem
je posebej poudarila sodelovanje s sindikati šolnikov cele Evrope, ki morajo vztrajati, da je
izobraževanje laično in javno, torej ni pod vplivom ekonomskih dejavnikov. Le tako je
mogoče ohraniti pravice vseh do izobrazbe, ki je predpogoj za uveljavljanje vseh drugih
pravic.
Anton Savnik iz Zveze slovenskih glasbenih šol je spregovoril o glasbi, ki je pomemben del
našega življenja od rojstva do smrti, ter o pomenu glasbenega izobraževanja in Zveze
glasbenih šol Slovenije, ki povezuje 53 javnih glasbenih šol (vse) in tri zasebne glasbene
šole na osnovni in srednji stopnji glasbenega izobraževanja.
Bojan Hribar, sekretar Sindikata VIR je poudaril dobro sodelovanje Sindikata VIR in SVIZ, v
zadnjem obdobju predvsem na področju pogajanj za vzpostavitev novega plačnega sistema
v javnem sektorju. Izrazil je željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju in skupnem nastopanju
tudi na ostalih področjih delovanja sindikatov vzgoje in izobraževanja.
Doro Hvalica, predsednik Sindikata GLOSA in član Državnega sveta, v katerem zastopa
interese delojemalcev, je delegate skupščine pozdravil tudi v imenu Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije in vanjo povezanih sindikatov posameznih dejavnosti.
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Izrazil je veselje, da je sindikalna organiziranost v Sloveniji prišla do svoje tretje faze razvoja.
Prva faza je bila konstituiranje sindikatov po letu 1990. Druga faza je bilo pridobivanje članov
sindikata in iskanje prostora posameznih sindikatov v slovenskem prostoru, v kateri je bilo
tudi nekaj medsebojnih trenj. Tretja faza je brezpogojno sodelovanje sindikatov, faza
uspehov in skupnega dela sindikatov za ohranitev in izboljšanje položaja sindikalnega
članstva, kajti na delodajalski strani se oblikuje trd pogajalec. Zaključil je s sloganom
GLOSE: »Kdo pa pravi, da ne smemo držati skupaj?!«.
Nevenka Lekše, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva je spregovorila o
nujnosti povezave sindikatov javnega sektorja za strnitev sindikalnih vrst v bran človekovih in
delavskih pravic (tudi pravic zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja).
Pozvala je k skupnim aktivnostim za uspeh gibanja za ohranitev javnega zdravstva.
Radivoj Uroševič iz Policijskega sindikata Slovenije je spregovoril o prizadevanjih tega
sindikata, ki zadnji čas deluje pod geslom »Prijateljstvo, sodelovanje in solidarnost!«.
Štefanija Meršnik predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije je na kratko orisala zgodovino
sindikalnega organiziranja zaposlenih v slovenskih vrtcih in izrazila zadovoljstvo nad sedanjo
povezanostjo v SVIZ, v okviru katerega uspešno rešujejo probleme zaposlenih v vrtcih.
Izrazila je nezadovoljstvo nad pritiski za zmanjšanje vloge in položaja zaposlenih v vrtcih, ki
so razvidni iz vladnega dokumenta, ki je trenutno v javni obravnavi.
Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je skupščino seznanil, da se je zgodilo prvič v
šestnajstletni zgodovini SVIZ, v katerega sta vključeni dve tretjini vseh zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju, ki si zaslužijo nagovor ministra za šolstvo in šport, da se Ministrstvo za
šolstvo in šport ni bilo pripravljeno udeležiti skupščine SVIZ z ustreznim predstavnikom. SVIZ
bi moral biti eden izmed najbolj legitimnih in pomembnih socialnih partnerjev Ministrstvu za
šolstvo in šport, pa se le-to do njega iz neznanih razlogov obnaša podcenjujoče. Zato je bilo
ministru dr.Milanu Zveru poslano posebno pismo, katerega vsebino je glavni tajnik predstavil
prisotnim na skupščini. (Glej prilogo!)
V nadaljevanju je spregovoril o zgodovini sindikalnega organiziranja zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v Sloveniji in svetu. Posebej je izpostavil zelo pomemben dogodek, ki se je
zgodil 1.11.2006 na Dunaju, kjer sta bili razpuščeni dve največji svetovni sindikalni
konfederaciji »Svetovna zveza delavcev« in »Svetovna konfederacija svobodnih sindikatov«
in ustanovljena nova svetovna mednarodna zveza sindikatov, ki šteje skupno 168 milijonov
članov. Ta zgodovinski dogodek naj bi ključno vplival na globalizacijske procese v svetu.
Te povezovalne tendence so pomembne tudi za razmislek o nujnosti nadaljnjega
povezovanja slovenskih sindikatov in sindikalnih central, če hočemo ubraniti ključne temeljne
interese in pravice zaposlenih v Sloveniji. Imamo tudi že »mitski dogodek« - 26. november
2005, ko so vse slovenske sindikalne centrale združeno šle v izredno slabih vremenskih
razmerah na ceste v bran pravic slovenskega delavstva in tudi dosegle uveljavitev svojih
temeljnih stavkovnih zahtev.
Kam lahko privede neenotnost med sindikati, pokaže primer pogajanj za nov plačni sistem v
javnem sektorju, kjer je žal prišlo do različnih stališč med sindikati in do dveh pogajalskih
sindikalnih skupin, tako da se zdaj vlada posmehuje sindikalni strani, ki ne uspe poenotiti
svojih pogajalskih izhodišč in zato tudi pri pogajanjih ne more biti uspešna.
Predsedniki sindikalnih central in konfederacij so predsedniku Vlade RS jasno povedali, da ni
mogoče izključiti konfliktov, če v pogajanjih za kolektivno pogodbo za javni sektor ne bo
pravega socialnega dialoga.
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Z zahtevo po odstopu ministra za delo, družino in socialne zadeve Janeza Drobniča so bile
vse sindikalne centrale prisiljene zaščititi osnovne pravice delavcev iz delovnega razmerja, ki
so opredeljene v zakonu o delovnih razmerjih.
SVIZ je v zadnjem času vodil veliko aktivnosti za zaščito pravic zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju, ki se zmanjšujejo s spremembo ZOFVI, in to najbolj očitno z zmanjševanjem
števila predstavnikov učiteljev in vzgojiteljev v svetih zavodov. To pomeni zmanjševanje
vpliva zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na odločanje o najpomembnejših vprašanjih
delovanja teh zavodov. SVIZ je zbral preko 22.000 podpisov proti predlagani spremembi
ZOFVI, Državni svet je sprejel odložilni veto, vendar je bil zakon na DZ ponovno potrjen. (Na
področju kulture, raziskovanja in znanosti si je Vlada RS že vzela pravico in predstavnike
zaposlenih povsem izrinila iz odločanja o delovanju teh institucij.)
V prizadevanjih za uvajanje tržnih zakonitosti, konkurence in privatizacije v javne službe
(zdravstvo, socialne ustanove, šole, vrtce itd.) sedanji voditelji pozabljajo, da je blaginja v
Zahodnoevropskih državah v mnogočem temeljila na javnem šolstvu in na tem, da je bilo
izobraževanje demokratično razporejeno med celotnim prebivalstvom. Želja, da bi se država
umaknila iz teh področij pomeni odpovedati se odgovornosti, ki jo ima vsaka država na tem
področju.
Zasebna pobuda na področju javnih služb ne more nadomestiti odgovornosti države, še
posebej ne pri zagotavljanju javnega šolstva, ki temelji na univerzalnih vrednotah
medsebojnega razumevanja in spoštovanja drugih in drugačnih ter strpnosti.
V želji za ohranitev kakovostnega javnega šolstva ne smemo dovoliti vladi, da bi dodatno
obremenjevala zaposlene v šolah in vrtcih s povečanim obsegom dela in z dodatnimi
obremenitvami.
Stališče SVIZ nikoli ni bilo usmerjeno proti ustanavljanju zasebnih šol ali vrtcev, vedno pa
smo in bomo nasprotovali, da bi se zasebno šolstvo plačevalo iz javnih sredstev, ki so
namenjena za javno šolstvo in vzgojo.
Po podatkih analize OECD izpred dveh let je zasebno šolstvo element, ki povečuje razlike v
vsaki družbi. Analiza je tudi pokazala, da se % zasebnega šolstva v Evropi povečuje, vendar
ne veliko. Ne drži, da bi (z izjemo Belgije in Nizozemske) imele evropske države velik %
zasebnega šolstva. Poprečni % zasebnih osnovnih in srednjih šol v EU je 2,5%, to je enako
kot v Sloveniji.
SVIZ ni nikoli hotel biti nasprotnik Vlade, čeprav ga Vlada stalno potiska v tak položaj. SVIZ
želi biti socialni partner, ki bo spoštovan in bo lahko enakopravno sodeloval v pogajanjih in
socialnem dialogu.
Od ustanovitve SVIZ je poteklo 16 let. V teh letih je SVIZU uspelo narediti opazno razliko v
kvaliteti življenja sindikalnega članstva. Uspel jim je zagotoviti nekatere ugodnosti, ki jih drugi
delavci nimajo. Postal je vpliven zagovornik socialne države, solidarnosti med ljudmi in
strpnega reševanja problemov. Pomembne cilje smo načrtovali vedno na demokratičen način
na skupščinah ali na sejah GO SVIZ. Tako se je SVIZ umestil v slovenski družbi, kjer bo
ostal še dolgo časa, zato si je uredil tudi trdne prostore.
(Sledil je kulturni program, ki so ga izvajali učenci Osnovne šole Podčetrtek.)
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je obvestil skupščino, da je IO SVIZ sprejel sklep o dodelitvi
500.000,- sit Osnovni šoli Podčetrtek za humanitarni namen – v glavnem kot pomoč
učencem, ki žive v enostarševskih družinah in so socialno ogroženi, kakor tudi za dopolnitev
informacijske in druge opreme v podružnici OŠ Pristava.
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Za nepričakovano darilo se je zahvalil ravnatelj OŠ Podčetrtek Darko Pepelnik, ki je obljubil,
da bodo sredstva namensko uporabljena.
V nadaljevanju je glavni tajnik Branimir Štrukelj izrekel zahvalo vsem kolegicam in kolegom,
ki prenehajo z aktivnim delovanjem v SVIZ.
Moderatorka Nataša Petrovič je pozvala predsednico GO SVIZ Nevenko Tučič in glavnega
tajnika Branimirja Štruklja, da podelita priznanja SVIZ prejemnikom, ki jih je določila komisija
za podelitev priznanj članom SVIZ v skladu s pravilnikom o podeljevanju priznanj SVIZ.
Prebrala je utemeljitve priznanj. (Glej prilogo!)
Priznanja SVIZ so prejeli člani GO SVIZ: Jožica Unetič, Zvonko Mavrič in Veronika
Kajba.
V imenu nagrajencev se je za priznanja SVIZ zahvalil Zvonko Mavrič.
(Slovesni del skupščine je bil zaključen ob 13,10. uri.)
----1. delovno zasedanje 7. skupščine SVIZ Slovenije je ob 14.30 pričela predsednica
delovnega predsedstva Nevenka Tučič.
K 2) Poročilo verifikacijske komisije
Predsednik verifikacijske komisije Vili Krajnc je poročal o ugotovitvah verifikacijske komisije:
Verifikacijska komisija v sestavu: Vili Krajnc, Silva Varšnik, Jure Gombač in Zorica Rojko
Horvat je pregledala seznam podpisanih (prisotnih) imenovanih delegatov in ugotovila, da je
na 7. skupščini SVIZ prisotnih 155 delegatov od skupno 165 delegatov, kar je več kot
polovica volilnega telesa (83 delegatov).
Komisija ugotavlja, da je skupščina sklepčna in lahko prične z delom.
Soglasno je bil sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP št. 1:
7. skupščina SVIZ Slovenije potrjuje poročilo verifikacijske komisije in ugotavlja, da je
na 7. skupščini SVIZ prisotnih 155 delegatov od skupno 165 delegatov.
K 3) Potrditev dnevnega reda
Gradivo: Predlog dnevnega reda

Na predlog predsednice delovnega predsedstva Nevenke Tučič o spremembi vrstnega reda
posameznih točk dnevnega reda je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 2:
7. skupščina SVIZ Slovenije potrjuje naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poslovnik o delu skupščine SVIZ
5. Izvolitev delovnih teles skupščine SVIZ
6. Poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije za obdobje 2002 do 2006
7. Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe za obdobje 2002 do 2006
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8. Poročilo o delovanju SVIZ Slovenije za obdobje 2002 do 2006
9. Statut SVIZ Slovenije
10. Programske usmeritve SVIZ za obdobje 2006-2010
11. Volitve in razrešitve:
a. seznanitev z listami kandidatov za Komisijo za statutarna vprašanja in
pritožbe SVIZ, kandidatov za Nadzorni odbor SVIZ in za glavnega tajnika
SVIZ
b. glasovanje
c. razrešitev Glavnega odbora SVIZ, Komisije za statutarna vprašanja in
pritožbe SVIZ, Nadzornega odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ
Slovenije za mandatno obdobje 2002- 2006
d. poročilo volilne komisije o rezultatih volitev
12. Višina in delitev članarine v SVIZ
13. Resolucije
14. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ Slovenije
15. Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije
16. Zaključek skupščine
K 4) Poslovnik o delu skupščine SVIZ
Gradivo:

- Poslovnik o delu skupščine SVIZ Slovenije

V r a z p r a v i je Vesna Tomc Lamut predlagala dopolnitev 8. člena poslovnika, kjer naj
se na koncu 2. odstavka doda še nov stavek, ki glasi: »Pri razpravi o sprejemanju in
spreminjanju oziroma dopolnjevanju statuta SVIZ časovne omejitve ni.« (Predlagano
dopolnitev je tudi obrazložila.)
(Za predlagani sklep je glasovalo 80 delegatov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 43
delegatov, 7 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
Sprejet je bil
SKLEP št. 3:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema naslednjo dopolnitev 8. člena: Na koncu 2.
odstavka se doda še nov stavek, ki glasi: »Pri razpravi o sprejemanju in spreminjanju
oziroma dopolnjevanju statuta SVIZ časovne omejitve ni.«
Predsedujoča Nevenka Tučič je dala na glasovanje še predlog sklepa o sprejemu poslovnika
o delu skupščine SVIZ Slovenije v celoti s sprejetim dopolnilom k 8. členu.
(Za predlagani sklep je glasovala večina delegatov, proti sprejemu sklepa je glasoval 1
delegat.)
Sprejet je bil
SKLEP št. 4:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema Poslovnik o delu skupščine SVIZ Slovenije v
celoti s sprejetim dopolnilom k 8. členu.
Predsedujoča Nevenka Tučič je predlagala še glasovanje o predlogu sklepa, da naj delegati
svoje pisne amandmaje k predlogu statuta SVIZ Slovenije vložijo pri delovnem predsedstvu
danes najkasneje do 16,30. ure.
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Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 5:
7. skupščina SVIZ Slovenije je sklenila, da naj delegati svoje pisne amandmaje k
predlogu statuta SVIZ Slovenije vložijo pri delovnem predsedstvu danes najkasneje do
16,30. ure.

K 5) Izvolitev delovnih teles skupščine SVIZ
Na predlog izvršnega odbora SVIZ je skupščina SVIZ brez razprave z večino glasov za in 1
vzdržanim glasom sprejela naslednji
SKLEP št. 6:
7. skupščina SVIZ Slovenije je izvolila delovno predsedstvo 7. skupščine SVIZ v
sestavi: Nevenka Tučič, predsednica in člani: Irena Lipovec, Zorica Šimunić, Mojca
Jenko, Matjaž Gams.
Na predlog izvršnega odbora SVIZ je skupščina SVIZ brez razprave soglasno sprejela
naslednji
SKLEP št. 7:
7. skupščina SVIZ Slovenije je izvolila v Komisijo za statutarna vprašanja, vloge in
pritožbe 7. skupščine SVIZ: za predsednika Jožeta Brezavščka, za člane pa: Jureta
Čeha, Boruta Werberja, Manico Klančnik in Irmo Starman.
Na predlog izvršnega odbora SVIZ je skupščina SVIZ razprave brez soglasno sprejela
naslednji
SKLEP št. 8:
7. skupščina SVIZ Slovenije je v volilno komisijo izvolila Sonjo Bačar za predsednico;
za člane pa: Hedviko Zdovc, Dušana Nemca, Polono Vuser in Alijano Lepšina.
Na predlog izvršnega odbora SVIZ je skupščina SVIZ razprave brez soglasno sprejela
naslednji
SKLEP št. 9:
7. skupščina SVIZ Slovenije je izvolila za zapisnikarico Francko Kravanja, za
overovateljici zapisnika pa Ano Merljak Bratuš in Janjo Počkar.

K 6) Poročilo Nadzornega odbora SVIZ Slovenije obdobje 2002 do 2006
Gradivo:

- Predlog poročila o delovanju Nadzornega odbora SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2002-2006

Predsednica Nadzornega odbora Slavica Barborič je na kratko pojasnila vsebino poročila o
delovanju NO SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2002-2006.
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Na koncu se je v imenu Nadzornega odbora zahvalila tajnici SVIZ Tereziji Bukač za vzorno
vodenje blagajne SVIZ, pa tudi vsem zaposlenim na SVIZ, da so bili nadzornemu odboru
vedno na razpolago za pomoč.
Razprave ni bilo, zato je predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič predlagala
skupščini, da glasuje o sprejemu poročila.
(Za predlagani sklep je glasovala večina delegatov, proti sprejemu sklepa je glasoval 1
delegat.)
Sprejet je bil
SKLEP št. 10:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema poročilo o delovanju Nadzornega odbora SVIZ
Slovenije v mandatnem obdobju 2002-2006.
K 7) Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe za obdobje 2002 do 2006
Gradivo:

- Poročilo Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2002-2006

V odsotnosti predsednice komisije je poročilo komisije za statutarna vprašanja in pritožbe za
mandatno obdobje 2002-2006 obrazložil namestnik predsednice Stanko Vorih.
Razprave ni bilo, zato je predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič predlagala
skupščini, da glasuje o sprejemu poročila.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 11:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema poročilo Komisije za statutarna vprašanja in
pritožbe SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2002-2006.

K 8) Poročilo o delovanju SVIZ Slovenije za obdobje 2002 do 2006

Gradivo:
Predlog poročila o delovanju SVIZ Slovenije v obdobju 2002-2006, ki vključuje tudi:
Poročilo o delovanju sindikalne konference predšolske vzgoje za mandatno obdobje 2002-2006
Poročilo o delovanju sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje
odraslih SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2002-2006
Poročilo o delovanju sindikalne konference zavodov za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2002-2006
Poročilo o delovanju sindikalne konference srednjih šol in dijaških domov SVIZ Slovenije za mandatno
obdobje 2002-2006
Poročilo predsednika sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ Slovenije za mandatno
obdobje 2002-2006
Poročilo o delu sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 20022006
Poročilo predsednice Sekcije administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ Slovenije o
delu za obdobje 2002-2006
Poročilo o upravljanju s počitniškimi stanovanji SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2002-2006

Uvodno obrazložitev poročila o delu v preteklem mandatnem obdobju je dal glavni tajnik
Branimir Štrukelj. Dodal je še informacijo, da je bila na prvi delovni dan letošnjega leta v
SVIZ-u davčna inšpekcija, ki v 3 dneh pregledovanja dokumentacije ni ugotovila nobene
nepravilnosti.
V tem letu so potekali tudi dogovori med sindikalnimi konfederacijami in centralami v
Sloveniji o delitvi sindikalnega premoženja, ki je še družbeno premoženje in nima lastnika.

8

Gre za Dom sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, Sindikalni dom v Radovljici, Delavski
dom v Kranju, nekaj zemljišč na Gorenjskem in nekaj stanovanj. Sklenjen je bil dogovor o
delitvi sindikalnega premoženja, ki bo preoblikovan v zakon in predložen v obravnavo
Državnemu zboru. Ko bo zakon sprejet, bodo sindikalne centrale v Sloveniji postale lastniki
tega družbenega premoženja.
V r a z p r a v i je Avguština Zupančič imela pripombo na točko 6.1 – poročilo pravne
službe GO, zastopanje pred delovnimi in socialnimi sodišči. V 1. odstavku je v predzadnjem
stavku napisano, da je v tem času bilo rešenih 13 tožb iz Ljubljane. V resnici je bilo v obdobju
2002-2006 na območju Ljubljane in okolice rešenih okrog 100 tožb, ki se tičejo razporejanja v
plačilne razrede, in sicer so tožniki dobili okrog 300 milijonov sit izplačanih razlik v plačah in
600 milijonov sit obresti.
Tine Ponikvar je predlagal, da se v uvodu, kjer piše: »Temu dosežku ob rob lahko postavimo
dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je javnim uslužbencem…« s številkami argumentirano
prikaže, da je to res boljše, kot če bi delavci ta sredstva dobili v obliki plače.
V zvezi z besedilom na strani 23, ki se nanaša na ustanavljanje namenskega sklada za
pomoč članom, ki bodo kot tehnološki presežki izgubili delo, je v povezavi s predlogom za
povečanje višine sindikalne članarine postavil vprašanje, ali bodo sredstva, ki se bodo
nabrala s povišanjem članarine, šla v ta sklad.
Predlagal je še, da se besedilo na strani 23, ki govori o izobraževanju sindikalnih zaupnikov
in zaupnic, dopolni s podatkom, da so tudi območni odbori SVIZ organizirali izobraževanje
sindikalnih zaupnikov.
Matjaž Gams je pohvalil poročilo o delu, ki je strokovno pripravljeno.
Ugotovil je, da je problem pri sedanji višini pokojnin v tem, da sedanji upokojenci dobijo
dvakrat več denarja kot so ga vložili. Kljub vsemu spoštovanju sedanjih upokojencev je treba
ugotoviti, da je preobremenitev sedanje populacije s temi dajatvami prehuda in jo je treba
ublažiti. V sindikatih se je treba zavedati ugotovitev demografskih študij, da bo Slovencev
čez 100 let samo še okrog 600.000.
Opredelil se je še glede problema globalizacije. Globalizacija je lahko pozitivna ali negativna.
Dostikrat je izgovarjanje na globalizacijo samo opravičevanje izkoriščanja delavcev. V
Sloveniji pri opredeljevanju plač ne moremo tekmovati s kitajskimi delavci, ker imamo svoje
pravice, ki se jim ne smemo in ne moremo odreči.
Glavni tajnik Branimir Štrukelj se je zahvalil Avguštini Zupančič za predlagano dopolnitev
poročila.
Tinetu Ponikvarju je odgovoril, da v času, ko je bila sprejeta odločitev o dodatnem
pokojninskem zavarovanju, ni bilo realno zahtevati izplačila tistega dela plač. Donos
dodatnega pokojninskega zavarovanja v teh 4 letih je soliden – 12,8%. Povrh vsega ima ta
sklad najnižje upravljalske provizije v državi.
Strinjal se je z dopolnitvijo poročila, da so bili izobraževalni seminarji organizirani tudi na
ravni območnih odborov SVIZ. Dodal je, da bi morali v poročilu za naslednje mandatno
obdobje poročati o delu vseh območnih odbor SVIZ in ne samo dveh največjih.
Pritrdil je tudi ugotovitvi Matjaža Gamsa glede pokojnin. Sindikati imajo izjemno pomembno
vlogo pri sklepanju pokojninskih zavarovanj, ker zaradi velikega števila članov lahko dobijo
ugodnejše pogoje.
Strinjal se je, da pri zniževanju stroškov dela ni mogoče tekmovati s Kitajsko. Zgodbo je
treba obrniti in reči: prisiliti je treba Kitajsko in Indijo, da zaposlenim zagotavljata vsaj
minimalne pravice iz zaposlitve.
Tine Ponikvar je v repliki ugotovil, da bi mu v primeru, če bi namesto v prostovoljno
pokojninsko zavarovanje sredstva dobil na roko, ne bilo treba na koncu plačati še dodatnega
davka.
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Janez Stergar je ugotovil, da je šlo pri dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju
javnih uslužbencev v resnici za »pokojninski nateg«.
V nadaljevanju je na osnovi statističnih podatkov o gibanju plač podrobno predstavil svoje
ugotovitve o dejanskem gibanju plač zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, visokem šolstvu,
znanosti in raziskovanju ter kulturi v zadnjih 4 letih. Njegova ugotovitev je bila, da se v večini
teh dejavnosti plače realno znižale, in sicer v visokem šolstvu in znanosti za 15%, v
raziskovalni dejavnosti za 12%, v kulturi za 10 –11%, v muzejih in varstvu kulturne dediščine
za 10% itd.
Zaključil je z ugotovitvijo, da bi morali tej problematiki v poročilu o delu SVIZ posvetiti kakšen
stavek več, ker s tako plačno politiko določen del članstva SVIZ ni zadovoljen.
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je ugotovil, da so podatki g. Stergarja točni, vendar za to ni kriv
SVIZ, ampak je razlog v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, ki je bil sprejet leta 2002
kljub nasprotovanju SVIZ. Pogajanja o novem plačnem sistemu so pred zaključkom. V
novem plačnem sistemu se bodo plače zaposlenih v tistih dejavnostih, ki so doslej zaostajale
(visoko šolstvo, kultura, raziskovanje…), uskladile s plačami zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju.
Janez Stergar je v repliki pripomnil, da se njegova pripomba nanaša na politiko SVIZ, ki ni
želela ogroziti že izpogajanih dodatkov k plačam v šolstvu, če bi izpostavila zaostajanje plač
v visokem šolstvu, znanosti, raziskovanju in kulturi.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 12:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema poročilo o delovanju SVIZ Slovenije v obdobju
2002-2006 z dopolnitvami iz razprave.
(Sledil je odmor od 16. do 16,30. ure.)
Sprememba dnevnega reda
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je zaradi velikega števila vloženih
amandmajev k predlogu statuta SVIZ (ki jih je treba pripraviti za obravnavo) predlagala
skupščini, da glasuje o sprejemu sklepa o spremembi dnevnega reda, in sicer, da se
zamenjata točki 9 in 10 in da se najprej obravnavajo programske usmeritve in zatem statut.
(Za predlagani sklep je glasovala večina delegatov, proti sprejemu sklepa je glasoval 1
delegat, 16 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
Sprejet je bil
SKLEP št. 13:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema spremembo dnevnega reda, tako da se pod 9.
točko obravnavajo Programske usmeritve SVIZ za obdobje 2006-2010 in pod 10. točko
dnevnega reda: Statut SVIZ Slovenije.
K 9) Programske usmeritve SVIZ za obdobje 2006-2010
Gradivo:
Programske usmeritve SVIZ za obdobje 2006-2010

Predlog programskih usmeritev SVIZ za prihodnje mandatno obdobje je obrazložil glavni
tajnik Branimir Štrukelj.
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V r a z p r a v i je dr. Borut Werber predlagal dodatno načelno usmeritev, da naj bi bil
osnovni element strategije pritegniti nekatere bodoče člane. Zato bi bilo treba v načelnih
usmeritvah iz področja vsake sindikalne konference zapisati vsaj eno alineo o tem, kaj je
najbolj pereče na določenem področju.
Za področje visokega šolstva je treba dodati ključne besede: »bolonjski proces«. Ta naloga
bo trajala vsaj 4 leta.
V uvodu je treba dodati usmeritev za krepitev sodelovanja med posameznimi sindikalnimi
konferencami.
Če želimo povečati število in zadovoljstvo članov SVIZ, je treba vsaj na nekaterih področjih
narediti tako, da bodo določene pravice veljale samo za člane sindikata.
(Predlog so delegati pozdravili z vsesplošnim pritrjevanjem in ploskanjem.)
Vlasta Sagadin je ugotovila, da je SVIZ izrazito panožni sindikat, ki pokriva izjemno
pomembno družbeno področje, zato v programskih usmeritvah manjkajo zavezujoče naloge,
ki bi se dotaknile vsake od dejavnosti, ki jih SVIZ pokriva. V programske usmeritve je treba
zapisati naloge, pri katerih se bo prepoznal vsak od članov SVIZ. Tako pa so tri od štirih
usmeritev namenjene KSJS. Le četrta usmeritev je namenjena kadrovskim in
reorganizacijskim dopolnitvam SVIZ. To je premalo.
Temeljna skrb SVIZ je v bodoče usmerjena v ohranitev že pridobljenih pravic.
Obstaja bojazen, da se bo SVIZ »utopil« v KSJS in da bo pozabil svoje osnovno poslanstvo.
Pri 1. točki usmeritev je moteče izrazito podpiranje stališča gibanja, ki nasprotuje privatizaciji
zdravstva. Za posameznika ni toliko pomembno, h kateremu zdravniku gre kot to, da je
pravočasno in kvalitetno obravnavan.
Ni razumljiva skrb za višino plač zaposlenih v zasebnih šolah in vrtcih. Nerazumljivo je tudi
sindikalno zavzemanje za nižje plače teh zaposlenih.
V usmeritvah manjka opredelitev
- kako bomo krepili strokovni vpliv SVIZ, ki naj postane pravi partner oblasti,
- kaj bomo naredili za najmanjšo skupino članstva s področja kulture,
- kako bomo zaščitili naše člane pred čedalje večjim »mobingom« na delovnem mestu,
- kako se bomo uprli čedalje večjim pritiskom, ko delodajalci nalagajo vedno več dela
za enako plačilo,
- kako se bomo uprli nasilju v šolah. itd.
Ta vprašanja postavljajo člani, ki od sindikata ne pričakujejo samo ozimnice, izletov in
zabave, ampak tudi pravno pomoč, pravne nasvete in pravno zastopanje.
Danica Zelenik je predlagala, da se v 4. točki pred zadnjim odstavkom doda besedilo:
»Glavni odbor sprejema pravilnik o enotnem brezplačnem delovanju službe pravne pomoči.«
V zadnjem odstavku 4. točke naj se besedilo popravi tako, da bo 5 strokovnih sodelavcev
samo za pravno področje. Članstvo pravi, da brez zagotovljene brezplačne pravne pomoči
SVIZ-a ne rabijo. Zato naj se v programske usmeritve vključi pravica do brezplačne pravne
pomoči in zastopanja.
Irena Porekar Kacafura je predlagala, da se besedilo 1. točke programskih usmeritev, kjer je
govora o javnem zasebnem šolstvu in javno zasebnem partnerstvu, razširi tudi na področje
kulture, visokega šolstva in raziskovanja. Skratka, v to točko naj se vključijo vsa področja
delovanja SVIZ.
2. točko programskih usmeritev je treba dopolniti z vsem, kar spada pod pojem plače
(jubilejne in druge nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine itd.). Na področju kulture in
raziskovanja so te nagrade vsaj za 30% nižje kot v šolstvu.
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Tine Ponikvar je v zvezi z besedilom 3. odstavka 4. točke programskih usmeritev vprašal,
kaj pomeni »izobraževalno središče« in kdo bo to financiral. Če so mišljena izobraževalna
središča tudi v območnih organizacijah, je vprašanje, kdo bo vse to financiral.
Vprašal je še, kaj je mišljeno pod opredelitvijo v 4. odstavku 4. točke: »…GO v letu dni
pripravi predlog za racionalnejšo organizacijo območnih odborov…«Ali racionalizacija
pomeni ukinitev območnih odborov?
Lidija Vinter je podprla predlog D. Zelenik za zaposlitev večjega števila pravnikov.
Pri formulaciji 3. odstavka 4. točke je predlagala razmislek o izobraževalnem središču – ali je
potrebno ali ne in ali ne zahteva prevelikih stroškov. Bolje je vlagati v OO.
Gregor Petek je vprašal, kaj pomeni usmeritev: »… ustanovitev vzajemne zavarovalnice«
(stran 75).
Dal je še tehnično pripombo glede spletne strani: člani sindikata žalijo, da bi imeli preko
spletne strani SVIZ možnost vpogleda, ali so počitniške kapacitete SVIZ proste.
Avguština Zupančič je predlagala, da se v 2. odstavku 1. točke, ki govori »zavarovati
ključne elemente socialne države« črta zadnji stavek. Zaenkrat država Slovenija ni več
socialna država v takem smislu, da bi lahko zagotavljala prožno varnost, ker smo premajhni
in je trg delovne sile tudi majhen. Ni si mogoče predstavljati, kako bi na hitro zaposlovali vse,
ki bi izgubili delo (npr. če bo v Ljubljani zaradi ukinitve 5 OŠ naenkrat izgubilo delo 250
učiteljev).
Glavni tajnik Branimir Štrukelj se je opredelil do predlogov iz razprave, in sicer:
- Sprejemljiva je dopolnitev usmeritev z besedilom, »da bo SVIZ v naslednjem obdobju
posebno pozornost posvetil bolonjskemu procesu.« Usmeritve in stališča do
bolonjskega procesa oblikuje GO SVIZ.
-

Sprejemljivo je opozorilo, da mora prihajati do pomembnih interakcij med sindikalnimi
konferencami. V tem smislu je sestavljen tudi IO in GO. To je prostor, kjer mora
prihajati do skupnih načrtov, medsebojnega razčiščevanja mnenj in do tega, da bi
prišli do sinergičnih učinkov podpiranja drug drugega. Prostor za tako delovanje je
torej odprt, res pa bi lahko na tem bolj intenzivno delovali.

-

V.Sagadin je odprla pomembno vprašanje ključnih programskih ciljev in usmeritev.
Omenila je nekatere stvari, ki so že zapisane v načelih in ciljih v statutu SVIZ, zato jih
v programskih usmeritvah ne kaže ponavljati.

-

Usmeritev, naj se SVIZ angažira na strokovnem področju in postane partner oblasti,
je predlagana v resoluciji o ustanavljanju učiteljskih zbornic. Zato te usmeritve ni
treba ponavljati v programskih usmeritvah.

-

Prav tako v programskih usmeritvah ni treba ponavljati programskih usmeritev, ki so
jih v predstavili predsedniki in predsednice sindikalnih konferenc v svojih
kandidaturah na teh konferencah in so z njihovo izvolitvijo postale program dela teh
konferenc.

-

Besedilo o javnem zdravstvu je mišljeno kot stališče SVIZ do določenega družbenega
sistema v naši državi z vidika uporabnikov zdravstvenega sistema. Izhaja iz presoje,
da je javno zdravstvo vrednota, ki bi jo bilo potrebno v naši državi ohraniti, ker
omogoča enakopraven dostop vseh do zdravja.

-

Ni skrbi, da bi se SVIZ »utopil« v konfederaciji, ker ohranja vse svoje pristojnosti, na
konfederacijo pa prenaša samo posebej opredeljene skupne naloge oz. pristojnosti,
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kot npr. pogajanja o socialnem sporazumu, o spremembah zakona o delovnih
razmerjih ipd.
-

Pripomba glede plač v zasebnem šolstvu je očitno posledica nesporazuma. Bistvo je
v tem, da v primeru, če imajo zaposleni v zasebnih šolah višje plače kot v javnih
šolah, pride do izrazite diferenciacije in do povečevanja razlik v kakovosti šol. Delež
zasebnih šol se bo v Sloveniji povečeval, zato se je treba opredeliti, ali bo tudi za
zaposlene v zasebnih šolah veljal sistem kolektivnih pogodb. Če zasebni izvajalec
prevzame naloge javne službe, morajo za zaposlene pri zasebnem izvajalcu veljati
enaki pogoji kot za druge zaposlene.

-

Javno zasebno partnerstvo je enako pomembno tudi na področju kulture. Zato naj se
besedilo v tem poglavju dopolni tako kot je bilo predlagano.

-

Tudi brezplačno pravno pomoč članom mora nekdo plačati. Stvar dogovora je, kdo bo
plačal izvajalce te pravne pomoči. Pri tem je pomembno tudi vprašanje, koliko pravne
pomoči si sindikat lahko privošči. GO SVIZ bo zaposlil še četrtega pravnika. Na OO
SVIZ ostaja na leto preko 100 milijonov neizkoriščenih sredstev, ki bi bila lahko
uporabljena za servisiranje članstva (tudi za brezplačno pravno pomoč).

-

Izobraževalno središče je mišljeno v smislu skupnega izobraževalnega središča za
usposabljanje sindikalnih zaupnikov ipd. in ne izobraževalna središča po območjih.

-

Ideja za oblikovanje vzajemne pokojninske zavarovalnice je prenesena iz prakse
drugih držav. Trajalo bo nekaj let do njene realizacije, saj je treba strniti sindikate in
organizirati več takih skladov, ki bi jih nadzoroval sindikat in bi na ta način omogočal
dodatne ugodnosti sindikalnemu članstvu.

-

Predlog za izpopolnitev spletne strani bo predvidoma uresničljiv leta 2007.

Danica Zelenik je ponovila zahtevo, da se pravica do brezplačne pravne pomoči in
zastopanja članov sindikata vnese v programske usmeritve SVIZ.
Avguština Zupančič je povedala, da v svoji razpravi ni govorila o zasebnem in javnem
šolstvu, se pa strinja s stališčem, da bi morali biti zaposleni v javnem in zasebnem šolstvu in
otroškem varstvu plačani enako, ker sicer ne bo mogoče ohranjati javnih šol in vrtcev.
Ponovila je svoj predlog za črtanje zadnjega stavka 2. odstavka 1. točke programskih
usmeritev.
Tine Ponikvar je predlagal, da se programske usmeritve dopolnijo s stavkom:
»Število območnih organizacij SVIZ se v mandatnem obdobju 2006-2010 ne bo zmanjšalo«.
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je pojasnil, da je brezplačna pravna pomoč (svetovanje)
članom zagotovljena, zastopanje na sodiščih pa stvar dogovora.
Danica Zelenik je dopolnila svoj predlog, in sicer je predlagala, da se v programske
usmeritve vnese besedilo: »SVIZ zagotavlja članom SVIZ brezplačno pravno svetovanje in
pravno zastopanje iz sredstev GO«.
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je ugotovil, da ob upoštevanju tega predloga OO ne bi
potrebovale več toliko sredstev, kot ga prejemajo sedaj, če bi vse pravnike za nudenje
pravne pomoči članstvu morali zaposliti na GO in jih tudi plačevati iz sredstev GO.
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Ker je bilo še nekaj pripomb, je predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič pozvala
vse razpravljalce, da pristopijo k delovnemu predsedstvu in se dogovorijo o formulacijah
predlaganih dopolnitev programskih usmeritev.
Po končanem posvetu je glavni tajnik Branimir Štrukelj povedal, da je bilo z razpravljalci
dogovorjeno, da se programske usmeritve dopolnijo:
- s predlogom kolega Werberja, da se da poudarek bolonjskemu procesu (za
formulacijo dopolnitve je zadolžen GO);
- z novo točko, v kateri se na predlog Vlaste Sagadin zapiše, da se posebna pozornost
v tem mandatnem obdobju namerni ohranjanju prepoznavnosti SVIZ kot sindikata
dejavnosti znotraj Konfederacije sindikatov javnega sektorja;
- s predlogom Irene P. Kacafura, da se besedilo 1. točke programskih usmeritev
dopolni z besedilom: »Opredelitev SVIZ do javnega in zasebnega šolstva in drugih
dejavnosti javnega sektorja.«
Ni se mogoče dogovoriti o predlogu, da število območnih odborov ostane isto za celotno
mandatno obdobje, ker v primeru potrebe po spremembi organiziranosti potem ne bo
mogoče nič spremeniti.
Prav tako se ni bilo mogoče dogovoriti glede teksta o brezplačni pravni pomoči.
Dr. Gams je opozoril na tretji predlog, o katerem se nismo dogovorili, in sicer, da se
načrtovano izobraževalno središče SVIZ črta iz programskih usmeritev. Če je potrebno o tem
glasovati, naj se glasuje.
Tine Ponikvar je predlagal glasovanje o predlogu, da se dopolni 4. odstavek 4. točke
programskih usmeritev s tekstom: »Število OO SVIZ se v mandatnem obdobju 2006-2010 ne
bo zmanjšalo.«
(Za predlagani sklep je glasovalo 108 delegatov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 30
delegatov, 17 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 14:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema predlog Tineta Ponikvarja za dopolnitev 4.
odstavka 4. točke programskih usmeritev s tekstom: »Število območnih odborov SVIZ
se v mandatnem obdobju 2006-2010 ne bo zmanjšalo.«
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je dala na glasovanje še programske
usmeritve v celoti z dopolnitvami, za katere se je opredelil glavni tajnik in sprejeto dopolnitvijo
4. točke.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 15:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema programske usmeritve Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije za obdobje 2006 do 2010 z dopolnitvami,
za katere se je na osnovi razprave opredelil glavni tajnik in sprejeto dopolnitvijo 4.
točke.
Na njihovo zahtevo je predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič dala v razpravo
predlog območnega odbora Ptuj za dopolnitev 4. točke programskih usmeritev s tekstom:
»SVIZ bo zagotavljal svojim članom brezplačno pravno pomoč in zastopanje na sodiščih,
financirano iz sredstev Glavnega odbora SVIZ.« (O predlogu so razpravljali: glavni tajnik,
Avguština Zupančič, Vlasta Sagadin in drugi.)
Predsednica je dala predlog na glasovanje.
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(Za predlagani sklep je glasovalo 11 delegatov, proti sprejemu sklepa je glasovala večina
delegatov, koliko delegatov se je glasovanja vzdržalo, ni bilo posebej ugotovljeno.)
SKLEP št. 16:
7. skupščina SVIZ Slovenije ne sprejema predlagane dopolnitve programskih
usmeritev o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči in zastopanja na sodiščih,
financirano iz sredstev GO SVIZ.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je dala v razpravo predlog, da se iz
programskih usmeritev črta 3. odstavek 4. točke in nadomesti z besedilom: »Izobraževanje
sindikalnih zaupnikov se okrepi. Izobraževanje se izvaja na ravni Glavnega odbora in
območnih odborov.«
(V razpravi so sodelovali, glavni tajnik, Ana Merljak Bratuš in drugi.)
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je po razpravi ugotovila, da je bil
predlog za spremembo 3. odstavka 4. točke umaknjen.
Robert Krajnc je predlagal dopolnitev programskih usmeritev SVIZ v smislu pridobivanja
standarda ISO 9001, da bi potrdili kvaliteto svojega dela.
Delegatka Irena Porekar Kacafura je podvomila v koristnost uvajanja standarda ISO 9001 za
SVIZ. Povedala je, da je včasih delala v podjetju, ki je uporabljalo standard ISO 9001, ki je bil
zelo drag. (Ploskanje delegatov!)
(R. Krajnc je pripomnil, da jih je na institutu stal standard ISO samo 300 tisoč sit.)
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da o predlogu R. Krajnca
ni treba glasovati. R. Krajnc ni vztrajal na glasovanju.
Predsednica je razpravo zaključila z ugotovitvijo, da je skupščina sprejela programske
usmeritve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije za obdobje 2006 do
2010 z dopolnitvami, za katere se je na osnovi razprave opredelil glavni tajnik in s sprejeto
dopolnitvijo 4. točke.
K 10) Statut SVIZ Slovenije

Gradivo:
Predlog Statuta SVIZ Slovenije
Amandmaji k predlogu Statuta SVIZ Slovenije

Predlog novega statuta SVIZ Slovenije je podrobno obrazložil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
V svoji obrazložitvi je izpostavil bistvene spremembe statuta.
V s p l o š n i r a z p r a v i so sodelovali:
Zorica Šimunić, ki je opozorila, da mora v obdobju združevanja in povezovanja sindikatov v
Sloveniji statut SVIZ ostati odprt in tak, da bo SVIZ lahko sledil trendom razvoja sindikatov v
Sloveniji. Zato se je treba pri opredeljevanju za spremembe in dopolnitve statuta odločati za
tiste amandmaje, ki bodo podpirali razvojnost in delovanje SVIZ-a kot celote. Kritično pa je
treba razmisliti o tistih amandmajih, ki sektaško forsirajo določene skupine.
Gregor Petek je predlagal, da se amandmaji k statutu, ki so si podobni, združijo in
obravnavajo skupno, da se tako poenostavi njihova obravnava.
Pojasnil je še razlog, zakaj so predlagane sekcije in aktivi. Ni bilo mišljeno razdruževanje
sindikata, ampak samo, da se omogoči izražanje in urejanje specifičnih problemov
zaposlenih na določenih področjih.
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Andreja Pečnik je ugotovila, da je še dobro, da so delegati zagreti za sindikat, pripravljeni
razpravljati o problemih, dajati svoje predloge in jih tudi umikati, če so izraženi močnejši
argumenti. Pozvala je k strpnosti in konkretni razpravi, da bo čimveč mogoče narediti v
čimprej.
(1. delovno srečanje je bilo zaključeno ob 19,20. uri.)

2. delovno srečanje 7. skupščine SVIZ (1.12.2006 ob 9. uri)
Vmesno poročilo verifikacijske komisije
Na poziv predsednice delovnega predsedstva Nevenke Tučič je predsednik verifikacijske
komisije Vili Kranjc poskrbel za štetje prisotnih delegatov in po opravljenem štetju poročal, da
je prisotnih 153 delegatov.
Predsednik komisije za statut Jože Brezavšček je poročal o ugotovitvah komisije za statut:
Vloženih je bilo 21 amandmajev k statutu SVIZ Slovenije. Vsi amandmaji so bili pravilno
vloženi do roka, to je 30.11.2006 do 16,30. ure.
Komisija opozarja, da je amandma k 21. členu pogojen z amandmajem k 17. členu.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 17:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema poročilo komisije za statut SVIZ Slovenije.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je prisotne obvestila, da se bo glede na
veliko število vloženih amandmajev današnje delo skupščine zavleklo do večera, zato jih je
pozvala, da ne odhajajo predčasno s skupščine in tako omogočijo skupščini sklepčnost do
konca zasedanja.
Skupščina je delo nadaljevala s konkretno obravnavo Statuta SVIZ Slovenije po členih in
vloženih amandmajih.
(Delo je potekalo tako, da je predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič prebrala
posamezen amandma in obrazložitev, sledila je ustna obrazložitev s strani predlagateljev,
razprava delegatov o predlaganem amandmaju in glasovanje. Delegati so glasovali z
dvigovanjem glasovalnih lističev ločeno »za«, »proti« in »vzdržan«, ki so jih sproti prešteli
strokovni delavci SVIZ, seštel pa pomočnik glavnega tajnika SVIZ.)
1) Amandma k 1. členu:
V 3. alineji 1. člena se za besedo »znanosti« postavi vejica in doda besedi »socialnega
varstva«.
Obrazložitev:
Besedilo prvega člena je potrebno uskladiti s 5. členom predloga Statuta, kjer je opredeljeno,
da se v SVIZ vključujejo tudi člani s področja socialnega varstva. To pa pomeni, da se je
potrebno aktivno vključevati v sprejem zakonodaje tudi na tem področju.
(Predlagatelji: Jerneja K. Gomboc, Matej Pelicon, Boleslav Daugul, Dušan Kafol, Lado
Pahor, Klemen Stojanovič, Irma Starman, Andreja Pečnik, Jana Tomažin, Nataša Gostiša,
Vlasta Mažgon, Jasna Korošec, Stanko Vorih, Rozalija Pudgar)
Poročevalec: Matej Pelicon.
Razpravljali so: Branimir Štrukelj, Matej Pelicon, Natja Götz in Avguština Zupančič.
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(Za predlagani amandma je glasovala večina delegatov, proti sprejemu amandmaja je
glasovalo 6 delegatov, 24 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 18:
7. skupščina SVIZ Slovenije je sklenila, da se v 3. alinei 1. člena Statuta SVIZ za
besedo »znanosti« postavi vejica in doda besedi: »socialnega varstva«.
2) Amandma k 4. členu:
V četrtem odstavku 4. člena predloga Statuta se predlagano besedilo dopolni, tako da se
glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko spremembe in dopolnitve statuta, ki ne
vplivajo na status sindikata in kadar je to nujno za nemoteno funkcioniranje sindikata,
sprejme glavni odbor z dvotretjinsko večino vseh članov glavnega odbora.«
(Predlagatelji: Nataša Gostiša, Dušan Kafol, Matej Pelicon, Jerneja K. Gomboc, Jure
Gombač, Janez Stergar, Barbara Klembas, Leonida Lebar-Russo, Vojka Viler Krivec, Danica
Jorgačevski.)
Poročevalka: Nataša Gostiša.
(Za predlagani amandma je glasovala večina delegatov, proti sprejemu amandmaja sta
glasovala 2 delegata, 15 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 19:
7. skupščina SVIZ Slovenije je sprejela amandma št. 2, da se v 4. odstavku 4. člena
Statuta SVIZ besedilo dopolni tako, da se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko spremembe in dopolnitve statuta, ki ne
vplivajo na status sindikata in kadar je to nujno za nemoteno funkcioniranje sindikata,
sprejme glavni odbor z dvotretjinsko večino vseh članov glavnega odbora.«
(Na predlog Janeza Stergarja je skupščina združila razpravo o vseh amandmajih k
posameznemu členu, glasovanje pa je opravila posebej o vsakem amandmaju.)
3) Amandma k 10. členu
V prvem odstavku 10. člena predloga statuta se za alinejo »predsednik pokrajinskega
odbora« dodata še dve alineji, ki se glasita:
»- predsedstvo OO,
- sekretar OO,«
(Predlagatelji: Bojan Maroševič, Jože Kop, Davorka Pregl, Jolanda Happe, Veronika Muraus,
Gorazd Fišer, Stanko Vorih, Danilo Korže, Lidija Vinter, Borut Cotič.)
Poročevalec: Bojan Maroševič.
Razpravljali so: Avguština Zupančič, Branimir Štrukelj, Nadja Götz, Jure Čeh, Janez Stergar.
(Za predlagani amandma je glasovalo 57 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
75 delegatov, 11 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 20:
7. skupščina SVIZ ni sprejela predlagane dopolnitve 1. odstavka 10. člena Statuta SVIZ
(amandma št. 3).
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4) Amandma k 10. členu:
V prvem odstavku 10. člena predloga statuta se predlagano besedilo dopolni, tako da
se glasi:
Organi sindikata so:
- kongres,
- glavni odbor,
- predsednik glavnega odbora,
- komisija za statutarna vprašanja in pritožbe,
- nadzorni odbori na vseh ravneh organiziranosti,
- izvršilni odbor,
- glavni tajnik,
- zbor sindikalne konference,
- predsedstvo sindikalne konference,
- zbor pokrajinskega odbora,
- predsednik pokrajinskega odbora,
- zbor območnega odbora,
- PREDSEDSTVO OBMOČNEGA ODBORA,
- predsednik območnega odbora,
- ZBOR SINDIKALNE KONFERENCE OBMOČNEGA ODBORA,
- SEKRETAR OBMOČNEGA ODBORA,
- zbor sindikata zavoda,
- IZVRŠILNI ODBOR SINDIKATA ZAVODA,
- sindikalni zaupnik.
(Predlagatelji: Gregor Petek, Avguština Zupančič, Leonida Lebar Russo, Vojka Viler Krivec,
Barbara Klembas, Vesna Tomc Lamut, Janez Stergar, Matej Pelicon, Marko Kovačič,
Boleslav Daugul.)
Poročevalec: Gregor Petek.
Razpravljali so: Branimir Štrukelj, Bojan Maroševič, Gregor Petek, Avguština Zupančič,
Mojca Jenko, Sonja Bačar in Nadja Götz.
(Za predlagani amandma je glasovalo 56 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
82 delegatov, 11 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 21:
7. skupščina SVIZ ni sprejela predlagane dopolnitve 1. odstavka 10. člena Statuta SVIZ
(4. amandmaja).
5) Amandma k 13. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Za zadnjim stavkom prvega odstavka 13. člena predloga statuta se predlagano besedilo
odstavka dopolni, tako da se doda besedilo:
»Glavni odbor mora pred sprejemom pravilnika pridobiti mnenja posameznih
območnih odborov in se do njih opredeliti. Za sprejem pravilnika mora glasovati vsaj
dvotretjinska večina vseh članov glavnega odbora.«
Obrazložitev:
Ustanavljanje sindikatov temelji na ustavni pravici svobodnega sindikalnega združevanja,
zato se mora pri sprejemanju pravilnika, ki posega v temeljno pravico sindikatov zavoda, da
se združujejo na ravni območnih odborov, v prvi vrsti upoštevati njihovo voljo. Ker je jasno,
da določene omejitve morajo biti, je zato glavni odbor dolžan ta mnenja le pridobiti in se do
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njih opredeliti, ni pa pri sprejemanju pravilnika na njih vezan. Ker gre za eno temeljnih oblik
(ravni) združevanja znotraj SVIZ, bo zato sprejemanje takega pravilnika vezano na 2/3
večino vseh članov glavnega odbora. Pravilnik se po sprejetju verjetno ne bo več veliko
spreminjal, bo pa postavil čvrste smernice nadaljnjega delovanja SVIZ
(Predlagatelji: Avguština Zupančič, Danica večeri, Martina Drole, Magda Koren, Janja
Počkar, Marija Auman, Alja Aljoša Ljubič, Vesna Kučan, Danica Jorgačevski, Andrija Hevka.)
Glavni tajnik Branimir Štrukelj je predlagal dopolnitev amandmaja tako, da se med 1. in 2.
stavek doda še stavek, ki glasi: »Če območni odbor ne poda mnenja v roku 30 dni, lahko
glavni odbor nadaljuje s sprejemom pravilnika.«
Poročevalka: Avguština Zupančič.
Predlagatelji so se strinjali s predlagano dopolnitvijo amandmaja.
(Za predlagani amandma je glasovala večina delegatov, proti sprejemu amandmaja je
glasoval 1 delegat, 1 delegat se je glasovanja vzdržal.)
Sprejet je bil
SKLEP št. 22:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema amandma št. 5, da se za zadnjim stavkom
prvega odstavka 13. člena Statuta SVIZ predlagano besedilo odstavka dopolni, tako
da se doda besedilo:
»Glavni odbor mora pred sprejemom pravilnika pridobiti mnenja posameznih
območnih odborov in se do njih opredeliti. Če območni odbor ne poda mnenja v roku
30 dni, lahko glavni odbor nadaljuje s sprejemom pravilnika. Za sprejem pravilnika
mora glasovati vsaj dvotretjinska večina vseh članov glavnega odbora.«
6) Amandma k 13. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
V šesti alineji četrtega odstavka 13. člena predloga statuta se predlaga črtanje
besedila:
» in finančno materialnem poslovanju območnega odbora ».
Obrazložitev:
Predlagana obveznost območnega odbora pomeni podvajanje dela na OO, kot tudi
nesmiselno obremenjevanje OO, saj je za nadzor finančno materialnega poslovanja OO
pristojen nadzorni odbor OO, ki mora o rezultatih obveščati nadzorni odbor SVIZ, ta pa
poroča glavnemu odboru. Tudi sicer ima nadzorni odbor SVIZ po predlogu statuta pristojnost
in nalogo nadzora finančno-materialnega poslovanja sindikata na vseh ravneh
organiziranosti, tako da lahko v primeru nezadovoljstva s poročilom nadzornega odbora OO
do ugotovitev pride tudi neposredno. Predlagane spremembe odbor OO ni več potreben.
(Predlagatelji: Dušan Kafol, Matej Pelicon, Jerneja K. Gomboc, Jure Gombač, Janez Stergar,
Barbara Klembas, Leonida Lebar-Russo, Vojka Viler Krivec, Danica Jorgačevski, Cveta
Cimerman, Alja Aljoša Ljubič, Danica Večerič.)
Poročevalka: Danica Večerič.
Razpravljala sta Branimir Štrukelj in Avguština Zupančič.
(Za predlagani amandma je glasovalo 40 delegatov, proti sprejemu amandmaja je
glasovalo 94 delegatov, 12 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
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Sprejet je bil
SKLEP št. 23:
7. skupščina SVIZ Slovenije ni sprejela predlaganega črtanja dela besedila 6.alinee 4.
odstavka 13. člena Statuta SVIZ (6. amandmaja).
7) Amandma k 13. in 17. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Predlaga se črtanje drugega stavka 1. odstavka 13. člena:
»Soglasje k ustanovitvi in spremembam v sestavi območnega odbora poda glavni
odbor.«
in črtanje devete in desete alineje 5. odstavka 17. člena predloga Statuta, in sicer:
»- daje soglasje k ustanovitvi in spremembam v sestavi območnega odbora,
- daje soglasje k ustanovitvi in spremembam v sestavi pokrajinskega odbora,«
Obrazložitev:
Besedilo 2. stavka prvega odstavka 13. člena, kot tudi besedilo obeh navedenih alinej 17.
člena je popolnoma nepotrebno, saj glavni odbora sprejema pravilnika, ki določata postopke
in kriterije za ustanovitev, združitev, razdružitev in ukinitev tako območnih odborov kot tudi
pokrajin. Če je bilo za dosedanji statut značilno, da je veljala široka pravica svobodnega
združevanja na različnih ravneh, pa se to z aktualnim predlogom statuta končuje, saj bo imel
absolutno pristojnost odločanja glavni odbor SVIZ. Ta bo določil predhodne pogoje (s
pravilnikom) ob obstoju katerih se bo smelo združevati v območne odbore in pokrajine, tudi v
primerih ko bodo ti pogoji izpolnjeni, pa bo lahko GO SVIZ z naknadno zavrnitvijo soglasja
preprečil oblikovanje oz. preoblikovanje posameznega OO ali pokrajine. Ureditev močno
spominja na naknadna soglasja k imenovanju ravnateljev, kjer je s strani oblasti prišlo tako
pravilo postopka (ZOFVI), kot tudi obligatorno naknadno soglasje.
(Predlagatelji: Avguština Zupančič, Danica Večerič, Martina Drole, Magda Koren, Janja
Počkar, Marija Auman, Cvetka Cimerman, Kučan Vesna, Danica Jorgačevski, Jure
Gombač.)
Poročevalka: Avguština Zupančič
(Za predlagani amandma je glasovalo 46 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
81 delegatov, 18 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
Sprejet je bil
SKLEP št. 24:
7. skupščina SVIZ Slovenije ni sprejela predlaganega črtanja 2. stavka 1. odstavka 13.
člena ter 9. in 10. alinee 5. odstavka 17.člena Statuta SVIZ (7. amandmaja).
(Skupščina je obravnavo amandmajev k Statutu SVIZ prekinila, da bi vmes obravnavala del 11. točke dnevnega
reda.)

_._

K 11) Volitve in razrešitve:
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K a) seznanitev z listami kandidatov za Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe
SVIZ, kandidatov za Nadzorni odbor SVIZ in za glavnega tajnika SVIZ
Gradivo:
Liste kandidatov za Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, kandidatov za Nadzorni odbor
SVIZ in za glavnega tajnika SVIZ

Na predlog nekaterih delegatov je predsednica delovnega predsedstva dala na glasovanje
sklep o tem, da so volitve v odmoru.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 25:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema odločitev, da bodo volitve članov komisije za
statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, članov NO SVIZ in glavnega tajnika v
dopoldanskem odmoru.
Poročilo kandidacijsko-volilne komisije GO SVIZ je dal predsednik komisije Zvonko Mavrič:
Kandidacijsko-volilna komisije, ki vodi postopke evidentiranja in kandidiranja, v sestavi:
Jožica Unetič, Sašo Hrvatin, Veronika Kajba, Alenka Kragelj in Zvonko Mavrič je na svoji 3.
seji dne 16.11.2006 obravnavala predloge kandidatur za člane in članice Komisije za
statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije, člane Nadzornega odbora SVIZ in glavnega
tajnika SVIZ Slovenije, ki so prispeli do 13.11.1006.
Na svoji 4. seji 30.11.2006 je komisija pregledala še dodatne kandidature za člane komisije
za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije.
Komisija je ugotovila, da je bilo pravilno vloženih 15 kandidatur za člane komisije za
statutarna vprašanja in pritožbe, 11 kandidatur za člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije
in 12 kandidatur za glavnega tajnika SVIZ Slovenije.
Predlagatelji kandidatov za člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe so 4 območni
odbori (Podravje, Novo mesto, Ljubljana in Bela Krajina) ter IO SVIZ.
Predlagatelji kandidatov za člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije so: 7 območnih
odborov (Podravje, Ptuj, Novo mesto, Ljubljana in okolica, Bela Krajina, Kranj in Obala).
Predlagatelji kandidata za glavnega tajnika SVIZ Slovenije so: 9 območnih odborov
(Podravje, Koroška, Ptuj, Velenje, Nova Gorica, Ormož, Novo mesto, Pomurje, Ilirska
Bistrica) in dve sindikalni konferenci (predšolske vzgoje ter zavodov za vzgojo, izobraževanje
in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami).
Volilno kandidacijska komisija je sestavila liste kandidatov po abecednem vrstnem redu.
Lista kandidatov za člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije
vsebuje 15 kandidatov. Kandidati so:
1. Meta Fekonja
2. Stanislava Hrvatin
3. Jelka Horvat
4. Barbara Klembas
5. Gordana Koren
6. Alja-Aljoša Ljubič
7. Nada Meglen
8. Igor Milost
9. Zmaga Obštetar
10. Bernarda Petric
11. Irena Porekar Kacafura
12. Rok Usenik
13. Barbi Vidmar
14. Stanko Vorih
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15. Boštjan Železnik
Lista kandidatov za člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije vsebuje kandidatov. Kandidati
so:
1. Vlasta Areh Račečič
2. Danica Jorgačevski
3. Silvo Kopač
4. Jerneja Kožuh Gomboc
5. Robert Krajnc
6. Sonja Mlinarič
7. Erika Rozman Logar
8. Miroslava Stegne
9. Ester Treursić
Lista kandidatov za glavnega tajnika vsebuje 1 kandidata. Kandidat je:
1. Branimir Štrukelj
Navodilo za glasovanje za volitve članov Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ
Slovenije: V skladu z 2. odstavkom 13. člena pravilnika o izvedbi volitev se voli
toliko
kandidatov, kolikor je članov organa, ki se ga voli.
Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije ima 7 članov (1 predsednika, 4
člane in 2 namestnika članov). Obkroži se lahko (največ) 7 številk pred imenom in priimkom
kandidatov.
Neizpolnjena glasovnica, glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata se
je glasovalo ali na kateri bo obkroženih več kot 7 številk ali manj kot 7 številk, bo neveljavna.
Navodilo za glasovanje za volitve članov Nadzornega odbora SVIZ Slovenije: V skladu z 2.
odstavkom 13. člena pravilnika o izvedbi volitev se voli toliko kandidatov, kolikor je članov
organa, ki se ga voli.
Nadzorni odbor SVIZ ima 5 članov (1 predsednika, 2 člana in 2 namestnika članov). Obkroži
se lahko največ 5 številk pred imenom in priimkom kandidatov.
Neizpolnjena glasovnica, glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata se
je glasovalo ali na kateri bo obkroženih več kot 5 številk ali manj kot 5 številk, bo neveljavna.
Navodilo za glasovanje za volitve članov glavnega tajnika SVIZ Slovenije: V skladu z 2.
odstavkom 13. člena pravilnika o izvedbi volitev se voli tako, da se obkroži številko pred
imenom in priimkom kandidata, ki se ga voli.
Neizpolnjena glasovnica, glasovnica, iz katere ni mogoče ugotoviti, kako se je glasovalo, bo
neveljavna.
Predlagal je še sprejem sklepa:
»V Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije in Nadzorni odbor SVIZ
Slovenije so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.«
Člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije se voli tako, da se izmed
vseh 7 kandidatov voli 7 članov. 5 kandidatov, ki prejmejo največ glasov, postanejo člani, 2
kandidata od izvoljenih sedmih članov, ki prejmeta naslednje število glasov, postaneta
namestnika članov.
Člane Nadzornega odbora se voli tako, da se izmed vseh kandidatov voli 5 članov. 3 člani, ki
prejmejo največ glasov, postanejo člani NO, 2 člana od 5 izvoljenih članov, ki dobita
naslednje število glasov, postaneta namestnika članov NO.
Člani Nadzornega odbora na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika Nadzornega
odbora.«
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V r a z p r a v i je Janez Stergar opozoril na napako v navodilu za volitve članov Komisije
za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije, in sicer v stavku: »Obkroži se lahko
največ 7 številk…«
Z večino glasov za in 2 vzdržanima glasoma je bil sprejet
SKLEP št. 26:
(1) V Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije in Nadzorni odbor
SVIZ Slovenije so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.
(2) Člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije se voli tako, da
se izmed vseh 7 kandidatov voli 7 članov. 5 kandidatov, ki prejmejo največ glasov,
postanejo člani, 2 kandidata od izvoljenih sedmih članov, ki prejmeta naslednje
največje število glasov, postaneta namestnika članov.
(3) Člane Nadzornega odbora se voli tako, da se izmed vseh kandidatov voli 5 članov.
3 člani, ki prejmejo največ glasov, postanejo člani NO, 2 člana od 5 izvoljenih članov,
ki dobita naslednje največje število glasov, postaneta namestnika članov NO.
(4) Člani Nadzornega odbora na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika
Nadzornega odbora.
K b) Glasovanje

Gradivo:
Glasovnice za volitve članov Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, članov Nadzornega
odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ

(Volitve so potekale v odmoru za volitve od 11.10. do 11.40. ure.)
_._
(Skupščina SVIZ je po končanem odmoru za volitve nadaljevala z obravnavo amandmajev k
Statutu SVIZ (10. točka dnevnega reda)
8) Amandma k 14. členu Statuta SVIZ Slovenije:
V drugem odstavku 14. člena predloga statuta se za prvim stavkom doda še stavek, ki se
glasi:
»Na območjih, kjer je zaposlen sekretar, večinoma nalog predsednika opravlja
predsedstvo OO in sekretar OO«.
Se dopolni:
»Na območjih, kjer je zaposlen sekretar, se s pravili o notranji organiziranosti in
načinu delovanja območnega odbora določi njegove naloge in pristojnosti.«
Obrazložitev:
Delo predsednika območja se nam zdi preveč obsežno. Vprašanje je ali bo predsednik večjih
območij zmogel vso delo, razen v primeru, da se ne bo zaposlil profesionalno. Zato
predlagamo, da bi njegove naloge prevzel kolektivni organ predsedstvo OO in sekretar OO,
ki profesionalno opravlja svoje delo na velikih območjih, kot sta na primer Maribor in
Ljubljana. Sekretarja sta na teh območjih že zaposlena profesionalno. V kolikor bi se zaposlil
profesionalno še predsednik bi njegova zaposlitev prinesla še dodatne stroške. Menimo, da
je razumska razdelitev pristojnosti predsednika na predsedstvo OO in sekretarja OO
ugodnejša iz stališča, da venomer stremimo k vedno večji racionalnosti sredstev.

23

(Predlagatelji: Bojan Maroševič, Jože Kop, Davorka Pregl, Jolanda Happe, Veronika Muravs,
Gorazd Fišer, Stanko Vorih, Danilo Korže, Vinter Lidija, Borut Cotič)
Poročevalec: Bojan Maroševič.
Avguština Zupančič se je strinjala s predlaganim amandmajem in predlagala še dopolnitev z
besedilom: »… kar se določi v pravilih o organiziranosti sindikata na območju.«
Branimir Štrukelj je opozoril na pomanjkljivosti predloga amandmaja, ki so v tem, da se na
območju izvoli predsednik, potem pa se večina nalog prenese na sekretarja, pri čemer niti ni
določeno, katere so te naloge.
Danilo Korže je opozoril, da ni podpisal tega amandmaja, pa je kljub temu naveden med
predlagatelji amandmaja. Podobno je še s tremi drugimi amandmaji.
Vlasta Sagadin je na podlagi Koržetovega opozorila ugotovila, da navedeni amandmaji niso
bili pravilno vloženi. Predlagala je, da se to preveri.
Predsednik komisije za statut Jože Brezavšček je povedal, da je komisija na vloženih
amandmajih preverila število podpisov, niso pa preverjali, kako so bili ti podpisi zbrani.
Prvopodpisani predlagatelj amandmaja Bojan Maroševič je amandma k 2. odstavku 4.
člena Statuta SVIZ umaknil.
9) Amandma k 16. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Predlaga se sprememba tretjega stavka 2. odstavka 16. člena predloga statuta tako, da se ta
glasi:
»Posamezni območni odbor na kongresu ne more imeti več kot 49 % vseh delegatov.«
(Predlagatelji: Ana Merljak Bratuš, Avguština Zupančič, Martina Drole, Cvetka Cimerman,
Kučan Vesna, Leonida Lebar Russo, Vojka Viler Krivec, Barbara Krembas, Vesna Tomc
Lamut, Savi Švigelj, Jerneja K. Gomboc, Boleslav Daugul, Janez Stergar.)
Poročevalka: Ana Merljak Bratuš.
Razpravljali so: Branimir Štrukelj, Janez Stergar, Avguština Zupančič, Irena Plevnik, Ana
Merljak Bratuš, Andreja Pečnik, Matjaž Gams in Aleš Prevodnik.
(Za predlagani amandma je glasovalo 68 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
86 delegatov, 9 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 27:
7. skupščina SVIZ Slovenije ni sprejela predlagane spremembe 3. stavka 2. odstavka
16. člena Statuta SVIZ (9. amandmaja).
Janez Stergar je imel pripombo proceduralne narave. Pripomnil je, da glasovanje o 9.
amandmaju ni bilo korektno, ker je bilo naštetih 163 glasov, prisotnih pa je 153 delegatov.
Po ponovnem preverjanju rezultatov štetja je predsednica delovnega predsedstva Nevenka
Tučič ugotovila, da je prišlo do napake pri seštevanju rezultatov glasovanja po posameznih
vrstah. Pravilen rezultat glasovanja proti sprejemu sklepa je 76 (in ne 86) delegatov. Kljub tej
napaki pri seštevanju je rezultat glasovanja o amandmaju še vedno negativen.
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10) Amandma k 17. členu predloga statuta SVIZ Slovenije:
V prvem odstavku 17. člena predloga statuta se v drugem stavku za besedami predsedniki
sindikalnih konferenc doda še besede:
»sekretarji OO,«
Obrazožitev:
Sekretar opravlja določeno funkcijo. Tako kot vsak funkcionar je lahko voljen ali imenovan.
Pomeni, da dela ne opravlja kot poklic, ampak na podlagi časovno omejenega mandata, v
okviru katerega je nosilec pooblastil subjekta, kjer ima mandat. Iz aktov SVIZ-a je razvidno
tudi, da je sekretar funkcionar, ki ima določena pooblastila, zato je smiselno, da je član
Glavnega odbora. Vsaka druga rešitev bi bila v nasprotju z akti SVIZ-a.
(Predlagatelji: Bojan Maroševič, Jože Kop, Davorka Pregl, Jolanda Happe, Veronika Muravs,
Gorazd Fišer, Stanko Vorih, Danilo Korže, Vinter Lidija, Borut Cotič.)
/Amandma je bil umaknjen zaradi pripombe delegata Danila Koržeta. Glej amandma št. 8!)
11) Amandma k 17. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Drugi odstavek 17. člena statuta se spremeni tako, da se stavek glasi:
»OO s 1000 do 2000 člani izvolijo še enega člana GO, OO z več kot 2000 člani pa na
vsakih 2000 članov še enega člana GO.«
Obrazložitev:
S to spremembo želimo ohraniti sorazmerno zastopanost območnih odborov glede na število
članov, z namenom da se zagotovi enakomernejša regionalna zastopanost v najvišjem
organu SVIZ in prepreči prevelika centralizacija. S to spremembo bi se število članov GO
zmanjšalo, kar bi zagotovilo večjo učinkovitost dela GO.
(Predlagatelji: OO Obala, OO Kranj -Vlasta Sagadin, Mira Ganzitti, Janez Stergar, Matjaž
Gams, Sonja Bačar, Vili Krajnc, Jure Čeh, Marta Drole, Sonja Resman, Kolar Marjana)
Poročevalka: Vlasta Sagadin
Razpravljala sta Avguština Zupančič in Jure Čeh.
(Za predlagani amandma je glasovalo 87 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
34 delegatov, 31 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 28:
7. skupščina SVIZ Slovenije je sklenila, da se 2. odstavek 17. člena statuta spremeni
tako, da se stavek glasi:
»OO s 1000 do 2000 člani izvolijo še enega člana GO, OO z več kot 2000 člani pa na
vsakih 2000 članov še enega člana GO.«
12) Amandma k 17. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije
Predlaga se sprememba drugega stavka 3. odstavka 17. člena predloga Statuta in
sicer tako, da se ta glasi:
»- predsednik glavnega odbora mora biti izvoljen najkasneje v roku 60 dni po
kongresu«.
(Predlagatelji: Ana Merljak Bratuš, Leonida Lebar Russo, Vojka Viler Krivec, Barbara
Krembas, Vesna Tomc Lamut, Savi Švigelj, Jerneja K. Gomboc, Matej Pelicon, Boleslav
Daugul, Jana Tomažin, Janez Stergar.)
Poročevalka: Ana Merljak Bratuš
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Razpravljala sta Branimir Štrukelj in Janez Stergar.
(Za predlagani amandma je glasovalo 86 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
10 delegatov, 34 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 29:
7. Skupščina SVIZ Slovenije je sklenila, da se 2. stavek 3. odstavka 17. člena Statuta
SVIZ Slovenije spremeni tako, da glasi:
»- predsednik glavnega odbora mora biti izvoljen najkasneje v roku 60 dni po
kongresu«.

13) Amandma k 17. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Predlaga se sprememba 2. alineje 5. odstavka 17. člena predloga Statuta, in sicer se
na koncu besedila alineje, za vejico doda še besedilo:
»in pri odločanju o specifičnih problemih sindikalnih konferenc, pokrajinskih in
območnih odborov upošteva njihovo avtonomijo in specifičnost potreb za učinkovito
delovanje v korist članstva.«
Obrazložitev:
Že dosedanji statut v tretji alinei 5. odstavka 15 člena določa, da mora glavni odbor »pri
odločanju o specifičnih problemih sindikalnih konferenc in območnih odborov upoštevati
njihovo avtonomijo«, zato pomeni predlagana rešitev, kjer se avtonomije ne upošteva več,
popoln nesmisel. Gre za korak v centralizacijo sindikata in kopičenje moči znotraj glavnega
odbora, namesto da bi se glavni odbor prilagajal specifičnosti potreb članstva in torej
potrebam na posameznih področjih oz. območjih sindikata. Usklajevanje raznovrstnosti
interesov v sindikatu, kot je SVIZ, je zahtevno, vendar pa obenem nujno.
(Predlagatelji: Lado Pahor, Irma Starman, Dušan Kafol, Andreja Pečnik, Klemen Stojanovič,
Jana Tomažin, Nataša Gostiša, Boleslav Daugul, Matej Pelicon, Jerneja K. Gomboc, Mihaela
Meze.)
Poročevalec: Lado Pahor.
Razpravljala sta Branimir Štrukelj in Avguština Zupančič.
(Za predlagani amandma je glasovalo 63 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
44 delegatov, 24 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 30:
7. Skupščina SVIZ Slovenije ni sprejela amandmaja 13 o dopolnitvi besedila 2. alinee
5. odstavka 17. člena predloga Statuta SVIZ.
14) Amandma k 17. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Predlaga se sprememba 21. alineje 5. odstavka 17. člena predloga Statuta, tako da se
ta glasi:
- »sprejme sklep o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja v tajništvu sindikata.«

Obrazložitev:
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Popravek zasleduje težnjo po decentralizaciji pristojnosti odločanja glavnega odbora o
stvareh, ki po svoji naravi vanje ne sodijo. Glavni odbor sprejema sklep o potrebi po sklenitvi
delovnega razmerja v tajništvu sindikata, ki ga opredeljuje dosedanji 24. člen Statuta oziroma
26. člen statuta. Za SVIZ, ki kot enotnega postulatov opredeljuje demokracijo in ki se v 1.
členu predloga statuta kot tak tudi opredeljuje, je nesprejemljivo, da se vedno večja moč
sindikata kopiči v čedalje manjšem organu (številčno krčenje glavnega odbora). Po naravi
stvari je logično, da sklep po potrebi o zaposlitvi za potrebe OO sprejmejo pristojni organi
OO, saj le tako lahko zagovarjajo svoje delo in odgovarjajo za napake, ki so bile storjene. Če
se zaposlitev na OO veže na potrebno predhodno soglasje GO, se s tem bistveno posega v
organizacijo OO, kot tudi v njihovo avtonomijo, tudi z vidika porabe finančnih sredstev, ki OO
pripadajo po sklepu kongresa o delitvi članarine.
(Predlagatelji: Andreja Pečnik, Irma Starman, Lado Pahor, Klemen Stojanovič, Janja
Tomažin, Nataša Gostiša, Boleslav Daugul, Matej Pelicon, Jerneja K. Gomboc, Janez
Klobčar, Dušan Kafol.)
Poročevalka: Andreja Pečnik.
(Razprave ni bilo.)
(Za predlagani amandma je glasovalo 100 delegatov, proti sprejemu amandmaja sta
glasovala 2 delegata, 38 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 31:
7. Skupščina SVIZ Slovenije je sprejela (14. amandma) predlog za spremembo 21.
alinea 5. odstavka 17. člena predloga Statuta SVIZ tako, da se ta glasi:
- sprejme sklep o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja v tajništvu sindikata.«
15) Amandma k 17. in 21. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Predlaga se nova alinea petega odstavka 17. člena predloga statuta, ki uvrsti za 8. alineo in
se glasi:
»- v skladu s finančnim načrtom odloča o nakupu in prodaji nepremičnin sindikata, ki
se kupujejo oz. so bile kupljene iz sredstev, ki po Pravilniku o delitvi članarine SVIZ
pripadajo glavnemu odboru.«
Hkrati se predlaga sprememba 8. alinee drugega odstavka 21. člena predloga statuta.
Celotno besedilo predlagane alinee se črta in se nadomesti z besedilom:
»skrbi za nepremičnine, ki so bile kupljene iz sredstev, ki po Pravilniku o delitvi
članarine SVIZ pripadajo glavnemu odboru.«
Zaznamek: Če bo sprejet ta predlog amandmaja (=kombinacija spremembe 17. in 21. člena)
predlagatelj umika amandma k 21. členu predloga statuta SVIZ.
(Predlagatelji: Irma Starman, Dušan Kafol, Andreja Pečnik, Jana Tomažin, Nataša Gostiša,
Boleslav Daugul, Matej Pelicon, Jerneja K. Gomboc, Janez Klobčar, Jure Gombač, Robert
Krajnc.)
Poročevalka: Irma Starman.
Razpravljali so: Branimir Štrukelj, Avguština Zupančič, Irena Porekar Kacafura.
(Za predlagani amandma je glasovalo 130 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasoval
1 delegat, 3 delegati so se glasovanja vzdržali.)

27

SKLEP št. 32:
7. Skupščina SVIZ Slovenije je sprejela (15. amandma) predlagano novo alineo 5.
odstavka 17. člena predloga statuta, ki uvrsti za 8. alineo in se glasi:
»- v skladu s finančnim načrtom odloča o nakupu in prodaji nepremičnin sindikata, ki
se kupujejo oz. so bile kupljene iz sredstev, ki po Pravilniku o delitvi članarine SVIZ
pripadajo glavnemu odboru.«
Skupščina sprejema tudi predlagano spremembo 8. alinee 2. odstavka 21. člena
predloga statuta: celotno besedilo te alinee se črta in nadomesti z besedilom: »- skrbi
za nepremičnine, ki so bile kupljene iz sredstev, ki po Pravilniku o delitvi članarine
SVIZ pripadajo glavnemu odboru.«
16) Amandma k 18. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Predlaga se sprememba 1. stavka tretjega odstavka 18. člena predloga statuta tako, da se
glasi:
»Sindikalna konferenca izvoli izmed članov zbora sindikalne konference predsednika
in štiri ali šest članov predsedstva. Zbor sindikalne konference določi število članov
predsedstva v pravilih o delovanju sindikalne konference.«
V 3. stavku tretjega odstavka 18. člena se črta beseda »lahko«. Stavek se tako glasi:
»Zbor sindikalne konference sprejme pravila o delovanju sindikalne konference.«
Obrazložitev:
Glede na dejstvo, da so v posameznih konferencah združena različna področja dela, ki imajo
vsako svojo specifiko delovanja, (npr. visoko šolstvo ali inštituti), je smiselno ali celo nujno,
da imajo ta področja v predsedstvo sindikalne konference svojega predstavnika. V preteklosti
so se v določenih sindikalnih konferencah v praksi take potrebe jasno pokazale. Inštitut
sindikalnih konferenc je potrebno tudi v nadalje razvijati in ga prilagajati tako, da bo
pripomogel k čim bolj učinkovitemu delovanju konference in posledično zviševanju
delovnopravnega standarda članov, zaposlenih na posameznem področju delovanja SVIZ.
Točno število ostalih članov predsedstva se določi s pravili o delovanju sindikalne
konference.
(Predlagatelji: Alijana Lepšina, Leonida Lebar-Russo, Vojka Viler Krivec, Barbara Klembas,
Vesna Tomc Lamut, Savi Švigelj, Jerneja K. Gomboc, Matej Pelicon, Boleslav Daugul, Jana
Tomažin, Janez Stergar)
Poročevalka: Alijana Lepšina.
Razpravljali so: Branimir Štrukelj, Matjaž Gams, Mojca Jenko, Avguština Zupančič, Janez
Stergar, Nadja Götz, Danilo Korže, Irena Porekar Kacafura, Zorica Šimunič in drugi.
Zaradi zahteve delegatov po ponovnem preverjanju števila prisotnih delegatov je
predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič predlagala verifikacijski komisiji, da
preveri prisotnost.
Po štetju prisotnih delegatov je predsednik verifikacijske komisije Vili Krajnc poročal, da je ob
13,40. uri v dvorani prisotnih 137 delegatov.
(Za predlagani amandma je glasovalo 132 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasoval
1 delegat, 4 delegati so se glasovanja vzdržali.)
SKLEP št. 33:
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7. Skupščina SVIZ Slovenije sprejema (16. amandma): 1. stavek tretjega odstavka 18.
člena predloga statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Sindikalna konferenca izvoli izmed članov zbora sindikalne konference predsednika
in štiri ali šest članov predsedstva. Zbor sindikalne konference določi število članov
predsedstva v pravilih o delovanju sindikalne konference.«
V 3. stavku tretjega odstavka 18. člena se črta beseda »lahko«.
17) Amandma k 18. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije
Besedilo 2. stavka tretjega odstavka 18. člena predloga statuta se nadomesti z besedilom:
»Zbor sindikalne konference lahko na predlog predsednika konference izmed članov
predsedstva izvoli podpredsednika. Na podlagi posebnega pooblastila predsednika
konference lahko podpredsednik konference polnopravno vstopa v pravni položaj
predsednika konference oziroma prevzema posamezne pravice ali obveznosti
predsednika konference. Zbor sindikalne konference lahko na predlog predsednika
konference imenuje tajnika.«
Prvi in zadnji stavek tretjega odstavka 18. člena ostaneta nespremenjena.
(Predlagatelji: Matjaž Gams, Alijana Lepšina, Danilo Korže, Janez Stergar, Jure Gombač,
Vlasta Sagadin, Robert Krajnc, Tine Ponikvar, Iztok Slatinek, Marko Kovačič, Matej Pelicon,
Jerneja K. Gomboc, Mihaela Meze, Lado Pahor, Klemen Stojanovič, Danica Jorgačevski,
Alja Aljoša Ljubič.)
Poročevalec: Matjaž Gams.
Razpravljali so: Branimir Štrukelj, Matjaž Gams, Mojca Jenko, Janez Stergar, Nadja Götz.
Po razpravi je skupščina glasovala o sprejemu 17. amandmaja.
(Za predlagani amandma je glasovalo 69 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
31 delegatov, 34 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da je 17. amandma ni
sprejet, ker ni dobil zadostne podpore, saj je po zadnjih ugotovitvah verifikacijske komisije v
dvorani prisotnih 137 delegatov, torej je za sprejem sklepa potrebno 69 glasov delegatov.
Nihče pa ni zahteval ponovnega preverjanja prisotnosti. Najbolj verjetno nekateri delegati
enostavno niso oddali glasu.
V razpravi o tem, ali je rezultat glasovanja pravilno ugotovljen ali ne ter kako se šteje večina
delegatov, ki je potrebna za izglasovanje sklepa, je sodelovalo več delegatov: Ana Merljak
Bratuš, Vlasta Sagadin, Janez Stergar, Branimir Štrukelj, Danilo Korže, Nadja Götz.
Zaradi zahteve delegatov po ponovnem preverjanju števila prisotnih delegatov je
predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič predlagala verifikacijski komisiji, da po
odmoru (ki je trajal od 14,25. do 14,45. ure) ponovno preveri prisotnost.
Po štetju prisotnih delegatov je predsednik verifikacijske komisije Vili Krajnc poročal, da je ob
14,45. uri v dvorani prisotnih 137 delegatov.
(Ker sta amandma št. 17 in št. 18 vsebinsko povezana je skupščina pred ponovnim
glasovanjem o amandmaju št. 17 obravnavala še vsebino 18. amandmaja.)

18) Amandma k 18. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
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Med 2. in 3. stavek 3. odstavka 18. člena predloga statuta se doda nov stavek, ki se
glasi:
»Na podlagi posebnega pooblastila predsednika konference lahko podpredsednik
konference polnopravno vstopa v pravni položaj predsednika konference oz.
prevzema posamezne pravice ali obveznosti predsednika konference.«
Obrazložitev:
Izkušnje iz prakse delovanja sindikalnih konferenc SVIZ kažejo, da bi bilo v določenih
situacijah, ko predsednik sindikalne konference zaradi upravičenih in utemeljenih razlogov ne
more opravljati svojih nalog nujno, da ima možnost zastopanja interesov članov sindikata s
področji posameznih sindikalnih konferenc nekdo drug, torej predsednikov namestnik –
podpredsednik konference. Ker je podpredsednik konference demokratično imenovan in torej
demokratično nastavljen, predlagani postopek imenovanja ni potrebno nadomeščati s
postopkom izvolitve.
(Predlagatelji: Mojca Jenko, Jure Gombač, Matjaž Gams, Alijana Lepšina, Janez Stergar,
Danilo Korže, Bojan Maroševič, Avguština Zupančič, Cvetka Cimerman, Hedvika Zdovc,
Irena Porekar Kacafura, Gorazd Fišer, Davorka Pregl, Jasna Korošec, Lidija Vinter, Jure
Čeh.)
Poročevalka: Mojca Jenko.
Razpravljali so: Branimir Štrukelj, Janez Stergar, Vlasta Sagadin, Danilo Korže in drugi.
Po ponovnem štetju prisotnih delegatov je predsednik verifikacijske komisije Vili Krajnc
poročal, da je trenutno v dvorani prisotnih 138 delegatov. Kasneje je podatek popravil na
137.
Skupščina je najprej glasovala o predlogu Danila Koržeta, da se ponovno glasuje o
amandmaju št. 17.
(Za predlagani sklep je glasoval 101 delegat, proti sprejemu sklepa je glasovalo 37
delegatov, vzdržal se ni nihče.)
SKLEP št. 34:
7.Skupščina SVIZ je sklenila, da bo ponovno glasovala o amandmaju št. 17.
Sledilo je ponovno glasovanje o sprejemu amandmaja št. 17.
(Za predlagani amandma je glasovalo 66 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
45 delegatov, 24 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
Predsednica delovnega predsedstva je ugotovila, da amandma št. 17 ni sprejet.
S tako ugotovitvijo se predlagatelji amandmaja niso strinjali. Menili so, da je bil glasovanje
nelegitimno. Zato so zahtevali, da se ponovno štetje glasov opravi tako, da se poberejo
kartoni delegatov, ki bodo glasovali »za« sprejem amandmaja, posebej kartoni delegatov, ki
bodo glasovali »proti« sprejemu amandmaja in kartoni »vzdržanih«.
Predsednica delovnega predsedstva je odredila, da se glasovanje opravi tako kot je bilo
predlagano: da se poberejo kartoni »za«, »proti« in »vzdržani«.
Strokovni delavci so najprej pobrali kartone delegatov, ki so glasovali »za«. Teh je bilo 69.
Nato so pobrali kartone delegatov, ki so glasovali »proti«. Teh je bilo 46. Nazadnje so pobrali
kartone delegatov, ki so se glasovanja »vzdržali«. Teh je bilo 23.
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Predsednica delovnega predsedstva je ugotovila, da je bilo glede na število prisotnih
delegatov v dvorani oddanih preveč kartonov (138 oddanih kartonov, 137 prisotnih
delegatov.)
Na predlog Branimirja Štruklja je bil sprejet
SKLEP št. 35:
7.Skupščina SVIZ prekinja obravnavo za 1 uro in jo bo nadaljevala po odmoru.
(Odmor za kosilo je trajal od 15,30 do 16,30.)

Verifikacijska komisija je najprej preverila prisotnost delegatov. To je opravila na tak način,
da je predsednik verifikacijske komisije Vili Krajnc delegatom v dvorani razdelil kartone za
glasovanje. Na ta način je verifikacijska komisija ugotovila, da je v dvorani prisotnih 130
delegatov.
(Pri ponovnem glasovanju o 17. amandmaju je zanj glasovalo 57 delegatov, proti sprejemu je
glasovalo 48 delegatov, 22 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 36:
7.Skupščina SVIZ ni sprejela 17. amandmaja (prvopodpisani predlagatelj Matjaž
Gams): da se besedilo 2. stavka tretjega odstavka 18. člena predloga statuta
nadomesti z drugim besedilom .
Na predlog predsednice delovnega predsedstva je skupščina nadaljevala z glasovanjem o
18. amandmaju.
(Za predlagani amandma je glasovalo 61 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
48 delegatov, 21 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 37:
7.Skupščina SVIZ ni sprejela 18. amandmaja (prvopodpisana predlagateljica Mojca
Jenko): da se med 2. in 3. stavek 3. odstavka 18. člena predloga statuta doda nov
stavek.
19. Amandma k 20. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
V prvem odstavku se besedilo napovednega stavka spremeni tako, da se po novem
glasi: »V sindikatu delujejo sekcije:« in doda nova 3. alinea, ki se glasi:
»sekcija socialnega varstva oseb s posebnimi potrebami«.
V drugem odstavku se dopolni besedilo »V sekcijo se lahko povežejo člani sindikata,
ki so vključeni v sindikate zavodov s področja delovanja vsaj treh sindikalnih
konferenc oz. so v pristojnosti vsaj treh resornih ministrstev.«
(Predlagatelji: Matej Pelicon, Jerneja K. Gomboc, Marko Kovačič, Boleslav Daugul, Nataša
Gostiša, Lado Pahor, Klemen Stojanovič, Dušan Kafol, Irma Starman, Andreja Pečnik, Vlasta
Mažgon, Jasna Korošec, Stanko Vorih, Rozalija Pudgar.)
Poročevalka: Rozalija Pudgar je predlagala spremembo amandmaja. V 2. odstavku se
besedilo spremeni tako, da se glasi: »oziroma so v pristojnosti vsaj treh ministrstev.«

31

Razpravljali so: Leonida Lebar Ruso, Zorica Šimunić, Nadja Götz, Matej Pelicon, Jadranka
Zupanc.
(Za predlagani amandma s popravkom je glasovalo 73 delegatov, proti sprejemu amandmaja
je glasovalo 8 delegatov, 45 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 38:
7. Skupščina SVIZ Slovenije sprejema 19. amandma, da se v 1. odstavku
napovednega stavka besedilo spremeni tako, da se po novem glasi: »V sindikatu
delujejo sekcije:« in doda nova 3. alinea, ki se glasi:
»sekcija socialnega varstva oseb s posebnimi potrebami«.
V drugem odstavku se besedilo dopolni tako, da glasi: »V sekcijo se lahko povežejo
člani sindikata, ki so vključeni v sindikate zavodov s področja delovanja vsaj treh
sindikalnih konferenc oz. so v pristojnosti vsaj treh ministrstev.«
20) Amandma k 21. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Predlaga se sprememba 8. alinee drugega odstavka 21. člena predloga statuta, in sicer tako,
da se ta glasi:
»Upravlja z nepremičninami, ki so v lasti sindikata in ki so bile kupljene iz sredstev, ki po
sklepu kongresa o delitvi članarine pripadajo glavnemu odboru in v skladu s finančnim
načrtom o njihovem nakupu in prodaji«.
(Predlagatelji: Matej Pelicon, Jerneja K. Gomboc, Boleslav Daugul, Nataša Gostiša, Jure
Gombač, Dušan Kafol, Irma Starman, Andreja Pečnik, Robert Krajnc, Jana Tomažin, Janez
Klobučar.)
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da se ta amandma umika
iz obravnave, ker je bil sprejet amandma k 17. členu.
21) Amandma k 30. členu predloga Statuta SVIZ Slovenije:
Za prvim odstavkom 30. člena predloga Statuta SVIZ Slovenije se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»V primeru prenehanja sindikata so člani in bivši člani glede na dobo članstva
upravičeni do sorazmernega deleža premoženja sindikata«.
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek predloga 30. člena statuta postanejo tretji, četrti
in peti odstavek.
(Predlagatelji: Marko Kovačič, Matej Pelicon, Jerneja k. Gomboc, Nataša Gostiša, Boleslav
Daugul, Janez Stergar, Vesna Tomc Lamut, Barbara Klembas, Vojka Viler Krivec, Leonida
Lebar-Russo.)
Poročevalec: Marko Kovačič.
Razpravljal je Branimir Štrukelj.
(Za predlagani amandma je glasovalo 69 delegatov, proti sprejemu amandmaja je glasovalo
30 delegatov, 31 delegatov se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 39:
7. Skupščina SVIZ sprejema amandma št. 21:
Za prvim odstavkom 30. člena predloga Statuta SVIZ Slovenije se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»V primeru prenehanja sindikata so člani in bivši člani glede na dobo članstva
upravičeni do sorazmernega deleža premoženja sindikata«.
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Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek predloga 30. člena statuta postanejo tretji, četrti
in peti odstavek.
Na predlog predsednice delovnega predsedstva Nevenke Tučič je skupščina glasovala še o
sklepu, da se sprejme Statut SVIZ Slovenije v celoti, skupaj z izglasovanimi amandmaji.
(Za predlagani sklep je glasovalo 117 delegatov, proti je glasoval 1 delegat, 6 delegatov se je
glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 40:
1)
7. Skupščina SVIZ sprejema Statut SVIZ Slovenije v celoti, skupaj z amandmaji
številka 1., 2., 5., 11., 12., 14.,15., 19 in 21.
2)
7. Skupščina SVIZ pooblašča Glavni odbor SVIZ, da verificira čistopis Statuta SVIZ
Slovenije.
K c) razrešitev Glavnega odbora SVIZ, Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe
SVIZ, Nadzornega odbora SVIZ in glavnega tajnika SVIZ Slovenije za mandatno
obdobje 2002- 2006
Gradivo:
Predlog za razrešitev GO SVIZ, KSVP SVIZ, NO SVIZ in glavnega tajnika SVIZ za mandatno obdobje
2002-2006

Na predlog predsednice delovnega predsedstva Nevenke Tučič je skupščina glasovala o
sklepu o za razrešitev GO SVIZ, KSVP SVIZ, NO SVIZ in glavnega tajnika SVIZ za
mandatno obdobje 2002-2006.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 41:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema ugotovitveni sklep, da z dnem 01.12.2006
preneha mandat Glavnemu odboru SVIZ v sestavi: Brezavšček Jože, Budič Janja,
Damjanovič Damjan, Domajnko Cvetka, Drole Martina, Eberlinc Roman, Gams Matjaž,
Ganzitti Mira, Gojkovič Marjan, Godec Nada, Gognjavec Vera, Golc Mojca, Gričar
Zoran, Gril Dimitrij, Hadalin Danica, Hrvatin Tašo, Ivanc Mojca, Jenko Mojca, Kajba
Veronika, Kališnik Anton, Klavžar Mojca, Klembas Barbara, Knuplež Alanka, Kolar
Marjana, Kovačič Marko, Kragelj Alenka, Krajnc Robert, Krajnc Vili, Laco Johann,
Lebar Russo Leonida, Liberšar Antonija, Lipovec Irena, Lojk Branko, Lončarič Marija,
Luknjar Peter, Mavrič Zvonko, Mazej Irena, Mažgon Vlasta, Merljak Bratuš Ana, Milavec
Roman, Nemec Dušan, Oder Milan, Pahor Lado, Pečar Josip, Pelicon Matej, Pfajfar
Tone, Počkar Janja, Ponikvar Tine, Pudgar Rozalija, Rebernak Slavica, Resman Sonja,
Rozman Logar Erika, Sagadin Vlasta, Šimunić Zorica, Štrancar Klavdija, Štrukelj
Branimir, Treursić Goran, Tučič Nevenka, Unetič Jožica, Velički Jelka, Vipotnik Vera,
Zaniuk Antonija, Zelenik Danica, Zevnik Marko, Zobarič Janez, Zupančič Avguština,
Zupančič Tatjana, Železnik Boštjan in Žgavc Marija.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 42:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema ugotovitveni sklep, da z dnem 01.12.2006
preneha mandat Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ v sestavi:
Finžgar Plavčak Tea (predsednica), Vorih Stanko, Obštetar Zmaga, Kravanja Rado,
Štepec Dobernik Dušan; Marko Slatnar in Cvetka Cimerman.

33

Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 43:
7. skupščina sprejema ugotovitveni sklep, da z dnem 01.12.2006 preneha mandat
Nadzornemu odboru SVIZ v sestavi: Barborič Slavica (predsednica), Košnik Janez,
Areh Račečič Vlasta, Silvo Kopač, Barica Bezjak.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 44:
7. skupščina sprejema ugotovitveni sklep, da z dnem 01.12.2006 preneha mandat
glavnemu tajniku SVIZ Branimirju Štruklju.

K d) Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev
Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev je prebrala predsednica volilne komisije Sonja
Bačar:
Poročilo volilne komisije 7. skupščine SVIZ Slovenije o volitvah v Nadzorni odbor SVIZ:
Volilna komisija v sestavi: Sonja Bačar, Hedvika Zdovc, Dušan Nemec, Polonca Vuser in
Alijana Lepšina je ugotovila, da je glasovnice prevzelo 151 delegatov od skupno 165
delegatov. Oddanih je bilo 155 glasovnic od 165 glasovnic. Od tega je veljavnih 146
glasovnic, neveljavnih pa 5 glasovnic.
Delegati 7. skupščine SVIZ Slovenije so glasovali za posamezne kandidate za člane
Nadzornega odbora SVIZ Slovenije
1. za Vlasto Areh Račečič je glasovalo 98 delegatov
2. za Danico Jorgačevski je glasovalo 69 delegatov
3. za Silva Kopača je glasovalo 103 delegatov
4. za Jernejo Kožuh Gomboc je glasovalo 71 delegatov
5. za Roberta Krajnca je glasovalo 94 delegatov
6. za Sonjo Mlinarič je glasovalo 78 delegatov
7. za Eriko Rozman Logar je glasovalo 95 delegatov
8. za Miroslavo Stegne je glasovalo 55 delegatov
9. za Ester Treursić je glasovalo 69 delegatov
Volilna komisija ugotavlja, da so v Nadzorni odbor SVIZ Slovenije izvoljeni člani: Silvo Kopač,
Vlasta Areh Račečič, Erika Rozman Logar in namestnika članov: Robert Krajnc in Sonja
Mlinarič.
Soglasno je bil sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP št. 45:
7. skupščina SVIZ Slovenije je za člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije izvolila
Silva Kopača, Vlasto Areh Račečič, Eriko Rozman Logar in za namestnika članov:
Roberta Krajnca in Sonjo Mlinarič.
Poročilo volilne komisije 7. skupščine SVIZ Slovenije o volitvah v Komisijo za statutarna
vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije
Volilna komisija v sestavi: Sonja Bačar, Hedvika Zdovc, Dušan Nemec, Polonca Vuser in
Alijana Lepšina je ugotovila, da je v volilni imenik vpisanih 165 delegatov 7. skupščine SVIZ
Slovenije.
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Glasovnice je prevzelo 151 delegatov od 165 delegatov. Oddanih je bilo 151 glasovnic od
165 glasovnic. Od tega je veljavnih 146 glasovnic, neveljavnih pa 5 glasovnic.
Delegati 7. skupščine SVIZ Slovenije so glasovali:
1. za Meto Fekonja je glasovalo 80 delegatov
2. za Stanislavo Hrvatin je glasovalo 56 delegatov
3. za Jelko Horvat je glasovalo 60 delegatov
4. za Barbaro Klembas je glasovalo 48 delegatov
5. za Gordano Koren je glasovalo 61 delegatov
6. za Aljo Aljošo Ljubič je glasovalo 59 delegatov
7. za Nado Meglen je glasovalo 50 delegatov
8. za Igorja Milosta je glasovalo 92 delegatov
9. za Zmago Obštetar je glasovalo 81 delegatov
10. za Bernardo Petric je glasovalo 54 delegatov
11. za Ireno Porekar Kacafura je glasovalo 69 delegatov
12. za Roka Usenika je glasovalo 73 delegatov
13. za Barbi Vidmar je glasovalo 47 delegatov
14. za Stanka Voriha je glasovalo 89 delegatov
15. za Boštjana Železnika je glasovalo 83 delegatov
Volilna komisija ugotavlja, da so za člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ
Slovenije izvoljeni: Igor Milost, Stanko Vorih, Boštjan Železnik, Zmaga Obštetar
za namestnika člana pa Rok Usenik.
Meta Fekonja in Jelka Horvat imata enako število glasov (80) in mora skupščina odločiti,
katera od njiju bo članica, katera pa namestnica članice.
Pravna svetovalka Jadranka Zupanc je ugotovila, da je skupščina sprejela sklep, da je prvih
pet kandidatov za člane KSVP, ki prejmejo največje število glasov izvoljenih za člane KSVP,
trije kandidati za člane KSVP, ki prejmejo naslednje največje število glasov pa so izvoljeni za
namestnike članov. Ker imata kandidata, ki sta prejela peto in šesto največje število glasov
enako število glasov, volilna komisija ni mogla določiti, kateri od njiju je član in kateri
namestnik člana.
V skladu s pravilnikom o volitvah bi morala skupščina volitve za člane KSVP volitve ponoviti.
Skupščina se lahko odloči tudi drugače, in sicer, da odloči z žrebom ali pa izglasuje sklep,
da bo ponovila volitve z javnim glasovanjem.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je dala najprej na glasovanje predlog,
da se volitve člana in namestnika člana KSVP ponovijo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 46:
Skupščina SVIZ Slovenije ne sprejema predloga sklepov o ponovitvi volitev člana in
namestnika člana KSVP.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je dala nato na glasovanje predlog, da
se člana in namestnika člana KSVP določi z žrebom.
(Za predlagani sklep je glasovalo 115 delegatov, proti je glasovalo 8 delegatov, 7 delegatov
se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 47:
Skupščina SVIZ Slovenije je sklenila, da se člana in namestnika člana KSVP določi z
žrebom.
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Predsednica volilne komisije Sonja Bačar je napisala na en listič ime »Meta Fekonja«, na
drugi listič pa ime »Jelka Horvat«. Lističe je izročila strokovni delavki Tanji Bukač in
predlagala, da skupščina sklepa o tem, da bo kandidatka, ki bo na prvem lističu, ki ga bo
izvlekla, članica KSVP, preostala kandidatka pa bo namestnica člana KSVP.
(Skupščina SVIZ e predlagani način žreba soglasno potrdila.)
Predsednica volilne komisije Sonja Bačar je izvlekla listič z imenom Jelke Horvat.
Soglasno je bil sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP št. 48:
7. skupščina SVIZ Slovenije je za člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe
SVIZ Slovenije izvolila: Igorja Milosta, Stanka Voriha, Boštjana Železnika, Zmago
Obštetar in Jelko Horvat; za namestnika članov pa Meto Fekonja in Roka Usenika.
Poročilo volilne komisije 7. skupščine SVIZ Slovenije o volitvah glavnega tajnika SVIZ:
Volilna komisija v sestavi: Sonja Bačar, Hedvika Zdovc, Dušan Nemec, Polonca Vuser in
Alijana Lepšina je ugotovila, da je v volilni imenik vpisanih 165 delegatov 7. skupščine SVIZ
Slovenije.
Glasovnice je prevzelo 151 delegatov od 165 delegatov. Oddanih je bilo 151 glasovnic od
165 glasovnic. Od tega je veljavnih 139 glasovnic, neveljavnih pa 12 glasovnic.
Za Branimirja Štruklja je glasovalo 139 delegatov.
Volilna komisija ugotavlja, da je za glavnega tajnika SVIZ Slovenije izvoljen Branimir Štrukelj,
ker je prejel več kot polovico glasov od delegatov, ki so glasovali.
Soglasno je bil sprejet
UGOTOVITVE SKLEP št. 49:
7. skupščina SVIZ Slovenije je za glavnega tajnika SVIZ Slovenije izvolila Branimirja
Štruklja.
K 12) Višina in delitev članarine v SVIZ

Gradivo:
Višina in delitev članarine v SVIZ (predlog Glavnega odbora SVIZ Slovenije)

Predlog sklepa je obrazložil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
V r a z p r a v i so bili dani naslednji predlogi in pripombe:
Davorka Pregl je predlagala, da se ponovno vzpostavi taka delitev sindikalne članarine kot je
veljala pred nakupom prostorov na Oražnovi v Ljubljani, saj ni več razloga, zaradi katerega je
bila delitev članarine spremenjena v škodo OO. Delitev naj bo: 60 % GO in 40 % območni
odbori.
Branimir Štrukelj je pojasnil, da ne drži ugotovitev Davorke, da OO dobivajo manj. Območnim
odborom se višina članarine pri zadnji spremembi razmerja ni spremenila.
Če bi uveljavili njen predlog, bi glavnemu odboru zmanjšali proračun za 150 miljonov in ne bi
imeli za plače zaposlenih.
Borut Werber je povedal, da ni upal preveriti mnenja članstva glede povišanja članarine.
Mogoče zdaj ob prehodu na evro povišanje članarine ni najbolj taktična poteza.
Matjaž Gams je poudaril, da je bilo povišanje članarine upravičeno, ko se je zidala hiša na
Oražnovi. Sedaj sredstva ostajajo. Vprašanje je, kakšno konkretno korist bodo od povišane
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članarine imeli člani. Dvig članarine je slaba poteza sindikata. Problem je tudi v tem, da ni
bila izdelana finančna analiza učinkov povišanja članarine.
Branimir Štrukelj je pojasnil, kakšni so ostanki sredstev na GO od leta 2002 – trend upadanja
je stalen in je viden tudi v letošnjem letu.
Josip Pečar je menil, da dober gospodar enako dobro gospodari z nižjimi kot z višjimi
sredstvi. Slabemu gospodarju pa tudi povečanje sredstev ne koristi. Doslej je bil višji pritok
članarine iz povečevanja plač zaradi napredovanj, česar v drugem letu ne bo več. Zato
načelno ni nasprotoval povišanju sindikalne članarine, če bo ta porabljena za pravno službo,
saj se na ta način krepi moč sindikata.
Zorica Šimunić je menila, da je pred sindikatom zahtevno obdobje, v katerem se točno ne ve,
kaj se lahko pričakuje, zato nekoliko finančne okrepitve sindikatu ne bi škodilo. Glede
gospodarnosti pri porabi sredstev sindikalne članarine glavnemu tajniku SVIZ v preteklih 16
letih ni mogoče nič očitati.
Matjaž Gams je v repliki povedal, da sta bila pravna služba in tajništvo v preteklem obdobju
bolj kvalitetna. Dvig sindikalne članarine iz 0,5 na 0,6 % za servisiranje sindikalne konference
visokega šolstva ni prinesel nobene izboljšave.
Vili Krajnc se je zavzel za povišanje članarine, saj toliko članov, kot jih je sedaj, v bodoče ne
bo več, zahteve članstva po pravni pomoči pa so vedno večje. Vendar bi morali razmisliti še
o kakšni vmesni varianti povečanja članarine, npr. najprej dvig na 0,65% in postopoma skozi
4 leta vsako leto dodatnih 0,25% - do 1%.
Jolanda Gašperlin se je opredelila proti povišanju članarine. Sindikat je namenjen predvsem
učiteljem, ki so v težavah, tem pa standard pada. Poiskati je treba notranje rezerve in jih
izkoristiti (zavzemanju za povečevanje plač učiteljev, za povečano število članov itd.). Če bo
zaradi povišanja članarine število članstva padalo, bo v končni fazi sindikat imel manj kot ima
sedaj.
Jure Čeh je menil, da bi morali članom natančneje predstaviti, kako se uporabljajo sredstva
sindikalne članarine. Sindikat poleg zagotavljanja pravne pomoči članom vodi tudi vrsto
drugih aktivnosti za ohranjanje obstoječih socialnih pravic, zato sodeluje v socialnem
partnerstvu, na protestnih shodih itd., za kar tudi potrebuje sredstva.
Irena Porekar Kacafura je imela repliko na razpravo J. Gašperlin. Če bi v kulturi izhajali samo
iz povišanja plač, že dolgo ne bi bilo dosti sredstev v tem sindikatu. Šolniki bi se morali
zavedati, da so bili deležni velikega povečanja plač, ki ga zaposleni v drugih dejavnostih niso
bili deležni, pa zato niso izstopili iz sindikata.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da obstajajo trije predlogi
sklepov glede povišanja članarine:
1. predlog GO SVIZ, da se s 1.9.2007 članarina poviša na 0,7%, pri čemer se ohranijo
nespremenjena delitvena razmerja, določena na skupščini SVIZ leta 2002
2. predlog, da se s 1.9.2007 sindikalna članarina poviša na 0,65%.
3. predlog za postopno dvigovanje sindikalne članarine, npr. letno po 0,25% in v 4 letih
do 1% in ohranitev nespremenjenih delitvenih razmerij
Danica Vuga je imela proceduralno vprašanje, ali bo skupščina najprej sklepala o tem, ali je
za povečanje sindikalne članarine ali ne.
Janez Stergar je vprašal, zakaj se ne upošteva tudi Gamsov predlog za znižanje sindikalne
članarine na 0,5%.
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Predsednik verifikacijske komisije Vili Krajnc je poročal, da je na skupščini trenutno prisotnih
128 delegatov.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je dala najprej na glasovanje predlog
GO SVIZ, da se sindikalna članarina poviša s 1.9.2007 na 0,7%, pri čemer ostanejo
delitvena razmerja nespremenjena.
(Za predlagani sklep je glasovalo 29 delegatov, proti je glasovalo 77 delegatov, 15 delegatov
se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 50:
7. skupščina SVIZ Slovenije ni sprejela predloga GO SVIZ za povišanje sindikalne
članarine na 0,7%.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je kot drugega dala na glasovanje
predlog Danice Vuga, da se višina sindikalne članarine ne spremeni.
(Za predlagani sklep je glasovalo 68 delegatov, proti je glasovalo 45 delegatov, 11 delegatov
se je glasovanja vzdržalo.)
SKLEP št. 51:
7. skupščina SVIZ Slovenije je sklenila, da sindikalna članarina SVIZ ostane
nespremenjena.
K 13) Resolucije

Gradivo:
predlog resolucije o strokovni usposobljenosti zaposlenih in o normativih v slovenskih vrtcih (predlagatelj
Izvršilni odbor SVIZ)
predlog resolucije o pogajanjih za sklenitev KP za javni sektor (predlagatelj Izvršilni odbor SVIZ)
predlog resolucije o nameravani ustanovitvi učiteljske zbornice (predlagatelj Izvršilni odbor SVIZ)

Resolucija o strokovni usposobljenosti zaposlenih in o normativih v slovenskih vrtcih
Predlog resolucije je obrazložil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 52:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema resolucijo o strokovni usposobljenosti
zaposlenih in o normativih v slovenskih vrtcih.
Resolucija o nameravani ustanovitvi učiteljske zbornice
Predlog resolucije je obrazložil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
Vili Krajnc je predlagal, da se magnetogram razprave nekaterih poslancev v DZ o učiteljskem
poklicu ob ponovni obravnavi sprememb ZOFVI ter rezultate glasovanja po elektronski pošti
posreduje sindikalnim zaupnikom v šolah.
Predsednica delovnega predsedstva Nevenka Tučič je ugotovila, da je predlog dober in ga
je treba realizirati.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 53:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema resolucijo o nameravani ustanovitvi učiteljske
zbornice.
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Resolucija o pogajanjih za sklenitev KP za javni sektor
Predlog resolucije je obrazložil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
Janez Stergar je vprašal, ali ne bi resolucije dopolnili s pozivom svojim sindikalnim
partnerjem za ponovno skupno pogajanje o kolektivni pogodbi, saj
dva sindikalna
pogajalska predloga služita vladi kot izgovor, da na tem področju nič ne naredi.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 54:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema resolucijo o pogajanjih za sklenitev kolektivne
pogodbe za javni sektor z dopolnitvijo, ki jo je predlagal Janez Stergar.

K 14) Sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ Slovenije

Gradivo:
- predlog ugotovitvenega sklepa o sestavi Glavnega odbora SVIZ Slovenije za mandatno obdobje 2006-2010

Predlog sklepa je obrazložil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 55:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema na osnovi 2. odstavka 17. člena Statuta
ugotovitveni sklep o sestavi Glavnega odbora SVIZ Slovenije za mandatno obdobje
2006-2010. Ugotovi se, da imajo Območni odbori Celje (1638), Kranj (1437), Ljubljane
in okolice (11833), Podravje (4453), Nova Gorica (1168), Novo mesto (1394), Obala
(1138), Pomurje (1548), Posavje (1236), Ptuj (1144), Velenje (1495) med 1000 in 2000
člani in jim zato pripada 1 (en) dodatni član v Glavnem odboru. Območni odbor
Ljubljane in okolice SVIZ ima še 4 dodatne člane glavnega odbora, Območni odbor
Podravje SVIZ pa 1 dodatnega člana glavnega odbora.
- predsednik sindikalne konference predšolske vzgoje
- predsednik sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za
izobraževanje odraslih
- predsednik sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami
- predsednik sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov
- predsednik sindikalne konference visokega šolstva in znanosti
- predsednik sindikalne konference kulturnih organizacij
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ajdovščina
- predsednik Območnega odbora SVIZ Bela Krajina
- predsednik Območnega odbora SVIZ Celje +1
- predsednik Območnega odbora SVIZ Idrija
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ilirska Bistrica
- predsednik Območnega odbora SVIZ Jesenice
- predsednik Območnega odbora SVIZ Koroška +1
- predsednik Območnega odbora SVIZ Kranj +1
- predsednik Območnega odbora SVIZ Lenart
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice +5
- predsednik Območnega odbora SVIZ Podravje +2
- predsednik Območnega odbora SVIZ Novo mesto +1
- predsednik Območnega odbora SVIZ Nova Gorica +1
- predsednik Območnega odbora SVIZ Obala +1
- predsednik Območnega odbora SVIZ Ormož
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predsednik Območnega odbora SVIZ Pomurje +1
predsednik Območnega odbora SVIZ Posavje +1
predsednik Območnega odbora SVIZ Postojna
predsednik Območnega odbora SVIZ Ptuj +1
predsednik Območnega odbora SVIZ Radovljica
predsednik Območnega odbora SVIZ Slovenska Bistrica
predsednik Območnega odbora SVIZ Slovenske Konjice
predsednik Območnega odbora SVIZ Šmarje pri Jelšah
predsednik Območnega odbora SVIZ Škofja Loka
predsednik Območnega odbora SVIZ Trebnje
predsednik Območnega odbora SVIZ Tolmin
predsednik Območnega odbora SVIZ Velenje +1
predsednik Območnega odbora SVIZ Zasavje
predsednik Sekcije upokojenih članov SVIZ
predsednik Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev
predsednik Sekcije socialnega varstva oseb s posebnimi potrebami in
glavni tajnik SVIZ.

K 15) Določitev začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije
Gradivo:
- Predlog statutarnega sklepa o določitvi začetka in konca mandatov organov SVIZ Slovenije
Predlog sklepa je obrazložil glavni tajnik Branimir Štrukelj.
V r a z p r a v i so sodelovali: Irena Lipovec, Janez Stergar, Branimir Štrukelj, Nevenka
Tučič, pravni svetovalci SVIZ in drugi.
(V razpravi so delegati najprej predlog statutarnega sklepa dopolnjevali in spreminjali, na
koncu pa so ugotovili, da to spreminjanje in dopolnjevanje besedila ne prispeva k večji
jasnosti sklepa, zato je prevladala odločitev, da skupščina glasuje o prvotnem predlogu
sklepa.)
(Za predlagani sklep je glasovala večina delegatov, proti so glasovali 3 delegati, 1 delegat
se je glasovanja vzdržal.)
SKLEP št. 56:
7. skupščina SVIZ Slovenije sprejema naslednji statutarni sklep o določitvi začetka in
konca mandatov organov SVIZ Slovenije:
I.
Komisiji za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ, Nadzornemu odboru SVIZ in
glavnemu tajniku SVIZ prične teči mandat za obdobje od 2006 do 2010 z dnem izvolitve
na 7. skupščini, izteče pa se z razrešitvijo na kongresu SVIZ.
Glavnemu odboru SVIZ in Izvršilnemu odboru SVIZ prične teči mandat za obdobje od
2006 do 2010 z dnem sprejema ugotovitvenega sklepa o poimenski sestavi na
konstitutivni seji glavnega odbora do razrešitve na kongresu SVIZ.
Predsedstvu sindikalne konference prične teči mandat za obdobje od 2006 do 2010 z
dnem izvolitve na zboru sindikalne konference do izvolitve novega predsedstva
sindikalne konference za naslednje mandatno obdobje.
II.
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