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Našli boste kar nekaj zanimivih vsebin za katere verjamemo, da bodo
prijetno branje predvsem v luči vsega kar se nam je v tem letu pripetilo. Zavedamo se, da je letošnje leto
bilo polno izzivov, zato smo Vam v
zahvalo za vse kar ste storili za vse
nas, na zadnji strani našega Sindikalka pripravili nagradno igro (za
člane sindikata). Upamo, da Vam bo
križanka vsaj za nekaj časa odvrnila misli od vsega kar se v tem trenutku dogaja in tako prinesla nekaj
potrebnega oddiha.
Ne želim pretiravati z dolžino uvodnega dela Sindikalka, zato Vas z
največjim veseljem vabim h prebiranju preostalih vsebin, tako mi
preostane le še, da Vam v imenu
Sindikata KC zaželim vse dobro v
prihajajočem letu in vesele praznike.
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uvodoma naj povem, da me neizmerno veseli, da smo kljub izrednim
razmeram uspeli pripraviti novo izdajo Sindikalka, ki je tokrat pa še
malo bolj posebna, saj je pripravljena v okviru posebnega evropskega
projekta: »Boljša usposobljenost
socialnih partnerjev za boljši socialni dialog.«, ki ga sofinancirata
Republika Slovenija - MDDSZ ter
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

S prisrčnimi pozdravi,
Vladimir Lazić
01 522 51 91
070 808 915
041 733 443
01 522 53 78

ZAHTEVE KSS PERGAM
DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV
PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO
Predsedstvo Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM (KSS PERGAM) je danes med
drugim obravnavalo stanje socialnega dialoga na nacionalni ravni, vključenost sindikatov
v pripravo interventnih zakonov za obvladovanje epidemije in omilitev njenih posledic ter
potek usklajevanja Zakona o nacionalnem demografskem skladu ter v zvezi s tem sprejelo
nekatere sklepe, o katerih v nadaljevanju seznanjamo javnost.

V KSS PERGAM zahtevamo, da se:

“

1) iz predlogov interventnih zakonov umakne
predlog zamrznitve višine minimalne plače,
2) sklene dogovor o politiki plač v javnem in
zasebnem sektorju oziroma splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo,
3) iz zakonodajnega postopka umakne predlog Zakona o nacionalnem demografskem
skladu,
4) odločitve in predlogi zakonov s področja
delovanja ESS dosledno oblikujejo v socialnem dialogu in v skladu s pravili o delovanju
ESS in nikakor ne brez sodelovanja sindikatov, pri temeljnih vprašanjih, ki zadevajo delavstvo pa tudi ne brez soglasja s sindikati.

KSS PERGAM se pridružuje pripravam za
splošno stavko in druge sindikalne aktivnosti za realizacijo zgoraj navedenih zahtev, o
konkretnem datumu stavke, načinu izvedbe stavke in drugih sindikalnih aktivnosti
pa se bo koordinirala z ostalimi sindikalnimi centralami, ki so prav tako napovedale
pripravo na stavkovne in druge aktivnosti.
Glede na to, da imajo zaposleni v posameznih dejavnostih tudi specifične težave, niso izključene tudi morebitne dodatne
zahteve, ki iz teh okoliščin izvirajo.
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Predlog o zamrznitvi minimalne plače, ki
se je znašel med predlogu v osnutku PKP7
je bil ob vseh kršitvah pravil o delovanju
ESS s strani Vlade še zadnja kaplja čez
rob, v KSS PERGAM pa takšnega izključevanja sindikatov iz postopkov oblikovanja
in sprejemanja ukrepov in zakonodajnih
rešitev ne bomo več dopuščali. Odgovornost za nastalo situacijo in konflikt, ki se
je že kar nekaj časa nakazoval, pa spričo
svojega ignorantskega, samozadostnega in izključujočega ravnanja v celoti nosi
Vlada RS.

Ustavna pobuda za ustavno
presojo zakona o nalezljivih
boleznih ter odredbe ministra
za zdravje o začasnih ukrepih
na področju organizacije
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive
bolezni covid-19
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE
– PERGAM (KSS PERGAM) je skupaj s SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM
(SZS PERGAM) po svojem pooblaščencu na
Ustavno sodišče naslovila zahtevo za ustavno presojo 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS 33/06 in naslednji), ki ministru za zdravje omogoča omejitev pravice do
stavke zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ter dveh členov Odredbe
o začasnih ukrepih na področju organizacije
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur. l. RS št.
164/2020 z dne 13.11.2020), ki jo je izdal minister za zdravje na podlagi prej navedene
sporne določbe Zakona o nalezljivih boleznih. Z Odredbo je minister za zdravje ne le
omejil, temveč prepovedal pravico do stavke
zdravstvenim delavcem in jim hkrati prepovedal koriščenje letnega dopusta in koriščenje presežka ur.
Nikakršnega dvoma ni, da so razmere epidemije takšne, da do določene mere upravičujejo sprejem ukrepov, ki posegajo tudi v
pravice posameznikov ali skupin posameznikov. Ne glede na to pa morajo biti vsi sprejeti ukrepi skladni z Ustavo RS, sorazmerni
in nujni, ne smejo biti arbitrarni in ne smejo
povzročiti neenake obravnave. Navedeni pogoji v primeru sporne odredbe niso izpolnjeni.

Potrebno je poudariti, da je pravica do stavke zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev omejena že v običajnih razmerah,
in sicer pravico do stavke v zdravstveni dejavnosti, vključno z njenimi omejitvami, ureja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki določa tudi
minimum delovnega procesa, ki ga morajo
zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
izvajati v času stavke. Skladno z Ustavo RS
ter na podlagi 7. člena Zakona o stavki gre za
omejitev pravice do stavke na zakonski ravni.
Zakon o nalezljivih boleznih na drugi strani ne
daje nikakršnega okvira za nadaljnje omejevanje pravice do stavke zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, predvsem
pa prepušča možnost omejevanja pravice
do stavke podzakonskemu urejanju ministra.
Navedeno je po našem prepričanju neskladno z ustavnim določilom, da je pravica do
stavke lahko omejena le z zakonom, ki mora
morebitne omejitve tudi jasno opredeliti, česar Zakon o nalezljivih boleznih ne vsebuje.
Na podlagi citirane sporne določbe Zakona
o nalezljivih boleznih je minister za zdravje
sprejel odredbo, s katero je zdravstvenim delavcem stavko ne le omejil temveč kar prepovedal ter jim hkrati prepovedal še koriščenje
letnega dopusta in viška ur. Navedeno je po
našem prepričanju v več elementih neskladno z Ustavo. Kot navedeno tako Ustava RS
kot tudi Zakon o nalezljivih boleznih (slednji
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sicer na sporen način, kot je bilo že navedeno) omogočata zgolj omejitev pravice do stavke, ne pa tudi
njeno (popolno) prepoved, zato je minister z odredbo
presegel tudi (sicer neustavno) zakonsko pooblastilo.
Prav tako je stavka prepovedana vsem zdravstvenim
delavcem, ne glede na to, ali je njihovo delo kakorkoli povezano z epidemijo ali ne, zaradi česar je ukrep
ministra po našem mnenju evidentno nesorazmeren.
Odredbo ministra moramo tako označiti kot nezakonito in protiustavno.

Jakob Počivavšek, univ. dipl. prav.,
Predsednik KSS PERGAM

“

Sindikati smo ministra
za zdravje večkrat pozivali k dialogu, prav tako
smo večkrat opozorili na
neizvajanje zavez iz stavkovnega sporazuma iz
leta 2018, kjer ena od nerealiziranih zavez ostaja
sprejem standardov in
normativov za zdravstvo
in opozorili tudi na možnost stavke v zvezi s tem,
vendar odziva s strani
Ministrstva za zdravje žal
ni bilo.

Prav tako je po našem prepričanju sporna prepoved
koriščenja letnega dopusta in viška ur, saj gre za nesorazmeren in nenujen ukrep. Letni dopust se namreč že po splošnih pravilih koristi v dogovoru med
delavcem in delodajalcem, upoštevaje tako potrebe
delovnega procesa, kot tudi potrebe delavca za počitek in usklajevanje njegovih družinskih obveznosti. Splošna prepoved koriščenja letnega dopusta in
viška ur zato ni nujna in sorazmerna, hkrati pa onemogoča koriščenje letnega dopusta ali viška ur tistim
zdravstvenim delavcem, za katere tudi v času epidemije ni nobenega razloga na strani delovnega procesa, da ne bi mogli koristiti letnega dopusta kot temeljne pravice zaposlenih, ki izhaja tudi iz temeljnih
aktov Združenih narodov in Mednarodne organizacije
dela.
Ob navedenem ni nepomembno dejstvo, da delavci
v zdravstvu in sociali v tem obdobju delajo v nemogočih pogojih in pod nečloveškimi obremenitvami, ki
jih številni ne zdržijo več, tudi zaradi predolgih delovnikov in pomanjkanja odmorov in počitkov, kaj šele
letnih dopustov. S tem je ogroženo njihovo zdravje
ter povečano tveganje za napake pri njihovem delu.
Kljub temu je njihova obravnava pri plačilu za delo v
teh razmerah različna, marsikje pa ponovno prihaja
tudi do nedopustnih zamud pri izplačevanju dodatkov za delo v nevarnih razmerah. S popolno prepovedjo pravice do stavke je vsem zdravstvenim delavcev v nasprotju z Ustavo odvzeta vsakršna možnost,
da se v skrajnem primeru za svoje pravice postavijo
tudi z uporabo pravice do stavke ob omejitvah, ki jih
določa Zakon o zdravstveni dejavnosti, kar je bil tudi
razlog, da je bila zahteva za ustavno presojo vložena.
Jakob Počivavšek,
predsednik KSS PERGAM

VČERAJ,
“SINDIKATI
DANES IN JUTRI
Prispevek dr. Gorazda Kovačiča na Generalni skupščini KSS
PERGAM, Bled, 20. 9. 2019

Spoštovane kolegice in kolegi sindikalisti,
spoštovani predstavniki socialnih partnerjev iz
vrst delodajalcev, spoštovani predstavniki države na čelu s predsednikom vlade!
Sindikalno delo je sestavljeno iz neskončne serije pomoči posameznikom, pogajanj in usklajevanj. Obremenjenost s tekočimi izzivi lahko
povzroči, da nam zmanjka časa za refleksijo,
v kakšnem strateškem položaju smo in kam
gremo v zgodovinskem razvoju. Praznovanje
150-letnice sindikalne organiziranosti na Slovenskem je priložnost za to, da se ozremo na
minulo pot, ki jo je prehodilo sindikalno gibanje, in da premislimo položaj, v katerem je.
Čas in panoga nastanka prvega sindikata pri
nas, sindikata tiskarjev, nista bila naključna.
Sindikat je bil ustanovljen v času vzpostavitve
modernega demokratičnega političnega življenja v Avstro-Ogrski, ko so oblasti po koncu
pomarčne represije omejile cenzuro, dovolile
ustanavljanje političnih strank in društev ter
poštene volitve in ko se je volilna pravica začela postopno širiti na nelastniške razrede. Prvi
sindikat so ustanovili tiskarski delavci, ki so v
tistem času veljali za delavsko elito, saj so morali biti zelo izobraženi. Sindikalno gibanje se je
nato širilo na druge poklicne skupine kvalificiranih delavcev, npr. na železničarje in učitelje,
ki so iz svoje izobrazbe in ugleda črpali poklicno samozavest in jo nadgradili v zahtevo po
ustreznem vrednotenju svojega dela. Sledila

je tudi širitev v kroge industrijskih delavcev in
rudarjev, ki so bili izpostavljeni težaškemu delu
in tveganjem delovnih nesreč.
Zgodnji sindikati so delovali na več ravneh in
njihova strategija nam je lahko še danes za
zgled. Pri delodajalcih so se borili za dostojne
plače. Od države so zahtevali zakonsko omejitev delovnika, uveljavitev obveznih socialnih
zavarovanj in predpise o varnosti pri delu. Ustanavljali so sklade solidarnostne pomoči v primeru nesreč članov. Dobavljali so poceni ozimnico, da bi zmanjšali odvisnost delavcev od
njihovih delodajalcev, ki so bili večkrat gospodarji celih mest in so svoje delavce odirali tudi
pri najemninah, nakupih in posojilih. Organizirali so družboslovno in kulturno izobraževanje
delavcev, s tem so jim omogočili razumevanje
sveta in svojega položaja v njem, jih dvignili iz
zaplankanosti in šovinizma in jim omogočili odpornost na konservativno propagando njihovih izkoriščevalcev. Delavsko gibanje je imelo
tudi širše politične ambicije, ustanovilo je svojo
stranko, šlo na volitve in vstopilo v parlament.
Politični pogoji, v katerih so delovali sindikati,
so se spreminjali. V času 1. svetovne vojne so
oblasti omejile demokratično politično življenje. Sindikati in politična levica so bili deležni
zatiranja tudi med vojnama, zlasti po uvedbi
šestojanuarske diktature. Kljub prepovedim so
sindikati preživeli v obliki delavskih strokovnih
zvez, ki so nudile tudi organizacijski okvir za
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delovanje prepovedanega komunističnega gibanja. Iz teh krogov so prišli voditelji NOB, ki so
vzpostavili zavezništvo z domoljubnimi kmeti
in z narodno zavednimi kulturniki.
V socialističnem sistemu so se sindikati znašli
v paradoksalnem položaju. Razredne razlike in
izkoriščanje so bili uradno odpravljeni, čeprav
je v tovarnah in državnem aparatu zavladal nov
razred tehnokratov in partijske birokracije. Jugoslavija je šla s samoupravljanjem v poskusu ekonomske demokracije najdlje v moderni
svetovni zgodovini, vendar je hierarhija v podjetjih neizogibno ostala. Režim je na gospodarske težave odgovarjal z liberalizacijami, ki so
še povečale razkorak med formalno oblastjo
kolektivov delavcev in med zahtevo po dobičkonosnosti in racionalizacijah v podjetjih. Delavci in druge skupine prebivalstva so na zaostrovanje delovnih razmerij in na odstopanje
od deklariranih ciljev socialne enakosti odgovarjali s štrajki in protesti, sindikati v podjetjih
pa so bili v teh konfliktih večkrat na strani menedžmenta in so skušali miriti nezadovoljstvo.
Ker razrednega boja uradno ni bilo in ni smelo
biti, so se sindikati distancirali od njega in se
omejili na dobavitelje poceni ozimnice in dopustniških aranžmajev.
Potem je prišel prelom. Najprej Markovićeva
nova, kapitalistična gospodarska zakonodaja
in začetki divje privatizacije. Nato razpad države in južnih trgov ter posledično globoka
gospodarska kriza, v kateri je izginilo več sto
tisoč starih industrijskih delovnih mest. Del
teh delavcev je država umaknila s trga dela z
zgodnjim upokojevanjem; del se jih je zaposlil
v rastočem drobnem storitvenem sektorju, kjer
so se začele širiti prekarne zaposlitve; 140.000
jih je pristalo na zavodu na zaposlovanje. Kdor
je obdržal službo, se je tresel zanjo, številne
plače so zamujale po mesece. Letna stopnja
inflacije je presegala 200 %, domači denar je bil
vreden malo, cvetel je črni trg tujih valut. V teh
težkih razmerah se je delavcem sesul svet. Prej
so bili navajeni, da so podjetja njihova kolektivna last in da je namen podjetja ta, da zagotavlja blaginjo zaposlenim in lokalnemu okolju.
V novih razmerah so se delavci radikalizirali.
Začel se je velik stavkovni val. Pravzaprav se
je nadaljeval iz zadnjih let prejšnjega sistema.
Sindikati so se morali postaviti na nove temelje.
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Sledili so radikalizaciji baze in se postavili na
čelo organiziranja stavk. Vrhunec je bila splošna opozorilna stavka leta 1992, ki je bila odgovor na vladno namero, da poskusi obrzdati
inflacijo z zamrznitvijo plač, kar bi prebivalstvo
pahnilo v revščino. Po splošni stavki je Demosova vlaga razpadla. Ne le zaradi stavke, temveč tudi zato, ker so se skregali zaradi modela
privatizacije oz. delitve plena.

“

Sledilo je najuspešnejše obdobje slovenskih
sindikatov, ko so vzpostavili sistem socialnega
partnerstva s serijo kolektivnih pogodb in socialnih sporazumov. Z njimi so dobili možnost,
da v dialogu s socialnimi partnerji sooblikujejo plačno politiko in s tem makro ekonomsko politiko. Uveljavili so usklajevanje socialnih partnerjev o širokem naboru zakonodaje.
Obranili so najvišjo raven delavskih pravic in
socialne države v celotni Vzhodni Evropi. Bili
so med najmočnejšimi sindikati v svetovnem
merilu.

Kljub izjemnim dosežkom sindikalno delovanje
ni bilo preprosto. Na terenu so se stalno dogajale kršitve delovne zakonodaje. Seje ESS
so bile pogosto konfliktne. Sindikate so cepile
notranje delitve. Sindikalni pluralizem je delno
nastal kot odsev ideološke polarizacije političnega prostora, delno zaradi premalo posluha vodilnih sindikatov za interese specifičnih
skupin delavcev, delno zaradi osebnih ambicij
sindikalnih voditeljev, delno zato, ker je bilo to
modno. Pa vendarle so se sindikati ob vsem
medsebojnem rivalstvu uspeli dogovoriti o
ključnih strateških odločitvah in usmeritvah.
Sredi prejšnjega desetletja so se nakopičile
različne težave. Medtem ko so sindikati uspešno branili formalne pravice iz delovnega razmerja, je država omogočila širjenje prekarnih
segmentov zaposlovanja, kjer veljajo druga
pravila, moč delodajalcev je bistveno večja,
delavci pa so razdrobljeni. S tem se je krčila
tudi baza potencialnih članov sindikatov. Država je z neučinkovitim nadzorom in s kadrovsko
podhranjenostjo delovne inšpekcije, ki še kar
traja, dopuščala tudi množične kršitve delavskih pravic, zlasti v nizko produktivnih panogah. Osemurni delovnik je v Sloveniji samo še

pravna fikcija. Država je z mižanjem ob kršitvah
omogočala podjetjem, da so svoje rezerve v
konkurenčnem boju ustvarjala predvsem z intenziviranjem dela. Nered na trgu dela je pomenil potuho lastnikom kapitala, da so lahko
kapital razmetavali za špekulativne prevzeme
in za osebni luksuz, namesto da bi ga investirali
v tehnološki razvoj. Pogoji poslovanja so se še
zaostrili z vezavo tolarja na evro, ko centralna
banka ni več mogla stimulirati izvoznikov z drsečim menjalnim tečajem.
V tistem obdobju so delavci v gospodarstvu iz
razočaranja nad vse hujšim tempom dela začeli zapuščati sindikate. Ti pa niso našli učinkovitega načina, kako zaustaviti ta trend in kako
sindikalizirati vse številčnejše prekarce. Z upadanjem mobilizacijske moči sindikatov je oslabelo tudi socialno partnerstvo. Dodatno ga je
spodkopala država, ko je ukinila obvezno članstvo v GZS in s tem povzročila radikalizacijo
stališč te najpomembnejše socialne partnerke
na delodajalski strani. GZS je v tekmi za prostovoljne člane začela govoriti jezik posameznega kapitala in opuščala sistemski pogled, ki
olajšuje dosego racionalnih kompromisov.
Obenem so Slovenijo sredi prejšnjega desetletja zasula poceni posojila iz tujine. Tragedija
je bila v tem, da so domače banke usmerjale
ta denar predvsem v financiranje gradbenega
balona in prevzemov, torej v nakupe premoženja s prenapihnjeno vrednostjo, in ne v produktivne investicije. Te bilance so se ob izbruhu
svetovne finančne krize spremenile v bančno
luknjo. A kriza ni prišla iz tujine, nastala je doma,
zaradi strateške plitvosti in nesposobnosti naših poslovnih, finančnih in političnih elit, da bi
prepoznale in obvladovale tveganja. Ceno smo
plačali vsi, najbolj pa delavci in uporabniki javnih storitev.
Ko se je sredi prejšnjega desetletja pokvaril
kompas političnim in poslovnim elitam, so strateške napake delali tudi sindikati. Glavna je bila,
da so zavrnili pogajanja o novi SKP za gospodarstvo in izpustili iz rok možnost centralnega usmerjanja plačne politike v gospodarstvu.
Kmalu zatem je morala država zaradi inflacije
in delavskih pritiskov močno dvigniti minimalno plačo. Njena višina je prerasla osnovne tarifne postavke v panožnih kolektivnih pogodbah, ki so s tem postale obrobne. Če je bilo

usmerjanje rasti plač s kolektivnim dogovarjanjem v 90. letih jedro socialnega partnerstva,
so sredi prejšnjega desetletja sindikati izgubili
vzvode zanj. Edini preostali instrument centralnega usmerjanja plačne politike je institut minimalne plače, ki je odtlej doživel serijo dvigov
in redefinicij. Boj za plače se je preselil v parlament in vlado, socialni dialog o plačni politiki
pa je večinoma zdrsnil na raven posameznih
podjetij. Uspešen je v samo tistih podjetjih, ki
so večja in poslovno uspešna ter zmožna vlagati tudi v svoje zaposlene. Gospodarska kriza
je razmere še dodatno zaostrila in sindikati zasebnega sektorja so danes močni predvsem v
izvoznem sektorju.
Upad sindikaliziranosti v gospodarstvu, nizek
stavkovni in protestniški potencial, razkroj centralnega dogovarjanja o plačni politiki in skrčenje socialnega dialoga na posamezna uspešna
podjetja se zdijo kot strateška zmaga kapitala,
vendar so v resnici napoved skupnega poraza. V letih krize, ko so se prakse izkoriščanja še
dodatno zaostrile, so slovenski delavci ubrali
individualno strategijo boja za dostojno plačilo za delo. Ker so videli, da zakonska regulacija
trga dela v praksi ne velja, regulacija s kolektivnimi pogajanji pa ne deluje, so se začeli braniti
z mobilnostjo. Slovenija je del evropskega trga
dela in ljudje se selijo tja, kjer je bolje. Od uvedbe vladnih varčevalnih ukrepov leta 2012 dalje
so številni obupali nad tem okoljem in odšli.
Izgubili smo 38.000 delovno aktivnih državljanov. Toliko znaša razlika med tistimi državljani,
ki so se med letoma 2012 in 2018 uradno izselili, in tistimi, ki so se vrnili. Dnevni migranti v
Avstrijo sploh niso vključeni v to številko. Odselili so se večinoma mlajši in bolje izobraženi. S tem izgubljamo glavni vir bogastva, to so
ljudje s svojim znanjem in delavnostjo. Delodajalci zdaj jamrajo, da težko dobijo dobre delavce. Seveda, treba je dvigniti plače in investirati
kapital v dvigovanje produktivnosti namesto v
lastninjenje. Nekaterim podjetjem to uspeva,
nekatera pa so zaspala, ker so računala, da bo
zaradi krize socialnega partnerstva slovenska
delovna sila trajno poceni ali da bo država pomagala strateško kratkovidnim lastnikom z nižanjem davkov in s privatizacijo javnih storitev,
ki je njegova hrbtna plat.
V krizi so vse institucije. Cele vrste politik tako
rekoč nimamo in vrsta javnih sistemov je v reswww.sindikat-kc.si
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nih težavah. Posledica je stihija uveljavljanja
partikularnih zasebnih interesov, s čimer pa
izgubljamo vsi. Vzemimo samo področja stanovanj, prometa, socialnega varstva starejših,
zdravstva, spopadanja s podnebnimi spremembami, zunanje politike ali tudi strankarske
politike, kjer je le peščica organizacij strokovno dovolj močnih, da si sploh zaslužijo oznako politične stranke. Tudi sindikate omejujejo
medsebojno rivalstvo in interesni egoizmi z
osredotočanjem na interese nosilnih poklicev
dejavnosti, kar vodi v nove drobitve sindikalnih
organizacij.
Potrebujemo povezovanje med sindikalnimi
organizacijami in sinergije, s pomočjo katerih bi
usmerili moči v prodor med prekarce, v boljše
obveščanje in politično izobraževanje članstva
in v mobilizacijo za nove pridobitve v razmerah
gospodarske konjunkture. Potrebujemo tudi
strateški razmislek o glavnih izzivih prihodnosti in o prilagoditvi fokusa in načinov delovanja
sindikatov. Premisliti moramo, kaj ljudem, delavcem in sindikatom prinašajo avtomatizacija
v industriji, umetna inteligenca v storitvah in
nujnost boja proti podnebnim spremembam
z zmanjšanjem energetske in materialne potrošnje. Treba je misliti bistveno širše od partikularnih ekonomskih interesov posameznih
poklicnih skupin, če hočemo v novih razmerah
uresničevati stare sindikalne cilje zaščite šibkih.
Kakšne so zmožnosti sindikatov in drugih institucij za strateško preobrazbo in kje je tu

Pergam? KSS Pergam je sicer nastala in rasla kot raznorodna koalicija manjših sindikatov,
ki smo šli na svoje, ker smo bili nezadovoljni
z mačehovskim odnosom večjih sindikatov do
posebnih potreb specifičnih poklicnih skupin.
Vendar je Pergam morda ravno zaradi svoje
raznorodnosti in zlasti zaradi razgledanega
vodstva postal eden glavnih med tistimi sindikalnimi akterji, ki skušajo presegati interesno
ozki cehovski sindikalizem. To dokazuje predana pravna pomoč prav vsem. To dokazuje
kakovostno strokovno delo za sooblikovanje
javnih politik znotraj ESS. To dokazuje predlog
nove SKP za gospodarstvo, ki ga je pripravil in
sprožil Pergam. In to dokazujeta tudi vodenje
heterogene PSRSJS in lanski uspešen zaključek pogajanj o dvigih plač v javnem sektorju,
s katerim smo kljub partikularistični stavkovni
strategiji velikih poklicnih sindikatov izpogajali
pridobitve za vse.
Sedanja kriza vseh institucij se odraža tudi
v šibkosti sindikatov. A čeprav jim je že kdaj
v preteklosti šlo bolje, jih ne gre kar odpisati.
Pogled na časovni trak pove, da so sindikati
dolgožive in trdožive institucije, saj obstajajo
najdlje za RKC, ki je tako rekoč večna. Ozrimo
se po nekaterih letošnjih obletnicah pomembnih institucij. Organizirano gasilstvo letos praznuje 150 let, torej leto manj kot sindikalizem.
UL, ki premore največjo koncentracijo znanja
in pameti v državi, praznuje zgolj 100. obletnico. Mesto Velenje praznuje 60-letnico. Država
Slovenija je stara komaj 28 let. Sindikati so šli v
teh 151 letih skozi boljše in slabše čase, večkrat
so se morali postaviti na
nove temelje in se reorganizirati, zato računam, da
se bodo tega zmožni tudi
v prihodnje. Še vedno so
ena najbolj množičnih organizacij in ena redkih, ki
lahko marsikaj premakne
in še več ustavi. Potenciale imamo, zglede uspešnih
praks tudi. To, kar potrebujemo, sta organizacijska
inovativnost in programska smelost.

Protestni shod »Višje plače za vse« (Foto: TIT KOŠIR)
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doc. dr. Gorazd Kovačič,
predsednik Sindikata
Univerze v Ljubljani

SISTEMSKI
MODULSKI
ŠTUDIJ

LETNIK 2020/2021

mivosti tem sodelovalo tudi do 30 udeležencev.
Pomemben nam je bil cilj, da udeleženci prihajajo iz različnih okolij in sektorjev, kar nam je uspelo
doseči. Ne le to, pluralnost in različnost nivojev
predhodnih znanj udeležencev se je izkazala za
dobro tudi zaradi prenosa znanj in izkušenj med
samimi udeleženci. Predavanja oziroma delavnice, ki so potekale v živo, so bile v sejni sobi KSS
PERGAM v Ljubljani, udeleženci pa so del izobraževanja opravili v E-učilnici. Izobraževanja so
vodili strokovnjaki z zgoraj omenjenih področij,
manjši del tudi zaposleni na KSS Pergam.
Kurikulum izobraževanja oziroma teme so bile izbrane na podlagi raziskave, ki jo je v okviru ome-

Udeleženci na 1. delavnici SMŠ, 5.3.2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)

V okviru projekta »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog« smo
v decembru 2019 zaključili s prvim ciklusom izobraževanj sindikalnih zaupnikov in zaposlenih v
KSS PERGAM v okviru Sistemskega modulskega
študija – SMŠ. Izobraževanje smo končali udeleženci letnika 2018/2019. V tem letniku smo
opravili celoten predvideni ciklus izobraževanj,
to je deset modulov s področij spoznavanja okolja E-učilnice, kolektivnih dogovarjanj v Sloveniji
in drugih državah v Evropski uniji, ekonomskih
znanj, mobinga, andragoško-pedagoških in organizacijskih znanj, prenosa dobrih praks izobraževanj v sindikatih iz Švedske. Kot že rečeno, je
bilo deset modulov, kar pomeni deset zaključenih predmetov iz zgoraj omenjenih tem. Celoten
ciklus je uspešno zaključilo 20 stalnih udeležencev, na posameznih modulih pa je zaradi zani-

njenega projekta s tem namenom opravil Inštitut
za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Rezultati raziskave so v celoti na voljo na spletni strani
KSS PERGAM v zavihku E-učilnica: https://www.
eucilnica.sindikat-pergam.si/ . Raziskava z naslovom »UGOTAVLJANJE POTREB PO USPOSABLJANJU SINDIKALNIH ZAUPNIKOV ZA UČINKOVITO VODENJE SOCIALNEGA DIALOGA« je
nakazala smer načrtovanja vsebin izobraževanj
sindikalnih zaupnikov sindikatov v KSS Pergam.
Po opravljenem prvem ciklusu izobraževanj letnika 2018/2019 po temah, ki so izhajale iz potreb sindikalnih zaupnikov po tistih znanjih, ki
se jim zdijo najbolj pomembne za opravljanje
funkcije sindikalnega zaupnika, lahko ugotovimo, da so bile tako teme, kot tudi sama metoda izobraževanj uspešna. Tudi metoda kombiwww.sindikat-kc.si
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nacije izobraževanj v živo v okviru delavnic in predavanj
ter učenja v E-učilnici, t.i. »blended learning«, se je izkazala za dobro iz več razlogov. Predvsem je udeležencem
omogočala sodelovanje tudi v primeru, ko se določenega izobraževanja v živo niso mogli udeležiti. Vsebine
in prav tako pomoč s strani predavateljev pa so bile dostopne tudi po končanem predavanju oziroma delavnici.
Pomemben vidik E-učilnice je tudi, da so lahko udeleženci individualno dostopali do vsebin in nivojev znanj,
po lastnih željah, sposobnostih in hotenjih.
Za nadaljnji razvoj sistema izobraževanj sindikalnih zaupnikov v KSS PERGAM so nam zelo dragocene izkušnje
in mnenja udeležencev, saj želimo program zastaviti na
način, da se teme izobraževanj čimbolj prekrivajo z željami in potrebami po tistih znanjih, ki jih sindikalni zaupniki
potrebujejo. Glede na hitro spreminjanje okolja (zakonodaje, računalniških platform, ukrepov…) bomo stremeli k
fleksibilnosti tem, metod in načinov izobraževanja, k čemur nas je vodila med drugim tudi situacija ob izbruhu
epidemije COVID-19.
Peter Virant, Certificiran NLP coach
strokovni sodelavec KSS Pergam

“

V kolikor se želite vključiti
v posamezen modul, torej se udeležiti predavanj
in dostopati do gradiv v
E-učilnici, je to še vedno
možno. Predvideni plan
predavanj lahko spremljate na spletnih straneh
KSS PERGAM pod zavihkom E-učilnica
http://sindikat-pergam.
si/https-www-eucilnica-sindikat-pergam-si/ .

V februarju 2020 smo pričeli z novim ciklusom Sistemskega modulskega študija – SMŠ, letnik 2020/2021. Zaradi razglašene epidemije smo morali način izobraževanja prilagajati razmeram, torej del predavanj nismo
mogli izvajati v živo, temveč smo v ta namen uporabljali
spletni platformi SKYPE in ZOOM. Ne glede na razmere
smo predavanja oz. vse module izvedli po predvidenem
planu, ob tem pa smo vsebine in način izvajanja prilagajali aktualnim razmeram. Tako nam je v tem letu uspelo
izvesti že 5 modulov.
V marcu smo izvedli modul »Uvod v E-učilnico«. Dobro
je bilo, da je bil prvi modul, ki je udeležencem omogočil
znanja za delo v E-učilnici, še pred razglasitvijo epidemije, saj so ta znanja omogočila tudi možnost izvedbe
naslednjih dveh modulov v virtualni obliki, torej predavanj na spletni platformi in dela v E-učilnici. Tako nam je
že v prvi polovici aprila uspelo izvesti drugi modul z naslovom »Retorika in veščine javnega nastopanja« preko
spletne platforme Skype. V maju smo na spletni platformi Zoom izvedli modul z naslovom »Izobraževalni sistem Švedske konfederacije sindikatov LO – RUNÖ«. Izvajanje izobraževanja na virtualen način nam je odprlo
nov vidik, ki smo ga dobro izkoristili, vendar le-ta težko
nadomesti stik med predavatelji in udeleženci ter številne interakcije, ki so možne le, če so ljudje prisotni skupaj
fizično, ne virtualno. Tako nam je v juniju ponovno uspelo izvesti modul, četrti v tem letu, na način predavanja v
živo in dela v E-učilnici, in sicer s tematiko »Ekonomske
osnove za uspešno delo sindikalnega zaupnika«.

Oktobra smo nadaljevali z izobraževanjem v Sistemskem
modulskem študiju z izvedbo novega načrtovanega modula. Žal smo morali sklop dveh modulov s področja mobbinga ponovno izvajati na platformi zoom. Upamo in želimo si,
da bomo tega in tudi vse prihodnje module lahko izvedli na
predvideni način, torej s klasičnimi predavanji in delavnicami
v živo ter delom v E-učilnici. Zaradi razmer le stežka napovemo natančen urnik oziroma način izvajanja izobraževanja, zagotavljamo pa,
da bomo vse predvidene
module izvedli.
Za konec še vtis udeleženke izobraževanja Sistemskega modulskega študija
v letniku 2020/2021:

“

»Moram priznati, da sem
kar nekaj časa razmišljala,
ali se vključiti v sistemski
modulski študij ali ne. Ali
mi je tega treba? Namreč, v
coni udobja, mi je kar OK. Ampak, ali je to res vse, kar lahko naredim? Odločila sem se, da stopim iz cone udobja, v cono učenja. Vključila sem se v sistemski modulski študij v letu 2020/21.
Z udeležbo na predavanjih ugotavljam, vsakokrat bolj, da je
vključitev v sistemski modulski študij, nujna za uspešno delo
sindikalnega zaupnika. S tem smo šele lahko na poti zasledovanja cilja, da pridemo do faze, da bi izvajali visoko strokovno zastopanje interesov zaposlenih in pravic iz dela, pravic
človeka do obstoja. Eden izmed predavateljev v okviru izvajanja sistemskega modulskega študija, nam je dejal: »Če hočeš
pravico iz dela, moraš najprej koristno delat. Ne moreš kar delat, kar je šef rekel.« Vključitev v sistemski modulski študij je
za mene več kot zelo koristna. Z vidika sindikalne zaupnice in
hkrati z osebnega, življenjskega vidika. Vsebina seminarjev je
strokovna, zajema seznanitev z zakonodajo v Sloveniji in v tujini ter hkrati spoznavanje prioritet in vrednot, tudi tistih zunaj
naših državnih meja. Predavanja so mi zanimiva, zelo poučna
in hkrati vsesplošno koristna. Hvala, da sem lahko del tega sistemskega modulskega študija.«

Predavatelj 4. modula dr. Živko Bergant,
16.6.2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Alenka Mužinčič Zver,
sindikalna zaupnica Sindikata centrov za socialno delo – SINCE07, CSD Pomurje, enota Ljutomer
Peter Virant,
Certificiran NLP coach
strokovni sodelavec KSS Pergam

Projekt »Boljša usposobljenost
socialnih partnerjev za boljši
socialni dialog« sofinancirata
Republika Slovenija MDDSZ ter
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

ŠTUDIJSKI KROŽKI IN
ŠTUDIJSKI KROŽEK V
SINDIKATU KLINIČNEGA
CENTRA LJUBLJANA
Študijski krožki so oblika izobraževanja odraslih, ki so
nastali v skandinavskih deželah, predvsem v Švedski
že v prelomu iz 19. v 20. stoletje. Delavcem je bila
otežkočena pot do formalnih oblik izobraževanja, zato so se samorganizirali in začeli vzpostavljati
drugačen sistem izobraževanja, ki temelji na enakopravnosti, demokratičnosti in nehirerarhični strukturi. V tem so imeli veliko vlogo sindikati, saj so ponudili
prostor, logistiko in sredstva za izvedbo, kajti vrednote študijskih krožkov so tesno prepletene z vrednotami sindikalnega gibanja.
Lahko rečemo, da je bila švedska demokracija,
demokracija gibanja študijskih krožkov, saj je švedski tip demokracije močno podpiral gibanje študijskih
krožkov, kajti vrednote le teh so bile in so v mnogočem še vrednote švedske družbe.
V Sloveniji je razvoj študijskih krožkov potekal vse od
leta 1993, v okviru Andragoškega centra Slovenije
kot oblika izobraževanja odraslih, cilji in namen krožkov pa so se s časom spreminjali. Sprva, torej leta
1993, so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle
in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v
ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja,
motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za
učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj). Študijski krožki so oblika sodelovalnega
učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo
skupine (heterogena struktura, homogen interes), v
kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih
posameznikov in se razvijajo sodelovalne spretnosti
(komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov). Pri nekaterih lahko govorimo tudi o sekundarni
skupnosti. Tako študijski krožki potekajo v tematsko
zelo različnih sklopih od učenja klekljanja pa vse do
raziskovanj krajev ali vzpostavljanja bralne kulture.
V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM smo
se odločili, da bodo študijski krožki ena izmed oblik
14
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izobraževanja v sindikatih. Tako smo v zadnjih letih izvedli več študijskih krožkov v sindikatih KSS PERGAM. Izkušnje so dobre, tako da bomo s to obliko izobraževanj
nadaljevali.
V okviru projekta »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog« smo sodelovali tudi s
Sindikatom Kliničnega centra v Ljubljani da bi se v okviru »Študijski krožek Sindikata Kliničnega centra Ljubljana – prenos dobrih praks – primer Slovaške« seznanili z
socialnim dialogom v zdravstvu na Slovaškem. Navezali smo stike s slovaškimi sindikati, deloma proučili
vlogo sindikatov, planirali smo tudi obisk Univerzitne
nemocnice Bratislava (Univerzitetne bolnice Bratislava).
Žal je bilo delo študijskega krožka zaznamovano z epidemijo bolezni COVID 19, tako da sprva zadanih ciljev
nismo mogli izvesti. Ker pa je študijski krožek živa oblika, ki je fleksibilna in demokratična smo se odločili, da
za končni produkt dela študijskega krožka pripomoremo k osveščanju o socialnem dialogu ter vlogi študijskih krožkov.
Za delo v študijskem krožku se zahvaljujem vsem članicam in članom. Tako je pred vami nova številka SINDIKALKA .
Dovolite mi da se v svojem imenu in imenu vseh zaposlenih v KSS PERGAM članicam in članom SINDIKATA
KLINIČNEGA CENTRA V LJUBLJANI zahvalimo za ves
vaš trud v času epidemije. Vsem vam in vašim družinam
pa želimo vesele praznike in srečno novo leto.

Mentor študijskega krožka:
Peter Virant

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti
za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja,
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev,
vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na
državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na
področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
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POGOSTA VPRAŠANJA
IN ODGOVORI:
Obračam se na vas z vprašanjem, če mi lahko glavna sestra pošlje na mail novo prerazporeditev dela? Včeraj sem bila iz dežurne,
preden sem odšla domov sem pogledala
razpored na katerem sem bila napisana, da
pridem v petek zjutraj v službo. Ko sem bila
doma sem dobila SMS, da si pogledam mail,
da je glavna sestra spremenila razpored za
mesec april. Zanima me, če sem dolžna
upoštevati novi razpored, ki sem ga dobila po mailu? Nisem jim dovolila, da me
obveščajo preko maila o prihodu v službo.
Sem dolžna doma spremljati kaj dobivam
na mail..? Lahko pridem v petek v službo
zjutraj, kot je bilo prvotno na razporedu in
spregledamo ta mail?

elektronskega naslova) in na kakšen način
je do sedaj delavca obveščal o spremembah delovnega časa oz. razporeda dela. Naveden problem je potrebno gledati tudi v
luči kako naj bi delodajalec potem delavca
pravzaprav obvestil o spremembi razporeda
dela. Primeroma, če delavec ni uspel pogledati SMS sporočila in ni videl elektronskega

ni razvidno, da bi obstajal kakšen podoben
primer, na katerega bi se lahko oprli in podali bolj natančno oceno. Če pa je delavec
elektronsko sporočilo dejansko prebral in
bil o tej spremembi obveščen, bi težko argumentirali, da ni bil seznanjen z njegovo
vsebino in zato ni bil dolžan priti na delo ob
spremenjenem razporedu. Pozvati oz. obvestiti bi pa moral delodajalca, da ga mora o
spremembah razporeda dela obvestiti pisno
npr. po priporočeni pošti in ne preko uporabe informacijske tehnologije saj za to nima
soglasja in ne izhaja takšna obveza spremljanja elektronskega naslova ali uporaba
mobilnega telefona iz pogodbe o zaposlitvi
oz. opisa del in nalog, predvsem upoštevaje
tako imenovano pravico od izklopa.

delo v skrajšanem delovnem času (razen v
primerih, ki jih določa 145. člen ZDR-1). V kolikor delodajalec to stori je ravnal v nasprotju z 6. odstavkom 65. člena Zakona

Ali me delodajalec sme razpisati preko
omejitev števila ur, ki ga opravljam v skrajšanem delovnem času, ter V kolikor me delodajalec kljub temu razpiše na delo preko
teh omejitev in se to delo opravi ali lahko
zavrne izplačilo nadur?

čilo: »V primeru, ko ima delavec sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas,
je potrebno ure, opravljene preko dogovorjenega delovnega časa, obravnavati kot
nadure.«.

o delovnih razmerjih, ter nadalje zadnjo alinejo 2. odstavka 146. člena navedenega zakona. Za takšno ravnanje je predvidena tudi
globa v višini 1500 do 4000 eurov.
V kolikor pa Vas je delodajalec vseeno razpisal preko Vaše delovne obveznosti in ste
Vi to delo tudi opravili Vam je upoštevaje
2. odstavek 67. člena ZDR-1 dolžan plačati delo po dejanski delovni obveznosti oz.
izplačati nadure! Takšno stališče je zavzelo
tudi Višje delovno in socialno sodišče v sodbi: VDSS sodba Pdp 598/2014, kjer je dolo-

“

Spoštovani,
delodajalec ima obveznost obveščanja delavca o vseh bistvenih spremembah na pri delodajalcu običajen način. V
skladu z 4. odstavkom 148. člena Zakona
o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan
pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan
pred razporeditvijo delovnega časa na pri
delodajalcu običajen način. V 2. odstavku predmetnega člena je sicer pri določanju letnega razporeda delovnega časa
določeno, da delodajalec obvesti delavce
z obvestilom npr. na določenem oglasnem
mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali
z uporabo informacijske tehnologije. S sklepanjem a simili ad simile bi lahko uporabili
argument, da delodajalec lahko delavca obvesti o spremembi delovnega časa izjemoma tudi na elektronski naslov.
Seveda je potrebno upoštevati dejstvo ali
delodajalec razpolaga z elektronskim naslovom delavca (v kolikor le ta nima službenega
16
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sporočila se postavi vprašanje kaj stori delavec, če pride v službo in ugotovi spremenjen
razpored dela. Ena možnost zagotovo ostaja, da ostane na delovnem mestu in opravi
izmeno do konca, druga možnost pa je, da
ga delodajalec pošlje domov ker tisti dan ni
njegova izmena. Verjetno bi sodišče v tem
primeru presojalo upravičenost delodajalca,
da dela razpored v skladu s potrebami delovnega procesa in načinom kako je delavca delodajalec obvestil in ali je le ta bil dolžan to obvestilo upoštevati. Iz sodne prakse

“

Praviloma Vas delodajalec ne sme
razpisati preko števila ur, ki jih imate odrejenih z odločbo o skrajšanem delovnem času, za katerega ste tudi verjetno
podpisali aneks h pogodbi o zaposlitvi za

Vladimir Lazić,
predsednik

www.sindikat-kc.si

info@sindikat-kc.si

01 522 53 78

17

KAKŠNO STAROST
SI ŽELITE ?
Adi M., osebni trener

Manjše opozorilo: velika verjetnost je, da se
boste ob branju članka zamislili nad svojimi
(ne)dejanji.
Vedno znova me preseneča mentaliteta in
predvsem razmišljanje večine posameznikov
in posameznic o tem, kakšna bo njihova starost…
»Samo, da sem živ…«
»Samo, da sem živ in zdrav…«
»Upam, da me ne bo toliko bolelo v križu, kolenu, kolku, rami ipd…«
»Sploh ne vem, če bom doživel XY let…«
Prevladuje neko prepričanje, da se po 50. letu
življenje na telesni ravni kar nekako upočasni
(ali kar popolnoma ustavi) in vse, kar lahko naredite je to, da se sprijaznite s situacijo in minimizirate vse aktivnosti, ker se lahko samo še
bolj poškodujete.
Prišlo je celo do tega, da si ljudje že po 35. letu
nadenejo naziv veterana in seveda začnejo
skladno s tem tudi ravnati:
- veliko sedenja,
- držanje za križ ob vstajanju (pa čeprav križ
najbrž niti ne boli),
- zmanjšana stopnja aktivnosti in hobijev (npr.
pri malem nogometu je igro v polju nadomestilo stanje na golu, pri košarki ni več prodorov
ampak veliko metanja trojk in nič odkrivanja,
pri odbojki ni več zabijanja ter lovljenja »izgubljenih« žog, pri badmintonu se zanaša na tehniko in ni več izpadnih korakov v vse smeri, da se
ujame kakšno »perje« itd. itn.).
18
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Iskreno verjamem, upam in celo delujem v to
smer, da se ta črnogledost glede starosti spremeni.
Smisel življenja ni in tudi ne more biti, da od
določenega leta naprej samo životarimo ali še
huje, živimo v bolečinah ali še huje od hujšega, da smo nepokretni in odvisni od nekoga, ki
nam mora pomagati, da se dvignemo iz postelje in se odpravimo na toaleto.
Vse to se lahko prepreči, le prepričati morate
sami sebe, da je življenje (vredno) veliko več od
tega. Poleg prepričanja se moramo tudi disciplinirati in ravnati skladno s »pravili« zdravega
in kvalitetnega življenja.
Osebno si že od nekdaj želim, da bi v starosti
lahko izvajal večino stvari in aktivnosti, ki sem
jih izvajal v 20. letu starosti in katere izvajam
sedaj v 30. (v bistvu sem bližje 40 .letu). Neod-

visno se gibati ter gibati veliko in brez bolečin
je primaren in osnovni cilj, od katerega ne bi
smeli odstopiti niti za milimeter.
Izvajati določene telesne vaje, v katerih uživamo ali smo nekoč uživali ter so nam v velik izziv
je tudi eden od ciljev, pri katerih lahko in bi morali vsi vztrajati celo življenje.
Biti vzor svojim otrokom in morebitnim vnukom
je nekaj, kar moramo čutiti, da je tudi nekakšno
naše poslanstvo. Vcepiti dobre navade, s katerimi bo tvoja družina vzdrževala dobro kvaliteto življenja je najbrž ena najbolj vrednih zapuščin, kar jih lahko predamo potomcem.
Igrati, loviti, skakati, potepati in še marsikaj s
svojimi otroki in vnuki bo ustvarilo veliko najlepših in nepozabnih trenutkov, kar jih lahko
doživimo v življenju… in kar jih lahko z nami doživijo tudi naši otroci in vnuki ter vsi drugi iz soseščine.
Si predstavljate, da vaši otroci in vnuki odraščajo pred vašimi očmi, vi pa
ne morete pri tem aktivno sodelovati?!? Upam, da si ne. Če pa tako razmišljate, vas spodbujam, da začnite
razmišljati drugače..
Predvsem želim, da vas zgoraj napisano motivira in spodbudi k dejanjem - nič se ne bo zgodilo, če samo
razmišljamo o lepšem in bolj polnem
življenju. Kvaliteta naših življenj je odvisna izključno od nas samih in nima
smisla prenašati odgovornosti na
druge ljudi ali okoliščine.
Če malce po »hamletovsko« dramatiziram:
Biti »gibalno« odvisen ali neodvisen?
To sploh ni vprašanje.
Je pa vprašanje, kakšne odgovore
dajete starejši različici sebe (ter vsem
vašim bližnjim).
Za več informacij o zdravem načinu
življenja ter kvalitetnem staranju mi
lahko pišete na
info@kondicijska-vadba.si. Z veseljem si vzamem čas ter osebno odgovorim na vsa vaša vprašanja in dileme.
www.kondicijska-vadba.si
Adi M.
www.sindikat-kc.si
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UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATA KC

www.woop.fun

-25%

www.agenza.si

-10%

Na vsa novosklenjena avtomobilska zavarovanja

www.izlozba.net

Izbira stekleničke
je zelo pomembna!
Ekskluzivno na voljo

Dr. Brown-ove otroške stekleničke so najljubše mamam in očetom,
saj zmanjšujejo težave s hranjenjem, kot so kolike, bruhanje, spahovanje in izpuščanje vetrov.

-20%

Koda za popust

SINDIKATKC-20

-20%

Patentirani sistem z notranjim ventilom odstranjuje zrak in vakuum, kar omogoča dojenčku, da se udobno prehranjuje. Sistem
tudi zmanjšuje oksidacijo zračnih mehurčkov v mleku in pomaga ohranjati vitamine in lipide, ki so ključna hranila za otrokovo zdravje.
Popolnoma prezračena zasnova plastenke omogoča dojenje brez vakuuma. Takšno dojenje lahko tudi pomaga preprečiti nabiranje
tekočine v otrokovem ušesu.
Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo: Vaiut d.o.o., Ajdovščina

www.kondicijska-vadba.si

Terme Čatež

Terme 3000

Opis namestitve

Čatež ob Savi

Namestitev v 1 brunarici in 2 apartmajih - zidanih objektih.
Brunarica ima predsobo s kopalnico in WC-jem, dnevni
prostor s kuhinjo, v nadstropju je spalnica s štirimi ležišči,
(2+1+1). V hišici je tudi TV sprejemnik. V ceno dnevnega najema so vključene tudi karte za kopanje - za prijavljene osebe,
vendar ne več kot pet čip kartic.

Tel: 01 522 53 78
Email: info@sindikat-kc.si

Opis destinacije

Moravske toplice

Apartma Marjetica; dnevni prostor s televizijo, kuhinjo in
kavčem, raztegljivim v posteljo za dve osebe. V nadstropju je spalnica z zakonsko posteljo in kopalnica. Iz dnevne
sobe je vhod v atrij, kjer lahko v miru popijete kavico ali si
privoščite piknik v naravi. Vključene 4 kopalne karte.

Tel: 01 522 53 78
Email: info@sindikat-kc.si

Možnost uporabe: skozi vse leto, živali v objektu niso
dovoljene.
Prihod / Odhod: na dan prihoda po 13.00 uri, na dan
odhoda vrnete ključe na recepcijo do 10.00 ure

Apartma ima predsobo in kopalnico z WC-jem, kuhinja oz.
dnevni prostor s kavčem in z atrijem, v nadstropju je ločena
spalnici z zakonsko posteljo in soba z dvemi ležišči. Apartma nudi letovanje šestim osebam, v ceni dnevnega najema
je samo pet čip kartic. V apartmaju je tudi TV sprejemnik.
S programirano kartico lahko gost koristi dva vstopa –
neomejeno ur. Omejitev v času šolskih počitnic ni.
Možnost uporabe: skozi vse leto. Vodenje domačih živali ni
dovoljeno
Prihod / Odhod: na dan prihoda po 16.00 uri, na dan
odhoda vrnete ključe na recepcijo do 10.00 ure.
APARTMA

BRUNARICA

Cena za člane Sindikata KC

60,50 €

51,19 €

Cena za člane SZN KC SZN.spih.kl; SZSV
in ZN Golnik

64,06 €

54,20 €

CENA ZA NEČLANE

71,18€

60,23 €

NAJEM €/dan

od

51,19€

do 20.03.

od

55,84€

do 20.03.

Cena za člane Sindikata KC

55,84 €

Cena za člane SZN KC SZN.spih.kl; SZSV
in ZN Golnik

59,13 €

CENA ZA NEČLANE

65,70€

Apartma Nerezine

Opis destinacije

do 20.03.

NAJEM €/dan

Apartma: 2+2: spalnica z zakonskim ležiščem, otroška soba
z enoposteljnimi ležišči, kopalnica s tuš kabino, kuhinja oz.
dnevni prostor, hladilnik z zmrzovalno omaro, klima.

Lošinj, Hrvaška
Tel: 01 522 53 78
Email: info@sindikat-kc.si

Možnost uporabe: skozi vse leto, živali v objektu niso
dovoljene. Posteljnina ni vključena.
Prihod / Odhod: na dan prihoda po 12.00 uri, na dan
odhoda vrnete ključe na recepcijo do 10.00 ure

Terme Olimia

Opis destinacije

Podčetrtek

Apartma obsega: hodnik, kopalnica z WC, dnevni prostor
s kuhinjo, spalnico in balkonom. V stanovanju je satelitska
televizija, telefon in talno ogrevanje. V vasi se boste lahko odpravili na trg s trgovinicam, gostiščem z restavracijo in kavarno in živo glasbo. Za posteljno perilo, čiščenje
poskrbite sami, lahko pa čiščenje naročite proti plačilu.

Tel: 01 522 53 78
Email: info@sindikat-kc.si

Na recepciji HOTELA ROSA oddate napotnico za letovanje
in prevzamete ključ apartmaja in štiri čip kartice za vstop
v bazene. Čip kartice omogočajo dva vstopa v bazene termalnega parka in Family fun parka brez časovne omejitve.
Apartma se nahaja v vasi Lipa in nudi možnost bivanja
štirim osebam.
Možnost uporabe: skozi vse leto, živali v objektu niso
dovoljene.

NAJEM €/dan

do 20.03.

Cena za člane Sindikata KC

63,75 €

Cena za člane SZN KC SZN.spih.kl; SZSV
in ZN Golnik

67,50 €

CENA ZA NEČLANE

75,00€

AC Čikat

Opis destinacije

Mali Ložinj, Hrvaška

Prikolica ima klima napravo. Koriščenje kopalnice in WC-ja
je v javnih sanitarijah v kampu.
Od prikolice do plaže je slabih pet minut hoda.
V kampu je trgovina, restavracije.

Tel: 01 522 53 78
Email: info@sindikat-kc.si

Možnost uporabe: skozi vse leto. Posteljnina ni vključena.

Prihod / Odhod: na dan prihoda po 13.00 uri, na dan
odhoda vrnete ključe na recepcijo do 12.00 ure

od
22
22

55,84€

www.sindikat-kc.si
www.sindikat-kc.si info@sindikat-kc.si
info@sindikat-kc.si

63,75€

od

Prihod / Odhod: na dan prihoda po 12.00 uri, na dan
odhoda vrnete ključe na recepcijo do 10.00 ure

NAJEM €/dan

do 20.03.

NAJEM €/dan

do 20.03.

Cena za člane Sindikata KC

55,84 €

Cena za člane Sindikata KC

55,84 €

Cena za člane SZN KC SZN.spih.kl; SZSV
in ZN Golnik

59,13 €

Cena za člane SZN KC SZN.spih.kl; SZSV
in ZN Golnik

59,13 €

CENA ZA NEČLANE

65,70€

CENA ZA NEČLANE

65,70€

01
01522
52253
5378
78

od

55,84€

www.sindikat-kc.si

info@sindikat-kc.si

01 522 53 78
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Ime in priimek: _______________________________
STOJALO
SESTAVILA PRI FOTOMATEJA
GRAFSKEM
APARATU

PIJAČA IZ
LIMON

PREBIVALEC
SOZVOČJE NASELBINE
TONOV NA KOLIH OB
VODI

ANTON
VODNIK

SINDIKAT
KC

NARKOZA,
OMAMA

MAŠČOBA,
TOLŠČA

NAJVIŠJA
KARTA

SUHA ŽITNA
STEBLA PO
MLAČVI

	
  
	
  
	
  
	
  

KRAJ POD
KRIMOM

SINDIKAT KC

TIKOV LES
KOLOIDNA
SNOV

IZRAELSKI
PREROK

OSEBNI PODATKI

LUKA V
IZRAELU

VRSTA
SLAŠČICE
TRSNI
SLADKOR

SOLMIZACIJSKI ZLOG
VEDA O
ARABŠČINI

Ime in priimek: ________________________________________________________________________

NAVEDEK

SINDIKAT
KC

OBLAZINJENO
LEŽIŠČE,
KAVČ

IZBRANA
DRUŽBA

ZRNA
KAVOVCA

SL. POLITIK
MARJAN

DEL
OBRAZA

VISOKA GORA V ALPAH

TIBETANSKO
GOVEDO
OTOK ČAROV. KIRKE
SLADKO
BELO VINO

ILOVICA

M

Ž

PODATKI O BIVALIŠČU

BISTVO,
VSEBINA
IZUMRLA VELIKA PTICA

Ulica in hišna številka: _________________________________________________________________
Kraj: ___________________________________ Poštna številka: ______________________________

TROJANSKI
JUNAK

ANTON
TRSTENJAK

DEL
OBLEKE

BODEČ
PLEVEL

RDEČA TRAV.
RASTLINA

NOGOMETAŠ BIRSA

PODATKI O ZAPOSLITVI

LETOVIŠČE
V ČR. GORI
RANOCELNIK

KAR
NAMAŽEMO
NA KRUH
SINDIKAT
KC

Spol:

NORDIJSKA
BOŽANSTVA

ARMADA

PREJA IZ
UMETNE
SVILE

Datum rojstva: ___________________________________________

Telefon: ___________________________ E-pošta: _________________________________________

DRČA

AMERIŠKA
IGRALKA
JUDY

PRISTOPNA IZJAVA

NOVINAR
ČASNIKA
DELO, ALEŠ

VRSTA
VIŠNJE

MANEKENKA
CAMPBELL

LOVSKI
PLEN

ENICA, ENA

Organizacijska enota (SPS), oddelek: ____________________________________________________

IZBRANO
BRANJE
SLAVILNA
PESEM
DEDEK
(NAREČNO)
13. IN 10.
ČRKA ABC

Naziv organizacijske enote oz. oddelka: _________________________________________________

KLADA ZA SEKANJE DRV
4. IN 6. ČRKA
ABECEDE
ANDREJA
MALI

MAHEN
KOLEDAR
DALJŠE
ČASOVNO
OBDOBJE,
DOBA

PREBIVALEC
ŠVICE

SLAVKO
IVANČIĆ

Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni križanki, so objavljeni na spletni strani sindikata.				
Uporabniki se s sodelovanjem potegujejo za naslednje nagrade:
1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
4. nagrada:
5. nagrada:
6. nagrada:
7. nagrada:

Ime zavoda oz. podjetja:_________________________________ Kraj: _________________________
Ulica in hišna številka:___________________________________ Poštna številka: ________________

ANGLEŠKO
MOŠKO IME

SLOVENSKA
GLASBENA
SKUPINA
ANDREJ
LOGAR

KNJIGA
ZEMLJEVIDOV

Vikend paket v Portorožu za 2 osebi
Izdelek po izbiri iz linije Dr. Browns v višini 70€
Izdelek po izbiri iz linije Dr. Browns v višini 50€
Izdelek po izbiri iz linije Dr. Browns v višini 30€
Vstopnica za WOOP trampolin park
Denarnica iz kolekcije BAGS&MORE
Modna kapa

Bralci lahko svoje odgovore pošljejo ali osebno dostavijo v pisarno sindikata KC do 1.2.2021.
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani sindikata. Pogoj za sodelovanje je članstvo v sindikatu KC.

Izjavljam, da se prostovoljno včlanjujem v SINDIKAT KLINIČNEGA CENTRA, da sprejemam Statut in
program delovanja, ter s podpisom potrjujem verodostojnost podatkov. Prav tako se obvezujem, da bom
kot član aktivno sodeloval pri delu sindikata.
Članarino Sindikata KC bom plačeval v skladu s pravilniki Sindikata KC od osebnega dohodka. Sindikatu
KC dovoljujem uporabo osebnih podatkov in podatkov zbranih s to pristopno izjavo, ki jih potrebuje za
svoje delo.

Datum včlanitve: ______________________________ Podpis: ________________________________

Sindikat Kliničnega centra
Ljubljana Zaloška 2
1525 Ljubljana

01 522 53 78
info@sindikat-kc.si

