sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ
novoizvoljenim, ki prvikrat opravljate mandat sindikalnega zaupnika oziroma zaupnice

Ljubljana, 30. maja 2022

Spoštovani kolegice in kolegi,
v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) bomo v začetku junija v
dveh terminih izpeljali seminar za nove sindikalne zaupnice in zaupnike – torej za vse vas, ki
prvikrat opravljate mandat sindikalnega zaupnika oziroma zaupnice. Vljudno povabljeni, da
se nam na tem pomembnem srečanju pridružite.
Z namenom, da bi se seminarja zagotovo lahko udeležili in da boste torej svojo prisotnost
laže uskladili s siceršnjimi obveznostmi, bomo seminar, kot rečeno, organizirali dvakrat, v
dveh terminih, in sicer:
v ponedeljek, 6. junija 2022, ob 14. uri
in
v ponedeljek, 13. junija 2022, ob 10. uri

V obeh terminih bo seminar potekal v Hotelu Mons (Four Points), Pot za Brdom 4, Ljubljana,
trajal pa bo predvidoma tri ure.
Seminarja se torej lahko udeležite v enem od obeh navedenih terminov, prijavo s podatkom
o izbranem datumu pa nam, prosimo, posredujte na elektronski naslov tanja.bukac@sviz.si.
Prijave za prvi termin zbiramo do najpozneje četrtka, 2. 6. 2022, do 12. ure, za drugi termin
pa do najpozneje četrtka, 9. 6. 2022, prav tako do 12. ure. Vljudno vas prosimo, da s
prijavami pohitite, saj je število udeležencev v posameznem terminu omejeno.
Predlagani dnevni red:
1. Pozdrav predsednice Glavnega odbora SVIZ (Jelka Velički, predsednica GO SVIZ)
2. Ključne naloge sindikalnih zaupnic in zaupnikov v luči aktualnega dogajanja (Branimir
Štrukelj, glavni tajnik SVIZ)
3. Osnovne informacije o organiziranosti in aktivnostih SVIZ Slovenije:

a) Statut SVIZ s poudarkom na nalogah in vlogi sindikalnih zaupnic in zaupnikov (Nadja
Götz, pomočnica glavnega tajnika)
b) Pravilnik o članarini in plačilu članarine (strokovna služba SVIZ)
c) Medsebojno informiranje (strokovna služba SVIZ)
d) Počitniška stanovanja (strokovna služba SVIZ)
4. Pravni položaj zaupnika oz. zaupnice in njuna zaščita (strokovna služba SVIZ)

SVIZ Slovenije bo povrnil stroške v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov funkcionarjem in
članom SVIZ Slovenije za udeležbo na sindikalnih aktivnostih.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni,

Jelka Velički, l.r.
predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, l.r.
glavni tajnik SVIZ

