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PODPORA
SINDIKATU ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA DOMA UPOKOJENCEV KRANJ
PRI PRIZADEVANJIH ZA IZBOLJŠANJE DELOVNIH RAZMER
V Sindikatu Glosa kar ne moremo verjeti: praktično ne mine dan, da ne bi na sedež glavnega
odbora prispela slaba novica o nesramnem, poniževalnem ali drugače neprimernem odnosu
delodajalca do lastnih delavcev. (Če zvemo za kakšno dobro prakso, jo sicer javno pohvalimo, graje
vredno ravnanje pa obsodimo. Vaše, spoštovano vodstvo javnega zavoda, žal sodi med slednje.)
Seznanjeni smo, da sta vas Območna organizacija ZSSS Gorenjske in Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Doma upokojencev Kranj dalj časa opominjala na nesprejemljive poteze, med
drugim na večletno nespoštovanje kolektivne pogodbe zaradi nepravilno (prenizko) obračunanih in
izplačanih potnih stroškov, zaradi česar je velikemu številu najbolj obremenjenih in zelo slabo plačanih
delavcev nastala velika škoda. Par let so vas pozivali k sanaciji nezakonitega stanja, ker ste ubrali pot
zavlačevanja, groženj, pritiskov in vlaganja tožb na podlagi vprašljivih osnov, vse z namenom, odvrniti
delavce od njihovih zahtev, utišati sindikat in dokazati svoj prav (ki to ni). Izkazali ste tudi nespoštljiv
odnos do davkoplačevalcev, ker ste razmetavali javni denar za pravne svetovalce in odvetnike,
namesto da bi se gospodarno in v vsestransko korist izvensodno pogodili. Ravno tako ste ignorirali
opozorila, da neurejenost določenih segmentov organizacije dela /neenakomerno in neustrezno
(pre)razporejanje delovnega časa, prevelika količina in način izvajanja dela, skopo in zategovalno
odmerjen čas za oskrbo posameznega varovanca dóma/ ne škodi le delavcem in medsebojnim
odnosom, marveč resno ogroža kakovost oskrbe varovancev. Na to preobremenjeni delavci težko
pristajajo, saj zanje oskrbovanci niso predmeti, niso številke, so LJUDJE!
Ker sindikalisti niso odnehali, ste morali, gospa direktorica, predsednici sindikata Nataši
Malnar in njeni namestnici Evi Kovačec izreči še pisni opozorili pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
Vas je v to prisilila vaša ugledna funkcija, ki jo nosite? Saj ste vendar direktorica, kajne …
Naše mnenje je drugačno: direktor (predvsem javnega zavoda) je le prvi med enakimi.
Njegova dolžnost ni biti tiran, biti mora motivator in vodja. Zato si ne ustvarjajte sovražnikov po
nepotrebnem, nemudoma prekličite opozorili navedenima delavkama in se lotite izboljšave delovnih
razmer! Ali pa odstopite in žezlo prepustite kompetentni osebi.
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