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Sindikat kulture in narave Sloveniie

Glosa spr eiela poroiilo
o poslovaniu

Glavni innadzotni odbor Glose, Sindikata kulture Tnnarave Slovenije, sta na torkovi seji
obravnavala poroiilo o poslovaniu v lanskem letu, odloiili pa so se tudi glede udeleZbe na

bliZniem statutarnem kongresu ZSSS.

Po dokaj odkriti ruzpravi
o relativno teZkem finand-
nem stanju sindikata so se
odloii l i , da odpovejo ne-
zgo dno zav ar ov anje dl anov
organov Glosa,  ohrani jo
pa nezgodno zavarovanje
za vse ilanice in ilane sin-
dikata. Veliko tazprave so
povzrodili stroSki storitev in
s tem Y zvezi so sklenili, da
mora ZSSS posredovati na-
tandno opredeljene stro5ke,
ki jih Glosi zaraiunava po
dogovoru, sprejetem pred
leti na ravni predsedstva
ZSSS. Sicer pa so sprejeli
poroiilo o poslovanju sin-
dikatav letu 2013.

Za delegate Glose na sta-
tutarnem kongresu ZSSS,
ki bo v za(.etku junija, so
imenovali podpredsednika
Andreia Srako, podpred-

rl

nastopih na odprti sceni)
ostaja 5e nedokon(anega.
Denls Miklaviiil ki vodi
sindikalno podruZnico Glo-
se na RTV Slovenija, pa je
opozoril, da jih zlasti Sindi-
kat kulturnih in umetniSkih
ustvarjalcev RTV Slovenija
ovira pri njihovem polno-
pravnem sodelovanju v tej
ustanovi. Vse bolj se nagiba-
jo kustreznemu javnemu in
pravnemu ukrepanju, nekaj
upanjapa gojljo do novega
direktorja, ki naj bi nastopil
v kratkem.

Glosa poziva vse dlane k
humanitarni pomoii priza-
detim, ki so jih ta in prej5nii
teden prizadele katastro-
falne poplave; tudi Glavni
odbor Glosa bo dal nekai
denarnih sredstev.

M. B.

sednico Teo Lukan Klav- lavcev in organizatorjev
ier in predsednika Mitio (SKTDO). Njen predsednik
Su5tarja. Nekaj trpkih je Janez Kocian se bo to
letelo na neaktivnost sindi- jesen upokojil in bi rad,
kalnih zaupnikov in sicer5- da ta organizacijska obrlika
njepomanjkanjezagnanosti Glose deluje 5e naprei, saj
med dlani, zlasti v Sindikalni veliko dela (zlasti ureditev
konferenci tehniinih de- pravic pri gostovanjih in
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29. MAJA BO IZSIA TEMATSKA STNVTLKA DETAVSKE
ENOTNOSTI O PROBLEMATIKI DELOVNEGA ENSNI

tt Spo5tovan ailanica,spo5tovan iilan,spo5tovani zaupnik!

V uredniStl'u Delavske enotnosti pripravljamo tematsko Stevilko, v kateri bomo celovito obravnavali proble-
matiko delovnega iasa: kak5ne so zakonske opredelitve, kaj se dogajav praksi, sodno prakso in podobno. Iz5la bo
29. maja.

Obravnavali bomo kljudne probleme delovnega dasa:
. delovni das kot eden najpomembnej5ih,elementov delovnega nzmerja;
. kaj se Steje v delovni das;
. kako se obravnava ias, ki ga delavec porabi zapreyoz na delo inz dela, na sluZbeni poti, na izobralevanju itd.;
. neenakom erna razporeditev in za(asna prerazporeditev delovne ga (asa;
. polni delovni tas;
. efektivni delovni ias;
. vse o nadurnem delu;
. razporejanje delovnega dasa, nadurno delo in sodna praksa;
. delovni das v javnem sektorju;
. in 5e in 5e o delovnem dasu.

Delavsko enotnost z osrednjo temo o problematiki delovnega dasa lahko do 26. rnaia naro(ite z narodilnico, po
telefaksu 07/232-72-55 ali po elektronski po5ti de@sindikat-zsss.si. Narodilnico najdete tudi na spletni strani www.zsss.
si v rubriki Delavska enotnost/Predstavitev.

5e rnisel iz tematske Stevilke Delavske enotnosti o problematiki delovnega iasa:
>V efektivni delovni das se mora v5tevati rudi das tehnolo5kih odmorov, das priprave na delo in das zakljudka dela,

das deZurstva, das ko je delavec na delovnem mestu, pa ne opravl ja del iz nzlogov na strani delodajalca in podobno.
Torejvsak tas, ki ga delavec prebije na nadin alVinv kraju kot doloti delodajalec!(

Bodite informirani in krepite delavski tisk!
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