
Vsebinsko poročilo 2019

1. Odbor za socialne zadeve (Katja Gartnar): Izvedena je bila humanitarna akcija s prodajo krofov v
času pusta 2019. Poleg tega je bila izvedena tudi zbiralna akcija šolskih potrebščin »Šola za vse«, 30
zbirnih mest v 12 občinah po Sloveniji: zbirale so se šolske potrebščine. 

2. Odbor za mednarodne zadeve (Vladana Rančić):  Vladana je prispela  v  juniju 2019.  Objavila je
članek,  govorila  na  letni  konferenci,  organizirala  makedonsko  večerjo,  prijavlja  projekt  KA2,
pomaga pri administraciji.

3. Odbor za trg dela (Dejan Navodnik): Izvajali so se bralni krožki enkrat mesečno, ki so se izvajali do
vključno junija in ponovno so se začeli z oktobrom 2019. Sodelovanje pri pisanju magistrske naloge
Problematika prekarizacije in stopnja socialne varnosti delavcev, ki opravljajo delo preko spletnih
platform,  ki  je  sedaj  objavljena  na  Repozitoriju  Univerze  v  Ljubljani.  Decembra  2019  je  bil
prijavljen projekt ŠIPK z naslovom Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila
samostojnih  odjetnikov.  Kot  društvo  smo  postali  del  mreže  EAPN,  ki  deluje  na  ravni  EU  in
organizira med seboj nevladne oragnizicija iz različnih držav. V okviru tega je organizirana tudi
mreža v Sloveniji, kjer smo tudi nacionalni koordinatorji. 

4. Odbor  za  pravne  zadeve  (Barbara  Murn):  Mesečni  pravni  nasveti,  večinoma  vsak  mesec,
individualno pravno svetovanje prekarcem (cca 20 primerov – aprila 2019 smo začeli šteti), vmes je
bil  tudi  kompleksnejši  primer  delavke  klicnega centra,  pomoč  pri  tem,  da je  podala  prijavo  na
Inšpektorat za delo, brezplačni pravni nasveti na dnevu odprtih vrat. 

5. Terensko delo (Hana Radilovič): Nimamo uradnega odbora, morda bi ga bilo potrebno ustanoviti.
Začelo se je januarja, ko so nam študenti arhitekture poslali pismo o izkoriščanju v birojih, sestanki s
študenti arhitekture so se odvijali do marca, obiskana je bila seja senata, kjer se je nudila pomoč in
podpora  študentom  proti  pravilniku,  ki  bi  normaliziral  stanje.  Orginizirali  so  se  tudi  sestanki
različnih iz arhitekturne stroke,  da bi  se ustanovil  sindikat. To se je potem ohladilo,  ker ni  bilo
konsenza, kaj bi sindikat delal. Poleg tega je naša članica zaradi zdravstvenih razlogov morala malo
popustiti. Še vedno pa sodelujemo z delavci v arhitekuri.

6. Ostali  projekti  (Borut  Brezar):  Nacionalna  konferenca  (okoli  70  ljudi,  pomembne  razprave,
strokovnjaki ki so izrazili zanimanje za nadaljnje sodelovanje), poletni tabor, omembe v medijih (več
kot 20krat) ipd.


