8

2. APRIL 2005

MED NAMI

©T. 7

©OLSKI RAZGLEDI

[novice]
5.—8. marec 2005 * Vilnius

Seminar o socialnem dialogu
V glavnem mestu Litve je potekal seminar o socialnem dialogu v
izobraæevanju, ki se ga je udeleæilo pribliæno 45 predstavnikov
uËiteljskih sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope. Kot gost je
bil navzoË tudi litvanski minister za πolstvo Remigijus Motuzas,
sicer pa so udeleæenci izmenjali izkuπnje in izpostavili teæave, s
katerimi se sreËujejo v svojih dræavah. Predstavnik Evropske komisije je podrobno predstavil razvoj socialnega dialoga v Evropi
in evropske direktive na tem podroËju. Sodelovalo je tudi nekaj
zahodnoevropskih sindikatov, ki so pripravili pregled njihovih πolskih sistemov, socialnega dialoga v izobraæevanju ter s tem povezane glavne teæave. Zlasti zanimiva je bila predstavitev skupnega projekta dræav ob Baltskem morju, ki æe nekaj let uspeπno
sodelujejo in izmenjujejo dragocene izkuπnje o tem, kako odpravljati teæave v πolstvu.

7. marec 2005 * Ljubljana

Prvi sestanek Sviza in ministra za kulturo
PrviË po imenovanju dr. Vaska Simonitija na mesto ministra za
kulturo so se z njim in drugimi predstavniki Ministrstva za kulturo (MK) sestali Svizovi predstavniki. Na dnevnem redu se je
znaπlo precej toËk - od novega plaËnega sistema in orientacijskih
delovnih mest, do normativov in standardov za delo in financiranje dejavnosti v kulturi. Predstavniki Sviza in MK so izmenjali
staliπËa glede nekaterih aktov s podroËja kulture, ki so æe pred
sprejemom. Govorili so tudi o katalogu delovnih mest v skupini G
v sklopu pogajanj za kolektivno pogodbo za kulturo, ob koncu pa
je mag. Mojca Jenko, predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij, ministru predlagala podpis dogovora o vzpostavitvi medsebojnega dialoga in sodelovanja med MK in Svizom. Minister Simoniti je obljubil, da se bo zavzel za zboljπanje poloæaja
zaposlenih v kulturi in da se bo trudil vsaj delno ugoditi zahtevam sindikalne konference kulturnih organizacij.

10.—11. marec 2005 * Bled

3. izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice
in zaupnike v osnovnih πolah
Od 110 vabljenih sindikalnih zaupnic in zaupnikov z obmoËnih
odborov Ljubljane in okolice ter Idrije se jih je seminarja na Bledu udeleæilo 59 (54 %).

15. marec 2005 * Ljubljana

[uvodnik)

BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

Kdo bo zaπËitil uËitelje
Dræavni zbor Republike Slovenije bo na majski seji odloËal o spremembah Zakona o osnovni πoli, kar ni posebno preseneËenje, saj so bile napovedane æe v koalicijski pogodbi strank parlamentarne veËine. Dr. Milan
Zver predlaga, da se spremeni naËin zunanjega preverjanja znanja. Ukinilo se bo nacionalno preverjanje po
prvem triletju, po drugem bo ostalo preverjanje prostovoljno, ob koncu osnovne πole pa se bo preverjalo znanje iz maternega jezika in matematike, tretji predmet
pa bo izmed obveznih predmetov vsako leto sproti doloËil πolski minister. Uspeh pri nacionalnem preverjanju
ne bo veË vplival na oceno devetega razreda in na zakljuËek osnovne πole, kar je najveËja in najbolj problematiËna sprememba. Spremembe bodo vplivale na veliko ljudi - na uËence, njihove starπe in uËitelje -, zato
sprejemanje teh sprememb po skrajπanem postopku ni
primerno. Tako namreË ni Ëasa za poglobljeno strokovno razpravo niti za analizo o uËinkovanju sprememb.
Ob tem, da zunanje preverjanje znanja ne bo veË vplivalo na oceno konËnega uspeha v osnovni πoli, se mi
poraja vpraπanje, kakπen bo odnos uËencev do preverjanja, ki naj bi po novem sluæilo le kot povratna informacija o kakovosti znanja posamezne generacije in
opravljenega pedagoπkega dela na posamezni πoli ali
pri posameznem uËitelju. Povsem upraviËeno lahko priËakujemo, da uËenci preverjanja, ki ne bo vplivalo na
spriËevalo, ne bodo vzeli hudo resno. To bo relativiziralo vrednost pridobljenih podatkov. Analize, pridobljene

na podlagi tako popaËenih podatkov - seveda, Ëe bodo uËenci
lahkotno pristopali k preverjanju -, ne bodo odraæale realnega stanja stvari in bi lahko napeljevale πolske
oblasti k napaËnim odloËitvam o potrebnih spremembah. Skoraj vse evropske dræave poznajo razliËne oblike
zunanjega preverjanja in v veËini dræav so doseæki pomembni tudi za vpis na srednjo πolo. Pri nas tega ne
bo. Se bodo vrnili æe pozabljeni Ëasi sprejemnih izpitov
na najbolj zaæelenih srednjih πolah?
Nekateri strokovnjaki so æe upraviËeno opozorili, da
je pri predlaganih spremembah najbolj problematiËno,
da bodo ocene uËiteljev postale kljuËno merilo za vpis
v srednjo πolo. To pa pomeni, da se bo pritisk starπev
na uËitelje, naj dvignejo oceno, ki otroku onemogoËa
vpis na æeleno πolo, zagotovo izrazito poveËal. Najbolj
uspeπni pri tem bodo vplivni starπi, ki bodo vzeli v precep ravnatelja. Ta pa bo rotil, svaril - da ne reËem kaj
hujπega - uËitelja, naj vendar ravna razumno in zviπa
oceno. UËitelji bodo ob koncu πolskega leta pod πe
hujπim stresom kot zdaj in potroπili bodo ogromno
energije, ko se bodo spoprijemali s pritiski. Nekateri
pa bodo slabo spali in se ukvarjali z moralnim maËkom, saj bodo pri sebi vedeli, da viπja ocena ni bila
zasluæena.
Kdo bo zaπËitil uËitelja pred temi pritiski?! Ga bo minister? Ali pa ga bomo, kot je to æe v navadi, spet pustili, da se bo kuhal v lastnem soku?

38. seja Izvrπilnega odbora Sviza
Na seji so se Ëlanice in Ëlani IO Sviza seznanili s stanjem v pogajanjih glede letoπnje uskladitve plaË v javnem sektorju, in pregledali predloge sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plaË
v javnem sektorju. V zvezi z napovedanim hitrim postopkom parlamentarne obravnave sprememb Zakona o osnovni πoli je IO
Sviza sprejel sklep, da bo dræavnemu zboru predlagal obravnavo
po rednem postopku. Tako pomembne spremembe je namreË
smiselno obravnavati s precejπnjo obËutljivostjo in strokovno. IO
Sviza je sklenil tudi, da bo Glavnemu odboru predlagal, naj izpelje naslednjo SkupπËino 30. novembra in 1. decembra prihodnje
leto v ZreËah, slednji pa je ta predlog na svoji seji teden dni pozneje tudi potrdil.

17. marec 2005 * Ljubljana

Obisk misije Mednarodnega denarnega sklada
V Sloveniji je bila od 9. do 22. marca letos na obisku misija Mednarodnega denarnega sklada, ki se je æelela sestati tudi z glavnim tajnikom Sviza. Na sestanku so govorili o politiki plaË v javnem sektorju v letih 2005 in 2006 ter poteku letoπnjih pogajanj
o strukturi plaË in uskladitvi izhodiπËne plaËe v javnem sektorju.
V Svizu vabilo na ta sestanek ocenjujemo kot priznanje, da smo
kot najveËji reprezentativni sindikat v javnem sektorju pomemben sogovornik pri vseh kljuËnih vpraπanjih tudi mednarodnim organizacijam.

17.—18. marec 2005 * PodËetrtek

4. izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice
in zaupnike v osnovnih πolah
»etrtega seminarja za osnovnoπolske zaupnice in zaupnike se je
udeleæilo 72 od 106 (68 %) vabljenih zaupnikov z obmoËnih odborov Lenart, Ormoæ, Podravje, Ptuj, Slovenska Bistrica in Zasavje.
S tem seminarjem so se sklenili izobraæevalni seminarji za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih πolah za to πolsko leto.
Na seminarje v Laπko, na Bled in v PodËetrtek je priπlo 247 zaupnikov, ki so se na teh seminarjih seznanili z aktualnimi dogajanji v sindikatu, se pouËili o nekaterih pomembnih pravnih temah
in dobili odgovore na pravna vpraπanja. Strokovnjaki so jim predstavili uËiteljski poklic v Evropi, dobili so nekaj nasvetov o tem,
kako komunicirati s sodelavci in ravnatelji, precej pa so zvedeli
tudi o zelo aktualnem nasilju v πoli.

21.—22. marec 2005 * Bled

Dvodnevna seja Glavnega odbora Sviza
Zaradi obseænega dnevnega reda je bila tokratna pomladna seja
Glavnega odbora Sviza dvodnevna. Pomembnejπi sklepi so predstavljeni v posebni rubriki.

25.—27. marec 2005 * Ankara

Kongres turπkega sindikata Egitim Sen
Glavni tajnik Sviza Branimir ©trukelj se je na povabilo najveËjega
turπkega sindikata udeleæil njihovega kongresa, na katerem je
sodeloval tudi kot Ëlan izvrπilnega odbora Izobraæevalne internacionale. V svojem pozdravnem govoru je govoril o nesprejemljivosti omejevanja in oteæevanja dela sindikatov ter pritiskov nanje. Pred kratkim je prav Egitim Senu dræava grozila s prepovedjo
delovanja, vendar je ustavno sodiπËe sprejelo oprostilno sodbo.
Po mnenju Branimirja ©truklja morajo tudi ali πe zlasti v izobraæevanju veljati demokratiËna naËela, prav tako pa si moramo prizadevati omogoËiti izobraæevanje vsem.

[glavni odbor)

Pomladne odloËitve
◗ »lanice in Ëlani Glavnega odbora Sviza so se sestali
na dvodnevni seji in razpravljali o mnogih pomembnih
vpraπanjih, med drugim o Zakonu o sistemu plaË v javnem sektorju (ZSPJS) in predvsem o mogoËih viπinah
julijske uskladitve izhodiπËne plaËe. Sprejeli so tudi finanËni naËrt za to leto, osrednja toËka tokratne seje
pa so bile volitve predsednice Glavnega odbora za prihodnji dve leti.
Dogovor med sindikati in
vlado o viπini uskladitve izhodiπËnih plaË πe ni doseæen in usklajevanja o tem πe
potekajo. Glavni odbor je
sklenil, da naËeloma ne nasprotuje posebni proraËunski
postavki, kjer bi se zbirala
sredstva za odpravljanje razlik med plaËami primerljivih
poklicev. A Sviz bo vztrajal,
da se za ta posebni sklad,
namenjen odpravi nesorazmerij med plaËami, nameni
manjπi del, veËji del pa dvigu izhodiπËne plaËe.
Glavni odbor je sklenil πe,
da Ëlanici sindikata, ki ji je
pred kratkim pogorela hiπa
in se je znaπla v izjemno teækem socialnem poloæaju, dodeli izredno nepovratno denarno pomoË v najviπjem
mogoËem znesku glede na
pravilnik - pet zajamËenih
plaË ali 271.925 tolarjev.
Predsednica Glavnega odbora Sviza tudi po volitvah
prihodnji dve leti ostaja Nevenka TuËiË, predsednica
Sindikalne konference predπolske vzgoje. V nadaljevanju si lahko preberete njeno
predstavitev in naËrte za prihodnje.
Nevenka TuËiË, predsednica sindikalne konference

predπolske vzgoje, Ëlanica
Izvrπnega odbora Sviza, si
svoj prispevek za uËinkovito
delovanje v funkciji predsednice Glavnega odbora
Sviza zamiπljam takole: IzhodiπËe za moje delovanje
so usmeritve, ki so bile za
mandatno obdobje 2002/
2006 sprejete na 6. skupπËini Sviza, sklepi Glavnega
odbora in Izvrπnega odbora
Sviza. S svojim ravnanjem
æelim prispevati k utrjevanju
demokratiËnih odnosov v
sindikatu ter spodbujati solidarnost med Ëlani in posameznimi dejavnostmi, ki so
vkljuËene v Sviz. Skrbela
bom za enakopravni poloæaj

sindikalnih konferenc v Svizu, ne oziraje se na njihovo
velikost, πtevilËnost ali vrsto dejavnosti. Trudila se
bom, da bodo vsem dane
enake moænosti za uresniËevanje ciljev. Prizadevala si
bom, da bi bilo sodelovanje
med predsedniki obmoËnih
odborov in Izvrπilnim odborom Sviza πe intenzivnejπe.
Pri vpraπanjih, pri katerih ne
bomo enotni, si æelim v strpnem dialogu iskati kompromisne reπitve. Skuπala
bom πe zboljπati strokovno
raven delovanja sindikata. V
prihodnjih dveh letih vidim
naslednje prednostne naloge: uveljavitev Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju, sklenitev Kolektivne pogodbe za javni sektor, spremembe branænih kolektivnih
pogodb, oblikovanje konfederacije in dograjevanje organiziranosti Sviza. Na mednarodnem podroËju se mi
zdi zelo pomembno, da bi

Nevenka TuËiË

imel Sviz Ëim veË stikov z
drugimi sindikati, medsebojnih sreËanj in moænosti izmenjave izkuπenj, kar bo
Svizu v veliko korist.
Ob dozdajπnjem opravljanju funkcije predsednice
Glavnega odbora sem dobila
mnogo izkuπenj, ki so nedvomno rezultat medsebojnega sodelovanja kolegov v
Svizu in zaposlenih.
Kot predsednica bom, Ëe
mi bo dano, delo nadaljevala, suvereno predstavljala,
zastopala in πËitila interese
sindikata, predvsem pa Ëlanstva.

SVIZOV SVETOVALNI TELEFON
ZA ÆRTVE NASILJA

01 244 09 18
torek od 16. do 18. ure
Ëetrtek od 13. do 15. ure
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[mednarodno]

[pogajanja]

Globalni akcijski teden
Od 24. do 30. aprila letos bo v organizaciji Izobraæevalne internacionale in njenih
partnerjev v globalni kampanji za izobraæevanje (Global Campaign for Education) potekal æe πesti t. i. globalni akcijski teden (Global Action Week). Naslov tokratnega akcijskega tedna je Izobraæujmo, da premagamo
revπËino.
Aprila leta 2000 se je 185 predstavnikov
vlad v Dakarju obvezalo, da bo do leta 2015
zagotovilo izobrazbo za vse. Namen globalnega akcijskega tedna je vse, ki imajo moË odloËanja, opozarjati na to obljubo ter vztrajati,
da bodo vlade in drugi odgovorni omogoËili
brezplaËno in kakovostno izobrazbo za vse.
Letoπnji globalni akcijski teden je πe zlasti
pomemben zato, ker sovpada z neuspehom
pri doseganju cilja o enaki zastopanosti
obeh spolov v primarnem izobraæevanju, ki
naj bi ga dosegli prav letos. V sklopu akcijskega tedna bo organizirana akcija Poπljite
mojega prijatelja v πolo. Otroci in odrasli po
vsem svetu bodo iz papirja in drugih materi-
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alov izdelovali lutke v naravni velikosti, ki
bodo simbolizirale 105 milijonov otrok, ki nimajo moænosti hoditi v πolo, in 860 milijonov nepismenih odraslih. VeËina od teh je
deklic ali æensk.
Trenutno je na svetu πe veË kot sto dræav,
ki ne omogoËajo brezplaËnega osnovnega πolanja. Izobraæevanje lahko za marsikaterega
otroka, predvsem pa to velja za deklice, pomeni izhod iz zaËaranega kroga bolezni, lakote in revπËine. V Burkini Faso se je z vpeljavo
brezplaËnega πolanja deleæ deklic v πolah v le
enem letu poveËal kar za 41 odstotkov. Æenske, ki imajo za seboj vsaj eno leto πolanja,
imajo v povpreËju za 10 do 20 odstotkov viπje plaËe od tistih, ki se niso πolale. Prav tako
je pri materah, ki so same hodile v πolo, precej bolj verjetno, da bodo tudi same poslale v
πolo svoje otroke.
In za konec - Ëe bi letos uresniËili cilj o enakem deleæu deËkov in deklic v izobraæevanju,
bi letos umrlo kar milijon otrok manj, kot jih
bo sicer!

[pravna pisarna] Piπe TONE SELI©KAR
Strokovno izobraæevanje
in spopolnjevanje zaposlenih

[predstavitve]
ObmoËni odbor
Kranj

V prejπnji Pravni pisarni na Svizovih straneh v ©olskih razgledih (©R, πt.
5, 5. marca 2005) smo napovedali, da bomo tokrat podrobneje predstavili pravice in dolænostih delavca in delodajalca pri posameznih oblikah
izobraæevanja.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) govori o medsebojnih pravicah pri izobraæevanju zelo na sploπno ter prepuπËa konkretnejπo ureditev pogodbi,
sklenjeni med delavcem in delodajalcem pred zaËetkom izobraæevanja,
ali kolektivnim pogodbam. V 173. Ëlenu ZDR doloËa, da ima delavec, ki
se izobraæuje (ne glede na to, ali se izobraæuje v interesu delodajalca ali
v svojem), pravico do odsotnosti, ko prviË opravlja posamezni izpit, ter
da je ta odsotnost plaËana. Ne doloËa pa, ali gre za πtudijski ali redni
dopust.
Podrobneje ureja pravice in dolænosti Kolektivna pogodba za vzgojo in
izobraæevanje (KP VIZ). Pravice in dolænosti obeh strank so razliËne glede
na to, ali gre za (a) stalno strokovno izobraæevanje, spopolnjevanje in
usposabljanje, (b) za izobraæevanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe
v interesu zavoda in kadar delavca na tako izobraæevanje napoti zavod,
drugaËe so pravice doloËene tudi, Ëe se delavec za izobraæevanje odloËi
iz lastnega interesa (c).
Stroπke stalnega strokovnega izobraæevanja, spopolnjevanja in usposabljanja, vkljuËno z nadomestilom plaËe, plaËa zavod. Delavcu prav tako pripada povraËilo stroπkov, povezanih s tem naËinom izobraæevanja,
in sicer: potni stroπki, kotizacija ter stroπki bivanja.
Delavcu, ki se izobraæuje za pridobitev javno veljavne izobrazbe v interesu zavoda ali ga je zavod poslal na tako izobraæevanje, pripada: za vsako prvo opravljanje izpita na ravni do V. stopnje 3 dni dopusta, na viπji in
visoki stopnji 5 dni, za zakljuËni izpit do V. stopnje 10 dni, za diplomo
15 dni, za opravljanje izpita na podiplomskem πtudiju 10 dni, za magistrsko nalogo 25 dni, za pripravo doktorske disertacije 35 dni. V vseh primerih gre za delovne dni πtudijskega dopusta. Delavcu pripada tudi povrnitev stroπkov πolnine, razen Ëe zavod ni sam kril teh stroπkov. V primeru, da poteka izobraæevanje med delovnim Ëasom, se ta Ëas πteje v redni
delovni Ëas, delavec pa ima enake pravice, kot da bi delal. Pri zgoraj navedeni vrsti izobraæevanja zavod in delavec skleneta pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.
V primeru, da se delavec za pridobitev javno veljavne izobrazbe izobraæuje v svojem interesu, zavod omogoËa tako izobraæevanje v skladu s
svojimi moænostmi.
V primeru, da se z zakonom spremenijo pogoji za opravljanje dela in se
delavec izobraæuje v svojem interesu, da bi pridobil novozahtevane zakonske pogoje za opravljanje dela, mu za vsako prvo opravljanje izpita
pripadata dva delovna dneva dopusta, za pripravo na zakljuËni izpit 7 delovnih dni in za pripravo diplome 10 delovnih dni dopusta. S pogodbo so
lahko pravice urejene tudi ugodneje za delavca.
Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez nadomestila plaËe do
30 delovnih dni v posameznem koledarskem letu v primeru strokovnega
izobraæevanja.
Delavci imajo pravico in dolænost, da se izobraæujejo pri ustreznih izobraæevalnih zavodih v Sloveniji. V primeru, da v Sloveniji ni ustreznih zavodov, so lahko napoteni tudi na izobraæevanje na tujem.
Delavec, ki ga je zavod poslal na izobraæevanje, je dolæan ostati na delu v zavodu πe toliko Ëasa po konËanem izobraæevanja, kolikor Ëasa je izobraæevanje trajalo.
V vsakem primeru, predvsem v primeru daljπega izobraæevanja, priporoËam, da zavod in delavec skleneta medsebojno pogodbo o izobraæevanju.

ObmoËni odbor Sviza Kranj je tretji najveËji
Svizov obmoËni odbor in ima 1.660 Ëlanic in
Ëlanov. Naπi Ëlani prihajajo s 33 zavodov iz Vlasta Sagadin
predπolske vzgoje, osnovnih, srednjih in glasbenih πol, kulture in
visokega πolstva. ObmoËni odbor je bil ustanovljen pred 12 leti,
sedeæ pa ima na Poπtni 3 v Kranju. Leta 1999 so se ObmoËnemu
odboru Kranj pridruæili tudi zavodi iz obËine TræiË. V zadnjem letu
nam je uspelo pridobiti nove Ëlane na Fakulteti za organizacijske
vede, ki je edini visokoπolski zavod na naπem obmoËju. ObmoËni
odbor Sviza Kranj je bil med pobudniki, da se Svizu prikljuËijo tudi
zaposleni v kulturi, pripomogel pa je tudi k promociji Sviza med
nepedagoπkimi delavci, zlasti tajnicami in raËunovodkinjami.
ObmoËni odbor æe tretji mandat vodim Vlasta Sagadin. To funkcijo opravljam polprofesionalno, sicer pa pouËujem na Osnovni πoli Orehek Kranj. »lanom smo dvakrat na teden na voljo na uradnih
urah v pisarni Sviza, svetujemo pa jim tudi po telefonu.
V ObmoËnem odboru Sviza Kranj se zavedamo pomembnosti delovanja sindikata na lokalni ravni, zato ponujamo sindikalnim zaupnikom oporo pri njihovem delu v zavodih. Trikrat do πtirikrat na
leto se zberemo na seji obmoËnega odbora. Takrat zaËrtamo politiko obmoËnega odbora ter sprejmemo program in finanËni naËrt
za tekoËe leto. Naπa prva skrb je ponuditi Ëlanom dobro pravno
svetovanje in pomoË v primerih, ko so krπene njihove pravice iz
delovnega razmerja. Pri tem nam pomaga naπ pogodbeni odvetnik
Aleπ Paulin, ki vsak zadnji torek v mesecu brezplaËno svetuje naπim Ëlanom. V stiski razdelimo Ëlanom solidarnostno pomoË, v
zadnjem Ëasu pa tudi povratno denarno pomoË. Æe veË let oskrbujemo zavode s cenejπimi vstopnicami za kopanje v olimpijskem
bazenu v Kranju. Enkrat na leto se Ëlani zberejo na gledaliπki
predstavi v Preπernovem gledaliπËu v Kranju. Letos smo æe drugiË
poskrbeli tudi za πportno udejstvovanje in pripravili veleslalomsko
tekmovanje Ëlanov Sviza Gorenjske, ob novem letu pa smo vse raËunovodkinje zavodov za njihovo delo nagradili z darilnimi boni.
Vsako pomlad razdelimo poËitniπke termine za letovanje v Svizovih stanovanjih, Ëlanom, ki se æelijo πe dodatno izobraæevati, pa
so na voljo tudi krediti za πtudij ob delu.
ObmoËni odbor Sviza Kranj ima v organih upravljanja Sviza kar
nekaj svojih Ëlanov. V glavnem odboru Sviza imamo tri predstavnike, med njimi je Erika Rozman tudi predsednica sekcije nepedagoπkih delavcev. Dva naπa Ëlana sta Ëlana statutarne komisije in
nadzornega odbora.
V skladu s politiko Sviza se tudi v ObmoËnem odboru Sviza
Kranj v zadnjem Ëasu zelo prizadevamo, da bi trajneje reπili prostorske teæave sedeæa. Najemno razmerje v Glasbeni πoli v Kranju
bomo kmalu sklenili z nakupom poslovnega prostora v neposredni
bliæini.
Redno se sestajamo na sejah obmoËnega odbora, na katerih
skupaj iπËemo poti in reπitve, da bi bili πe uspeπnejπi. Na zadnji
seji naπega obmoËnega odbora smo tako med drugim razpravljali
tudi o nameravani uskladitvi plaË za leto 2005 in ugotovili, da se
v zadnjih dveh letih nadaljuje zaostajanje plaË zlasti v kulturi - najbolj na podroËju varstva kulturne dediπËine. Zato najodloËneje
nasprotujemo vladnemu predlogu o le 2,5 odstotni uskladitvi plaË
v javnem sektorju.

Pogajalski skupini vlade in reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja sta se marca zaËeli sreËevati na pogajanjih za uveljavitev novega plaËnega sistema v
javnem sektorju vsak teden.
Na pogajanjih 2. marca letos so
vladni pogajalci namesto 1,25-odstotne uskladitve plaË 1. julija letos sindikatom ponudili nekoliko
viπjo uskladitev, in sicer 1,30-odstotno. Podobno so se odzvali tudi sindikati, ki so svoj predlog s
prvotnih 3,04 odstotka spustili na
3,01 odstotka.
7. marca letos je bil nato na
sporedu æe 127. sestanek pogajalske skupine reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja. Sindikati so na njem obravnavali poskuse vlade, da bi se v javnosti
ustvaril vtis, da sindikati nasprotujejo odpravi pretirano visokih
plaË direktorjev v dræavni upravi
in javnih zavodih. Sindikati se
strinjajo s tem, da so plaËe nekaterih direktorjev visoke, nekorektno pa se jim zdi, da skuπa vlada
prepriËati javnost, da so vse plaËe v javnem sektorju pretirano visoke. Tako vlada v pogajanjih za
izhodiπËno plaËo izvaja pritisk na
sindikalno stran. Sindikati so
sprejeli tudi staliπËe, da vlada ne
bi smela prenesti glavnega bremena za doseganje pogojev za
prevzem evra predvsem na ramena zaposlenih v javnem sektorju,
poleg tega pa so se plaËe v javnem sektorju æe lani realno zniæale za 0,7 odstotka.
Na sestanku med pogajalskima
skupinama 9. marca letos ni priπlo do posebnega premika, zato
pa je sindikalna stran teden pozneje ponudila vladi nov pribliæevalni predlog. V skladu z njim naj
bi se plaËe javnih usluæbencev s
1. julijem letos uskladile za 2,8
odstotka, razliko do 3,04 odstotka pa naj bi namenili odpravi nesorazmerij. Sindikati so namreË
ocenili, da bi morali pogajanja
pospeπiti, Ëe bi æeleli izpolniti
vladni cilj, da se zaËne nov zakon
o sistemu plaË v javnem sektorju
uresniËevati z zaËetkom leta
2006. Vlada v tem krogu pogajanj ni ponudila svojega novega
predloga uskladitve plaË, prav
tako pa tudi ne 23. marca letos,
kakor je bilo sicer predvideno.
Obe strani tako πe zmeraj vztrajata pri svojih predlogih in ostajata na razliËnih bregovih. Teæava
izhaja iz razliËnega tolmaËenja
posameznih doloËb dogovora o
uskladitvi plaË iz leta 2003, saj
se pogajalci ne morejo sporazumeti o tem, na kakπni osnovi naj
bi se raËunala letoπnja uskladitev plaË in kakπen deleæ bi se namenil odpravi nesorazmerij med
plaËami v javnem sektorju.
Sicer pa je bila pozornost na
pogajanjih 23. marca namenjena
tudi spremembam Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju. Vlada je æe predstavila svoje predloge sprememb in dopolnitev zakona, sindikati bodo svoje πe pripravili. Podpirajo sicer vladni
predlog o javnosti plaË v javnem
sektorju, ne strinjajo pa se s tistim, ki se nanaπa na drugaËno
doloËanje osnove za delovno uspeπnost.
Zaradi velikonoËnih praznikov so
se sindikati na skupnem sestanku znova sreËali 30. marca letos,
pogajalski skupini pa 1. aprila.
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