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[novice]
Sestanek z ministrom za visoko πolstvo,
znanost in tehnologijo
»lani predsedstva Svizove Sindikalne konference visokega πolstva in znanosti so z ministrom dr. Juretom Zupanom na sestanku govorili o mnogih aktualnih vpraπanjih. Obravnavali so uËinke
bolonjske reforme, predlog zakona o strokovnih in znanstvenih
naslovih, spremembe zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Svizov predlog o enotni kolektivni pogodbi za visoko πolstvo in
znanost in πe o nekaterih drugih temah.
Sviz je ministra opozoril na teæave v visokem πolstvu in znanosti,
zlasti na zapletene birokratske postopke pri pridobivanju sredstev iz strukturnih skladov. Izpostavil je tudi neustreznost plaË
za intelektualno najzahtevnejπe poklice glede na nekatere druge
primerljive. Minister se je strinjal z zamislijo o enotni kolektivni
pogodbi za visoko πolstvo in znanost, zato je Sviz znova predlagal poenotenje kolektivnih pogodb. Sestanek se je sklenil z ugotovitvijo, da bi morala sindikat in ministrstvo tesneje sodelovati
in se bolje obveπËati med seboj ter da bosta to skuπala uresniËevati vsaj v prihodnje.

10.-11. november 2005 * ZreËe

Izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice
in zaupnike v osnovnih πolah (I)
Na prvega izmed treh izobraæevalnih seminarjev za osnovne πole
so bili vabljeni zaupniki z obmoËnega odbora Ljubljane in okolice
ter Zasavja. NavzoËih je bilo 61 zaupnic in zaupnikov od 104
vabljenih (59 odstotkov).

15. november 2005 * Ljubljana

15. (izredna) seja Glavnega odbora Sviza
Volilna komisija je Ëlanice in Ëlane Glavnega odbora Sviza seznanila z izidi glasovanja sindikalnih zaupnikov o vkljuËitvi Sviza v
konfederacijo sindikatov javnega sektorja. VkljuËitev je podprlo
82,7 odstotkov zaupnikov, nasprotovalo jih ji je 1,4 odstotka.
Glede na Svizov statut, ki ob tako pomembnih odloËitvah zahteva vsaj dvotretjinsko podporo, je bila vkljuËitev v konfederacijo
uspeπno potrjena. Glavni odbor je zato æe zadolæil Izvrπilnega, da
naj Ëim prej pripravi vse potrebno za ustanovitev konfederacije
in vkljuËitev Sviza vanjo. Sviz se bo tako skupaj z drugimi πtirimi
sindikati, ki so sodelovali pri pogovorih o konfederaciji, zaËel pripravljati na ustanovitveni kongres.

[uvodnik)

BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

Jasno in glasno
Najbolj mnoæiËnih demonstracij po osamosvojitvi Slovenije,
ki so potekale pod geslom Za socialno Slovenijo, se je v organizaciji sindikalnih konfederacij, samostojnih sindikatov javnega sektorja in ©tudentske Organizacije Slovenije udeleæilo
40.000 ljudi, med njimi tudi 1.500 Ëlanic in Ëlanov Sviza.
Kljub izjemno moËni vladni propagandi proti udeleæbi (πolsko
ministrstvo je πe dan pred demonstracijami pozivalo Ëlane
Sviza, naj se demonstracij ne udeleæijo), kljub komisarjem
strank vladajoËe koalicije, ki so kot sindikalisti - πe posebno
dveh obrobnih sindikatov - nauËeno ponavljali staliπËa vlade o
reformah, in celo kljub nemogoËemu vremenu, je bila mnoæica
na Kongresnem trgu in okrog odloËno prevelika, da bi jo vlada
lahko prezrla. ©e na predveËer demonstracij je bil predsednik
vlade prepriËan, da bodo demonstracije propadle, saj sicer ne
bi ciniËno duhoviËil z nasveti organizatorjem, da bi si morali
za druæenje izbrati kakπen vremensko bolj ugoden letni Ëas.
Iskreno povedano: ni bil edini, ki je bil nad mnoæiËnostjo na
demonstracijah preseneËen. PreseneËena so bila tudi sindikalna vodstva, a obenem tudi zadovoljna, saj so dræavljani in
dræavljanke odposlali na naslov vlade jasno sporoËilo, da zavraËajo vse tiste neoliberalne reforme, ki posegajo v temelje
socialne dræave, ki pretirano krepijo delodajalsko stran,

zmanjπujejo varnost delovnega mesta in socialne pravice zaposlenih. V
Sloveniji se je ponovilo, kar se sicer
dogaja v zadnjih letih na demonstracijah in stavkah po dræavah Evropske
unije, ko se zaposleni zavzemajo za
ohranitev socialne dræave. Evropa je pred kljuËnimi odloËitvami o svoji prihodnosti, ki se kaæejo - zelo poenostavljeno reËeno - kot spopad med zagovorniki neoliberalnih reform in zagovorniki ohranitve koncepta socialne dræave. SporoËilo sobotnih demonstracij v Sloveniji se glasi: spremembe so potrebne, gospodarstvo potrebuje veË svobode, vendar ne izkljuËno
na raËun razgraditve socialne dræave. Anglosaksonski model
neoliberalnih reform za Slovenijo ni primeren, veliko bliæji nam
je model socialnotrænega gospodarstva, ki ga uspeπno uresniËujejo skandinavske dræave. Upajmo, da bo vlada po sobotnih
demonstracijah ponovno razmislila o svojih predlogih in s sindikati kot enakopravnimi partnerji v pogovorih sedla za mizo,
za katero bomo poiskali kompromisne reπitve, ki bodo upoπtevale tudi interese veËine zaposlenih. SporoËilo sobotnega
shoda je bilo jasno in glasno, a πele v prihodnjih tednih in mesecih bomo videli, ali ga je vlada tudi sprejela.
foto JURE »EH

11. november 2005 * Ljubljana

Kljub snegu Svizci πe niso v zimskem spanju.
Odhod z Oraænove ulice na Kongresni trg.

17.-18. november 2005 * ZreËe

Izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice
in zaupnike v osnovnih πolah (II)
Od 174 vabljenih zaupnikov iz osnovnih πol z obmoËnih odborov
Podravje, Koroπka, Ormoæ, Ptuj, Velenje, Pomurje, Lenart, Celje,
Slovenska Bistrica, ©marje pri Jelπah in Idrija jih je na seminar
priπlo 123 (71 odstotkov).

19. november 2005 * Tbilisi

V prvih vrstah.

Zdruæitveni kongres dveh uËiteljskih sindikatov
»eprav sta bila πe pred nekaj leti sindikata ESTUG in FTUTG Solidarnost πe vsak na svojem bregu, sta vodstvi spoznali, da bi bil
zdruæeni sindikat moËnejπi in uspeπnejπi pri uveljavljanju pravic
zaposlenih v vzgoji in izobraæevanju. Novembra letos sta tako
skupaj izpeljala izredni kongres, na katerem je bila soglasno potrjena zdruæitev obeh sindikatov. Kongresa se je v imenu Izobraæevalne internacionale udeleæil tudi Branimir ©trukelj. V svojem
nagovoru delegatom je podprl zdruæitev z besedami, da bo zdruæen in notranje povezan sindikat lahko uspeπneje zastopal in
uveljavljal interese zaposlenih.

21.-22. november 2005 * Helsingor

Forum o uporabi informacijsko-komunikacijske
tehnologije v izobraæevanju
Za varnost
je skrbel Milan.

Za socialno Slovenijo in javno πolstvo.
foto JURE »EH

V danskem mestu, v katerem stoji znameniti Hamletov grad, je
potekal forum o uporabi raËunalniπke tehnologije v izobraæevanju. Na njem so strokovnjaki, ki so dve leti spremljali uporabo
informacijske tehnologije v 15 izbranih πolah v petih evropskih
dræavah, predstavili najpomembnejπe sklepe raziskave. Strinjali
so se, da se bo uporaba raËunalnikov in druge informacijske
opreme v izobraæevanju v prihodnje verjetno πe poveËevala. Pri
vpeljevanju sprememb pa je treba biti pozoren tudi na teæave, ki
so jih zasledili v testnih πolah. Uporaba raËunalnikov namreË zahteva veË samostojnega dela, samodiscipline, dodatnega izobraæevanja uËiteljev in uËencev, drugaËen pristop k pouËevanju in
izobraæevanju … Delovna skupina bo na podlagi ugotovitev pripravila staliπËe o uporabi IKT v izobraæevanju, ki ga bo ETUCE
sprejel na decembrskem sreËanju v Luksemburgu.

24.-25. november 2005 * ZreËe

Izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike v
osnovnih πolah (III)
Na zadnji izobraæevalni seminar v tem letu so bili vabljeni zaupniki z obmoËnih odborov Nova Gorica, AjdovπËina, za Obalo, Ilirska
Bistrica, Postojna, Tolmin, Jesenice, Radovljica, Kranj, ©kofja
Loka, Novo mesto, Bela Krajina, Posavja, Trebnje. Seminarja se
je udeleæilo 74 od 152 vabljenih (49 odstotkov).

Zimska idila

26. november 2005 * Ljubljana

Za ohranitev socialne dræave Slovenije
NajmnoæiËnejπih demonstracij v Sloveniji doslej se je po ocenah
udeleæilo 40.000 delavcev, upokojencev, dijakov in πtudentov, ki
nasprotujejo predlaganim ekonomskim in socialnim reformam.
Utrinke z demonstracij najdete na tej strani.

29. november 2005 * Ljubljana

51. seja Izvrπilnega odbora Sviza
»lanice in Ëlani Izvrπilnega odbora Sviza so na novembrski seji
med drugimi temami obravnavali aneks h kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti, ki ureja usklajevanje minimalne in
dodatne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluæbence, predlog vseh treh slovenskih univerz
o uvrstitvi orientacijskih delovnih mest v Kolektivno pogodbo za
javni sektor in dopolnjevanje letne delovne obveznosti.

Pred
demonstracijami
je Sviz prejel
veË kot 20 pisem
podpore iz tujine.
Podprla nas
je tudi
Izobraæevalna
internacionala,
katere Ëlani
smo.

UGODNOSTI

BrezplaËno zavarovanje
za plaËilo zdravil
do 48.000 tolarjev
V drugih novembrskih Obvestilih Glavnega odbora smo naπe Ëlanice in Ëlane æe obvestili o spremembah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so
drugaËe uredile tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Zavarovanci imamo po spremembah zakona moænost do
konca tega leta izbrati, ali bomo πe naprej ostali zavarovani
pri svoji zavarovalnici ali bomo to zavarovanje prekinili in sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri drugi zavarovalnici.
Kdor æeli zavarovalnico zamenjati, mora obstojeËe zavarovanje najprej odpovedati in ga nato takoj skleniti pri novi zavarovalnici (najpozneje do 31. decembra letos). Kdor æeli ostati
zavarovan pri isti zavarovalnici, mu ni treba storiti niËesar.
Sviz se je z zavarovalnico Adriatic dogovoril za popust pri
plaËilu prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja. IzkljuËno Ëlanicam in Ëlanom Sviza (ne vsem zaposlenim), ki so æe bili zavarovani pri Adriaticu, in naπim Ëlanom, ki se bodo na novo
odloËili skleniti dopolnilno zavarovanje pri tej zavarovalnici,
bo Sviz pokril stroπke za enoletno zavarovanje za plaËilo zdravil do zneska 48.000 tolarjev, ki bi jih sicer morali plaËati sami (samoplaËniπki t. i. beli recept). Predstavniki Adriatica
bodo sindikalne zaupnike Sviza po zavodih podrobneje seznanili s preureditvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
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gajanj obravnavali spremembe zakona o sistemu
plaË v javnem sektorju (ZSPJS). »eprav je minister
za javno upravo dr. Gregor Virant ob zaËetku pogajanj zagotovil, da bodo funkcionarji (ministri, poslanci, æupani, sodniki …) delili usodo 150.000
zaposlenih v javnem sektorju in bodo v nov plaËni
sistem vstopili skupaj z njimi, si je oËitno premislil. Vladni predlog sprememb ZSPJS je namreË
vseboval doloËilo, da bi se plaËe funkcionarjev
lahko oblikovale v skladu z novim plaËnim sistemom æe po 1. januarju 2006, Ëetudi KPJS takrat
πe ne bi bila podpisana. KPJS bo namreË na novo
doloËila plaËe zaposlenih v javnem sektorju, zato
predËasen vstop samo nekaterih za sindikate ni
bil sprejemljiv. Obenem vladna pogajalska skupina na pogajanjih ni sprejela nobenega od sindikalnih predlogov sprememb zakona (z izjemo dveh
obrobnih Ëlenov) in sindikati so ocenili, da niso bili izpolnjeni pogoji za podpis izjave o usklajenosti
zakona med socialnimi partnerji. Izjava je pomembna, saj jo je vlada dolæna predloæiti k zakonu, preden gre le-ta v obravnavo v dræavni zbor.
Kljub zavrnitvi podpisa izjave o usklajenosti pa so
se sindikati πe naprej pripravljeni usklajevati o
spremembah zakona, razen pri predlogu o predËasnem vstopu funkcionarjev v nov plaËni sistem,
ki ga v celoti zavraËajo.

SVIZOV
SVETOVALNI
TELEFON
ZA ÆRTVE
NASILJA
01 244 09 18
torek od
16. do 18. ure
Ëetrtek od
16. do 18. ure

[predstavitve]
[pravna pisarna] Piπe:
TONE SELI©KAR
Zaposlovanje
strokovnih delavcev
Postopek zaposlovanja delavcev ter pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodb o zaposlitvi na sploπno
ureja Zakon o delovnih razmerjih v 5. poglavju. Podrobnejπa doloËila o zaposlovanju strokovnih delavcev v zavodih
pa zajema Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraæevanja (ZOFVI).
Predvsem so pomembna doloËila, ki se nanaπajo na objavo prostega delovnega mesta in doloËajo pogoje, ki jih
objava ne sme vsebovati - t. i. diskriminatorne pogoje. Navedene so tudi pravice kandidata, ki se je prijavil na razpis, in posamezni zgledi, ko prostega delovnega mesta ni
obvezno objaviti.
Delodajalec mora prosto delovno mesto javno objaviti,
zadostuje pa æe objava na Zavodu RS za zaposlovanje.
ZOFVI doloËa, da si mora zavod, Ëe gre za vrtec, pred objavo pridobiti soglasje lokalne skupnosti, πola pa soglasje
ministrstva. Ministrstvo lahko za javne πole objavi prosta
delovna mesta s skupno objavo, kar se v praksi tudi dogaja. Rok za prijavo ne sme biti krajπi od osem dni.
V posameznih primerih objava ni obvezna ali ni potrebna. Tako javni razpis ni potreben, ko gre za zaposlitev pripravnika, ki je opravljal pripravniπtvo na zavodu, ki ima
potrebo po delavcu. Prijava tudi ni obvezna, Ëe gre za zaposlitev delavca za nedoloËen Ëas, ki je bil doslej na zavodu zaposlen za doloËen Ëas ali Ëe je bil delavec zaposlen s krajπim delovnim Ëasom od polnega in ga namerava
delodajalec zaposliti za polni delovni Ëas ter πe v nekaterih drugih primerih (24. Ëlen ZDR). Dodatno izjemo od obveznosti razpisa doloËa 109. Ëlen ZOFVI, in sicer: v primeru, da je v evidenci preseænih strokovnih delavcev strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega
mesta, lahko takega strokovnega delavca delodajalec zaposli brez razpisa, in sicer za doloËen ali nedoloËen Ëas.
Delodajalec ne sme objaviti prostega delovnega mesta
samo za æenske ali moπke, ne sme dajati prednosti posameznemu spolu, pogojevati zaposlitev z veroizpovedjo,
pripadnostjo politiËni stranki in podobno. Vse to bi namreË pomenilo, da so v razpisu diskriminatorne doloËbe.
Pri pogovoru mora delodajalec paziti, da postavlja kandidatu le vpraπanja, povezana z razpisanim delovnim mestom, ne sme pa ga spraπevati o zakonskem in druæinskem stanu, morebitni noseËnosti, o naËrtovanju druæine
ter pogojevati zaposlitev z odlogom materinstva ali s prepovedjo noseËnosti. Kandidat ni dolæan odgovarjati na
vpraπanja, ki niso neposredno povezana z delovnim razmerjem. Delodajalec lahko opravi tudi preskus znanja, a
le-ta in morebitno preverjanje zdravstvenih sposobnosti
delavca se lahko nanaπa le na razpisano delovno mesto.
Pogodbo o zaposlitvi se praviloma sklene z ustreznim
kandidatom. »e ustreznega kandidata ni in je zaposlitev
potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela, se lahko
sklene pogodbo z neustreznim kandidatom, vendar najveË
za eno leto.
Delodajalec mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe o
zaposlitvi z izbranim kandidatom obvestiti neizbrane kandidate, da niso bili izbrani.
Za morebitne krπitve opisanega postopka niso predpisane kakπne posebne sankcije. Tudi kandidatu, ki ni bil
izbran, ni zagotovljeno posebno pravno varstvo. Edina
sankcija, ki jo predvideva ZDR, je zagroæena kazen delodajalcu, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi z neustreznim
kandidatom, a je bil na voljo tudi ustrezen. Ta kazen znaπa najmanj milijon tolarjev. Krπitev po prijavi ugotavlja delovna ali πolska inπpekcija.

ObmoËni odbor Tolmin
Na velikonoËno nedeljo leta 1998 se je PosoËje
moËno streslo. Na plan so priπli stari strahovi, bali
smo se, kaj sledi. Tiste dni smo govorili samo o
tem. Mnogi kolegi so ostali brez strehe nad glavo
ali pa so se njihovi urejeni domovi spremenili v popolne razbitine. Z nami je Ëutila vsa Slovenija in
Alnka Kragelj
kmalu je zaËela od vsepovsod pritekati pomoË. Na
tolminsko gimnazijo so poklicali tudi predstavniki iz Glavnega odbora
Sviza. Kolegico so prosili, naj pripravi sestanek z vsemi sindikalnimi
zaupniki iz okolice. Zbrale smo se predstavnice z osnovnih πol Vladimirja Nazorja Bovec, Simona GregorËiËa Kobarid, Franceta Bevka Tolmin, Duπana Muniha Most na SoËi, Simona Kosa Podbrdo, Vzgojnovarstvenega zavoda Ilke Devetak Bignami iz Tolmina in Gimnazije Tolmin. Iz Glavnega odbora sta priπla med nas Vlasta Sagadin in Tone
Pfajfar. Slednji nam je sporoËil, da je Izvrπilni odbor namenil svojim
Ëlanom, ki so bili oπkodovani v potresu, precej sredstev. Novice smo
se seveda razveselile. Dodal je, da bi morali merila za dodelitev pomoËi doloËiti sami, ker najbolje poznamo razmere, in da bi bilo dobro,
da bi ustanovili svoj obmoËni odbor. Na odbore je bila razdeljena æe
skoraj vsa Slovenija, mi pa nismo spadali nikamor. Seznanil nas je
tudi, da ga ni teæko registrirati in da nam bo o tem tako vse povedala
Tereza. Navduπeno smo mu pritrjevale. A potrebovali bi predsednika,
je πe omenil Tone Pfajfar. Takrat smo postale previdnejπe, tudi kimale nismo veË. Vlasta je vseeno optimistiËno vpraπala, ali se æeli katera javiti. Aktivista sta bila vztrajna, spet sta omenjala sredstva za pomoË in πe veliko, krog kandidatk pa sta zoæila, ker sta menila, da bi
morala biti iz Tolmina. Potem smo se πle igrico, podobno otroπki
“rinËke talam, dobro skrij”. V drugem ali tretjem krogu sem, namesto
da bi “dala” naprej, pokimala in tako sem postala predsednica naπega obmoËnega odbora. Ko smo ga ustanovili, je med nas zares prodrla zavest, da smo Sviz tudi mi. Spoznali smo, kaj sploh pomeni naπ
sindikat in koliko za nas naredi.
Ni nas veliko - le pribliæno πtiristo -, a pokrivamo veliko obmoËje od
Trente do Baπke grape. Prvotni skupini se je pozneje prikljuËila πe
Glasbena πola Tolmin. Zanimivo je, da je v vseh zavodih Ëlanstvo v
Svizu skoraj stoodstotno. Vse sindikalne zaupnice (ko je bila ena na
porodniπkem dopustu, je bil med nami tudi moπki) smo tudi Ëlanice
naπega izvrπilnega odbora. Po navadi se sreËamo petkrat na leto, ves
Ëas pa smo v stiku po elektronski poπti. Kot predsednica obmoËja
sem tudi Ëlanica glavnega odbora, udeleæujem se vseh oblik Svizovega izobraæevanja, tako da lahko informacije posredujem iz prve roke
in tudi πirim navduπenje nad Svizovim delovanjem.
Ko je potekel naπ prvi mandat, smo zaupnice ugotovile, da smo pridobile veliko novega znanja in da smo precej bolje usposobljene za
delo sindikalnega zaupnika kot pred πtirimi leti. Vemo, na koga se
lahko obrnemo po pomoË, nauËile smo se pogajati. Opazile smo, da
je naπe delo plodno, da nas kolegice in kolegi potrebujejo. ©koda bi
bilo vse pustiti! Vse smo se odloËile, da kandidiramo πe za eno obdobje.
Ker nas od Ljubljane loËi kar nekaj ovinkov, se nam zdi πe pomembneje, da sodelujemo v vseh Svizovih akcijah. Medse smo povabili æe
kar nekaj sindikalnih funkcionarjev. Prireditev, ki smo jo po navadi
pripravili ob dnevu uËiteljev, smo nadaljevali s kulturnim programom
in konËali s pogostitvijo. Ker ni sindikata brez sindikalnih izletov, vsako leto pripravimo tudi te, obËasno se odpeljemo na ogled gledaliπke
predstave ali prisluhnemo koncertu. Vsako leto v vseh zavodih πtirim
delavcem z najveË delovne dobe omogoËimo, da preæivijo konec tedna v Svizovih poËitniπkih stanovanjih. »eprav so tega vsi veseli, se
vseeno pritoæujejo, da so prezgodaj na vrsti. Preteklo leto smo v sodelovanju z lokalnim gostincem izpeljali pet tematskih kuharskih teËajev. Ne nem, koliko smo se nauËile, a smo se zabavale. Manjka
nam kakπna πportna prireditev. Morda boste æe prihodnje leto brali o
… stotih Tolmincih na Triglavu!
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[pogajanja]
Oæjima pogajalskima skupinama sindikatov javnega sektorja in vlade se je na usklajevanjih sredi
novembra letos uspelo dogovoriti o viπini in naËinu uskladitve premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluæbence. Branimir ©trukelj kot vodja sindikalnih pogajalcev in
Igor Umek kot vodja vladne strani sta podpisala
aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. V njem je doloËeno,
da se bo minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluæbence od 1. januarja prihodnjega leta usklajevala
glede na rast povpreËnih meseËnih plaË. V skladu
z letoπnjo povpreËno rastjo plaË se bodo minimalne premije tako uskladile za 6 do 7 odstotkov, kar
sindikati ocenjujejo kot dober doseæek.
Dogovorjena je bila tudi uskladitev dodatne
premije. Ta se bo prihodnje leto uskladila za odstotek rasti osnovne plaËe zaposlenih v javnem
sektorju, ki bo dogovorjen na pogajanjih. Do te
uskladitve bo priπlo takrat, ko bo sklenjen dogovor o uskladitvi plaË.
Med najpomembnejπimi novembrskimi dogodki
na pogajanjih za sklenitev kolektivne pogodbe za
javni sektor (KPJS) je zavrnitev sindikatov, da bi
podpisali izjavo o usklajenosti.
Sindikati in vlada so v nekaj zadnjih krogih po-
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[mednarodno]
NALOÆBA V PRIHODNOST
Konec letoπnjega oktobra je v Sofiji potekalo omizje o vzgoji in izobraæevanju otrok v zgodnjem otroπtvu, ki ga je pripravila Izobraæevalna internacionala (Education International). Sodelovalo je tudi pribliæno sedemdeset udeleæencev iz veËine evropskih dræav.
Na drugem kongresu Izobraæevalne internacionale leta 1998 v
Washingtonu je bila sprejeta resolucija o predπolski vzgoji in izobraæevanju. Sindikati so se takrat strinjali, da je pravica otrok do vzgoje in izobraæevanja v njihovem zgodnjem obdobju del sploπnih otrokovih pravic do izobraæevanja. Zgodnje izobraæevanje mora biti kakovostno in dostopno vsem. »eprav se razvojni psihologi, vzgojitelji,
pedagogi in drugi strokovnjaki soglasno strinjajo o izjemni koristnosti vkljuËenosti otrok v vrtce, je ta stopnja po svetu zelo razliËna.
Glede na poroËilo neke raziskave je bilo leta 2001 zajetih v sistem
predπolske vzgoje po svetu povpreËno 48,6 odstotka otrok, starih
od tri do πest let. Ta odstotek znaπa v Severni Ameriki in Zahodni
Evropi visokih 87 odstotkov, v Srednji in Vzhodni Evropi pa le 60,2
odstotka, kar je πe vseeno precej veË kot v primerjavi z nekaj leti
poprej. V Sloveniji obiskuje vrtce 61,4 odstotka vseh otrok, zanimiv
pa je podatek, da je takπnih otrok v TurËiji le 6,8 odstotka. V predπolski vzgoji velja zakonitost, da je v razvitih in bogatih dræavah
vkljuËenost otrok v vrtce visoka, v siromaπnejπih pa zelo nizka ali
skoraj niËna. Podobno je z razmerjem med πtevilom otrok in vzgojiteljev. V razvitih dræavah z dolgoletno tradicijo predπolske vzgoje
skrbi en vzgojitelj za pribliæno πest otrok, v manj razvitih pa pride na
vzgojitelja od 20 otrok do celo 28.
Udeleæenci omizja v Bolgariji so se seznanili tudi s tremi modeli
predπolske vzgoje v Evropi - liberalnim, kontinentalnim in nordijskim. »eprav se ti modeli medsebojno prepletajo in je vËasih teæko
postaviti loËnice med njimi, velja, da v veËini evropskih dræav prevladuje kontinentalni model. Dræave s prvima dvema modeloma namenjajo predπolski vzgoji od 0,4 do 0,9 odstotka bruto domaËega proizvoda (BDP), medtem ko je ta odstotek v dræavah z nordijskim modelom (Danska, ©vedska, Islandija, Finska in Norveπka) znatno viπji - 1,3 do 2,3 odstotka BDP.
ZnaËilnost srednje- in vzhodnoevropskih dræav na podroËju predπolske vzgoje je, da je najveËji del organizacije in financiranja vzgoje
in izobraæevanja za predπolske otroke, stare veË kot tri leta, pod
okriljem dræave. V baltskih dræavah in pri nas je za predπolsko vzgojo od najzgodnejπega obdobja odgovorno πolsko ministrstvo. V drugih dræavah za predπolsko vzgojo otrok, starih veË kot tri leta, prav
tako veËinoma skrbijo πolska ministrstva, pred tem obdobjem pa
ministrstvo za socialo ali zdravstvo. Zanimivi so tudi podatki o obveznosti obiskovanja predπolske vzgoje. V Bolgariji mreæa vrtcev πe
ni zelo dobro razvita, a od leta 2003 je obiskovanje predπolske
vzgoje obvezno. V Latviji morajo otroci obiskovati vrtec le dve leti
pred vstopom v πolo (tja gredo s sedmimi leti), na Madæarskem pa
morajo biti petletniki deleæni nekaj predπolske vzgoje. Albanski starπi vpiπejo svoje otroke v vrtec le, Ëe æelijo. V veËini dræav tega dela
Evrope prispevajo veËji deleæ denarja za predπolsko vzgojo dræavne
in lokalne oblasti, nekaj tudi starπi.
Deleæ moπkih v vzgojiteljskem poklicu je povsod po Evropi zelo
majhen in znaπa manj kot 10 odstotkov. Pri nas, denimo, je med
6.762 strokovnimi delavkami in delavci v vrtcih le 41 moπkih!
Poleg mnogih zanimivih statistiËnih podatkov so udeleæenci omizja
zvedeli tudi veË o vlogi predπolske vzgoje pri intelektualnem in socialnem razvoju otroka. Zgodnja strokovna skrb za otroka z dodatkom izobraæevanja omogoËa uspeπnejπe nadaljnje æivljenje in prinaπa mnoge koristi. Tako je raziskava PISA 2003 pokazala, da so otroci, ki so
bili deleæni vzgoje in izobraæevanja æe v predπolski dobi, dosegali boljπe rezultate v πoli kot vrstniki, ki niso hodili v vrtec. Podobno sta povezana tudi obiskovanje vrtca ter kognitivni in socialni razvoj otroka.
Pozitiven vpliv predπolske vzgoje lahko opazimo pri vseh otrocih, toda
podatki kaæejo, da prinese najveË koristi tistim iz manj spodbudnega
socialnega okolja. Longitudinalne raziskave so pokazale tudi, da
obiskovanje vrtca spodbuja razvoj socialnih in komunikacijskih spretnosti, zmanjπuje vedenjske teæave, poznejπi osip v πolah in celo agresivnost ter drugo odklonsko vedenje.
A zgolj poveËevanje vpisa otrok v vrtec ne bo prineslo æelenega.
Predπolski vzgoja in izobraæevanje morata biti kakovostni in prilagojeni potrebam posameznega otroka. Zlasti pa je pomembna misel,
da je vlaganje v zboljπanje kakovosti predπolske vzgoje naloæba v
prihodnost.

ZGLEDNO SODELOVANJE
V Sarajevu je 11. novembra letos potekal tretji kongres Sindikata
srednjih πol Bosne in Hercegovine. Na njem je bila za novo (staro)
predsednico izvoljena Dæenana TanoviÊ HamziÊ. Na kongres so bili povabljeni tudi gostje iz Hrvaπke, Srbije, »rne Gore in Slovenije, medtem
ko so predstavniki sindikatov iz Makedonije, Republike Srbske in Kosova svojo odsotnost opraviËili. V imenu Sviza se je kongresa udeleæila

predsednica Nevenka TuËiË, ki je z drugimi sindikati z obmoËja nekdanje skupne dræave podpisala dogovor o sodelovanju. Sklenili so, da bodo izmenjavali izkuπnje s podroËij, ki so jim skupna. ©e posebno so izpostavili, da æelijo s sodelovanjem prispevati k medsebojnemu spoπtovanju in razumevanju med narodi ter mirnemu reπevanju sporov. Trudili
se bodo za odpravljanje predsodkov med narodi, za zbliæevanje, povezovanje in prijateljstvo. Podpis dogovora, ki so ga spremljali tudi bosanski mediji, je le potrdil æe doslej zgledno sodelovanje med uËiteljskimi sindikati nekdanje skupne dræave.
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