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[novice]
7. februar 2006 * Ljubljana

55. seja Izvrπilnega odbora Sviza
Na februarski seji so Ëlanice in Ëlani Izvrπilnega odbora
Sviza med drugim govorili o letoπnji skupπËini ter nadaljevali s pripravami nanjo. Imenovali so tudi delegate Sviza za
ustanovni kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja, na dnevni red spomladanske seje Glavnega odbora Sviza pa uvrstili πe aktualne teme o plaËnem sistemu in predlaganih ekonomsko-socialnih reformah.
10. februar 2006 * Ljubljana

Sestanek predstavnikov Sviza
in πolskega ministrstva
KljuËni razlog za tokratni sestanek med predstavniki Sviza in ministrom dr. Milanom Zverom je bila okroænica ministrstva o poveËanem obsegu uËne obveznosti uËiteljem. Minister je odloËitev za poveËevanje tedenske uËne obveznosti in zmanjπevanje πtevila uËiteljev utemeljil s sklepom
vlade o zniæevanju πtevila zaposlenih v javnem sektorju v
prihodnjih dveh letih. Svizovi predstavniki so ta ukrep ocenili kot nesprejemljiv in znova opozorili, da bo vplival na poveËevanje uËne obveznosti uËiteljev in zniæal kakovost pouka. Ministra in Ëlane njegovega kabineta je Sviz seznanili
z odloËitvijo izvrπilnega odbora sindikata, da bo glavnemu
odboru predlagal nekatere sindikalne dejavnosti, ki ne izkljuËujejo stavke, Ëe bo ministrstvo vztrajalo pri svoji odloËitvi. Minister je obljubil, da bo do konca februarja sporno
okroænico dopolnil z ustreznimi pojasnili. V nadaljevanju sestanka so se udeleæenci pogovarjali tudi o nameravanih
spremembah osnovnoπolske zakonodaje (izbirni predmeti,
nivojski pouk) ter o reformi poklicnega izobraæevanja in
gimnazij. Pogovarjali so se πe o ustanavljanju zasebnih πol
in vrtcev ter o nekaterih drugih pomembnih vpraπanjih.

[uvodnik)

BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

Zdruæevanje sindikatov
po svetu in doma
Sredi leta 2004 je potekal v Braziliji Ëetrti kongres Izobraæevalne internacionale (Education International). Vanjo je
vËlanjenih veË kot tristo sindikatov, ki imajo 29 milijonov
Ëlanov, zaposlenih v izobraæevanju. Na kongresu sta se
zgodila dva preseæka. Na predlog enega od πpanskih sindikatov je bila izglasovana resolucija, ki je obsodila ameriπko
posredovanje v Iraku. Za resolucijo so glasovali uËitelji z
vsega sveta z izjemo AmeriËanov, ki so se vzdræali. Drugi
preseæek je pomenila odloËitev o pridruæitvi Svetovne konfederacije uËiteljev (World Confederation of Teachers) Izobraæevalni internacionali. Tako smo uËitelji in drugi zaposleni v
izobraæevanju postali prva skupina na svetu, ki jo na pogovorih z globalnimi institucijami (OZN, Unesco, Svetovna
banka, Mednarodni denarni sklad in druge) predstavlja ena
sama organizacija. Obe organizaciji so do zdruæitve loËevale
politiËne razlike iz preteklosti. Izobraæevalna internacionala
je bila bliæe politiki, ki so jo zastopale socialnodemokratske
stranke, povezana je bila z Mednarodno konfederacijo svobodnih sindikatov (ICFTU) s podobno usmeritvijo. Svetovni
konfederaciji uËiteljev, vkljuËeni v Svetovno konfederacijo
dela (WCL), pa so bile bliæe krπËanskodemokratske in ljudske stranke. S to zdruæitvijo je bil na simbolni ravni preseæen prevladujoËi vpliv svetovnega nazora in politiËnih opredelitev, ki so delila sindikate. Hkrati je zdruæitev pomenila
zmago prepriËanja, da je zelo podobne in veËinoma enake
cilje - primeren status uËiteljev v druæbi, strokovno avtono-

mijo uËiteljev, pravico otrok do kakovostnega javnega izobraæevanja,
demokracijo, Ëlovekove pravice in
socialno praviËnost - mogoËe uresniËevati le, Ëe smo - ne
glede na razlike med nami - zdruæeni v enotni svetovni organizaciji. »eprav so ob zdruæitvi uËiteljskih sindikatov v eno
samo svetovno organizacijo najbolj optimistiËni med nami
napovedovali, da bi to dejanje moralo vplivati na otoplitev
odnosov med obema pregovorno sprtima svetovnima konfederacijama, si nihËe ni upal napovedovati, da bi se lahko povezali v bliænji prihodnosti. A prav to se je zgodilo: v zaËetku
novembra letos bosta ICFTU in WCL na Dunaju razpuπËeni,
obenem pa bo naslednji dan ustanovljena ena sama svetovna konfederacija sindikatov. UËitelji smo lahko ponosni, da
smo prebili stoletni led, ki je delil organizirano delavstvo, a
do tektonskih premikov ne bi priπlo, Ëe vseh nas ne bi ogroæala uniËujoËa tekma mednarodnih korporacij in svetovnega
kapitala po dobiËku. Edini ustrezen odgovor je Ëim tesnejπe
povezovanje sindikatov v posameznih dræavah, v Evropi in
svetu ter skupno zavzemanje za zmeren in uravnoteæen razvoj, ki bo zagotavljal tudi πibkejπim dostojno æivljenje, temeljil na socialni praviËnosti, solidarnosti med ljudmi in skrbi
za tiste, ki pomoË potrebujejo, in ki ne bo nenadzorovano
uniËeval naπega planeta. V ozadju odloËitve o Konfederaciji
sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki bo imela 9. marca
letos prvi kongres, so tudi ti cilji.

14. februar 2006 * Strasbourg

Demonstracije Evropske konfederacije
sindikatov proti Bolkensteinovi direktivi

[v srediπËu)

MnoæiËnih demonstracij evropskih sindikatov proti Direktivi o storitvah na notranjem trgu se je udeleæilo pribliæno
40.000 protestnikov, med njimi tudi devet predstavnikov
Sviza. V posebni rubriki si preberite veË o teh demonstracijah in izidih glasovanja o direktivi v Evropskem parlamentu.

Poenostavitev πolske dokumentacije

15.-18. februar 2006 * Trst in Portoroæ

Ustanovni kongres
italijanskega sindikata FLC
Portoroæ je tri dni gostil sedemsto delegatov novoustanovljenega italijanskega sindikata FLC ter skoraj dvesto
gostov iz tujine, med njimi tudi predstavnike sindikatov iz
Brazilije, Portugalske, ©panije in Francije ter iz veËine dræav, ki so nastale na podroËju naπe nekdanje skupne dræave. Slednji so se skupaj s predstavniki sindikatov iz Romunije, Bolgarije in TurËije predzadnji dan kongresa sreËali na
sestanku in na njem iskali moænosti za πe tesnejπe sodelovanje, medsebojno povezovanje ter izmenjavo izkuπenj.
Udeleæence kongresa je pozdravil tudi glavni tajnik Sviza
Branimir ©trukelj. Podrobnosti o tem najdete v samostojnem prispevku.
17. februar 2006 * svetovni splet

Pol milijona obiskov
na www.SVIZ.si
17. februarja letos smo uradno zabeleæili æe 500.000
obisk naπe spletne strani. Ker je Svizova spletna stran nastala pred desetimi leti, obisk pa spremljamo od leta
1999, smo pol milijona obiskov neuradno æe presegli.
Spletni obisk se ves Ëas poveËuje, saj smo novih 100.000
obiskov zabeleæili v 222 dneh, pred tem v 227, πe prej pa v
258 dneh.

[napovednik]
9. marec 2006 * Ljubljana

Ustanovni kongres Konfederacije
sindikatov javnega sektorja
Po slovesnem podpisu Akta o ustanovitvi Konfederacije
sindikatov javnega sektorja 1. februarja letos bo 9. marca
izpeljan πe ustanovni kongres. Na njem bo sodelovalo
200 delegatov iz petih sindikatov, ustanoviteljev konfederacije. Ti bodo na kongresu med drugim sprejeli Statut
konfederacije, doloËili viπino in naËin plaËila Ëlanarine,
sprejeli Resolucijo o izboljπanju socialnega dialoga ter izvolili predsednico ali predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

◗ Nedavno je konËala z delom skupina za poenostavitev
πolske dokumentacije, ki jo je konec lanskega februarja imenoval πolski minister. Pripravila je æe sklepno
poroËilo in ga poslala dr. Milanu Zveru. V sklopu omenjene delovne skupine sta bili imenovani tudi podskupini, in sicer ena za osnovnoπolsko izobraæevanje ter
druga za srednjeπolsko. Njuna naloga je bila pregledati obstojeËo πolsko dokumentacijo ter posredovati
krovni delovni skupini mnenje in izhodiπËa za poenostavitev πolske dokumentacije. V vseh treh skupinah
so sodelovali tudi Svizovi predstavniki.
Podskupina za poenostavitev dokumentacije v osnovnih πolah se je od svoje ustanovitve sestala trikrat. Kot
Svizova predstavnica je v njej
sodelovala Vlasta Sagadin predsednica obmoËnega odbora Kranj in uËiteljica na osnovni πoli Orehek. Delovna
podskupina je namenila precej Ëasa vpraπanju vodenja
in zbiranja podatkov o uËencih v elektronski obliki. Ob
tem se je strinjala, da bi se
morala vsa raËunalniπka evidenca zbirati v izbrani dræavni
ustanovi. »lani te delovne
podskupine so namenili veliko pozornosti tudi opisnemu
ocenjevanju in temu, kako
opisno oceno primerno zapisati v dokumentacijo.
Podskupina za poenostavitev πolske dokumentacije v
srednjih πolah, v kateri je Svizov predstavnik Marko Zevnik sodeloval kot Ëlan predsedstva Sindikalne konference srednjih πol in dijaπkih domov, se je sreËala petkrat.
Med drugim je predlagala, da
naj bi se Ëim veË dokumentacije vodilo v elektronski obliki
ter da bi πole morale dobiti
moænost elektronsko obliko
tudi ustrezno uporabljati. Zanimivo je, da se je del Ëlanov

skupine ogrel za zamisel “dijak na stran” v redovalnici,
del pa bi obdræal zdajπnjo obliko redovalnice. Med pomembnejπimi
pripombami
delovne podskupine za poenostavitev dokumentacije v
srednjih πolah je treba omeniti πe predlog, da naj bi
ustrezne sluæbe πolskega ministrstva pri dokumentaciji,
kjer je predpisana le vsebina
in ne tudi oblika, pripravila
enotne obrazce (pri izreku
vzgojnih ukrepov je postopek
natanËno predpisan, obrazci
pa ne).
Delovna skupina za poenostavitev πolske dokumentacije je torej imela nalogo pripraviti predlog o poenostavitvi dokumentacije in predlog o
elektronski obliki razliËnih
obrazcev in njihovi dostopnosti na svetovnem spletu.
Med kratkoroËnimi naËrti so
spremeniti nekatere dokumente soËasno s posameznimi zakoni (letos naj bi se
spremenila zakon o osnovni
πoli in zakon o glasbenih πolah) ter v skladu s predlogi
obeh podskupin popraviti posamezne prvine obstojeËih
dokumentov. Pomembnejπi
so dolgoroËni ukrepi, ki naj bi
dejansko poenostavili πolsko

dokumentacijo in odpravili
nekaj nepotrebnega administrativnega dela. Delovna skupina tako predlaga, naj πole
in zavodi dobijo pri vodenju
dokumentacije veË avtonomije. ©olski minister naj bi
predpisal obliko in vsebino
dokumentov, za katere meni,
da je to nujno storiti, za druge pa naj bi bila doloËena le
vsebina, medtem ko naj bi
bila oblika v pristojnosti πol.
Pomembno bi bilo urediti vodenje dokumentacije v elektronski obliki in ob tem poskrbeti za moænost izpisa na
papir zaradi varnega in trajnega hranjenja dokumentov.
Zdaj, ko lahko æe skoraj
vsakdo v vsakem trenutku
dostopa do svetovnega spleta, bi bilo pomembno zagoto-

viti tudi, da bi bilo dostopnih
na spletnih straneh Ëim veË
obrazcev za posameznike,
πole in zavode.
Poenostavitev dokumentacije oËitno ni tako preprosta
naloga, saj ni mogoËe le
spremeniti
posameznih
obrazcev in nekaterih ukiniti,
paË pa bo treba ustrezno
spremeniti in dopolniti tudi
pravilnike, ki urejajo vodenje
in izdajanje dokumentacije.
Hkrati bo treba zagotoviti zakonsko osnovo za vodenje
evidenc v πolstvu, ki bo omogoËilo ustrezno zbiranje, obdelavo, shranjevanje, varovanje, analiziranja in posredovanje podatkov ter povezave
med evidencami razliËnih
upravljavcev. To pa lahko traja πe dolgo.

[aktivnosti]

Spalne vreËe za ærtve potresa
Ko smo sredi letoπnjega januarja pozvali sindikalne zaupnice in
zaupnike, naj nam pomagajo zbirati denar za ærtve potresa, ki je lani oktobra prizadel Pakistan, si tako mnoæiËnega odziva nismo
mogli niti predstavljati. Za prebivalce Pakistana, ki so prav pred bliæajoËo se zimo ostali brez domov in strehe nad glavo, smo æeleli
zbrati denar za 1.000 spalnih vreË. V manj kot mesecu dni nam je
ta cilj uspelo doseËi in celo preseËi. Zbrali smo 4.145.588 tolarjev, kar zadoπËa za 1.036 vreË. Ves zbrani denar smo sredi februarja nakazali na raËun RdeËega kriæa Slovenije, ki je bil pri nas tudi
pobudnik akcije zbiranja pomoËi za ærtve potresa.
Na Svizu smo z odzivom Ëlanov izjemno zadovoljni. Dokazali
so, da so v svetu, kjer sta sebiËnost in æelja po dobiËku vse
bolj v ospredju, obdræali obËutek za solidarnost s soËlovekom
ter da so pripravljeni v vsakem trenutku pomagati ljudem v stiski. Izvrπilni odbor Sviza se iskreno zahvaljuje vsem obmoËnim
odborom, vrtcem, πolam, kulturnim ter raziskovalnim organizacijam, fakultetam in posameznikom, ki so prispevali denar za nakup spalnih vreË. Obenem se æeli ob tej priloænosti πe enkrat zahvaliti tudi vsem tistim vzgojiteljicam in vzgojiteljem ter uËiteljicam in uËiteljem, ki so ob pozivu na krvodajalsko akcijo ob svetovnem dnevu uËiteljev oktobra lani darovali kri in tudi tako pripomogli k reπevanju dragocenih æivljenj.

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

[pogajanja]

[predstavitve]

Pogajanja, ki so bila na zahtevo vlade prekinjena, saj je slednja napovedala pripravo novega pogajalskega predloga, so se po
enem mesecu nadaljevala. 16. februarja letos je bil tako na sporedu nov krog pogajanj, ki sta se ga udeleæila tudi minister za finance dr. Andrej Bajuk in minister za javno upravo dr. Gregor Virant. Prvi je pogajalsko skupino sindikatov javnega sektorja seznanil s finanËnim poloæajem naπe dræave pred prevzemom evra
in opozoril na omejene moænosti proraËuna pri usklajevanju plaË
v prihodnjih letih v javnem sektorju. Minister dr. Gregor Virant pa
je predstavil nov pogajalski predlog vlade. Ta je zelo sploπen.
Bistvena novost predloga je, da naj bi sindikati in vlada najprej
sklenili dogovor o usklajevanju plaË v obdobju od leta 2006 do
leta 2009. Pozneje bi se glede na denarne moænosti dogovorili o
Kolektivni pogodbi za javni sektor. To pomeni, da bi deleæ denarja, ki bi ga v dogovoru o uskladitvi plaË doloËili za odpravo nesorazmerij med plaËami do leta 2009, doloËil finanËni okvir teh
uskladitev. Sindikati so do predloga Dogovora o viπini in naËinu
sploπne uskladitve osnovnih plaË, viπini sredstev za odpravo
plaËnih nesorazmerij in viπini regresa za letni dopust za obdobje
2006 do 2009 zadræani, saj potiska sindikate v medsebojne
spore o delitvi vnaprej doloËenega zneska med posamezna delovna mesta.
Glavni tajnik Sviza Branimir ©trukelj se je na pogajanjih ministru dr. Andreju Bajuku zahvalil, da je odkrito priznal, kako pomembna je bila za zniæevanje inflacije odloËitev sindikatov javnega sektorja, da leta 2003 predvideni dvig plaË preusmerijo v dodatno pokojninsko zavarovanje. Branimir ©trukelj je izpostavil πe,
da je bil dogovor posledica zahtevnih pogajanj in usklajevanj, kar
potrjuje, da so veliki premiki mogoËi le ob dialogu socialnih partnerjev. V zadnje pol leta se je odnos vlade do dogovarjanja namreË zelo spremenil, saj je minister dr. Gregor Virant proti volji sindikatov vsilil zadnje spremembe Zakona o sistemu plaË v javnem
sektorju. Vlada je na njegov predlog potrdila uredbo o delovni uspeπnosti, ki ni bila nikoli usklajena s sindikati, Ëeprav je vlada
zagotovila, da jo bo usklajevala. Glavni tajnik Sviza je dr. Gregorju Virantu oËital tudi, da je s posebnimi zakoni za sodnike, toæilce, pravobranilce in zdravnike, ki doloËajo plaËilo za nadpovpreËne obremenitve, razbil enotni plaËni sistem in primerljivost med
plaËami javnih usluæbencev in funkcionarjev.
Do novega predloga vlade so se sindikati po medsebojnih
usklajevanjih dokonËno opredelili zadnji teden letoπnjega februarja. Vladna stran pa se mora opredeliti do sindikalnega predloga, da naj bi se o viπini letoπnjega regresa za letni dopust dogovorili loËeno od dogovora o rasti plaË v prihodnjih letih in loËeno
od pogajanj za Kolektivno pogodbo za javni sektor. Sindikati si
namreË æelijo, da bi Ëim prej doloËili viπino in Ëas izplaËila letoπnjega regresa.

[pravna pisarna]

DATUM: 04.03.2006

Italijanski uËiteljski sindikat pri nas

Iz prelepih
Slovenskih goric

Od 15. do 18. februarja letos je v Trstu in Portoroæu potekal ustanovni
kongres italijanskega sindikata FLC CGIL (Federazione Lavoratori della
Conoscenza). Na kongresu sta se zdruæila dva sindikata, ki sta pred tem
delovala neodvisno v sklopu konfederacije CGIL. Novi sindikat FLC tako
zdruæuje zaposlene od vrtca do univerze in ima 200.000 Ëlanov.
Kongres je bil zgodovinski ne le zaradi omenjene zdruæitve, temveË tudi zato, ker se je zgodilo prviË, da je imel kateri koli italijanski sindikat
svoj kongres na tujem. Verjetno je to tudi prvi takπen primer v Evropi.
Obenem ta dogodek nosi pomembna sporoËila, tudi simbolna. Povezala
sta se sindikata SNS, ki je zastopal interese zaposlenih v vrtcih in πolah, ter SNUR, ki je zastopal zaposlene na univerzah in v raziskovanju.
Vodstvi sindikatov sta pred Ëasom ugotovili, da so teme, s katerimi se
ukvarjajo oboji, zelo podobne, zato so se odloËili zdruæiti. Ker je ta problematika obenem skupna tudi vsem drugim evropskim uËiteljskim sindikatom, so se v italijanskem sindikatu odloËili simboliËno izpeljati kongres zunaj svoje dræave. To je obenem pomenilo pomembno gesto πirπega povezovanja Evrope in dokaz, da se uËitelji (Ëe jih denimo primerjamo
s politiko) povezujejo veliko laæe, so bolj odprti za sodelovanje in niso
obremenjeni s predsodki.
Po uvodnem dnevu v Trstu se je kongres nadaljeval v Portoroæu. Zbranih 700 delegatov iz vse Italije in goste iz tujine je pozdravil tudi glavni
tajnik Sviza Branimir ©trukelj. Izpostavil je pomembnost odloËitve o tem,
da bo kongres potekal pri nas. Lahko jo razumemo kot æeljo po spoznavanju naπe deæele, predvsem pa kot znak, da je Slovenija kot nova Ëlanica dobrodoπla v Evropski uniji. Imela bo dolgoroËne pozitivne uËinke na
poloæaj slovenske manjπine v Italiji in italijanske manjπine pri nas. NiË
manj pomembno ni, da so italijanski sindikati s to gesto pripomogli k
uresniËevanju zamisli o Evropi brez meja. Teæave, s katerimi se sreËujejo uËiteljski sindikati v Evropi, in cilji, ki si jih zadajajo, so si zelo podobni ali celo enaki in jih lahko uresniËujemo le skupaj. Branimir ©trukelj ne
dvomi, kateri cilj bi moral πe tesneje povezati evropske uËiteljske sindikate - boj za ohranitev poloæaja javnega πolstva kot enega od temeljnih
prvin socialne Evrope. Sindikati morajo storiti vse, da bi se izobraæevanje ohranilo kot javno dobro, za katerega je odgovorna dræava. Javno πolstvo odloËilno pripomore k veËji povezanosti med razliËnimi sloji prebivalstva in k zmanjπevanju socialnih razlik v druæbi. To, v katero smer se
bo razvijala evropska druæba, bo zelo odvisno od poloæaja in koncepta
javnega πolstva. Sindikati bodo v bitki za ohranitev socialne Evrope uspeπni le, Ëe se bodo povezovali med seboj prek dræavnih meja. Kongres
italijanskega sindikata, na katerega so bili povabljeni gostje iz mnogih
evropskih dræav, je bil zelo uspeπen primer tovrstnega povezovanja in
upamo lahko, da je bil to prvi pomembnejπi korak k novemu, πe tesnejπemu sodelovanju evropskih sindikatov.

Naπ obmoËni odbor Sviza Lenart deluje na sadjarskem in vinorodnem obmoËju. Ni nas veliko - le tristo πestindvajset
-, a pokrivamo veliko obmoËje vse od
Prekmurja do Maribora. Naπe obmoËje
zdruæuje zaposlene v πolah in vrtcih iz
kar πtirih obËin Svete Ane, Benedikta, Cerkvenjaka
in Lenarta. Prihodnje leto bo zdruæevalo obmoËje kar
pet obËin, saj se bo
Krajevna skupnost
Sveta Trojica preoblikovala v obËino. V
obmoËnem odboru
Alanka Knupleæ
Lenart zdruæujemo
sedem πol; le-te imajo ob sebi tudi najmlajπe - vrtce. ObmoËje deluje kot vez
med Ëlani in Glavnim odborom Sviza,
hkrati pa v svojih sredinah skrbimo za
dobro poËutje vseh zaposlenih.
Vsi sindikalni zaupniki na obmoËju
smo tudi Ëlani naπega izvrπilnega odbora. Kot predsednica obmoËja pa sem tudi Ëlanica Glavnega odbora Sviza. Udeleæujem se vseh oblik Svizovega izobraæevanja, tako da lahko pridobljene informacije posredujem iz prve roke. Zaupniki na naπem obmoËju smo zelo delavni
v svojih zavodih in zadovoljni smo, da je
naπe delo plodno ter da kolegicam in
kolegom, ki nas potrebujejo, lahko pomagamo.
Na obmoËnem odboru se sreËujemo
pribliæno vsaka dva meseca, Ëe je treba
tudi pogosteje. Naπa sreËanja potekajo
v prelepih prostorih Ribiπkega doma v
Lenartu in ob tej priloænosti bi se rada
Ëlanom ribiπke druæine zahvalila, da
nam to omogoËajo.

Brez vrtnic za valentinovo
Devet Svizovih predstavnikov s predsednico Nevenko TuËiË na Ëelu se
je na valentinovo udeleæilo mnoæiËnih demonstracij evropskih sindikatov
v Strasbourgu proti (zloglasni) direktivi o storitvah na notranjem trgu, sicer bolj znani pod imenom Bolkensteinova direktiva.
Nekaj ur pred demonstracijami so se predstavniki ETUCE - med njimi
je bila tudi predsednica Sviza - v prostorih Evropskega parlamenta sreËali z nekaterimi evropskimi poslanci iz razliËnih poslanskih skupin. ETUCE
je slednjim predstavil svoj pogled na direktivo in razloge, zakaj bi moralo
biti celotno podroËje izobraæevanja izvzeto iz nje. Poslanci so z zanimanjem prisluhnili argumentom in prav vsi so podprli staliπËa ETUCE. Nekateri izmed poslancev so celo obljubili, da bodo πe pred odloËanjem o direktivi svojim kolegom v poslanskih skupinah predstavili ta staliπËa in jih
spodbudili, naj glasujejo za popolno izkljuËitev izobraæevanja iz direktive.

Piπe TONE SELI©KAR

Stroπki, povezani s sluæbenim potovanjem
130. Ëlen Zakona o delovnih razmerjih doloËa, da
je delodajalec dolæan delavcu poleg plaËe in dodatkov povrniti tudi stroπke, ki jih ima delavec v povezavi z delom. Ti stroπki so: stroπki za prehrano,
stroπki za prevoz na delo in z dela ter stroπki na
sluæbenem potovanju. V prejπnji πtevilki smo govorili o povraËilu stroπkov za prevoz na delo in z dela,
tokrat bomo podrobneje obrazloæili nekatere stroπke, povezane s sluæbenim potovanjem - dnevnice,
stroπke prenoËevanja, kilometrino ali stroπke prevoza ter terenski dodatek.
UpraviËenost do povraËila teh stroπkov se v skladu z 2. odstavkom citiranega Ëlena doloËi s kolektivno pogodbo. Tako ta povraËila doloËa tako Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (KPNG) v
42. Ëlenu kot tudi Kolektivna pogodba za dejavnost
vzgoje in izobraæevanja (KPVIZ) v 105. Ëlenu.
Dnevnice ureja 4. toËka 42. Ëlena KPNG in
104. Ëlen KPVIZ. Tako poznamo tri vrste dnevnic, in
sicer: celo, poloviËno in zniæano. Cela dnevnica pripada zaposlenemu za potovanje, ki traja veË kot 12
ur, poloviËna za potovanje, ki traja od 8 do 12 ur,
ter zniæana za potovanje, ki traja od 6 do 8 ur, pod
pogojem, da se je potovanje zaËelo najmanj dve uri
pred zaËetkom rednega delovnega Ëasa ali konËalo
vsaj dve uri po konËanju rednega delovnega Ëasa.
Menim, da je KPVIZ, kar se tiËe upraviËenosti do cele dnevnice, natanËnejπi, saj doloËa, da delavcu pripada cela dnevnica za vsakih 24 ur sluæbenega potovanja ali za potovanje, ki je trajalo veË kot 12 ur
in manj kot 24 ur. To je pomembno predvsem v primerih, ko se potovanje zaËne, denimo, ob 15. uri in
traja naslednjega dne do 23.30. Po eni razlagi bi bil
tako lahko zaposleni upraviËen do dveh celih dnev-

nic (prvi dan od 15.00 do 24.00 ter drugi dan od
24.00 do 23.30). Glede na doloËila KPVIZ je nedvoumno, da pripada zaposlenemu ena cela dnevnica od 15.00 do 15.00 naslednjega dne - ter ena poloviËna dnevnica - od 15.00 do 23.30. Viπino posamezne vrste dnevnice doloËa uredba vlade.
Zaposleni je upraviËen do terenskega dodatka,
kadar je napoten na delo zunaj sedeæa zavoda in
svojega stalnega prebivaliπËa ter sta tam organizirana hrana in prenoËiπËe. KPGN doloËa πe, da se pogoji za izplaËilo terenskega dodatka doloËijo s kolektivno pogodbo dejavnosti. KPVIZ tako doloËa, da
zaposlenemu pripada terenski dodatek, Ëe traja delo na terenu dlje od treh dni in sta na terenu organizirana hrana ter prenoËiπËe. Sicer mu pripadajo
stroπki po potnem nalogu. Viπina terenskega dodatka znaπa po KPGN 21 odstotkov cele dnevnice,
KPVIZ pa doloËa viπino 25 odstotkov cele dnevnice.
V vzgoji in izobraæevanju znaπa torej viπina terenskega dodatka 25 odstotkov cele dnevnice. Pri tem je
treba poudariti πe, da se terenski dodatek in dnevnica izkljuËujeta.
Stroπki prenoËiπËa se povrnejo za prenoËiπËe, ki
ga odobri delodajalec.
Delavcu pripada tudi dodatek v viπini 50 odstotkov cele dnevnice za spremstvo uËencev na eni
ekskurziji in dveh πportnih dnevih v πolskem letu pod pogojem, da traja ekskurzija veË kot 8 ur ter da
poteka veË kot 15 kilometrov zunaj sedeæa zavoda.
©olsko ministrstvo ne povrne stroπkov za dve ekskurziji in en πportni dan ali kakπno drugaËno kombinacijo, kot je navedena.
V vseh primerih je zaposleni, seveda, upraviËen
tudi do stroπkov prevoza, Ëe so ti nastali.

Sindikat vzgoje, izobraæevanja, znanosti in kulture Slovenije • Oraænova ulica 3, 1000 Ljubljana •

TELEFON

01 244 09 00 •

Poznejπe glasovanje o direktivi v Evropskem parlamentu je prineslo
kompromis med glavnimi politiËnimi skupinami v parlamentu in konËno
besedilo direktive je socialno precej bolj uravnoteæeno od prvotnega
predloga. Evropski poslanci so v sklopu izobraæevanja glasovali za izkljuËitev vseh delov izobraæevanja, ki so del nacionalnega izobraæevalnega
sistema (ne glede na to, ali je ponudnik dræava ali zasebnik), in tistih delov, ki “po navadi sledijo ciljem socialne blaginje”.
ETUCE in Sviz sta pozdravila napredek, ki ga je prinesla izloËitev teh
delov izobraæevanja iz direktive, a ostajata zaskrbljena zaradi tistih delov, ki jih direktiva πe vedno zajema. Gre za visokoπolsko izobraæevanje
in poklicno ter strokovno usposabljanje. Pristojnosti posamezne dræave,
da same urejajo ta podroËja, so zato trenutno omejene.
Ob koncu zgodbe z direktivo smo v Svizu sorazmerno zadovoljni z doseæenim, a obenem zelo razoËarani nad (ne)odzivnostjo slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. Æe maja lani, znova pa letos januarja,
smo vsem sedmim slovenskim poslancem poslali pismo in jih povpraπali o njihovem staliπËu do direktive in izloËitve izobraæevanja iz nje. Prejeli
nismo niti enega odgovora!
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