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[novice]
22. junij 2004 * Ljubljana

26. seja Izvrπilnega odbora Sviza
23. junij 2004 * Maribor

Sestanek sindikalnih zaupnic in zaupnikov Sviza
Podravja
Tako kot æe na sestanku sindikalnih zaupnic in zaupnikov
ObmoËnega odbora Ljubljane in okolice teden pred tem je
glavni tajnik tudi na tem sestanku seznanil navzoËe z izidi
usklajevanj o spremembah Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju in zdajπnjem stanju v pogajanjih za sklenitev
Kolektivne pogodbe za javni sektor. V nadaljevanju sreËanja
so predstavniki Kapitalske druæbe pripravili predstavitev Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne usluæbence.
29. junij 2004 * Ljubljana

Posvet o dopolnjevanju delovne obveznosti strokovnih delavcev
Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih πol ter zavodov za izobraæevanje odraslih je pripravila posvet o dopolnjevanju delovne obveznosti. Kljub temu, da so se æe zaËele poËitnice, se je posveta udeleæilo veË kot sedemdeset
zainteresiranih posameznikov. Ti so v razpravi ponovno zahtevali enotno urejanje dopolnjevanja delovne obveznosti
na vseh πolah. Oblikovana je bila tudi delovna skupina, ki
naj bi pripravila nekaj moænih reπitev urejanja dopolnjevanja
delovne obveznosti.
30. junij 2004 * Ljubljana

Tudi Sviz nasprotuje zapiranju dveh koprskih
osnovnih πol
Ob ostri polemiki v zvezi z zapiranjem dveh koprskih osnovnih πol in gradnjo ene nadomestne se je z izjavo za javnost odzval tudi Sviz.
Sviz podpira prizadevanja Ëlanov sindikata na osnovnih
πolah Janka Premrla Vojka in Pinka TomaæiËa ter ObmoËnega odbora Sviza Obale, ki opozarjajo na neracionalnost zidave ene same πole. Sviz je æupana Kopra in obËinske
svetnike pozval, da upoπtevajo zahteve zaposlenih in starπev, se odpovedo naËrtovanemu ruπenju dveh πol in gradnji
nadomestne ter skupaj z njimi najdejo ustreznejπo reπitev.
»e do dogovora ne bo priπlo, bo Sviz podprl napovedani referendum in za podpis zahteve po njem zaprosil vseh naπih
40.000 Ëlanov.
6. julij 2004 * Ljubljana

27. seja Izvrπilnega odbora Sviza
9. julij 2004 * Ljubljana

M©Z© pripravilo novinarsko konferenco
na temo nasilja v πolah
Ministrstvo za πolstvo, znanost in πport je na novinarski
konferenci predstavilo smernice za analizo, prepreËevanje,
obravnavo ter obvladovanje nasilja v πolskem prostoru. Minister dr. Slavko Gaber je ob tem povedal, da bodo na πolah dali poudarek veËji avtoriteti uËitelja z vidika pomena
poklica. Dodal je πe, da glede na ugotovitve nekaterih tujih
avtorjev otroci kljub vsemu prav v πoli preæivijo najbolj varne
ure dneva. ©olsko ministrstvo je pripravilo tudi predlog
ukrepov, ki naj bi uËinkovito pripomogel k zboljπanju varnosti v πolah. Mednje spada vpeljevanje bolj zanimivih uËnih vsebin za uËence, tesnejπe sodelovanje med uËitelji,
uËenci in starπi, poveËanje odgovornosti in skrbi za varnost
πolskega prostora ter tudi obnova πolskih prostorov. V πolah, kjer so z obnovo zboljπali bivanjske standarde, se je
stopnja nasilja opazno zmanjπala.
Novinarska konferenca je potekala dober teden po brutalnem napadu dveh mladoletnikov na uËitelja v Prevzgojnem
domu v RadeËah. Napad je z izjavo za javnost ostro obsodil
tudi Sviz.
17. julij 2004 * Ljubljana

Minister Gaber predstavil dva nova pravilnika
Po veË kot dveh letih priprav in sodelovanja med πolskim
ministrstvom, uËitelji, starπi, uËenci in Svizom sta bila na
novinarski konferenci predstavljena spremenjena pravilnika, in sicer Pravilnik o pravicah in dolænostih v osnovni πoli
ter Pravilnik o πolskem redu v srednji πoli. Oba sta zaËela
veljati 1. septembra, z njima pa so na ministrstvu æeleli natanËneje opredeliti pravice in dolænosti uËencev ter nasploh
poveËati jasnost pravil. Pravilnika naj bi prinesla tudi veË
avtonomije πolam in naj bi pomagala k veËji disciplini πolarjev in tako tudi k boljπemu uËinku pouka.
22.-26. julij 2004 * Porto Alegre

»etrti svetovni kongres Izobraæevalne internacionale
Konec julija je v Braziliji potekalo najveËje sreËanje predstavnikov uËiteljskih sindikatov z vsega sveta. Nekaj podrobnosti s kongresa si lahko preberete v posebni rubriki
na sosednji strani.
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[uvodnik]

NA POL POTI
Prvega julija so se plaËe vsem zaposlenim v vrtcih in πolah zviπale, kot so se zviπale tudi leto pred tem. UËiteljicam, uËiteljem in vzgojiteljicam so se letos plaËe poviπale
za spodobnih 19.000 tolarjev bruto. Obe poviπanji sta posledica uspeπnih pogajanj Sviza z Vlado Republike Slovenije, ki so bila sklenjena s podpisom Aneksa h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraæevanje v letu 2002 in pomenijo
polovico celotnega poviπanja, dogovorjenega v tem dokumentu. Aneks zagotavlja, da se bo druga polovica poviπanj
uresniËila v prihodnjih dveh letih: julija 2005 in julija 2006.
Z dosedanjim uresniËevanjem aneksa smo lahko zadovoljni, vendar pa ocenjujem, da je bila z letoπnjim poviπanjem
uresniËena laæja, manj zahtevna polovica pribliæevanja plaË
uËiteljev in vzgojiteljev plaËam zdravnikov. Drugo polovico
poviπanj bo mogoËe uresniËiti le, Ëe se bo zaËel uporabljati
novi Zakon o sistemu plaË v javnem sektorju. KljuËni pogoj
za zaËetek uporabe tega zakona je podpis Kolektivne pogodbe za javni sektor, o kateri se sindikati javnega sektorja
z vlado pogajamo æe skoraj dve leti. Ker do zdaj, predvsem
zaradi nasprotij pri uvrπËanju orientacijskih delovnih mest v
plaËne razrede, o pogodbi ni bilo soglasja, je bil zaËetek
uporabe tega zakona æe dvakrat odloæen. Za Sviz je bistvenega pomena - ne dotikajoË se vpraπanj s podroËja kulture,
znanosti in visokega πolstva -, da se πe preostali uskladitvi
plaË zaposlenim v izobraæevanju uresniËita v skladu z roki,
ki so zapisani v Aneksu h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraæevanje.
To ne bo preprosto in je vse prej kot gotovo dejstvo! Zakaj? Zato, ker zakon o plaËah v javnem sektorju pravi, da

BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

se morajo plaËe zaposlenih v javnem sektorju uskladiti najkasneje
do leta 2009, aneks k pogodbi iz
leta 2002 pa πolnikom zagotavlja,
da se bodo plaËe v celoti uskladile do 1. julija leta
2006. To bi si æeleli tudi zaposleni v zdravstvu, kulturi, dræavni upravi in socialnem varstvu. Zato celo razumem kolegice in kolege sindikaliste drugih sindikatov, ki se s to Ëasovno razliko pri uresniËevanju poviπanj - da o tistih, ki jim
zakon ne bo prinesel nobenih zboljπav, sploh ne govorim ne strinjajo in ji bodo nasprotovali. Dolæan sem povedati,
da kot pogajalec Sviza nimam nobenih pooblastil za sklepanje kompromisov glede Ëasovne uveljavitve poviπanj plaË v
vzgoji in izobraæevanju mimo tistih, ki so doloËeni v Aneksu
h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraæevanje.
Pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe v javnem sektorju se bodo z zaËetkom πolskega leta nadaljevala in
upam si napovedati, da bo doloËanje rokov za postopno
uskladitev plaË do leta 2009 odigralo kljuËno vlogo pri odloËanju posameznih sindikatov za (ne)podpis Kolektivne pogodbe za javni sektor. Enako pa tudi ni teæko predpostaviti
pomena nove doloËbe plaËnega zakona. Ta pravi, da Kolektivna pogodba za javni sektor pridobi sploπno veljavnost, ko
jo podpiπejo sindikati, katerih skupno πtevilo Ëlanstva presega 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju. »e
to doloËbo prevedem v realna razmerja moËi med sindikati
glede na πtevilo Ëlanstva, potem to pomeni, da sploπna veljavnost pogodbe brez podpisa Sviza praktiËno ni mogoËa.

[v srediπËu] Okrepitev strokovne sluæbe Sviza

SVIZOV »LAN ©TEVILKA 2
MARJAN GOJKOVI»
◗ Jesen na naπe podroËje prinaπa kar nekaj sprememb.
Prvi πolski dan so vas æe priËakali nekateri novi pravilniki, nadaljevala se bodo pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za javni sektor, bliæa se selitev Glavnega odbora v nove prostore, v skladu s Svizovimi programskimi usmeritvami za obdobje od leta 2002 do
2006 pa je na Svizu priπlo tudi do okrepitve strokovne
sluæbe. Predstavljamo vam Marjana GojkoviËa, ki je s
prvim septembrom postal pomoËnik glavnega tajnika.
Nam lahko predstavite svojo
poklicno pot?
Po poklicu sem profesor
matematike in fizike. Moja prva sluæba je bila v Ljubljani,
eno leto sem pouËeval na
TehniËni πoli Kemija Metalurgija, Rudarstvo, Les, Papir, leta 1973 pa sem se zaposlil
na Ekonomski πoli na Ptuju.
To ni bila enovita πola. V svojem sestavu je imela poleg
ekonomske πole πe trgovsko,
administrativno in upravno ter
poslovno. V moji delovni knjiæici je dvanajst razliËnih æigov.
Tolikokrat smo se namreË
preoblikovali in “delali” zavode, tozde, sozde, centre.
Zdruæili so nas z gimnazijo oziroma naravoslovno in druæboslovno πolo, potem razdruæili
in spet naredili center. V povpreËju smo se preoblikovali
vsaka tri leta.
PouËeval sem veliko predmetov, najveË matematiko,
poleg nje πe fiziko, celo vrsto
raËunstev (trgovinsko, gospodarsko, finanËno in poslovno)
in statistiko. Zelo veliko sem
pouËeval tudi v oddelkih za
odrasle, ne samo na Ptuju,
saj smo imeli tudi dislocirane
oddelke po vsej Sloveniji, od

Ptuja, Ormoæa, Lenarta, do
Slovenskih Konjic, Ljubljane
in celo v Kopru. VeËinoma
sem sam vodil in organiziral
delo v njih. Trikrat sem se poskusil tudi na vodstvenih
mestih, bil pedagoπki vodja,
pomoËnik ravnatelja in ravnatelj.
Zanimivi pa so tudi zaËetki vaπega dela v sindikatu …
S sindikatom sem se sreËal
takoj po prihodu na Ptuj. Ravnatelj me je takoj imenoval za
predsednika sindikata, ampak
to sem zvedel πele ob izdaji
biltena, v katerem je bilo zapisano, kaj kdo dela. Tako sem
bil kar nekaj let predsednik le
na papirju, saj je vse delal ravnatelj. V bistvu smo bili takrat
Ëlani sindikata vsi (in to enega in edinega sindikata), vendar brez izkaznic, brez zahtev
po boljπih plaËah ... V osemdesetih letih so se zaËele
spreminjati tudi stvari v sindikatu, zaËeli smo postavljati vpraπanja o boljπih materialnih pogojih, spremenil se
je sistem financiranja, plaËe
so bile od πole do πole drugaËne.
Takrat sem bil po obËin-

skem odboru imenovan v republiπki sindikalni odbor in
postal Ëlan izvrπilnega odbora, ki je deloval πe v sklopu
Zveze republiπkih sindikatov
Slovenije (ZRSS). Leto 1987
je bilo prelomno, saj sem postal predsednik Republiπkega odbora (RO) sindikata delavcev v πolstvu pri ZRSS, in
to je bilo æe leto, ko so se
zaËele prve glasnejπe zahteve po spremembah v naπi dræavi. V sindikatu smo zaËeli
postavljati zahteve po samostojnem πolskem sindikatu, z
evidenco Ëlanov in lastnimi
sredstvi, vendar πe nekako
pod okriljem ene sindikalne
zveze. Vendar v tej zvezi nismo naleteli na razumevanje
oziroma so bili naπi pogledi
za tedanje vodstvo preveË vizionarski, zato smo ob preoblikovanju ZRSS v Zvezo
svobodnih sindikatov Slovenije leta 1990 preprosto izstopili in zaËeli vËlanjevati
Ëlane v nov sindikat. Æeleli
smo, da obstaja kot samostojen in politiËno neodvisen
sindikat. Tedaj je bil tajnik
naπega dela sindikata Vladimir Tkalec, ki je tudi profesionalno opravljal to funkcijo.
Imel je mnogo sindikalnih izkuπenj in vpogled v evropske
sindikate ter je tako odloËilno vplival na naπo novo opredelitev in jo s svojega delovnega mesta tudi zaËel uresniËevati. Tako je takratni RO
sklenil - mislim, da je bilo
maja leta 1990 -, da ustanovimo samostojen sindikat in

tako sem postal prvi predsednik novega sindikata, Sindikata vzgoje, izobraæevanja
in znanosti. »lanstvo je hitro
naraπËalo, saj smo imeli æe
konec istega leta 15.000
Ëlanov. VeËina jih je bila iz
vrtcev ter osnovnih in srednjih πol. To je bilo leto, ki je
æe nakazovalo velike spremembe v naπi dræavi. Tedaj
sem zaËutil, da so si naπi deli sindikata tako razliËni, in
tudi sistem financiranja in
upravljanja je bil tak, da en
neprofesionalen predsednik
ne more dovolj strokovno zastopati vseh skupin v naπem
sindikatu. Na prvi samostojni
skupπËini sem zato predlagal, naj se funkcija predsednika ukine in se oblikuje
predsedstvo, ki naj ga sestavljajo posamezni predsedniki delov naπega sindikata
in vodijo Sviz po eno leto. Zamisel se je po mojem mnenju pokazala kot zelo dobra.
Æe prvo leto, ko je bil predsednik iz srednje πole, smo
reπili veliko srednjeπolskih
teæav, pozneje smo energijo
usmerili na osnovnoπolske
teæave, zatem na vrtce itd.
Sam sem ostal Ëlan Izvrπilnega odbora v prvem mandatu
in RO oziroma Glavnega odbora, kjer sem bil vsa leta,
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SELIMO SE

NOVI SEDEÆ SVIZA
NEKDANJA VILA PERHAVEC NA ORAÆNOVI
Nekdanja vila Perhavec na
Oraænovi ulici 3 v Ljubljani,
delo arhitekta Josipa Costaperarie, je postala novi sedeæ Sindikata vzgoje, izobraæevanja, znanosti in kulture
Slovenije (SVIZ). Svizova
stavba je zgled kakovostne
prenove, ki sta jo zasnovala
mlada arhitekta Matija Bevk
in Vasa PeroviÊ - PleËnikova
nagrajenca v letu 2002. Vilo
sta prilagodila novim potrebam, modernistiËnim prvinam stavbe sta dodala πe
eno modernistiËno naËelo svobodni tloris. Vila in ljudje,
ki so bili povezani z njo, so
nosili v sebi svetovljanstvo,
modernost, racionalnost pa
tudi glamur, ki se iz tridesetih let prenaπa v sodobni
Ëas.

vodil sem nadzorni odbor.
Na obËinski ravni sem postal predsednik ObmoËnega
odbora Ptuj, ki sem ga tudi
vodil vsa ta leta. Verjetno bi
se naπlo πe marsikaj, kar
sem delal v tem naπem sindikatu, saj v petnajstih letih
nikdar ni bilo posebno mirno. Mislim, da sem bil na
vseh naπih kongresih bolj ali
manj dejaven, pri vseh naπih
“Cankarjevih domovih”, sodeloval sem pri vseh naπih
stavkah, vËasih sedel na pogajanjih z vlado itd.

Josip Costaperaria je bil furlansko-nemπko-hrvaπkega porekla, rojen leta 1876 v okolici
Siska na Hrvaπkem. Z æeno,
koncertno pevko Miro Dev, se
je po prvi svetovni vojni iz Trsta
preselil v Ljubljano. Njegov
ljubljanski opus zajema 25
veËjih del, kot so, denimo,
Ljubljanski velesejem (1921,
poruπen leta 1962), Ljubljanski dvor (1922), modernistiËne
vile iz tridesetih let: MoskoviË,
Pavlin, KerπiË in Pirkmajer ter
prvi blok ©ahovnica na VrtaËi,
vili Perhavec in Dular itn. Znani
so trije njegovi predvojni grobovi na Æalah: grobovi druæin
Dev, Stare - Naglas in Pollak.
Po drugi svetovni vojni je Josip

Costaperaria nadvse uspeπno
poviπal Sodnijsko palaËo v
Ljubljani in projektiral veË drugih stavb.
Josip Costaperaria je zgradil
πtevilne slovenske πole in domove. Kot mladi Fabianijev
sodelavec je bil vodja gradbiπËa Narodnega doma (19031904) v Trstu, ki so ga skvadristi leta 1922 poægali, in tudi
Trgovskega doma v Gorici
(1905). Samostojno je zasnoval deπko meπËansko πolo v
Postojni (1907), Ciril-Metodovo πolo v Trstu (1911), nateËajni projekt za osnovno πolo
LuËac v Splitu (1928). Gradil
je πe v Trstu, Zagrebu, Beogradu, Mariboru, Celju, na Bledu in drugje. Bil je arhitekt
ljubljanskega æupana Ivana
Hribarja ter drugih ljubljanskih
predvojnih elitneæev, zato se
ni Ëuditi, da je bil spomin nanj
dolgo zanemarjen. Bil je PleËnikov sodobnik, vendar Ëlan
funkcionalistiËno usmerjenih
arhitektov - Petkovcev. Po hudi bolezni je leta 1951 umrl
osamljen in v pomanjkanju,
njegov grob je zdaj zapuπËen.
Josip Costaperaria je vilo
Perhavec zasnoval leta 1932,
tik pred skupinsko razstavo
(ali malo po njej) jugoslovanskih arhitektov v galeriji Vignon v Parizu. V tem letu je bil
tudi sprejet v Rotary club Ljubljana, bil je predsednik Ljubljanskega πahovskega kluba.
Investitor vile je bil Fran Perhavec, vendar se o njem ne ve
veliko. Znani so le skopi po-

datki o gradnji: 24. maja leta
1932 je mestno naËelstvo izdalo stavbno dovoljenje za vilo, uporabno dovoljenje so dobili
19. novembra
leta
1932. V vili so jasno izraæena
tri naËela moderne arhitekture: ravna streha, vogalno okno, svobodno oblikovana fasada. Juæna fasada sloni na
stebrih, kar lahko pogojno
πtejemo kot Ëetrto naËelo.
StatiËni izraËun je izdelal
dr. Miroslav Kasal, pobudnik
rabe armiranega betona pri
nas, stavbo je zgradil stavbenik Anton MavriË.
Nekdanjih topolov - vertikalnih poudarkov -, zasajenih na
vrtu ob Oraænovi ulici, ki so vidni na starih fotografijah, danes,
æal, ni veË. Na nekdanjem
ogromnem PerhavËevem vrtu
so po vojni zgradili blok in garaæe. NekoË je imela vila dve veliki stanovanji v dveh etaæah ter
dve manjπi stanovanji na terasi
in v kleti. Ob kroæni izboklini,
kjer je stopniπËe, stoji na zunanji strani kovinski drog za zastavo, ki poudarja vhod. Fasada je art-dekojevska, decimeter
πiroki pasovi na njej so vzporedni in razvrπËeni na pol metra
ter se vijejo ob treh stranicah.
V ometu so koπËki zdrobljenega stekla, tako ima osonËena
fasada ælahten, nepredvidljiv
odblesk. Obnovljena fasada je
enaka izvorni.
Arhitekta Matija Bevk in Vasa
PeroviÊ sta pustila veËji peËat
na notranjπËini, ki sta jo tehnoloπko posodobila in organizacij-

sko zboljπala, steklene stene s
potiski hkrati povezujejo in loËujejo ... S svobodnim tlorisom
sta vili dodala peto modernistiËno naËelo, kar predstavlja v idejnem smislu preseæek. Novi vrtni
paviljon ni prizidan stavbi, temveË je od nje oddaljen, s Ëimer
je vzpostavljena jasna loËnica
med novim in starim. Izbor materialov je logiËen in plemenit,
tisto, kar je stekleno, je novo.
Arhitekta sta obstojeËe dvoriπËe oblikovala v atraktivni suhi vrt z belim peskom, pohodnimi lamelami, ozelenjenimi
krogi ter drevjem. OËitna je
maksimalna izraba vsakega
koπËka zemljiπËa in stavbe,
steklen paviljon na vrhu je
njun podpis.
V vili Perhavec je bil posnet
film Pod njenim oknom reæiserja Metoda Pevca. Prazna vila
se je nedvomno kar sama ponujala za ta filmski projekt. V
zgodbi je tako ohranjena tudi
notranja razvrstitev prostorov
enega od stanovanj v vili. PrepriËan sem, da sta odliËna prenova vile in film, ki je bil posnet v njej, pomembna znanilca prebujene zavesti o pomenu
zapostavljenega arhitekta in
njegove arhitekture. Prenova
ohranja zgodovinski spomin,
ima simbolno vrednost ter je
primer vzgoje in izobraæevanja
na podroËju arhitekturne prenove pri nas: lepa simbioza starega in novega, dobra popotnica
za delo Sviza v prihodnje.
Dr. BOGO ZUPAN»I»,
arhitekturni publicist

[mednarodno] Po svetovnem kongresu Izobraæevalne internacionale

U»ITELJI V ENI SVETOVNI KONFEDERACIJI

S prvim septembrom ste v
sindikatu prevzeli novo funkcijo …
Vse moje sindikalno delo in ◗ V brazilskem mestu Porto Alegre je od 22. do 26. julija
letos potekal 4. kongres Izobraæevalne internacionale
izkuπnje so me privedle do tega, da bom v naπem sindika(Education International - EI). Udeleæilo se ga je pribliætu poskusil tudi s profesionalno 1.500 predstavnikov uËiteljskih sindikatov iz veË
no funkcijo. Ob zdajπnji prekot 160 dræav in obmoËij, v katerih ima Izobraæevalna
ureditvi se je pokazala potreinternacionala svoje Ëlanice.
ba po pomoËniku glavnega
Izobraæevalna internacionala je delegati z veliko veËino, ne pa
tajnika, ki bo prevzel del orga- bila ustanovljena leta 1993 v soglasno, potrdili dogovor o
nizacijskih bremen z ramen Stockholmu z zdruæitvijo dveh zdruæitvi z WCT, pri Ëemer je ime
glavnega tajnika. Tako me je mednarodnih uËiteljskih sindikal- EI ostalo nespremenjeno, sindiBranimir ©trukelj povabil, da nih konfederacij WCOTP in IF- kati iz WCT pa so v organizaciji
sprejmem ta izziv. Velik del FTU. Med ustanovnimi Ëlani Iz- ohranili doloËeno avtonomijo.
mojega dela bo usmerjen na obraæevalne internacionale, ki je Zdruæitve se dræi pridih zgodovinËlanstvo, na obmoËne odbo- imela do pravkar konËanega skosti, ker gre za prvi primer v
re, na usklajevanje in pripravo kongresa 27 milijonov Ëlanov, je svetu, da interese zaposlenih v
dela predsedstev konferenc, bil tudi Sviz. Zunaj te povezave neki dejavnosti zastopa ena sana izobraæevanje sindikalnih je takrat ostala Svetovna konfe- ma svetovna konfederacija. Ni
uËiteljev
(World izkljuËeno, da bodo tej zdruæitvi
zaupnikov, na ustanovitev na- deracija
πe sindikalne πole. Menim, Confederation of Teachers - sledile tudi globalne konfederada bom lahko tudi predstav- WCT), v katero so bili vËlanjeni cije na drugih podroËjih.
VeËino Ëasa na kongresu so
ljal in zastopal interese naπih preteæno sindikati, ki so bili blizu
krπËansko-demokratskim in ljud- predstavniki 319 sindikatov naËlanic in Ëlanov v razliËnih
skim strankam v Evropi, z nekaj menili razpravi o nosilni temi
vladnih in dræavnih ustano- veË kot tremi milijoni Ëlanov. kongresa Izobraæevanje za navah, tudi nevladnih. Zadnje le- Pred tremi leti je Izobraæevalna predek sveta, ki je bila razdeljeto sem se πe kot uËitelj zaËel internacionala predlagala zdruæi- na na tri tematske sklope. V prveliko ukvarjati z nasiljem nad tev obeh organizacij. Pogajanja vem sklopu so skuπali odgovoriuËitelji in naπimi Ëlani. Naπe so se konËala letos spomladi, ti na vpraπanja in teæave, ki se
delo je æe rodilo prve sadove ko je bil pripravljen poseben do- pojavljajo pri uresniËevanju prain mislim, da moramo nada- govor o zdruæitvi. Tega je Izvrπilni vice do uËenja in pravice do poljevati s prizadevanji in omo- odbor naπe internacionale pred- uËevanja, v drugem na vpraπagoËiti naπim Ëlanom normal- lagal v potrditev na brazilskem nje, ali je izobraæevanje πe vedkongresu. Prvi dan kongresa so no javna dobrina ali vse bolj pono delo v πoli.

staja træno blago, v tretjem
sklopu pa na vpraπanje o tem,
kako usposobiti kakovostne
uËitelje in kako jih zadræati v
tem poklicu. V vsakem od sklopov je bila z manjπimi popravki
sprejeta resolucija, v kateri so
opredeljena temeljna staliπËa
do teh vpraπanj. Opredelitve v
resolucijah morajo pri oblikovanju staliπË upoπtevati vsi sindikati, ki so vkljuËeni v EI.
Med ostalimi resolucijami je
daleË najveË pozornosti pritegnila
Resolucija o Iraku - predlagal jo je eden πpanskih sindikatov -, ki
ostro obsoja ameriπki
napad na Irak, kategoriËno zavraËa terorizem
kot sredstvo politiËnega
boja in od okupacijskih
sil in prehodne iraπke
vlade zahteva spoπtovanje pravice do svobodnega ustanavljanja
in delovanja sindikatov. Za sprejetje resolucije so glasovali vsi
delegati - z izjemo predstavnikov
obeh sindikatov iz ZDA, ki sta
skuπala omehËati obsodbo napada, vendar so bili vsi njuni
amandmaji enotno zavrnjeni.
Trije predstavniki Sviza na
kongresu (predsednica Sviza

Nevenka TuËiË, Ëlanica Izvrπilnega odbora Zorica ©imuniË in
glavni tajnik Branimir ©trukelj)
so dejavno sodelovali na kongresu in opravili tudi nekatera
dvostranska sreËanja z drugimi
sindikati.
Branimir ©trukelj je bil ob
enotni podpori evropskih sindikatov ponovno izvoljen v 28Ëlanski izvrπilni odbor EI kot
predstavnik sindikatov srednje
in vzhodne Evrope. Med kongresom je glavni tajnik Sviza vodil
poseben
sestanek
teh sindikatov, na katerem so uskladili
staliπËa do podpore
posameznih kandidatov za najodgovornejπa mesta. Udeleæence sestanka je seznanil tudi z odloËitvijo izvrπilnega odbora, da bo naslednji kongres v Evropi, in sicer
prav v eni od dræav srednje ali
vzhodne Evrope.
Na kongresu je bil izvoljen tudi nov predsednik EI. V zadnjih
treh triletnih mandatih je to
funkcijo opravljala AmeriËanka
dr. Mary Hatwood Futrell, zaradi
statutarnih omejitev pa tokrat
ni mogla ponovno kandidirati in

na njeno mesto je bil izvoljen
Thulas Nxesi, sicer generalni
sekretar najveËjega juænoafriπkega sindikata SADTU. Za generalnega sekretarja je bil ponovno izvoljen Fred van Leeuwen,
Ëlan nizozemskega sindikata
AOb, katerega predsednik Walter Dresscher je bil gost zadnje
Svizove skupπËine leta 2000 v
Porotoroæu.
Svetovni kongres je bil dobra
priloænost tudi za Sviz, saj je
naπa delegacija to sreËanje izrabila tudi za tesnejπe navezovanje stikov s predstavniki tujih
sindikatov. Tako se je sestala s
predstavniki najveËjega izraelskega uËiteljskega sindikata, ki
so izrazili æeljo po seznanitvi s
slovenskim izobraæevalnim sistemom in ogledu nekaj πol in
vrtcev. Izraelski uËitelji bodo
Slovenijo najverjetneje obiskali
prihodnjo pomlad. Obenem je
predsednik sindikata izraelskih
uËiteljev povabil tudi Svizove
predstavnike na obisk v Izrael.
Na kratkem sestanku z Marcom
Lellom, predsednikom italijanskega sindikata UIL-S, pa je bila obojestransko izraæena tudi
æelja po sreËanju sindikalnih
predstavniπtev obeh Goric.
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