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[novice]
5. september 2003 * Ljubljana
Izvrπilni odbor Sviza Slovenije na ministra Gabra naslovil pismo.
Sviz je ministrstvo pozval k skupni objavi prostih delovnih mest v
javnih πolah, k enotni ureditvi dopolnjevanja delovne obveznosti.
PriËakuje poveËanje sredstev za πtudij ob delu in dostopnejπe oblike ter pogoje za strokovne delavce s VI. stopnjo izobrazbe. Sviz
je vpraπal, kaj natanËno je imel minister v mislih glede poveËanja
πtevila govorilnih ur v osnovnih πolah in kakπno je mnenje ministrstva o skupni KP za visoko πolstvo in znanost. Ponovno je ministrstvo pozval, naj posreduje staliπËe dræave do Sploπnega sporazuma na podroËju uslug in storitev (GATS) in odgovor o uresniËevanju vladne koalicijske pogodbe na podroËju izobraæevanja in
znanosti o razlogih za zniæanje sredstev za izobraæevanje uËiteljev
v proraËunu za 2003.
8. september 2003 * Ljubljana
Evropska komisarka za πolstvo in kulturo Viviane Reding na obisku v Sloveniji. SreËala se je s predstavniki izobraæevalnih institucij in z organizacijami. Med pozitivnimi elementi slovenskega πolstva je izpostavila nizek odstotek tistih, ki ne konËajo πolanja: ta
v Sloveniji namreË znaπa 5 odstotkov, evropsko povpreËje pa je
kar 18 odstotkov. Slovenija mora po njenih besedah πe precej
storiti na podroËju doseganja kompatibilnosti univerz z evropskimi. Komisarka je obiskala tudi Univerzo na Primorskem, piransko
gimnazijo Antonia Sema z italijanskim uËnim jezikom ter se sreËala z ravnatelji in uËenci piranske Osnovne πole Cirila KosmaËa.
Glavni tajnik Sviza Branimir ©trukelj pa se je udeleæil sprejema v
Narodni galeriji, ki sta ga za evropsko komisarko za πolstvo in
kulturo Viviane Reding pripravila njena gostitelja, minister za πolstvo, znanost in πport dr. Slavko Gaber in ministrica za kulturo
Andreja Rihter.
10. september 2003 * Ljubljana
Seja predsedstva Svizove Sindikalne konference zavodov za vzgojo, izobraæevanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.
»lani so razpravljali o poloæaju strokovnih delavcev v zavodih in
πolah za otroke s posebnimi potrebami: vodstvo konference naj
dejavno sodeluje pri umeπËanju poklicev na podroËju izobraæevanja in usposabljanju otrok s posebnimi potrebami. Domenili so
se za seminar za sindikalne zaupnike, ki bo oktobra in kjer bodo
obravnavali problematiko uËiteljev s VI. stopnjo izobrazbe ter dopolnjevanja uËne obveznosti.
12.-13. september 2003 * Carigrad
Drugo zasedanje Koordinacije sindikatov Vzhodne in Srednje Evrope Ëlanov Izobraæevalne internacionale. ©tirideset predstavnikov sindikatov iz te regije je razpravljalo o reorganizaciji strukture
evropskega dela Izobraæevalne internacionale. Spremembe so
potrebne zaradi vkljuËevanja novih dræav v Evropsko unijo. Koordinacija je sprejela staliπËe, da mora biti nova organizacijska struktura uËinkovita in operativna, vpliv sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope se mora poveËati, status sindikatov iz Srednje in
Vzhodne Evrope pa mora odraæati ustrezno zastopanost pri odloËitvah.
19.-20. september 2003 * PodËetrtek
Posvet Izvrπilnega odbora Sviza Slovenije in predsednikov Svizovih obmoËnih odborov. Podrobno so se seznanili z Aneksom h
KP za negospodarske dejavnosti in Dogovoru o viπini in naËinu
uskladitve osnovnih plaË ter viπini regresa za letni dopust v 2004
in 2005, s predlogi Kolektivne pogodbe za javni sektor, Zakona o
kolektivnem pokojninskem zavarovanju za javne usluæbence in
Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega naËrta za javne
usluæbence. Seznanili so se tudi s spremembami in dopolnitvami
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraæevanja.
22.-23. september * Bruselj
Seja Evropskega regionalnega odbora Izobraæevalne internacionale. »lani odbora, med drugim tudi glavni tajnik Sviza Branimir
©trukelj, so razpravljali o moænih strukturnih spremembah evropskega dela Izobraæevalne internacionale.
25.-26. september 2003 * Bruselj
Janez Stergar se je udeleæil seje Stalnega odbora za visoko πolstvo in znanost Izobraæevalne internacionale za Evropo
Evropo. »lani odbora so med drugim razpravljali o razvoju visokega πolstva v prihodnosti, o Sploπnem sporazumu na podroËju uslug in storitev
(GATS) in o kodeksu poklicne etike na podroËju raziskovanja.
26. september 2003 * Ljubljana
Minister Gaber odgovoril Svizu (glej novico za 5. 9.). Na ministrstvu ocenjujejo, da v obËinah ne bi smelo prihajati do teæav pri
izplaËevanju pokojninskih premij, saj so v ekonomsko ceno za
programe v vrtcih æe zajeta sredstva za ta namen. Prosta delovna mesta bo ministrstvo objavilo spomladi. Ministrstvu se zdi
Svizov predlog o enotni ureditvi dopolnjevanja delovne obveznosti sporen, ker naj bi bilo treba zelo podrobno ovrednotiti posamezne oblike uËiteljevega dela. Minister meni, da pri govorilnih urah ne gre za uveljavljanje nove delovne obveznosti, ampak
za promocijo æe uveljavljene dobre prakse. Minister je zagotovil,
da se bodo pogovorili s fakultetami, ki izvajajo πtudijske programe za pridobitev VII. stopnje izobrazbe za strokovne delavce v
vrtcih in osnovnih πolah. Glede sporazuma GATS pa je ministrstvo zagotovilo, da je liberaliziralo le tiste izobraæevalne storitve
v πolstvu, ki temeljijo na zasebnem kapitalu, ne pa πolstvo kot
javno dobro, ki ga financira dræava.

[uvodnik]
Ob svetovnem dnevu uËiteljev

Z VZGOJITELJI IN U»ITELJI
V BOLJ©I SVET
Odpirati vrata znanju pomeni odpreti pot boljπemu æivljenju - svobodi in napredku. Brez uËiteljev in vzgojiteljev, ki
opravljajo enega najbolj odgovornih in obËutljivih poklicev
na svetu, to ni mogoËe. Na svetu je veË kot 55 milijonov
uËiteljev, ki predstavljajo odstotek vsega prebivalstva. Po
Unescovih podatkih jih potrebujemo samo v osnovnem
πolstvu πe 35 milijonov do leta 2015, ko naj bi vse dræave sveta izpolnile obljubo in zavezo, da bodo vsem otrokom omogoËile vsaj osnovnoπolsko izobrazbo. A realnost
ni obetajoËa.
Pojav mnoæiËnega bega uËiteljev se je razπiril tudi v razvite dræave, celo v Evropo. Predvsem zaradi omejevanja
proraËunskih sredstev za izobraæevanje (v dræavah OECDja uËiteljske plaËe rastejo poËasneje kot bruto domaËi
proizvod in le 8 dræav od 29 Ëlanic jih za izobraæevanje
namenja veË kot 6 odstotkov po Unescovih priporoËilih,
povpreËje je le 5,5 odstotka), neurejenih delovnih razmer,
upokojevanja, zaradi stresa in poklicnega izgorevanja,
obolelosti z aidsom, zaradi politiËnih pritiskov in v nekaterih nerazvitih dræavah celo zaradi umorov. Krizo pomanjkanja uËiteljev pogosto spremlja brezbriæna javnost z
zmotno domnevo, da vsak, ki kaj zna, lahko uËi otroke in
da je mogoËe veËje πtevilo ljudi kaj hitro usposobiti za pouËevanje. Mi pa vemo, da je za dobrega uËitelja potrebno
πe dosti veË kot le tehniËno znanje in obvladovanje golih
dejstev.
Ob vseh teh dejstvih in ob sploπnem politiËnem, socialnem in gospodarskem stanju v svetu, πe vedno zazna-

DAMIJANA ZELNIK

[v srediπËu]
UËitelji, dijaki o poklicu in vlogi vzgojiteljev, uËiteljev v Sloveniji

Z NAMI V ÆIVLJENJE
Praznik mi ne pomeni niËesar. UËitelji se posmehujejo in
pravijo, da bi na ta dan lahko imeli prosti dan ter da bi sindikat lahko naredil veË za promocijo tega dneva. Biti uËitelj je iz dneva v dan teæe, ker prihaja vedno bolj pod pritisk javnosti. Dræava varËuje pri uËitelju. Javnost misli, da
mora biti uËitelj idealna oseba in sposobna otroke nauËiti
vse, kar predpisuje uËni naËrt.
Marjan GojkoviË
GojkoviË, ©olski center Ptuj

Dan, ko se spomnimo na uËitelje in njihovo vlogo v druæbi.
Menim, da je premalo poudarjena vzgojna vloga uËiteljev,
ki je neogibna, saj sicer kot uËitelj teæko preæiviπ oziroma
shajaπ z mladimi. V javnosti bi morali predstaviti dobre
uËitelje, njihova prizadevanja za dobro, uspeh v razredu.
Predvsem me motijo stereotipi o uËiteljih, ki naj bi imeli
najveË dopusta, a najmanj dela, da pri uËencih iπËemo le
neznanje, ne pa znanja. Moti me tudi staliπËe javnosti,
Ëeπ da poznajo naπe delo, saj imajo otroke vendar v πoli
in æe vedo, kako se v πoli dela. Tudi tu velja, da “le Ëevlje
sodi naj kopitar”.
Vlasta Sagadin
Sagadin, Osnovna πola Orehek Kranj

UËitelji smo tisti, ki ponujamo mladim πe eno, drugaËno pot
skozi æivljenje. Biti uËitelj je poslanstvo. Dræava je do nas ciniËna in ignorantska. To je pripomoglo k oblikovanju javnega mnenja, po katerem smo uËitelji dostikrat deæurni krivci
za vse slabo, kar se ljudem dogaja v æivljenju.
Janez ZobariË
ZobariË, Srednja πola Zagorje

S primernim odnosom do otrok in starπev lahko priËakujeπ
pozitiven odnos v obratni smeri. Za svoj poloæaj mora poskrbeti vsak sam, saj dræava in lokalne oblasti vidijo le finanËno plat in krËenje vseh plaËil. »eprav je vse povezano z denarjem, je v srcih vzgojiteljev in uËiteljev prvi otrok in njegovo dobro poËutje.
Marjana Kolar
Kolar, Vrtec Moravske Toplice
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movanem s silo oroæja in vedno bolj z moËjo posameznih interesov finanËnih lobijev, se zdi, da je ta boljπi
svet za vse πe zelo oddaljen. Kako omogoËiti vsem otrokom sveta, tudi slovenskim, da odrastejo v dræavljane,
ki bodo dejavni in odgovorni Ëlani demokratiËnih druæb,
ki bodo znali hoditi po poti strpnosti, nenasilja in solidarnosti? Odgovor je en sam: z dobro usposobljenimi in
odgovornimi uËitelji, ki pomagajo otrokom, mladostnikom razvijati zaupanje, samozavest, dialog, kritiËno miπljenje in Ëim boljπo samopodobo. Zato je praznik vseh
uËiteljev na svetu vedno znova priloænost za promocijo
uËiteljskega poklica. Je priloænost za dræavo, starπe in
drugo javnost, da se tudi oni zavedo, kako pomembno
vlogo ima uËitelj, saj spremlja otroke in mladostnike kar
tretjino njihovega æivljenja in ima zato nanje velik vpliv.
»e je politiËno moderno govoriti o druæbi znanja, potem
je treba v tem stilu to uresniËevati v praksi. Samo z vlaganjem v kakovostno izobraæevanje, kar pomeni vlaganje v kakovost uËiteljev, bomo koristili sebi in celotni
druæbi.
PrepriËani smo, da za poklic uËitelja ni nadomestka, zato
zasluæi vse spoπtovanje in podporo vseh nas. Zavedati se
moramo, da je naπa prihodnost odvisna od njih. Ali kot je
zapisal nek slovenski gimnazijec: “Kot je voda nepogreπljiva za æivljenje, tako so uËitelji nepogreπljivi pri πirjenju
znanja.” Zato: skrbimo za njih!

Poklic uËitelja, vzgojitelja bi morali bolj spoπtovati, ceniti in
ga razumeti. Æalosti me, da vrtca dræava “noËe” vzeti pod
svoje okrilje in nas prepuπËa na milost in prosjaËenje po obËinah. Zdi se mi ustrezno, da bi naziv vzgojiteljice preimenovali v uËiteljico - takrat bi se v geslu poËutili enako. Tudi za
vzgojiteljice in vzgojitelje bi morali vpeljati/uveljaviti pedagoπke ure, ki bi trajale enako kot v πolah.
Slavica Reberbak
Reberbak, Vrtec Slovenske Konjice

Dostopnost πtudija ob delu za strokovne delavce v vrtcih za
pridobitev z zakonom zahtevane visoke stopnje izobrazbe je
zelo razliËna. Programi in cene πtudija so na obeh univerzah
zelo razliËni, prav tako je oteæena dostopnost πtudija v krajih zunaj univerzitetnih srediπË. Zato je nujno, da se fakultete dogovorijo z Ministrstvom za πolstvo, znanost in πport o
poenotenju pogojev in programov za πtudij.
Nevenka TuËiË
TuËiË, Vrtec Koroπka vrata Maribor

Nekateri so prepriËani, da znanja ne dobiπ ne v πoli in ne
na univerzi - znanje pride z leti in izkuπnjami. Tisti, ki tako
mislijo, bi se morali zavedati, da je vse manj Ëasa za uËenje na lastnih napakah. Poleg tega so morali vsi, ki so tako
ali drugaËe priπli do znanja, skozi πole - takπne ali drugaËne, dobre ali slabe, a vsi so se v njih nekaj nauËili.
Birokratizacija dela v πoli postaja æe prav mukotrpna. Birokratizacija pomeni tudi vzpostavljati pravni red in ravnanje
pri vzgajanju in pouËevanju. Zakoni in pravilniki so vse bolj
togi in obπirni, neobvladljivi.
Aleπ IrπiË
IrπiË, Gimnazija Ledina

Danes je uËitelj tudi vzgojitelj, psiholog, paznik ter predvsem artist, ki lovi ravnoteæje na tanki brvi in pazi, da se ne
bi preveË nagnil k dijakom ali se prevesil na drugo stran in
tako izgubil stik z njimi. Rada imam svoj poklic, vendar se
mi vËasih dozdeva, da me mnogi zakoni, predpisi, prenatr-
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pan uËni naËrt in novi normativi, ki napolnijo razred do
zadnjega kotiËka, omejujejo, medtem ko dijakom dajejo preveË svobode. Svojih pravic se ti zelo dobro zavedajo. Potem so tukaj πe starπi: tisti, ki jih ni naokoli v
celotnem πolanju njihovega otroka, ter tisti, ki od svojih sinov in hËera zahtevajo preveË ali celo nemogoËe.
A vedno ni vse tako Ërnogledo. Izkuπnje si nabiram iz dneva v dan in imam obËutek, da sem na pravi poti. Pravil se
moramo dræati vsi, dijaki in uËitelji. Pomembno je, da znamo dijake pohvaliti, kajti grajati je mnogo laæe, da znamo
zaËutiti, kdaj nekdo potrebuje spodbudno besedo, pogovor ali mogoËe le, da ga pustimo tisto uro na miru.
Tina BuËar
BuËar, Gimnazija Ledina

OO SVIZ Obale:
UËitelji res odpiramo vrata v boljπi svet, vendar smo obenem le delËek v æivljenju odraπËajoËih otrok. Biti uËitelj je
zahtevno, odgovorno in vsak dan preseneËenj polno delo.
Od uËitelja se priËakuje vedno veË.
Biti uËitelj v Sloveniji je vedno bolj odgovorno in naporno,
saj se zakonodaja stalno spreminja, sploh pa je devetletka
vpeljala veliko dodatnega izobraæevanja. UËitelj ima kljub
vse teæjemu in odgovornejπemu delu vedno manjπi ugled in
spoπtovanje.
UËitelj izgublja svojo avtoriteto in vlogo v vzgoji in izobraæevanju. Moti me vedno veËje vtikanje dræave in javnosti v
uËiteljevo delo.
Javnost premalo ceni uËiteljski poklic, ker ga premalo pozna.

Ne bi mogli naπtevati, koliko otrok je æe krenilo na pravo pot in koliko otrok je pridobilo nove izkuπnje zaradi
nje - glasbe. Otroka spremlja na æivljenjski poti, ga razvaja, osreËuje, plemeniti, prinaπa veselje, radost, razvija Ëustva. Toda glasba tega ne zmore sama, potrePrvi razred … Mama, ki te dræi za roko, in uËiteljica, ki te (vsaj po
buje predanega uËitelja.
Tanja Korpar
Korpar, Glasbena πola Ormoæ tvojem mnenju) grozeËe gleda. Osnovna πola mine hitro in zaËne
se nova pot. Ponovno v prvi razred, k novi uËiteljici (profesorici)
Vsaj ta dan poudarja naπe kakovosti, ne samo naπe na- in zahtevnejπemu delu v πoli. NihËe od profesorjev ne pozna nas
pake in pomanjkljivosti, kot se to poËne ponavadi. Dræa- in naπih napak. Na zaËetku je vsak bel in Ëist kot prazno platno.
va veliko bolj ceni pravnike, zdravnike in ekonomiste. Le od nas samih je odvisno, kakπna slika bomo postali. In prvi
Premalo se zaveda naπe pomembne vloge, saj nas sla- vtis je tisti, ki ostane.
bo plaËuje in ne upoπteva dovolj naπega mnenja. Jav- Le kdo je kriv, da sem spet slabe volje? NihËe drug kot profesor,
nost ima do nas neupraviËeno slab odnos. Velikokrat ki me je pred tablo muËil veË kot dvajset minut, in kljub znanju
dræava, mediji, nekateri novinarji slabo govorijo o nas, nisem imela sreËe. VeË sreËe prihodnjiË in lahko sem sedla v
vidijo samo napake, ne cenijo pa naπega dela in doseæ- klop. Oh, ti profesorji … Ko bi le vedeli, koliko neprespanih noËi
kov (Kdo bi npr. lahko postal zdravnik ali pravnik, Ëe ne so mi æe povzroËili. Dan za dnem nam v glavo skuπajo vbiti znabi bilo uËiteljev?). Vsi raje govorijo in piπejo o slabostih
nje, a kdaj jim tudi ne uspe. Seveda nikoli ne bodo priznali, da
uËiteljev, pozitivne lastnosti hitro spregledajo. Tako je
napaka pri razumljivosti snovi tiËi prav v njih samih, saj se mogotudi mnenje javnosti veËinoma slabo. Le redki posaËe le niso dovolj potrudili. Kakrπno koli dijakovo oporekanje je
mezniki se zavedajo naπe vloge in kako naporen je naπ
povsem odveË, saj si s tem nakopljeπ le teæave, a teh si nihËe
poklic. Mnogi vidijo samo naπe poËitnice, ne vidijo pa
naπega dela doma in kopice neprespanih noËi ob po- ne æeli. In ko si te profesor enkrat zapomni, nastopi huda ura.
Nenehno spraπevanje, klicanje pred tablo (ne, ni nakljuËje, da je
pravljanju testov in sestavljanju le-teh.
UËitelji otrokom pomagamo spoznavati svet in smo med dvaintridesetimi dijaki izbral prav tebe, in to æe petiË) in slajim v pomoË na poti do poklica - odpiramo jim vrata v be ocene so razlog, da se zaËneπ spraπevati, kaj vse skupaj poboljπi svet, ki ga s pomoËjo naπih informacij in napot- meni. Profesor ima vedno prav (monolog enega izmed najpriljubljenejπih profesorjev na πoli) in temu moramo - hoËeπ, noËeπ - na
kov sami oblikujejo.
Tina Luπina Basaj
Basaj, Gimnazija Kranj vsakem koraku prikimavati. Podrejenost, prijaznost in sodelovanje so le πe nekatere stvari, ki jih moramo upoπtevati pri boljπi
komunikaciji s profesorji. Navsezadnje so tudi oni ljudje (se res
Katja Razorπek, 5. letnik Gimnazije Ledina iz Ljubljane:
nihËe izmed njih nima za kaj veË?), ki imajo prav tako dobre in
“Zame je uËitelj predvsem oseba. Nekateri uËitelji
slabe dneve.
so v redu, drugi ne. Nekateri uËitelji so za nas, dijaMogoËe je teæko, mogoËe nam kdaj kakπna stvar spodleti, a v veke, kot drugi starπi, nekateri so nam kot prijatelji,
Ëini primerov je najlepπi Ëas, ki ga preæivimo, v πoli. ©ola greni
spet drugi so v naπih oËeh nekakπni zmaji, ki se jih
æivljenje tudi odliËnjakom, profesorji pa so povsod razred zase
bojimo in smo najbolj veseli, Ëe jih ne videvamo pogosto. Vsekakor so uËitelji ljudje, ki jih moramo
(statistiËno najbolj “osovraæeni” ljudje na Zemlji). In kaj nam prespoπtovati, saj je predvsem od njih odvisna usoda
ostane? Najbolje se je prilagajati in teËi vzporedno s tokom. Usπolanih dijakov. HoËeπ ali noËeπ, je znanje, ki ga nopeh je zagotovljen.
simo v glavah, vsekakor tudi njihovo maslo.”
Tina BenediËiË
BenediËiË, dijakinja Gimnazije Kranj

PROFESOR IMA VEDNO PRAV

[pravna pisarna]
Odgovarja GORDANA POTRATA
pravna.pisarna@sviz-sl.si

SOLIDARNOSTNA POMO»
Po 102. Ëlenu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraæevanja v RS (Kpvi) delavcu oziroma njegovi
druæini pripada solidarnostna pomoË v viπini neto osnove, doloËene na podlagi Zakona o zaËasni doloËitvi osnove za doloËanje plaË in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, in sicer v naslednjih primerih:
- smrt delavca ali oæjega druæinskega Ëlana,
- teæja invalidnost,
- daljπa bolezen,
- elementarne nesreËe ali poæari.
Delodajalec je dolæan izplaËati solidarnostno pomoË,
Ëetudi upraviËenec (delavec oziroma njegova druæina)
ne vloæi posebnega pisnega zahtevka za izplaËilo pomoËi. Pri tem materialno stanje oziroma socialni poloæaj
posameznika ne vplivata na odloËitev o tem, ali mu solidarnostna pomoË pripada ali ne. PomoË po 102. Ëlenu Kpvi se dodeli v primerih, ki so v doloËbi taksativno
naπteti, tj. v primeru smrti delavca ali oæjega druæinskega Ëlana, ob nastopu teæje invalidnosti, daljπe bolezni
in elementarne nesreËe ali poæara. Oæji druæinski Ëlani
so po prvi alineji 102. Ëlena Kpvi Ëlani druæine, kot jih
razlaga Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju: zakonca (tudi izvenzakonska partnerja,
kajti Zakon o zakonski zvezi in druæinskih razmerjih ize-

naËuje izvenzakonsko skupnost z zakonsko zvezo ) in
otroci (tudi izvenzakonski ter posvojenci). V drugih
primerih je pravica do solidarnostne pomoËi vezana
na delavca in razloge na njegovi strani.
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS je v zvezi s podobno doloËbo
v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
zaradi relativno sploπnih dikcij sprejel veË staliπË. V
zvezi z dikcijo “daljπa bolezen”, ki je najpogostejπi
razlog, zaradi katerega se solidarnostna pomoË v
praksi izplaËuje, zlasti naslednje. Za daljπo bolezen
velja bolezen, ki traja tri mesece ali veË, ne glede
na to, ali je delavec zaradi nje tri mesece ali veË odsoten z dela ali pa dela po πtiri ure dnevno. Pri tem
pravice do izplaËila pomoËi ni mogoËe dodatno pogojevati z vrsto bolezni oziroma poπkodbe, zaradi
katere je delavec nezmoæen za delo, saj gre izkljuËno za strokovno presojo zdravnika. Do solidarnostne pomoËi zaradi daljπe bolezni je delavec upraviËen enkrat v koledarskem letu.
Po spremembah in dopolnitvah Kpvi aprila 2000 ni
veË potrebno ob uveljavljanju pravice do solidarnostne pomoËi predloæiti mnenja sindikata o dodelitvi pomoËi, temveË se ravnatelju oziroma ravnateljici zavoda predloæi le potrdilo delavca o nesreËi, bolniπkem
staleæu, priznani invalidnosti. Delodajalec vloæi zahtevek pri financerju. »e delodajalec ne izplaËa pomoËi
v primerih, doloËenih s kolektivno pogodbo, gre za krπitev KP, ki je kot taka sankcionirana, oziroma je solidarnostna pomoË iztoæljiva.
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[napovednik]
5. oktober 2003 * Ljubljana
Svetovni dan uËiteljev.
7. oktober 2003 * Ljubljana
Seja Glavnega odbora Sviza Slovenije.
9.-10. oktober 2003 * Bruselj
Omizje Izobraæevalne internacionale za Evropo o nasilju v πolah.
9.-10. oktober 2003 * PodËetrtek
Izobraæevalni seminar Svizove Sindikalne konference zavodov za
vzgojo, izobraæevanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.
14.-15. oktober 2003 * OtoËec
Svizov izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnike z glasbenih
πol.
22.-23. oktober 2000 * Bruselj
Seja Izvrπilnega odbora Izobraæevalne internacionale.
28. oktober * Ljubljana
Seja Izvrπilnega odbora Sviza Slovenije.
30. oktober-1. november 2003 * Dakar
4. konferenca Izobraæevalne internacionale o visokem πolstvu in
znanosti

[najdebata]
“GARANJE” ZA DOPUST
Tokrat se je na forumu razvila precej ostra razprava o dopolnjevanju
uËiteljeve obveznosti. Pa poglejmo:
“V katerem zakonu je zapisana ena sama beseda o dopolnjevanju prostih dni do dopusta, dopolnjevanju uËne obveznosti zaradi razliËnih dni dopusta ali dopolnjevanju kar tako? Zakaj sindikat πe vedno naseda
zdruæenju ravnateljev in pristaja na razpravo o neËem, kar nima zakonske
podlage?”
“Medtem ko jo v drugih poklicih, ko se jim pojavi ‘burn out’, lahko mahnejo sredi leta na dopust, moramo mi svojega “jokerja” v celoti izkoristiti
poleti, med letom pa si lahko privoπËimo odsotnost samo, Ëe nas kaj pokosi in gremo na bolniπko. Vendar si tega zlepa nihËe ne upa in raje zapravljamo svoje zdravje, kot da bi tvegali inπpekcijski pregled oz. oËitek,
da realizacija ur pouka ni bila zadovoljiva.”
“Pri nas v dijaπkem domu pa je tako: Vsaka opravljena ura, ki je Ëez tedensko delovno obveznost (spremstva dijakov, nedeljska deæurstva ob
prihodu dijakov, πportna tekmovanja, dejavnosti zunaj doma …), se πteje
kot nadura in je dosledno evidentirana. Vse te ure se vkljuËno z letnim
dopustom, ki je naveden v odloËbi, izkoristijo med poËitnicami. Nekaj dodatnih ur pa se dobi z deæurstvom (en teden) med letnimi poËitnicami za
potrebe mladinskega turizma. Seveda ti za dneve, ko koristiπ dodatno pridobljene ure, pripada povraËilo stroπkov prevoza in prehrane oz. dodatek
za nedeljsko delo. Tako imamo pokrite vse poËitnice in nam ne more
nihËe oËitati dolgih in neupraviËenih poËitnic. Tako je to pri nas æe od nekdaj in nimamo nobenih problemov in neskonËnih debat o dopolnjevanju
oziroma o tem, kaj in koliko ur je kdo komu (ravnatelju, dræavi) dolæen.”
Vabimo vas, da razpravo spremljate πe naprej in tudi sami sodelujete
na forumu na www.sviz-sl.si.
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