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[novice]
10. februar 2005 * Ljubljana

Seja Programskega sveta za nadaljnje izobraæevanje in
usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraæevanju
Teden po ustanovni seji so se Ëlani Programskega sveta za nadaljnje
izobraæevanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraæevanju zbrali æe
na drugi seji. V prihodnjih dveh πolskih letih bo programski svet zbiral
predloge posodobitvenih programov. Ti so namenjeni seznanjanju zaposlenih s strokovnimi novostmi, z novimi didaktiËnimi prijemi in
vzgojno-izobraæevalnimi programi ter s kurikularnimi in sistemskimi
novostmi.
Programski svet bo razpisal tudi teme, namenjene strokovnemu razvoju, in sicer naslednje sklope: mentorstvo, vodenje in sodelovanje;
podpiranje strokovne avtonomije, odgovornosti in profesionalne ter
osebnostne rasti; usposabljanje za vseæivljenjsko uËenje; aktivno dræavljanstvo, enake moænosti in prepreËevanje socialne izkljuËenosti;
spodbujanje zdravju in okolju prijaznega naËina æivljenja; spodbujanje
interesa za naravoslovje; izobraæevanje izobraæevalcev v podjetjih.

10. februar 2005 * Ljubljana

SreËanje skupine za svetovalno
delo na Svizovem telefonu
V sklopu akcij, ki jih je predlagal za zmanjπanje nasilja nad svojimi
Ëlani Glavni odbor Sviza, se je æe februarja zaËelo usposabljanje svetovalcev za delo na posebnem telefonu. Ta je od konca zimskih poËitnic na voljo vsem, ki potrebujete pomoË glede nasilja. Telefon je povsem anonimen. Od svetovalk in svetovalcev lahko dobite psihosocialno pomoË, pravne nasvete in informacije. Svetovali vam bodo, kako
se spoprijeti z nasiljem na delovnem mestu, kako reπevati spore, se
odzvati na spolno nadlegovanje, kako nenasilno komunicirati z uËenci, dijaki in starπi … Dobite lahko tudi podatke o nasilju v druæini, izveste kaj veË o projektih, izobraæevanjih, seminarjih in usposabljanjih
na temo prepreËevanja in obravnave nasilja ter se pozanimate o ustanovah in programih, ki ponujajo razliËne oblike pomoËi osebam ærtvam nasilja.

11. in 12. februar 2005 * Bruselj

Mednarodna konferenca o bolonjski deklaraciji
Maja letos bo v Bergnu na Norveπkem potekala ministrska konferenca, na kateri bo glavna tema kakovost πtudijskih programov. ©olski
ministri evropskih dræav naj bi skuπali pripraviti enotna merila in navodila za ocenjevanje kakovosti πtudija v posameznih dræavah. V
Bruslju pa je sredi februarja letos potekala mednarodna konferenca,
namenjena pregledu doseækov od sprejetja bolonjske deklaracije do
zdaj s staliπËa akademikov. SreËanje je pripravila Izobraæevalna internacionala. VeË si preberite v rubriki Mednarodno.

14. februar 2005 * Ljubljana

3. seja delovne skupine za ureditev
poloæaja raËunalnikarjev
O teæavah raËunalnikarjev in sklepih z zadnje seje njihove delovne
skupine lahko berete v rubriki V srediπËu.

28. februar in 1. marec 2005 * Laπko

Izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice
in zaupnike v osnovnih πolah
Prvi od πtirih izobraæevalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih πolah je potekal v Laπkem. Seminarja se je udeleæilo 57 (53 %) od 107 vabljenih s podroËja 11 obmoËnih odborov.

3. in 4. marec 2005 * Bled

Izobraæevalni seminar za sindikalne
zaupnice in zaupnike v osnovnih πolah
Od 93 vabljenih sindikalnih zaupnic in zaupnikov z osmih obmoËnih
odborov jih je priπlo na izobraæevalni seminar na Bledu 61 (66 %).
Kot na vseh dozdajπnjih izobraæevalnih seminarjih, smo tudi na obeh
osnovnoπolskih med udeleæenci izpeljali anketo o tem, kako zadovoljni so s seminarjem. Izsledke najdete na naπi spletni strani.

5.-7. marec 2005 * Vilna

Seminar o socialnem dialogu
V Litvi je potekal zadnji iz sklopa treh mednarodnih seminarjev o socialnem dialogu. Na njem so govorili o razvoju in ravni socialnega dialoga v posameznih dræavah udeleæenkah, o kolektivnih pogajanjih ter
evropskih direktivah glede delovnih pogojev.

[uvodnik)

BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

Gledati naprej
Ko smo se pred dnevi - v novih prostorih Sviza na Oraænovi ulici v Ljubljani - pogajalci sindikatov javnega sektorja sestali z vladnimi, je bilo v minutah pred zaËetkom pogovorov
Ëutiti napetost. Zanesljiv znak, da se bo nekaj zgodilo. Razlog ni bila æe nekaj Ëasa napovedovana predstavitev vladnega predloga sprememb Zakona o sistemu plaË v javnem
sektorju s strani dr. Gregorja Viranta, temveË priËakovanje,
da bosta pogajalski strani po zaËetnem nekajkratnem tipanju in ovinkarjenju poloæili na mizo prve karte (drugi bi rekli,
da bosta prekriæali meËe) glede uskladitve izhodiπËne plaËe
v javnem sektorju za to leto.
Po predstavitvi sprememb zakona - te so precej manj radikalne od mesec dni starih vladnih napovedi - in nekaj
vljudnostnih komentarjih k povedanemu sta se pogajalski
strani strastno lotili zavzemanja izhodiπËnih poloæajev za
pogajanja. Moje pogajalske izkuπnje govorijo, da napake, ki
jo narediπ pri izhodiπËni pogajalski poziciji, ne moreπ veË
zlahka popraviti. Popraviπ jo lahko le, Ëe ti pogajalec na
drugi strani to dopusti. Seveda njegova velikoduπnost ni zastonj, temveË ti jo drago zaraËuna. Na videz je stvar preprosta: vlada ponuja 1,25-odstotni dvig izhodiπËne plaËe,
sindikati pa zahtevamo 3,04-odstotno poviπanje. A videz
vara. Vlada se æeli o izhodiπËni plaËi usklajevati hkrati s
spremembami zakona; sindikati se hoËemo najprej dogovoriti o viπini izhodiπËne plaËe, dogovore parafirati in se πele
nato lotiti sprememb zakona. Vlada v zakonu predlaga posebno proraËunsko postavko, na kateri bi se vsako leto do
leta 2009 zbirala polovica sredstev dogovorjene uskladitve. Sindikati smo do predloga zadræani.
»eprav smo v Svizu prepriËani, da nam tudi letos pripadajo

[v srediπËu)

Deklice za vse
◗ Izjemen napredek v informacijsko-komunikacijski tehnologiji - njen hiter razmah in vse veËja razπirjenost nam je precej olajπal delo in æivljenje. S tem se strinjajo tudi raËunalnikarji-organizatorji informacijskih dejavnosti, vendar …
©olsko ministrstvo je pred
leti zaËelo veË vlagati v raËunalniπko opremljenost osnovnih πol. Da bi bila ta oprema
tudi ustrezno izkoriπËena ter
da bi se zboljπal pouk in postal bolj pester, je leta 1997
vpeljalo delovno mesto raËunalnikar-organizator informacijskih dejavnosti (ROID).
Predvideno je bilo, da bo ROID pomagal pri izpeljavi raËunalniπko podprtega pouka posameznih predmetov ter skrbel za promocijo uporabe programske in strojne opreme
med uËitelji in uËenci. Skrbel
naj bi tudi za raËunalniπko
opremo in njeno vzdræevanje
ter sodeloval pri razvojno-raz-

©rilanπki otroci
v slovenskih πolskih klopeh
Strokovnjaki poudarjajo, da je za otroke s prizadetih obmoËij v Aziji najpomembneje, da se Ëim hitreje vrnejo v πole, saj bodo ob pouku in druæenju s soπolci in
uËitelji najhitreje preboleli vse grozote potresa in cunamijev. Po tej naravni nesreËi so na pobudo upokojene uËiteljice Marjance KoËevar na Dolenjskem in v Beli
krajini pripravili akcijo zbiranja pomoËi za prizadeta obmoËja. Pridruæil se je tudi
ObmoËni odbor Sviza Novo mesto. Njegova predsednica Joæica UnetiË je zaËela
zbiralno akcijo najprej v svoji πoli, nato πe v obmoËnem odboru. Po njeni zaslugi
se bo 40 otrok s ©ri Lanke lahko vrnilo v πolske klopi æe zelo kmalu. ObmoËnemu
odboru Novo mesto je namreË uspelo zelo hitro zbrati 315.000 tolarjev, kolikor
stane 40 kompletov πolskih miz in stolov. Pohiπtvo je izdelano po naËrtih arhitekta Milana KovaËa in ga lahko sestavijo uËenci sami.
V akciji zbiranja pomoËi za otroke na ©ri Lanki so se zelo izkazali tudi uËiteljice,
uËitelji in uËenci na osnovnih πolah Vinica in StopiËe na Dolenjskem. Zbrali so veliko πolskih potrebπËin in drugih uporabnih stvari, ki bodo odpotovale na ©ri Lanko
z naslednjim konvojem. Vsi, ki bi æeleli kaj prispevati za otroke na prizadetih obmoËjih, lahko piπete na elektronski naslov Marjanca.Kocevar@siol.net .

iskovalnih projektih. Pribliæno
tako je bil doloËen normativ
pred osmimi leti.
Do zdaj se je na tem podroËju marsikaj spremenilo. Le
normativi ne. V vsem tem Ëasu niso bili ne obravnavani ne
popravljeni. ROID ima kljub velikim spremembah ter zmeraj
novi tehnologiji, ki se pojavlja
tako rekoË vsak dan, za dodatno izobraæevanje na voljo pet
dni na leto. Torej enako kot
pred osmimi leti. RaËunalnikar
je prepuπËen samemu sebi in
mora najveËkrat sam poskrbeti za svoje izobraæevanje (najveËkrat tudi na svoje stroπke
in v prostem Ëasu), Ëe æeli, da
bo znal konËnim uporabnikom

poviπani dodatki, za katere smo se
dogovorili v aneksu h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraæevanje leta 2002, in celo kljub zagotovilu nove vlade, da bo podpisane pogodbe spoπtovala,
vseeno ni nobenega trdnega zagotovila, da se bo to tudi res
zgodilo. Niti πe ni jasno, ali velja æe dogovorjena viπina regresa za to leto. Da o razliki v viπini poviπanj izhodiπËne plaËe,
ki se zdi zlahka premostljiva, celo nebistvena, sploh ne govorim. Dovolj se je spomniti besnega napada “roænatega”
dnevnika na nedopustno visoke plaËe v javnem sektorju ob
hkratnih oËitkih o slabo opravljenem delu. Slabo delo uËiteljev komentator dokazuje z zadnjimi doseæki na TIMSS-u.
Spomnim se, kako zaËuden sem bil pred leti, ko mi je nemπki sindikalni kolega pripovedoval, da so se sindikati javnega sektorja odloËili za sploπno stavko, ker na pogajanjih ni
bilo mogoËe premostiti manj kot enega odstotka razlike
med pogajalci. Pred desetimi leti se v Sloveniji za en odstotek ne bi nihËe niti usedel za pogajalsko mizo, kaj πele, da
bi mislil na stavko. Zdaj smo ob zaËetku pogajanj za letoπnjo izhodiπËno plaËo v zelo podobnem poloæaju, kar je πe en
zgovoren znak, da je tranzicije konec. NiË manj me takrat ni
presenetilo, da v boju za viπjo plaËo po berlinskih ulicah skupaj stavkajo vozniki javnih prevoznih podjetij, uËitelji, zdravniki, policaji in dræavni uradniki.
Po sprejetju Zakona o javnih usluæbencih in zelo verjetno neizbeæni vpeljavi novega plaËnega zakona je postalo
oËitno, da so se tudi pri nas iztekli Ëasi samostojnim pogajanjem in stavkam sindikatov posameznih dejavnosti in
poklicev. Za Sviz so bili to uspeπni Ëasi, a treba je gledati
naprej.

ponuditi ustrezno podporo. zaËetku πolskega leta sestavNenazadnje pa tudi zaradi sa- lja urnik in vpisuje uËence v
mozavesti - æe marsikateri sezname, dela inventuro v
uËenec na razredni stopnji knjiænici, izdeluje razliËna stanamreË daje vtis, kot da se je tistiËna poroËila, poskrbi za
æe rodil s tipkovnico in miπko v transport strojne opreme in
roki. Omemba, da so vrtci in podatkovnih baz, popravlja
stare raËunalniπke
πole mnogo bolj
sisteme, spremlja
opremljeni (kvantizakonodajo
in
tativno) s program“snema” uËne nasko in strojno
Ërte s svetovnega
opremo, za katero
spleta. Poskrbi tumora skrbeti ROdi, da so razliËna
ID, pa je tako ali
priznanja in spriËetako skoraj odveË.
vala pravoËasno in
Strokovne sluæestetsko natisnjebe πolskega minisna. Ob tem vËasih
trstva in druge prizvrta v steno πe
stojne ustanove Sandi Modrijan
kakπno luknjo, da
postavljajo zmeraj
nove zahteve po uporabi so- razπiri lokalno mreæo, po
dobne tehnologije v πolah, opravljenem delu pa pridno
vodstva πol pa z nekaj improvi- vse poËisti in luknjo zazida.
Na zadnjem sestanku delovzacije brez kakrπnih koli normativov in organizacijskih na- ne skupine so raËunalnikarji-orvodil breme prevalijo na raËu- ganizatorji informacijskih dejavnalnikarja-organizatorja infor- nosti zato sklenili, da bodo
skuπali zboljπati svoj poloæaj.
macijskih dejavnosti.
PovpreËni ROID je prava Radi bi, da se jim zniæa norma“deklica za vse”, saj opravlja tiv s 45 na 22 oddelkov ter da
delo vseh profilov, od vod- se v tem normativu upoπtevajo
stvenega do hiπniπkega. Ob tudi oddelki podaljπanega bivanja in vrtca, kadar so slednji
prikljuËeni πoli. Predlagali so
πe, da bi se jim uËne ure priznavale kot pedagoπke, kadar
samostojno delajo v razredu z
uËenci. Predvideno je, da naj bi
se ROID in uËitelj nekega predmeta, pri katerem bo potekal
pouk z uporabo raËunalniπke
tehnologije, skupaj pripravljala
na pouk in da bi ROID sodeloval pri izpeljavi, dejansko pa je
ROID pri tem pouku pogosto
sam. Za delo na dveh ali veË
zavodih zahtevajo poseben dodatek, upajo pa tudi, da jim bo
uspelo poveËati normativ dodatnega izobraæevanja ter da
bo ministrstvo Ëim prej posodobilo opis del in nalog raËunalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti.
SANDI MODRIJAN
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[mednarodno]

Mednarodna
konferenca
o bolonjski
deklaraciji
V Bruslju je sredi februarja letos potekala
mednarodna konferenca, katere namen je bil
opredeliti vlogo akademikov, raziskovalcev in
njihovih sindikatov v bolonjskem procesu.
Konference se je udeleæilo 60 predstavnikov
sindikatov iz 21 dræav, ki so pristopile k uresniËevanju bolonjske deklaracije. Sodelovali so
tudi visoki predstavniki EU iz visokega πolstva, z Izobraæevalne internacionale, ETUCE-ja
in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z bolonjskim
procesom.
David Coyne, direktor Evropske komisije za
πolstvo in kulturo, je napovedal da bodo v prihodnje odloËali o bolonjskem procesu tudi
sindikati, povezani z visokim πolstvom. Predstavniki πtudentov so lahko soodloËali vse od
leta 2001 in so v ta namen prejemali tudi
sredstva EU, zaposleni v visokem πolstvu pa
te moænosti do zdaj niso imeli. Dejstvo je, da
rektorji kot delodajalci ne morejo dovolj kako-

vostno zastopati interesov zaposlenih kot delojemalcev.
NavzoËi so se seznanili tudi s slabostmi bolonjskega procesa in moænimi negativnimi posledicami. Glede na to, da visoko πolstvo
spreminja po bolonjskih naËelih vse veË dræav, ki so med seboj bolj ali manj razliËne, je
nemogoËe priËakovati in zahtevati popolno
skladnost med sistemi posameznih dræav. Cilj
je (in mora ostati) podobnost, ne pa enakost.
Prav tako model 3+2+2 ni najboljπi v vseh primerih, predvsem seveda ne pri tistih πtudijih,
pri katerih bi bolonjska deklaracija poslabπala
uveljavljene standarde. Po mnenju strokovnjakov pri vpeljevanju sprememb v visokem πolstvu ne smemo pozabiti na socialno razseænost bolonjske deklaracije - omogoËiti izobraæevanje Ëim veË posameznikom. Pravo nasprotje tej usmeritvi je odloËitev Velike Britanije. Tam bodo morali od leta 2006 vsi πtudenti
plaËevati visoke πolnine. Eden od udeleæencev konference iz Velike Britanije je celo priznal, da njihove fakultete raje vpisujejo tuje
πtudente iz tretjega sveta, ker ti plaËajo veË!
Dræave bi morale spoznati tudi koristi vlaganja v raziskovalne organizacije, zato so se
udeleæenci strinjali, da je nujno povezati izobraæevanje in raziskovanje. ©ele z veËjim vlaganjem v izobraæevanje in razvoj bo doseæen
temeljni cilj bolonjskega procesa - viπja kakovost izobrazbe.

[pravna pisarna] Piπe:
TONE SELIπKAR
Strokovno izobraæevanje in
spopolnjevanje zaposlenih
Pravico in dolænost do izobraæevanja in dodatnega usposabljanja urejata Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v Ëlenih 172. in 173. ter Kolektivna pogodba za dejavnost
vzgoje in izobraæevanja v RS (KP VIZ) v 17. poglavju.
Vsak zaposleni ima pravico in dolænost do stalnega
izobraæevanja, spopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa. Tudi delodajalec
mora zagotoviti tako izobraæevanje in usposabljanje, Ëe
to zahteva delovni proces. Prav tako je delodajalËeva
dolænost zagotoviti tako izobraæevanje, Ëe se je mogoËe z dodatnim izobraæevanjem ogniti odpovedi pogodbe
o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega
razloga. Trajanje in potek izobraæevanja ter medsebojne pravice stranki naËeloma uredita s pogodbo. Menim, da bi morala biti taka pogodba obvezno sklenjena
predvsem v primerih, ko gre za izobraæevanja, ki trajajo
dlje in ki jih financira zavod. Po drugi strani pa sklenjena pogodba z delodajalcem zagotavlja tudi veËjo pravno varnost. V pogodbi bi morale stranke predvsem
opredeliti Ëas izobraæevanja - rok, do katerega bo delavec konËal izobraæevanje - medsebojne finanËne obveznosti, sankcije v primeru, da delavec izobraæevanja ne
konËa v roku ali ga sploh ne konËa, ter obveznosti
strank po koncu izobraæevanja.
KP VIZ ureja izobraæevanje v 17. poglavju. Enako kot
ZDR doloËa dolænost delavca, da se stalno izobraæuje
in usposablja, hkrati pa tudi dolænost zavoda, da delavcem z najmanj V. stopnjo izobrazbe omogoËi najmanj 5
dni strokovnega izobraæevanja na leto ali 15 dni na
vsaka tri leta, drugim zaposlenim pa najmanj dva dni
na leto ali πest dni na vsaka tri leta.
Poseben inπtitut izobraæevanja je izobraæevanje za
pridobitev javno veljavne izobrazbe. Ta inπtitut je posebnost KP VIZ in ga v drugih kolektivnih pogodbah ne
zasledimo. V primeru takega izobraæevanja je delavËeva dolænost, da se izobraæuje, Ëe ga zavod napoti na izobraæevanje zaradi pridobitve javno veljavne izobrazbe.
Delavec, ki se za pridobitev javno veljavne izobrazbe izobraæuje v interesu zavoda, ali delavec, ki ga na tako
izobraæevanje napoti zavod, sklene z zavodom pogodbo
o izobraæevanju. V njej se uredijo medsebojne pravice
in obveznosti. Vsaj minimalne sestavine take pogodbe
so navedene zgoraj.
Izobraæevanje za pridobitev javne izobrazbe zajema
dve obliki izobraæevanja, ki sta pomembni predvsem z
vidika pravic in obveznosti zavoda in zaposlenega. Prva
je izobraæevanje v interesu zavoda in napotitev na izobraæevanje, druga oblika pa izobraæevanje v lastnem
interesu. Pri izobraæevanju v interesu zavoda in napotitvi ima zaposleni veË pravic, medtem ko je pri izobraæevanju v lastnem interesu obseg pravic oæji (s pogodbo
se lahko tudi razπiri).
V prihodnji Pravni pisarni bomo pisali o pravicah in
obveznostih obeh strani.

Svizov telefon
za nenasilje
Ste ærtev nasilja na delovnem mestu, æelite reπiti spor, vas spolno
nadlegujejo, doæivljate nasilje v druæini ali v komunikaciji z uËenci, dijaki in starπi? PokliËite na Svizov telefon za nenasilje 01 244 09 18,
vsak torek od 16. do 18. ure in vsak
Ëetrtek od 13. do 15. ure. Naπe svetovalke in svetovalci vam bodo ponudili pomoË, pravne nasvete in informacije.

Svizov telefon za nenasilje
01 244 09 18
torek od 16. do 18. ure
Ëetrtek od 13. do 15. ure

[predstavitve]
ObmoËni odbor Ptuj
ObmoËni odbor Ptuj ima 1.164 Ëlanov. Zaposleni
so v osnovnih πolah, vrtcih, dijaπkem domu, na
ljudski univerzi in v srednjih πolah. Ustanovili smo
tudi sekcijo upokojenih Ëlanov, sicer pa æelimo v
sindikat pritegniti vse zaposlene v vzgoji in izobraæevanju na naπem obmoËju. Tako bodo lahko tudi
ti, ki zdaj πe niso v Svizu, koristili vse ugodnosti.
Naπ sedeæ je na Trstenjakovi 9 na Ptuju, kjer ima- Danica Zelenik
mo najeto pisarno. ObiπËete nas lahko vsak torek od 14. do 15. ure, po dogovoru tudi πe kakπen drug dan, po telefonu smo dosegljivi vsak dan.
ObmoËni odbor Ptuj vodim Danica Zelenik. Sem uËiteljica matematike in fizike in od leta 1986 delam na Osnovni πoli Cirkulane - ZavrË, sicer pa ta poklic
opravljam æe 28 let. Pedagoπko delo imam rada in zmeraj znova ugotavljam,
da mi uËenci dajejo potrebno energijo za nove naloge. Sem tudi Ëlanica upravnega odbora Kulturnega druπtva ZavrË in mentorica folklorne skupine v πoli.
Matematika in ples sta dobra kombinacija.
Predsednica obmoËnega odbora Ptuj sem postala πele pred kratkim - 1. oktobra lani - in s sindikalnim delom se tako celostno sreËujem prviË. V veliko
pomoË sta mi Marjan GojkoviË, moj predhodnik na mestu predsednika obmoËja, in Zorica ©imuniË, ki je predsednica sosednjega obmoËnega odbora Ormoæ.
Ugotavljam, da sem zmeraj razmiπljala kot “sindikalistka”. Ne branim se dela
in ga opravljam z vso odgovornostjo. Ne morem pa sprejeti krivice, neprijaznosti in dvoliËnosti. Ni me strah povedati svojega mnenja, saj mi predstavlja
najveËjo avtoriteto strokovni pristop in pristen Ëloveπki odnos. Rada imam odkrit pogovor, sodelovanje, iskreno prijateljstvo. Nove naloge v sindikatu so podaljπale moj delovni dan, a sem bogatejπa za sreËanja s Ëudovitimi ljudmi, ki
jim ni vseeno za soËloveka.
V sodobnem Ëasu je vse preveË egoizma in naπ sindikat je prava svetla toËka. Prizadeva si za boljπi poloæaj svojih Ëlanov, je enakovreden partner pri pogajanjih, pomaga nam odpravljati teæave. Ali znamo Ëlani to dovolj ceniti?
Delo naπega obmoËnega odbora je æe dobro uteËeno. Naπim Ëlanom ponujamo organizirano kopanje v Termah Ptuj (enkrat na teden), solidarnostno pomoË, kratkoroËna posojila, uporabo poËitniπkih zmogljivosti, zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici Grawe, oglede kulturnih prireditev in turistiËnih znamenitosti, svetovanje v pravni sluæbi Sviza v Ljubljani, sodelovanje pri podelitvi
ÆgeËevih priznanj in πe marsikaj. Decembra lani smo si ogledali boæiËni Dunaj,
marca pa potujemo v Benetke.
Sindikalnih zaupnikov je 26, pod mojim vodstvom pa smo se sestali æe dvakrat. Februarja letos smo se sestali sindikalne zaupnice in zaupniki v osnovnih
πolah, in sicer z namenom, da bi vsak od nas s pomoËjo sodelavcev oblikoval
predloge, kako zmanjπati administracijo v devetletni osnovni πoli. Kot predstavnik srednjih πol je bil navzoË tudi podpredsednik naπega obmoËnega odbora Mitja JabloËnik. Sestali smo se na osnovni πoli Hajdina, ki je vpeljala devetletni program æe v prvem krogu. Ravnatelj nas je prijazno sprejel in nam skupaj
z uËiteljico razrednega pouka predstavil njihove izkuπnje z administracijo v programu devetletke ter odgovarjal na naπa vpraπanja. Takega sodelovanja z ravnatelji si πe æelimo.
Na naπem obmoËju prihaja predvsem v osnovnih πolah do neprijetnih odzivov
uËencev, starπev in okolice. UËenci imajo veliko pravic. Tudi uËitelji in drugi delavci πole se moramo poËutiti pri svojem delu varni, posluπani in upoπtevani.
Vodstvo sindikata se trudi, veliko pa lahko v svojem okolju naredimo tudi sami. ©tevilËnejπi in enotnejπi bomo tudi moËnejπi v okolici, ki πoli pogosto ni naklonjena.
Æelimo si sodelovati. Prihodnje sestanke bomo pripravili πe na drugih πolah
in tako spoznali delovna okolja na vsem naπem obmoËju.
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[pogajanja]
Tudi februarja so se nadaljevala pogajanja med pogajalskima skupinama vlade in
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Medtem ko je vlada svoja izhodiπËa
pri pogajanjih za vpeljavo novega plaËnega sistema v javnem sektorju predstavila
æe na zadnji januarski seji, je sindikalna
stran to storila 2. februarja letos. Sindikati so vladi znova predlagali, da bi se s
1. julijem letos izhodiπËne plaËe za prvi tarifni razred poviπale za 3,04 odstotka. Tako bi se izhodiπËna plaËa poveËala v viπini
celotne osnove za uskladitev plaË v skladu z dogovorom o viπini in naËinu uskladitve osnovnih plaË ter regresa za letni dopust za letos in lani. IzhodiπËna plaËa bi
tako znaπala 55.382 tolarjev.
Sindikati so izraËunali, da je priπlo do
znatnega zaostanka pri rasti plaË v javnem sektorju v primerjavi s povpreËno
rastjo plaË v zasebnem sektorju. V veËini
dejavnosti javnega sektorja so lani plaËe
realno celo padle, ker ni bila izpeljana
uskladitev izhodiπËne plaËe v viπini celotne osnove za uskladitev. Zakon o sistemu
plaË v javnem sektorju (ZSPJS) se πe zmeraj ne uresniËuje v celoti (predvsem kar
zadeva izplaËilo plaË in postopno odpravo
plaËnih nesorazmerij), zato tudi πe ni pogojev, da bi usklajevali plaËe v viπini zgolj
poloviËne osnove, medtem ko bi bila druga polovica namenjena odpravi plaËnih
nesorazmerij. Vodja vladne pogajalske
skupine je kljub temu izjavil, da bo vlada
vztrajala, da se polovica predvidene eskalacije uporabi za odpravljanje plaËnih nesorazmerij.
Vlada je 10. februarja letos na svoji seji
sprejela sklep, s katerim je doloËila viπino
uskladitve plaË v javnem sektorju za letos.
Ta sklep je sindikate javnega sektorja zelo
presenetil, saj po njihovem mnenju vlada
s takim enostranskim sklepom vnaprej zavraËa moænost pogajanj in socialni dialog
kot naËin urejanja odnosov med socialnimi partnerji. Sindikati so po sestanku
14. februarja letos izrazili priËakovanje, da
bo vlada sporni sklep umaknila, saj v nasprotnem primeru pogajanja o usklajevanju
izhodiπËnih plaË niso smiselna.
Tri dni pozneje je vlada na predlog koordinacijske skupine ministrov za sistem
plaË v javnem sektorju potrdila vsebinska
izhodiπËa za usklajevanje s sindikati.
Ostala je na staliπËu, da se plaËe v javnem sektorju z letoπnjim 1. julijem uskladijo za 1,25 odstotka ter da se hkrati oblikujejo sredstva v enaki viπini za financiranje nesorazmerij v osnovnih plaËah.
Minister za javno upravo dr. Gregor Virant, ki se je udeleæil naslednjega kroga
pogajanj 23. februarja letos, je sindikalni
strani predstavil predlog sprememb in dopolnitev zakona o sistemu plaË v javnem
sektorju. Pojasnil je tudi, da je vladni sklep o 1,25-odstotnem zviπanju plaË 1. julija letos le njihovo izhodiπËe za pogajanja.
To pomeni, da bo vlada kljub sprva drugaËnim predvidevanjem glede viπine
uskladitve izhodiπËnih plaË nadaljevala socialni dialog s sindikati. Pogajalski strani
sta se sporazumeli πe, da se bosta najprej dogovorili o uskladitvi plaË, nato pa
πe o spremembah in dopolnitvah ZSPJS.
V tem krogu pogajanj je vlada tudi obvestila sindikate o zmanjπanju nabora orientacijskih delovnih mest z 240 na 90 ter
predstavila glavne razloge za to. Sindikati
so prejeli od vladne strani tudi bazo podatkov iz informativne prevedbe plaË v nove plaËne razrede. Ti podatki jim bodo zelo koristili pri pripravi sindikalnega predloga za umestitev orientacijskih delovnih
mest v plaËne razrede. Pogajanja naj bi se
po novem nadaljevala vsak teden.
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