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[novice]
Konfederacija sindikatov
javnega sektorja
Po tistem, ko je skoraj 83 odstotkov sindikalnih zaupnic in
zaupnikov Sviza podprlo vkljuËitev naπega sindikata v konfederacijo sindikatov javnega sektorja in se je z rezultati seznanil
tudi Glavni odbor, so se nadaljevala usklajevanja med vsemi
petimi sindikati, ki se bodo zdruæili v konfederaciji.
Pogajalska skupina ustanoviteljev konfederacije je medtem
æe konËala delo na Aktu o ustanovitvi konfederacije. Slednjega morajo zdaj potrditi πe pristojni organi posameznih sindikatov. Sindikati morajo poleg tega v prihodnjem mesecu imenovati predstavnike v predsedstvo konfederacije in predlagati
kandidate za predsednika ali predsednico. Imenovati morajo
tudi organe ustanovnega kongresa ter delegate na kongresu
in doloËiti, koliko jih bo. Ustanovni kongres konfederacije sindikatov javnega sektorja bo potekal predvidoma konec februarja ali v zaËetku marca.
Za zdaj se sindikati πe niso odloËili, kako se bo konfederacija imenovala, zato ste tudi vi vabljeni, da posredujete svoje
predloge. Poπljete jih lahko na elektronski naslov info@sviz.si
ali po navadni poπti na Oraænovo ulico 3 v Ljubljani.

Predlog za enotno urejanje
dopolnjevanja delovne obveznosti
»eprav je Ministrstvo za πolstvo in πport lani jeseni spet zavrnilo pogovore o Svizovem predlogu urejanja dopolnjevanja
letne delovne obveznosti strokovnih delavcev, je bil predlog
dokumenta, ki naj bi enotno urejal omenjeno problematiko,
novembra najprej predstavljen sindikalnim zaupnikom v osnovnih πolah, decembra pa πe predstavnikom Zdruæenja ravnateljev osnovnih πol Slovenije.
V obeh primerih je πlo za informativno predstavitev dokumenta, katerega najpomembnejπi cilj je z enotnim pristopom v
πolah preseËi nezadovoljstvo zaradi razliËnega izraËunavanja
letne delovne obveznosti strokovnih delavcev.
Predlog upoπteva doloËila Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraæevanja, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraæevanja v RS in tudi pravilnike, ki jih sprejema minister, Ëe se vsaj delno dotikajo organizacije dela na πoli, delovnega Ëasa, normativov in standardov ter pravic zaposlenih.
Opredeljena je torej pravna podlaga za obravnavano vsebino, izpostavljene pa so tiste prvine, ki neposredno vplivajo na
letno delovno obveznost strokovnih delavcev - torej na izraËune. To so, denimo, Ëas, za katerega velja izraËun, tedenska
uËna obveznost glede na normative in standarde, pravica do
letnega dopusta in do odmora med delovnim Ëasom ter drugo
delo strokovnih delavcev iz 119. Ëlena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraæevanja s predvidenim obsegom
ur.
Predvideno je, kdaj strokovni delavec letno delovno obveznost realizira, kateri izraËuni so potrebni, naËini vodenja evidenc ter tudi nekateri posebni primeri, kot so daljπe upraviËene oziroma bolniπke odsotnosti, zaposlitve za delovni Ëas,
krajπi od polnega, izjemna prerazporeditev delovnih nalog ali
ur med πolskim letom. Podobne reπitve so predlagane tudi za
svetovalne delavce, knjiæniËarje, raËunalnikarje - organizatorje
informacijskih dejavnosti, organizatorje πolske prehrane in
spremljevalce gibalno oviranih otrok.
Pomemben del dokumenta so vse potrebne formule za izraËune s pojasnili, v prilogah pa so dodane tabele, ki bodo olajπale delo.
Na nadaljevanje bodo zdaj vplivali sindikalni zaupniki in ravnatelji. Od njihovega pogleda na obravnavano problematiko in
od tega, kako bodo predlog predstavili v svojih kolektivih, bo
odvisna usoda dokumenta, ki ga je delovna skupina po svojih
najboljπih moËeh in znanju ter zelo zavzeto pripravljala leto in
pol. (Irena Lipovec)
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BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

SLOVENSKA VLADA
NE DRÆI BESEDE
Predstavniki pogajalske skupine sindikatov javnega
sektorja smo na zadnji dan pred lanskim boæiËem pripravili novinarsko konferenco. Na njej smo opozorili, da slovenska vlada zavlaËuje pogajanja za uveljavitev novega
plaËnega sistema ter da je v Dræavni zbor poslala novelo
zakona o sistemu plaË, ki ni bila usklajena s sindikati.
Minister za javno upravo dr. Gregor Virant se je πe isti
dan odzval na tiskovno konferenco sindikatov, a se je v
svojem odgovoru v velikem loku ognil utemeljenemu oËitku sindikatov, da vlada v pogajanjih o novem plaËnem
sistemu krπi temeljna naËela socialnega dialoga. Vladi
pa πe dodatno jemlje verodostojnost to, da ne dræi dane
besede, ki jo je celo potrdila s podpisom in æigom.
Vlada nam je marca lani posredovala v usklajevanje
spremembe Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju,
med katerimi je bil tudi predlog, da za funkcionarje (ministre, dræavne sekretarje, sodnike, poslance in funkcionarje lokalne oblasti) novi plaËni sistem stopi v veljavo
æe 1. marca 2006. V sindikalno-vladnih usklajevanjih zakona se je nato vlada temu predlogu odrekla in sprejela
argument sindikatov, naj se novi plaËni sistem zaËne za
funkcionarje uporabljati istoËasno kot za drugih 150.000
zaposlenih v javnem sektorju. Minister dr. Gregor Virant
se je takrat strinjal, naj tudi funkcionarji delijo usodo javnih usluæbencev in v imenu slovenske vlade podpisal izjavo o usklajenosti zakona med socialnimi partnerji. V
njej, seveda, ni bilo doloËbe o predËasnem vstopu funkcionarjev v novi plaËni sistem. NatanËneje v tej izjavi piπe: “Vlada RS se obvezuje, da v zakonski postopek ne
bo vloæila in v zakonskem postopku ne bo podprla dodatnih sprememb in dopolnitev zakona, ki niso usklajene s
socialnimi partnerji.”

Po slabega pol leta od podpisa
te izjave je slovenska vlada vloæila v zakonodajni postopek novo spremembo zakona, ki
funkcionarjem omogoËa vstop v nov plaËni sistem
1. marca 2006, in s tem dokazala, da se poæviæga na dano besedo in podpisano obveznost. Novo spremembo
zakona je v Dræavni zbor vloæila brez izjave o usklajenosti
in ob kategoriËnem nasprotovanju sindikatov. Sindikati
si maja lani, ko smo podpisovali dogovorjene spremembe zakona, niti v morastih sanjah nismo mogli predstavljati, da vlada podpisanega in dane besede ne bo spoπtovala, zato lahko le ugotavljamo, da nas je po kroπnjarsko æejne prepeljala Ëez vodo! NauËila pa nas je novo
lekcijo: ne verjemi vladi, Ëetudi dogovorjeno potrdi s podpisom. Ne verjemi ji niti, Ëe se obveæe, da v Dræavni zbor
ne bo vlagala sprememb, ki niso usklajene s socialnimi
partnerji.
In zakaj je bila ta sprememba zakona za vlado tako pomembna, da je bila le-ta pripravljena zavreËi svojo verodostojnost in zaupanje socialnih partnerjev? Vlada je kar zadeva mene - povsem nesprejemljiv razlog za to
brez trohice sramu razkrila v uvodu sprememb Zakona o
sistemu plaË v javnem sektorju. Tam je zapisala, da bo
ta sprememba “olajπala kolektivna pogajanja.” Skratka,
vlada se je med pogajanji s sindikati o Kolektivni pogodbi za javni sektor namenila spremeniti zakon izkljuËno
zato, da bi si zboljπala pogajalske pozicije in potisnila
sindikate v manj ugoden poloæaj. Spraπujem se, kaj ima
interesni poseg v pogajanja s spremembo zakona skupnega z evropskimi standardi dialoga enakopravnih socialnih partnerjev?!
BRANIMIR ©TRUKELJ,
glavni tajnik Sviza

[v srediπËu)

BOLKENSTEINOVA DIREKTIVA
◗ Prav te dni minevata dve leti, odkar je Evropska komisija predstavila direktivo o uslugah na notranjem trgu.
Znana je tudi kot Bolkensteinova direktiva, in sicer
po Nizozemcu Fritsu Bolkensteinu, nekdanjem evropskem komisarju za trgovino, ki je opravljal to funkcijo,
ko je bila direktiva prviË predstavljena.
Cilj direktive je pospeπiti trgovanje s storitvami in spodbujati konkurenËnost med dræavami Ëlanicami Evropske unije.
Glavno orodje pri tem naj bi bilo t. i. naËelo izvorne dræave
(country-of-origin-principle), po
katerem naj bi ponudniki storitev upoπtevali pravila in zakone, ki veljajo v njihovi (izvorni)
dræavi, Ëeprav bodo svoje sto-

ritve ponujali drugje. Tako naj
bi bila tudi tuja podjetja enakovredna ali vsaj konkurenËnejπa
domaËim, ko se bodo potegovala za posamezni posel. Direktiva razlikuje usluge, ki so v
sploπnem interesu, od tistih, ki
so v ekonomskem interesu.
Bolkensteinova direktiva naj bi
veljala le za slednje (mednje
spadajo, denimo, oskrba z vo-

[pogajanja)
»eprav je sindikalna pogajalska skupina odstopila od svojega
izhodiπËnega predloga o umestitvi orientacijskih delovnih mest v
plaËne razrede, vlada novi predlog πe zmeraj ocenjuje kot neustrezen in vztraja pri svojem prvotnem predlogu plaËnih razredov. Sindikati so v zadnjih tednih ostro kritizirali tudi ravnanje
vladne pogajalske skupine, ker se je le-ta z zmeraj novimi izgovori izmikala temu, da bi se opredelila do sindikalnih predlogov.
Nesprejemljivo je tudi, da vlada na kompromisne predloge sindikalne strani ne odgovarja s pribliæevalnimi predlogi in vztraja pri
izhodiπËni ponudbi ter tako ogroæa nadaljnji potek pogajanj. Nekateri sindikati v pogajalski skupini so æe predlagali, da bi zaradi
neustreznega ravnanja vlade, ki krπi poslovnik o pogajanjih, pogajalska skupina sindikatov razmislila o prekinitvi pogajanj in oblikovanju pogojev za vrnitev na pogajanja. Formalno o teh predlogih pogajalska skupina πe ni razpravljala.
©e veËje nezadovoljstvo med sindikati je vlada sproæila z odloËitvijo, da v Dræavni zbor ponovno vloæi spremembe Zakona o
sistemu plaË v javnem sektorju, ki niso bile usklajene s sindikati in o katerih ni bila podpisana izjava o usklajenosti. Sindikati namreË nasprotujejo vladnemu predlogu, da se plaËe funk-
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cionarjem zaËnejo izplaËevati po novem plaËnem sistemu najpozneje 1. marca letos, Ëetudi takrat πe ne bodo izpolnjeni pogoji za vstop 150.000 javnih usluæbencev v nov plaËni sistem.
Ta odloËitev vlade je enostranska in je povsem nasprotna zagotovilu ministra dr. Gregorja Viranta, da bodo funkcionarji vstopili
v novi plaËni sistem hkrati z javnimi usluæbenci. Vlada je ob
zadnjih spremembah Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju
(3. maja lani) v takratni izjavi o usklajenosti celo zapisala, da
se “Vlada RS obvezuje, da v zakonodajni postopek ne bo vloæila
in v zakonodajnem postopku ne bo podprla dodatnih sprememb
in dopolnitev zakona, ki niso usklajene s socialnimi partnerji.”
Poleg tega pa je vlada med spremembe in dopolnitve ZSPJS, ki
jih namerava vloæiti v Dræavni zbor, zajela tudi doloËbe, ki nikoli
niso bile predmet usklajevanja s sindikati. To velja celo za tako
pomembno doloËbo, kot je dodatek za delovno dobo funkcionarjem, ki je neposredno povezan z enakim dodatkom za javne usluæbence.
Pogajanja so se nadaljevala 4. januarja letos, obenem s pogajanji oæjih pogajalskih skupin o uskladitvi plaË in regresa za leti
2006 in 2007.

do in elektriko, prodaja nepremiËnin in tudi zdravstvo). Prav
naËelo izvorne dræave in obseg
dejavnosti, ki jih bo direktiva
zajela, sproæata najveË polemik.
V izobraæevanju se kreπejo
mnenja, ali naj bo le-to povsem
izvzeto iz direktive ali pa lahko
tudi na tem podroËju najdemo
ekonomski interes (npr. izobraæevanje odraslih ipd.). Tako evropska konfederacija sindikatov s podroËja izobraæevanja
(ETUCE) in tudi Sviz kot njen
Ëlan zagovarjata staliπËe, da bi
moralo biti izobraæevanje v celoti opredeljeno kot dejavnost,
ki je v sploπnem, javnem interesu, in torej biti izloËeno iz direktive. Konec novembra lani
je o tem vpraπanju odloËal tudi
odbor Evropskega parlamenta
za trgovino. Sklenil je, da mora
biti javno izobraæevanje, ki ga
zagotavlja dræava in je del
nacionalnega izobraæevalnega
sistema, iz direktive izloËen. A
evropski poslanci v odboru so
s tesno veËino odloËili, da nekaterih podroËij izobraæevanja
iz nje ne bodo izloËili. Med
uslugami, ki so v ekonomskem
interesu, so tako ostali nekateri deli visokega izobraæevanja
in strokovnega izobraæevanja
ter usposabljanja, prav tako pa
tudi izobraæevanje odraslih, ki
ga ponujajo zasebna podjetja.
ETUCE in Sviz si bosta πe naprej prizadevala za popolno izloËitev izobraæevanja kot celote

iz direktive. Nevarnosti, ki se
kaæejo, Ëe se to ne bo zgodilo,
so naslednje: Ëe bi posamezni
deli izobraæevanja ostali del direktive, bi se lahko pojavila nejasna delitev odgovornosti v izobraæevanju med posameznimi
dræavami in EU kot celoto. V
149. in 150. Ëlenu Evropske
ustavne pogodbe je namreË zapisano, da vsaka dræava Ëlanica EU ohrani odgovornost za
vsebino izobraæevanja in organizacijo izobraæevalnega sistema v svoji dræavi, medtem ko
so pristojnosti EU omejene le
na dajanje spodbud in priporoËil. Prav tako bi dræave izgubile
pravico do tega, da same celostno urejajo izobraæevanje, Ëe
bi bilo sprejeto naËelo izvorne
dræave. Obenem bi lahko priπlo
celo do harmonizacije izobraæevalnih sistemov, Ëeprav je to v
Evropski pogodbi izrecno prepovedano. Ne nazadnje bi se
lahko zgodilo celo, da bi se
sËasoma izobraæevanje zaËelo
dojemati kot træno blago.
Evropski parlament bo 15. februarja letos glasoval o Direktivi o
uslugah na notranjem trgu. Evropska konfederacija sindikatov
zato za dan prej pripravlja
mnoæiËne demonstracije v
Strasbourgu, na katerih bodo
sindikati, med njimi tudi ETUCE, izrazili nestrinjanje z nekaterimi doloËbami direktive in
zahtevali, da se le-te iz konËnega besedila umaknejo.
SANDI MODRIJAN
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IZ RESNI»NOSTI
V PRAVLJICO …
IN NAZAJ

K CILJEM
Skoraj sto petdeset predsednikov, glavnih tajnikov
in drugih predstavnikov sindikatov iz veËine evropskih
dræav je od 5. do 7. decembra lani sodelovalo na ETUCE-jevi (European
Trade Union Committee for Education) konferenci Izobraæevanje in usposabljanje 2010:
kompetence v druæbi znanja.
ETUCE zdruæuje 118 πolskih sindikatov iz 28
dræav Evropske unije in Ëlanic EFTE, ima pa tudi
pridruæene Ëlanice v dræavah Srednje in Vzhodne Evrope, ki πe niso Ëlanice EU. Skupaj zastopa kar 166 organizacij iz vse Evrope. Konfede-

racija ETUCE je bila ustanovljen leta 1975 in
prav na zadnjem sreËanju v Luksemburgu so v
poËastitev 30. obletnice delovanja za vse udeleæence pripravili tudi slavnostno veËerjo.
Na konferenci so bile predstavljene in obravnavane zelo aktualne teme. Tako je predstavnik Evropske komisije predstavil poroËilo o napredku pri doseganju ciljev lizbonske strategije.
Sprejeta je bila leta 2000 in predstavlja dolgoroËno strategijo, katere cilj je, da postane Evropa do leta 2010 najbolj konkurenËno, dinamiËno ter na znanju temeljeËe gospodarstvo na

svetu. Veliko vlogo pri tem naj bi igralo predvsem izobraæevanje. Kljub nekaterim premikom
proti zaËrtanim ciljem na podroËju izobraæevanja in usposabljanja napredek po petih letih πe
zdaleË ni zadovoljiv. »eprav je bil v nekaterih dræavah doseæen opazen napredek, je deleæ tistih, ki prezgodaj konËajo πolanje in zapustijo izobraæevalni sistem, πe zmeraj prevelik (zdaj pribliæno 18 odstotkov v primerjavi z nameravanim
zniæanjem tega deleæa na 10 odstotkov do leta
2010). Æeleni odstotek 22-letnikov, ki naj bi
imeli leta 2010 (vsaj) srednjeπolsko izobrazbo,
je 85, zdaj jih ima tovrstno izobrazbo πele 76,7
odstotka. Zdaj je πe najbliæe tretji cilj lizbonske
strategije, po katerem naj bi do konca obdobja
sodelovalo v vseæivljenjskem izobraæevanju
12,5 odstotka odraslih. Ta odstotek znaπa zdaj
9,3 odstotka. Precej oddaljena sta tudi πe cilja,
da bi dræave namenile raziskovanju in razvoju 3
odstotke bruto druæbenega proizvoda ter da bi
vsaj 15 odstotkov πtudentov diplomiralo iz matematike, znanosti in tehnologije.
Udeleæencem konference so strokovnjaki
predstavili tudi izzive in priloænosti, ki jih ponuja
vseæivljenjsko uËenje. Precejπnjo teæavo predstavlja neenakost ali nesorazmernost - posamezniki, ki so æe visoko in dobro izobraæeni,
imajo obenem tudi veËje moænosti za dostop
do vseæivljenjskega uËenja.
Predstavniki belgijskega, italijanskega in romunskega sindikata so spregovorili o izobraæevanju uËiteljev v njihovih dræavah po spremembah v visokem πolstvu, ki jih je prinesel bolonjski proces. Udeleæenci konference so dobili πe
temeljne informacije o evropskem ogrodju kvalifikacij, ki spada v Evropi med novosti in o Ëemer tudi pri nas v zadnjem Ëasu poteka intenzivna razprava. Na konferenci je bilo precej Ëasa namenjenega vpraπanjem udeleæencev in
pogovoru o vseh predstavljenih temah, tako da
konferenco lahko ocenimo kot zelo uspeπno in
pouËno.

Novembra lani smo se trije srednjeπolski uËitelji - Svizovi Ëlani - udeleæili dvotedenske strokovne ekskurzije po Japonski in spoznavali lepote te daljne deæele in njihov izobraæevalni sistem. Ekskurzije æe vse od leta 1975 vsako leto
pripravi in denarno podpre Japonska Fundacija.
To je japonska vladna organizacija, ki æeli svetu
pribliæati kulturo, æivljenje, delo in izobraæevanje
svoje deæele.
Letos so povabili tudi slovenske uËitelje. Izjemno priloænost, da spoznamo staro kulturo in
uËinkovito japonsko πolstvo, sta dobila poleg
mene πe Savina Brcar iz Ljubljane (z Gimnazije
Beæigrad) in Igor ©eruga s Ptuja (ptujska gimnazija). S skupino 66 srednjeπolskih uËiteljev z
vsega sveta smo bili 14 dni vpeti v delovni zagon marljivih in gostoljubnih Japoncev.
Izjemna organizacija naπih dejavnosti, zelo natanËna logistika in urnik vsega, kar smo poËeli,
so pripomogli k naπemu sploπnemu vtisu, da na
Japonskem niËesar ne prepuπËajo nakljuËju, da
vse vnaprej predvidijo in naËrtujejo ter da je japonska druæba tako uspeπna in napredna zaradi
delavnosti, medsebojnega spoπtovanja med
ljudmi, upoπtevanja pravil in tradicije ter izredne
toËnosti in perfekcionizma. Vse to se odraæa tudi na Ëistih ulicah mest, ki smo jih obiskali; ni
sledu vandalizma, kriminala skorajda ni, prav tako tudi ne brezposelnosti. Gostoljubnost smo
okusili tudi pri druæinah gostiteljicah, pri katerih
smo preæiveli en sam dan.
ZnaËilnosti japonske druæbe se odraæajo tudi v
πolah. Obiskali smo osnovne, niæje in viπje srednje πole in tudi πole s prilagojenim programom.
©olske uniforme, Ëisti razredi, mirni otroci, prijazni srednjeπolci in nasmehi na obrazih. In vse
to navkljub temu, da so otroci skupaj z uËitelji
vsak dan od 8. do 17. ure ter da imajo v vsem
πolskem letu le tri tedne poËitnic. PovpreËno je
uËitelj na svojem delovnem mestu od sedem do
deset ur na dan. Skupaj z uËenci tudi obeduje in
Ëisti πolo. Snaæilk na πolah nimajo, ker ËiπËenje
okolja in delovnega prostora spada v temeljno
vzgojo Japoncev. Osip je zanemarljiv, 50 odstotkov otrok pa se izobraæuje πe v popoldanskih za-

sebnih πolah. UËitelji morajo svoje obvezno stalno izobraæevanje opraviti med poËitnicami, ob
sobotah ali ob veËerih.
Za naπe razmere je to skoraj nepredstavljiv delovni ritem, za Japonce pa obiËajno æivljenje.
Res je, da temnejπih plati æivljenja nismo imeli
priloænosti spoznati, a nam podatki, da se zaradi preobremenjenosti na delovnem mestu kar
30 odstotkov mladih ne odloËi za druæinsko æivljenje in da rodnost zelo upada, povedo marsikaj.
Poleg spoznavanja japonskega πolskega sistema smo imeli udeleæenci ekskurzije moænost videti tudi kulturne znamenitosti Tokia, stare prestolnice Kyota, po atomskem napadu na novo
zarasle in razvite Hiroπime ter razliËne prefekture Japonske: Miyazaki, Fukushimo in Shimane.
Vtisov je toliko in tako bogati so, da bomo potrebovali kar nekaj Ëasa, da jih bomo predelali in
shranili v “predalËke”.
Slovenci smo se pogovarjali tudi z drugimi uËitelji iz Azije, Evrope in Avstralije. To je bilo enako
dragoceno kot spoznavanje Japonske. Prav vsi
pa smo bili nad japonsko kulturo, delovanjem
druæbe pa tudi nad kulinariko in spoπtovanjem
tradicije navduπeni. Dobili smo tudi spodbudo
za naπe nadaljnje delo.
Bilo nam je kar hudo, ko smo zadnji dan zapuπËali tokijsko letaliπËe Narita in se z avstrijskimi kolegicami vraËali na Dunaj, saj sta se
nam dva tedna ekskurzije zdela kot pravljica.
LIDIJA BREZAV©»EK
Ekonomska gimnazija in srednja πola Radovljica
Na sedeæu Sviza lahko dobite naπe podatke in elektronske naslove, Ëe vas morda naπa pot zanima podrobneje.
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PI©E Tone Seliπkar

Napredovanje zaposlenih v plaËne razrede

Svizci iz Ërnih revirjev

Napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraæevanju v
plaËne razrede ureja Pravilnik o napredovanju zaposlenih
v vrtcih in πolah v plaËilne razrede. Pravilnik je bil objavljen æe leta 1994, od takrat pa se je nekajkrat spremenil.
Prva razporeditev v plaËne razrede je bila izpeljana marca
leta 1997. Pravilnik je obsegal tudi doloËbo o omejitvi πtevila zaposlenih na posameznem zavodu - 15 odstotkov -,
ki so lahko napredovali. Ta doloËba pravilnika je bila z odloËbo Ustavnega sodiπËa 1. februarja leta 2001 razveljavljena. Ker je bila leta 1997 mnogim storjena krivica, saj
zaradi navedene doloËbe niso mogli napredovati, je bilo
na temelju odloËbe Ustavnega sodiπËa vloæenih precej
toæb. Postopki πe teËejo, precej pa jih je bilo - v glavnem
pozitivno - tudi æe reπenih.
V plaËni razred lahko napreduje zaposleni, ki ima zahtevano strokovno izobrazbo, izpolnjuje druge zahtevane pogoje ter izpolni druge pogoje, doloËene z zakonom in s
pravilnikom. Zaposleni na delovnem mestu lahko napreduje najveË za pet plaËnih razredov. Pri prehodu z enega
zavoda na drugega, pri zaposlitvi v isti tarifni skupini zaposleni zadræi pridobljene plaËne razrede.
Zaposleni lahko napreduje v plaËni ali viπji plaËni razred, ko preteËejo najmanj tri leta od zadnjega napredovanja, pri Ëemer se upoπteva dejanska delovna doba. Upoπteva se delovna doba v vrtcu ali πoli, v to obdobje pa se
vπteva tudi Ëas, ki ga je zaposleni prebil na delovnih mestih enake ali podobne stopnje zahtevnosti. V to obdobje
se ne vπteva Ëas pripravniπtva in odsotnosti zaradi bolniπke, izobraæevanja, strokovnega spopolnjevanja ali drugih

Mi smo pa od tam doma, kjer se je æe v Valvasorjevih Ëasih “kulm” kopal. Najprej za apoteke in kovaËije, pozneje za æeleznico in tovarne. Razvoj premogovniπtva in industrializacija
sta krepila delavstvo, liberalne ideje pa njegovo Janez ZobariË
zavest. Tako se je tudi med delavci kmalu utrdilo spoznanje, da se ne æivi le od kruha in vode, delavska druπtva pa so
poleg socialnega znaËaja dobivala vse bolj tudi prosvetnega ter skupaj
s πolami in vrtci vzgajala in izobraæevala prihajajoËe rodove. Solidarnost, znanje in delavnost so pri nas tako æe dolgo veljavne vrednote.
To bogato tradicijo skuπamo nadaljevati tudi v sklopu obmoËja, ki od
leta 1993 povezuje sindikalne enote vrtcev in πol treh zasavskih obËin.
ObmoËni odbor Zasavje vsa leta deluje kot vez z Glavnim odborom Sviza, hkrati pa po potrebi priskoËimo na pomoË posameznikom in v svojih
sredinah skrbimo za dobro poËutje vseh zaposlenih. Novembra lani
smo se odzvali pozivu Glavnega odbora Sviza in se udeleæili protestnega shoda slovenskih sindikatov v Ljubljani. Veseli smo, da se nas je
kljub slabemu vremenu zbralo mnogo, ki podobno mislimo ter enako v
srcih Ëutimo, ter upam, da bodo odgovorni ravnali politiËno modro in
nas sprejeli kot enakopravne partnerje pri naËrtovanju naπe skupne prihodnosti. Ob tako neprijaznem dnevu pa smo pozdravili in pohvalili tudi
organizacijske sposobnosti naπega vodstva in strokovnih sluæb, saj so
za nas dobro poskrbeli.
Pred nami je novo leto in z njim novi izzivi. Upamo, da nam bo do
skupπËine uspelo izpeljati katero od dejavnosti, ki bi zbliæale naπe Ëlane, saj menimo, da smo v zadnjih letih tovrstnim aktivnostim v Zasavju
namenjali premalo pozornosti. Kot predsednik ObmoËnega odbora Sviza Zasavje vsem æelim, da bi nam leto 2006 minilo mirno in brez velikih pretresov.

vzrokov odsotnosti, ki so daljπe od πest mesecev.
Pogoji za napredovanje so dodatno funkcionalno znanje,
interdisciplinarnost, samostojnost in zanesljivost pri delu,
ustvarjalnost in nadpovpreËna delovna uspeπnost v daljπem Ëasovnem obdobju. Vsak od navedenih pogojev je
toËkovan. Zaposleni v tarifni skupini od I do V mora zbrati
najmanj 50 toËk, v tarifni skupini VI najmanj 75 toËk, zaposleni v tarifni skupini VII do IX pa najmanj 100 toËk, in
sicer po doloËenih merilih, pri Ëemer lahko napreduje za
en plaËni razred. Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo
biti podana v pisni obliki. Ne glede na izpolnjene pogoje,
zaposleni ne more napredovati, Ëe od izreËenega disciplinskega ukrepa ali poskusne dobe zaradi izreËenega disciplinskega ukrepa πe nista minili dve leti ali Ëe je bil pravnomoËno kaznovan za prekrπek ali obsojen za kaznivo dejanje na delu ali v zvezi z delom ter kazen πe ni izbrisana iz
evidence.
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje se preverja trikrat
na leto, in sicer 1. januarja, 1. maja. in 1. septembra in to
za vse zaposlene. O napredovanju odloËa ravnatelj. MogoËe je tudi izjemno napredovanje in to hkrati za dva plaËilna
razreda. Izjemno lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj
100 odstotkov preseæe potrebno πtevilo toËk za redno napredovanje in je nadpovpreËno delovno uspeπen. Poudarjam, da zaposleni ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko napreduje, o dejanskem napredovanju pa odloËa ravnatelj.
Verjetno se bo letos zaËel uporabljati Zakon o sistemu
plaË v javnem sektorju, s Ëimer bodo tudi pogoji za napredovanje doloËeni drugaËe.
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