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10.- 11. januar 2003 • Pariz
Janez Stergar, podpredsednik Svizove konference visokega πolstva in znanosti, se je kot Ëlan udeleæil seje
Stalnega odbora za visoko πolstvo in znanost pri Izobraæevalni internacionali. Seje se je tokrat udeleæilo tudi
nekaj kolegov iz severne Amerike, Avstralije in Nove Zelandije. TeæiπËe tokratnega sestanka je bilo na pripravah evropskega sindikalnega foruma o visokem πolstvu, ki bo aprila v Berlinu. Bolonjski proces harmonizacije in posodabljanja univerzitetnega izobraæevanja ne
poteka po naËrtih. Prav tako pa se evropske πolske
oblasti zelo poËasi zavedajo moænih negativnih posledic brezrezervnega uveljavljanja Sploπnega sporazuma
o trgovini in storitvah (GATS) na (visoko)πolskem podroËju. Podobne poglede je predstavil novi predsednik
Evropske πtudentske zveze, medtem ko je (rektorsko)
Zdruæenje evropskih univerz oËitno razklano glede nadaljevanja bolonjskega procesa.

[v srediπËu]

Predstavljamo vam predsednice in predsednike
Svizovih sindikalnih konferenc in njihove
programske poudarke v letih 2002—2006
SINDIKALNA KONFERENCA
PRED©OLSKE VZGOJE
Predsednica NEVENKA TU»I»
Predsedstvo:
Nevenka TuËiË, Vrtec Koroπka vrata, Maribor, predsednica
Metka ZupanËiË, Vrtec O© Vavta vas, Novo mesto, podpredsednica
Sonja Brumen, Vrtec Joæice Flander, Maribor
Danica Hadalin, Vrtec Antonije Kucler, Vrhnika
Janja PoËkar, Vrtec Zelena jama, Ljubljana

14. januar 2003 • Ljubljana
Ustanovna seja Sekcije glasbenih πol Sviza. Sindikalne
zaupnice in zaupniki so izvolili vodstvo in s svetovalcem Vlade RS za osnovno πolstvo Francijem Okornom
iz Ministrstva za πolstvo, znanost in kulturo razpravljali
o aktualnih problemih v glasbenem πolstvu, predvsem
o zaposlovanju uËiteljev glasbe z neustrezno izobrazbo.
Predsednica sekcije je postala Leonida Lebar Russo iz
Srednje glasbene in baletne πole Ljubljana. Sledil je
izobraæevalni seminar, na katerem so se zaupnice in
zaupniki seznanili s programskimi in statutarnimi novostmi s 6. Svizove skupπËine in z delom sindikalnega
zaupnika.

15. januar 2003 • Ljubljana
• Prva seja predsedstva Sindikalne konference osnovnih in glasbenih πol ter zavodov za izobraæevanje
odraslih Sviza. Za prednostne naloge so si Ëlani predsedstva zadali aktivno sodelovanje uËiteljev praktikov
pri izpeljavi in ocenjevanju devetletke, organiziranje
omizja o devetletki, na kateri bi se sooËila mnenja
uËiteljev in rezultati uradne spremljave zavoda za πolstvo. Udeleæenci so se seznanili tudi s temeljnimi
pravnimi akti, ki urejajo vpeljavo devetletke.
• Prva seja Nadzornega odbora Sviza Slovenije. Sprejeli
so program dela za naslednje obdobje.

©tevilo Ëlanstva: 5.491
Nevenka TuËiË je vzgojiteljica v Vrtcu Koroπka vrata Maribor æe polnih 34
let. Kljub πtudiju ob delu (biologija, DMV) na Pedagoπki akademiji v Mariboru je ostala zvesta svoji prvotni usmeritvi - poklicu in delu vzgojiteljice.
Z veliko osebno vnemo, odgovornostjo, kritiËnostjo, konstruktivnostjo, posluhom za ustvarjalnost, odprtostjo do otrok in starπev, pozitivnimi osebnimi odnosi prispeva k strokovnosti in zaupanju okolja v predπolsko vzgojo, ki je nedvomno osnova na znanju temeljeËe druæbe.
Svoja prizadevanja je razπirila na podroËje sindikalnega dela v Svizu, najprej kot sindikalna zaupnica in predsednica sindikalne konference vrtcev v
Mariboru, 1992 pa je na polovici mandata prevzela funkcijo predsednice
republiπke sindikalne konference predπolske vzgoje in na jesenskih volitvah leta 2002 zaËela s svojim Ëetrtim mandatom.

ZA ODPRAVO PODCENJENOSTI POKLICA
PodroËje, ki ga pokriva, je doæivljalo πtevilne spremembe. Zato si bo konferenca prizadevala za: ustrezno urejenost podroËja in umeπËenost zaposlenih v novem plaËnem sistemu; reπevanje pojava preseænih delavcev na
osnovi leta 1999 podpisanega dogovora med Vlado RS in Sviza o zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraæevanja, o reπevanju preseækov delavcev,
strokovnem spopolnjevanju; krajπe, zanimive in cenejπe programe za predπolske otroke s ciljem poveËati deleæ vkljuËenih otrok v vrtce; postopno finanËno razbremenitev starπev, finanËno podporo zaposlenim pri πtudiju za
pridobitev zakonsko zahtevane izobrazbe in strokovno spopolnjevanje,
skladno z novim kurikulumom; za normativno ureditev kadrov v devetletki
(en vzgojitelj, en uËitelj), konferenca bo pripravila vsebinske in strokovne
utemeljitve za sistemizacijo delovnega mesta knjiæniËarja v vrtcu; skrajπanje pedagoπke ure na 50 minut. Velik poudarek bo tudi na usposabljanju
sindikalnih zaupnikov in aæurnem odzivanju na probleme v vrtcih.

18. januar 2003 • Izola
Enodnevni izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike Svizovih obmoËnih odborov Obala, Ilirske Bistrice in Postojne. Zaupniki so se seznanili z novostmi 6. Svizove skupπËine, z aktualnimi pogajanji v
zvezi z novim plaËnim sistemom v javnem sektorju in z
novostmi v delovni in πolski zakonodaji.

20. in 21. januar 2003 • Bruselj
Glavni tajnik Sviza Branimir ©trukelj se je udeleæil seje
Regionalnega odbora Izobraæevalne internacionale za
Evropo.

22. januar 2003 • Ljubljana
• Prva seja predsedstva Sindikalne konference zavodov za vzgojo, izobraæevanje in usposabljanje otrok s
posebnimi potrebami SVIZ. »lanice in Ëlani predsedstva so se dogovorile o organiziranem spremljanju
pobud Ëlanstva o problematiki na zavodih.
• Na Uradu za sistem plaË na Ministrstvu za notranje
zadeve je minister dr. Rado Bohinc sindikatom javnega sektorja napovedal poseben zakon o kolektivnih
pogodbah za javni sektor. Minister za finance dr.
Duπan Mramor pa je predstavil staliπËe do razmer v
gospodarstvu v 2004, ki naj ne bi preneslo stroπkov
delovanja javnega sektorja, zlasti plaË.
• Slovenski sindikati na internetu. V slopu PHARE
projekta “Razvoj socialnega dialoga v Sloveniji” je bil
na Ministrstvu za delo, druæino in socialne zadeve sestanek o internetnem povezovanju slovenskih sindikatov. Organizator projekta bo v nekaj tednih postavil posebno slpletno stran “Socialni dialog”, kjer
bodo sindikati lahko izmenjavali informacije.

24. januar 2003 • Kranj
Enodnevni izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike gorenjskih Svizovih obmoËnih odborov.
Zaupniki so se seznanili z novostmi s 6. Svizove skupπËine, z aktualnimi pogajanji v zvezi z novim plaËnim
sistemom v javnem sektorju in z novostmi na podroËju
delovne in πolske zakonodaje.

stran 8

SINDIKALNA KONFERENCA OSNOVNIH
IN GLASBENIH ©OL TER ZAVODOV
ZA IZOBRAÆEVANJE
ODRASLIH
Predsednica IRENA LIPOVEC
Predsedstvo:
Irena Lipovec, O© “8 talcev”, Logatec, predsednica
Marija LonËariË, O© Rado RobiË, Limbuπ, Maribor, podpredsednica
Roman Eberlinc, O© Cerkno
Branko FilipiË, O© Oskarja KovaËiËa, ©kofije
Boπtjan Æeleznik, O© Komenda, Moste, Komenda
©tevilo Ëlanstva: 18.937
Irena Lipovec je predmetna uËiteljica slovenπËine, zaposlena na O© “8 talcev“ v Logatcu. Na svoji πoli je æe dolga leta sindikalna zaupnica. V preteklem mandatnem obdobju je bila Ëlanica ObmoËnega odbora Sviza Ljubljane in okolice in mu je eno leto tudi predsedovala. V mandatu svojega
prvega predsedovanja sindikalni konferenci osnovnih in glasbenih πol ter
zavodov za izobraæevanje odraslih je zastopala Sviz v Programskem svetu
za stalno strokovno spopolnjevanje in predsedovala dvema njegovima sosvetoma ter bila predstavnica naπega sindikata v nacionalnem odboru
tedna vseæivljenjskega uËenja pri Andragoπkem centru Slovenije. Jeseni
2002 je bila drugiË izvoljena za predsednico “osnovnoπolske” sindikalne
konference. Ker je to najveËja sindikalna konferenca v naπem sindikatu,
se ne boji, da bi njej in celotnemu predsedstvu zmanjkalo dela.

UREDITI POLOÆAJ DOPOLNJEVANJA U»ITELJEVE
OBVEZNOSTI
Kot Sviz v celoti bodo tudi v tej konferenci pozorno spremljali pogajanja, s
katerimi bodo dokonËno podani pogoji za izvedbo Zakona o sistemu plaË v
javnem sektorju.
Med Ëlanstvom iz osnovnih πol je πe vedno veliko nezadovoljstva zaradi
zniæevanja plaË uËiteljem s VI. stopnjo izobrazbe in zaradi neenotnega, neurejenega in po mnenju veËine prizadetih kriviËnega urejanja dopolnjevanja obveznosti strokovnih delavcev.
Povsem specifiËne probleme imajo pri svojem delu zaposleni v glasbenih
πolah. Z nedavno ustanovitvijo sekcije glasbenih πol so bile ustvarjene
razmere za bolj neposredno reπevanje problematike glasbenega πolstva.
Na volilni seji so se v programu dela sindikalne konference za naslednje
obdobje zavezali, da bodo skrbno spremljali frontalno vpeljavo devetletne

osnovne πole, bili pozorni na preoblikovanje mreæe πol in nasprotovali ukinjanju podruæniËnih osnovnih πol. Vso potrebno pozornost bodo namenili
reπevanju preseækov zaposlenih, neutemeljenemu spreminjanju delovnega
Ëasa in nameram za poveËanje uËiteljeve navzoËnosti v πoli. Po njihovem
mnenju je treba zboljπati tudi pogoje za pridobivanje VII. stopnje izobrazbe
za vse uËitelje, ki to æelijo.
Vse navedeno bo zahtevalo veliko prizadevnosti ne samo vodstva konference, paË pa sindikata v celoti. Za reπevanje navedenih nalog bo nujno
pritegniti tudi Ministrstvo za πolstvo, znanost in πport in deloma tudi Zdruæenje ravnateljev osnovnih πol Slovenije.

SINDIKALNA KONFERENCA ZAVODOV
ZA VZGOJO, IZOBRAÆEVANJE
IN USPOSABLJANJE OTROK
S POSEBNIMI POTREBAMI
Predsednica ZORICA ©IMUNI∆
Predsedstvo:
Zorica ©imuniÊ, O© Stanka Vraza, Ormoæ, predsednica
Franci Zupan, Dom Matevæa Langusa, Radovljica, podpredsednik
Igor Mulej, Vzgojni zavod Slivnica, Orehova vas
Irena Zgonc, Zavod za gluhe in nagluπne Ljubljana
Zvjezdana BaËkoviÊ, Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik
©tevilo Ëlanstva: 2.268
Zorica ©imuniÊ pouËuje otroke z motnjo v duπevnem razvoju æe 28 let. Kot
svetovalka je zaposlena na osnovni πoli Stanka Vraza v Ormoæu in æe veË
let uËi v kombiniranem oddelku od 1. do 4. razreda. Svizova sindikalna zaupnica je od leta 1990. Predsednica obmoËja in Ëlanica glavnega odbora
Sviza pa je æe tretji mandat, kot predsednica konference od jeseni 2002.

POMEN NOVIH CENTROV ZA POMO» OTROKOM S
POSEBNIMI POTREBAMI
Poudarek njene konference bo predvsem nadzorovanje poteka vpeljevanja
devetletke v Zavode za otroke s posebnimi potrebami ter reπevanje nastale problematike (s 1. septembrom 2003 se zaËne devetletna osnovna πola v celotni Sloveniji; osnovne πole se s prenovo intenzivno ukvarjajo æe
veË let, prenova programov za otroke s posebnimi potrebami za niæji izobrazbeni standard pa se je πele zaËela). Spodbujali in sodelovali bodo
pri nastajanju pravilnikov za izpeljavo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Poseben poudarek dela bo na ustanavljanju centrov za
pomoË otrokom s posebnimi potrebami, ki ga je kot strokovno usmeritev
nadaljnjega razvoja sprejelo Ministrstvo za πolstvo znanost in πport (kje
bodo ti centri, kako bodo organizirani, kdo jih bo ustanavljal, kdo financiral in πe neπteto vpraπanj), na urejanju poloæaja mobilnih pedagogov na
vseh podroËjih (status, prevozi, dodatki). Konferenca bo sodelovala pri
urejanju poloæaja zaposlenih v oddelkih vzgoje in izobraæevanja (trajanje
pedagoπke ure...), pri vpeljavi plaËnega sistema na podlagi Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju (prizadevali si bodo za ohranitev dodatkov, ki
so jih zaposleni v zavodih imeli do sedaj, posebej, ker se je spremenila
populacija v zavodih in so strokovne in druge zahteve vedno veËje). Prizadevala si bo za ureditev poloæaja, statusa in financiranja zavodov (nakazana reπitev je preoblikovanje, nikakor pa ne ukinjanje).

SINDIKALNA KONFERENCA
SREDNJIH ©OL
IN DIJA©KIH DOMOV
Predsednik GORAN TREURSI∆
Predsedstvo:
Goran TreurπiÊ, Srednja pomorska πola Portoroæ, predsednik
Marko Zevnik, Gimnazija Celje - Center, Celje, podpredsednik
Peter Burjek, Lesarska πola Maribor
Nadja IvπiË, Srednja ekonomska in trgovska πola Breæice
Ana Merljak Bratuπ, Gimnazija ©entvid, Ljubljana
©tevilo Ëlanstva: 8.095
Goran TreursiÊ je profesor zgodovine in umetnostne zgodovine in pouËuje
na Srednji pomorski πoli v Piranu. V Sviz je vstopil leta 1991. Na ObmoËnem odboru Sviza Obala je najprej aktivno deloval kot Ëlan, leta 1998 je
postal njegov predsednik, oktobra 2002 pa je bil izvoljen za predsednika
konference.

ZAVAROVATI »LANSTVO OB PREDVIDENEM
ZMANJ©EVANJU DELOVNIH MEST
Sindikalna konferenca bo letos sodelovala v aktivnostih glavnega odbora
Sviza. Med najpomembnejπimi nalogami je sklenitev nove kolektivne pogodbe o metodologiji za vrednotenje delovnih mest s slovensko vlado.
Skrbno bo treba paziti, da se bo uresniËilo poveËanje plaË ter razmerja do
drugih poklicev, kar je bilo zapisano v Aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnosti vzgoje in izobraæevanja v Republiki Sloveniji v letu 2002.
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Zaradi zmanjπanja πtevila otrok grozi srednjemu πolstvu in poslediËno dijaπkim domovom zmanjπevanje delovnih mest. Zato bo treba v pogajanjih
zavarovati Svizove Ëlane in doseËi ustrezno reorganizacijo mreæe srednjih
πol, saj se na poklicne in strokovne srednje πole vpisuje Ëedalje manj dijakov, ki so manj uspeπni.
Konferenca bo aktivno sodelovala tudi na podroËju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zlasti v zvezi z drugim pokojninskim stebrom. V pogajanjih z vlado bi morali doseËi veËjo udeleæbo vlade, vendar ne na raËun
odpovedi dogovorjenega poviπanja plaË. Spremljala in sodelovala bo pri
obravnavi zakona o maturi (sploπna in poklicna matura).
Organiziranih bo veË eno- in dvodnevnih izobraæevalnih seminarjev za sindikalne zaupnike, na katerih se bodo seznanili z aktualnimi problemi v πolstvu in o vlogi sindikalnega zaupnika pri reπevanju le-teh.
»lani predsedstva bodo obiskovali posamezne regije oziroma πirπa obmoËja, v prvi vrsti mariborsko, ljubljansko, novogoriπko, po potrebi tudi
druga obmoËja. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo bo nujno mednarodno sodelovanje s sorodnimi sindikati po Evropi.

SINDIKALNA KONFERENCA
VISOKEGA ©OLSTVA
IN ZNANOSTI

[napovednik]

DRÆAVA ZATEGUJE PAS PROFESORJEM
IN ZNANSTVENIKOM

28. januar 2003 • OtoËec

Dr. Gams je bil sindikalno aktiven predvsem na Institutu Joæef Stefan in
konferenci znanosti in kulture, kjer si je prizadeval za stabilno financiranje
celotnega podroËja. Pri tem si je prizadeval tako na globalnem nivoju kot
pri zaπËiti vsakega posameznika posebej.
V prihodnjih letih bo delovanje usmerjeno najprej na pregled stanja po
vseh fakultetah in inπtitutih in realizacijo osnovnih sindikalnih pravic. Posebej bo pomembno dogovarjanje z vlado in ministrstvom, da ne bo priπlo
do bistvene destimulacije z uravnilovko in zmanjπevanja plaË pri pedagoπkih, znanstvenih in administrativnih sodelavcih. Æal nam v prihodnjih letih
preti prav to in le z odloËno voljo in trdimi pogajanji lahko spremenimo negativni trend.
Sindikalni moto: Dræava meËe denar skozi okno, profesorjem in znanstvenikom pa zateguje pas.

SINDIKALNA KONFERENCA
KULTURNIH
ORGANIZACIJ

Dr. Matjaæ Gams je zaposlen na Institutu Joæef Stefan kot raziskovalec
umetne inteligence in vodja skupine za inteligentne sisteme, kot izredni
profesor raËunalniπtva sodeluje z univerzama in nekaj viπjimi πolami, predvsem novomeπko in koprsko. Predava tudi na ekonomski, poslovno-ekonomski fakulteti, na Fakulteti za druæbene vede in na Applied University v
NemËiji. Je Ëlan upravnega odbora na svojem inπtitutu, predsednik druπtev s podroËja znanosti, soustanovitelj Inæenirske akademije Slovenije in
druπtev SLAIS in SATENA, Ëlan Programskega sveta za informatizacijo πolstva in Ëlan Strateπkega sveta za informacijsko druæbo. Ob njegovi bogati
bibliografiji je leta 2001 v ZDA izπla njegova knjiga Weak intelligence. Je
vodja in sodelavec domaËih in mednarodnih raziskovalnih projektov, mreæe odliËnosti AgentLink, druπtev in Ëlan uredniπkih odborov znanstvenih
revij. Skupaj z nekaj deset sodelavci je sodeloval pri izdaji RaËunalniπkega
slovarËka, Leksikona “RaËunalniπtvo”, Velikega leksikona in Leksikona v
skupni nakladi okoli 50.000 izvodov in postavil temelje slovenskega raËunalniπkega izrazoslovja. Med pribliæno 10 pomembnejπimi aplikacijami je
zadnja sistem za govor Govorec, ki je bil leta 2000 dan v prosto uporabo
vsem slepim in slabovidnim Slovenije; zanj je ekipa z njegovim vodstvom
prejela nagrado urada. VeËji sistem je tudi zaposlovalni agent na internetu, ki je prvi na svetu v kateri koli dræavi ponudil veË kot 90 odstotkov
vseh nacionalnih prostih delovnih mest.
Osebni moto: Æivljenje je lepo.

[pravna pisarna]

Enodnevni izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike ObmoËnega odbora Sviza Podravje (Maribor, Pesnica, Ruπe).

3. februar 2003 • Ljubljana
Seja Izvrπilnega odbora Sviza Slovenije.

4.- 6. februar 2003 • Bruselj
Seja Izvrπilnega odbora Izobraæevalne internacionale.

7. februar 2003 • Ljubljana
Enodnevni izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike Svizovih obmoËnih odborov Ljubljana in okolica ter Zasavje.
Prva seja novega Glavnega odbora Sviza Slovenije.

12.-13. februar 2003 • Ljubljana
Obisk predstavnikov albanskega πolskega sindikata na Svizu.

25.-26. februar 2003 • Atene

Predsednik dr. MATJAÆ GAMS

©tevilo Ëlanstva: 2.366

31. januar 2003 • Maribor

11. februar 2003 • Ljubljana

Predsednik DAMJAN DAMJANOVI»

Predsedstvo:
Dr. Matjaæ Gams, Institut Joæef Stefan, Ljubljana, predsednik
Dr. Karel Gotlih, Fakulteta za strojniπtvo Univerze v Mariboru,
podpredsednik za visoko πolstvo
Janez Stergar, Inπtitut za narodnostna vpraπanja, Ljubljana,
podpredsednik za znanost
Dr. Danilo Koræe, Fakulteta za elektrotehniko, raËunalniπtvo in
informatiko Univerze v Mariboru
Dr. Matjaæ Polak, Kemijski inπtitut Ljubljana, Ëlan

Enodnevni izobraæevalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike Svizovih obmoËnih odborov Novo mesto, Trebnje, Bela
krajina in Posavje.

Predsedstvo:
Damjan DamjanoviË, SNG opera in balet, predsednik
Mag. Mojca Jenko, Narodna galerija Ljubljana, podpredsednica
Dunja Goriπek, Zavod za varstvo kulturne dediπËine Celje, podpredsednica
Jurij PrimoæiË, Slovanska knjiænica Ljubljana
Mag. Gorazd Stariha, Zgodovinski arhiv Ljubljana
©tevilo Ëlanstva: 699
Damjan DamjanoviË je akademski glasbenik in prof. trobente. V orkestru
SNG Opera in balet Ljubljana je 14 let igral trobento, potem pa postal vodja stikov z javnostmi v isti ustanovi. V Sviz je stopil maja 2001, bil ustanovitelj Sviza na zavodu in njegov prvi sindikalni zaupnik.

RAZ©IRITEV IN UTRDITEV DELOVANJA KONFERENCE
Na konferenci se bodo zavzemali za nov predlog sprememb kolektivne
pogodbe za kulturne dejavnosti, ki naj bi poleg zahtev novega Zakona
o uveljavljanju javnega interesa za kulturo upoπtevale zlasti izenaËevanje dodatkov in ugodnosti v kulturi z dodatki v drugih javnih sluæbah
(vzgoja in izobraæevanje, raziskovalne dejavnosti ...) ter primerno umestile Sviz kot enakopravnega pogodbenega partnerja. Pomembna naloga
je tudi razπiritev in krepitev konference: vkljuËiti kulturne zavode v veË
krajih in v vseh zvrsteh kulturnih dejavnosti, oblikovati obmoËne konference v veËjih obmoËnih odborih, urediti informiranje in plaËevanje Ëlanarine tudi v zavodih z manj kot petimi Ëlani. Konferenca bo velik poudarek namenila sodelovanju pri obravnavi analize stanja in sprejemanju nacionalnega kulturnega programa, kjer bi poskusili zagotoviti
ustrezne delovne pogoje in moænost razvoja za vse kulturne dejavnosti.
Skrbela bo za ustrezno umestitev poklicev in plaËnih razredov iz kulturnih dejavnosti v izvedbene akte Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju, upoπtevaje tudi primerjavo z letoπnjimi in prihodnjimi dvigi plaË v
vzgoji in izobraæevanju.

Odgovarja ANA IGLI»

Zaposlovanje za doloËen Ëas po novem
Zakonu o delovnih razmerjih
Zakon o delovnih razmerjih, ki je stopil v veljavo 1. januarja letos
(v nadaljevanju ZDR), v 52. Ëlenu doloËa, v katerih primerih se sklepa delovno razmerje za doloËen Ëas. Za razliko od starega ZDR-ja ne
dopuπËa veË sklepati delovno razmerje za doloËen Ëas zaradi neizpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta. Zaradi Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraæevanja (Ur. l. RS, 108/02) poznamo v πolstvu izjemo, saj je navedeni zakon v 109. Ëlenu doloËil, da se lahko v vzgoji
in izobraæevanju sklene delovno razmerje za doloËen Ëas najveË enega leta tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Omejitev zaposlovanja za doloËen Ëas
Novost, ki jo prinaπa ZDR v 53. Ëlenu, je tudi omejitev zaposlovanja za doloËen Ëas. Delodajalec lahko sklene delovno razmerje za
doloËen Ëas z istim delavcem in za isto delovno mesto najveË v trajanju dveh let. Izjema od tega pravila velja pri zaposlovanju tujcev,
ko gre za nadomeπËanje delavcev in za zaposlovanje voljenih oz.
imenovanih oseb.

Razlika v plaËah med uËitelji s
VI. in VII. stopnjo izobrazbe po letu 2004
Z uveljavitvijo Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju bo po letu
2004 znaπala razlika v osnovni plaËi med uËiteljem s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 12 odstotkov osnovne plaËe. Po sedanji zakonodaji
znaπa razlika v plaËi med tema dvema uËiteljema 15 odstotkov osnovne plaËe. Primerjava osnovnih plaË torej pokaæe, da bi se z uveljavitvijo novega Zakona o sistemu plaË v javnem sektorju morala
razlika v plaËah zmanjπati.

Evropski forum o Aktualnih problemih v izobraæevanju in o vlogi
uËiteljskih sindikatov v socialnem dialogu.

[mednarodno]

Deset let izobraæevalne
internacionale
Izobraæevalna internacionala ima 25 milijonov Ëlanov iz vrst izobraæevanja in znanosti. V to svetovno organizacijo je v 159 dræavah vËlanjeno 311 sindikatov in interesnih organizacij. Sviz je
njen ustanovni Ëlan in v njenem okviru πiri demokracijo, Ëlovekove pravice, ponuja πirok spekter pravic in ugodnosti svojemu
Ëlanstvu (pravno svetovanje, sindikalno izobraæevanje, razliËne
oblike cenejπega zavarovanja in poËitnikovanje). Prizadeva si za
zboljπanje izobraæevanja in statusa vzgojiteljev, uËiteljev, znanstvenikov in kulturnikov.
V svetovnem merilu internacionala podpira javno in brezplaËno izobraæevanje za vse otroke sveta: aprila 2000 je zaËela s svetovno
kampanjo Izobraæevanje za vse. Bori se za odpravo vseh oblik diskriminacije in neenakosti zaradi spolne, rasne, verske in etniËne
drugaËnosti. Od svojega nastanka januarja 1993 si prizadeva za
zaπËito sindikatov in za pravice uËiteljev in drugih zaposlenih v izobraæevanju. Obsoja diktatorske vladne reæime in njihovo neustrezno ravnanje do uËiteljev in njihovih sindikatov: akcije, ki jih je s pismi takπnim oblastem podprl tudi Sviz, so bile veËkrat uspeπne.
»lanice organizacije so prepriËane, da je izobraæevanje kljuË za
zmanjπanje revπËine, temelj za svobodo in demokracijo ter za
sploπni razvoj druæb. In nobena vlada na tem svetu nima pravice,
da bi izobraæevanje priviligirala samo za posamezne skupine ljudi.

[najdebata]

[neprezrto]

NavzoËnost pri pouku

Vrnitev Slavka Gabra

Forumovci odpirajo na Svizovih spletnih straneh
v zadnjih mesecih novo zlasti srednjeπolsko problematiko. UËitelji so izpostavili izostajanje dijakov
od pouka. Sodelovali so tudi starπi. Takole so se
med drugim pogovarjali:
“Zadevo lahko pametno reπi samo ministrstvo
po zgledu drugih dræav, npr. Danske ali Francije.
Menim, da bi morali z vso sindikalno moËjo pritisniti na ministrstvo, da bo pokazalo voljo za
reπevanje tega problema in skupaj z nami poiskalo sodobne reπitve.”
“Æivimo v tretjem tisoËletju in uËitelji nismo veË
edini vir znanja. To je neusmiljeno dejstvo. A menim, da smo πe vedno pomemben Ëlen v verigi in
da lahko igramo pomembno vlogo pri motiviranju
dijakov za uËenje in iskanje novih informacij. Laæna opraviËila motijo iskreno komunikacijo med
πolo in starπi, vzgojna πkoda pa je vse veËja. Na
naπi πoli se veËina uËiteljev zavzema, da bi morali doloËiti odstotek obvezne navzoËnosti pri pouku, to je 85 odstotkov. Tisti dijaki, ki bi veliko
izostajali, bi imeli na koncu leta razredni izpit.
Nujno se mi zdi Ëim prej odpraviti vsa opraviËila,
saj tudi zdravniπka niso veË noben problem, pa
πe roga se nam staro in mlado. Menim, da mora
priti pobuda iz naπih vrst, to je iz prakse. Prosim,
da se angaæira tudi Sviz.”
Vabimo vas, da spremljate razpravo πe naprej in
tudi sami sodelujete v forumu na www.sviz-sl.si
www.sviz-sl.si..

O nedavno sprejetem zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti je
sicer izjavil, da je pomemben korak, da pa bo brez pomislekov predlagal dopolnitve tega zakona, Ëe se bo pokazalo, da je to potrebno. Napovedal je, da naj bi se v naslednjih πtirih letih v Sloveniji pribliæali deleæu 1,7 do 1,9 odstotka BDP za znanost, da pa je πe daleË tisti Ëas,
ko bi lahko dosegli 3 odstotke BDP, ki si jih je postavila za cilj EU.
Prizadeval si bo poveËati πtevilo podiplomskih πtudentov in uveljaviti
bolonjsko deklaracijo. Napovedal je, da bo novo integralno financiranje
univerz vpeljano najpozneje do zaËetka novega akademskega leta in da
bodo na ministrstvu nadaljevali postopke za ustanovitev univerze na
Primorskem.
Poudaril je, da bo kot novi πolski minister sledil pospeπeni globalizaciji in izzivom vstopanja Slovenije v Evropsko unijo. “Vsak posameznik
v naπi druæbi mora imeti vse moænosti za kakovostno izobraæevanje na
vseh ravneh.” Prizadeval si bo, takπen je trend v tujini, za veËje πtevilo
malËkov v vrtcih. Nujno bo pohiteti z evalvacijskimi πtudijami prenove in
zagotoviti πe boljπo izobrazbo vzgojiteljic.
V osnovni in srednji πoli ne sme biti uËnih vsebin, o katerih se uËitelji
in uËenci ne bi kritiËno in objektivno pogovarjali. Njegovi drugi temeljni
poudarki so πe avtonomija in avtoriteta uËitelja, primerno ocenjevanje
uËencev, razliËne metode dela, problemskost pouka, uveljavljanje zakona o otrocih s posebnimi potrebami in prenova glasbenega πolstva.
Po Gabru bo πe bolj v ospredju srednjega πolstva gimnazijsko izobraæevanje. “Poklicno πolstvo je predrago ... Racionalizacija mreæe πol se
bo nadaljevala, nekaj poklicnih programov bomo ukinili ali prerazporedili in veË poudarka namenili vpisu v πtiriletne programe”. (Delo,
17. 12. 2002)
VeË si lahko preberete na Svizovih spletnih straneh: www.sviz-sl.si
www.sviz-sl.si,,
Sviz v Medijih.
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