V ŽARIŠČU

četrtek, 24. januarja 2013

dnevna@vecer.com 3

Maribor: Ob 12.05 protestni shod. (Sašo Bizjak)

Cariniki bodo stavko nadaljevali
Državljani so stavko najbolj občutili na mejnih prehodih. Na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje
so po besedah vodje stavkovnega
odbora Dejana Kranerja na podoben način stavkali že četrtič: "Izvajamo natančne preglede, kot od nas
zahtevajo predpisi. Prevozniki, ki
prevažajo pokvarljivo blago, nevarne snovi in živali, imajo prednost pri
obravnavi. Do obravnave na carini
so tovornjakarji pri vstopu čakali

tudi do deset ur." Voznik tovornjaka
Mirza Delič iz Bosne in Hercegovine
je dejal, da je od počivališča v Podlehniku do meje potreboval skoraj
tri ure:
"Ni tako veliko, kot sem se bal,
da bo. Peljem tovor iz Nizozemske
in zdaj ne pričakujem več posebnih
težav. Ni nam prav, a razumemo, da
si cariniki zaslužijo dostojanstvo.
Želim jim veliko uspeha v boju z
vlado."Cariniki so poleg policistov

edini, ki bodo stavko v prihodnjih
dneh nadaljevali, a za zdaj manj intenzivno.
Poleg splošnih zahtev javnega
sektorja opozarjajo še na kadrovsko
podhranjenost, nenehno povečevanje nalog, večje varnostno tveganje,
obremenjenost z varčevanjem pa na
napovedano združevanje davčne in
carinske uprave, prav tako ne vedo,
kako bo z delovnimi mesti po vstopu
Hrvaške v EU.

ANDREJ BAJT

Premierove težave s stavko

Okrog tisoč stavkajočih se je v Murski
Soboti zbralo na protestnem shodu

"Jasno in glasno odrekamo pravico
odločanja o nas janičarjem, ki so bili
tako rekoč še včeraj sami eni izmed
nas – vzgojitelji, učitelji in profesor-

ji, ko pa so se polastili oblasti, so se
potuhnjeno in licemerno začeli obračati proti nam - Škrinjarjeva, Šink,
Turk, Komar ... Če so oni kot pedagogi delali premalo, naj poravnajo
račune sami s sabo. Mi pa zase vemo,
da delamo pošteno, delamo dovolj,
preveč," je na shodu koroških stavkajočih delavcev, ki so se zbrali na
mestnem platoju na Ravnah na Koroškem, povedal profesor Andrej
Makuc.
"Z nakradenim denarjem kupujete vse ... tudi spričevala" , "Naj živi
Žiga Turk ... z našo plačo!", "Politikom
ukor in izključitev", "Uničimo izobraževanje – neizobraženim je lažje
vladati!" in druge parole so bile napisane na transparentih približno šeststo Korošcev, kolikor se jih je zbralo.
Med njimi so prevladovali učitelji, a
so bili zastopani tudi drugi deli javnega sektorja. Njihovo stavko so na
Koroškem občutili predvsem starši
osnovnošolcev in otrok, ki obiskujejo vrtec, saj so morali poiskati nadomestno varstvo.
Čeprav so te ustanove v nujnih
primerih ponujale varstvo, se zanj
starši šolajočih se niso odločali, v
vrtcih pa v minimalnem obsegu.
Povsem normalno so delali na sodišču v Slovenj Gradcu, v regijski bolnišnici ter vseh zdravstvenih domovih
in upravnih enotah po Koroški.

Še opazila nisva

Oblast ne prisluhne

Proti finančnim rezom To je katastrofa

Bogda n Kuba le
i z D u p l e k a: " K
ptujskim zobozdravnikom sem
pripeljal kolega
Iztoka Damiša iz
Donačke Gore,
ker ga je močno
bolel zob. Niti pomislila nisva, da
mu zaradi stavke ne bi pomagali, in
najina pričakovanja so se tudi uresničila.
Zobozdravnica naju je prijazno
sprejela, kolegu izdrla zob in midva še
opazila nisva, da je štrajk, ki ga sicer
podpirava, saj se morajo v tej državi
stvari postaviti na novo in ne gre več,
da bodo na račun nizkih plač in omejevanja socialnih in še kakih pravic
nam preprostim ljudem nepojmljivo
dobro živeli tisti na vrhu." (ps)

Ivan Mesarič, upokojenec: "Udeleženci protestnega
shoda v Murski
Soboti so opozarjali na pomanjkanje komunikacije
- na strani vlade
pa tudi državnega zbora. Slednji mora
prav tako prevzeti odgovornost, ker
ne zna prisluhniti duhu časa - v tem
je problem. Kar se dogaja, je preračunano, vse to dela neka ozka elita in ne
deluje ravno v interesu širše skupnosti.
Demonstracije in stavka so eden od načinov izražanja nezadovoljstva, ampak
na koncu, tudi če je vojna, morajo priti
pogajanja. Stavka je legitimna oblika
izražanja, ljudje imajo velika pričakovanja. Ob tem verjamem, da je oblastnikom težko stopiti korak nazaj." (ng)

Jaša Veselinovič,
študent mednarodnih odnosov:
"Protestiram, da
bi ohranili kakovostno javno
visoko šolstvo.
Sedaj se dogaja,
da na razpisih dobivajo več denarja zasebni zavodi, pri čemer so v razpisnih
pogojih v največji meri najbolje točkovane postavke o pomoči gospodarstvu,
kar je v primerjavi z akademskostjo nesprejemljivo. Sam sem s svojim položajem sicer načeloma zadovoljen, imam
srečo, da mi lahko pomagajo starši in
da že od srednje šole prejemam štipendijo. Vem pa, da je veliko takih, ki te
sreče nimajo. Zato sem tukaj predvsem
zaradi drugih, v podporo drugim študentom in zaposlenim." (fž)

Sprejemali so nujne primere in paciente, stare do 18 let in starejše od 65.
V bolnišnici je delo teklo normalno,
opravljali so vse naročene ambulantne preglede in operacije, nekoliko
zamud se je nabralo v uri, ko so se
nekateri zdravstveni delavci udeležili enourne stavke.
V Celju se je ob uri organiziranega protesta na Kosovelovi ploščadi zbralo okoli 1600 ljudi, med njimi
tudi lepo število igralcev SLG Celje.
Miha Gartner z Gimnazije Center
Celje, ki je govoril tudi v imenu sindikalne konference, se je spraševal,
kdo koga v tej državi sploh še ceni,
kdo komu še zaupa, kdo bo predlagal
rešitev, ki bi jo javni uslužbenci in državljani podprli. "Rešitev je preprosta
in jo pozna vsak otrok. Zgled. Verjeli bomo politikom in bomo sprejeli
njihove pogoje, ko bo pravna država
delovala, ko bodo z imeni in priimki
za napake, goljufije in kraje odgovarjali vsi odgovorni. Dokler so reforme
namenjene temu, da karavana elit
gre naprej, kot da se ni nič zgodilo,
nimajo mojega glasu, da uničujejo
javni sektor.“

Murska Sobota:
Kritike nad odnosom oblasti

pred murskosoboškim gradom, tudi
tam največ zaposlenih v šolah in
vrtcih, prišli so tudi predstavniki zaposlenih v zdravstveni negi in policiji, ki jim obojim narava dela ni
dopustila bolj množične udeležbe.
Na shodu so z govori in transparenti izrazili stavkovne zahteve in izrekli vrsto kritik nad odnosom oblasti
do stavkajočih. Predsednik sindikata delavcev zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Murska Sobota Janko
Hercan je povedal, da so stavkovne
zahteve izrazili na kratkem shodu
kar v bolnišnici, sicer pa je delo v tej
ustanovi potekalo povsem običajno.
Tako so se odločili zaradi pacientov,
da ti ne bi bili oškodovani. Noben
pacient zaradi stavke ni bil zavrnjen.
Podobno so zatrjevali tudi v drugih
krajih po Sloveniji. V Domu starejših Rakičan so v času stavke nego in
druge obveznosti opravljali kot ob
nedeljah, z varovanci so se o razlogih za stavko veliko pogovarjali in
bili deležni razumevanja, je pojasnila sindikalna predstavnica Tatjana
Melin.

Koroška: "Naj živi Žiga Turk ...
z našo plačo!"

Janez Janša: Zahteve,
da bi se masa za plače
povečala, ko je proračun
komaj začel veljati, so
"popolnoma nerealne"
Stavka je pri nas ustavna pravica, a
s to, ki je bila včeraj, je nekaj težav,
v vsebinskem smislu ni bila potrebna, je včeraj v Pivki dejal premier
Janez Janša. Zagotovil je, da bi bilo
mogoče doseči petodstotno znižanje mase za plače javnih uslužbencev brez drastičnega odpuščanja ali
nižanja plač. Glede zahteve sindikatov javnega sektorja, da se pogajajo tudi o masi za plače in ne samo o
načinu znižanja teh sredstev, je šef
vlade odvrnil, da ni v pristojnosti
vlade, da spreminja številko, ki jo je
potrdil parlament: "Ni mogoče odpirati razprave o rebalansu proračuna,
ki smo ga komaj sprejeli." In tudi če
bi bile gospodarske razmere popolnoma normalne, bi bili po njegovih besedah ob koncu leta lahko vsi veseli,
če bi bile proračunske številke na prihodkovni kot na odhodkovni strani
dejansko takšne, kot so zapisane, in
ne slabše. Zahteve, da bi se masa za
plače povečala, ko je proračun komaj

Renato Jenček,
igralec: "Da protest i ra mo, so
nas prepričala nerazumljiva
navodila ministrstva, iz katerih jasno izhaja,
da sploh ne gre za varčevanje in prihranek, ampak ukinjanje zavodov
pod krinko varčevanja in stroškov.
Stanje je obupno. Vsi ti ukrepi vlade
potegnejo strašljive posledice v odnosih med ljudmi. Gledališče to še potencirano občuti, ker je normalno delo v
njem pogojeno z odnosi. Če visimo
pod giljotino, se ne moremo pogovarjati o ustvarjanju, o kreativnosti. Nima
smisla, če veš, da boš imel premiero, pa
boš čez dva meseca odpuščen. To je katastrofa. " (vve)

začel veljati, so, tako Janša, "popolnoma nerealne".
Stavka vladi ni povzročila težav,
pač pa mnogim ljudem, ki niso prav
nič krivi, je dejal. V Sloveniji obstaja zakonodaja, ki govori o tem, kako
se v določenih delih javnega sektorja
lahko stavka.
"Gre za to, da nedolžni državljanke in državljani niso preveč prizadeti," je rekel. Izpostavil je stavko
v šolstvu: "Ta ne bi smela potekati
tako, da 100.000 otrok ostane doma
in je to problem za starše in za delodajalce teh staršev, nazadnje pa tudi
za slovensko ekonomijo. V bodoče
bo moral sindikat v takšnih primerih poskrbeti vsaj za varstvo, če že
učiti nočejo."
Včeraj je bil tudi sestanek vladne
pogajalske skupine, kjer so se dogovorili, da se pred naslednjimi pogajanji s sindikati javnega sektorja naredi
natančen pregled stanja sredstev za
plače zaposlenih in zbere predloge
ukrepov ministrstev za doseganje
znižanja stroškov za plače zaposlenih. Sestanek je sklical odhajajoči minister za pravosodje in javno upravo
Senko Pličanič, potem ko v torek od
vlade ni dobil mandata za pogajanje
s sindikati o masi za plače v javnem
sektorju. (mst)

Brez napredovanj
Blanka Pust, medicinska sestra:
"Zaposleni v
javnem sektorju smo se združili v zahtevah
proti enostranskemu odločanju
vlade, da zniža maso plač, kar pomeni
nižanje plač in odpuščanja. Vlada nas
ni želela poslušati, nismo dobili priložnosti za dialog. To je nesprejemljivo in
odločno nasprotujemo takemu ravnanju. Če na situacijo pogledam iz svoje
kože, je najbolj moteče, da nam zakonodaja ne omogoča nobenih napredovanj. Po 27-ih letih delovne dobe imam
pravzaprav še vedno začetniško plačo
medicinske sestre. Že prejšnja vlada je
obljubljala, da bo naš status uredila, a
od tega ni bilo nič." (fž)

