
Delo bo večinoma potekalo počasneje; bodite pripravljeni
Q Lojze Javornik, Lana Dakič
fmance@fmance.si
Stavka v sredo je
načrtovana kot splošna
enodnevna stavka.
Večina sindikatov bo
potem ocenila položaj in
se odločila o nadaljnjih
korakih glede na
položaj, pri čemer bo
najpomembnejši odnos
vlade. Kako ohromljena
bo država?
Upravne enote

V državnih organih,
vključno z upravnimi eno-
tami, bodo stavkali tako,
da bodo zjutraj organizi-
rali zbore delavcev. To bo
samo po sebi pomenilo,
da bo delo zastalo. Pred-
vidoma bodo tudi pozneje
delo upočasnili in morda
tudi zaprli določeno šte-
vilo pisarn ali okenc. Del
zaposlenih se bo udeležil

javnih zborovanj in tudi
zato bo delo v upravi se-
veda potekalo počasneje.

V vrtcih le nujno varstvo
Med stavko bo zago-

tovljeno le varstvo za ot-
roke staršev, ki ne bodo
mogli drugače zagotoviti
varstva. Večina vrtcev pa
tudi osnovnih in srednjih
šol bo zaprta. Izjema bo le
15 šol, na katerih zapos-
leni niso izglasovali stav-
ke. V vrtcih bodo na dan
stavke sprejeli le otroke
tistih staršev, ki bodo prej
sporočili, da nujno potre-
bujejo varstvo. To nujno
varstvo bodo organizirali
v centralnih enotah vrtcev,
medtem ko bodo podružni-
ce in manjše skupine med
stavko zaprte. Zagotovljeno
bo samo varstvo brez peda-
goške dejavnosti, ki je nava-

dno organizirana v vrtcih.
Za prehrano malčkov pa
bo poskrbljeno kot pona-
vadi. Na večini fakultet so
študijske počitnice, zato se
večinoma niso odločili za
stavko.
Policisti stavkajo že zdaj

V številnih dejavnostih
morajo življenjsko po-
membne naloge opravlja-
ti tudi med stavko. Tako
denimo člani policijske-
ga sindikata stavkajo že
teden dni, njihove stavke
pa ni čutiti, saj morajo
izvajati vse naloge, pot-
rebne za varnost ljudi in
premoženja.

Stavkali bodo tudi ca-
riniki. Ti so že od začetka
napovedali stavko do izpol-
nitve zahtev. Pri tem sta za
carinike glavni vprašanji re-
organizacija carinske službe

po vstopu Hrvaške v EU ter
načrtovana združitev carin-
ske in davčne uprave, saj od
pristojnih še niso dobili no-
benih informacij, kako bodo
reševali ta vprašanja.

V bolnišnicah po
nedeljskem delovniku

Nujna medicinska pomoč
bo delovala normalno, zdra-
vstveni domovi in bolnišnice
pa bodo v sredo delovali po
nedeljskem delovniku, kar
pomeni, da bodo stavkajoči
delali počasneje, po dežur-
nem urniku bodo delale tudi
lekarne.

Navodila bodo vsem
stavkajočim izdali mini-
stri oziroma predstojniki
služb, kršitve pravil pa lah-
ko prijavite inšpektoratu
zadelo. •

� Kako močno bo sredina stavka ohromila državo?N
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