Odgovori Stranke modernega centra na vprašanja SVIZ
Vprašanja, ki jih navajate, so vaše stavkovne zahteve v zadnji stavki. Do njih se
je Stranka modernega centra v javnih izjavah, predvsem pa skozi pristojnosti
vlade in pristojnih ministrstev (za izobraževanje, znanost in šport ter javno
upravo), že pozitivno opredelila in jih tudi podprla.
V Stranki modernega centra dojemamo javni vzgojno-izobraževalni sistem ne le kot ključno
primerjalno prednost Slovenije pred drugimi državami, ampak tudi kot nujni pogoj za razvoj Slovenije
in dobro ljudi, zato smo v tem mandatu tudi prevzeli vodenje področnega resorja, s ciljem, da v čim
večji meri posodobimo sistem in storimo vse potrebno, da bo ostal temeljna podstat ostalim
sistemom.

Uskladitev vrednotenja poklicev v vzgoji in izobraževanju z drugimi je absolutno
pravična in nujna. Pri tem pa se nam zdi pomembno poudariti, da je potrebno vprašanja, kot
so nastale razlike med dejavnostmi, anomalije posameznih dejavnosti, razlike v višini sredstev za
plače in druga, celovito analizirati in ugotoviti dejavnike, ki generirajo razlike med vrednotenjem
posameznih poklicev.
Zahtevnost posameznih poklicev se nenehno spreminja, mirno lahko rečemo, da je seznam
zahtevanih kompetenc za opravljanje poklicev iz leta v leto daljši. Veljavna zakonodaja se temu ni
prilagodila v dovoljšnji meri, zaradi česar nastajajo posledice, ki so vas privedle do uresničevanja
pravic s stavko.

Prednostna naloga prihodnje vlade je zaključiti pogajanja, ki jih je vlada dr. Mira Cerarja pripeljala
skorajda do cilja. Visoko na seznamu prednostnih nalog prihodnje vlade pa je
tudi prilagoditev plačnega sistema in drugih pogojev dela, ki bodo omogočali, ne le "enako plačilo za
primerljivo delo", ampak bodo sledili dejanskim potrebam hitro razvijajoče se družbe.

Ker ste sindikati ključni deležniki pri uresničevanju tega, verjamemo, da z nami
deliti mnenje o nujno potrebnih spremembah in jih boste v prihodnje pomagali
uresničiti skozi konstruktivne pogovore in razvojne rešitve.
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