
Z Direktorata za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih so SVIZ posredovali 
popravljeno okrožnico  o dodatku za pouče-
vanje treh ali več po vsebini različnih pred-
metov, o čemer se je glavni tajnik SVIZ Bra-
nimir Štrukelj dogovoril z generalnim direk-
torjem direktorata mag. Vinkom Logajem na 
sestanku 21. decembra lani. Za SVIZ je tudi 
predlog zadnje okrožnice nesprejemljiv in 
stališče sindikata do omenjene problematike 
ostaja enako, in sicer, da vsebinske raznoli-
kosti med poučevanimi predmeti ni mogoče 
razlagati ali pogojevati s številom različnih 
pridobljenih dokazil o ustreznosti izobrazbe 
učitelja, kar ponovno izhaja iz besedila, ki so 
ga pripravili na šolskem ministrstvu. 

Pred minulimi božično-novoletnimi prazniki, 
19. 12. 2011, se je glavni tajnik SVIZ Brani-
mir Štrukelj sestal tudi dr. Igorjem Lukši-
čem, ki še opravlja tekoče posle ministra za 
šolstvo in šport, in ga opozoril na oblikovan-
je seznama o napovedanem ukinjanju pro-
gramov v posameznih srednjih šolah za pri-
hodnje šolsko leto, ki nastaja brez sodelova-
nja predstavnikov zaposlenih oziroma sindi-
kata. Stališče SVIZ pri tem je, da se mora 
pred morebitnim ukinjanjem posameznih 
programov vključiti v iskanje ustreznejših 
rešitev tudi sindikat ter ob tem čim bolj 
zavarovati delovna mesta. V zvezi z omenje-
no problematiko se v kratkem obeta sesta-
nek predstavnikov SVIZ in MŠŠ.  

Tudi popravljena okrožnica nesprejemljiva 
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• Svizove novice bodo 

pri vas vsak mesec 

med šolskim letom. 

• Soustvarjajte naše 

in vaše novice – 

svoje prispevke, 

predloge, mnenja 

nam posredujte po 

e-pošti: 

info@sviz.si.  

• Več vsebin najdete 

na www.sviz.si. 
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Da interventnemu zakonu 
V predzadnjem tednu preteklega leta – tj. 
23. 12. 2011 – je bil v Državnem zboru RS 
sprejet Zakon o dodatnih interventnih ukre-
pih za leto 2012 (ZDIU12), s katerim se zača-
sno omejujejo tudi prejemki in plače javnih 
uslužbencev. Omenjeno je opredeljeno v 5. 
in 6. členu zakona, pri čemer 5. člen določa, 
da se osnovne plače javnih uslužbencev in 
funkcionarjev do 30. junija 2012 ne uskladijo 
glede na rast cen življenjskih potrebščin. 
Prav tako se javnim uslužbencem in funkcio-
narjem, ne glede na določbe zakona, ki ureja 
delovna razmerja, za leto 2012 izplača 
regres za letni dopust v višini 692 evrov. V 6. 
členu pa je opredeljeno, da javni uslužbenci 
in funkcionarji, ki v letu 2012 napredujejo v 
višji plačni razred, pridobijo pravico do plače 
v skladu z višjim plačnim razredom s 1. juli-
jem 2012. Nadalje je določeno, da javni 
uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011, 
in ki bodo do 30. junija 2012 napredovali v 
naziv ali višji naziv, pridobijo pravico do 

plače v skladu s pridobljenim nazivom ali 
višjim nazivom s 1. julijem 2012. 
Hkrati z ZDIU12 je bil sprejet tudi dogovor 
med socialnimi partnerji in parlamentarnimi 
strankami, s katerim so se parlamentarne 
stranke zavezale, da v letu 2012 v zakono-
dajnem postopku v Državnem zboru ne bodo 
podpirale predlogov, ki bi posegli na področ-
je pravic, ki so zajete v interventnem zakonu 
oziroma podzakonskih aktih, če ne bodo 
predhodno usklajene s socialnimi partnerji 
ter da bodo do 30. junija 2012 pripravile in 
socialnim partnerjem predstavile in v social-
nem dialogu uskladile potrebne reforme, 
skupaj s celotnim paketom varčevalnih ukre-
pov, v okviru katerih se bodo odprla tudi 
vprašanja poračunov. Sporazum oziroma 
dogovor socialnih partnerjev in parlamentar-
nih strank, ki je bil ključni element za prista-
nek sindikatov na interventni zakon, si lahko 
ogledate na www.sviz.si , v novici Dogovor 
ključen za podpis. 
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Odpočijte si v počitniških stanovanjih SVIZ 

Minuli petek, 6. 1. 2012, se je glavni 
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani srečal s predsta-
vniki gibanja Mi smo univerza, katerih 
pobudo o sodelovanju s SVIZ so na svoji 
zadnji lanski seji podprli tudi člani IO 
SVIZ. Na petkovem sestanku je bil v 
ospredju pogovor o stališčih do aktualne 
visokošolske problematike in morebitnih 
stičiščih sodelovanja gibanja in SVIZ. 
Člani gibanja, ki so ob koncu novembra 
lani prvič zasedli predavalnice Filozofske 
fakultete v Ljubljani, s svojo dejavnostjo 
pa nadaljujejo tudi v teh dneh, poudar-
jajo, da se ne borijo le za pravice štu-

dentov do kakovostnejšega študijskega 
programa, temveč tudi za varno in stabil-
no zaposlitev pedagoških delavcev. Mož-
nost sodelovanja s SVIZ pa vidijo predv-
sem v izmenjavi izkušenj in podatkov, ki 
se nanašajo na trenutne oblike zaposlitev 
na univerzi. 
 

Zadnjih nekaj mesecev je v SVIZ nastaja-
la obsežna aplikacija, s pomočjo katere 
boste lahko zainteresirani že v prihod-
njih dneh preprosteje, tj. kar po spletu, 
rezervirali svoj termin za oddih v naših 
44 počitniških stanovanjih. Aplikacija bo 
neposredno na voljo na posebej v ta 
namen vzpostavljenem spletnem naslo-
vu, do nje pa boste lahko dostopali tudi 
prek povezav na spletni strani 
www.sviz.si (rubrika Ugodnosti). Na stra-
ni si boste lahko ogledali seznam in kra-
tek opis ter fotografije stanovanj, ki so 
na voljo; v pomoč pa vam bo še pregled-
nica o zasedenosti, pri čemer razdelitev 
terminov za čas šolskih počitnic ostaja v 

pristojnosti posameznih območnih odbo-
rov SVIZ. In kako opraviti rezervacijo? 
Natančna navodila in nekatere druge 
pomembne informacije boste našli na 
povezavi do aplikacije, vsa morebitna 
vprašanja in pripombe o uporabi le-te pa 
bo sprejemal upravljavec počitniških sta-
novanj SVIZ Peter Penič. 
Stanovanja boste seveda še zmeraj lahko 
rezervirali tudi po telefonu – vse potreb-
no boste lahko kot do zdaj uredili tako, 
da v času uradnih ur – tj. vsak delovni dan 
od 9.00 do 11.00 ter od 13.00 do 15.00 – 
pokličete Petra Peniča na številko 01 244 
09 15. Vabljeni torej, da si odpočijete v 
počitniških stanovanjih SVIZ.  

Upravljavec počitniških sta-
novanj v lasti SVIZ Slovenije 
Peter Penič (na fotografiji 
skrajno levo).  
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Gibanje Mi smo Univerza je 
nastalo kot odgovor na 
večletni razkroj fakultet, v 
zadnjem času pa tudi celot-
nega visokošolskega izobra-
ževanja, je zapisano v face-
book profilu gibanja.  

Podpora gibanju Mi smo Univerza 

Subvencije za nadaljnje izobraževanje 
Še do 31. januarja 2012 lahko zainteresi-
rani oddate vlogo za subvencioniranje 
šolnin za nadaljnje izobraževanje stroko-
vnih delavcev. Okrožnico o tem  so rav-
nateljem osnovnih šol, osnovnih šol s 
prilagojenim programom in zavodov za 
izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami poslali s šolskega 
ministrstva sredi lanskega decembra, od 
16. 12. 2011 pa je javni razpis študijskih 
pomoči z vso potrebno razpisno doku-

mentacijo dostopen tudi na spletni strani 
MŠŠ. Tam najdete potrebne podatke o 
tem, za katere študijske programe izpo-
polnjevanja je na voljo študijska pomoč, 
in o višini predvidene subvencije za posa-
meznega prejemnika. Zadnji rok za odda-
jo vloge je torej 31. 1. 2012, za vsa 
morebitna dodatna pojasnila, ki bi jih 
potrebovali, pa lahko pišete na e-naslov 
valerija.jenko@gov.si ali pokličete po 
telefonu 01 400 52 46.  
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Maša … 

Predstavitev OO SVIZ Nova Gorica 

Tudi v 2012 v ospredju solidarnost s člani 
Vsa leta obstoja Sindikata vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kulture Slovenije je 
bila pomembna značilnost delovanja 
medsebojna solidarnost. To vrednoto si 
bomo prizadevali udejanjati tudi v prav-
kar začetem letu in ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo vsem, ki ste našemu sindi-
katu namenili donacijo dela dohodnine. 
Vsa tako zbrana sredstva bomo tudi 
tokrat namenili za Lizin zdravstveni sklad 
(LZS) ter za finančne in solidarnostne 
pomoči članom in članicam SVIZ. Ob tem 
ni odveč poudariti, da smo od začetka 
delovanja LZS leta 2008 članicam in čla-
nom SVIZ ter njihovim družinskim članom 
tudi z vašo nesebično pomočjo namenili 
že skoraj 31.000 evrov, in sicer za opera-
cije naših članov ali pa njihovih otrok v 

tujini (Švici, Nemčiji, Bolgariji, Veliki 
Britaniji, Franciji), za nakup ortopedskih 
in drugih pripomočkov, za nakup zdravil, 
ki jih zdravstvo ne plačuje, za zdravljen-
je v slovenskih zdraviliščih, velik del 
sredstev pa je bil namenjen tudi onkološ-
kim bolnikom. Tudi v letu 2012 bo po 
besedah predsednice upravnega odbora 
sklada Nataše Privošnik delovanje LZS še 
naprej usmerjeno v pridobivanje prepot-
rebnih sredstev za pomoč članicam in 
članom SVIZ ter njihovim družinam za 
zdravljenje v tujini. Več informacij o 
zdravstvenem skladu SVIZ in številko TRR 
za vaše cenjene donacije najdete na  
http://www.sviz.si/  
Lizin_zdravstveni_sklad/index.php. 

Območni odbor SVIZ Nova Gorica je eden 
starejših območnih odborov sindikata, 
vanj pa so vključeni zaposleni iz osemin-
dvajsetih – tj. skoraj vseh – javnih-
vzgojno izobraževalnih zavodov v Novi 
Gorici in njeni okolici. Člani tako priha-
jajo iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 
glasbenih šol, šol s prilagojenim progra-
mom, dijaških domov, muzejev in Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je. Članom SVIZ zagotavljajo na območ-
ju  vse pravice in ugodnosti, ki so dolo-
čene s statutom in drugimi akti sindika-
ta. Po besedah predsednice Anice Erja-
vec – slednja vodi območje od lanskega 
novembra in je zaposlena na OŠ Ivana 
Roba v Šempetru pri Gorici – se v zad-
njem času člani pogosteje obračajo nan-

je glede nudenja pravne pomoči ter solidar-
nostnih pomoči.  
V odboru se bodo v prihodnje trudili oživiti 
kulturne, športne in družabne dogodke. 
Tako načrtujejo, da bodo marca obiskali 
operno predstavo v Ljubljani, maja bodo 
sodelovali na vsedržavnih Svizovih športnih 
igrah, za člane pa bodo pripravili tudi stro-
kovno ekskurzijo. Ob tem si bodo prizadeva-
li za zboljšanje položaja zaposlenih v vzgoji 
in izobraževanju, znanosti in kulturi. Poseb-
no skrb bodo namenjali upokojenim članom 
SVIZ, se z njimi povezovali ter njihove izku-
šnje in znanje uporabljali v novih situacijah. 
Predvidoma do konca tega meseca bodo 
uredili tudi lastne pisarniške prostore na 
Industrijski ulici 2 v Novi Gorici, o čemer 
bomo več zapisali v prihodnjih Svizovih 
novicah.  

nevnim naporom pa vnaša v življenje svoje 
družine neprecenljivo radost in trudijo se 
ji omogočiti čim srečnejše življenje.   
Da bi bilo življenje za Mašo in njeno druži-
no vsaj nekoliko lažje, bi jim radi pomaga-
li urediti čim bolj primerno bivalno okolje. 
Iz  Lizinega zdravstvenega sklada smo jim 
že namenili 2.000 evrov, s prošnjo, da 
deklici pomagate po svojih močeh, pa se 
obračamo tudi na vas, spoštovani člani 
SVIZ. Svoj prispevek lahko nakažete na 
TRR Lizinega sklada: SI56 0222 2025 5564 
305 za Mašo.  

Maša je vesela šestletnica s Koroške, ki 
je, ko je bila stara komaj štiri tedne, 
prebolela hudo obliko streptokoknega 
meningitisa – meningoencefalitisa, ki ga 
je v njenem takrat še drobcenem in 
nebogljenem telesu povzročila bakterija. 
Danes deklica ne hodi, ne sedi, skorajda 
ne  vidi, ne govori, se ne hrani samostoj-
no … Vse dni in tudi ponoči je odvisna od 
pomoči svoje družine in drugih. Za svojo 
starost je Maša zelo velika in težka, kar 
še otežuje prenašanje po stopnicah in 
stanovanju, v katerem ne more uporab-
ljati invalidskega vozička. Kljub vsakod-
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Nataša Privošnik: »Delo v 
Lizinem zdravstvenem 
skladu opravljamo člani 
upravnega odbora povsem 
brezplačno in vsa sredstva, 
ki jih darujete, so namen-
jena izključno pomočem 
članom Sviza.« 

Svizov zdravstveni sklad je 

bil poimenovan po zdaj 14-

letnem dekletu Lizi, ki je 

prestala že številne operati-

vne posege, pred sabo pa jih 

ima še kar nekaj.    

Predsednica OO SVIZ 

Nova Gorica svoj prosti 

čas namenja tudi likovne-

mu ustvarjanju.  

Mašina družina si prizadeva 
deklici omogočiti čim bolj 
srečno življenje, a to, žal, 
terja tudi veliko finančnih 
sredstev.  
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Upokojeni člani SVIZ so se 
preteklo jesen družili ob 
potepanju po Novem mes-
tu in okolici. 

SVIZ partner v projektu Očistimo Slovenijo 

Sekcija upokojenih članov SVIZ v novem letu 

V novo leto nas je večina stopila z vsaj 
nekaj načrti za prihodnost. Tudi Sekcija 
upokojenih članov SVIZ, ki od lanskega 
junija deluje pod vodstvom nove predse-
dnice Jožice Unetič, namerava preživeti 
leto 2012 zelo dejavno. Predsedstvo sek-
cije si je kot temeljne naloge zadalo 
predvsem skrb za kulturo, šport in druža-
bno življenje na svojih območjih. Kot 
zelo pomembno so v svojem letnem pro-
gramu izpostavili področje sociale ter 
skrb za ohranjanje realne vrednosti 
pokojnin in socialnih prejemkov, pri prip-
ravljanju dokumenta pa so jih vodili še 
ohranjanje in izboljševanje kakovosti 
življenja starejših na vseh področjih, 
medgeneracijsko sožitje, ohranjanje soli-
darnosti med prebivalci, aktivno delovan-
je za razvoj celotne družbe, zadovoljeva-
nje čim širših interesov upokojencev ter 
spodbujanje druženja in s tem premago-
vanje osamljenosti. Po besedah predsed-
nice sekcije se bodo zelo trudili, da bi 
pridobili čim več novih članov, kar bi 
omogočilo tudi oživljanje in ustanavljanje 
sekcij po posameznih območnih odborih. 
Na socialno-zdravstvenem področju naj bi 

se pridružili projektu »Starejši za starej-
še, za višjo kakovost doma« in skladno s 
tem namenjali med drugim več skrbi osa-
mljenim in pomoči potrebnim, spodbuja-
nju prostovoljnega dela (obiskovanju 
starejših na domu), seznanjanju starejših 
z njihovimi pravicami in programi za sta-
rejše ipd.  
V tretjem življenjskem obdobju je zelo 
pomembna tudi športno-rekreativna deja-
vnost, zato si bodo prizadevali osveščati 
člane o pomenu gibanja za zdravje. Po 
posameznih sekcijah naj bi v dogovoru z 
OO svoje člane priključili aktivnim čla-
nom in jim tako omogočili  širši izbor 
dejavnosti. S telesno dejavnostjo bi tako 
ustvarili pogoje za zdravo in kakovostnej-
še preživljanje prostega časa, in sicer 
odvisno od možnosti posameznega obmo-
čnega odbora. Veliko časa nameravajo 
nameniti povezovanju in druženju članov 
sekcije na ravni območnih odborov, pri 
čemer načrtujejo, da bo letos športno in 
zabavno obarvano druženje izpeljano na 
Gorenjskem pod vodstvom člana predsed-
stva Sekcije upokojenih članov SVIZ Slo-
venije Toneta Pfajfarja.  

rijo glas o akciji med člani sindikata na 
ravni območja ter se aktivno pridružijo 
projektu in s člani pomagajo očistiti svoje 
občine in kraje. Aktualne informacije o 
projektu bodo redno objavljene na spletni 
strani www.ocistimo.si., o poteku akcije v 
okviru SVIZ pa vas bomo seznanjali na naši 
spletni strani in v prihodnjih številkah 
Svizovih novic.  

IO SVIZ je na svoji zadnji lanskoletni seji 
13. decembra sklenil, da se bomo Svizci v 
sklopu globalne pobude World Cleanup 
2012 pridružili projektu Očistimo Sloveni-
jo 2012. Tako se bomo 24. marca letos 
pridružili milijonom prostovoljcev po 
vsem svetu in največji okoljski akciji v 
zgodovini človeštva. V Sloveniji bo pro-
jekt potekal po zgledu lanskoletne akci-
je. Do pomladi bomo prostovoljci po vsej 
Sloveniji iskali divja odlagališča in jih 
vpisovali v register divjih odlagališč, 
seveda pa bomo očistili tudi okolice šol, 
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.  
K sodelovanju smo z dopisom pozvali 
predsednike območnih odborov, naj razši-

Ob koncu letošnjega mar-
ca se bo tudi SVIZ kot 
partner projekta pridružil 
največji okoljski akciji v 
zgodovini človeštva.  


