
Glavni odbor SVIZ se je dober teden po redni 

spomladanski seji v luči napovedanih vladnih 

varčevalnih ukrepov 29. marca letos sestal še 

na izredni seji in na njej soglasno sprejel sta-

lišče in sklep o splošni stavki:  »GO SVIZ v 

celoti soglaša s stališči Konfederacije sindika-

tov javnega sektorja Slovenije (KSJS), da vla-

dni ukrepi pomenijo začetek razgrajevanja 

socialne države. Enako odločno GO SVIZ zav-

rača žaljiv odnos vlade do dela javnih usluž-

bencev in zahteva spoštljivejši odnos do naše-

ga dela, ki pomembno prispeva k naši skupni 

blaginji. Mi nismo poraba, mi nismo nadležni 

zajedavci, smo državljani in državljanke, ki 

izobražujemo, zagotavljamo kulturne dobri-

ne, raziskujemo, zdravimo, negujemo, varu-

jemo in omogočamo upravljanje države v 

naše skupno dobro. Posebej zavračamo zviše-

vanje normativov v vrtcih in šolah, ki bodo 

vplivali na zmanjševanje kakovosti javnega 

šolstva in odpuščanje učiteljev, svetovalnih 

delavcev, knjižničarjev, vzgojiteljev ter vseh 

drugih zaposlenih v izobraževanju. Nasprotu-

jemo racionalizaciji delovanja javnih zavodov 

na področju kulture, ki so že zdaj na robu 

preživetja. Nasprotujemo prepovedi sklepan-

ja avtorskih in podjemnih pogodb, ker bo to 

onemogočilo optimalno delo v raziskovalnih 

zavodih. Nasprotujemo ukinitvi samostojnega 

Pedagoškega inštituta in njegovemu združeva-

nju z nezdružljivimi zavodi.« 

V SVIZ se od vsega začetka aktivno odzivamo 

na varčevalne ukrepe, ki jih je napovedala 

vlada. Dogajanje na vsakodnevnih pogajanjih 

z vlado in vse dejavnosti, povezane z napove-

dano stavko, lahko sproti spremljate na splet-

ni strani www.sviz.si in zbirno še dodatno na 

spletnem naslovu http://www.sviz.si/

stavka/. Na naši strani si lahko med drugim 

ogledate in poslušate kratek nagovor glavnega 

tajnika SVIZ, v katerem pojasnjuje dosedanji 

potek pogajanj in to, kaj med predlaganimi 

ukrepi ostaja za SVIZ še vedno problematično 

in nesprejemljivo. V prihodnjih dneh bomo 

za potrebe članstva in kot odgovor na najpo-

gostejša vprašanja, ki nam jih postavljate, 

pripravili  podobne prispevke. 
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S t r a n  2  

Prvič z dr. Žigo Turkom 

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo 

in šport dr. Žiga Turk je 30. marca letos 

javnosti predstavil ukrepe, ki jih je vlada 

zaradi slabega javnofinančnega stanja pred-

videla v šolstvu, znanosti, kulturi in športu. 

Po besedah ministra so pri načrtovanju 

ukrepov pazili na to, da bi bili z varčevan-

jem čim manj prizadeti otroci, družine in 

zaposleni v javnem sektorju. Prav tako se 

po njegovih besedah ne sme znižati kako-

vost šole, znanosti in kulture ali poslabšati 

socialni položaj družin, predvsem najrev-

nejših. Zlasti v drugem delu srečanja so 

novinarji postavili ministru precej zanimivih 

vprašanj o napovedani stavki SVIZ, o prese-

žnih delavcih v izobraževanju, plačevanju 

doktorskega študija, normativih za sveto-

valno službo, združevanju šolskih okolišev, 

financiranju programov v kulturi, subvenci-

oniranju prehrane v osnovnih in srednjih 

šolah, časovnih rokih za uveljavitev varče-

valnih ukrepov … Kaj jim je dr. Žiga Turk 

odgovoril, si lahko pogledate v posnetku 

novinarske konference, ki je objavljena tudi 

na naši spletni strani www. sviz.si.  

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in 

kulture smo se na novinarsko konferenco 

MIZKŠ ter na vladne ukrepe, ki v največji 

meri posegajo prav na področje javnega šols-

tva, odzvali s tiskovno konferenco, 2. aprila 

letos. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in 

predsednica GO SVIZ Jelka Velički sta se pred 

novinarji med drugim vprašala, ali je dr. Žiga 

Turk minister za šolstvo ali prej minister proti 

šolstvu. Komentirala sta posamezne predvide-

ne ukrepe v vzgoji in izobraževanju, ki bi 

znižali kakovost slovenskega javnega šolstva, 

medtem ko se, zanimivo, z varčevalnimi 

ukrepi nič ne posega v financiranje zasebnih 

šol. Še več, v aktualni koalicijski pogodbi je 

zapisano, da bodo stranke spodbujale za raz-

voj zasebnega šolstva. Novinarsko konferenco 

SVIZ-a si lahko v celoti ogledate na 

www.sviz.si, v novici Odziv SVIZ na varčevan-

je v šolstvu.  

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport (MIZKŠ) je 7. marca letos 
potekalo prvo uradno srečanje novega mini-
stra in njegove ekipe s predstavniki sindika-
tov. Delegacija SVIZ je pod vodstvom pred-
sednice Jelke Velički izrazila pričakovanje 
in pripravljenost sindikata na dobro sodelo-
vanje, glavni tajnik Branimir Štrukelj pa je 
v izpostavil vprašanje plačila dela sindikal-
nih zaupnikov. Mag. Mojca Jenko, predsed-
nica Sindikalne konference kulturnih organi-
zacij SVIZ, je ministru znova prenesla nes-
trinjanje SVIZ in zaposlenih v kulturi z uki-
nitvijo samostojnega ministrstva za kulturo, 
opozorila pa je tudi na še neodpravljena 
plačna nesorazmerja zaposlenih v kulturi.  
Dr. Žiga Turk je ob vseh izpostavljenih dile-

mah odgovoril, da resno računa na socialni 
dialog, ob vprašanju glede iskanja prihrankov 
pa omenil od 10- do 15-odstotne prihranke, ki 
naj bi bili potrebni v njegovem resorju. Pou-
daril je, da za ministrstvo ni cilj znižanje plač 
kar vsepovprek in da »racionalizacija ne sme 
iti v škodo naše prihodnosti«, MIZKŠ pa bo 
odprto za vse argumente in bo upoštevalo 
predloge socialnih partnerjev, če jih bodo le-
ti prepričali. Glavni tajnik SVIZ je na sestanku 
opozoril tudi, da sredstva za zasebne vrtce in 
šole ne smejo iti iz (javnega) denarja, namen-
jenega javnemu šolstvu.  

Več poudarkov s srečanja in izjavo za medije 

po končanem sestanku najdete na 

www.sviz.si.  

Minister je ob predvideni 10–

15-odstotni racionalizaciji na 

prvem sestanku s sindikati v 

začetku marca zagotovil, da 

bo »osebno pazil, da šolstvo, 

kultura in znanost ne bodo 

plačali najvišje cene«.  
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SVIZ je dr. Žiga Turka v odpr-

tem pismu 5. 4. 2012 opozo-

ril, da si mora pred določitvi-

jo normativov in standardov 

pridobiti mnenje pristojnega 

strokovnega sveta in repre-

zentativnih sindikatov na 

področju šolstva.    

Sviz o varčevanju pred novinarji 

Redna spomladanska seja GO 
Članice in člani GO SVIZ so se dober teden 
pred že omenjeno izredno sejo o varčeval-
nih ukrepih sestali tudi na redni spomla-
danski seji. 19. in 20. marca 2012 so v Por-
torožu za nova člana najvišjega organa SVIZ 
med dvema kongresoma imenovali Anico 
Erjavec kot novo predsednico Območnega 
odbora SVIZ Nova Gorica in Boštjana Petuč-
nika, ki je nadomestil dosedanjega člana 
GO z OO Ptuj. Potrdili so realizacijo finanč-
nega načrta GO SVIZ za leto 2011 in spreje-
li finančni načrt za letošnje leto, del časa 
pa so namenili tudi aktualni javni razpravi 
o uvajanju obvezne osemurne prisotnosti 
strokovnih delavcev v šolah ter ob tem 
soglasno sprejeli stališče, da »SVIZ predlo-
ge šolskih oblasti in posameznih ravnatel-
jev o uvedbi osemurne prisotnosti strokov-
nih delavcev v vrtcih in šolah zavrača, ker 
ne upoštevajo narave vzgojno -
izobraževalnega dela in zato ne morejo 

zagotoviti izboljšanja kakovosti dela v vrtcih 
in šolah. V primeru, ko delodajalec osemurno 
prisotnost strokovnih delavcev na delovnem 
mestu izpelje v skladu z 19. členom kolektiv-
ne pogodbe (predhodno mnenje sindikata), 
bo SVIZ zahteval, da delodajalec za opravlja-
nje posameznih nalog (priprava na pedagoško 
delo, popravljanje nalog itd.) zagotovi ustre-
zne pogoje. SVIZ bo v takih primerih dosledno 
vztrajal, da se vsako delo (roditeljski sestan-
ki, pedagoške konference in drugo), ki prese-
ga osemurno prisotnost, zaposlenim plača kot 
nadurno delo.« 
Med pomembnejšimi odločitvami dvodnevne 
seje je še sklep o višini članarine za brezpo-
selne člane, ki mesečno znaša 2,50 evra, 
medtem ko članarina za porodnice znaša 0,6 
odstotka od njihove bruto plače. Že na zadnji 
lanski seji GO pa je bila določena tudi letna 
članarina za upokojene člane SVIZ, ki je 
12,50 evra.  



S t r a n  3  

Seminar o ranljivih skupinah v sindikatu 

Za samostojnost Pedagoškega inštituta  

Iz krize s kakovostnim izobraževanjem 

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in minis-
ter za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport dr. Žiga Turk sta se 14. in 15. marca 
letos na povabilo zveznega ministra za šols-
tvo v ZDA Arneja Duncana v New Yorku ude-
ležila drugega mednarodnega posveta o uči-
teljskem poklicu, na katerem so bili v ospre-
dju učinkovito vodenje šol, spretnosti in 
znanje, potrebni v 21. stoletju, ter kadrov-
ski viri. Slovenija je bila na srečanje šolskih 
ministrov in vodilnih sindikalistov s področ-
ja izobraževanja povabljena že lani, in sicer 
kot ena od držav, z dobrimi dosežki učencev 
v raziskavi PISA, izrazitim napredkom v 
rezultatih, doseženih v sklopu te raziskave 
po letu 2000, ter kot država, ki je izpeljala 

obsežne reforme v šolstvu z namenom izbolj-
šati izobraževalne razmere in dosežke.  
Tudi v New Yorku se glavni tajnik SVIZ in 
minister nista ognila pogovoru o predvidenih 
varčevalnih ukrepih slovenske vlade na podro-
čju šolstva. Branimir Štrukelj je ob tem izrazil 
pričakovanje, da bo minister v vladi zagovar-
jal stališče, da se iz krize na račun varčevanja 
pri učiteljih ne more priti. Prav taka je bila 
tudi logika na konferenci, in sicer da lahko 
država izide iz krize prav s pomočjo kakovost-
nega izobraževanja. Tega se zavedajo, deni-
mo, v sosednji Avstriji, kjer so šolstvo izvzeli 
iz varčevalnih ukrepov, na Danskem pa sreds-
tva za izobraževanje celo povečujejo.  

Pedagoškemu inštitutu (ponovno) grozi 

zaprtje oziroma združevanje z drugimi, ne-

raziskovalnimi javnimi zavodi. V zvezi s 

predlogom Ministrstva za finance, naj se 

inštitut združi z zavodi ZRSŠ, CPI, ŠR, ACS, 

Zavod Planica, Muzej športa in Slovenski 

šolski muzej, so zato predstavniki Pedagoš-

kega inštituta (PI) naslovili na ministra za 

znanost, izobraževanje, kulturo in šport dr. 

Žiga Turka pismo s prošnjo za čimprejšnji 

sestanek. Na njem naj bi se dogovorili o 

možnostih ohranitve delovanja inštituta kot 

samostojnega, neodvisnega javnega razis-

kovalnega zavoda in s tem zagotavljanja 

dragocenega sistema zunanje evalvacije na 

področju vzgoje in izobraževanja. V 50-

letnem delovanju si je PI v Sloveniji in medna-

rodno pridobil prepoznavnost in ugled, na kate-

rem sloni verodostojnost izsledkov opravljenih 

raziskav. Z združitvijo inštituta z zavodi iz stro-

kovnega podpornega stebra izobraževanja bi 

bili prepoznavnost in kredibilnost teh izsledkov 

PI nedvomno okrnjeni. Izjavo podpore Pedagoš-

kemu inštitutu so že podpisali predstavniki več 

akademskih in raziskovalnih institucij, na inšti-

tutu pa so pripravili tudi spletno peticijo, s 

podpisom katere lahko izrazite svojo podporo 

obstoju Pedagoškega inštituta kot samostojne-

ga neodvisnega javnega raziskovalnega zavoda. 

Peticijo najdete na spletnem naslovu http://

www.petitions24.com/proti_zdruzevanju_pi. 

torja v Veliki Britaniji. S sodelavko Louise 

Ashworth bosta predstavili svoj model in prakso 

organiziranja ranljivih skupin (rasa/etnični 

izvor, invalidnost, starost, veroizpoved in spolna 

usmerjenost) v okviru sindikata, in sicer glede 

na vrsto skupine ter glede na regionalno organi-

ziranost sindikata. Na seminarju bo obravnavano 

vprašanje položaja ranljivih skupin znotraj sin-

dikalnih organizacij z namenom doseganja ena-

kih možnosti in preprečevanja diskriminacije. 

Izpostavili bomo dilemo, ali bi si sindikati v 

svojem delovanju morali prizadevati za dosega-

nje ranljivih skupin delavcev. Več informacij 

najdete na www.sviz.si, v novici Samoorganizi-

ranje ranljivih skupin v sindikatu.   

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 

kulture Slovenije to leto sodeluje s Študent-

skim kulturnim centrom – ŠKUC v projektu 

Samoorganiziranje in delovanje ranljivih sku-

pin v sindikatu: primer šolstva. Prvi dogodek v 

sklopu projekta – le-tega delno financira 

Evropska unija preko programa Evropske komi-

sije PROGRESS – bo potekal prihodnji teden, 

11. aprila, na sedežu SVIZ v Ljubljani 

(Oražnova ulica 3). Na seminarju »Krepimo 

sindikat – usposabljanje in organiziranje ranlji-

vih skupin bo gostja iz britanskega sindikata 

UNISON Carola Towle, ki je na sindikatu zadol-

žena za vprašanja enakosti lezbijk, gejev, 

biseksualcev in transseksualcev, predstavila 

model, ki so ga samostojno razvili in ki uspeš-

no deluje v največjem sindikatu javnega sek-
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Ministri za področje izobra-

ževanja in vodje sindikatov 

so se v New Yorku strinjali, 

da je treba v 21. stoletju 

zagotoviti kakovostno izobra-

ževanje (foto Andy Kropa).  

Prihodnji teden, 11. aprila 

2012, vabljeni na seminar o 

organiziranju ranljivih skupin 

v okviru sindikata. Gostji iz 

Anglije bosta predstavili 

primere iz prakse.    

http://www.petitions24.com/proti_zdruzevanju_pi
http://www.petitions24.com/proti_zdruzevanju_pi


S t r a n  4  

Predstavitev OO SVIZ Podravja 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 
kulture Slovenije in Dijaška organizacija 
Slovenije sta v sklopu skupnega projekta 
NE!nasilje, ki smo ga v Svizovih novicah že 
predstavili, 4. aprila letos v prostorih Sred-
nje gradbene šole in gimnazije Maribor 
pripravila drugo omizje o nasilju v srednjih 
šolah. Varuh dijakovih pravic Gregor Tim 
Grünfeld je pred več kot 40 udeleženci 
dogodka izpostavil, da med dijaki strmo 
naraščata predvsem psihično in verbalno 
nasilje, medtem ko se fizično nasilje zma-
njšuje. To je potrdila leta 2009 opravljena 
raziskava, ki je pokazala, da je bila verbal-
nega nasilja deležna že več kot polovica 
slovenskih dijakov. Zaskrbljujoče je tudi, 

da skoraj 40 odstotkov dijakov pravi, da bi 
nasilje nad sošolci zgolj opazovalo, še nekaj 
več pa jih meni, da ne bi pomagali niti učitel-
ji. Namestnik varuhinje človekovih pravic 
Tone Dolčič je poudaril, da je najslabše, če 
skušajo šole primere nasilja pomesti pod pre-
progo. Vsako nasilje je treba po njegovih 
besedah ugotoviti in analizirati ter nato spel-
jati vse potrebne postopke, saj drugače žrtve 
menijo, da jim nihče ne more pomagati, in 
nasilja niti ne prijavijo. Tudi Doroteja Lešnik 
Mugnaioni iz Šole za ravnatelje meni, da tre-
ba nasilje pazljivo obravnavati, še zlasti pa je 
poudarila dolgotrajno in sistematično zlorabo 
moči nad posameznikom, ki ima lahko še 
posebno nevarne posledice.  

Območni odbor SVIZ Podravja je bil ustano-

vljen 17. maja 1990 v Mariboru. Tedaj so se 

vanj vključili zaposleni iz skoraj vseh javnih 

vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mariboru 

in njegovi okolici, danes pa je območje 

drugo največje v Sloveniji v sklopu SVIZ. V 

skupno sto zavodih ima približno 4.600 čla-

nov, ki so zaposleni na vseh stopnjah izob-

raževanja od vrtca do univerze, na konser-

vatoriju za glasbo, v dijaških domovih, razi-

skovalnih in znanstvenih zavodih ter kultur-

nih organizacijah. V okviru OO SVIZ Podrav-

ja delujejo sindikalne konference predšol-

ske vzgoje (predsednica Jolanda Borovnik, 

Vrtec pri OŠ Rače), osnovnih in glasbenih 

šol, zavodov za izobraževanje odraslih in 

zavodov za otroke in mladostnike s posebni-

mi potrebami (predsednica Davorka Pregl, 

OŠ Slave Klavore), sindikalna konferenca 

srednjih, višjih šol in dijaških domov 

(predsednik mag. Boris Radosavljevič, III. 

gimnazija), sindikalna konferenca visokega 

šolstva in znanosti (predsednik dr. Danilo 

Korže, UM FERI) in sindikalna konferenca 

kulturnih organizacij (predsednica Irena 

Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Mari-

bor). Predsedniki sindikalnih konferenc so 

člani predsedstva, ki je najvišji organ 

območnega odbora. Na čelu predsedstva je 

predsednik OO SVIZ Podravja mag. Boris 

Radosavljevič. Od leta 2005 ima območje 

svojo pisarno na Partizanski ulici 5 v Mari-

boru. Tam delajo tajnica Marija Šabeder, 

strokovna sodelavka za pravne zadeve Tadeja 

Kremzer in predsednik OO. V pisarni potekajo 

različni sestanki, pogovori s člani, sindikalni-

mi zaupniki in druga srečanja.  

Članom nudimo vse pravice in ugodnosti, ki 

jim jih daje Statut SVIZ Slovenije ter drugi 

akti sindikata. »Povečuje se potreba po prav-

ni pomoči,« ugotavlja predsednik območja, 

»že nekaj zadnjih let pa je več tudi vlog za 

solidarnostne pomoči, zato temu namenjamo 

velik del svojih sredstev. Zdi se nam, da tre-

ba ob tem skrbeti tudi za čim bolj pogoste 

stike, tudi neformalne, ko imamo čas, da se 

pogovorimo o stvareh, za katere ga običajno 

vedno zmanjka. Tako se člani že tradicional-

no družimo ob zaključku šolskega leta, orga-

niziramo kostanjeve piknike, zelo radi pa 

tudi potujemo. Maja lani smo se odpravili v 

Sarajevo in Mostar, med krompirjevimi počit-

nicami smo bili na turi po klasični Grčiji, v 

predbožičnem času pa v Bad Ischlu in njegovi 

okolici. Športne igre SVIZ so označene z rde-

čim v koledarju prenekaterega našega člana 

in lovoriko, ki smo jo na športnih igrah osvo-

jili lani, nameravamo letos ubraniti. V okviru 

ekipe SVIZ vsako leto vrtimo pedale tudi na 

Poli maratonu. Naši člani pa seveda z vesel-

jem letujejo tudi v počitniških stanovanjih 

SVIZ. In ne nazadnje, za otroke naših članov 

v starosti od 2 do 6 let že nekaj let zapored 

organiziramo v prednovoletnem času lutkov-

ne predstave in jih tudi obdarimo.«  

Predsednik OO SVIZ Podravja 

mag. Boris Radosavljevič se v 

ekipi Svizcev redno udeležuje 

kolesarskega Poli maratona.  
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Po raziskavi iz leta 2009 naj 

bi bila verbalnega nasilja 

deležna že več kot polovica 

slovenskih dijakov, fizično 

nasilje pa se zmanjšuje.  

O nasilju tokrat v Mariboru 
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Učiteljski pevski zbor v Bratislavo 

Čistilo več kot 500 šol in vrtcev 

Niz predavanj o visokem šolstvu 
V zadnjem času lahko spremljamo pospešene 

poskuse reformiranja Univerze, od Bolonjske 

reforme do Nacionalnega programa o viso-

kem šolstvu, v zadnji koalicijski pogodbi pa 

je celo neposredno napovedano prilagajanje 

Univerze gospodarstvu in uvajanje šolnin. 

Gibanje Mi smo univerza in Delavsko-

punkerska univerza so se na aktualne razme-

re v visokem šolstvu, ki spreminjajo univerzo 

iz hrama učenosti v servis ekonomije in 

tovarno delovne sile, odzvale z nizom preda-

vanj Kaj se dogaja z visokim šolstvom? o viso-

košolski politiki, prihodnosti univerze in 

komercializaciji izobraževanja, ki se bodo 

zvrstila ob sredah do konca tega meseca. Prvo 

predavanje doktorja sociologije Primoža Kra-

šovca je bilo izpeljano na Filozofski fakulteti 

minulo sredo, 4. aprila, naslednja pa bodo 

sledila 11., 18. In 25. 4. Več o vsebini preda-

vanj najdete na spletni povezavi http://

mismouniverza.org/serija-msu-predavanj-kaj-

se-dogaja-visokim-solstvom/.    

V letošnjem projektu za čistejšo Slovenijo, 

ki se je sklenil s čistilno akcijo 24. marca, 

je po sklepu izvršilnega odbora sodeloval 

kot partner tudi Sindikat vzgoje, izobraže-

vanja, znanosti in kulture Slovenije. Del 

večmilijonske množice, ki bo od marca do 

septembra 2012 v vsaj 100 državah sveta 

izpeljala enodnevne prostovoljske čistilne 

akcije z vsega sveta, je bilo tudi več kot 

500 slovenskih šol in vrtcev. Na nekaterih 

šolah so v prvih šolskih urah namesto red-

nega pouka organizirali delavnice in otroke 

osveščali o problematiki odpadkov in divjih 

odlagališč, nato pa so se posvetili čiščenju 

okolice, pri čemer so se jim pridružili učitelji 

in številni starši.  

Ljubljani. Del ambicioznega načrta za to leto 

je tudi udeležba na mednarodnem zborovskem 

tekmovanju, ki bo potekalo konec aprila v Bra-

tislavi. »V časih, ki so tudi glede kulture in 

umetnosti vse prej kot dobrohotni, je izjemne-

ga pomena vsaka podpora 'nadstandardnim' 

dejavnostim, med katere sodi tudi zborovsko 

petje. Brez podpore SVIZ,« piše Marta Zabret, 

»bi v UPZ Emil Adamič lahko le sanjali o tem, 

kako bomo zastopali Slovenijo in njeno učitelj-

stvo onkraj državnih meja.«  

Kot smo že pisali v Svizovih novicah, od lan-

skega maja vodi pevec in pevke učiteljskega 

pevskega zbora Emil Adamič, ki zastopajo vse 

ravni vzgoje in izobraževanja od vrtca do uni-

verze, nova umetniška vodja Urška Fabijan, ki 

je končala podiplomski študij s področja dirigi-

ranja v ZDA. Učiteljice in učitelji, ki prepeva-

jo v zboru, so se v sklopu sezone 2011/12 po 

oktobrskem nastopu v Stični in decembrskem v 

Ljubljani v začetku preteklega meseca pod 

vodstvom mlade in energične Kranjčanke 

predstavili v Delavskem domu v Trbovljah in 

kot udeleženci 42. preglednega srečanja Ljub-

ljanski zbori 2012 še v Zavodu sv. Stanislava v 
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Učiteljski pevski zbor Emil 

Adamič vabi k sodelovanju 

nove pevke in pevce. Poiščite 

jih na http://www.upz.si/!     

K čistejšemu okolju 

so v sklopu projek-

ta Očistimo Slove-

nijo 2012 pripomo-

gli tudi najmlajši 

in mladi iz trbo-

veljskih vrtcev in 

šol.  

Do 30. aprila se odločite za 

kartico Diners Club – SVIZ in 

prejmite članarino za prvo 

leto uporabe kartice, nagrad-

ne točke in bon vodilne sve-

tovne šole za vizažiste Make-

up Designory za 4-urno delav-

nico ličenja.   

Kartica Diners Club – SVIZ 

Do konca tega meseca, tj. do 30. aprila 

2012, si lahko članice in člani SVIZ brezpla-

čno zagotovite plačilno-kreditno kartico 

Diners Club – SVIZ, ki je bila pred leti zas-

novana samo za vas, ter ob tem prejmete 

še posebno dodatno darilo. Na spletni pove-

zavi  https://secure.dinersclub.si/

pristopnica/prijavnica-sviz) izpolnite prija-

vnico in ekipa Diners Club – SVIZ vam bo na 

dom poslala pristopnico in neaktivirano kartico 

Diners Club – SVIZ. Dodali ji boste potrebno 

dokumentacijo in jo čim prej vrnili na Diners 

Club SLO. Za več informacij vam je Diners Club 

na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, na 

brezplačni telefonski številki 080 1345 ali na 

info@dinersclub.si.  

https://secure.dinersclub.si/pristopnica/prijavnica-sviz
https://secure.dinersclub.si/pristopnica/prijavnica-sviz
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