
Predstavniki Konfederacije sindikatov jav-

nega sektorja Slovenije, Zveze svobodnih 

sindikatov Slovenije in Konfederacije neo-

dvisnih sindikatov Neodvisnost so včeraj, 

29. 10. 2012, na skupni novinarski konfe-

renci napovedali proteste zaradi nestrin-

janja z načinom reševanja krize v državi. 

Predsednik KSJS Branimir Štrukelj, katere 

član je tudi SVIZ, je pred mediji poudaril, 

da je socialna država največji dosežek 

evropske povojne družbe in hkrati najbolj 

plemenit del naše zgodovine, ki je izrazi-

to zmanjšal neenakost med ljudmi. A vla-

dajoča politika skuša z drastičnimi ukrepi 

omejiti prav to pridobitev, torej socialno 

državo. Vsi, ki se s temi ukrepi ne strinja-

mo, saj po našem mnenju potiskajo Evro-

po v stagnacijo, recesijo in revščino, 

bomo 17. novembra na protestu na Kon-

gresnem trgu v Ljubljani to pokazali. Tako 

se bomo pridružili tudi vseevropskim 

demonstracijam za socialni model Evrope, 

ki bodo potekale tri dni pred slovenskim 

protestnim shodom, in vlado pozvali, da 

je treba poiskati drugačne ukrepe, ki 

bodo ohranjali vzpostavljeni socialni 

model. Tudi predsednik ZSSS Dušan Semo-

lič je poudaril, da varčevalni ukrepi pred-

stavljajo spiralo, ki poglablja krizo. Vedno 

bolj se pritiska na delavce in delavke, na 

brezposelne, upokojence in mlade. Vedno 

manj je socialnih pomoči in varstvenih 

dodatkov, zmanjšujejo se tudi štipendije. 

Revščina se povečuje, ljudi pa se straši.  

Poleg ZSSS, KSJS in KNSS Neodvisnost so 

udeležbo na demonstracijah potrdili že 

tudi Reprezentativni sindikati Slovenije, 

že pretekli teden pa so svoje sodelovanje 

in udeležbo najavili v Študentski organiza-

ciji 

Slovenije in nekaterih drugih študentskih 

gibanjih ter v Zvezi društev upokojencev 

Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

S protestnim shodom 17. novembra 2012, 

od 11. do 13. ure, na Kongresnem trgu v 

Ljubljani, bomo obenem podprli tudi shod 

za socialno Evropo, ki bo v organizaciji 

Evropske konfederacije sindikatov tri dni 

pred tem potekal po številnih evropskih 

državah.  
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Ne zaviramo socialnega dialoga 

Skladno z odločitvijo Glavnega odbo-
ra SVIZ o pozivu ministra dr. Žige 
Turka k odstopu, ki jo je ta najvišji 
organ sindikata med dvema kongre-
soma sprejel na izredni seji, 9. okto-
bra 2012, smo 19. 10. 2012, začeli 
zbirati podpise podpore omenjene-
mu pozivu. Predlog, da ministra 
zaradi njegovih številnih napak, žal-
jivega odnosa do zaposlenih v izob-
raževanju, znanosti in kulturi, zaradi 
zavajanja slovenske javnosti pri 
podatkih o obremenjenosti sloven-
skega učiteljstva, nesposobnosti pri 
združevanju srednjih šol, nesprejem-
ljivih poskusov zviševanja normati-
vov, ostrih rezov v visoko šolstvo in 
znanost pri spomladanskem rebalan-
su proračuna in pristanka na radikal-
no zniževanje mase za plače v zna-
nosti, kulturi in izobraževanju za leti 
2013 in 2014 pozovemo k odstopu, je 

bil sprejet soglasno. Tako se je prvi-
krat v več kot 20-letni zgodovini sin-
dikata primerilo, da je najvišji organ 
sindikata med dvema kongresoma 
zahteval odstop enega od izvršilnih 
funkcionarjev slovenske države. Mini-
ster je namreč med članstvom SVIZ 
izgubil vso kredibilnost in ne uživa 
nikakršnega zaupanja med zaposleni-
mi.  
S čim več zbranimi podpisi med naši-
mi članicami in člani ter drugo javno-
stjo želimo podkrepiti zapisano stališ-

če SVIZ o delu ministra za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport, hkrati pa 
bo veliko zbranih podpisov dalo minis-
tru jasen signal nepodpore in povečalo 
možnosti za njegov odstop. Zahvalju-
jemo se vam za vašo podporo! 
 

Sindikalni predstavniki delovne sku-

pine za pripravo socialnega sporazu-

ma na področju izobraževanja so 22. 

oktobra 2012 na novinarski konferen-

ci zavrnili očitke, da so sindikati tis-

ti, ki zavirajo socialni dialog. Ob 

napovedi ustanovitve kriznih koordi-

nacij pa opozorili, da t. i. krizni 

menedžment tega dialoga nikakor ne 

more nadomestiti. Državna sekretar-

ka na ministrstvu za izobraževanje 

Mojca Škrinjar je namreč v pismu 

Sindikatu vzgoje, izobraževanja, 

znanosti in kulture sporočila, da 

ministrstvo razume, da je socialni 

dialog o socialnem sporazumu za 

sindikate končan in da bo ministrstvo 

prisiljeno uvesti "druge mehanizme". 

Poleg tega naj bi napoved zbiranja 

podpisov za odstop ministra Žige 

Turka po mnenju državne sekretarke 

jasno kazala, da se sindikat ne 

namerava več pogajati o socialnem 

sporazumu, ker se načrtno 

"odpoveduje glavnemu sogovorniku". 

Vodja konfederacije sindikatov javne-

ga sektorja in glavni tajnik Sviza Brani-

mir Štrukelj je prepričan, da ministrs-

tvo le išče izgovor, da se jim ne bi bilo 

treba držati dogovora iz izhodišč o 

socialnem sporazumu in bi spremenilo 

standarde in normative v šolstvu. Vse-

kakor je vprašanje o prekinitvi social-

nega dialoga pravo, ne pa tudi naslov-

nik - nasloviti ga je namreč treba na 

vlado, ki so jo sindikati spraševali, kaj 

je s socialnim sporazumom, a odgovo-

ra ni bilo. Prav tako nima s socialnim 

dialogom nič skupnega zbiranje podpi-

sov podpore pozivu Glavnega odbora 

SVIZ k odstopu ministra za izobraževa-

nje, znanost, kulturo in šport.  
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Podpise podpore pozivu 

Glavnega odbora SVIZ, naj 

dr. Žiga Turk odstopi, zbira-

mo do 16. 11. 2012. Obrazec 

in natančnejša navodila 

najdete na www.sviz.si. 

Prispevajte podpis  

Sindikalni predstavniki so 

pred novinarji zavrnili očit-

ke o zaviranju socialnega 

dialoga in poudarili, da ga 

t. i. krizni menedžment 

nikakor ne more nadomesti-

ti.  
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Praznovanje dneva učiteljev 

Jesenski izobraževalni seminarji 
V zadnjem tednu letošnjega septembra 
se je na Otočcu začel jesenski niz izob-
raževalnih seminarjev za sindikalne 
zaupnike in članstvo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V približno mesecu dni, torej do konca 
oktobra so o aktualnih družbenih 
temah, o vlogi in položaju sindikata v 
času, ko bo treba sprejeti nekatere 
ključne odločitve, ter o dogajanju na 
pogajanjih o pokojninski zakonodaji, 
urejanju trga dela in o pomembnejših 
pravnih vprašanjih z glavnim tajnikom 
SVIZ in strokovno službo Glavnega 
odbora SVIZ razpravljali članice in člani 
z območnih odborov Novo mesto, Bela 
krajina, Posavje, Ljubljane in okolice, 
Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina, Vele-

nje, Koroška, Ilirska Bistrica, Postojna, 
Idrija, Zasavje, Celje, Slovenske Konji-
ce, Slovenska Bistrica, Ptuj, Pomurje, 
Lenart in Ormož.    

 

 

 

Že v prejšnji posebni številki Svizovih 

novic (11. 10. 2012) ste lahko prebrali, 

da je letošnje praznovanje svetovnega 

dneva učiteljev potekalo v luči napove-

danega znižanja sredstev za maso plač 

v letih 2013 in 2014 ter globokih rezov 

na področju izobraževanja, znanosti in 

kulture. A kot vsako leto doslej smo 

minuli 5. oktober po območnih odborih 

sindikata obeležili tudi s številnimi pri-

jetnejšimi dogodki. Eden v sklopu le-

teh so bile tokrat tudi vsakoletne Svizo-

ve športne igre, ki so v sončen in topel 

Koper v organizaciji OO SVIZ Obala pri-

vabile več kot 900 članic in članov. V 

OO SVIZ Šmarje pri Jelšah so za člans-

tvo pripravili tradicionalno rekreativno-

zabavno kolesarsko vožnjo in orienta-

cijski pohod, v OO SVIZ Ajdovščina in 

Velenje so svoj praznik oznamovali s 

pohodom na Čaven in Čreto, v OO SVIZ 

Ljubljane in okolice pa poleg številnih 

drugih prireditev tudi s skupinsko ude-

ležbo na Ljubljanskem maratonu. V OO 

SVIZ Celje, Koroška, Radovljica, Slo-

venska Bistrica, Pomurje so se člani družili 

ob različnih kulturnih prireditvah, v OO 

SVIZ Slovenske Konjice pa si je 130 članic 

in članov območja ogledalo tudi novozgra-

jeni vesoljski center v Vitanju, nam je 

sporočila naša sindikalna zaupnica Lidija 

Črešnik.  

Nadvse slovesno je bilo na ptujskem obmo-

čnem odboru, kjer so praznik učiteljev 

počastili s tradicionalnim srečanjem na 

podelitvi Žgečevih priznanj in plaket zaslu-

žnim strokovnim delavcem za dolgoletno 

uspešno in požrtvovalno delo v vzgoji in 

izobraževanju. Zbrane je na prireditvi poz-

dravil predsednik države dr. Danilo Türk, 

ki je posebej poudaril, da morajo napove-

dane spremembe v organizaciji in delu šol 

temeljiti na rešitvah, ki ne bodo poslabša-

le delovnih pogojev učiteljev ter organiza-

cije in izvajanja pedagoškega procesa, 

ampak bodo to izboljšale. »Brez učiteljev 

in učencev se ne bi smelo spreminjati 

ničesar, kar je povezano z njihovim delom 

in razvojem,« je še dodal. 
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Praznovanje dneva učiteljev 

na ptujskem območju: dobit-

niki Žgečevih plaket za leto 

2012 s predsednikom države 

dr. Danilom Türkom.   
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Uspešne športne igre 

Koper je prvo oktobrsko soboto, 6. 10. 

2012, gostil vsakoletne Svizove športne 

igre. Tokratnih petih se je na Obali ude-

ležilo približno 900 športno navdušenih 

članic in članov SVIZ ter navijačev iz 21 

območnih odborov sindikata. Organizacij-

ski odbor pod vodstvom predsednice OO 

SVIZ Obala Mire Ganzitti je pripravil nad-

vse barvit in zanimiv kulturni program ob 

odprtju iger, ki se je nadaljeval s tekmo-

vanji v košarki, odbojki, namiznem teni-

su, tenisu, badmintonu, šahu, plavanju, 

pikadu, bowlingu, biatlonu in druženjem 

ob igri Minuta do pršuta. Čeprav so bili 

tudi tokrat na Svizovih igrah bolj kot 

dosežki v ospredju rekreacija, prijetno 

preživljanje sobotnega dneva, druženje 

in medsebojno spoznavanje članic in čla-

nov iz vse Slovenije, naj povemo, da so 

pokal za najbolj športno območje osvojili 

kolegice in kolegi iz Območnega odbora 

SVIZ Podravje. Pokal jim je ob začetku 

večernega druženja v Piranu podelil  glavni 

tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Da je bil 

tekmovalni del dneva zelo razgiban in 

večerno druženje sproščeno, si lahko ogle-

date v fotogaleriji na naši spletni strani 

www.sviz.si (novica Uspešne 5. športne 

igre).  

Za odlično organizacijo 

tokratnih Svizovih športnih 

iger so poskrbeli v OO SVIZ 

Obala pod vodstvom predse-

dnice območja Mire Ganzitti. 

Iskrena hvala!  

Teklo skoraj 300 Svizcev 
je torej tekaške kilometre po ulicah glav-

nega mesta 28. 10. 2012 premagovalo 298 

članic in članov. Največ jih je bilo iz OO 

Ljubljanje in okolice (214), iz OO Kranj 

(21), Posavje (9), Radovljica (14), Tolmin 

(7), Zasavje (8), Ptuj (6), prišli pa so še 

tekači iz Celja, Nove Gorice, Slovenske 

Bistrice, Velenja, Pomurja in Podravja. Ob 

tej priložnosti čestitamo prav vsem člani-

cam in članom, ki so se podali na tekaški 

podvig.  

Da so med članicami in člani SVIZ številni 

športni navdušenci, je zadnjo oktobrsko 

nedeljo potrdilo še 300 Svizcev, ki so se 

prijavili na največji športni dogodek pri 

nas – Ljubljanski maraton. Z vsemi logis-

tičnimi zalogaji, ki spremljajo skupinsko 

prijavo in organizacijo udeležbe članov 

SVIZ na maratonu, so se tudi letos spopri-

jeli na Območnem odboru SVIZ Ljubljane 

in okolice. Na maraton so jih prijavili 

284, OO SVIZ Radovljica pa še 14. Skupaj 

Pomoč za Dano 

V SVIZ že od ustanovitve sindikata kot 

temelj delovanja zagovarjamo medse-

bojno solidarnost. Članom sindikata in 

njihovim otrokom, ko se znajdejo v 

finančnih težavah ob zdravstvenih tego-

bah, pomagamo tudi s sredstvi iz Lizine-

ga zdravstvenega sklada. Nazadnje je ta 

sklad omogočil naši članici, da je hčerki, 

ki že od prvih mesecev življenja zaosta-

ja v motoričnem razvoju, kupila t. i. 

therasuit obleko. To je posebna tera-

pevtska obleka, ki z elastičnimi vrvmi 

omogoča aktivacijo mišic in sili posame-

znika s težavami v gibanju oziroma z 

oslabelimi mišicami v dejavnost. Trite-

denska strnjena terapija z omenjeno 

obleko, ki jo je Dana obiskovala pri nevrofi-

zioterapevtki na Ptuju, je petletni deklici zelo 

pomagala, saj se ji je v tem času občutno 

izboljšal govor, hkrati pa so se pokazale tudi 

pozitivne spremembe v gibanju. A terapija je 

zelo draga, poleg tega jo je smiselno, da je 

učinkovita, ponavljati na najmanj 4 do 5 

mesecev. Tega dolge čakalne vrste v Slove-

niji ne omogočajo, saj to terapijo pri nas 

trenutno izvajajo le tri nevrofizioterapevt-

ke. Naša članica se je zato odločila, da bodo 

Dani skušali z nakupom terapevtske obleke 

in ob sprotni pomoči strokovnjakov čim več 

pomoči ponuditi sami doma. SVIZ je pri tem 

pomagal s prispevkom za therasuit obleko, ki 

bi sicer pomenila za družino preveliko finanč-

no breme.  

Danina mama se je Svizu za 

pomoč iskreno zahvalila, saj 

jo veseli, da lahko zdaj 

deklica therasuit obleko 

dnevno uporablja doma in 

tako hitreje napreduje v 

motoričnem razvoju.   


