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Svizove novice so pri vas vsak mesec med 
šolskim letom. 
 
Soustvarjajte naše in vaše novice. Svoje pri-
spevke, predloge in mnenja nam posredujte po 
e-pošti: info@sviz.si. 
 
Več vsebin najdete na www.sviz.si. 
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Pravice do pogajanj ne damo 

Po nedavni radikalni odločitvi Vlade 
RS, da enostransko konča pogajanja s 
sindikati javnega sektorja, so se na 
sedežu SVIZ 31. 5. 2016 na izredni seji 
srečali članice in člani glavnega odbo-
ra sindikata. Poudarili so, da se je vla-
da povsem očitno odločila za izstop iz 
pogajanj in za opustitev socialnega 
dialoga zavestno in da se je na to pri-
pravljala dlje časa. Čeprav se je z do-
govorom novembra 2015 zavezala, da 
se bo s sindikati o odpravi še veljavnih 
varčevalnih ukrepov začela pogajati 
takoj v začetku leta 2016, je namreč  s 
tem kljub opozorilom sindikatov za-
vlačevala vse do marca, prvikrat pa se 
je tudi zgodilo, da bi katerakoli slo-
venska vlada v svojem izhodiščnem 
pogajalskem predlogu ob začetku 
pogajanj zagrozila z uveljavitvijo 
enostranskih ukrepov, če s sindikati 
ne bo dogovora. Ob tem je vlada kljub 
vsebinsko jasnemu pogajalskemu 
okviru, da se s sindikati dogovori o 
časovnici odpravljanja še veljavnih 
ukrepov do leta 2019, v pogajanja vr-
nila zamrznitev napredovanja v plač-
ne razrede in nazive, ki je bila z dogo-
vorom odpravljena šele konec lanske-
ga leta. Povedno je tudi to, da je vlada, 
čeprav so sindikati dvakrat zapored 
odstopili od svojega predloga in izpo-
stavljali pripravljenost za iskanje 
kompromisa, trmasto vztrajala pri 
svojem predlogu in zavračala kakr-
šnokoli popuščanje. Pri tem ni odveč 
znova glasno poudariti, da zaposleni v 
javnem sektorju ne zahtevamo nika-
kršnega novega zvišanja plač, zahte-
vamo pravico do pogajanj in spošto-
vanje podpisanih pogodb. Članice in 
člani GO SVIZ so izpostavili, da je 
bila z enostranskim izstopom iz poga-
janj, ki jih vlada nadomešča s spremi-
njanjem pogojev in vrednotenjem 
dela v javnem sektorju s politično 
večino v državnem zboru, zaposlenim 
odvzeta pravica do pogajanj, do ena-
kopravnega socialnega dialoga in 
možnosti vplivanja na plače in pogoje 
dela. Poudarili so, da je vlada z grobo 
kršitvijo dogovora izgubila elemen-
tarno verodostojnost ter delavkam in 

delavcem v javnem sektorju sporočila, 
da ji ni zaupati na podpisano in v ura-
dnem listu objavljeno besedo. Z aro-
gantno, oblastniško gesto je zavrgla 
dolgoletno tradicijo in raven socialne-
ga dialoga, ki je Slovenijo umeščal 
med države tradicionalnih demokra-
cij, in nas približala perifernim vzho-
dnoevropskim državam, ki si prizade-
vajo izničiti vpliv sindikatov in si tako 
olajšati pot v avtoritarnost. GO SVIZ 
je soglasno kategorično zavrnil po-
skus vlade, da bi delavkam in delav-
cem v javnem sektorju odvzela temelj-
no pravico do pogajanj, sindikatom v 
javnem sektorju pa mandat, da v po-
gajanjih zastopamo njihove interese. 
Nasprotovanje vladnemu ravnanju, ki 
ukinja socialni dialog in zaposlenim 
jemlje pravico do pogajanj o njihovih 
plačah, bo SVIZ izrazil skupaj z drugi-
mi sindikati na protestnem shodu »Za 
pravico do pogajanj in ohranitev soci-
alnega dialoga v Sloveniji« pred Vlado 
RS v Ljubljani. Ob tem so članice in 
članice glavnega odbora potrdili še 
sklep, da se je SVIZ pripravljen uskla-
jevati o Zakonu o sistemu plač v jav-
nem sektorju (ZSPJS) in Zakonu o 
javnih uslužbencih (ZJU) le pod pogo-
jema, da se Vlada RS vrne na pogaja-
nja, na katerih se s sindikati dogovori 
o postopnem odpravljanju še veljav-
nih varčevalnih ukrepov, ki se odpra-
vijo najpozneje do konca leta 2019, ter 
javno zagotovi, da bo spoštovala do-
govor s konca leta 2015, ki temeljne 
spremembe ZSPJS in ZJU dopušča le 
ob soglasju sindikatov. 

Članice in člani GO SVIZ so se sogla-
sno izrekli proti ravnanju vlade, ki 
ukinja socialni dialog in zaposlenim 
jemlje pravico do pogajanj o njihovih 
plačah, in sklenili, da bo SVIZ skupaj z 
drugimi sindikati izrazil nasprotova-
nje na protestnem shodu pred sedežem 
Vlade RS.  

Po izredni seji  GO  SVIZ je glavni taj-
nik Branimir Štrukelj stališča glavne-
ga odbora predstavil novinarjem, vide-
oposnetek je dostopen na www.sviz.si. 
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O posledicah krize za kulturo 

Na izobraževalnem posvetu v organi-
zaciji SVIZ so se 16. 5. 2016 zbrali v 
Ljubljani tudi predstavniki članstva v 
kulturnih organizacijah. V prvem de-
lu srečanja so namenili osrednjo po-
zornost aktualnim pogajanjem sindi-
katov javnega sektorja z Vlado RS, še 
pred tem pa je glavni tajnik SVIZ Bra-
nimir Štrukelj spregovoril o zasliša-
nju kandidata za novega kulturnega 
ministra Toneta Peršaka pred matič-
nim odborom v Državnem zboru RS.  
Izrazil je pričakovanje, da bo SVIZ z 
novim ministrom dobro sodeloval, in 
povedal, da smo v SVIZ pred zasliša-
njem na odbor naslovili dopis, v kate-
rem smo članice in člane le-tega za-
prosili, naj pri ministrskem kandidatu 
preverijo njegovo poznavanje in stali-
šče do problematike v Slovenski fil-
harmoniji. V razpravi so navzoči za-
upnice in zaupniki izpostavili zmanj-
šanje števila zaposlenih v kulturnih 
zavodih v času krize ter problematiko 
odsotnosti standardov in normativov 
v kulturi, ki bi jih kulturno ministr-
stvo tudi upoštevalo. Poudarili so, da 
standardi morajo biti vzpostavljeni, 
četudi se jih ministrstvo otepa. Glavni 

tajnik SVIZ je izpostavil, da se je po-
men kulture – ob izobraževanju in 
raziskovanju in znanosti – v času krize 
v Sloveniji drastično zmanjšal in da 
bo razmere težko popraviti ter kulturi 
povrniti nekdanji položaj. Ob tem je 
več udeleženih spregovorilo o mikro-
degradaciji kulture na ravni posame-
znih zavodov, o negativni selekciji 
vodstev nekaterih ustanov, vprašljivi 
vlogi svetov zavodov, problematiki 
notranjih revizij, neodzivnosti kultur-
nega ministrstva ipd. V drugem delu 
seminarja so navzoči prisluhnili Go-
ranu Lukiću iz Svetovalnice za mi-
grante, ki je predstavil problematiko 
prekarnega dela in kako v sklopu le-
tega zavarovati svoje pravice. Dogo-
dek se je sklenil z zborom sindikalne 
konference, na katerem je njena pred-
sednica mag. Mojca Jenko najprej 
predstavila delo konference od njene-
ga zadnjega srečanja, nato pa so nav-
zoči namenili pozornost podzakon-
skim predpisom Zakona o knjižničar-
stvu, in sicer Pravilniku o bibliotekar-
skem izpitu in Pravilniku o strokov-
nih nazivih v knjižnični dejavnosti. 
Več na www.sviz.si. 

Nasilje vsakokrat nesprejemljivo 
Ob nedavnem neljubem dogodku na 
Osnovni šoli Vojnik, ko je šestošolec 
napadel zaposleno in ji tako povzročil 
fizične poškodbe, smo v SVIZ 18. 5. 
2016 z izjavo za javnost znova odločno 
opozorili, da  vsakršno nasilje, najsi 
bo v vrtcu, šoli ali družbi, najostreje 
zavračamo in obsojamo. Poudarili 
smo, da je navzočnost nasilja v vzgoj-
no-izobraževalnih ustanovah naša 
skupna težava, ki je brez razumevanja 
sprememb v družbi in družini ni mo-
goče začeti zmanjševati. Dokler bomo 
vzroke nasilja iskali predvsem v raz-
merah v šolah, ne da bi ga hkrati vide-
li tudi kot simptom odnosov v naši 

družbi, ne bo mogoče najti rešitve. V 
SVIZ smo tudi sicer v zadnjem ob-
dobju večkrat javno opozarjali na pre-
tirano tolerantnost do vsakršnih pri-
merov nestrpnosti in sovraštva, na 
naraščanje sovražnega govora in splo-
šno stopnjevanje izražanja nestrpno-
sti ter izkazovanja agresivnosti proti 
tistim, ki skrbijo za deprivilegirane 
skupine, ranljive posameznike ali pa 
so preprosto zgolj drugače misleči. 
Tokratni primer v eni od slovenskih 
šol je »materializacija« klime in doga-
janja, ki ga otroci lahko vsakodnevno 
spremljajo v širši družbi. 

V SVIZ smo 24. 5. 2016 ob izvolitvi na 
odgovorno in zahtevno funkcijo česti-
tali in zaželeli uspešno delo novoime-
novanemu ministru za kulturo Antonu 
Peršaku. Kot je to v navadi ob menjavi 
oblasti in nastopu novih ministric in 
ministrov, smo mu predlagali sesta-
nek, na katerem bi si izmenjali poglede 
na razmere v kulturi in širše ter se do-
govorili o načinih sodelovanja. 

Za vključenost v pripravo reform 
Reprezentativne sindikalne centrale, 
med njimi tudi Konfederacija sindi-
katov javnega sektorja Slovenije, ka-
tere član je SVIZ, so na ministrico za 
zdravje in predsednika vlade naslovile 
pismo, v katerem zahtevajo sodelova-
nje v pripravi zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
ki je eden ključnih zakonov v okviru 
zdravstvene reforme. Sindikati so na 
novinarski konferenci 27. 5. 2016 pou-
darili, da je ministrstvo za zdravje fe-
bruarja letos namreč imenovalo pro-
jektno skupino, ki se ukvarja z vpraša-
nji na omenjenih področjih, sindikati 
pa vanjo niso vključeni. Toliko bolj je 
zaskrbljujoče, ker se čuti splošnejši 
trend politike po izločanju sindikatov 
iz odločitev, ki zadevajo zaposlene. Ni 
sprejemljivo, da ministrstvo za zdra-
vje sindikatov ni vključilo že v postop-

ke priprave predloga, saj je bila social-
nim partnerjem s tem odvzeta mož-
nost sodelovanja pri oblikovanju pre-
dloga zakona v fazi njegovega nastan-
ka. V okviru zdravstvene reforme so 
predstavniki zaposlenih posebej po-
zorni na določitev košarice pravic do 
zdravstvenega zavarovanja, vključno s 
pravico do nadomestila plače v pri-
meru začasne nezmožnosti opravlja-
nja dela zaradi bolezni ali poškodbe, 
ter na položaj, pristojnosti in upravlja-
nje Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije. Sindikati ob tem zavra-
čajo zniževanje ravni pravic, kar se 
sicer nakazuje kot možnost spre-
memb, ki so v pripravi. Pismo sindi-
katov ministrici za zdravje in predse-
dniku vlade RS si lahko preberete 
www.sviz.si.   

 Sindikati so ob zahtevi za vključitev v 
pripravo zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju , ki 
so jo naslovili na ministrico za zdravje 
in predsednika vlade, izpostavili za-
skrbljujoč trend politike po izločanju 
sindikatov iz odločitev, ki zadevajo 
zaposlene.  
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Nezadovoljni z (ne)napredovanjem 
V SVIZ smo 10. 5. 2016 kot naslednje 
v nizu izobraževalnih posvetov izpe-
ljali srečanje zaupnic in zaupnikov v 
osnovnih šolah in zavodih za otroke 
in mladostnike s posebnimi potreba-
mi. Zbrani so namenili osrednjo po-
zornost aktualnemu družbeno-
političnemu dogajanju, ob tem pa 
izpostavili veliko nezadovoljstvo gle-
de nezmožnosti napredovanja med 
mladimi zaposlenimi, ki so jih obe-
nem zelo prizadeli tudi številni drugi 
varčevalni ukrepi. Glavni tajnik SVIZ 
je poudaril, da vlada zelo uspešno iz-
rablja vznikanje konflikta med mlajši-
mi in starejšimi zaposlenimi, kar 
ustvarja posebno dinamiko dela tudi 
na ravni sindikata. Izpostavljena je 
bila tudi problematika napredovanja 
v socialno-varstvenih zavodih, saj to 

spremljajo veliki zamiki pri odgovar-
janju na vloge, pri čemer si socialna 
zbornica jemlje tudi pravico do po-
novnega vrednotenja dokazil za na-
predovanje. Na zboru sindikalne kon-
ference je njena predsednica Jelka 
Horvat predstavila številne dejavnosti 
na področju konference v minulem 
obdobju. V razpravi so sindikalni za-
upnice in zaupniki izpostavili nekaj 
vprašanj o organizaciji in vrednotenju 
dela v posameznih zavodih, proble-
matiko napredovanja v nazive in 
opravljanja strokovnih izpitov pri 
skupinskih habilitatorjih, dodatke za 
delo z otroki z več motnjami, defekto-
loški dodatek, pozornost pa so name-
nili tudi vzgojno-izobraževalnemu 
delu z romskimi učenkami in učenci. 
Obširneje o posvetu na www.sviz.si.  

Posvet za visoko šolstvo in znanost 
Na izobraževalnem posvetu SVIZ so 
se 25. 5. 2016 kot zadnji letos srečali 
zaupnice in zaupniki iz visokega šol-
stva in znanosti. Glavni tajnik jim je 
uvodoma predstavil aktualno odloči-
tev vlade, da prekine pogajanja s sin-
dikati. Slednje se je zgodilo prvikrat v 
zadnjih 25 letih, vlada pa je zaposle-
nim s tem hkrati vzela pravico do po-
gajanj ter odločila, da bo plače javnih 
uslužbencev v prihodnjih letih opre-
delila z enostranskimi ukrepi. Zdi se, 
da gre pri tej potezi za uvod v širši 
spopad s sindikati in za poskuse slabi-
tve njihove moči ter krepitve oblast-
niške pozicije. V sklopu zakonskih 
sprememb, ki so aktualne za članstvo 
v visokem šolstvu in raziskovalni de-
javnosti, sta bila na posvetu v ospred-
ju novela Zakona o visokem šolstvu in 
predlog uredbe o financiranju visoko-
šolskih zavodov. V preteklih mesecih 
so z resornim ministrstvom sicer po-
tekali tudi pogovori o oblikovanju 
novele Zakona o raziskovalni dejav-

nosti, ki pa so zamrli. Navzoči na po-
svetu so nekaj besed namenili razsod-
bi vrhovnega sodišča, da mora Uni-
verza v Mariboru plačevati visokošol-
ske učitelje po njihovem nazivu in ne 
delovnem mestu. Spregledano ni 
ostalo niti dogajanje glede priprave 
zdravstvene reforme, navzoči pa so se 
dotaknili tudi vprašanj o napovedani 
pokojninski reformi in sprememb 
zakona o delovnih razmerjih. Dr. Kle-
men Podjed z Inštituta za produktiv-
nost je v nadaljevanju posveta zbra-
nim predstavil tehnike upravljanja s 
stresom pri vsakodnevnem delu. Sre-
čanje se je sklenilo s sejo sindikalne 
konference, ki ji predseduje dr. Dani-
lo Korže, in razpravo o aktualnem 
dogajanju v visokem šolstvu in razi-
skovalni dejavnosti, pri čemer je bila 
osrednja pozornost namenjena vsebi-
ni novele visokošolskega zakona, zla-
sti vprašanjem financiranja, glavarine 
in opredelitvi javne službe. Več na 
www.sviz.si.  

Glavni tajnik SVIZ je poudaril, da vla-
da zelo uspešno izrablja vznikanje 
konflikta med mlajšimi in starejšimi 
zaposlenimi, kar ustvarja posebno di-
namiko dela tudi na ravni sindikata.  

Ne širjenju trga v javne storitve 
Zveza svobodnih sindikatov Sloveni-
je, Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slovenije, Uma-
notera, slovenska fundacija za traj-
nostni razvoj, Zveza potrošnikov Slo-
venije in Greenpeacea Slovenije so na 
novinarski konferenci 12. 5. 2016 
predstavili skupno stališče do prosto-
trgovinskih sporazumov, ki jih v zad-
njem obdobju sklepa EU, zlasti Celo-
viti gospodarski in trgovinski spora-
zum (CETA) med EU in Kanado, ki je 
že dorečen, in Čezatlantsko trgovin-
sko in naložbeno partnerstvo (TTIP), 
o katerem še vedno potekajo pogaja-
nja med predstavniki EU in ZDA. 
Organizacije nasprotujejo ohranitvi 
posebnega mehanizma za reševanje 
investicijskih sporov med korporaci-
jami in državami, zapostavljanju in 
ogrožanju delavskih, okoljskih in pre-
hranskih ter potrošniških pravic, de-

regulaciji, širjenju tržnega pristopa v 
javne storitve, vzpostavitvi mehani-
zma regulatornega posvetovanja ... 
Netransparentnost, tajnost, nedemo-
kratičnost pogajanj, postavljanje na-
čela (pričakovanega) dobička nad 
pravice ljudi, so nadaljnji razlogi, za-
radi katerih je treba CETA in TTIP 
zavrniti, so še povedali predstavniki 
organizacij. Na slovensko vlado so 
naslovili zahteve glede teh dveh spo-
razumov in pozvali ministra za gospo-
darski razvoj in tehnologijo Zdravka 
Počivalška, naj tudi na srečanju trgo-
vinskih ministrov EU trdno vztraja 
pri do zdaj jasno izraženem odklonil-
nem stališču glede mehanizma ICS in 
začasne rabe sporazuma v sporazumu 
CETA, ki ga zagovarja Evropska ko-
misija. Za več www.sviz.si. 

Zaupnice in zaupniki iz raziskovalne 
dejavnosti so na srečanju opozorili na 
odsotnost razpisov v znanosti in na 
pomanjkanje sredstev. Vlaganja v zna-
nost se zmanjšujejo že zadnjih nekaj 
let, ob tem pa nastajajo nepopravljive 
posledice.  Več na www.sviz.si. 



Za boljše strokovno usposabljanje 
Sredi maja letos, 17. in 18. 5. 2016, je v 
Helsinkih potekala pedagoška delav-
nica o izboljševanju začetnega in na-
daljnjega strokovnega usposabljanja 
učiteljev v vseh oblikah poklicnega 
izobraževanja, ki se ga je kot predstav-
nica SVIZ udeležila Helena Thilaka-
rathna Velikanje z Ekonomske gim-
nazije in srednje šole Radovljica. Fin-
ski kolegi so izpostavili, da četudi nji-
hova država precej dobro poskrbi za 
financiranje nadaljnjega izobraževa-
nja in usposabljanja ter je to dobro 
vpeljano, ostaja prizadevanje, da bi ga 
še izboljšali. Ob tem so navzoči izpo-
stavili, da so se tudi na Finskem kot v 
številnih drugih državah soočili z 
zmanjševanjem sredstev za izobraže-
vanje, kar se takoj odrazi v pedagoški 
praksi. Pri njih so bili tako, denimo, 
prvikrat do zdaj v poklicnem izobra-
ževanju, ki mu je bilo odvzeto 25 od-
stotkov sredstev, primorani odpuščati 
učitelje. A na srečo se je vladna politi-
ka ob zavedanju ključnega pomena, ki 
ga ima v vsaki družbi izobraževanje, 
hitro spremenila. Prav to, da stvari 
spremenijo, ko opazijo, da ne delujejo 
več, je bilo izpostavljeno kot po-

membna prednost Finske. Tako v 
izobraževanju nenehno preverjajo 
učinke opravljenega dela in ne vztra-
jajo na sistemih, ki se izkažejo za ne-
zadostne ali slabe. Finci so na lastni 
koži izkusili, kako zelo pomembno je, 
da imajo izobraževalne ustanove za-
dostno finančno podporo – tako za 
plače učiteljev, kot za stalno strokov-
no izpopolnjevanje in opremljenost 
šol. Ob tem je zanimivo, da na finskih 
poklicnih šolah skorajda ni več učite-
ljev, ki bi učili le en predmet (npr. ma-
tematiko, ekonomijo ...), temveč uči-
telj podobno kot pri nas na razredni 
stopnji osnovnošolskega izobraževa-
nja poučuje več različnih predmetov. 
Orientirani so res na dijake in njihovo 
končno izobrazbo in usposobljenost 
za vstop na trg dela. Pogovor z ostali-
mi udeleženci delavnice je, kot piše 
Helena Thilakarathna Velikanje, po-
kazal, da številne evropske države 
nasprotno večinoma ne uresničujejo – 
ali pa se to dogaja nadvse počasi – do-
govorov in smernic o izobraževanju 
in usposabljanju Education and 
Training 2020, ki so bile sprejete na 
ravni Evropske unije.   

Pri makedonskih kolegih 
Delegacija Glavnega odbora SVIZ je 
19. in 20. maja 2016 obiskala make-
donske kolege iz Sindikata obrazova-
nja, nauke in kulture, SONK. Našemu 
sindikatu je makedonski podoben 
tako po organizaciji kot po številu 
članstva, spoprijemajo pa se tudi s 
podobnimi težavami, kot so naše. V 
Makedoniji so zelo pereče nadvse 
nizke povprečne učiteljske plače – 
trenutno ta znaša približno 300 evrov 
–, pri tem pa so učiteljice in učitelji v 
zadnjem obdobju nenehno pod priti-
skom politike, ki si prizadeva še pove-
čati njihovo učno obveznost in vezati 
njihovo plačo na uspešnost učencev 
na nacionalnih preverjanjih znanja. 
Srečanje z makedonskimi kolegi so 

predstavniki SVIZ združili tudi z 
ogledom skopskih vrtcev in šol. V 
obiskanem vrtcu Srnička je v posa-
meznem oddelku s tremi delavkami 
tudi 38 otrok, in sicer od  6. ure zjutraj 
do 18. ure popoldne. Osnovna šola 
Blaže Konecki Aerodrom Skopje je 
presenetila z zelo slabo opremljenos-
tjo, didaktičnih pripomočkov skoraj-
da nimajo, zelo dotrajani pa so tudi 
sami prostori šole. Žal ni stanje nič 
drugačno niti v gimnazijah ter tehnič-
nih in strokovnih šolah. A vpliv zelo 
slabih materialnih pogojev si prizade-
vajo čim bolj zmanjšati svojemu delu z 
mladimi zelo predani učiteljice in 
učitelji.  

Na Finskem trenutno pripravljajo re-
formo poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. Izjemnega pomena je, 
da je njihov izobraževalni sistem zelo 
odprt in fleksibilen ter kot tak dopušča 
prehode med poklicnim in splošnim 
izobraževanjem. Tudi učitelji praktič-
nega pouka imajo v tamkajšnji družbi 
enak ugled kot učitelji splošnih pred-
metov.  
 

Nagrada za čuvaje muzeja 
Kolektiv narodnega muzeja Bosne in 
Hercegovine je maja letos prejel po-
membno nagrado EU za kulturno 
dediščino – Europa Nostra in s tem 
potrditev za izjemno predanost pokli-
cu in ohranjanju kulturne dediščine. 
Zemaljski muzej je namreč po koncu 
vojne v BiH ostal brez ustanovitelja in 
skorajda brez sredstev za delovanje.  
Muzej so leta 2012 zaprli, »zaposleni« 
pa so nadaljnja tri leta prihajali v slu-
žbo, brez da bi za to prejeli plačilo, 
prav tako jim niso bili plačani pri-
spevki za zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje. Čuvaje muzeja, kot so se 

poimenovali, je vodila močna želja 
ohraniti aktiven muzej in zavedanje o 
pomenu kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov za lokalno skupnost. Na 
nevzdržne razmere so opozorili tudi s 
projektom »Ja sam muzej«, ki so ga na 
pobudo Skupnosti muzejev Slovenije 
podprli številni muzeji v Sloveniji, z 
več pismi podpore pa se je v reševanje 
statusa zaposlenih v muzeju vključil 
tudi SVIZ Slovenije. Naši članici Ire-
na Porekar Kacafura in dr. Aleksan-
dra Berberih-Slana sta avgusta lani 
sodelovali tudi v dežurstvu v Zemalj-
skem muzeju BiH. 

Dobitnikom letošnje nagrade Europa 
Nostra je v njihovih prizadevanjih, da 
bi muzej ponovno odprl vrata in poka-
zal javnosti, da so tamkajšnji eksponati 
svetovna in ne zgolj sarajevska dedi-
ščina, zaposleni pa dobili vse pravice iz 
delovnega razmerja, podporo lani po-
leti izrazil tudi SVIZ. Naši članici sta 
sodelovali tudi v dežurstvu v muzeju. 


