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Nadaljnje aktivnosti v predšolski vzgoji 
Približno dva meseca zatem ko so se 
pomočnice in pomočniki vzgojiteljic 
zbrali na protestnem shodu Za dostoj-
ne plače pomočnic in pomočnikov 
vzgojiteljic! pred sedežem Vlade RS, 
je bila 28. 11. 2016 v Ljubljani izpeljana 
razširjena izredna seja Sindikalne 
konference predšolske vzgoje. Na njej 
so se zbrali sindikalni zaupnice in 
zaupniki iz zavodov, v katerih ima 
SVIZ svoje članstvo, ter dodatni pred-
stavniki pomočnic in pomočnikov 
vzgojiteljic. Uvodoma je glavni tajnik 
SVIZ Branimir Štrukelj povzel aktiv-
nosti sindikata v začetem boju po-
močnic in pomočnikov vzgojiteljic za 
izboljšanje vrednotenja njihovega 
dela. Izpostavil je, da je ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport dr. 
Maja Makovec Brenčič pritrdila stali-
šču sindikata, da je delo pomočnic in 
pomočnikov vzgojiteljic spričo pove-
čevanja kompleksnosti nalog in odgo-
vornosti na njihovem delovnem me-
stu neustrezno vrednoteno, in zagoto-
vila, da bo ministrstvo poskrbelo, da 
se njihov položaj čimprej uredi. Pred 
predstavnicama resornega ministr-
stva – državno sekretarko dr. Andrejo 
Barle Lakota in vodjo sektorja za 
predšolsko vzgojo Vido Starič Holo-
bar – je spomnil tudi, da je SVIZ ko-
nec letošnjega oktobra na temelju 
soglasnega sklepa glavnega odbora 

sindikata na ministrstvo za izobraže-
vanje skladno s 13. členom Kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izo-
braževanja naslovil zahtevo za spre-
membo in dopolnitev le-te zaradi 
ustreznejšega vrednotenja in poime-
novanja dela pomočnic/pomočnikov 
vzgojiteljic/vzgojiteljev ter pozval k 
sklenitvi Dogovora o ustreznejšem 
vrednotenju in poimenovanju dela 
pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic 
in vzgojiteljev. Dr. Andreja Barle La-
kota je zbranim predstavila stališče 
ministrstva do obravnavane proble-
matike in ob tem ponovila, da se 
kompleksnost dela pomočnic in po-
močnikov vzgojiteljic povečuje, kar 
bodo na ministrstvu zelo natančno 
ovrednotili. Opis novega delovnega 
mesta bo umeščen v Zakon o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (ZOFVI) ter v Zakon o vrtcih 
(ZVrt), pri čemer naj bi bili vsi potreb-
ni postopki izpeljani najpozneje janu-
arja prihodnje leto. Državna sekretar-
ka je zagotovila tudi, da bo ministr-
stvo na vladi vztrajalo s predlogi za 
odpravo anomalij v plačnih skupinah 
J in D, prav tako pa si bo prizadevalo 
za ugodne dogovore z deležniki v 
predšolski vzgoji na lokalni ravni. S 
sklepi z izredne seje smo v SVIZ že 
seznanili tudi pristojno ministrico dr. 
Majo Makovec Brenčič. 

Na seji je bil soglasno sprejet sklep, da 
bo Sindikalna konferenca predšolske 
vzgoje, če resorno ministrstvo do kon-
ca tega koledarskega leta ne bo pri-
pravljeno začeti s pogajanji za skleni-
tev Aneksa h KPVIZ in vložiti ustrez-
nih sprememb ZOFVI in ZVrt v parla-
mentarno proceduro, januarja izpeljala 
protestni shod pred sedežem MIZŠ, ob 
morebitnem neustreznem reševanju 
problematike pa se bodo zaposleni v 
predšolski vzgoji izrekali tudi o stavki.  

V Filharmoniji napovedana stavka 
Zaposleni v orkestru Slovenske fil-
harmonije so za 5. 12. 2016 izglasovali 
stavko, s katero zahtevajo prenehanje 
žalitev in nespoštljivega odnosa s stra-
ni direktorja Damjana Damjanoviča 
in dirigenta Uroša Lajovica ter spoš-
tovanje pravic zaposlenih, vključno s 
predpisi za napredovanje članov or-
kestra. Napovedano stavko je sogla-
sno podprl Glavni odbor SVIZ, saj si 
sindikat želi, da bi se razmere v ugle-
dni umetniški ustanovi uredile. V 
SVIZ smo hkrati javno opozorili di-
rektorja SF, da njegove grožnje z izgubo 
ugleda Filharmonije pomenijo hud in ne-

dopusten pritisk na zaposlene, ki so se 
odločili za stavko. Slednja je ustavna 
pravica in je delodajalec ne sme ovi-
rati. Ministra za kulturo Antona Per-
šaka smo pozvali, naj sprejme stav-
kovni odbor orkestra ter se aktivno 
vključi v razreševanje vse hujšega 
konflikta med vodstvom in orkes-
trom. V SVIZ bomo tudi ob zadnjem 
dogajanju v Filharmoniji storili vse 
za obvarovanje članic in članov ozi-
roma zaposlenih, zlasti pa jih bomo 
zaščitili pred morebitnimi pritiski, 
povračilnimi ukrepi in drugimi na-
padi vodstva. 
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Proti enostranskim ukrepom vlade 
Na sedežu GO SVIZ je bila 8. 11. 2016 
izpeljana izredna seja glavnega odbo-
ra sindikata, na kateri je bilo v ospred-
ju aktualno dogajanje po tedaj propa-
dlih pogajanjih sindikatov javnega 
sektorja z Vlado RS. Glavni tajnik 
SVIZ Branimir Štrukelj je v razpravi 
izpostavil, da je z grožnjami o enos-
transkih ukrepih že na začetku poga-
janj, zavlačevanjem, nerazumnim 
vztrajanjem pri izhodiščnih zahtevah, 
poskusi enostranskega urejanja plač-
ne politike z izključitvijo zaposlenih 
in reprezentativnih sindikatov ter 
ultimati, ki niso mogli pripeljati do 
uspešnega zaključka pogajanj, za pro-
pad le-teh v celoti odgovorna Vlada 
RS. Spričo groženj Vlade RS, da bo 
enostransko spreminjala plačni 
sistem, se je GO SVIZ na izredni seji 
preimenoval v Glavni stavkovni od-
bor SVIZ (GSO SVIZ). Njegova te-
meljna naloga bo preprečiti enostran-
ske spremembe plačnega sistema v 

javnem sektorju in druge posege v 
pravice zaposlenih v javnem sektorju, 
skladno s sklepom s seje pa bo SVIZ 
za preprečitev enostranskih ukrepov 
uporabil vsa sredstva, ki jih omogoča 
statut sindikata. Članice in člani GO 
SVIZ so na izredni seji razpravljali 
tudi o ločenih pogajanjih Vlade RS z 
zdravniki in sklenili, da bo SVIZ v 
primeru kakršnegakoli dogovora o 
zvišanju plač oziroma napredovanjih 
zdravnikov takoj zahteval enake spre-
membe za primerljive poklice v viso-
kem šolstvu, raziskovalni dejavnosti 
in kulturi. Po koncu izredne seje so 
predsednica SVIZ Jelka Velički, 
predsednik Sekcije administrativno-
računovodskih delavcev SVIZ Slavko 
Rajh in glavni tajnik SVIZ Branimir 
Štrukelj vsebino  razprave, sprejete 
sklepe in odločitve s seje predstavili 
tudi na novinarski konferenci. Več na 
www.sviz.si.  

Nova izhodišča za pogajanja 
Zatem ko je ministrica za zdravje do-
segla dogovor s sindikatom Fides in 
so zdravniki zamrznili svojo stavko so 
se pojavili poskusi, zlasti s strani vla-
de, da bi sprla sindikate in se izvlekla 
iz nastale zagate, ki je posledica njene-
ga neresnega pristopa do pogajanj. 
Ob tem je predsednik Konfederacije 
sindikatov javnega sektorja in glavni 
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj poja-
snil, da sindikati javnega sektorja niso 
v sporu s Fidesom in ne nasprotujejo 
sporazumu med zdravniki in vlado 
RS, so pa vsak dan v vse ostrejšem 
konfliktu s slovensko vlado, ki za raz-
lične skupine javnih uslužbencev in 
uslužbenk v okviru enotnega plačne-
ga sistema uporablja povsem različna 
merila. Pogajanja s sindikati javnega 

sektorja tako niso propadla zaradi 
sporazuma z zdravniki, temveč spričo 
nerazumnega vztrajanja vlade, da bi 
večji del varčevalnih ukrepov odpra-
vili šele v letu 2019, in zato, ker se o 
odpravi drastičnega, osemodstotnega 
znižanja plač v »zujfovskem« letu 2012 
sploh ni pripravljena niti resno pogo-
varjati. Parafiranje sporazuma z 
zdravniki, s katerim si ti znatno iz-
boljšujejo plače in so si izposlovali z 
veljavnim plačnim sistemom nezdru-
žljive posebnosti, je druge sindikate 
javnega sektorja zgolj prisililo v raz-
mislek o preoblikovanju in prilagodi-
tvi njihovih zahtev dosežkom zdrav-
nic in zdravnikov. Prav zaradi tega 
nadaljevanje pogajanj na temelju prej-
šnjih izhodišč ni več mogoče. 

GO SVIZ se je na izredni seji preime-
noval v stavkovni odbor, katerega te-
meljna naloga bo preprečiti morebitne 
poskuse enostranskih sprememb plač-
nega sistema in druge posege v pravice 
zaposlenih v javnem sektorju. 

MIZŠ pozvali k umiku navodil 
Iz SVIZ smo ministrici za izobraževa-
nje, znanost in šport dr. Maji Mako-
vec Brenčič novembra poslali poziv k 
umiku navodil o povračilu stroškov 
prevoza na delo in z dela, ki so bila 
podana v okrožnici MIZŠ 26. 8. 2016. 
Z okrožnico, s katero so na MIZŠ po-
dali navodila o načinu obračunavanja 
povračila stroškov za prevoz na delo 
in z dela, je ministrstvo po mnenju 
SVIZ namreč preseglo svoje pristoj-
nosti in se postavilo v vlogo edinega 
zakonitega »razlagalca« veljavnih 
predpisov, tj. kolektivne pogodbe. 
Ministrico smo opozorili, da so navo-
dila o načinu obračunavanja stroškov 
za prevoz v zadnjih mesecih že pov-
zročila veliko trenj med zaposlenimi 
in ravnatelji v vrtcih in šolah po Slo-
veniji. Ob tem so ravnatelji ponekod 
sprejemali neustrezne in protipravne 

rešitve, ki jih bo treba odpraviti v čim 
krajšem času. V dopisu smo izposta-
vili tudi, da na neustreznost omenje-
nih navodil, kaže tudi dejstvo, da so 
na MIZŠ oktobra letos objavili še do-
daten dokument, s katerim prvotna 
navodila dodatno pojasnjujejo v 
osemintridesetih odgovorih na devet-
ih straneh. Ob tem pa je mogoče med 
navedenimi odgovori ponovno zasle-
diti neustrezno poznavanje in proti-
pravno razlago veljavnih določb 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za de-
javnost vzgoje in izobraževanja v RS 
(Ur. l. RS, št. 40/2012), s katerimi je 
konkretneje urejena pravica delavcev 
do povračila stroškov za prevoz na 
delo in z dela. Več na www.sviz.si.   

Ministrico dr. Majo Makovec Brenčič 
smo opozorili, da mora ministrstvo v 
novem navodilu o povračilu stroškov 
prevoza na delo in z dela, ki ga bomo 
socialni partnerji medsebojno uskladi-
li, zagotoviti poenoteno prakso po za-
vodih ter preprečiti posamezne zlora-
be in napačno uporabo materialnega 
predpisa. 
 

http://www.sviz.si/novice/3817/0/Proti-enostranskim-ukrepom-vlade
http://www.sviz.si/novice/3810/1/MIZ%C5%A0-pozvali-k-umiku-navodil
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Priznanje kakovosti slovenskih šol 
V SVIZ smo se s sporočilom za jav-
nost 30. 11. 2016 odzvali na odlične 
dosežke slovenskih osnovnošolcev in 
dijakov v znanju iz matematike in 
naravoslovja, ki so jih v okviru med-
narodnih raziskav trendov znanja na 
omenjenih področjih TIMSS 2015 in 
TIMSS Advanced 2105 podrobneje 
predstavili na Pedagoškem inštitutu v 
Ljubljani. Poudarili smo, da smo v 
sindikatu ponosni, da lahko zastopa-
mo učiteljstvo, ki je s svojim preda-
nim in kakovostnim delom odločilno 
prispevalo k izjemnim dosežkom na-
ših šolarjev, ter da je slovenski izobra-
ževalni sistem zgled za več kot 50 dr-
žav, ki so sodelovale v raziskavah 
TIMSS 2015. Zapisali smo tudi, da je 

zaskrbljujoče, da Slovenija ob tem 
izstopa po velikem nezaupanju v šol-
ski sistem in nizkih stališčih do zna-
nja in učenja, ter opozorili na odgo-
vornost slovenske politike, ki z že ne-
kajletnim kontinuiranim zmanjševa-
njem sredstev za izobraževanje vztraj-
no marginalizira pomen tega ključne-
ga področja. Odlični dosežki naših 
šolarjev namreč niso samoumevni in 
neodvisni od sredstev, ki jih država 
nameni za izobraževanje. Oblast smo 
zato pozvali, naj znanju prizna vre-
dnost, ki mu pripada, ter poveča vla-
ganje v izobraževanje in tako prepreči 
sicer neogibno dolgoročno poslabša-
nje kakovosti slovenskih šol. Več na 
www.sviz.si. 

Sklenili niz jesenskih posvetov 
Po dozdajšnjih oktobrskih in novem-
brskih srečanjih s članicami in člani 
SVIZ se je niz letošnjih jesenskih po-
svetov sklenil s sestankom glavnega 
tajnika SVIZ Branimirja Štruklja in 
strokovne službe SVIZ s članstvom z 
območnih odborov SVIZ Celje, Zasa-
vje, Slovenska Bistrica, Slovenske 
Konjice, Šmarje pri Jelšah v Celju 21. 
11. 2016 ter s sestankom s članicami in 
člani z območnih odborov Posavje, 
Novo mesto in Bela Krajina v Krškem 
23. 11. 2016.  Glavni tajnik SVIZ Brani-
mir Štrukelj je v uvodu v zadnji sreča-
nji kot že na vseh dozdajšnjih kot 
ključno temo, ki zaposluje sindikat v 
zadnjem obdobju, izpostavil proble-
matiko dogajanja na področju poga-
janj sindikatov javnega sektorja z Vla-
do RS o plačah in stroških dela javnih 
uslužbencev v prihodnjih nekaj letih 
ter o odpravi še veljavnih varčevalnih 
ukrepov. S članstvom je spregovoril 
tudi o možnosti stavke, saj vlada s 
svojim ravnanjem – tudi z ločenimi 
pogajanji z zdravniškim sindikatom – 

sporoča, da je mogoče do resnih, vse-
binskih pogajanj za izboljšanje vre-
dnotenja dela delavk in delavcev priti 
le z uporabo tega skrajnega sredstva. 
Naslednja pereča in pomembna tema, 
ki je bila obravnavana na jesenskih 
posvetih s članstvom je bilo vprašanje 
urejanja delovnega časa učiteljev z 
ozirom na poročilo, ki ga je na to te-
mo pripravilo Računsko sodišče RS. 
Tudi v razpravi v Celju in Krškem so 
navzoči članice in člani SVIZ opozo-
rili na številne vidike problematike 
urejanja delovnega časa v vzgoji in 
izobraževanju, in sicer so izpostavili 
doprinos ur, delovno obveznost knjiž-
ničarja in plačilo ur za skrbništvo nad 
učbeniškim skladom, delovno obvez-
nost svetovalnega delavca, nadome-
ščanja, zahteve posameznih vodstev, 
da učitelji sodelujejo pri organizaciji 
krajevnih in občinskih prireditev, a se 
to njihovo delo finančno ne ovredno-
ti. Več o vseh posvetih s članstvom na 
www.sviz.si.  

Z dosežki učencev in dijakov v raziska-
vi TIMSS 2015 je Slovenija postala 
zgled za izobraževalni sistem, ki dose-
ga visoko matematično in naravoslov-
no znanje.  

Dejavnosti odbora za enakost 
Januarja prihodnje leto bosta minili 
dve leti, odkar v okviru SVIZ deluje 
Odbor za enakost SVIZ Slovenije, v 
katerem si zainteresirane članice in 
člani sindikata tudi po vzoru Evrop-
skega združenja učiteljskih sindikatov 
(ETUCE) in številnih posameznih 
evropskih in svetovnih sindikatov v 
sklopu svojega delovanja prizadevajo 
spodbujati širše zavedanje o pomenu 
enakovredne zastopanosti obeh spo-
lov na vseh ravneh družbe. Delovanje 
za skupno dobro namreč zahteva 
združevanje in vključevanje obeh spo-
lov, družba pa mora omogočati udeja-
njati vse potenciale tako moškim kot 
ženskam. Članice in član odbora za 
enakost so na svojem zadnjem sestan-
ku 29. 11. 2016 sklenili, da bodo tudi v 

prihodnje opozarjali na pojavljanje 
neenakosti po spolu, dosledno spoš-
tovanje pravic žensk in politike ena-
kih spolov ter zagovarjanje enakosti 
kot temeljne vrednote. Prav tako bo 
odbor nadaljeval z organizacijo različ-
nih dogodkov, s katerimi bo pripo-
mogel k povečevanju zavedanja o po-
menu odpravljanja vseh vrst na spolu 
temelječih stereotipov ter o pomenu 
uveljavljanja enakosti spolov v družbi. 
Že v začetku januarja bo na sedežu 
GO SVIZ izpeljano omizje »Revščina 
zaposlenih ter tveganje revščine in 
socialne izključenosti po upokojitvi« z 
dr. Vesno Leskošek s Fakultete za 
socialno delo v Ljubljani in dr. Majdo 
Hrženjak z Mirovnega inštituta.  

Novembra so bili izpeljani posveti 
glavnega tajnika SVIZ in strokovne 
službe sindikata s članstvom z območ-
nih odborov Obala, Postojna in Ilirska 
Bistrica; Pomurje, Lenart, Ptuj in 
Ormož; Velenje in Koroška; Celje, Za-
savje, Slovenska Bistrica, Slovenske 
Konjice, Šmarje pri Jelšah ter  naza-
dnje s članstvom z območij Posavje, 
Novo mesto in Bela Krajina.    

Z Odbor za enakost SVIZ je v tem letu 
organiziral predavanje o aktivnem 
državljanstvu, enakosti spolov in me-
dijih ter dva dogodka na temo vključe-
vanja otrok priseljencev v slovenske 
vrtce in šole.  
 

http://www.sviz.si/novice/3833/0/TIMSS-2015-priznanje-kakovosti-slovenskega-%C5%A1olstva
http://www.sviz.si


O izobraževanju priseljencev 
V organizaciji Izobraževalne interna-
cionale in švedskega učiteljskega sin-
dikata Lärarförbundet je v švedski 
prestolnici od 21. do 23. 11. 2016 pote-
kala konferenca o izobraževanju be-
guncev in migrantov, ki v zadnjem 
obdobju v velikem številu prihajajo v 
evropske države. Švedski minister za 
izobraževanje Gustav Fridolin je v 
vlogi predstavnika države gostiteljice 
povedal, da se Švedska srečuje z mi-
gracijami že od 60. let minulega stole-
tja, a so se po obsežnem begunskem 
valu letos spomladi znašli pred števil-
nimi povsem novimi izzivi. Poudaril 
je, da morajo posamezne države poleg 
povečanja sredstev za izobraževanje 
in ustreznih prostorskih zmogljivosti 
zagotoviti predvsem kakovostno 

sistemsko podporo šolam in učite-
ljem in jih ne prepustiti lastni iznaj-
dljivosti. Na Švedskem v skladu s tem 
vpeljujejo dodatni predmet o izobra-
ževanju priseljencev v začetno pouče-
vanje za učiteljski poklic na univer-
zah. O razmerah in pristopih k pouče-
vanju priseljencev so približno 200 
navzočim iz 46 držav na konferenci 
med drugimi spregovorili učiteljice in 
učitelji ter drugi predstavniki pedago-
ške stroke iz Turčije, Italije, Grčije, 
Nemčije, Palestine, Jordanije in Liba-
nona. Švedski učiteljski sindikat je v 
sklopu dogodka omogočil tudi vpo-
gled v organizacijo dela in pouka na 
dveh stockholmskih šolah, ki ju obi-
skuje visok delež otrok s priseljen-
skim ozadjem.        

Evropski kongres glasbenikov 
V Beogradu je v organizaciji Zveze 
glasbenih umetnikov Republike Srbi-
je od 4. do 6. 11. 2016 potekal enajsti 
evropski kongres Svetovne zveze 
glasbenikov (FIM). Več kot petdeset 
delegatk in delegatov iz sedemindvaj-
setih evropskih držav in Izraela se je v 
okviru nacionalnih predstavitev sez-
nanilo z novostmi s področja glasbe-
nih umetnosti v posameznih državah. 
Med osrednjimi temami kongresa so 
govornice in govorniki spregovorili o 
nestandardnih oblikah zaposlovanja v 
kulturi, predstavili konvencijo CI-
TES, njeno implementacijo in vpliv 
na mobilnost glasbenih instrumen-
tov, zdravstvene težave glasbenic in 
glasbenikov, enakost med spoloma v 
glasbenem sektorju, pogajanja TISA 
in CETA, vlogo sindikatov v pogaja-

njih in vpliv morebitne uveljavitve 
sporazuma na ureditev glasbenega 
sektorja v Evropi, o direktivi EU v 
zvezi z avtorskimi in izvajalskimi pra-
vicami, predstavljeni pa so bili tudi 
dosežki mednarodne akcije FIM 
»glasbeni inštrumenti na avionih«. 
Ustanovljena je bila balkanska sekcija 
FIM, ki bo povezovala države Balkana 
in nekatere druge evropske države, ki 
se soočajo s sorodno problematiko na 
področju sektorja glasbe. V imenu 
SVIZ se je kongresa udeležil mag. 
Klemen Hvala, podpredsednik Sindi-
kalne konference kulturnih organiza-
cij. Ob koncu kongresa je FIM najavil 
naslednje srečanje delegatk in delega-
tov, ki bo izpeljano maja 2017, ko bo v 
Montrealu potekala 4. mednarodna 
konferenca orkestrov.  

Vsakdan na šoli, ki jo obiskujejo veči-
noma otroci iz priseljenskih družin, so 
udeleženim na konferenci o izobraže-
vanju beguncev in migrantov približali 
učenke in učenci osnovne šole Enbac-
ksskolan v Stockholmu. 

Promocija zdravja v vrtcu 
Projekt Skupaj za zdravje je nastal v 
projektnem partnerstvu med Konfe-
deracijo sindikatov javnega sektorja 
Slovenije, Inštituta za produktivnost 
in Zavoda ZVIS, finančno pa ga je 
podprl Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije. Eden od ciljev pro-
jekta je bila izvedba dobre prakse v 
izbranem vrtcu, pri čemer so potekale 
naslednje dejavnosti: predstavitev 
projekta vodstvu in zaposlenim, obli-
kovanje skupine za promocijo zdravja 
ter določitev vodje skupine, usposab-
ljanje skupine za promocijo zdravja za 
sodelovanje in pripravo načrta, anali-
za stanja zdravja (narejena na podlagi 
OPSA vprašalnika) ter priprava poro-
čila, analiza poročila in določitev pri-
oritetnih področij, planiranje načrta 
za promocijo zdravja, predstavitev 
vodstvu ter dogovor o načrtu promo-

cije zdravja, izvajanje aktivnosti in 
evalvacije aktivnosti. Načrt promocije 
zdravja je živ dokument, ki se lahko 
po potrebi spreminja in prilagaja. Po-
membno vlogo pri izvedbi in motivi-
ranju zaposlenih za sodelovanje ima 
skupina za promocijo zdravja, ključne 
so njene strategije in omejitve. Vodja 
skupine mora zato imeti dobre spo-
sobnosti povezovanja in komunicira-
nja. Skupina za promocijo zdravja je 
usposobljena za vodenje promocije 
zdravja na delovnem mestu. Projekt v 
vrtcu je trajal od septembra 2015 do 
oktobra 2016, vanj pa je bilo vključe-
nih 113 zaposlenih. Ob koncu projekta 
je potekala predstavitev rezultatov 
analize stanja zdravja, predstavitev 
načrta za promocijo zdravja ter delav-
nice s strategijami za obvladovanje 
stresa.  

»Zaposleni in skupina za promocijo 
zdravja so bili z izpeljanimi projektni-
mi aktivnostmi zelo zadovoljni, njiho-
vo dejavnost pa bomo podpirali in 
spremljali tudi v prihodnje,« je še zapi-
sala mag. Maruška Željeznov Seničar.  


