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Podpora stavkajočim pod okriljem 

Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije /Sviz/ 

in Visokošolskega sindikata Slovenije /Vss/ 

+ 
Voščilo za dan žená 

 
 

Tovarišice in tovariši, zdrave sile, 

 

pretekli buditelji so si prizadevali za izobraževalni, kulturni, nacionalni, politični dvig naroda s 

programskima devizama  Vsi za ljudsko prosveto!  ter  Kultura in prosveta, to naša bo osveta! 

Dasiravno za marsikoga dotrajani, sta za nas zimzeleni  –  in tudi zato je članstvo Sindikata Glosa z 

vami! Podpiramo jutrišnjo stavko in vaše zahteve, ker pozivate k odpravi nepravilnosti in popravi 

krivic, ker želite pravično ovrednotiti delovna mesta in nagraditi delavstvo za prizadevno delo, ker 

terjate kakovostne in dostopne javne storitve za vse prebivalce Republike Slovenije, ker preprečujete še 

hujše socialne posledice za zaposlene v javnem sektorju in razpad enotnega plačnega sistema in ker 

kličete k dostojanstvu ter zaščiti in izboljšavi drugih pravic delavca in človeka. 
 

Prav je, da se ne zadovoljite z drobtinicami z bogatinove mize. Vaša bitka je utemeljena! Kar 

udejanjate, je dobro za vse. 
 

In ker je nosilec vzgojno-izobraževalnega poslanstva nežni, a trdnejši spol, se ob današnjem prazniku 

spodobi krepko voščilo izpod peresa nobelovca Williama Geralda Goldinga: 

 

Ženske so nespametne, ko se pretvarjajo, da so enake moškim. Mnogo močnejše so! 

Karkoli daš ženski, bo naredila nekaj več. Če ji daš seme, ti dá otroka. Če ji daš hišo, ti dá dom. 

Če ji daš živila, ti naredí obrok hrane. Če ji daš nasmeh, ti podarí srce. 

Pomnoží in poveča vse, kar ji je dano. 

Bodi torej v primeru, če ji daješ sranje, pripravljen prejeti tono dreka. 

 
Srečno, drage naše borke, naj ne bo že jutri vse po starem, vsak dan bodi vaš dan! 

 
 

V Ljubljani, 8. marca 2022. 
 

 

                                    Mitja Šuštar 

          predsednik Sindikata Glosa 
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Козак від'їжджає  /  Kozakovo slovo 
 

/ukrajinska ljudska pesem o zaljubljencih, 

ki se razhajata zaradi vojne v srednjeveški Ukrajini/ 

 
 

Kozak se poslavlja, dekle joče: 

»Čemú me zapuščaš, kozak? 

Kozak, sokol moj, 

vzemi me s seboj 

v daljno Ukrajino!« 

 

»Dekle ljubo, 

le kaj boš počela v daljni Ukrajini?« 

»Šivala bom, tkala, 

zeleno žito žela 

v daljni Ukrajini ...« 

 

»Dekle ljubo, 

le kaj boš jedla v daljni Ukrajini?« 

»Suh kruh z vodo, 

samo da bom s teboj, srce, 

v daljni Ukrajini ...« 

 

»Dekle ljubo, 

le kje boš spala v daljni Ukrajini?« 

»V stepi pod vrbo, 

samo da bom s teboj, srce, 

v daljni Ukrajini ...« 

 

Kozak se poslavlja, dekle joče: 

»Čemú me zapuščaš, kozak? 

Kozak, sokol moj, 

vzemi me s seboj 

v daljno Ukrajino!« 

 
 

Kozak-vidyizhdzhaie-Cossack-Ukrainian-song.mp4 
 

/vir: YouTube/ 

http://www.sindikat-glosa.si/assets/extra_content/kozak-vidyizhdzhaie-cossack-ukrainian-song.mp4

