
 

 

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ visokega šolstva in znanosti 
 
 
 

Ljubljana, 3. septembra 2021 

 
 
Spoštovani kolegice in kolegi,  
 
vabimo vas na dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ visokega 
šolstva in znanosti, ki bo potekal 
 

v ponedeljek, 13. septembra in torek, 14. septembra 2021 v Ankaranu,  
Hotel Convent, Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran. 

 
 

Sprejem udeleženk in udeležencev: ponedeljek, 13. septembra 2021, registracija od 9. do 10. 
ure.  
 
Začetek izobraževalnega seminarja: ponedeljek, 13. septembra 2021, ob 10. uri. 
 
Prijavnico za dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike, ki jo prilagamo 
temu vabilu, nam, prosimo, izpolnjeno pošljite najpozneje do ponedeljka, 6. septembra 2021, 
na naslov GO SVIZ, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, po faksu na številko 01 24 40 920 ali po e-
pošti na naslov tanja.bukac@sviz.si . Zaradi velikega povpraševanja, prosim, da se držite roka za 
prijavo. 
 
Če se kot sindikalni zaupnik/zaupnica izobraževalnega seminarja ne morete udeležiti, zagotovite 
udeležbo svojega namestnika ali namestnice.   
 
Obveščamo vas, da bo izobraževalni seminar izpeljan ob spoštovanju higienskih ukrepov za 
preprečevanje okužbe s covidom-19 (razkuževanje rok in nošenje mask) in ob izpolnjevanju 
pogojev PCT, kar smo kot organizatorji dolžni preverjati. Ob registraciji boste torej potrebovali 
ustrezne dokumente o izpolnjevanju pogojev PCT, zato vas vljudno prosimo, da si jih pripravite 
že vnaprej.  
 
SVIZ Slovenije bo vabljenim povrnil stroške v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov 
funkcionarjem in članom SVIZ Slovenije za udeležbo na sindikalnih aktivnostih.  
 
Izobraževalni seminar bo fotografiran in posnet za namen objave na spletni strani SVIZ in v         
e-Svizovih novicah ter za arhiv sindikata. 
 
Doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi znaša 25 evrov. 
 
Z lepimi pozdravi, 
 
dr. Jože Pungerčar, l. r.,                     Nadja Götz, l. r.,             
predsednik Sindikalne konference      pomočnica glavnega tajnika SVIZ 
visokega šolstva in znanosti                                             
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P  R  O  G  R  A  M    S  E  M  I  N  A  R  J  A 
 
 

1. dan  - ponedeljek, 13. september 2021 

 
10.00 – 10.30  Nagovor predsednika sindikalne konference 

dr. Jože Pungerčar, predsednik sindikalne konference  
    
10.30 – 12.00 Aktualna dogajanja, pomembna za članstvo SVIZ  
   Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije 
 
12.00 – 13.30  Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih 
 Predstavnik Informacijske pooblaščenke RS  
 
13.30 – 15.30 KOSILO 
 
 
15.30 – 16. 30  Predstavitev sindikalnih stališč o (predlogu) Zakona o nacionalnem demografskem 

skladu in priprave na razpis naknadnega zakonodajnega referenduma 
 Martina Vuk, strokovna sodelavka za pravne zadeve, KSJS Slovenije 
 
16.30 – 17.00 Predstavitev ugodnosti, ki jih članom SVIZ nudi Delavska hranilnica  

predstavnik Delavske hranilnice 
 
17.00 – 18.30  Novosti na področju zdravil in cepiv proti covidu-19: Kdo je David in kdo Goljat? 
 prof. dr. Borut Štrukelj, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 
 
  
20.00   VEČERJA 
 
 
 

2. dan – torek, 14. september 2021 

 
9.00 – 10.30  Najbolj pogosta pravna vprašanja  
 Anja Korošec, strokovna služba SVIZ  
  
10.30 - 11.00  ODMOR 
 
11.00 – 12.30 MIZŠ – predstavitev novosti in aktualnih predlogov s področja delovanja MIZŠ 

dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost in dr. Franci Janžekovič, 
generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo 

 
12.30 – 13.00  ODMOR    
 
13.00 – 15.00  Sindikalna konferenca 
   dr. Jože Pungerčar, predsednik sindikalne konference 
 
    
15.00    ZAKLJUČEK SEMINARJA, KOSILO 
 
 


