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Svizove novice so pri vas vsak mesec med šolskim 

letom. Vse do zdaj izdane številke (od junija 2011) so 

dostopne tukaj. 

 

Vaše prispevke, predloge in mnenja pričakujemo na:  

info@sviz.si. Več vsebin  najdete na naši spletni strani.  
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04 Predali sredstva za odkup hiše 

Odgovori političnih strank  
V luči letošnjih državnozborskih volitev smo 
iz SVIZ konec letošnjega marca na politične 
stranke, ki se bodo potegovale za vstop v 
parlament in vlado, naslovili prošnjo, naj se 
ob postavljenih vprašanjih jasno opredelijo 
do problematike neustreznega vrednotenja 
vzgojno-izobraževalnega dela, od vrtca do 
univerze, ter se konkretno izrečejo o statu-
su učitelja razrednika in o povečanju karier-
nih razponov strokovnih delavk in delavcev 
v vzgoji in izobraževanju. V določenem 
dvotedenskem roku za odziv, tj. do 11. 4. 
2018, so na SVIZ prispeli odgovori osmih 
strank, in sicer smo jih prejeli od SNS, SDS, 
Stranke Alenke Bratušek, Dobra država, SD, 
Levica, DeSUS in N.Si, naknadno pa še od 
SMC in stranke Solidarnost. Po večkratnih 
pozivih nam je z zamikom nazadnje svoja 
stališča le posredovala tudi Lista Marjana 
Šarca. SVIZ je odločitev o posredovanju 

vprašanj strankam o stavkovnih zahtevah 
SVIZ sprejel na seji svojega Glavnega stav-
kovnega odbora, člani tega organa pa so 
takrat izpostavili, da bo SVIZ nasprotoval 
razvrednotenju vzgojno-izobraževalnega 
dela, ki se krepi vse od leta 2012, in bo, 
kolikor dolgo bo treba, vztrajal, da se trend 
marginalizacije teh za razvoj vsake družbe 
ključnih področij zaustavi in preobrne. Na 
politične stranke je zato naslovil poziv, naj 
se pred volitvami jasno opredelijo do za-
htev SVIZ, saj se bodo članice in člani SVIZ 
ter ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju 
tudi na temelju njihovih odgovorov morda 
laže odločili, kateri od strank bodo na voli-
tvah namenili svoj glas. Iz SVIZ smo na poli-
tične stranke 11. 4. 2018 naslovili tudi vpra-
šanja za dejavnosti raziskovanja in kulture, 
njihove odgovore pa bomo prav tako pred-
stavili, ko jih bomo prejeli.   

Vprašanja, ki smo jih iz SVIZ naslovili na poli-
tične stranke, ki bodo sodelovale na parla-
mentarnih volitvah, prav tako pa njihove 
odgovore objavljamo na tej povezavi.  

Posvet predsednic in predsednikov območij 
Na sedežu SVIZ na Oražnovi ulici v Ljubljani 
so se 19. 4. 2018 na posvetu zbrali predse-
dnice in predsedniki 27 območnih odborov 
sindikata. V ospredju dogodka je bila raz-
prava o nadaljevanju uveljavljanja stavkov-
nih zahtev SVIZ, v uvodu v katero je glavni 
tajnik Branimir Štrukelj predstavil stališča 
političnih strank, ki kandidirajo na držav-
nozborskih volitvah, do vzgoje in izobraže-
vanja ter zaposlenih na teh področjih. Pou-
daril je, da so se vse stranke, ki so se odzva-
le, do vprašanj SVIZ opredelile pozitivno, a 
ob tem opozoril, da se sicer vzgoja in izo-
braževanje ne pojavljata med glavnimi cilji, 
ki jih stranke izpostavljajo v svojih progra-
mih. V nadaljevanju sestanka so zbrani 
spregovorili o možnosti izvedbe protestne-
ga shoda sindikalnih zaupnic in zaupnikov 
pred volitvami ter se posvetovali o jesen-
skih aktivnostih za uresničitev stavkovnih 
zahtev. Dotaknili so se tudi vprašanja skup-

nega ali ločenega nadaljevanja pogajanj 
sindikatov javnega sektorja z vlado. V 
drugem delu sestanka so predsednice in 
predsedniki območij v luči priprav na 10. 
kongres SVIZ, ki bo potekal novembra 
letos, podali informacije o volitvah funkci-
onarjev sindikata, ki v tem času potekajo v 
zavodih s področja vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture, kjer je organiziran 
SVIZ.  

https://www.sviz.si/svizove-novice/
http://www.sviz.si
https://www.sviz.si/o-raziskovalni-dejavnosti-in-kulturi/
https://www.sviz.si/o-raziskovalni-dejavnosti-in-kulturi/
https://www.sviz.si/stranke-o-stavkovnih-zahtevah-sviz-a/
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Ureditev delovnega časa učiteljev 
V SVIZ smo aprila izpeljali sedem posvetov z 
naslovom »Nova ureditev delovnega časa 
učiteljev« za sindikalne zaupnice in zaupni-
ke v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prila-
gojenim programom in srednjih šolah. Na-
men srečanj v Ljubljani, Prestranku, Mari-
boru, Novem mestu in Celju je bil članstvo 
in druge zaposlene v šolah prek sindikalnih 
zaupnic in zaupnikov seznaniti z novo uredi-
tvijo delovnega časa učiteljev v osnovnih in 
srednjih šolah, ki je bila uveljavljena s Ko-
lektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v RS avgusta lani in ki se bo 
začela uporabljati z začetkom prihodnjega 
šolskega leta, tj. s 1. 9. 2018. Strokovna 
sodelavka SVIZ za pravne zadeve Jadranka 
Zupanc, pomočnik glavnega tajnika Marjan 
Gojkovič in predstavnik Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport so na posvetih 
predstavili usklajena stališča SVIZ in šolske-
ga ministrstva glede posameznih elemen-

tov nove ureditve ter ugotovitve s šol, na 
katerih je bilo v letošnjem šolskem letu 
vzpostavljeno poskusno spremljanje učin-
kov nove ureditve delovnega časa učiteljev, 
ter odgovarjali na vprašanja navzočih članic 
in članov SVIZ. Na spletni strani www.sviz.si 
predstavitev objavljamo v celoti, prav tako 
pa je tam dostopno drugo gradivo, poveza-
no z novim delovnim časom učiteljev. 

Sredstva za nujne programe v kulturi 

Pred napovedanim izrednim zasedanjem 
Državnega zbora, na katerem naj bi poslanke 
in poslanci ob nekaterih drugih zakonskih 
predlogih odločali tudi o Zakonu o zagotav-
ljanju sredstev za nekatere nujne programe 
RS v kulturi, smo iz SVIZ nanje 24. 4. 2018 
naslovili poziv k odgovornemu ravnanju ter 
podpori in sprejetju omenjenega zakona. 
Poudarili smo, da gre za zakon, ki je za kul-
turo in zaposlene v njej izjemnega pomena 
in bi v sektor, ki že več let nujno potrebuje 
skrb in vlaganje, da bi preprečili nadaljnje 
zapostavljanje in propadanje tako sektorja 
kot konkretne kulturne infrastrukture, pri-

nesel prepotrebnih 122 milijonov evrov. 
Izpostavili smo še, da naša država že več let 
ne vlaga v vzdrževanje kulturne infrastruk-
ture in »na splošno zapostavlja ta temelj 
narodove identitete, obenem pa je predla-
gani zakon, ki predvideva 122 milijonov 
proračunskih sredstev za področje kulture 
do leta 2026, del koalicijske pogodbe, ima 
podporo koalicijskih strank in kulturnikov, a 
mu zaradi napovedane obstrukcije seje 
grozi, da vsemu navkljub ne bo sprejet.« 
Izredna seja nato ni bila izpeljana, ker ni bil 
potrjen dnevni red.  

V SVIZ smo aprila izpeljali sedem posvetov s 
sindikalnimi zaupnicami in zaupniki o novi 
ureditvi delovnega časa učiteljev, ki se bo 
začela uporabljati z začetkom šolskega leta 
2018/2019.   
 

Delo je nujno bolje ovrednotiti 
Ob robu sprejetja zakona o socialnovarstve-
nih prejemkih, skladno s katerim se osnovni 
znesek minimalnega dohodka oziroma de-
narne socialne pomoči do konca letošnjega 
leta za najbolj ranljivo skupino v socialni 
politiki povečuje z zdajšnjih 297 na 385 
evrov, smo v SVIZ v sporočilu za javnost 23. 
4. 2018 to zvišanje podprli. Ob tem smo 
opozorili, da omenjeni znesek zagotavlja 
številnim, ki živijo pod pragom revščine, 
dostojnejše življenje, a - kot kaže tudi izra-
čun ministrstva za delo - samska oseba z 
njim še zmeraj ne more pokriti najnujnejših 
mesečnih življenjskih stroškov. Delodajalce 
smo ob njihovih očitkih, da politika s povi-
šanjem zneska denarne socialne pomoči 
spodbuja delovno pasivnost in ruši razmer-
ja med plačami tistih, ki delajo, in tistimi, ki 
prejemajo zgolj socialne transferje, pozvali, 

naj zaposlenim povišajo plače in izboljšajo 
pogoje dela. Ob upoštevanju visoke gospo-
darske rasti, izrazitega povečevanja dobič-
kov podjetij, rasti produktivnosti in dejstva, 
da so plače v Sloveniji nizke, smo v SVIZ 
namreč prepričani, da za delovno aktivne še 
zdaleč ni toliko destimulativna dostojnejša 
socialna pomoč, ki jo prinaša novela zakona 
o socialnovarstvenih prejemkih, kot to da ti 
za svoje delo, ki ga pošteno opravljajo, 
prejemajo prenizke plače. SVIZ se je tudi v 
skladu z omenjeno problematiko razlike 
med prihodki brezposelnih na eni strani ter 
delavcev in upokojencev na drugi v prete-
klosti med drugim že večkrat odločno za-
vzel za višjo minimalno plačo oziroma pre-
novo zakona o minimalni plači. Podrobneje 
tukaj.  

Iz SVIZ smo poslanke in poslance pozvali k 
udeležbi na seji Državnega zbora in glasova-
nju za sprejetje Zakona o zagotavljanju sred-
stev za nekatere nujne programe RS v kulturi 
ter ob tem izpostavili, da gre za pomembna 
in dolgoročnejša vprašanja, ki zadevajo uso-
do naše celotne države, ne pa zgolj za igro 
političnega prestiža in uveljavljanja principov 
v predvolilni funkciji. 

V SVIZ smo ob podpori višji denarni social-
ni pomoči pozvali delodajalce, naj zaposle-
nim povišajo plače in izboljšajo pogoje 
dela.    

https://www.sviz.si/delovni-cas-uciteljev/
https://www.sviz.si/poziv-sviz-a-poslancem-pred-zadnjo-sejo-dz/
https://www.sviz.si/delo-je-nujno-bolje-ovrednotiti/
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Znanost in raziskovanje pomenita razvoj! 
Ob shodu »Zakaj ne za znanost?« smo v 
SVIZ 18. 4. 2018 izrazili vso podporo sloven-
skim raziskovalcem in raziskovalkam, znan-
stvenicam in znanstvenikom, ki so z organi-
zacijo dogodka po lanskoletnem množič-
nem shodu ponovno opozorili, da se mora-
jo razmere, v katerih so znanstvenorazisko-
valna dejavnost in zaposleni v njej v naši 
državi primorani delovati, nujno izboljšati. 
Pridružili smo se odločnemu namenu orga-
nizacijskega odbora shoda, da bodo pred-
stavniki znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
vztrajali pri tem, da bo slovenska oblast 
znanost končno prepoznala kot priložnost 
ter uvidela, da naša država nemudoma 
potrebuje zakon o znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti, ki bo razvoj podpiral in ne zavi-
ral. Prav tako smo izrazili strinjanje, da je 
nujno ustaliti urnik projektnih razpisov in 
da znanstvenoraziskovalna dejavnost po-
trebuje programsko usmerjeno financira-

nje, ki bo po obsegu primerljivo s povpre-
čjem Evropske unije. Na povsem zgrešeno 
politiko države na področju raziskovanja ter 
izobraževanja in kulture SVIZ sicer opozarja 
že več let. Pred dobrimi tremi je s peticijo 
Za ohranitev kakovostnega javnega izobra-
ževanja in odličnosti raziskovalnega dela 
sindikat vlado pozval, naj nemudoma pre-
neha z uničujočo prakso zmanjševanja sred-
stev za javno izobraževanje in raziskovanje, 
ki se ponavlja že daljše obdobje. Odhajajo-
ča vlada resnega interesa, da bi se trend 
družbene marginalizacije omenjenih podro-
čij zaustavil in obrnil, ni pokazala. Poskus 
sprejetja novele Zakona o znanstvenorazi-
skovalni dejavnosti je prišel prepozno in ko 
je kazalo, da bo mogoče znanosti sistemsko 
zagotoviti stabilnejše financiranje, je Mini-
strstvo za finance povečevanje sredstev 
onemogočilo.  

KSJS v novo štiriletno obdobje 

V Ljubljani je bil 10. 4. 2018 izpeljan peti 
kongres Konfederacije sindikatov javnega 
sektorja Slovenije (KSJS), katere član je tudi 
SVIZ. Delegatke in delegati iz sindikatov 
članic konfederacije – Sindikata vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, 
Sindikata zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni 
negi Slovenije, Policijskega sindikata Slove-
nije, Neodvisnega sindikata delavcev ljub-
ljanske univerze, Sindikata delavcev v pra-
vosodju in Sindikata javnih uslužbencev 
Slovenije – so na dogodku med drugim 
sprejeli poročilo o delovanju v preteklem 
mandatnem obdobju, spremembe in dopol-
nitve statuta KSJS, program za prihodnje 
štiriletno obdobje, volili predsednika in 
potrjevali vprašanja, ki jih bodo naslovili na 
politične stranke. Kot predsednik je bil za še 

eno obdobje izvoljen glavni tajnik SVIZ Bra-
nimir Štrukelj, ki je že doslej uspešno vodil 
konfederacijo in pomembno prispeval k 
njeni prepoznavnosti v javnosti. KSJS je pod 
njegovim vodstvom utrdila svoj položaj v 
socialnem dialogu v Sloveniji in v pogojih 
ekonomske in finančne krize odločilno pri-
spevala k ohranitvi pravic javnih uslužben-
cev. Po koncu kongresa je bil organiziran še 
prvi regionalni posvet v okviru projekta 
KSJS »Skupaj nad izzive trga dela«, na kate-
rem so bili udeleženim predstavljeni nacio-
nalni ukrepi za aktivno staranje zaposlenih 
na delovnem mestu, uporaba sistema kvali-
fikacij v vseživljenjskem učenju ter delovno-
pravna varnost zaposlenih v Sloveniji. Za 
več o kongresu KSJS klik na to povezavo.   
 

Čeprav so politične odločitve o statusu zna-
nosti in financiranju raziskovalnega področja 
za našo državo strateškega pomena, velika 
večina političnih strank, ki se udeležujejo 
državnozborskih volitev, temu vprašanju ne 
namenja nobene pozornosti. 

Kako uspešni so priseljenci v šoli? 
OECD je v svoji mesečni publikaciji PISA in 
Focus namenila pozornost tudi vprašanju, 
kako uspešni so na svoji izobraževalni poti 
otroci in mladostniki, ki imajo priseljensko 
ozadje. Ob tem OECD  v poročilu How do 
the performance and well-being of stu-
dents with an immigrant background com-
pare across countries? ugotavlja, da je bilo 
v njenih državah članicah leta 2015 v pov-
prečju 23 odstotkov 15-letnikov, ki so bili 
rojeni v tujini ali pa je tujec vsaj eden od 
njihovih staršev, pri čemer se je omenjeni 
delež od leta 2003 zvišal za šest odstotnih 
točk. Eden od temeljnih izsledkov je tudi, 
da so akademski dosežki učencev priseljen-
cev prve generacije (tj. tistih, ki so bili rojeni 
v tujini in imajo starše tujce) v primerjavi z 

učenci, ki priseljenskega ozadja nimajo, 
slabši, prav tako pa se je pokazalo, da ne 
izražajo velike pripadnosti šoli, v šoli občuti-
jo več nelagodja in so tudi na splošno manj 
zadovoljni z življenjem. V OECD pa poudar-
jajo, da je raziskava obenem pokazala, da je 
več učencev priseljencev prve generacije 
kot učencev, ki priseljenskega ozadja nima-
jo, izrazilo veliko motivacijo, da bi bili uspe-
šni. V povprečju v državah OECD tako kar 
51 odstotkov učencev priseljencev prve 
generacije ni doseglo temeljnih ravni znanja 
v branju, matematiki in naravoslovju, 41 
odstotkov jih je izrazilo nizko pripadnost 
šoli, 31 odstotkov pa majhno zadovoljstvo z 
življenjem. Za več tukaj!  
 

Kot predsednik konfederacije, ki združuje 
sedem sindikatov in predstavlja njihovih 
73.000 članic in članov, je bil na zadnjem 
kongresu za še en mandat potrjen glavni 
tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.   

https://www.sviz.si/znanstveno-raziskovalna-dejavnost-pomeni-razvoj/
https://www.sviz.si/znanstveno-raziskovalna-dejavnost-pomeni-razvoj/
https://www.sviz.si/znanstveno-raziskovalna-dejavnost-pomeni-razvoj/
https://www.sviz.si/5-kongres-konfederacije-sindikatov-javnega-sektorja-slovenije/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-do-the-performance-and-well-being-of-students-with-an-immigrant-background-compare-across-countries_a9e8c1ab-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-do-the-performance-and-well-being-of-students-with-an-immigrant-background-compare-across-countries_a9e8c1ab-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-do-the-performance-and-well-being-of-students-with-an-immigrant-background-compare-across-countries_a9e8c1ab-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-do-the-performance-and-well-being-of-students-with-an-immigrant-background-compare-across-countries_a9e8c1ab-en
https://www.sviz.si/kako-uspesni-so-v-soli/


Predali sredstva za odkup hiše 
Na Zgornjem Kocjanu blizu Radencev smo 
6. 4. 2018 naši članici, ki se je znašla v neza-
vidljivi življenjski preizkušnji in nevarnosti, 
da bi izgubila svoj dom, predali 15.000 
evrov, ki so jih članice in člani SVIZ zbrali v 
sklopu zadnje v nizu številnih uspešnih do-
brodelnih akcij sindikata. V sporočilu za 
javnost, ki smo ga ob tem pripravili, smo 
izrazili zadovoljstvo, da nam je tudi tokrat 
uspelo hitro angažirati članstvo in zbrati 
dovolj denarja, da so lahko članica SVIZ, ki 
dela kot čistilka na Osnovni šoli Kapela, in 
njena družina obdržali hišo, v kateri sicer 
prebivajo že več kot tri desetletja, a se je v 
okviru stečajne mase znašla na dražbi. Ob 
tem smo izpostavili, da je medsebojna soli-
darnost že vsa leta obstoja SVIZ pomembna 
značilnost delovanja sindikata in da smo 
zgolj v zadnjem letu za solidarnostne in 
finančne pomoči članicam in članom v stiski 

razdelili 65.910 evrov. Poleg tega damo v 
humanitarne namene vsa sredstva, ki jih na 
svojemu računu zberemo od davčnih zave-
zancev iz naslova donacij 0,5 odstotka do-
hodnine. SVIZ ima tudi Lizin zdravstveni 
sklad, prek katerega svojim članom ter 
njihovim družinskim članom, ki imajo zdrav-
stvene težave, zagotavljamo nujno potreb-
na sredstva. Članicam in članom namenja-
mo tudi subvencije za pridobitev ustrezne 
izobrazbe, njihovim otrokom pa enoletne 
štipendije za šolanje. Od začetka letošnjega 
leta pod okriljem Sviza deluje tudi blagajna 
vzajemne pomoči – Svizova čebelica, ki smo 
jo v sindikatu vzpostavili v pomoč članicam 
in članom, ki prejemajo plačo, nižjo od 
1500 evrov bruto, in zaidejo v finančne 
težave ter potrebujejo hitro pomoč. Več na 
www.sviz.si  

Desetletnica Lizinega zdravstvenega sklada 
SVIZ je edini sindikat v Sloveniji in v Evropi, 
ki ima ustanovljen zdravstveni sklad z na-
menom pomagati svojim članom in njiho-
vim otrokom pri zdravljenju, operativnih 
posegih, nakupu terapevtske opreme ali 
prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije ne krije iz 
obveznega ali dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja oseb. Namen Lizinega zdrav-
stvenega sklada, ki je vzpostavljen že deset 
let, je finančno pomagati članicam in čla-
nom SVIZ-a ter njihovim otrokom, ki jih 
zdravstveno obravnavajo slovenske ustano-
ve in slovenski specialisti, a njihovo zdrav-
ljenje po določenem času ne napreduje 
zadovoljivo ali pa ni mogoče rešiti njihovih 
zdravstvenih težav v okviru slovenskega 
zdravstvenega sistema. S pomočjo sklada in 

prek povezav s tujimi zdravstvenimi ustano-
vami svojim članom in njihovim otrokom 
poskušamo urediti preglede in zdravljenje 
pri slovenskih samoplačniških specialistih 
ali v tujini in pa poiskati mnenja, ki bi naka-
zovala najboljšo pot do rešitve zdravstvene-
ga problema. Na Lizin zdravstveni sklad se 
lahko članice in člani obrnejo tudi za pomoč 
pri nakupu zdravil in zdravstvenih pripo-
močkov, ki jih naš zavarovalni sistem ne 
nudi ali pa ne financira, obenem pa našim 
članicam in članom ter njihovim otrokom 
pomagajo izboljšati kakovost življenja. Več 
na spletni strani SVIZ, kjer je dostopna tudi 
informacija, kakšne pomoči so bili članice in 
člani SVIZ ter njihovi otroci deležni v letih 
delovanja sklada.  
 

V sklopu zadnje v nizu številnih uspešnih 
dobrodelnih akcij sindikata je predsednica 
Območnega odbora SVIZ Pomurje Marjana 
Kolar naši članici v navzočnosti drugih 
predstavnikov sindikata predala denar, ki 
so ga zanjo in njeno družino zbrali članice 
in člani SVIZ.   

Za varnost in zdravje pri delu 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) si prizadeva za bolj zdrava, 
varnejša in produktivnejša delovna mesta v 
splošno korist podjetij, zaposlenih in držav. 
Na njenem sedežu v španskem Bilbau ter 
pod okriljem njene finančne podpore pro-
jektu je bilo 18. 4. 2018 izpeljano prvo sre-
čanje evropskih socialnih partnerjev v izo-
braževanju v projektu »OiRA – orodje za 
spletno interaktivno oceno tveganj«. Pred 
tem so EU-OSHA ter reprezentativna pred-
stavnika zaposlenih in delodajalcev v izo-
braževanju v Evropi (ETUCE in EFEE) podpi-
sali sporazum o razvoju posebnega spletne-
ga orodja, ki bo v pomoč vrtcem in šolam 
pri ocenjevanju tveganj za varnost in zdra-

vje pri delu ter bo služilo kot pomagalo pri 
uvajanju izboljšav na teh področjih. Znano 
je, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju 
podvrženi številnim tveganjem – zlasti psi-
hosocialnim –, ki izhajajo iz slabega načrto-
vanja, organizacije in vodenja dela ter sla-
bih socialnih okoliščin dela ter imajo lahko 
negativne psihične, fizične in socialne po-
sledice, kot so stres, povezan z delom, izgo-
relost ali depresija. To problematiko bo 
naslovilo posebno orodje, ki ga bodo v pro-
jektu s pomočjo strokovnjakov iz agencije 
razvili člani svetovalne skupine, v kateri so 
na strani ETUCE tudi predstavnik našega 
sindikata ter kolegi s Portugalske, Malte, iz 
Španije, Velike Britanije in Nemčije. 

Do psihosocialnih tveganj, ki so jim zaposleni 

v vzgoji in izobraževanju zelo izpostavljeni, 

med drugim vodijo čezmerna delovna obre-

menitev, nasprotujoče si zahteve in nerazjas-

njene vloge, nesodelovanje pri sprejemanju 

odločitev, ki vplivajo na delavca, pomanjka-

nje vpliva na način opravljanja dela, slabo 

vodene organizacijske spremembe, negoto-

vost zaposlitve, neučinkovito komuniciranje, 

pomanjkanje podpore vodstva ali sodelav-

cev.  

»Ob ustanovitvi Lizinega zdravstvenega skla-

da 18. 3. 2008 smo si izposodili Molierov rek: 

'Vsi ljudje smo si podobni po besedah, samo 

po dejanjih se razlikujemo.' V  desetih letih 

smo to tudi dokazali - ker verjamem v to, da 

so ljudje, ki jim uspeva v življenju, tisti ljudje, 

ki vstanejo in poiščejo okoliščine, ki jih želijo, 

in jih, če jih ne morejo najti, sami naredijo, 

poudarja Nataša Privošnik, predsednica 

Upravnega odbora Lizinega zdravstvenega 

sklada.  
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