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Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa 

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir) 

Svobodni sindikat Slovenije (SSS) 

 

Ljubljana, 20. 12. 2019.  

 

 

Ravnateljica Srednje šole za oblikovanje Maribor Nadja Jager Popovič 
nadja.jpopovic@ssom.si 
 
 

Pomočnica ravnateljice Andreja Milanez Ritonja  

andreja.milanez@ssom.si 
 

 

 

SOLIDARNOST S CVETKO HOJNIK 

“DO KOD GRE AVTORITARNOST VODSTEV JAVNIH ZAVODOV?!” 
 

 

Si predstavljate, da vas vržejo iz službe le zato, ker se sindikalno organizirate in borite za 

javno dobro? Ne?! Pa vam to ne bi smelo biti tuje, saj se to dogaja vse pogosteje! Vodstva 

javnih ustanov – tokrat tudi vodstvo Srednje šole za oblikovanje Maribor – z vse večjo 

avtoritarnostjo in arbitrarnostjo teptajo pravice delavca in človeka, dosežke delavskih bojev pa 

prezirajo.  
 

Marsikdo skloni glavo, popustí, ker ne zna ali ne zmore uporabiti svoje kolektivne močí, 

povezanosti, solidarnosti. Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor pa k sreči ne, četudi 

ustrahovanje vodstva ne pojenja in se še krepi. Potem, ko se je ravnateljica znebila pogumnega 

sindikalnega zaupnika Dejana Paska, nadaljuje z vihtenjem žezla nad novo sindikalistko Cvetko 

Hojnik. Kot kaže, se v svoji radikalnosti ne bo ustavila. Če ravnateljica javno sporoča, da si še 

ni popolnoma podredila 10 % zaposlenih, ji mi, skupaj s sindikalistko, ki prav tako ne popušča, 

naznanjamo:  ¡No pasarán! 
 

V Glosi, Viru in SSS pozivamo pristojne h končanju kazenskega odpuščanja pokončnih 

in samostojnih delavcev. Tokrat Cvetke Hojnik, jutri koga drugega, pojutrišnjem celotnega 

kolektiva.  
 

Kolegica Cvetka, dve desetletji opravljaš delo vestno in strokovno, leta in leta si odlično 

ocenjena delavka, vztrajaš pri sindikalnih in solidarnostnih načelih, trudiš se za dobro 

slehernega delavca in človeka … 
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…  ne vdaj se, ne popusti njej in nikomur, ki ruši varno, zdravo in spoštljivo delovno 

okolje!!! 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vas pa pozivamo k takojšnjemu ukrepanju, 

da se v zavodih pod vašo jurisdikcijo prenehajo prakse oviranja sindikalnega organiziranja in 

delovanja. Dokažite, da ste na zdravi strani, na strani javnega in dobrega, ki zagotavlja 

kvalitetne delovne pogoje in vsem dostopne storitve. 
 

Izražamo tudi polno solidarnost slehernim delavcem, ki doživljajo pritiske zaradi 

pokončne drže in pripadnosti delavstvu ter sindikatu. Pripravljeni smo vam pomagati, da 

uspešno uporabite svojo moč, da ostanete povezani, da branite sodelavce, da začnete aktivno 

soustvarjati prihodnost delavskega boja.  Z vami smo, kakor ste tudi vi s svojo kolegico. Skupaj 

bomo naučili vodstvo in še koga, da se je treba dostojno obnašati. 
 

 
 

Če nam ne prisluhnejo, bomo aktivnosti stopnjevali! 
 

 

 

Mitja Šuštar, Glosa 

 
 

Ana Jakopič, Vir 

 

Mirsad Begić, SSS 

 

 

V vednost: 
- javnosti 
- Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si) 
- Svizu (info@sviz.si) 
- zaposlenim SŠOM 
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