PREDLOG
ZAPISNIK
10. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila v torek, 12. oktobra 2010 ob 9.30 uri v
Domu sindikatov, v sejni sobi 5/III.

PRISOTNI: Doro Hvalica, Mitja Šuštar, Marisa Čebular, Igor Maroševič Andrej Sraka, Milan
Goltes, Alenka Rožman, Fredi Sirk, Martina Stupar, Maja Lekšan, Nadja Strajnar Zadnik, Jože
Mraz, Jožic Anžel
OPRAVIČENO ODSOTNI: Beti Fičur, Janez Kocjan, Marko Simčič

Sprejet je bil naslednji
D n e v n i r e d:
1. Stavka javnega sektorja in Sindikat Glosa
2. Pogajanja o stavkovnih zahtevah in sporazum z Vlado R Slovenije
3. Sklep Vlade R Slovenije o odpovedi Kolektivne pogodbe javnega sektorja in
kolektivnih pogodb dejavnosti
4. Reforme javnega sektorja (razsežnosti problema)
5. Odstop podpredsednika Sindikata Glosa kolege Marka Simčiča
6. Dogovor o novih kadrovskih rešitvah in organizacija dela Sindikata Glosa
7. Samo‐predstavitev tajnika glavnega odbora kolege Mitja Šuštarja
8. Razno (Glosin klobuk)
Točka 1
Stavka javnega sektorja in Sindikat Glosa
Po analizi, ki jo je naredil stavkovni odbor, je Doro Hvalica dejal, da je bila stavka javnega
sektorja najbolj uspešna in odzivna v uniformiranem delu javnega sektorja zaradi narave
dela, odzivnosti in neposredne škode. V ostalih delih javnega sektorja je bila medla in malo
učinkovita, najslabša in najmanj odzivna pa v kulturi. Sam je poskušal na stavkovnem odboru
to utemeljiti z razlago o naravi dela, odnosu zaposlenih do občinstva, publike, uporabnikov,
veliko razliko med dejavnostmi znotraj kulture, ipd. Pa kljub temu: stavka se je premalo
poznala v najbolj vidnem delu kulture ‐ uprizoritvenih dejavnostih. Res je, da so bila
gledališča opremljena s plakati, da so prebirali stavkovne zahteve – ne povsod redno,
predstave pa niso bile odpovedane. Glede na to, da je bil sprejet sklep o trdi stavki, da se
delo prekine, razen v res izjemnih primerih, je bilo to v nasprotju z dogovorom na
stavkovnem odboru. Sam v celoti sprejema odgovornost za neuspešnost stavke. Moral bi
predvideti reakcije v posameznih okoljih in prilagoditi strategijo. Jutri je še čas za sprejem
dogovora z vlado, 13. oktobra namreč poteče rok o zamrznitvi stavke o sklenitvi sporazuma o
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stavkovnih zahtevah. Zato moramo danes vedeti, kaj storiti, če se bo stavka nadaljevala in
kakšen je naboj na področju kulture, da to uspešno speljemo in prevzamemo odgovornost.
V razpravi, v kateri so sodelovali: Milan Goltes, Alenka Rožman, Fredi Sirk, Pavel Borse,
Marisa Čebular, Nadja Strajnar Zadnik, Jože Mraz, Igor Maroševič in Andrej Sraka je vsak
posebej iz svojega okolja predstavil priprave, dogovore, zaplete, pritiske na zaposlene in
potek dogajanj v času stavke.
Poudarki iz razprave:
1. Prvič se je zgodilo, da je do stavke v kulturi sploh prišlo, čeravno skupaj s
preostalimi zaposlenimi v javnem sektorju. Vsi zaposleni v zavodih na
področju kulture so do konca verjeli, da bo vendarle sprejet razumni dogovor
z vlado in da stavke ne bo. Prav zaradi tega so bili premalo organizirani,
neenotni in nepripravljeni na žrtve.
2. Bili smo neenotni in nesolidarni, podlegli smo pritiskom vlade, javnosti,
delodajalcev. Predvsem nenehnim zavajanjem, da gre za povišanje plač, da
stavka ne bo plačana, primerjavam z realnim sektorjem, z delavci Vegrada in
še in še.
3. S strani vlade so se vrstile laži in zavajanja, tako da tudi podpore javnosti
nismo imeli, znotraj zavodov pa ni bilo podpore tistih zaposlenih, ki so člani
SVIZ‐a. Dobili so celo navodila, da ne smejo stavkati. Velika škoda je, da je pri
SVIZ‐u še vedno vztraja toliko kulturnikov, saj jim je vendar jasno, da se za njih
ne pogajajo.
4. Brez odziva pa stavka v kulturi vendarle ni bila. Med nami so bile dobre in
častne izjeme, ki so potrdile, da se z enotnostjo in solidarnostjo da storiti
marsikaj: Med njimi so bile: Mariborska knjižnica, Knjižnica Domžale, Knjižnica
Škofja Loka, Knjižnica Postojna, Nova Gorica, Piran, NUK; ljubljanski balet,
Lutkovno gledališče Ljubljana, Tehniški muzej, nekateri arhivi in muzeji.
Vsekakor pa so bile aktivnosti po zavodih v veliki meri odvisne od sindikalnega
zaupnika.
Točka 2, 3
Pogajanja o stavkovnih zahtevah
Sklep Vlade R Slovenije o odpovedi Kolektivne pogodbe javnega sektorja in kolektivnih
pogodb dejavnosti (gradivo: predlog sklepa)
Doro Hvalica je pojasnil, da so pogajanja pripeljala do zamrznitve stavke. Rok za sprejem
dogovora o stavkovnih zahtevah poteče 13. oktobra ob polnoči. Tempo pogajanj je izjemno
močan, zdaj ko se je vključil še Mitja Šuštar bo veliko lažje. Vse stavkovne zahteve so še
odprte, razen prve. Vlada je storila vse, da bi preprečila izplačilo 3. četrtine izravnave. Zdaj
išče rešitev preko sodišča. Glede tega obstajajo različna pravna mnenja, saj gre za izplačilo
precejšnje vsote. S 1. oktobrom 2010 je prispela ta pravica in ni pravnega sistema, da bi nam
to odvzeli. Utegne se zgoditi, da se 21 sindikatov odloči, da bi bilo bolje sprejeti drugo
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rešitev, ki bi jo sprejela tudi vlada, kar bi hkrati pomenilo umik vseh vladnih ukrepov.
Temeljni spor ostaja pri izplačilih 3. in 4. četrtine izravnave. Aktualna sta dva predlog:
vztrajanje pri odločitvi sodišča in v nadaljevanju individualne tožbe in drugi predlog, da bi
vlada 1.10. izplačala vsaj del, tako da se dinamika izravnave ne prekine. Zadnji predlog
sindikatov danes zjutraj je celo bil, da bi bila pravica zapisana s 1.10. 2010, izplačana pa šele
ko bo nov pogoj izpolnjen, ko bo rast BTP‐ja 2,5 odstotka. Prednost tega predloga bi bila, da
bi ohranili pravno osnovo za izplačilo. Sistem tako ostane, samo dinamika se zamakne.
Dogovoriti bi se morali za dinamiko poračuna, pod pogojem, da vlada umakne sklep o
odpovedi KP, tožb in interventni zakon.
Istočasno je vlada sprejela sklep o odpovedi KPJS in panožnih KP. Gre samo za odpoved 50.
člena, hkrati, pa ponuja nov, spremenjen 50 člen. Od sporazuma bo odvisno, kakšna bo
vsebina tega člena. Če vztrajamo pri sedanji drži, bo slabša, če pridemo do sporazuma, bo
boljša.
Nekateri ugotavljajo, da je to priložnost za spremembo KP in še česa, kar pomeni, da bo to še
trajalo. Ambicija vlade je, da uveljavili evropski model kolektivnega pogajanja v javnem
sektorju. Prenekateri del javnega sektorja v evropskih državah nima kolektivnih pogodb
ampak uredbe vlade.
Po razpravi je glavni odbor soglasno sprejel
1. S K L E P :
Glavni odbor se strinja z odpovedjo stavke, pod pogojem, da bo besedilo aneksa
določalo pravico izplačila neizplačanih četrtin izravnave plačnih nesorazmerij s
1.10.2010, ko bo gospodarska rast 2,5 odstotka, s pravico do poračuna in ko bodo
izpolnjene vse ostale stavkovne zahteve.

Točka 4
Reforme javnega sektorja.
Uradnih pripomb na reforme javnega sektorja nismo uspeli dati, ker je bil rok nerazumno
kratek, poleg tega so bile vse aktivnosti usmerjene v stavko. Prosili smo za enomesečni
odlog. Odlog nam je v neformalnem pogovoru državni sekretar potrdil, nismo pa dobili
pisnega zagotovila, je dejal predsednik. Seznanil je z vzroki za zamujanje.
Glavni odbor je soglasno sprejel
2. S K L EP :
Celovite pripombe na osnovi predloga, ki ga je pripravil Marko Simčič in predlogov, ki
jih je pripravil Igor Maroševič in Klemen Hvala s Slovenske filharmonije pripravi
Andrej Sraka. Z njimi seznani člane glavnega odbora in jih pošlje na Ministrstvo za
kulturo.
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Točka 5, 6
Odstop Marka Simčiča
Dogovor o novih kadrovskih rešitvah
Gradivo: elektronska korespondenca, prejeta na seji.
Glavni odbor se je seznanil z nepreklicnim odstopom Marka Simčiča z vseh funkcij v Sindikatu
Glosa in soglasno sprejel naslednji
3. S K L E P :
Za podpredsednika Sindikata Glosa se imenuje Andreja Srako, ki prevzame vse
funkcije, za katere je glavni odbor imenoval Marka Simčiča.
Področje mednarodne dejavnosti prevzame Mitja Šuštar, ki je hkrati tudi namestnik
člana predsedstva ZSSS in konference ZSSS.
Zaradi nemotenega delovanje glavnega odbora se za članico imenuje Teo Lukan
Klavžer, sindikalno zaupnico v Triglavskem narodnem parku Bled.
Točka 6
Samopredstavitev tajnika glavnega odbora
Mitja Šuštar se je na kratko predstavil: je univerzitetni diplomirani pravnik, s pravosodnim
izpitom. Ima 13 let delovnih izkušenj. Prihaja z Osrednje slovenske območne organizacije,
kjer je delal v službi pravne pomoči. S 1. oktobrom se je že aktivno vključil v delo Sindikata
Glosa. Dosegljiv je na telefon 031 332 022 ali po elektronski pošti mitja.sustar@sindikat‐
zsss.si

Točka 7
Razno
Ker se približuje december in vsakoletna podelitev priznanja klobuka Sindikata Glosa, je Doro
Hvalica predlaga, da ga prejme Fredi Sirk, za izredno držo in organiziranost v Knjižnici
Maribor v času stavke javnega sektorja. Uradni predlog in obrazložitev seveda še sledi.
Člani glavnega odbora so izrazili zadovoljstvo in predlog soglasno potrdili.

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri‐
Zapisala:
Jožica Anžel l.r.

Predsednik:
Doro Hvalica l.r.
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