Sindikat kulture in narave Slovenije

ZAPISNIK

14. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila 5. oktobra 2011 ob 10.00 uri v sejni sobi
16/III v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana.
PRISOTNI: Doro Hvalica, Mitja Šuštar, Andrej Sraka, Janez Kocjan, Fredi Sirk, Maja Lekšan,
Martina Stupar, Tea Lukan Klavžer, Beti Fičur, Marisa Čebular, Igor Maroševič, Mojca
Stropnik, Jožica Anžel
OPRAVIČENO ODSOTNI: Denis Miklavčič, Marko Simčič, Alenka Rožman, Ivica Sotošek,
Zdenka Bobovec
Sejo je vodil Doro Hvalica.
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. seje
2. Pripombe na predlog sprememb in dopolnitev Zakona o uveljavljanju javnega
interesa za kulturo
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o članarini, financiranju in finančno-materialnem
poslovanju Sindikata Glosa
4. Nadaljevanje pogajanj za ohranitev pravic zaposlenih v kulturi in varstvu narave
5. Glosin klobuk za leto 2011
6. Mednarodna delavnica o razvoju socialnega dialoga v uprizoritvenih dejavnostih
srednjeevropskih držav
7. Razmislek o krizi demokracije in socialne države ob gradivu Gojka Staniča »Moč
svobode«

Točka 1
Pregled zapisnika 13. seje
1. S K L E P : Glavni odbor je soglasno, z drobnimi popravki, potrdil zapisnik 13. seje, z
dne 13.4.2011
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Točka 2
Pripombe na predlog sprememb in dopolnitev Zakona o uveljavljanju javnega interesa za
kulturo
Obrazložitev na drugi odziv Glose na predlog sprememb ZUJIK-a je dal Mitja Šuštar.
Razpravljali so: Janez Kocjan, Beti Fičur, Doro Hvalica
2. S K L E P :
Glavni odbor se strinja s pripombami in dopolnitvami, ki so bile poslane na Ministrstvo za
kulturo 29. avgusta 2011.
Glede na informacijo Janeza Kocjana, priporoča, da se pri sindikalnem zaupniku
Cankarjevega doma preveri, ali je bilo s strani vodstva res dano navodilo o ukinitvi
dodatkov za podaljšani delovni teden. Preverjanje naj se ugotovi na osnovi večih
konkretnih plačilnih list. Na podlagi dobljenih ugotovitev, je treba ukrepati skladno z
veljavnimi akti.
Vsem sindikalnim zaupnikom se pošlje odgovore o najpogostejših vprašanjih o delovnem
času na gostovanjih, znižanih dnevnicah in viških in mankih ur, ki jih je pred časom
pripravil Mitja Šuštar.
Točka 3
Spremembe in dopolnitve pravilnika o članarini, financiranju in finančno-materialnem
poslovanju Sindikata Glosa.
Obrazložitev je dal Doro Hvalica.
Razpravljali so: Andrej Sraka, Fredi Sirk, Janez Kocjan, Mojca Stropnik, Mitja Šuštar.
3. S K L E P :
Štirje sklepi sprejeti na 3. seji glavnega odbora 14. januarja 2009 se vključijo v Pravilnik o
članarini, financiranju in finančno materialnem poslovanju Sindikata Glosa. Hkrati se
dopolni 8. člen pravilnika z novim četrtim odstavkom, ki se glasi: Določilo 3. odstavka ne
velja za članarino posameznikov oz. sindikalnih skupin, ki po lastni odločitvi urejajo vse
sindikalne pravice za svoje člane neposredno na glavnem odboru.
Ne glede na to, kaj se bo zgodilo na ravni Zveze svobodnih sindikatov, ki se že pripravlja
na morebitne spremembe zakona, da delodajalci ne bi bili več zavezani odvajati članarino
pri obračunu plače, bo Sindikat Glosa pripravil lasten projekt obračuna članarine preko
trajnih nalogov in ga uveljavil, če bo to potrebno. Hkrati pa bo sam in preko Zveze storil
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vse, da se sedanje določilo v zakonu ohrani. Ena od možnih rešitev bi bila zagotovo tudi
zaveza v pogodbi o delovanju sindikata, ki jo skleneta delodajalec in sindikat.
Ker nekateri že zdaj težko plačujejo članarino je glavni odbor sklenil, da na naslednji seji
posveti več pozornosti minimalni članarini za tiste člane, ki imajo najnižje bruto plače.

Točka 4
Nadaljevanje pogajanj…
O zadnjih dogajanjih in predlogih za spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
sta poročala Mitja Šuštar in Doro Hvalica. Vse spremembe in predlogi kažejo na rušenje
plačnega sistema, razen mnenja Gregorja Viranta, ki meni, da mora obstati in da morata
biti izplačani tretja in četrta četrtine, ki sta bili premalo izplačani. Vsi ostali predlogi
peljejo v razgradnjo, do to mere, da bi posamični delodajalci, ne le dejavnosti, odločilno
vplivali na plače zaposlenih, kar bi privedlo nazaj na stanje 2002.
Interventni ukrepi predvidevajo, da bi se ponovno odpovedali usklajevanju plač,
napredovanju, upokojencem naj bi pokojnine zamrznili, itd. Pogajalska skupina temu že
ves čas nasprotuje. Mnenje je tako, da zakon ne more dobiti podpore, tudi če bo šel v
parlamentarno razpravo.
4. S K L E P :
Nadaljevanje pogajanj je vredno in smiselno šele po volitvah. Ožja skupina v sestavi:
Andrej Sraka, Martina Stupar in Tea Lukan Klavžer (izmenično), Fredi Sirk in Marisa
Čebular (izmenično), Beti Fičur in Doro Hvalica se sestaja pred pomembnimi odločitvami
na pogajalski skupini, da bo v pomoč Mitji Šuštarju.
Točka 5
Glosin klobuk
Ker pri podelitvi Glosinega klobuka vedno sledimo temu, kaj nam je v tem letu najbolj
ostalo v spominu pri označevanju posameznikov, nam ni bilo težko izbrati pravega
nagrajenca, je dejal Doro Hvalica. Zato je IO brez večjih formalnosti predlagal za nagrado
Teo Lukan Klavžer, ki ji je v Triglavskem narodnem parku uspelo izpeljati popravke plač,
kar v tem času uspelo tudi Zavodu za varstvo narave. Z zelo poštenim pristopom, trmo in
vztrajnostjo ji je po treh letih to končno uspelo.
Fredi Sirk je za nagrajenca predlagal Andreja Srako, ki se je zahvalil za zaupanje in hkrati
dejal, da bo zanj v naslednjih letih še dovolj priložnosti.
Tea je na kratko povzela ključne dogodke, ki so na koncu ob neštetih menjavah na
Ministrstvu za okolje in prostor, vendarle pripeljali do želenega rezultata. Zahvalila se je
za zaupanje in vso pomoč, ki ji jo nudi Sindikat Glosa.
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5. S K L E P :
Glosin klub za leto 2011 prejme sindikalna zaupnica iz Triglavskega narodnega parka Bled
Tea Lukan Klavžer. Slavnostna podelitev bo v petek 2. decembra 2011 ob 12.00 uri v
Domu sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.
Točka 6
Mednarodna delavnica o razvoju socialnega dialoga v uprizoritvenih dejavnostih
srednjeevropskih držav
Ker se Marko Simčič, ki se je v okviru FIA dogovarjal za delavnico, zaradi službenih obveznosti
ni mogel udeležiti seje in ker je Andrej Sraka povedal, da dogovarjanja potekajo hkrati tudi
preko FIMA, glavi odbor zadeve ni obravnaval podrobno. Dogodek naj bi bil predvidoma
februarja prihodnje leto v Ljubljani. Glavni odbor priporoča, da tajnik glavnega odbora na
pogovor povabi Marka Simčiča in Andreja Srako uskladi njuni stališči tako, da skupaj
pripravita predlog oz. program za delavnico, ki naj bi bila v organizaciji Sindikata Glosa.

Točka 7
Razmislekih o krizi demokracije in socialne države ob gradivu Gojka Staniča »Moč
svobode«
Glavni odbor se je seznanili s povzetki iz zadnje knjige Gojka Staniča, pod naslovom »Moč
svobode«. Pri izdaji je sodeloval tudi Sindikat Glosa. Ko bo knjiga izšla, jo bodo prejeli vsi
člani glavnega odbora.
Doro Hvalica je ob tem poudaril, da je prav, da se seznanimo s krizo sistema v svetu in
iskanjem izhoda iz nje.
Seja je bila zaključena ob 13.00 uri.
Zapisala:
Jožica Anžel l.r.

Predsednik:
Doro Hvalica l.r.
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