Sindikat kulture in narave Slovenije

Datum: 21.12.2011
Z A P I S N I K

15. seje glavnega odbora sindikata GLOSA, ki je bila v sredo, 21. decembra 2011, v Domu sindikatov,
Dalmatinova ul. 4, Ljubljana, v sejni sobi 16/III, s pričetkom ob 10. uri.
Prisotni: so razvidni iz liste prisotnih, ki je priloga zapisnika.
Po uvodnem nagovoru predsednika GLOSE Dora Hvalice je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 14. seje z dne 05.10.2011.
Opredelitev do predloga interventnega zakona.
Soglasje k imenovanju vodje pogajalske skupine.
Roža mogota.
Denarna pomoč članom sindikata GLOSA.
Predlog kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora.
Srečno novo leto!

Ad 1.
Po vnesenem popravku Martine Stupar z dne 07.11.2011 so navzoči soglasno potrdili zapisnik.

Ad 2.
Doro Hvalica je podrobno predstavil že dalj časa trajajočo problematiko sprejemanja interventnega
zakona. Kot zadnje dejanje je omenil predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki ga je
vlada sprejela na 164. seji 20. decembra 2011. Po tem predlogu se transferji posameznikom in
gospodinjstvom ter pokojnine in drugi prejemki v letu 2012 ne bi usklajevali; enako velja za plače javnih
uslužbencev in funkcionarjev. Višina regresa v javnem sektorju za leto 2012 bi ostala pri 692 evrih, v
veljavi ostanejo omejitve napredovanj javnih uslužbencev v letu 2012, plače funkcionarjev pa se znižajo za
4% osnovne plače. Vlada naj bi predlog po nujnem postopku poslala v sprejem novoizvoljenemu
državnemu zboru.
Prebral je tudi včerajšnji dopis Boštjana Ploštajnerja, vodje kabineta predsednika Državnega zbora
Republike Slovenije. Navedel je, da se bo s konstitutivno sejo državnega zbora 21. decembra 2011 končal
zakonodajni postopek o Predlogu zakona o intervencijskih ukrepih za leto 2012 z dne 04.10.2011, zato

predsednik Ljubo Germič – ki podpira prizadevanja sindikatov za obravnavo predlagane vsebine – nima
zakonske ali poslovniške podlage za sklic sestanka, kot je predlagala Pogajalska skupina sindikatov javnega
sektorja pod vodstvom Draga Ščernjaviča.
Povzel je še odgovor najverjetnejšega mandatarja Ščernjaviču, datiran z 19. decembrom 2011 (sestavljen
sicer 20. decembra 2011 popoldne). Zoran Janković predlaga preoblikovanje interventnega zakona na
način, da ne bo napredovanj javnih uslužbencev oziroma se ta ne bodo izplačevala do 01.07.2012.
Prepričan je, da se tudi sodelavke in sodelavci v javnem sektorju zavedajo zahtevnosti stanja v javnih
financah in bodo skupaj s sindikati pripravljeni podpreti srednjo pot in predlagan kompromis. Obenem je
ponovil svojo javno izraženo obljubo, da po sprejemu tako predlaganega interventnega zakona v letu 2012
v plače javnih uslužbencev ne bo enostransko posegal.
Doro je poudaril, da smo doslej predstavniki GLOSE dosledno sledili izglasovanim sklepom glavnega
odbora, kar pomeni, da smo bili proti takšnim vladnim predlogom. Pričakovati je, da bo tudi na današnjem
sestanku Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja ob 13.oo uri večina zoper predlagano vsebino
zakona. Po Dorovem prepričanju sicer takšnega zakona nova sestava državnega zbora ne bo izglasovala.
Če bi bil vseeno sprejet, pa se bo začelo zbiranje dvatisočpetsto podpisov, zaradi česar ne bo uveljavljen s
01. januarjem 2012.
S pomislekom podpredsednika GLOSE Andreja Srake o delovanju oblasti v smeri „Deli in vladaj!” oziroma
razbijanja enotnosti sindikatov se je Doro strinjal ter omenil, da še vedno čakamo na odločitev Ustavnega
sodišča Republike Slovenije v zvezi z lanskimi spornimi spremembami zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (kvorum za spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor...).
Sklenil je, da smo sicer v GLOSI pripravljeni oblikovati tudi lastno besedilo interventnega zakona,
sposobnega za sprejem v državnem zboru, s konkretnimi predlogi in ukrepi za varčevanje. V tem primeru
bi bil lahko predlagatelj Državni svet Republike Slovenije. Dodal je še, da bo, če zadnjih predlaganih
ukrepov ne sprejmemo, vladajoča garnitura imela izgovor za zniževanje plač, za skrajno restriktiven
pristop k javnofinančni porabi, za strogo varčevanje na vseh segmentih, zlasti pri izdatkih za blago in
storitve. Če smo pripravljeni na tovrstno tveganje, pa lahko a) zakonu nasprotujemo ali b) sporočimo
stališče Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, da bi lahko zakon veljal kvečjemu do 01. julija
2012.
Izglasovana sta bila
sklepa:
1) Predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 se ne podpre.
2) V primeru sprejetega interventnega zakona se tudi v GLOSI lotimo zbiranja podpisov za pobudo
o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma.

Ad 3.
Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja je 15. decembra 2011 izvolila novega vodjo Draga
Ščernjaviča (Sindikat državnih organov Slovenije) ter njegova namestnika Dora Hvalico (GLOSA) in Tatjano
Labernik (PERGAM).
Prisotni so soglasno sprejeli
sklep:

Vodstvo pogajalske skupine se potrdi.
Ad 4.
Doro je opozoril na razpis Odbora ZSSS za enake možnosti z dne 21.11.2011 o podelitvi priznanja Roža
mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2012. Priznanje se imenuje po triglavski
roži mogoti, ki naj bi po ljudskem izročilu imela nadnaravno moč, prejme pa ga lahko posameznik ali
posameznica oziroma organizacija, podjetje ali ustanova, ki se je v koledarskem letu 2011 odlikoval/a z
dosežkom, ki v ali zunaj ZSSS pomembno prispeva k ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških. Kipec
»Roža mogota«, delo akademskega kiparja Dušana Tršarja, bo ob mednarodnem dnevu žensk 08. marca
2012 podelil predsednik ZSSS.
Predlog za podelitev priznanja lahko dajo sindikati podjetij, zavodov in ustanov, sindikati – člani ZSSS,
območne organizacije in organi ZSSS ter posamezni člani sindikatov. Pisno obrazložene predloge je
potrebno do 04. januarja 2012 posredovati na naslov: Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije, Odbor ZSSS
za enake možnosti, Dalmatinova ul. 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov: zsss@sindikat-zsss.si.
Doro je za dobitnico predlagal Mojco Lukančič, ki na ruševinah nekdanjega tekstilnega velikana Mura gradi
uspešno podjetje. S partnerjem sta lastnika Skupine AHA, katere družba AHA Moda je konec avgusta
kupila premično in nepremično premoženje ter blagovne znamke Murine največje delujoče družbe Mura
in partnerji. V družbah Mura in partnerji ter Aha Moda, ki se bosta prihodnje leto združili v Aha Muro, je
zdaj za nedoločen čas zaposlenih več kot tisočpetsto delavcev. Še letos bodo kljub težavnim razmeram
izplačali božičnico, ki predstavlja vsaj simbolično nagrado marljivim zaposlenim, in v letu 2012 začeli
pripravljati novo podjetniško kolektivno pogodbo. Lukančičeva namerava povrniti ugled Murinim
blagovnim znamkam, pritegniti ljudi z mednarodnimi izkušnjami v dizajnu in trženju, Murinim
tradicionalnim oblačilom dodati mladostno igrivost, pri mednarodni kooperaciji kratkoročno izkoristiti
dobro lokacijo, dolgoročno pa se spopasti s konkurenčnostjo, ter usposabljati kadre in v Murski Soboti
ustanoviti tekstilno šolo in šolo za oblikovanje.
Tovrsten predlog je včeraj že sprejelo predsedstvo Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije
Slovenije, tako da bi lahko šlo za skupen predlog dveh sindikatov znotraj ZSSS.
Izglasovan je bil
sklep:
Odboru ZSSS za enake možnosti se za dobitnico priznanja »Roža mogota za dosežek leta za enake
možnosti žensk in moških za leto 2012« predlaga gospo Mojco Lukančič.

Ad 5.
Navzoči so obravnavali problematiko članov, ki zaidejo v gmotno stisko in glavni odbor GLOSE zaprosijo za
denarno pomoč.
Po izmenjavi stališč in mnenj so soglasno sklenili, da je osebam v stiski potrebno pomagati po najboljših
močeh in na različne načine, vendar v GLOSI, upoštevajoč finančne in druge omejitve ter stroge
računovodske, bančne in podobne predpise, za izplačevanje denarnih pomoči ni možnosti in podlage.

Ad 6.
Prisotni so se dogovorili, da se že pripravljeno novo kolektivno pogodbo za dejavnost okolja in prostora
pošlje podpisnikoma kolektivne pogodbe na strani delavcev (Sindikat državnih organov Slovenije in
Sindikat letalskih meteorologov Slovenije), z namenom uskladitve besedila v največji možni meri. Po
oblikovanju nove vlade se predlog pošlje vladi oziroma pristojnim ministrstvom in se čimprej prične s
pogajanji.

Ad 7.
Mitja Šuštar se je zahvalil vsem, ki so v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
13/2011 – UPB 7) 0,5% dohodnine namenili financiranju sindikata GLOSA. Gre za del dohodnine, ki se
mora plačati v vsakem primeru; če se davčni zavezanec odloči za prispevek sindikatu namesto državni
blagajni, ga to ne stane nič, okrepi pa medsebojno solidarnost in omogoči še kvalitetnejše opravljanje
našega poslanstva. Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (obrazec smo pred časom
razposlali na elektronske naslove članov) se lahko vloži do 31. decembra prek sistema eDavki na spletni
strani http://edavki.durs.si oziroma pisno ali poda ustno na zapisnik pri zavezančevem davčnem organu.
Zaprosil je, naj se tudi sodelavce in znance, sorodnike in prijatelje povabi, naj nam namenijo ta droben del
dohodnine. Če je kdo že podal zahtevo v korist drugega upravičenca, lahko odločitev preprosto spremeni
tako, da vloži novo.
Doro je klobučnici Tei Lukan Klavžer ponovno čestital za priznanje ter vsem voščil zdravo in uspešno novo
leto.
Druženje se je nadaljevalo do zaključka seje ob 13.15 uri.
Zapisal:

Predsednik

Mitja Šuštar

Priloga:
- lista prisotnih z dne 21.12.2011
Posredovano:
- vabljenim
- arhivu

Doro Hvalica

