Sindikat kulture in narave Slovenije
ZAPISNIK NI NAMENJEN
NADALJNJI DISTRIBUCIJI
Datum: 14.03.2012
Z A P I S N I K

16. seje glavnega odbora sindikata GLOSA, ki je bila v sredo, 14. marca 2012, v Domu sindikatov,
Dalmatinova ulica 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 in predlogu Denisa Miklavčiča po dopolnitvi
predlaganega dnevnega reda je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informacija o prenehanju delovanja Sindikalne konference samostojnih
ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (SUKI).
Pregled in potrditev zapisnika 15. seje z dne 21.12.2011.
Sindikat GLOSA in KOKS (Koordinacijski odbor za kulturo Slovenije) – dogovor o
aktivnostih.
Izhodišča za socialni sporazum 2012 – 2017.
Informacija o vsebini in nadaljnjem poteku socialnega dialoga.
Kolektivna pogodba za varstvo narave (delovni predlog – marec 2012).
Razpis za podelitev »Plakete Svobodnih sindikatov Slovenije« v letu 2012
(razmislek o kandidatih).
Drugo.

Ad 1.
Denis Miklavčič je povedal, da po poldrugem desetletju obstoja SUKI ni več najti oseb, katere bi se
zagnano lotile razreševanja večnega nasprotja: samozaposleni na področju kulture in informiranja niso
delavci, temveč delodajalci, ki pa so prisiljeni delati tudi v ponižujočih razmerah, ne da bi pri tem uživali
delovnopravno zaščito. Zato so člani izvršnega odbora SUKI po več kot enoletnem neuspešnem iskanju
novega vodje prejšnji teden sprejeli sklep, da bo konferenca prenehala delovati, če člani v mesecu dni ne
bodo izrazili interesa za formiranje vodstva. Poleg tega SUKI nima finančnih sredstev za plačilo letošnje
članarine organizaciji EURO – MEI.
Prisotni so opozorili na neustreznost takšnega razmišljanja. Po mnenju Dora Hvalice trenutek ni pravi, saj
bi se, namesto razdruževati, morali povezovati. Ravno sedaj GLOSA kot članica KOKS-a prvič navezuje
tesne stike z raznimi asociacijami na področju kulture. Res pa je, da so bila pričakovanja SUKI, predvsem
zaradi specifičnosti članstva, velikokrat nerealna, zaradi česar so bili kdaj tudi razočarani. Vendar to ne bi
smel biti razlog za ukinitev konference, še posebej ne brez trdne volje večine.

Tudi po mnenju podpredsednika GLOSE Andreja Srake bi bila škoda, če bi SUKI razpadla. Izpostavil je
veliko aktivnost Sindikata GLOSA – Sindikalne konference glasbenikov (GLOSA – SKG). GLOSA – SKG je bila
ustanovljena pri GLOSI lani spomladi kot organ za povezovanje in usklajevanje interesov članov iz vrst
glasbenikov Slovenije ter za enoten nastop pri uveljavljanju njihovih interesov. Podpisniki si nudijo
vzajemno podporo, pomoč in solidarnost in na druge načine delujejo v medsebojno korist. Tudi denar ne
bi smel predstavljati resne ovire: kakor se člani GLOSE – SKG financirajo s strani SAZAS-a in IPF-ja, bi se
morda lahko tudi člani SUKI povezali s kakšno podobno organizacijo.
Doro Hvalica je dodal, da bo v roku enega meseca potrebno sklicati sestanek, na katerem bo sodeloval
tudi podpredsednik GLOSE, ki bo članom SUKI predstavil nove možnosti delovanja v omenjeni smeri, da
Denis Miklavčič ostaja član glavnega odbora GLOSE do izteka mandata in da bo GLOSA poravnala letošnjo
članarino EURO – MEI.
Marisa Čebular je predlagala sprotno obveščanje samozaposlenih po elektronski pošti o vseh pomembnih
novicah, ki lahko vplivajo na njihov pravni in siceršnji položaj. Neinformiranost namreč pri članstvu
pogosto spodbudi občutek nezadovoljstva in zapostavljenosti. Prisotni so ji pritrdili.

Ad 2.
Zapisnik 15. seje z dne 21.12.2011 je bil potrjen brez pripomb.

Ad 3.
Doro Hvalica je pojasnil, kako se je konec januarja in v začetku februarja 2012 rojeval KOKS. Ne gre za golo
nasprotovanje ukinitvi neke inštitucije – v tem primeru Ministrstva RS za kulturo –, temveč za protest proti
ukinjanju simbolnega in vsebinskega prostora, ki predstavlja slovensko kulturo kot temeljni kamen naroda
in države. Že do sedaj je bilo težko najti pravega sogovornika; če se ministrstvo utopi v velikanskem
državnem organu, pa bomo prvič ostali tudi brez samostojnega sogovornika. KOKS, katerega ustanovni
član je kot edini sindikat tudi GLOSA (vsi drugi so društva, zveze, združenja), predstavlja trdno
koordinacijo, ki se, glede na trmo slovenskih ustvarjalcev, ne bo kmalu razpustila. Na simbolni ravni
moramo – čeprav so tudi v GLOSI različna stališča – za kulturo terjati poseben položaj, saj je zanjo država
dolžna poskrbeti.
Omenil je še, da se je po zamenjavi oblasti prvič zgodilo, da nas na seznanitveno srečanje, ki je bilo 07.
marca 2012, ni povabil minister, temveč gospa Praprotnik iz njegovega kabineta. Ker naj bi bilo skupno
srečanje s predstavniki sindikatov s področja vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture le spoznavne
narave in namenjeno izmenjavi pogledov na trenutne razmere in iskanju dogovora o sodelovanju, bomo
za sestanek z ministrom – morda v prvi polovici aprila – zaprosili po seji glavnega odbora 14. marca 2012,
na kateri bomo opredelili naš odnos do novih razmer, naše samostojno ravnanje, aktivnosti v okviru naše
sindikalne zveze in programa sodelovanja v KOKS-u. Ocenili smo, da bodo do tedaj dozoreli pogoji za
tvorno in partnersko sodelovanje.
V razpravi so navzoči izpostavili, da morda ni prav, da se nismo odzvali vabilu, da se širijo govorice o
nepripravljenosti GLOSE na pogovore, da se moramo s pristojnima ministroma čimprej sestati in da se ne
smemo zaplesti v politično godljo. KOKS, ki v javnosti že dobiva predznak politične opozicije, pa bi moral
jasno in glasno naznaniti, da nima namena postati figura v rokah politikov, temveč da zgolj opravlja svoje
poslanstvo v interesu stroke in varstva slovenske kulture.
Doro Hvalica je poudaril, da se je GLOSA vedno pripravljena pogovarjati, če je le volja na drugi strani, ter
vse povabil na plenum KOKS-a. Ta se bo odvijal na svetovni dan poezije, 21. marca 2012, ob 15.3o uri, v
prostorih Društva slovenskih pisateljev na Tomšičevi ulici 12 v Ljubljani.
Marisa Čebular je še predlagala, naj se letošnje praznovanje praznika dela organizira na Prešernovem trgu
v Ljubljani. Doro Hvalica bo predlog, ki je kljub tradicionalnem dogodku na Rožniku vreden razmisleka,
prenesel predsedstvu ZSSS.

Ad 4.
Po prepričanju Dora Hvalice bodo ukrepi države krutejši, kot je sicer mogoče razbrati iz raznih vladnih
izhodišč in drugih materialov, ker v nasprotnem primeru cilji ne bodo doseženi. Najhuje bodo prizadeti
trije sektorji: državna uprava, zdravstvo in šolstvo. V državni upravi je zaposlenih preveč, zato se bo

odpuščalo, da se bo kasneje na občutljivih delovnih mestih moglo zaposlovati nove. Na področju zdravstva
se ljudje niso in ne bodo pripravljeni odpovedovati sedanjemu nivoju oskrbe, zato bodo za ohranitev
standarda prisiljeni prispevati več. Za šolstvo pa je znano, da je prezaposlenost posledica sprememb
normativov in dolgoletnega zmanjševanja števila otrok v oddelkih. Kultura bo predstavljala kolateralno
škodo, prihranki pa kljub posegom ne bodo bistveni. Naša stališča so, da se ravni težko priborjenih pravic
ne sme zniževati, smo pa pripravljeni na morebitno zmanjševanje plač, ko jih bomo imeli, t.j., ko bodo
odpravljena plačna nesorazmerja. (Mimogrede, v Nemčiji so že pred časom ugotovili, da je varčevanje
najslabša pot k rešitvi gospodarske in finančne krize: za preporod gospodarstva in javnega sektorja je
potrebno pospešiti potrošnjo, zato zaposleni tudi zahtevajo občutno povečanje plač.) Glede na to, da ima
vlada zelo jasno podobo optimalnih ukrepov, ki jih še noče razkriti, se bomo o konkretnih odzivih mogli
pogovarjati šele po predložitvi konkretnih predlogov. Lahko pa že danes izpostavimo dvoje: 1) GLOSA je
do sedaj podpisala samo en dogovor, pri katerem bomo vztrajali: pristali smo na enoodstotno
zmanjševanje zaposlenih na letni ravni, in sicer na mehak način v vsaki dejavnosti posebej. 2) Kategorično
zavračamo vsakršen poskus privatizacije javnih zavodov.

Ad 5.
Doro Hvalica je citiral Boruta Pahorja, ki novi oblasti polaga na srce: če hočete izpeljati reforme, se ne
pogovarjajte s sindikati. Poduk ne pelje nikamor, vse vsebine, povezane z javnimi uslužbenci, terjajo
obvezno obravnavo na pogajalski komisiji vlade in sindikatov javnega sektorja. Čeprav so težnje drugačne,
je pomembno vztrajati tudi pri ohranitvi enotnega plačnega sistema, ki ga gotovo še zmeraj zagovarja član
vladajoče koalicije Gregor Virant.
Razprava je pokazala, da bodo časi verjetno še težji. Dogaja se, da o varčevalnih ukrepih, o aktivnostih, ki
naj bi te dni potekale na ministrstvih za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012, ter o drugih
vprašanjih, povezanih z materialnim in socialnim položajem zaposlenih v javnem sektorju, izvemo več iz
medijev kot od pristojnih organov. Tudi zato si moramo sproti izmenjavati pomembne informacije.

Ad 6.
Doro Hvalica je predstavil osnutek – delovni predlog samostojne kolektivne pogodbe za varstvo narave, s
katero bo lažje uveljaviti pravice zaposlenih na tem področju. V primeru skupne kolektivne pogodbe za
dejavnost okolja in prostora, katere podpisnika na strani delavcev bi bila tudi Sindikat državnih organov
Slovenije in Sindikat letalskih meteorologov Slovenije, bi bilo to zaradi veliko večjega števila javnih
uslužbencev neprimerno težje.
Tea Lukan Klavžer in Martina Stupar sta pozdravili koncept samostojnega obravnavanja dejavnosti varstva
narave. Da bi kolektivno pogodbo, ki ima še značaj internega gradiva, lahko izoblikovali v končni predlog,
pa je smotrno povabiti k sodelovanju vse zaposlene na področju varstva narave v Sloveniji. Usklajen
predlog bi nato predali na srečanju z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem. Seznanili bi ga
tudi s specifiko delovanja zavodov, ki delujejo na področju varstva narave.
Navzoči so sprejeli sklep, da se zaposlenim na področju varstva narave pošlje osnutek kolektivne pogodbe,
z namenom uskladitve besedila v največji možni meri. Na sestanku, ki bo v torek, 27. marca 2012, ob
12.oo uri, v sejni sobi 16/III, v Domu sindikatov, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, bomo obravnavali
pripombe, mnenja, predloge,… in jih, če se bomo uskladili, vnesli v besedilo pogodbe.
Ad 7.
Doro Hvalica je opozoril, da na podlagi razpisa za podelitev »Plakete Svobodnih sindikatov Slovenije v letu
2012« z dne 20.02.2012 lahko plaketo prejmejo sindikati, člani ZSSS, njihove oblike organiziranja,
območne organizacije ZSSS in posamezni člani ter druge organizacije in njihovi predstavniki. Za prejemnico
plakete lahko predlagamo sindikat GLOSO, saj izpolnjuje vse pogoje.
Navzoči so soglasno sprejeli sklep, da se za navedeno priznanje predlaga GLOSO. V zadnjem desetletju je
namreč GLOSA izvedla ogromno uspešnih aktivnosti, ki so izrazito pripomogle k razvoju in popularizaciji
sindikalnega gibanja, socialnega partnerstva ter organiziranosti sindikata na ravni dejavnosti in na ravni
celotne ZSSS, katere del je tudi GLOSA. Obrazložen predlog bo komisiji za sindikalna priznanja poslal Doro
Hvalica.

Ad 8.
Beti Fičur je opozorila, da je Vlada Republike Slovenije 08. marca 2012 sprejela sklep, po katerem je v
javnem sektorju do preklica prepovedano sklepanje vseh avtorskih in svetovalnih pogodb. Gre za zelo
drastičen ukrep, ki bo več javnim zavodom na področju kulture bistveno otežil, če ne celo onemogočil,
opravljanje poslanstva. Problem je prisoten že danes: številna srečanja na področju folklore, plesa,
literature, instrumentalne in vokalne glasbe, likovne, filmske in gledališke dejavnosti… so javne prireditve,
za katere mora njen delodajalec Javni sklad RS za kulturne dejavnosti zagotoviti režijo, scenografijo,
napovedi itd. – in to z zunanjimi strokovnimi sodelavci. Za pomoč jo je zaprosil tudi direktor. Ker to še
zdaleč ni osamljen primer, je treba nemudoma ukrepati in od pristojnih organov zahtevati, da ustrezno
spremenijo odločitev oziroma podajo odgovor, kako ravnati, da ne bo prišlo do težko popravljivih
posledic.
Igor Maroševič pa je izrazil zaskrbljenost v zvezi s spreminjanjem ustanovitvenega akta Slovenske
filharmonije. Govori se, da bo ta po novem »poslovala« tudi s komornimi zasedbami, kar lahko pomeni
zmanjšanje kvalitete in celo konec ustanove v obliki, kot jo poznamo danes.
Prisotni so se strinjali, da je potrebno na sklep vlade reagirati takoj, na grozečo spremembo
ustanovitvenega akta pa, ko bodo znana pisna izhodišča.

Seja se je zaključila ob 12.45 uri.

Zapisal:

Predsednik

Mitja Šuštar

Doro Hvalica

Priloga:
- lista prisotnih z dne 14.03.2012
Posredovano:
- vabljenim
- arhivu

