Sindikat kulture in narave Slovenije
ZAPISNIK NI NAMENJEN
NADALJNJI DISTRIBUCIJI
Datum: 14. maj 2013

Z A P I S N I K
1. – konstitutivne – seje glavnega odbora sindikata Glosa, ki je bila v torek, 14. maja 2013, v Domu
sindikatov, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, v sejni sobi 16/III, s pričetkom ob 9.oo uri.
Prisotni: so razvidni iz liste prisotnih.
Mitja Šuštar je najprej vse pozdravil, še posebej sivega svetnika Dora Hvalico. Nato je poročal, koga so
delegati minule skupščine izvolili za nove člane organov Sindikata Glosa. (Njihova imena in priimki so
razvidni iz zapisnika 4. skupščine Sindikata Glosa z dne 24. aprila 2013, ss. 21 in 22, ki je priloga in sestavni
del tega zapisnika, zato jih ne podvajamo.)
Vsak prisoten se je na kratko predstavil, po ugotovljeni sklepčnosti pa je bil sprejet

DNEVNI RED:
1. Sprejem ugotovitvenih sklepov o konstituiranju glavnega odbora, nadzornega
odbora, statutarne komisije in častnega razsodišča.
2. Izvolitev podpredsednikov Sindikata Glosa.
3. Izvolitev predsednika nadzornega odbora.
4. Izvolitev predsednika statutarne komisije.
5. Izvolitev predsednika častnega razsodišča.
6. Pogajanja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela.
7. Drugo.
Ad 1.
Po Statutu Sindikata Glosa z dne 24. aprila 2013 (v nadaljnjem besedilu: statut) glavni odbor
sestavlja sedem članov, izvoljenih na skupščini, predsednik in podpredsednika (v skladu s prvim
odstavkom 30. člena mora biti eden s področja varstva narave), predsedniki konferenc ter predsedniki
območnih odborov. (Pri slednjih je problematično, da se nekateri kljub vabilom ne udeležujejo zasedanj
glavnega odbora. Zato je Mitja Šuštar zaprosil sekretarje območnih odborov, naj čimprej sporočijo njihove
podatke in elektronske naslove oziroma poskrbijo za njihovo imenovanje ali pa predložijo pooblastila za
udeležbo na sejah namesto njih.) Po tri člane imajo nadzorni odbor, statutarna komisija in častno
razsodišče. Mandat organov traja pet let.
Mitja Šuštar je (pod 7. točko dnevnega reda) za člana glavnega odbora predlagal Janeza Dolinška,
ki je zaposlen v Knjižnici Domžale in predano opravlja sindikalno poslanstvo. Od septembra 2012 je Glosin
predstavnik v Odboru za mlade pri ZSSS, ki ga je prav v tistem mesecu ustanovilo predsedstvo ZSSS (odbor
ima status stalnega posvetovalnega telesa predsedstva ZSSS). Ker bi kolega Dolinšek lahko pripomogel k
še večji uspešnosti in prepoznavnosti našega sindikata, more njegovo imenovanje le koristiti. Člani

glavnega odbora so predlog podprli in Dolinška na podlagi drugega odstavka 26. člena statuta soglasno
imenovali za polnopravnega člana glavnega odbora.
Na podlagi vsega navedenega so navzoči sprejeli naslednje ugotovitvene
sklepe:
1) Glavni odbor Sindikata Glosa sestavljajo (po abecedi):


Dolinšek Janez



Fičur Beti



Kobal Boris



Kocjan Janez (predsednik Konference tehničnih delavcev in organizatorjev)



Kovač Ksenija



Lukan Klavžer Tea



Miklavčič Denis



Servatzy Karin



Simčič Marko (predsednik Konference zaposlenih v uprizoritvenih dejavnostih)



Sirk Fredi (predsednik Konference splošnih knjižnic)



Sraka Andrej (predsednik Glose – SKG)



Stupar Martina



Šuštar Mitja (predsednik Sindikata Glosa);

2) nadzorni odbor Sindikata Glosa sestavljajo (po abecedi):


Demšar Matej



Kokalj Mihael



Šparovec Lotos Vincenc;

3) statutarno komisijo Sindikata Glosa sestavljajo (po abecedi):


Fičur Beti



Rozman Sonja



Simčič Marko;

4) častno razsodišče Sindikata Glosa sestavljajo (po abecedi):


Jogan Polak Lara



Kos Andreja



Tič Gašper.

Ad 2.
Dvajseta alinea 27. člena statuta glavnemu odboru narekuje tudi izvolitev dveh podpredsednikov
Sindikata Glosa. Prisotni so sklenili, da se volitve izvedejo na današnji seji, z javnim glasovanjem.
Za prvega kandidata je bil predlagan Andrej Sraka iz SNG Opera in balet Ljubljana, ki je po
prepričanju vseh že dosedanjo funkcijo podpredsednika vestno in učinkovito opravljal. Izvoljen je bil
soglasno.
Martina Stupar iz Zavoda RS za varstvo narave in Tea Lukan Klavžer iz Triglavskega narodnega
parka sta predlagali, da bi se podpredsednik s področja varstva narave zaradi veliko delovnih obveznosti
vsako leto menjaval, pri čemer bi mandat trajal od 1. maja tekočega leta do 1. maja naslednjega leta.
Njunemu predlogu so prisotni pritrdili, zatem pa za prvo podpredsednico s področja varstva
narave za obdobje 1. maj 2013 – 1. maj 2014 predlagali in tudi soglasno izvolili Martino Stupar.
Sprejet je bil naslednji ugotovitveni
sklep:
Podpredsednika Sindikata Glosa sta (po abecedi):


Sraka Andrej



Stupar Martina (mandat od 1. maja 2013 do 1. maja 2014).

Ad 3.
Matej Demšar in Mihael Kokalj sta v skladu s tretjim odstavkom 32. člena statuta za predsednika
nadzornega odbora izvolila Mihaela Kokalja.

Ad 4.
Beti Fičur in Marko Simčič sta v skladu s tretjim odstavkom 33. člena statuta za predsednico
statutarne komisije izvolila Beti Fičur.

Ad 5.
Zaradi opravičene odsotnosti Lare Jogan Polak, Andreje Kos in Gašperja Tiča predsednika častnega
razsodišča ni bilo mogoče izvoliti. Izvolitev se na podlagi določila tretjega odstavka 34. člena statuta
opravi, ko se bodo člani organa sestali.

Ad 6.
Mitja Šuštar je povedal, da so se pogajanja zaključila davi ob pol treh. Na kratko je predstavil
potek pogajanj ter vsebino Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 in Stavkovnega
sporazuma, ki ju bodo danes ob 12.oo uri parafirali vladna stran in vodje sindikalnih pogajalskih skupin
oziroma koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. (Neparafirana akta sta bila
razdeljena na današnji seji, parafirana pa bosta priloga zapisnika).
Vnela se je razprava. Najprej je Doro Hvalica opozoril na slabe izkušnje: ko se začnejo
pregovarjanja o novem proračunskem letu, se ponavadi pričnejo tudi pogajanja. Vendar je to prepozno,
pogajati se je nujno že dosti prej, da se izogneš manevrom vlade, ki pod časovnim pritiskom izsiljuje in
praviloma izsili posege v škodo javnih uslužbencev. Neprimerna je rešitev, da so do dvajset odstotkov višje
jubilejne nagrade oziroma solidarnostne pomoči upravičeni zgolj člani sindikatov – podpisnikov dogovora.
Takšna določba v dogovor ne sodi, ker ne gre za varčevanje, prej za podkupnino. Ukinitev povečanega
dodatka za delovno dobo javnim uslužbenkam zaradi izenačitve pokojninske dobe za moške in ženske po
ZPIZ-2 (0,1 % osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe) je označil za žalitev: delaš
več – prejemaš manj!
Martina Stupar je poudarila, naj ima sindikat predlog glede priznavanja jubilejnih nagrad in
solidarnostnih pomoči zgolj in v celoti le za člane, pripravljen za nadaljnja pogajanja. Z 11. in 12. točko
dogovora je vlada sindikate lepo zafrknila.
Po zahtevnem kresanju mnenj, zlasti v zvezi z novo, »kompresirano« plačno lestvico, so sodelujoči
presodili, da bi dogovor, sporazum, anekse h kolektivnim pogodbam morda lahko sklenili, ker vsebujejo
tudi kakšno dobrobit za člane. Mitja Šuštar pa je omenil, da bi pred podpisom veljalo povprašati tudi člane
oziroma sindikalne zaupnike.

Ad 7.
Mitja Šuštar je oznanil, da se je v Gloso včlanil Mirsad Begić, novinar pri Delavski enotnosti. Ker je
bil pred tem novinar v več medijskih hišah in pozna precej »prekercev«, ki delajo, a niso zaposleni, ki
občasno kaj zaslužijo, a nimajo redne plače, ki garajo preko avtorskih in podjemnih pogodb, skratka:
samozaposlenih oseb, bi ga lahko izvolili za novega predsednika Konference samostojnih ustvarjalcev na
področju kulture in informiranja (SUKI). Kolega Mirsad bi lahko dal zagon s svežim vetrom v jadra.
Denis Miklavčič je predlog pozdravil. Mirsada bi za šefa SUKI lahko imenoval glavni odbor, ki po
njegovem lanskoletnem sestopu s funkcije predsednika opravlja to vlogo. Janez Kocjan pa je predlagal, naj
Denis skliče sejo SUKI, da se zadeva čimprej uredi in bomo nato Mirsada z veseljem podprli.
Obravnavano in izglasovano je bilo tudi imenovanje Janeza Dolinška za člana glavnega odbora (gl.
zapis pod 1. točko).

Denis Miklavčič je predstavil predlog Kolektivne pogodbe za samostojne delavce na področju
kulture v Republiki Sloveniji (priloga tega zapisnika). Osnutek je dal v presojo različnim društvom in
združenjem, nato pa pripravil čistopis. Čeprav je občutek po sestanku Glosinih predstavnikov z ministrom
Grilcem 19. aprila 2013 pozitiven, obstaja dvom: prelepo je, da bi bilo res. Vseeno upamo na ustrezno
politično voljo, konec koncev je tudi sindikatu novinarjev uspelo skleniti kolektivno pogodbo za
samozaposlene. Glavni odbor naj sprejme sklep, da Glosa čimprej posreduje predlog kolektivne pogodbe
na ministrstvo. Andrej Sraka je dodal, da bi bilo smotrno preko konference glasbenikov, Glose – SKG,
pogodbo dati v pregled in dopolnitev tudi umetniškim ustvarjalcem na področju glasbe. Predvsem Zvezi
sindikatov vseh glasbenikov Slovenije, ki šteje kar 7000 članov! Prečiščeno besedilo nato pošljemo na
ministrstvo.
Navzoči so se strinjali in sprejeli
sklep:
Prečiščeno besedilo predloga Kolektivne pogodbe za samostojne delavce na področju kulture v
Republiki Sloveniji se posreduje Ministrstvu RS za kulturo v najkrajšem možnem času.

Glavni odbor se je v nadaljevanju seznanil, da je bila 1. oktobra 2010 sklenjena pogodba o
zaposlitvi med Mitjem Šuštarjem in Sindikatom Glosa. Pogodba ostane v veljavi, Mitja Šuštar nadaljuje z
delovnim razmerjem, funkcijo predsednika Sindikata Glosa pa bo na podlagi drugega odstavka 29. člena
statuta opravljal nepoklicno, brez posebnega plačila. Če se v daljni bodočnosti ugotovi, da finančne
zmožnosti to omogočajo, se lahko dogovori tudi drugače.
Na koncu so prisotni vnesli nekaj kozmetičnih popravkov v predlog zapisnika 4. skupščine
Sindikata Glosa z dne 24.04.2013. Zapisnik se pošlje vabljenim na današnjo sejo.

Seja se je zaključila ob 12.55 uri.
Predsednik
Mitja Šuštar

Priloge: - kot v besedilu
Posredovano: - vabljenim
- arhivu

