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Z A P I S N I K
20. seje glavnega odbora sindikata Glosa, ki je bila v torek, 9. aprila 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, ki je priloga zapisnika.
Po dobrodušnem nagovoru predsednika Dora Hvalice, da bo zadnjo sejo glavnega odbora vodil sam, ker je
njegova zadnja v življenju, je bil sprejet

DNEVNI RED:
1.
2.

Priprave na 4. skupščino Sindikata Glosa (evidentiranje in drugo).
Razno.
Ad 1.

S predsednikovim vrstnim redom – I) Smo ali nismo pravna država (pravnomočno sodbo o tretji
četrtini nesorazmerij država z revizijo zanika, nejasna je usoda lanskega regresa, itd.); II) Formalna
določitev točnega časa skupščine; III) Obravnava statuta, poročila o delu in programa Sindikata Glosa; IV)
Potrditev kandidatov za delegate skupščine in organe Sindikata Glosa – so navzoči soglašali. Predal je
besedo tajniku glavnega odbora, ki je v zvezi s prvo točko povedal:
»Po pravnomočni sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča javnim uslužbencem pripada
tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij za obdobje 1. oktober 2010 – 31. maj 2012, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ker je vlada kršila 50. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor in z
aneksom št. 4 k tej kolektivni pogodbi retroaktivno posegla v pridobljeno pravico. Če javni uslužbenci ne bi
prejeli ustreznih zneskov, bi lahko vlagali individualne tožbe (neposredna izvršba zaradi odsotnosti
konkretnih zneskov ni možna). Vendar je zaradi vložene revizije smotrno počakati, še zlasti, ker sodni mlini
meljejo počasi, po drugi strani pa bo moralo vrhovno sodišče zaradi prednostne narave kolektivnega spora
dokaj hitro razsoditi. Kar se tiče regresa za letni dopust za leto 2012, lahko le povemo, da bo tudi o njem
slej ko prej odločeno (Glosa je namreč že drugi dan veljavnosti Zakona za uravnoteženje javnih financ, t.j.
1. junija lani, sprožila postopek pred ustavnim sodiščem). Naše stališče je sicer znano: lanski regres bi
morali vsi javni uslužbenci prejeti v polnem znesku 692,oo EUR.«
Četrta skupščina Sindikata Glosa se bo 24. aprila 2013 v veliki dvorani Doma sindikatov pričela ob
9.oo uri. Vabila bomo razposlali v najkrajšem možnem času.
Sledilo je seciranje osnutkov statuta, poročila o delu za obdobje 2008-2013 in programa do leta
2018, ki so jih prisotni prejeli kot pisno gradivo za sejo glavnega odbora. S kresanjem različnih stališč so
sodelovali vsi, še posebej v zvezi z Dorovim predlogom o vključitvi sivega sveta v statut. To bi bil častni
posvetovalni organ glavnega odbora, ki bi ga prostovoljno sestavljali nekdanji aktivni člani glavnega
odbora ter razpravljali o pomembnejših vprašanjih in oblikovali neobvezujoča mnenja in rešitve. Po

živahni razpravi je bil predlog domala stoodstotno podprt. Prisotni so na podlagi konstruktivnih pripomb
vnesli še več drugih popravkov in dopolnil ter nato ugotovili, da so dokumenti primerni za obravnavo ter
potrditev in sprejem na skupščini. Čistopisi predlogov statuta, poročila o delu in programa so priloga
zapisnika, zato sprememb podrobno ne navajamo.
Janez Kocjan je z zrnom soli predstavil delo konference tehničnih delavcev v uprizoritvenih
dejavnostih, katere predsednik je. Ta je bila najprej zelo aktivna, v zadnjem triletju pa ne več. Poudaril je,
da nismo razrešili dveh bistvenih vprašanj: vštevanja službenih poti oziroma gostovanj v delovni čas
(nasrkajo zlasti zaposleni v manjših gledališčih) in problematike nastopa na odprti sceni. Po skupščini bo
zato čimprej potrebno sklicati sejo in vzpostaviti red. Navzoči so njegovo izvajanje sprejeli in ga prosili, naj
poročilo v ustni obliki predoči tudi skupščini.
Sledilo je obravnavanje in potrjevanje kandidatur. Odbor je predloge kandidatov za delegate
skupščine in druge Glosine organe v celoti potrdil. Doro je kasneje izpostavil, da bodo zaradi treh
kandidatov za novega predsednika Sindikata Glosa (Fredi Sirk iz Mariborske knjižnice, Andrej Sraka iz SNG
Opera in balet Ljubljana ter Mitja Šuštar, tajnik glavnega odbora Glose) volitve imele še večjo
demokratično težo. V zvezi s kandidaturami za glavni odbor pa je bil sprejet njegov statutarni predlog: v
primeru, da glavni odbor presodi, da je po dejavnostih neuravnotežen, lahko imenuje še največ dva
dodatna člana s kandidatne liste.
Ad 2.
Odbor je obravnaval še nekaj aktualnosti, med drugim »Poziv SRČ ministru, strokovni javnosti in
medijem za nadaljevanje reformnih prizadevanj, razširjenih na celovitejši koncept preureditve kulturnega
sistema« z dne 02.04.2013, ki so ga sestavili dr. Borut Smrekar, Mitja Rotovnik in dr. Vesna Čopič.
Andrej je predstavil intervju z ministrom za kulturo z naslovom »Mirno morje ne naredi
izkušenega pomorščaka«, objavljen v včerajšnjem časniku Delo. Zelo obetavno je, da dr. Uroš Grilc
verjame v odprto in argumentirano javno razpravo, a bomo videli, kako bo v resnici.
Ministrovo prijazno zahvalo za čestitko ob izvolitvi, ki smo jo prejeli danes, in poziv SRČ se pošljeta
vabljenim na sejo.
Seja se je zaključila ob 13.3o uri.
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