ZAPISNIK
4. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki je bila v sredo, 4.
februarja 2009 ob 10.00 uri v Domu sindikatov.
PRISOTNI: Doro Hvalica, Denis Miklavčič, Janez Kocjan, Andrej Sraka, Janez Dolinšek,
Nadja Strajnar, Marisa Čebular, Martina Stupar, Franci Krevh, Estera Cerar, Milena Končina,
Jožica Anžel
Opravičili so se: Darinka Čobec, Marko Simčič, Milan Goltes, Majda Osolnik, Maja Lekšan,
Predlagan in sprejet je bil naslednji
D N E V N I R E D:

1. Predlog ukrepov Vlade R Slovenije na področju plač v javnem sektorju
zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer v obdobju 2009 – 2010.
(Predlog za spremembe KP JS in Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju)
2. Razno
Točka 1
Predlog ukrepov Vlad R Slovenije
Gradivo: predlog ukrepov Vlade R Slovenije poslan z vabilom
Doro Hvalica je uvodoma pojasnil, da se mora glavni odbor čim prej opredeliti do petih
vladnih ukrepov, ki zadevajo plačni sistem. Predlog mora biti pripravljen do jutrišnje seje za
usklajevanje s sindikati javnega sektorja, kjer morajo sindikati javnega sektorja skupaj
pripraviti enoten predlog za sredina pogajanja z vlado. Pojasnil in obrazložil je vseh pet
predlaganih ukrepov, ki jih vlada predlaga zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer.
Vlada predlaga, da se splošna uskladitev plač s 1.7.2009 ne izvede. Predlaga zamik izplačila
dogovorjene dinamike izravnave plače, in sicer s 1.9.2009 na 1.1.2010 Predlaga zamik zadnje
četrtine izravnave s 1.3.2010 na 1.1.2011. Nadalje predlaga, da v letu 2009 in 2010 ni
napredovanj. Predlaga znižanje obsega sredstev za regres, ki naj bi znašal 75 odstotkov
sredstev za regres iz leta 2008, kar pomeni 25 odstotno znižanje sredstev.
V razpravo so se vključili vsi prisotni in po njej oblikovali naslednje
SKLEPE IN ODLOČITVE:
1. Zahtevamo uskladitev plač v javnem sektorju s 1.7.2009 v skladu z določili
Kolektivne pogodbe javnega sektorja.

2. Predlagamo, da se tretja četrtina uskladitve plač javnih uslužbencev premakne s
1.9.2009. na 1.10.2009 in se izplača iz preostanka zbranih sredstev na namenskih
postavkah pri Ministrstvu za javno upravo, Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in občinah in iz namenskih proračunskih sredstev.
3. Predlagamo, da se četrta četrtina uskladitev plač javnih uslužbencev premakne s
1.3.2010 na 1.9.2010.
4. Nasprotujemo predlogu, da se spremenijo pogoji za napredovanje javnih uslužbencev
in funkcionarjev.
5. Nasprotujemo predlogu o znižanju regresa za leto 2009. V kolikor bo Vlada R
Slovenije pri tem predlogu vztrajala, bomo nepreklicno zahtevali izplačilo
nezmanjšanega regresa za vse člane reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.
6. Odklanjamo poizkus Vlade R Slovenije, da bi socializirala krivdo za krizo, vendar se
iz solidarnosti do vseh, ki živijo le od svojega dela, zavedamo, da moramo tudi
zaposleni v kulturi prispevati svoj delež. Zato predlagamo, da se v letu 2009 odrečemo
dvema odstotkoma mase sredstev za plače, ki so namenjena plačevanju delovne
uspešnosti javnih uslužbencev. Naš pogoj je le, da to velja za vse zaposlene javne
uslužbence, funkcionarje in delavce po individualnih pogodbah.

Točka 2
Razno
Prevedeni manifest o statusu umetnika (dogovor na 3. seji GO, 14. januarja 2009), ki so ga
dobili člani glavnega odbora na vpogled, se z nekaj popravki da v tisk v nakladi 2000
izvodov.
Seja je bila zaključena ob 12.30 uri
Zapisala:
Jožica Anžel l.r.

Predsednik:
Doro Hvalica l.r.
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