ZAPISNIK

5. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila 15. septembra 2009 ob 10.00 uri v Domu
sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana, sejna soba 16/III.
PRISOTNI:
Doro Hvalica, Marisa Čebular, Beti Fičur, Milan Goltes, Ira Ratej, Fredi Sirk, Tomaž Tomašič,
Nadja Strajnar Zadnik, Pavel Borse, Janez Kocjan, Špela Razpotnik, Maja Lekšan, Alenka
Rožman, Blaž Verdir, Igor Vresk, Janez Dolinšek, Estera Cerar, Jožica Anžel
VABLJENI: Alenka Črnič in Andreja Kos iz Mariborske knjižnice
OPRAVIČILI SO SE: Martina Stupar, Marko Simčič, Andrej Sraka
ODSOTNI:
Franci Krevh, Darinka Čobec, Marinka Kenk Tomazin, Kornelija Rorman, Franc Peterlin,
Valerija Rant Tišler
Sejo je vodil predsednik Doro Hvalica.
Dnevnega reda:
1. Predlog pogajalskih izhodišč za oblikovanje politike plač v javnem sektorju v letu
2010 (predlog Vlade RS v prilogi)
2. Pobuda za ustavno presojo zakonitosti Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno
katalogizacijo (mnenje pravne službe ZSSS v prilogi)
3. Informacije:
‐ o organiziranosti Glose na področju varstva narave
‐ o mednarodni dejavnosti Glose
4. Imenovanja:
a) članov pogajalske skupine za spremembe in dopolnitve KPKD
b) člana – namestnika pogajalske skupine za javni sektor
c) člana Odbora za razlago KPKD
d) člana pogajalske skupine KP za okolje in prostor
Točka 1
Predlog pogajalskih izhodišč za oblikovanje politike plač v javnem sektorju v letu 2010
Gradivo:
Poslano: predlog Vlade RS
Na mizo: zbrani odgovori sindikalnih skupin in članov sindikata; izračun učinkov po predlaganih vladnih
variantah (Blaž Verdir); anonimno pismo skupine zaposlenih v zdravstvu, sociali, kulturi in inštitucijah iz
Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, Kopra Novega mesta, Kranja in Celje, datirano 10.9.09

Uvodno informacijo je dal predsednik Doro Hvalica in dejal, da je vlada predlog ponudila
nenadno in dala sindikatom deset‐dnevni rok, da se do njega opredelijo. Do konca

septembra je bila dolžna sklicati pogajanja, da bi se dogovorili o načinu odprave anomalij in
napak plačnega sistema. Namesto tega je prišla z variantnim predlogom, ki ga je oblikovala
že konec avgusta s sklepom, ki zavezuje pogajalsko skupino vlade RS, da do konca septembra
zaključi pogajanja o plačnem sistemu in s predpostavko, da manjka 386 milijonov za
realizacijo plač javnega sektorja v letu 2010 in da mora biti znesek za maso plač za leto 2010
enak znesku v letu 2009. To pomeni, da ni spoštovala svojega sklepa o realizaciji plačnega
sistema. Predlog bi moral biti: takojšnja izravnava nesorazmerij in šele potem izračun nujnih
posegov oz. varčevalnih ukrepov. Večina sindikatov, ki ravnokar razpravlja o predlogih in s
katere seje prihaja, meni skupaj z njim, da to niso pogajalski predlogi, ampak ultimat.
Rezultat mora dati 386 milijonov prihranka. Navzven pa hočejo pokazati, da socialni dialog
teče. Kultura in narava sta dejavnosti, ki sta v novem plačnem sistemu relativno veliko
pridobili, posebej to velja za nosilne poklice in tiste, ki so bili posebej diskriminirani. Premalo
je bilo storjenega za J skupino, to delo nas še čaka. Veliko je takih, ki še nimajo polne plače,
in je najmanj, kar lahko zahtevamo, izravnava nesorazmerij.

V razpravi so sodelovali: Fredi Sirk, Janez Dolinšek, Pavel Borse, Blaž Verdir, Janez Kocjan, Ira
Ratej, Beti Fičur, Igor Vresk, Špela Razpotnik.
Glavni odbor je na podlagi zbranih predlogov članov in poudarkov iz razprave sprejel
naslednje
S K L E P E:

1. Glavni odbor ni sprejel nobenega od variantnih predlogov vlade za pogajalska
izhodišča pri oblikovanju plač v javnem sektorju v letu 2010. Od vlade pričakuje, da
za pogajalsko izhodišče ponudi en sam predlog za spremembo kolektivne pogodbe JS
v za to predvidenih rokih. Glavni odbor od vlade pričakuje, da bo tudi sama z ukrepi
na področju davčne politike (obdavčitev bogatejših in cerkva), izplačilih po pogodbah,
javnih naročilih in drugih dodatnih ukrepih poskrbela za enak finančni učinek kot ga
pričakuje od zaposlenih v javnem sektorju.
2. Ko bo vlada ponudila predlog za spremembo kolektivne pogodbe, se bo glavni odbor
do njega ponovno opredelil. Za pogajalsko izhodišče predlaga, da do izravnav pride
tako, kot so predlagane oz. z minimalni zamikom z jasno opredeljenim datumom
izplačila ali takojšnjo izravnavo plačnih nesorazmerij in šele nato smo se pripravljeni
pogajati za linearno znižanje plač.
3. Ker februarski dogovor, ki ga je vlada podpisala z večino sindikatov JS, ne velja in ga
Sindikat Glosa ni podpisal, je naivno pričakovati, da se bo vlada držala kakršni koli
novih dogovor. Zato Glavni odbor prevzame funkcijo stavkovnega odbora za
organizacijo splošne stavke v kulturi, če v pogajanjih za zaposlene v kulturi ne
uspemo uresničiti tega, kar je z vlado že podpisano.
Točka 2

Pobuda za ustavno presojo zakonitosti Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno
katalogizacijo
Gradivo: mnenje pravne službe ZSSS

Fredi Sirk, sindikalni zaupnik z Mariborske knjižnice je glavni odbor seznanil s potekom
priprav in odgovorom, zakaj pobuda za ustavno presojo pravilnika. Mnenje o tem je najprej
dala pravna služba ZSSS, ker pa ni bilo najbolj naklonjeno vlogi za presojo, sta kolegici iz
mariborske knjižnice zaprosili še za drugo mnenje, ki je bilo bolj pozitivno naravnano. V
primeru, da bi se odločili za vložitev presoje, bi ta morala biti brez procesnih napak.
Bistvene razloge, zakaj pravilnik ne bi smel stopiti v veljavo in zakaj je v neskladju z ustavo in
zakonom, sta podrobneje označili Andreja Kos in Alenka Črnič. Če bi pravilnik stopil v
veljavo, bi licenco zgubilo preko 700 imetnikov. Določila pravilnika so v primerjavi z ostalimi
poklici,ki imajo licence diskriminatorna in vsebujejo ogromno pravnih neskladij. Odvzem
licence bi lahko imel za posameznike nepopravljive posledice – med drugim tudi izgubo
zaposlitve ‐ zato so razočarani nad mnenjem pravne službe ZSSS. Ker je drugo pravno
mnenje, ki ga je pripravila odvetniška pisarna, ki ima poseben oddelek za pravne presoje in
ogromno izkušenj na tem področju, bolj naklonjeno vlogi za ustavno presojo, prosijo glavni
odbor za sprejem ustreznega sklepa in pomoč pri delitvi stroškov. Izračun bi priložili
naknadno. Ker naj bi pravilnik stopil v veljavo že novembra, je zadeva zelo nujna. Radi bi to
preprečili in dosegli sodelovanje pri nastajanju novega pravilnika.
Sindikat sploh ni imel možnosti sodelovati in dati svojega mnenja, zanj so izvedeli šele, ko je
bil že objavljen v Uradnem listu.
V razpravi so sodelovali: Doro Hvalica, Špela Razpotnik in Beti Fičur.
Po razpravi je bila soglasno sprejet

4. S K L E P:
Pobuda Knjižnice Maribor za ustavno presojo zakonitosti Pravilnika o izdaji
dovoljenja za vzajemno katalogizacijo se sprejme. Glavni odbor prevzema naloge v
zvezi s pripravo podatkov za začetek postopka. Dokončen sklep o plačilu stroškov se
sprejme naknadno, ko bo znan znesek. Če bo strošek previsok, bo polovični delež
plačila prevzel Sindikat mariborske knjižnice.

Točka 3
Informacije:
• Varstvo narave
Kratko informacijo je dal Doro Hvalica. Končno nam je po nekaj zapletih uspelo pridobiti
reprezentativnost za zavode s področja varstvo narave, ki po reorganizaciji in razdružitvi z
zavodi na področju kulturne dediščine, sodijo pod okrilje Ministrstva za okolje in prostor.
Njihov delovno pravni položaj ureja druga kolektivna pogodba. V pogajanjih zanjo bomo
lahko s pridobitvijo reprezentativnosti dejavneje sodelovali. Aktivnosti so se že začele. Doslej
se je na novo včlanilo oz. organiziralo več kot polovica zaposlenih na tem področju.

Zahvaljujoč najbolj aktivnima članicama Martini Stupar iz Zavoda za varstvo narave in Tei
Lukan Klavžar iz TNP Bled, so se že začeli pogovori na Ministrstvu za okolje in prostor.
Minister je podprl pobude za njihovo organiziranost, delovno‐pravni položaj in predloge v
zvezi s plačnim sistemom. Na njihovi strani sta tudi predloga za ustanovitev konference in
spremembe naziva Sindikata Glosa, ki naj bi ga dopolnili na naslednji skupščini, in sicer bi se
glasil: Glosa – Sindikat kulture in narave Slovenije.
•

Mednarodna dejavnost
Gradivo na mizo: pisna informacija podpredsednika Marka Simčiča

Informacijo sta dopolnila in podkrepila Doro Hvalica in Ira Ratej, ki aktivno deluje v skupini
za enake možnosti v okviru FIA. Gradivo je sestavni del tega zapisnika.
Točka 4
Imenovanja:
Imenovanja:
a) članov pogajalske skupine za spremembe in dopolnitve KPKD
b) člana – namestnika pogajalske skupine za javni sektor
c) člana Odbora za razlago KPKD
d) člana pogajalske skupine KP za okolje in prostor
Glavni odbora je sprejel naslednji
5. S K L E P
a) Za člana pogajalske skupine za spremembe in dopolnitve KPKD se namesto Milene
Končina, ki ni več zaposlena v JSKD imenuje: IGORJA ŠTAMBERGERJA iz OI JS RS za
kulturne dejavnosti Ilirska Bistrica. Namesto Denisa Miklavčiča, ki je v pogajalski
skupini kot strokovni sodelavec se imenuje Blaža Verdirja iz Cankarjevega doma.
Sestava pogajalske skupine za Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti je
naslednja:
Doro Hvalica, vodja; Beti Fičur, namestnica vodje
Marko Simčič, član; Igor Samobor, namestnik
Andrej Sraka, član; Franci Krevh, namestnik
Špela Razpotnik,članica, Janez Dolinšek, namestnik
Estera Cerar, članica, Igor Štamberger, namestnik
Blaž Verdir, član
Naslednji krog pogajanj prevzema vodenje pogajalske skupine Sindikat Glosa.
b) Za namestnika pogajalske skupine za javni sektor se namesto Denisa Miklavčiča
imenuje Beti Fičur. Po potrebi sodelujejo tudi drugi člani glavnega odbora, še
posebej, ko bo na dnevnem redu položaj zaposlenih na področju kulture in narave.
c) Za člane Odbora za razlago Kolektivne pogodbe se predlogi pripravijo do prve
naslednje seje glavnega. Imenovanje se lahko opravi na korespondenčen način.

d) Za članico pogajalske skupine za KP za okolje in prostor se imenuje Martino Stupar, za
namestnico pa Teo Lukan Klavžer.
Seja je bila zaključeno ob 13.00 uri.

Zapisala:
Jožica Anžel l.r.

Predsednik:
Doro Hvalica l.r.

