ZAPISNIK

6. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila 27. oktobra 2009 ob 10.00 uri v Domu
sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana, sejna soba 16/III.
PRISOTNI: Doro Hvalica, Andrej Sraka, Beti Fičur, Janez Kocjan, Marko Simčič, Alenka
Rožman, Fredi Sirk, Blaž Verdir, Franc Peterlin, Tomaž Tomašič, Pavle Borse, Janez Dolinšek,
Nadja Strajnar Zadnik, Martina Stupar, Estera Cerar, Marisa Čebular, Rastko Krošl, Franc
Peterlin, Milan Goltes, Jožica Anžel
OPRAVIČILI SO SE: Igor Vresk, Valerija Rant Tišler, Maja Lekšan, Marinka Kenk Tomazin,
Špela Razpotnik, Ira Ratej
ODSOTNI: Franci Krevh, Darinka Čobec, Marinka Kenk Tomazin, Valerija Rant Tišler, Majda
Marolt, Igor Samobor, Igor Štamberger
Glavni odbor je na predlog predsednika o dodatnih točkah pod razno sprejel naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika 5. seje
2. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovor o ukrepih na področju plač
v javnem sektorju za obdobje december 2009 – november 2011 (oba dokumenta sta
bila parafirana na pogajalski komisiji 19.10.2009 in sta priložena)
3. Imenovanje:
člana pogajalske skupine za spremembe in dopolnitve KPKD in članov Odbora za
razlago KPKD
4. Razpis za priznanje Glosin klobuk
5. Razno
‐ Predlog ZUJIK
‐ Predlog Zakona o javnem skladu
‐ Protestni shod
‐ Mednarodna dejavnost
‐ SNG Opera in balet
Točka 1
Pregled zapisnika 5. seje
Gradivo: predlog zapisnika
1. S K L E P:
Glavi odbor je soglasno potrdil zapisnik svoje 5. seje, z dne 15. septembra 2009.
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Fredi Sirk se je zahvalil za pripravljenost in pomoč pri vložitvi ustavne presoje zakonitosti
Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. Pojasnil je, da so stroški višji od
načrtovanih, ker je Odvetniška pisarna Čeferin vložila v presojo celotni pravilnik in ne samo
13. člen. Za delno pokritje stroškov se poleg Mariborske knjižnice, dogovarja še z Društvom
bibliotekarjev.
Točka 2

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovor o ukrepih na področju plač v
javnem sektorju za obdobje december 2009 – november 2011 (oba dokumenta sta bila
parafirana na pogajalski komisiji 19.10.2009)
Gradivo: oba dokumenta
Predsednik Doro Hvalica je povzel dogodke z nadaljevanja pogajanj po zadnji seji glavnega
odbora, kjer je bil sprejet sklep, da od vlade pričakujemo en sam predlog za spremembo
KPJS. Glavni odbor je takrat izrazil pričakovanja, naj vlada tudi sama ukrepa in poskrbi za
enak finančni učinek prihranka kot ga pričakuje od zaposlenih v javnem sektorju. Izhodišče
vlade je bilo ohraniti plačne izdatke v letih 2010 in 2011 na ravni 2009. Rezultat pogajanj, v
katera smo bili dobesedno prisiljeni, sta ob današnja dokumenta, ki se sprejemata v paketu.
Hkrati pa je vlada že dala v proceduro predlog interventnih ukrepov o prihranku 410
milijonov EUR. Sindikati javnega sektorja so imeli na pogajanjih samo dve možnosti ali
žrtvovati vse in ostati načelni ali podpisati, da bi bila škoda manjša. Noben od sindikatov se
kljub jutrišnjemu podpisu še ni vnaprej odločil. Vsaj 16 pa jih mora dati svoj podpis, da aneks
in dogovor stopita v veljavo. Če podpis bo, interventni zakon ne bo umaknjen, ker je skupen
za celo vrsto interventnih ukrepov, zamenja se samo z vsebino podpisanega aneksa. Tako bo
na formalni ravni problem rešen z zakonom, z določili, ki so v aneksu št. 2.
Po pregledu aneksa in dogovora so v razpravi sodelovali: Doro Hvalica, Janez Kocjan, Blaž
Verdir, Janez Dolinšek, Marisa Čebular, Beti Fičur, Fredi Sirk, Pavle Borse, Martina Stupar,
Estera Cera, Marko Simčič, Milan Goltes, Alenka Rožman.
Večinsko mnenje prisotnih je bilo proti podpisu aneksa. S predlogom dogovora so se v
glavnem strinjali, kar pa seveda odločitve proti podpisu ni spremenilo, glede na to, da se oba
dokumenta sprejemata v paketu.
Poudarki iz razprave:
• Plačna skupina J je bila z uvedbo sistema najbolj prikrajšana. Tretjini tehničnih
poklicev naj bi se plače zvišale maksimalno za 8 odstotkov v povprečju pa nekje med
dva in štirimi odstotki. Do zdaj sta bili izplačani komaj dve četrtini. Ostali sta še dve
četrtini, da bi to raven sploh dosegli. Plače bi bile lahko že zdavnaj usklajene, saj gre
za bistveno manj denarja kot smo ga z odrekanjem pri eskalaciji že prihranili. 56
odstotkov zaposlenih v kulturi še čaka na izravnavo plačnih nesorazmerij.
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• Glosa ni podpisala januarskega dogovora o zamiku izplačil plačnih nesorazmerij, ki
se ga vlada kasneje ni držala, zato ji tudi zdaj ni verjeti, da bodo nesorazmerja
odpravljena v predlaganih rokih.
• Veliko članov sindikata Glosa meni, da sindikat ni nič storil za izboljšanje položaja,
ravno zato, ker je preveč popuščal pod pritiski močnejših.
• Zadnjih šest let pogajanj kaže na delo sindikata, zdaj pa vlada hoče ogroziti, to, kar je
bilo s težavo pridobljeno.
• Premalo je tistih v javnem sektorju, ki vidijo interes v tem, da ne bi smeli popuščati.
Mnogo več je tistih, ki jim tak podpis bolj ustreza, saj manj izgubijo. Samo slaba
tretjina, vključno z Gloso je izrazila pripravljenost napovedati splošno stavko JS.
Morali bi na cesto in biti dovolj močni.
• Če je približno polovica tistih, ki v tem sistemu niso pridobili nič, kdo pa je pridobil, da
so sredstva porabljena. Vse se dogaja zato , ker denarja ni. Sistem bi moral temeljiti
na tem, kar smo privarčevali. Poleg tega bi morali najprej odpraviti anomalije in
napake v prevedbah. Ogromno jih je izkoristilo sistem in sredstva porabilo v napačnih
in previsokih prevedbah.
• Glosa je bila prva, ki je predlagala takojšnjo odpravo nesorazmerij in šele nato
linearno znižanje plač, vendar vlada in večji sindikati niso hoteli slišati za to.
• Aneks in dogovor bi podpisali samo v primeru, da bi bili jeziček na tehtnici in bi bil naš
podpis odločujoč.
• Obdržati moramo načelno držo in biti proti podpisu, ne glede na to, da dogovor
obljublja odpravo anomalij. Vsekakor imamo zvezane roke, če ga moramo sprejeti
skupaj z aneksom.
• Zavedati se moramo posledic podpisa in obratno in odločitev zagovarjati pred
članstvom.
• Ne glede na to, kako se bomo odločili, smo za svojo držo naredili premalo. Naši
pogajalci in vsi skupaj smo v pogajanjih naredili premalo, da bi lahko predlagali
ostrejše ukrepe. Če bomo v gledališčih in drugih zavod na področju kulture predlagali
stavko, bomo naleteli na gluha ušesa. Povečati moramo dejavnost sindikata, prikazati
specifiko zaposlenih in jo uveljavljati ne samo proti delodajalcem ampak tudi drugim
sindikatom, ki niso na tak način izpostavljeni in gledajo na naše delo kot manj častno
in manj družbi koristno delo.
• Nespodobno je, da vlada krizo rešuje, na peščici ljudi, ki so zaposleni v kulturi, na
način, da ne izpolni tistega, kar bi morala.
• Nedopustna je primerjava z Muro in zaposlenimi v JS oz. kulturi. V obeh primerih gre
za isto zgodbo. Zaposleni v Muri niso dobili plačila za svoje delo in zaposleni v
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kulturi niso dobili plačila za svoje delo. Ne gre za povišanje plač, temveč za plačilo
opravljenega dela. Delavci v kulturi živijo v podrejenem položaju že 40 let.

1. S K L E P:
Glavni odbor Sindikata Glosa odklanja podpis aneksa št. 2 in dogovora (čeprav se z
vsebino dogovora v dobršni meri strinja), ker pomeni to krčenje že pridobljenih in
podpisanih in izpogajanih pravic v procesu realizacije novega plačnega sistema. Tudi v
prihodnje bo Sindikat Glosa ravnal v sladu z interesi članov in zaposlenih na področju
kulture, zavedajoč se tega, da mora čim prej priti do dogovorjene izravnave plačnih
nesorazmerij.
Točka 3
Imenovanje:
člana pogajalske skupine za spremembe in dopolnitve KPKD in članov Odbora za razlago
KPKD
2. S K L E P :
Glavni odbor predlaga da se za članico oz. strokovno sodelavko v pogajalsko
skupino za spremembe in dopolnitve KP za kulturne dejavnosti imenuje eno od
pravnic ZSSS.
3. S K L E P:
Glavni odbor predlaga, da se za predsednika Komisije za razlago KP za kulturne
dejavnosti imenuje Jožeta Humra, za člana Marka Simčiča za namestnico pa
Elizabeto Fičur.

Točka 4
Razpis za priznanje Glosin klobuk
Priloga: razpis za leto 2009
4. S K L E P
Na osnovi sklepa o ustanovitvi priznanja Glosin klobuk, glavni odbor objavlja razpis za
podelitev priznanja za leto 2009. Predlogi, ki prispejo na IO , se štejejo samo za tekoče
leto in se ne morejo prenašati v naslednje.
Glosin klobuk bo podeljen 3. decembra 2009 na dan Prešernovega rojstva, po zaključni
seji glavnega odbora. Nosilka kulturnega programa bo igralka in šansonjerka Lara
Jankovič.
Točka 5
Razno
Spremembe ZUJIK:
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Predsednik je pojasnil, da smo včeraj popoldne z Ministrstva za kulturo prejeli Predlog za
spremembo Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo s prošnjo, da damo nanj
pripombe in predloge danes, to je 27.10. do 9.00 ure.
Gre za močan vsebinski poseg v zakon, ki zadeva dobršno število zaposlenih v kulturi za
določen čas. Na kratko je predstavil spremembe:
‐

‐

1. člen predloga določa spremembe drugega odstavka 46. člena,in sicer da se
delovno razmerje za določen čas sme z isto osebo skleniti zaporedoma največ trikrat.
Za zaporedno sklenitev pogodb o zaposlitvi se šteje, če je med prenehanjem ene in
sklenitvijo druge preteklo manj kot tri mesece.
2. člen spremembe določa, da se javnemu uslužbencu, ki je bil ob uveljavitvi tega
zakona že zaposlen po določbah 46. člena ZUJIK, šteje začetek obdobja dopuščenega
ponavljanja zaposlitve za določen čas od datuma prve zaposlitve.

V razpravi so sodelovali: Janez Kocjan, Andrej Sraka, Marko Simčič in Doro Hvalica.
Enotno mnenje je bilo, da je skrajno nedopustno, da dokument ni bil predmet usklajevanja in
niti ni bil objavljen na spletni strani ministrstva. Prvi člen bi se moral glasiti, da se delovno
razmerje za določen čas sme z isto osebo skleniti zaporedoma največ trikrat, vendar ne več
kot za 10 let. Za zaporedno sklenitve pogodb bi moralo biti vmesno obdobje med
prenehanjem ene in sklenitvijo druge pogodbe najmanj 6 mesecev. Jasno bi morala biti
zapisana obveza delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas po izteku predvidene dobe.
Zna se zgoditi, da bodo delavci, ki so bili zaposleni po 46. členu ZUJIK in so med tem že
sklenili tri pogodbe o zaposlitvi, izgubili delo.
5. S K L E P
Doro Hvalica na osnovi pripomb v razpravi, pripravi pisni ugovor na Ministrstvo za
kulturo in predlaga spremembe v skladu s postopkom, če je ministrstvo že dalo predlog
zakona v obravnavo na Vlado. S predlogom naknadno seznani glavni odbor.
Protestni shod:
Gradivo: ZSSS ‐ Demonstracije, obvestilo št. 1
Predsednik je pozval k čim večji udeležbi na protestnem shodu 28. novembra 2009 na
Prešernovem trgu, ki bo usmerjen proti reformi pokojninskega sistema in za zvišanje
minimalne plače. Po območnih organizacijah že potekajo posveti na to temo, izšla bo tudi
posebna številka Delavske enotnosti, ki jo bomo poskušali zagotoviti vsem sindikalnim
zaupnikom. Sicer pa bomo v okviru priprav na shod sproti obveščali o vseh dogodkih.
Zaradi časovne stiske glavni odbor ni obravnaval zadnjih dveh dodatnih točk pod to točko
razno.
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.
Zapisala.
Jožica Anžel l.r.

Predsednik:
Doro Hvalica l.r.
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