PREDLOG

ZAPISNIK

7. seje glavnega odbora sindikata Glosa, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki je bila v četrtek, 3.
decembra 2009 v sejni sobi 16/III, v Domu sindikatov.

PRISOTNI: Doro Hvalica, Fredi Sirk, Alenka Rožman, Milan Goltes, Marisa Čebular, Martina
Stupar, Maja Lekšan, Andrej Sraka, Igor Vresk, Tomaž Tomašič, Beti Fičur, Jožica Anžel, Nadja
Strajnar Zadnik, Jožica Anžel
OPRAVIČILI SO SE: Marko Simčič, Janez Kocjan,
ODSOTNI: Darinka Čobec, Marinka Kenk Tomazin, Pavel Borse, Franc Peterlin, Valerija Rant
Tišler, Majda Marolt

Dnevnik red:
1. Potrditev zapisnika
2. Sklep o podelitvi Glosinega klobuka
3. Razno
4. Miklavževonovoletna obdaritev
Točka 1
Potrditev zapisnika 6. seje
Gradivo: predlog zapisnika

1. S K L E P :
Glavni odbor je soglasno potrdil zapisnik 6. seje, ki je bila 27. oktobra 2009.

Točka 2
Sklep o podelitvi Glosinega klobuka
Gradivo: sklep IO
Obrazložitev je dal Doro Hvalica
Glavni odbor je soglasno sprejel
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2. S K L E P :
Glosin klobuk za leto 2009 prejme Martina Stupar. Priznanje se podeli po zaključku
seje glavnega odbora na svečani prireditvi v veliki dvorani Doma sindikatov.
3. S K L E P :
Komisiji za sindikalna priznanja pri ZSSS se za podelitev priznanja za sindikalno delo, ki
ga Zveza svobodnih sindikatov podeljuje ob prazniku dela, predlaga Anuško Bovha iz
Osrednje knjižnice Kranj.

Točka 3
Razno
Začetek dela Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti
Beti Fičur je seznanila glavni odbor o pričetku dela Odbora za razlago kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti. Sprejet je bil poslovnik, prva seja bo 16. decembra. Dogovorjeno je, da
se sej odbora udeležujeta član in namestnik in da bodo seje po potrebi. Na kratko je
predstavila zadeve, ki bodo predmet obravnave na odboru.
• Andrej Sraka je opozoril, da je na odboru za razlago potrebno doseči potrditev, da je
sindikat upravičen do gradiv, ki se obravnavajo na sejah sveta zavodov. Kljub temu,
da kolektivna pogodba to določilo ima, ga delodajalci ne spoštujejo.
• Igor Vresk je še dodal, da je treba jasneje opredeliti hierarhijo pri določilu, ki se
nanaša na odpravnine, ker nastaja razlika med Kolektivno pogodbo in Uredbo.
Natančno mora biti določeno, kateri znesek je osnova za izplačilo odpravnine.

Formiranje delovne skupine za izvajalske pravice
• Na Ministrstvu za kulturo bo v kratkem imenovana delovna skupina za pravice
izvajalcev. Za člana te skupine se s strani Sindikata Glosa predlaga Andreja Srako.
Predlog sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Sindikat Glosa je sodeloval na obeh organih parlamenta, kjer je bilo še možno dati pripombe
na predlog zakona, dali smo pobudo ministrici za spremembo 48. člena, je povedal Doro
Hvalica. Pravna služba na ministrstvu je ugotovila, da je predlog pripravljen po hitrem
postopku zaradi opozoril EU in da bodo spremembe samo na podlagi njihovih zahtev.
Predsednik je še poudaril, da bomo takoj v začetku prihodnjega leta izoblikovali predlog
sprememb 48. člena, saj misli, da lahko ne glede na izgovore, da je treba najprej odpraviti
anomalije v sistemu plač, zadeve tečejo vzporedno.
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Točka 4

Miklavževonovoletna obdaritev
Po obdaritvi in majhni zakuski je bila seja glavnega odbora ob 12.30 uri zaključena.

Zapisala:
Jožica Anžel l.r.

Predsednik:
Doro Hvalica l.r.
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