ZAPISNIK

8. seje glavnega odbora sindikata Glosa, ki je bila v torek, 31. avgusta 2009 v sejni sobi 5/III,
v Domu sindikatov na Dalmatinovi 4, v Ljubljani.

PRISOTNI: Doro Hvalica, Marisa Čebular, Martina Stupar Fredi Sirk, Beti Fičur, Janez Kocjan,
Marko Polanc, Nadja Strajnar Zadnik, Jože Mraz, Marko Simčič, Alenka Rožman, Jožica Anžel,
Jože Mraz, Mitja Šuster
OPRAVIČILI SO SE: Tomaž Tomašič, Milan Goltes, Andrej Sraka

Člane glavnega odbora, vabljene in predstavnike sindikatov iz ZSSS je Lučka Böhm v veliki
dvorani ZSSS na kratko seznanila z vsebino predloga obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja znotraj predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ‐2. V
kulturi gre za delovna mesta baletnih plesalcev in opernih solistov, za katera je že dosedanji
sistem neprimeren in krivičen.
Po seznanitvi so se vsi skupaj udeležili protestnega shoda pred Ministrstvom za delo, družino
in socialne zadeve. Protestni shod je organiziral sindikat SZS Alternativa, kjer so skupaj še z
29 sindikati izrazili nestrinjanje s pristopom k reševanju problematike obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja. Po shodu so predsedniki sindikatov ministru Svetliku izročili
dokument, s katerim
ZAHTEVAMO:
-

da začne s predstavniki sindikatov nemudoma voditi dialog za odpravo anomalij v
sistemu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

-

da uveljavi rešitev, ki bo pokrila razliko manjkajočih sredstev za vse delavce, ki jim
sedanja zakonodaja daje pravico, da se lahko poklicno upokojijo pa jim zbrana sredstva
na Kapitalski družbi tega ne omogočajo. Na tej podlagi izplačana poklicna pokojnina ne
sme biti nižja od naknadno odmerjene starostne pokojnine,

-

da sprejme ukrepe, ki bodo izboljšale poslovanje Sklada obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja in preprečile bogatenje Kapitalske družbe na račun
zaposlenih, ki opravljajo tvegana, težka in zdravju škodljiva dela in dela, ki jih po določeni
starosti ni moč zanesljivo opravljati.
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-

da se nemudoma sprejme ukrepe, ki bodo omogočile zavarovancem pridobiti hiter in
transparenten izračun upokojitvenih pogojev.

-

da se z novim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju odpravijo krivice iz
sedanjega zakona,

-

da novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju odpravi dosedanji neprimeren
sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki zaradi anomalij in
negotovosti, zaposlenim, ki opravljajo tvegana, težka in zdravju škodljiva dela ne
omogoča upokojitve pod ugodnejšimi pogoji,

-

da novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vrne sistem obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja v okviru prvega pokojninskega stebra, pri čemer
mora višina prispevnih stopenj po posameznih kategorijah delovnih mest zagotavljati, da
sistem skrbi sam zase.

-

da novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju upošteva različnost obravnave
delovnih mest glede na njihovo izpostavljenost težkim in zdravju škodljivim delovnim
pogojem, kar se naj upošteva tako pri dodani dobi, kot pri višini prispevnih stopenj,

-

da novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predstavnikom sindikatov
zagotovi participacijo pri vseh odločitvah, ki so povezane s sistemom obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sindikati podpisniki, zbrani na protestnem shodu, bomo v primeru ignoriranja dialoga in
neupoštevanja naših zahtev, nadaljevali s stopnjevanjem sindikalnih pritiskov.

Po končanem protestu se je nadaljevala seja glavnega odbora, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Aneks št. 4 h KP za javni sektor (predlog Vlade R Slovenije)
Aneks št. 4 h KP za javni sektor (protipredlog pogajalske skupine javnega sektorja)
2. Odločanje o vključitvi Sindikata Glosa v predvideno generalno stavko javnega sektorja
3. Kadrovske spremembe: imenovanje poklicnega tajnika glavnega odbora Sindikata
Glosa – prekinitev delovnega razmerja s poslovno sekretarko glavnega odbora
4. Informacije in pogovor o:
‐ delovanje in problemi Odbora za razlago KP za kulturne dejavnosti: ( Beti Fičur in
Marko Simčič)
reševanju krivičnih plačnih uvrstitev zaposlenih na področju varstva narave (Martina
Stupar)
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‐ mednarodno sodelovanje Sindikata Glosa (Marko Simčič)
5. Predlog Zakona o negospodarskih javnih službah in napovedane organizacijske
spremembe v javnih zavodih na področju kulture
6. Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. stališča ZSSS do
sprememb
7. Razno – drugo in vse vprek.
Točka 1, 2

Aneks št. 4 h KP za javni sektor, odločanje o vključitvi Sindikata Glosa v predvideno
generalno stavko javnega sektorja
Gradivo: predlog Vlade R Slovenije, protipredlog pogajalske skupine javnega sektorja

Doro Hvalica je izčrpno poročal o zadnjih dogajanjih na pogajanjih, katerih rezultat je predlog
aneksa št. 4, ki ga je ponudila vlada v podpis. Na pogajanjih ga je ves čas zavezoval sklep
glavnega odbora, da ne sme podpisati ničesar, kar bi še poslabšalo položaj zaposlenih v
kulturi. Aneks govori o splošni uskladitvi plač in o ponovnem odlogu izravnave nesorazmerij.
Hkrati pa vlada grozi z interventnim zakonom, če aneksa ne podpišemo. Če kje, smo
zaposleni v kulturi in naravi tukaj najbolj občutljivi. Večina zaposlenih še čaka na svojo plačo.
Pogajalska skupina, v kateri sodeluje Glosa in jo vodi Janez Posedi je ponudila ugodnejši
predlog: takojšnjo izravnavo plač in po tem linearno znižanje vseh plač v JS. Enak predlog je
dalo tudi Ministrstvo za kulturo, vendar ga je vlada kategorično odklonila. Najmočnejši
sindikati v Konfederaciji JS so zahtevali, da so to ne zgodi, ker bi to pomenilo znižanje plač
tudi njim, katerih večina je nesorazmerja že zdavnaj izravnala.
Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je celo izjavila, da UMAR‐jevi podatki kažejo,
da je reforma zaključena in da se je plačna masa povečala. Pozabila pa je povedati, da je en
odstotek več zaposlenih kot prej. Ves čas tudi zavaja javnost, da gre pri javnih uslužbencih za
povečanje plač in ne za izravnavo plačnih nesorazmerij.
Pogajalska skupina SJS je imenovala stavkovni odbor in pričela z aktivnostmi za pripravo
stavke, ki naj bi se začela 27. septembra pa do sporazuma z vlado oz. izpolnitve stavkovnih
zahtev, ki jih bo izoblikovala v prihodnjih dneh.
Stavkovne zahteve bodo natančno razdeljene. Prva bo ohranitev in dokončna realizacija
plačnega sistema. Druga pa pravica do socialnega dialoga. Sicer pa bodo konkretne. Zadevale
bodo eskalacijo, izravnavo plač in dokončno odpravo anomalij in napak.
Dogovor je tak, da bi bila stavka z enotnimi zahtevami vseh sindikatov javnega sektorja. Vsak
pri izvedbi svojega dela, lahko to nadgradi s specifičnimi, lastnimi in dodanimi zahtevami, ki
jih mora nasloviti delodajalcem. Tudi na ravni zavoda jih bo mogoče nadgraditi. Stavka bo
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oklicana od 27.10.2010 od 00.01. ure, zaradi posebnosti dela nekaterih poklicev. (carina,
policija…).
V razpravi so sodelovali : Martina Stupar, Beti Fičur, Fredi Sirk, Alenka Rožman, Janez Kocjan,
Marisa Čebular.
Potrdili in predlagali so osnutek plakata in priponke za stavko, ter se dogovarjali o možnih
oblikah stavke glede na specifiko dela v posameznem zavodu (zaprtje gledališč, odpoved vaj,
v knjižnicah omogočanje vračila knjig, ko naj bi šlo za plačilo zamudnine, izdajanja pa ne, ipd.)
Sprejeti je bil naslednji
SKLEP:
1. Sindikat Glosa ni podpisnik predlaganega Aneksa 4, ki ga je ponudila Vlada v
podpis, ker močno poslabšuje že tako slab položaj zaposlenih v kulturi.
2. Sindikat GLOSA sodeluje v splošni stavki javnega sektorja, ki bo v ponedeljek, 27.
septembra 2010 do sklenitve sporazuma z vlado. Glavni odbor se preimenuje v
stavkovni odbor. Vodja stavkovnega odbora je Doro Hvalica, ki je hkrati član
stavkovnega odbora PS Reprezentativnih sindikatov javnega sektorja.
Pred stavko se še enkrat skliče sejo glavnega odbora, povabi se sindikalne zaupnike
ali pa skliče sestanke v zavodih oz. območjih.

Točka 3
Kadrovske spremembe: imenovanje poklicnega tajnika glavnega odbora Sindikata Glosa –
prekinitev delovnega razmerja s poslovno sekretarko glavnega odbora
Predsednik je povedal, da se bo Jožica Anžel, ki je trenutno edina zaposlena v sindikatu,
konec septembra upokojila. Da bi zagotovili ustrezno, kakovostno, dolgoročno trdno delo
sindikata se je pogovoril z Mitjo Šuštarjem in dobil njegovo soglasje za prevzem dela tajnika
glavnega odbora. Vsi imamo z njim dobre izkušnje. Je preverjen sindikalni kader, ki je
trenutno zaposlen na Osrednjeslovenski območni organizaciji Ljubljana in je uspešen
pravnik, kar je za naše delo izjemno pomembno. Če je leta nazaj narava sindikalnega dela
potrebovala samo 20 pravnega in 80 odstotkov drugega znanja, je zdaj ravno obratno.
Za vso administrativno pomoč bo še vedno dvakrat na teden skrbela Jožica Anžel, tako da se
z njo sklene ustrezno pogodbo. Sam namerava obseg dela do konca mandata ravno tako
zmanjšati na dvakrat tedensko.
Soglasno je bil sprejet naslednji
3. S K L E P :
V skladu s 30. členom statuta Sindikata Glosa se za tajnika glavnega odbora
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imenuje Mitjo Šuštarja, ki bo delo opravljal poklicno. Z njim se od 1. oktobra 2010
dalje sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Na podlagi tega sklepa, se posledično uredi članstvo v organih Zveze svobodnih
sindikatov. Hkrati pa postane Mitja Šuštar predsednikov namestnik in hkrati
strokovna podpora v obeh pogajalskih skupinah (za kolektivno pogodbo za kulturne
dejavnosti in pogajanja za javni sektor)
Mitja Šuštar se je zahvalil za zaupanje in izrazil željo po čim boljšem sodelovanju in s tem k
plodnemu delu Sindikata Glosa.
Točka 4
Delovanje in problemi Odbora za razlago KP za kulturne dejavnosti: ( Beti Fičur in Marko
Simčič)
Pobudi, da je bila točka uvrščena na dnevni red, je botrovalo skrajno ostro mnenje sindikata
v Primorskem dramskem gledališču v Novi Gorici. Ti namreč že mesece čakajo na ustrezno
razlago odbora v zvezi s pravicami delavcev na gostovanjih gledališč. Pri njih je gostovanj
veliko, zato želijo, da se to vprašanje čim prej reši. Zagrozili so celo s kolektivnim izstopom iz
sindikata.
Beti Fičur in Marko Simčič, ki v odboru sodelujeta, sta pojasnila, zakaj je temu tako in kaj je
vzrok, da na vprašanje ni ustreznega odgovora. Odbor tudi sicer lahko tolmači samo člene
kolektivne pogodbe in nima drugih pristojnosti.
Odbor sestavlja 5 članov. Od tega sta dva z Ministrstva za kulturo, predsednica in iz vsakega
reprezentativnega sindikata ( Glosa, SVIZ) po eden. Odločitve se sprejemajo z večino glasov.
Glas predsednice je prevladal, čeprav je naše stališče oz. razlaga znana. Po ZDR‐ju je delavec
na voljo delodajalcu. Delovni čas se mu šteje od takrat naprej ko pride v službo, ne glede na
to, kam ga delodajalec potem napoti. Pridobili smo mnenje iz Inštituta za delo pri pravni
fakulteti in poskušali pojasniti, da bi delavci in delodajalci iskali pravico iz ZDR‐ja. Sam odbor
je zaprosil direktorje gledališč za pojasnila, na kakšen način obračunavajo gostovanja.
Pokazalo se je, da je praksa v zavodih zelo različna.
V razpravi so sodelovali: Martina Stupar, Janez Kocjan in Marko Polanc
4. S K L E P :
Ker ni jasnega določila v Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v zvezi s
pravicami delavcev na gostovanjih se do ene izmed prihodnjih sej pripravi
formulacijo, ki bo najbližja določilom ZDR‐ja in razlagi Sindikata Glosa. Do predloga
se bo glavni odbor opredelil in ga poslal na Ministrstvo za kulturo, s prošnjo, da ga
upoštevajo v pogajanjih za spremembo KP za kulturne dejavnosti.
5. S K L E P :
Istočasno Mitja Šuštar pripravi razlago zakonskih osnov za obračunavanje na
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gostovanjih. Razlago bi s prošnjo, naj to enotno upoštevajo, poslali direktorjem
zavodov.

Reševanje krivičnih plačnih uvrstitev zaposlenih na področju varstva narave
V zvezi s to točko je poročala Martina Stupar.
Na področju varstva narave so aktivne tri sindikalne skupine (ZRSVN, TNP in RPŠJ). Podobno
problematiko (plačna prevedba 2008) vseh treh zavodov smo reševali na skupnih sestankih
na Ministrstvu za okolje in prostor in tudi na Ministrstvu za javno upravo. Na vseh sestankih
je bil prisoten tudi naš predsednik Doro Hvalica. Zelo aktivno je na teh sestankih sodelovala
sindikalna zaupnica iz TNP, Tea Lukan Klavžer. Sindikalna skupina sindikata Glosa na Zavodu
RS za varstvo narave je bila aktivna na domačem zavodskem dogajanju, predvsem v zvezi z
reševanjem problematike napak v prevedbi v novi plačni sistem avgusta 2008. V 2009 letu
smo imeli kar dva sestanka z ministrom Karlom Erjavcem in en delovni sestanek s kadrovsko
službo Ministrstva za okolje in prostor, kjer smo uspeli uskladiti večino naših pobud za
odpravo anomalij pri prevedbi v novi plačni sistem. Kadrovske menjave na ministrstvu, (novi
minister Roko Žarnič, nova generalna direktorica in tudi menjava direktorjev v našem
zavodu) je celotno dogajanje upočasnilo, do te mere, da smo obljubljeno in dolgo
pričakovano mnenje MOP‐a na pobude sindikata prejeli šele avgusta letos. V tem mnenju
(priloga1) je ugotovljeno, da je pri uslužbencih ZRSVN, sistem napredovanj bil uveljavljen.
Priznano pa je bilo tudi pravno nasledstvo nekdanjih Zavodov za varstvo naravne in kulturne
dediščine. Iz mnenja je bilo razumeti, da bi naj se na ZRSVN izvedle nove prevedbe, tako da
se upošteva napredovanja iz prejšnjih zavodov in sistemizacije, ki so se izvedle po lete 2002,
to je po ustanovitvi ZRSVN. Pomembno dejstvo pri reševanju te problematike pa je tudi
konstruktivnega sodelovanje direktorja zavoda dr. Krajčiča, ki je naročil revizijo celotnega
postopka prevedbe. Iz osnutka poročila s katerim sem bila seznanjena ravno tako izhaja, da
so bile pri prevedbi 2008 storjene napake. V osnutku je predlagan način novih prevedb. In
sicer predlaga upoštevanje 49. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ter 49.č. člen
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Najprej se določi napredovalno obdobje za
vsakega zaposlenega, ter izračunana napredovanja s simulacijo (max. 5 napredovanj) prizna
v novo prevedbo. Dokončno rešitev pričakujemo v mesecu septembru 2010, sedaj je na
potezi direktor zavoda.
Tudi direktor TNP , M.Šolar, se je odločil za revizijo postopka prevedb v novi plačni sistem, o
nadaljevanju in upam, da bom o uspehih poročala na naslednji seji glavnega odbora.
Z vso navedeno tematiko in z gradivom se je že seznanil tudi Mitja Šuštar.
Glavni odbor je po razpravi sprejel
6. S K L E P :
Mitja Šuštar pripravi stališče za pravično prevedbo ostalih zaposlenih, v javnem
sektorju, ki niso pravni nasledniki ZVKD.
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Mednarodno sodelovanje Sindikata Glosa
Marko Simčič je na kratko poročal o mednarodni dejavnosti, ki jo v glavnem pokriva sam.
K uspešnemu delu je zelo pripomogla Ira Ratej, ki je vodila seminar o pravicah žensk.
Uspešno sta sodelovali tudi Saša Pavček in Maja Sever, na enem izmed sestankov pa tudi
Andrej Sraka.
Za 8. septembra je na Glosi sklican posvet o socialnem dialogu na področju avdiovizualnih
medijev. Vabljeni so predstavniki sindikatov in predstavniki delodajalcev. Srečanje podpira
socialni odbor za avdiovizualne medije pri EU. Udeležili se ga bodo štirje predstavniki, z vsake
strani po dva.
To so seminarji, ki jih organizirajo v Evropskih državah po raznih skupinah. Konec septembra
se bodo predstavniki vseh seminarjev srečali v Sofiji.
Rezultat dela in sodelovanja je tudi prevedena brošura o minimalnih zdravstvenih in
varnostnih smernicah za nastopajoče umetnike v predstavah , ki jo je založil Sindikat Glosa.
Brošura ima naslov Nastopajte varno.
SKLEPI:
7. Brošuro z naslovom Nastopajte varno pošljemo članom Sindikata Glosa v
gledališčih, in vsem v glasbeno scenski dejavnosti in območnih organizacijam.
Ponudimo jo direktorjem gledališč, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
8. V mednarodno dejavnost se počasi vključi novega tajnika glavnega odbora Mitja
Šuštarja.
Točka 5
Predlog Zakona o negospodarskih javnih službah in napovedane organizacijske spremembe
v javnih zavodih na področju kulture
Gradivo: predlog zakona
Doro Hvalica je opozoril na najbolj kritične dele, ki jih predvideva nov predlog zakona. Vlada
ne spoštuje dogovora, da bi vključevala reprezentativne sindikate v pripravo zakona v vseh
fazah njegovega nastajanja od ideje do osnutka besedila. Tako največkrat za besedila novih
zakonov zvemo zgolj slučajno. Čim višja faza sprejemanja je, tem težje vplivamo na besedilo.
Predlog je v javni razpravi, ki je že dal rezultat s črtanjem 90. in 91. člena, ki sta vsebovala
besedilo o preoblikovanjih javnih zavodov v družbe.
V predlogu ostaja vrsta stvari, na katere je treba posebej opozoriti: tretjina zakona je
namenjena koncesiji, kar lahko katastrofalno vpliva na nacionalni kulturni program in
preusmeri temeljni značaj institucije. Sporni so tudi členi, ki govorijo o vodenje in nadzornih
organih. 48. člen govori o sestavi članstva v nadzornem svetu, potem je tu še poglavje
lastnine. 30. člen ‐ 1. odstavek govori o vplivu na kadre…, 35. člen govori o delovnem času.
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Pogoji so preohlapni in dopuščajo koncesionarju, da prevzame javni zavod, dobi javna
sredstva, ter ravna z lastnino in kadri po svoji želji.
V razpravi je Martina Stupar predlaga, da moramo predlagatelju jasno povedati, da se
bojimo posledic takega zakona, da bi moral biti dodelan v delih, kjer lahko pride do zlorab oz.
bi moral vsebovati varovalke. Tudi to bi lahko bila ena od stavkovnih zahtev.
Po razpravi, v katero so se vključili vsi prisotni, je bilo dogovorjeno, da zapise, mnenja in
predloge v zvezi s predlogom zakona sproti spremljamo in pred zaključkom javne razprave
zavzamemo dokončno stališče, ki ga pošljemo predlagatelju.
Točka 6
Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. stališča ZSSS do sprememb
Gradivo: vsi materiali, ki jih je pripravila Zveza svobodnih sindikatov (elektronsko) Predlog
zakona (elektronsko)
Protest, ki smo se ga udeležili na začetku je bil namenjen poklicnim pokojninam, ki so bile
slabo urejena v zdajšnjem predlogu, novi predlog zakona pa se jih sploh ne loteva.
9. S K L E P :
Glavni odbor Sindikata Glosa v celoti podpira stališča in pripombe Zveze svobodnih
sindikatov in sindikalnih central, ki so jih naslovili na predlagatelja in vlado na
predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Hkrati daje vso
podporo za zbiranje podpisov za zakonodajni referendum.
Točka 7
Razno:
Na opozorilo Martine Stupar, da sindikalni zaupniki v zavodih s področja varstva
narave ne prejemajo nadomestil je bil sprejet
10. S K L E P :
Na Ministrstvo za okolje in prostor se naslovi vloga, s prošnjo za upoštevanje
nadomestila za delo sindikalnih zaupnikov s področja varstva narave, kot veljajo za
zaposlene s področja kulture.
Glavni odbor je na opozorilo predsednika, izrazil nestrinjanje z novih predlogom
Zakona o medijih, katerega člen pravi, da mora biti 15 % slovenske glasbe predvajane
v času med 6. in 20. uro. Do zdaj je bil delež slovenske glasbe 40 %.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.
Zapisala:
Jožica Anžel l.r.

Predsednik
Doro Hvalica l.r.
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