PREDLOG
ZAPISNIK

9. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila v torek, 21. septembra 2010 ob 10. uri v
sejni sobi 16/I, v Domu sindikatov, Dalmatinova 4.
PRISOTNI: Doro Hvalica, Marisa Čebular, Elizabeta Fičur, Milan Goltes, Fredi Sirk, Igor
Maroševič, Martina Stupar, Andrej Sraka, Marko Simčič, Janez Kocjan, Tomaž Tomašič, Maja
Lekšan, Alenka Rožman, Blaž Verdir, Jožica Anžel
Opravičila se je: Valerija Rant Tišler
Sprejet je bil naslednji
dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Posodobitev javnih zavodov na področju kulture
(priloge 3 x) Predlog ukrepov projektne skupine, ločeno mnenje Vesne Čopič,
predstavitev predloga ukrepov
3. Priprave na stavko
4. Dogovor o nadaljnjem ravnanju v zvezi s sanacijo napak na področju varstva narave

Točka 1
Pregled zapisnika 8. seje.
Glavni odbor je z majhnimi popravki potrdil zapisnik 8. seje, z dne 31.8.2010. Zapisnik je
objavljen na spletni strani Sindikata Glosa

Točka 2
Posodobitev javnih zavodov na področju kulture
Gradivo: predlog ukrepov projektne skupine, ločeno mnenje Vesne Čopič, predstavitev predloga
ukrepov.

Člani glavnega odbora so po pregledu in obravnavi gradiva sproti na posamezna poglavja in
člene oblikovali pripombe.
Razpravljali so: Doro Hvalica, Martina Stupar, Marko Simčič, Andrej Sraka, Igor Maroševič,
Marko Simčič, Beti Fičur, Janez Kocjan
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1. S K L E P:
Pripombe, ki jih je oblikoval glavni odbor in pripombe, ki jih bo pripravil Marko Simčič
na posodobitev javnih zavodov na področju kulture se do predvidenega roka za
razpravo pošlje na Ministrstvo za kulturo. Pripombe bodo priloga tega zapisnika.

Točka 3
Priprave na stavko
Doro Hvalica, je dejal, da so pogajanja z vlado stekla. Odprta je celotna paleta stavkovnih
zahtev, vendar nič ni do kraja dogovorjeno. Na strani pogajalke Kamnarjeve je zaznati voljo,
da do sporazuma vendarle pride.
V četrtek naj bi pogajanja, ki izmenoma potekajo enkrat v prostorih vlade in enkrat v Domu
sindikatov, zaključili. Obe strani ste se dogovorili, da ne dajeta nobenih izjav za javnost.
Danes je vladna stran dolžna priti na pogajanja z dvema ponudbama in jasno približevalno
ponudbo za prvo in drugo zahtevo. Prva je poravnava dolga 3. in 4. četrtine izravnave. Višina
je stvar pogajanj. Druga je, da zagotovijo, da se onemogoči uresničitev Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju o uveljavitvi kvoruma. Stavkovna zahteva je tudi pravica do plačila
stavke. Njihova pravna razlaga je, da je to res, vendar 27. septembra, ko je stavka
napovedana še ne bo kršena, temveč šele 1. oktobra 2010. Sindikati od te zahteve ne bodo
odstopili.
Predsednik je ocenil, da je 80 odstotkov realnih možnosti, da bo do sporazuma prišlo in da
bi v petek stavko odpovedali. Če temu ne bo tako, bomo sproti pravočasno obveščali.
Odpori in dvomi, so zelo močni. Najmanj, kar pričakujemo je , da bodo tisti, ki ne bodo
stavkali, nekaj let tiho.
Razpravljali so: Janez Kocjan, Martina Stupar, Fredi Sirk, Beti Fičur, Milan Goltes, Alenka
Rožman, Maja Lekšan, Marko Simčič, Igor Maroševič.
Dogovori in poudarki:
‐ V primeru stavke, se ne sme zbirati nobenih seznamov, ker je to kaznivo dejanje.
‐ Stavka na področju kulture bo odvisna od zelo različni pristopov, saj se posamezne
dejavnosti med seboj zelo razlikujejo.
‐ V času stavke bomo na delovnih mestih po razporedih, ne bomo pa delali. Izjema so
le vnaprej dogovorjene mednarodne obveznosti.
‐ Sindikat Glosa bo zaščitil slehernega zaposlenega, če se bo nad njim v času stavke
izvajal mobing. Prav tako je odločitev celotnega stavkovnega odbora, da bo ne glede
na dejavnost, zaščitil slehernega udeleženca stavke.
‐ Ker gre za že pridobljene pravice in dolg države do zaposlenih, mora biti stavka
plačana.
‐ Glavni odbor je izrazil ogorčenje nad ravnanjem predsednika vlade, ki se je javno
opredelil za eno skupino državljanov v sporu, ki zadeva sindikalno organiziranost in
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pravico do avtonomije kolektivnega pogajanja. Njegova izjava je bila skrajno
neodgovorna.
Točka 4
Dogovor o nadaljnjem ravnanju v zvezi s sanacijo napak na področju varstva narave
Martina Stupar je v zvezi z odpravo anomalij in napak pri prevedbi za zaposlene v varstvu
narave povedala, da je revizija dokazala, da je prišlo do napak pri prevedbi. Mnenje je
pripravila državna notranja revizorka mag. Renata Vuga, ki ugotavlja, da so bila opozorila
sindikalne skupine Glosa na ZRSVN avgusta 2008 pravilne. V okviru mnenja je bil izdelan
predlog postopka za ponovno določitev plačnih razredov, s katerim se strinja tudi sindikalna
skupina Glosa. Delodajalcu narekuje uveljavitev 5. odstavka 49. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju in 49. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.
2. S K L E P :
Glavni odbor Sindikata Glosa poziva resorno ministrstvo, da v skladu z revizijskim
mnenje ukrene vse, da se ugotovljene napake in anomalije čim prej odpravijo. Vsem
zaposlenim, ki jim že več kot dve leti ne pripada upravičena plača naj se čim prej, še v
tem mesecu, izroči nove anekse, z upoštevanjem napredovanj po predlogu revizije.
Seja je bila zaključena ob 13.00 uri.

Zapisala:
Jožica Anžel l.r.

Predsednik:
Doro Hvalica l.r.
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