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Prvi /splošni/ del vsebuje načelne ugotovitve o 

uresničevanju programskih zaobljub delegatov 4. skupščine 

Sindikata Glosa, sprejetih 24. aprila 2013.  
 

V drugem /posebnem/ delu so konkretnejša dejanja, 

zadrege, pobude in iskanja, ki jih življenje sproti prinaša in 

odnaša. 
 

Tretji /spominski/ del pa brez posebnega ključa 

odseva malo drugačne kulturne in naravne sindikalne 

zgodbe. 
 

Sestavni del so tudi poročanja na sámi 5. skupščini 

Sindikata Glosa, v pisni ali ustni obliki. 
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S P L O Š N I    D E L 
 
 
 

 ① 
 

V besedah in dejanjih smo bili tudi v mandatnem obdobju 24. april 2013 – 24. april 2018 
predani temeljnim načelom sindikalizma, vendar sami ali skupaj s svojo sindikalno centralo 
premalo učinkoviti, da bi jih v popolnosti ubranili ali izboljšali.  
 
Pravica do dela, svobodna kulturna ustvarjalnost, pravica do pravočasnega plačila, varno in 
zdravo delo in življenje, varna starost, človekove pravice in osebno dostojanstvo, pravica do 
različnosti, pravna in socialna država, spoštovanje narodovih korenin, demokratični in 
kulturni medsebojni odnosi, pravica do resnice, srčnost in pogum, premagovanje dvojne 
morale, sposobnost najprej pometati pred svojim pragom – za vse te principe smo iskreno 
živeli. Vseeno se je kakšna pravica iz dela in delovnega razmerja ter socialnega, 
zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja skrčila, razvodenela ali postala zgolj 
okrasek politike. A nikoli po naši krivdi. 
 

 
 
 

Zavrnili smo sleherni poskus, da bi politični in drugi interesi, nasprotni našim usmeritvam, 
vplivali na odločitve in javno držo našega sindikata. Znotraj sindikalne centrale in navzven 
smo dosledno ravnali kot interesna organizacija delavcev, zaposlenih in prekarnih, ter javno 
opozarjali na neprimerne odločitve oblastnikov. 
 
Ostajamo prostovoljna in samostojna interesna organizacija članov, neodvisna od državnega 
zbora, vlade, delodajalcev, političnih strank in verskih skupnosti.  

 
 

② 
 

Varovali smo pravice redno zaposlenih, prekarno zaposlenih, samozaposlenih in 
nezaposlenih članov, ki jih narekujejo kolektivne pogodbe, podzakonski predpisi, zakoni, 
ustava, mednarodne konvencije in zdrav razum. Borili smo se za doseženo raven pravic in le 
za spremembe in rešitve, ugodnejše od dosedanjih. Žal smo bili tudi razočarani.  
 

Proti kršenju in krčenju pravic ter vsem poskusom slabšanja (delovno)pravnega in 
socialnega položaja članov smo se borili z vsemi zakonitimi sredstvi. 
 
Spore smo skušali reševati mirno, s poravnavo, pomirjanjem, arbitražo. Ko to ni uspelo, 
nismo bežali pred aktivnim sodelovanjem v inšpekcijskih, sodnih in drugih postopkih zoper 
kršilce. 
 
 

 

                                                                               ③ 
 

Odločno smo nasprotovali slehernim vzvodom in metodam, ki bi skozi stranska vrata preko 
licenčnin, koncesij in javno-zasebnih partnerstev tlakovali pot privatizaciji javne lastnine in 
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kulture v najširšem smislu. Vztrajali smo pri takšnem oblikovanju kulturne politike in politike 
varstva narave, ki ne bosta v službi ideologij, vsakokratnega vladajočega političnega 
programa ali evropskega diktata. 
 
Manj učinkovito smo se borili z razdvojenostjo med klasično podobo sindikata (solidarnost, 
vzajemnost, splošna veljavnost) in njegovo ekskluzivnostjo (pravice in ugodnosti zgolj za 
članstvo). V pogajalskih procesih smo terjali pravico do jubilejne nagrade in solidarnostne 
pomoči izključno za člane sindikata. Nismo uspeli, čeprav to omogoča zakon o delovnih 
razmerjih, vendar upanje umre predzadnje. 

 
 

④ 
 

Čas poročila zajema čas krize (ki je še izostrila temeljno značilnost kapitalizma, izkoriščanja 
človeka po človeku) ter hkrati obdobje okrevanja in razcveta. Slednje za slovensko vladajočo 
garnituro ni zadostna podlaga za vrnitev in širitev delovnih in socialnih pravnih upravičenj, 
spretno nas ovira pri teh prizadevanjih. 
 
Kot večina sindikatov javnega sektorja, smo bili v duhu varčevalnih pritiskov prisiljeni 
skleniti tudi kakšen kompromis, ki je utesnil doseženo raven pravic. Za razliko od mnogih pa 
nismo podprli vseh ukrepov, zlasti ne tistih, ki bi zarezali v plačne razrede /PR/ javnih 
uslužbencev. 

 
 
 
 
 
 

V primerjavi z dejavnostmi, kjer nastajajo ruševine delovnih razmerij, moremo biti v kulturi 
(v varstvu narave manj) kar zadovoljni. Čeprav je država še v letu 2013 in 2014 grozila s 
krčenjem delovnih mest /DM/, je število zaposlenih v kulturi celo malenkostno zraslo. 
 
Žal pa se vse več novih pogodb o zaposlitvi sklepa za določen ali krajši delovni čas, 
povečujejo se tudi druge prekarne oblike dela. To že močno ogroža dolgoročno socialno in 
siceršnjo varnost delavcev, tudi na nosilnih DM. 

 
 

⑤ 
 
 
 

 

Premalo vztrajni in zato neuspešni smo bili pri pobudah za skrajševanje 40-urnega 
delavnika, ki bi bil priznan kot polni delovni čas in bi vseboval plačani 30-minutni odmor.  
 
Povampirjeni kapitalizem in mlačni sindikalizem, ki namerno opuščata najnaravnejše 
zahteve po počlovečenju življenja, sta sokriva pri doktrini 'živim, da delam' namesto  
'delam, da živim'. 
 

 
⑥   

 

Vztrajni, a še zmeraj neuspešni smo bili pri prizadevanjih, da bi v kolektivnih pogodbah 
zagotovili takšno razvrstitev in ovrednotenje DM na področju kulture in varstva narave, da 
bodo v celoti primerljiva z ostalimi dejavnostmi in poklici v javnem sektorju in da bodo 
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odpravljene krivične plačne razlike. Vzrok je v trmasti in nekooperativni oblasti ter malo 
tudi v medsindikalnem/cehovskem egoizmu. 
 
Nabor in vrednotenje DM v kulturi in varstvu narave trenutno še nista na ravni, ki bi lahko 
zagotovila primerljiv in enakopraven položaj zaposlenih. Tudi v bodoče se moramo truditi 
za izboljšanje plačnega sistema v smeri večje pravičnosti, t.j. odprave neutemeljenih razlik v 
PR. Še posebej se moramo zavzeti za tehnične delavce in delavce iz skupine 'spremljajočih' 
DM, ki opravljajo univerzalna in temeljna dela. Smiselno je združiti primerljiva DM glede na 
poimenovanje in vsebino nalog ter jih korektno ovrednotiti. Javnim uslužbencem v plačni 
skupini J je skupno to, da so med njimi velike razlike, da so večinoma podcenjeni in da ne 
morejo napredovati v nazive.  

 
 

⑦ 
 

Stalno smo spremljali plačna gibanja in pravočasno opozarjali, da ne bi prišlo do novih 
nesorazmerij. Samovoljne razlage pravic iz plačnega sistema smo argumentirano 
preprečevali po najboljših močeh. Nismo bili vedno uspešni. 
 
V preteklih letih so bili gospodarska, finančna in politična kriza, znižanje osnovnih plač 
javnim uslužbencem s hkratno odpravo plačnih nesorazmerij in zakon za uravnoteženje 
javnih financ /Zujf/ glavni krivci za zastoj. Po petih letih gospodarske rasti je dokončno 
prišel čas za odpravo anomalij plačnega sistema in varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, 
toda vprašanje je, kdaj bo to v resnici realizirano.  

 
 

⑧ 
 

Zadali smo si, da bomo začeli in zaključili pogajanja o kolektivni pogodbi za varstvo narave. 
Nismo uspeli, čeprav predlog pogodbe izročimo vsakokratnemu resornemu ministru. In 
vsakič prejmemo odgovor, da »za urejanje zadev za tako majhne skupine javnih 
uslužbencev v danih razmerah ni pravih možnosti«.  
 
Neaktivne na oni strani smo 25. marca 2014 tudi z jasno in trdno peticijo večine delavcev in 
direktorjev javnih zavodov s področja varstva narave (besedilo je tukaj) pozvali k začetku 
pogajanj za sklenitev panožne kolektivne pogodbe. Po 4 letih, 20. februarja 2018, smo s 
predstavniki ministrstva za okolje in prostor končno sedli za mizo zaradi naše stavkovne 
zahteve po sklenitvi normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora 
/Kpdop/,  1. marca 2018 pa smo jim poslali še enotni sindikalni predlog Kpdop, usklajen s 
Sindikatom državnih organov Slovenije /SDOS/, ki je ravno tako imel željo v tej smeri. 
Odgovor 8. marca 2018 je bil spet pričakovan, za lase privlečen in nerazumljiv: vladna stran 
v celoti zavrača sklenitev normativnega dela Kpdop, ker v okviru enotnega plačnega 
sistema ni mogoče normativnega dela urejati ločeno in zato pogajanj ministrstvo za okolje 
in prostor ne bo nadaljevalo. 
 
Do danes ne vemo, kaj so hoteli povedati, posebej z besedo »ločeno«, glede na to, da 
kolektivne pogodbe – npr. kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki 

http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/peticija-mko25-marec-2014.pdf
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Sloveniji/Kpkd/, za dejavnost vzgoje in izobraževanja, za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva idr.  –  imajo normativne dele, ker je to normalno in običajno. 
 
 
 

⑨ 
 

Pri povečanju števila aktivnih članov znotraj Konference samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture in informiranja /Suki/ ter izboljšanju njihovega položaja, da ne bi več 
ustvarjali v pretežkih pogojih in človeka nevrednih razmerah, smo le delno (beri: premalo) 
uspeli. 
 
Pogajanj o kolektivni pogodbi za samozaposlene do danes nismo pričeli. Kulturnemu 
ministru dr. Urošu Grilcu smo sicer že maja 2013, prvi mesec po 4. skupščini Sindikata 
Glosa, vročili predlog, ki ga je pripravila Suki, in v februarju 2017 ponovili vajo z ministrom 
Antonom Peršakom. Vmes so nas skušali odgnati s par sestanki ter z od ministrstva 
naročeno in plačano študijo 'Primerjalnopravne analize ureditve statusa in socialne varnosti 
samozaposlenih oseb v kulturi v nekaterih evropskih državah' (Inštitut za primerjalno pravo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, avgust 2013) in 'argumenti', da za samozaposlene ni možno 
sklepati kolektivnih pogodb, med drugim zato, ker naj ne bi bili delavci, ampak delodajalci 
(četudi ne zaposlujejo nobene druge osebe razen sebe)! To je v nasprotju z uveljavljenimi 
načeli evropskega socialnega dialoga in /evropsko/ sodno prakso, zato ne bomo odnehali. 
 
Težili smo k vzpostavitvi reda pri plačevanju prispevkov za socialno varnost 
samozaposlenim iz državnega proračuna, ob zavedanju, da kriterij vrhunskosti ne sme 
prevladati nad socialno kategorijo oziroma varstvom te ranljive skupine. 
 
Od izvršilne in zakonodajne oblastí smo zahtevali ureditev plačila odsotnosti zaradi bolezni 
ali poškodbe že takoj, ne šele od 30-ega dneva naprej. (Še) nismo uspeli in (še) ne bomo 
odnehali. 
 
V zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /Zujik/, pri katerega vsakokratnih 
spremembah s svojimi predlogi izboljšav zmeraj tvorno sodelujemo, pa smo vendarle uspeli 
vnesti pomembni novosti: potrditev, da samozaposleni v kulturi ne zaposlujejo drugih, kar 
je pravzaprav legitimacija obstoječega stanja in pripoznanje, da ljudje umetniška in 
specializirana dela v kulturi lahko izvajajo le osebno, z važno dodatno pravno posledico, da 
se samozaposleni šteje za delavca z delavskimi pravicami (s tem slovenski pravni red sledí 
priporočilom Mednarodne organizacije dela o delovnih razmerjih iz leta 2006 in resoluciji 
Evropskega parlamenta iz januarja 2014); druga sprememba uvaja horizontalno plačno 
primerljivost samozaposlenega delavca in zaposlenega javnega uslužbenca – plačilo za delo 
bi moralo biti primerljivo vselej, ko se izvajalec kulturnega programa ali projekta 
(so)financira iz državnega proračuna. 
 
 

 
⑩ 

 

Zaskrbljujoče je, da (če prezremo vrnitev plačne lestvice na zujfovsko raven s                        
1. septembrom 2016 – kar ni pomenilo konkretne rastí plač niti odprave varčevalnih 
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ukrepov, marveč zgolj 'uskladitev' PR z višjimi vrednostmi iz junija 2012 – ter odpravo 
nekaterih anomalij plačnega sistema najnižje plačanim s 1. januarjem 2016 in zaposlenim 
na DM do 26. PR s 1. julijem 2017) javni uslužbenci nimajo boljših plač. Plačna lestvica, 
veljavna od junija 2013 do avgusta 2016, je bila znižana v maju 2013. Brez našega 
sodelovanja, saj so se delegati 4. skupščine in člani Sindikata Glosa izrekli proti podpisu 
aktov, ki so javnim uslužbencem onemogočili napredovanja, vzeli poseben dodatek za 
delovno dobo ženskam, znižali plače ter regres za letni dopust in podobno. /V tem 
kompletu sta bili višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč izključno za podpisnike, za 
20 odstotkov. Slednje so naši člani zavrnili kot sramotno in žaljivo podkupnino vlade pri 
siceršnjih vsakomesečnih nižjih drugih prejemkih./ 

 
⑪ 

 

Zaposlenim za določen čas še nismo omogočili višjih osnovnih plač.  /Če odmislimo DM s 
posebno naravo dela po 46. členu Zujika, ki se po 48. členu Zujika lahko uvrščajo v višje PR 
(od 6 do 9) na podlagi aneksa h Kpkd iz junija 2008./ 
 
Tudi sredstev za redno delovno uspešnost in dodatnih stimulativnih elementov plačne 
politike nam ni uspelo sprostiti ali povečati (vsakokratni zakoni o ukrepih na področju plač v 
javnem sektorju so nam to preprečevali zadnjih pet let, kot že kakšno leto pred tem). 
 
Ravno tako nismo dosegli, da bi osnovne plače zrasle za stoodstotno inflacijsko rast 
oziroma realno rast cen življenjskih potrebščin (osnovne plače javnih uslužbencev so se 
zadnjič uskladile daljnega januarja 2011) ter za ustrezen delež iz naslova splošne 
produktivnosti. 
 
 

 
⑫ 

 

Predlagali smo izboljšave delovnih pogojev, kjer sodobne rešitve ali tehnologija to 
omogočajo. 
 
Pretežno smo nezadovoljni zaradi slabega odziva delodajalcev, kot ne moremo biti povsem 
zadovoljni pri realizaciji zahtev za izboljšanje organizacije dela v smeri zmanjšanja deleža 
prerazporejenega oziroma neenakomerno razporejenega delovnega časa, dela po 
posebnem razporedu, nočnega dela, dela v deljenem delovnem času, izmenskega dela, dela 
ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih ter nadurnega dela. 

 
 

⑬ 
 

 Neuspešno smo predlagali, naj delodajalci prevzamejo del stroškov za delo, ki ga sindikati 
opravimo za nečlane in celo za delodajalce. Dolgoletna pogajanja na vseh ravneh 
organiziranosti sindikatov javnega sektorja so pokazala, da sindikati opravljamo tudi dela, ki 
bi jih morala vladna stran. Nenavadno je, da morajo člani s članarino plačati delo, ki ga 
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naredimo za vse, kot davkoplačevalci pa še delo vlade oziroma vseh vej oblastí. Rezultati so 
namenjeni vsem javnim uslužbencem in davkoplačevalcem, državne službe pa so zaradi nas 
in ne mi zaradi njih. 
 
 
 

⑭ 
 

Svojih lastnih izobraževanj nismo organizirali, ker bi bile za naše materialne možnosti 
predrage. 
 
A v okviru programa izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije /ZSSS/ se je marsikateri naš sindikalni zaupnik in član uspešno izobrazil, 
izpopolnil in usposobil. Sindikalne delavnice so bile tematsko pestre, inovativne in odzivne. 

 

 
⑮ 

 

Sindikalne parcele in vrtički za marsikoga ostajajo mamljivi, zato smo bili pri uresničevanju 
pobude za ustanovitev Sindikalne koalicije Slovenija – SI.KOS, ki bi programsko povezala 
sindikalne centrale in samostojne sindikate za doseganje temeljnih skupnih ciljev, še naprej 
slabokrvni. 
 
Nismo pa slabokrvni v dobesednem pomenu, saj se, skupaj s še kakšno zdravo sindikalno 
silo, redno udeležujemo krvodajalskih akcij – moški na vsake 3 mesece, ženske na 4. 
 

 
⑯ 

 
Dejavno in vztrajno smo, tudi preko članstva v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, zagovarjali poštene, javno dostopne, hitre in kvalitetne zdravstvene storitve za 
vse, ne zgolj za tiste z več pod palcem. 
 
Nasprotovali smo slehernemu krčenju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter 
povečevanju prispevkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje 
najranljivejšim: naj premožnejši solidarno nosijo večje breme in plačajo več! 

 
 
 

 
⑰ 

 
Ob praznovanjih rojstnega dneva dr. Franceta Prešerna še naprej podeljujemo najvišje 
priznanje Glosin klobuk za uspešno, odzivno, vztrajno, trmasto, nepopustljivo, 
argumentirano in nepoklicno sindikalno delo. 
 
Prepoznavno nagrado smo prvič podelili na 3. skupščini Sindikata Glosa pred desetimi leti, 
ko ga je prejela Elizabeta Fičur z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 
Od tedaj ga podeljujemo vsakega decembra za tekoče leto, le za leto 2017 ga nismo. 
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Ob vsakokratnem slovenskem kulturnem prazniku pa organiziramo tradicionalne kulturne 
dogodke v počastitev Pesniku, pred njegovim spomenikom na njegovem trgu v Ljubljani. 
Prireditve, na katerih sodelujejo priznani slovenski umetniki, ljudje toplo sprejemajo. 
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⑱ 

 
V medijih smo bili razpoznavni kot samostojna in neodvisna organizacija. Ustvarili smo 
lastno podobo in izvirnost ter svoj pogled na svet in mesto med sindikati. 
 
Naša nekoliko drugačna javna pisma in opozorila, na primer na tej povezavi, so vselej 
doživela odmev. 

 
 

⑲ 

 
Na mednarodnem področju smo še naprej gojili partnerstvo, zlasti z UNI-MEI, FIM, FIA, 
katerih člani smo (na povezavi).  
 
Naši predstavniki so se – predvsem na stroške mednarodnih organizacij, ki imajo prav v ta 
namen rezervirana sredstva – zasedanj redno udeleževali in na njih aktivno sodelovali. 
Izpostavljamo podpredsednika Glose in predsednika Glose SKG mag. Andreja Srako 
(Sindikat Glosa SNG Opera in balet Ljubljana) in podpredsednika EURO-MEI Denisa 
Miklavčiča (Sindikat Glosa RTV Slovenija), ki je v okviru projekta 'Doseganje atipičnih 
delavcev' organiziral odlično mednarodno delavnico z odmevnimi prispevki (več tukaj). 

Mednarodna kongresna priporočila, resolucije in sklepe, sprejete tudi na našo pobudo, smo 
pošiljali vladi in pristojnim ministrom, parlamentu, uradu za intelektualno lastnino in 
drugim subjektom. 

 

⑳ 
 

Zavezo o povečanju števila članov smo uresničili. Glede na stanje 24. aprila 2013, ko je 
zasedala 4. skupščina, jih je v prvi polovici aprila 2018, po uradnih podatkih Službe za 
evidenco ZSSS, 311 več, kar ni veliko (62 na leto oziroma 5 na mesec). Pridobili smo tako 
individualne člane kot ustanovili tudi nove sindikalne skupine (npr. RTV Slovenija, Narodni 
muzej Slovenije, Mestno gledališče Ptuj itd.). 
 
V času, ko je modrost že ohraniti obstoječe člane, to pravzaprav ni slabo, zlasti upoštevajoč 
dejstvo, da članstvo v skoraj vseh sindikatih upada. (Tudi pri nas se kakšen izčlani, 
prvenstveno zaradi upokojitve, zamenjave zaposlitve, denarne stiske). Čeprav gre za 
evropski pojav, lahko krivdo poiščemo pri nas samih, po drugi strani pa povečano število 
kršitev pravic iz dela in delovnega razmerja, pozivi na pogajanja za izboljšanje plačnega 
sistema, stavke, protestna zborovanja in – pravzaprav nebistvene – članske ugodnosti osip 
članstva nekoliko umirjajo. Vendarle bo potreben zasuk v sindikalnih glavah. 
 
Zvestoba sindikalnim vrednotam, medtem ko individualizem in egoizem vse bolj postajata 
vrednoti na drugi strani, se nam je kdaj tudi maščevala. Zaradi nerazumljivih potéz bivšega 
člana in nagrajenca nas je pred poldrugim letom zapustilo nekaj igralskih kolegov. Iz 
močvirja liderskih in drugih (ne)sindikalnih ambicij, ki se pogosto sprevržejo v nastopaštvo, 
smo se uspeli izvleči z nemalo napora, zahvaljujoč zvestim članom s trdnimi načeli. 
 

http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/javna-pisma-na-enem-mestu.html
http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/javna-pisma-na-enem-mestu.html
http://www.sindikat-glosa.si/sl/content/eu.html
http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/mednarodna-delavnica-doseganje-atipicnih-delavcev-reaching-out-to-atypical-workers.html
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V letu 2016 pa nas je dobesedno in za vedno zapustil Jožko Markič, predsednik Sindikata 
Glosa SNG Nova Gorica, medtem ko smo se v letu 2017 poslovili od Gašperja Tiča (čigar 
moto s 4. skupščine 'Ne ukvarjamo se samo z življenjem človeka, ampak z življenjem 
naroda!'  še odzvanja na naši spletni strani) in od Jerneja Šugmana iz SNG Drama Ljubljana, 
ki je bil velik človek tako po stasu kot v besedah in dejanjih. 

 

 
 

 

Pogoje za delovanje Glosinih sindikalnih konferenc smo zagotavljali v obsegu, ki ga vodstva 
konferenc želijo. 
 
Petim konferencam (Suki, glasbeniki, gledališki ustvarjalci, splošne knjižnice, tehnični 
delavci in organizatorji) se je po 4. skupščini pridružila še konferenca narave. Po pridobitvi 
reprezentativnosti v varstvu narave na podlagi odločbe ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve z dne 20. maja 2009 in po sprejemu novega statuta 24. aprila 2013 nismo 
več uradno le sindikat kulture, marveč tudi narave. 
 
Več o sindikalnih konferencah na povezavi. 

 

 
  
 

P O S E B N I    D E L 
 

 
Besede iz prvega dela se tukaj pretočijo v večje podrobnosti ter dokazujejo stalnice 

sindikalnega dela za člana in ne proti članu, ki mu ostajamo zvesti. 
 

Naj oprostí, kdor ne bo zlahka prebavil suhoparnega in preobilnega besedila. A ker 
vpliva na vse v javnem sektorju, torej tudi na kulturo in naravo, morda utegne komu – bolj 
zgodovinsko navdahnjenemu – vsaj malo koristiti. 

 

Pogled nazaj in načrtovanje dela za vsakokratno petletko ne more zajeti vsega, ker je 
resnično delo obsežnejše in zahtevnejše. Mogoče ga je prikazati na dnevniški ravni, z 
nizanjem sestankov, obiskov, pogovorov, gradiv. Ali z lirsko, epsko in (melo)dramsko 
izpovedjo o zadovoljstvu ali otopélosti po slehernem delovnem dnevu. 

 

Vse skupaj je odsev truda glavnega odbora  /najvišji organ med dvema skupščinama 
je zasedal na 23-ih rednih sejah, 5-ih izrednih v sklopu konferenc ZSSS in protestnih shodov 
ter nepreštetih dopisnih/,  nadzornega odbora, komisij, območnih odborov in delovne sile na 
sedežu Sindikata Glosa v tretjem nadstropju Doma sindikatov v Ljubljani, v sobi številka 14, 
polni rednih obiskovalcev in padalcev s pozitivno (redko negativno) nastrojenostjo. 
 

V petih letih se naštudira tisoč strokovnih in drugih gradiv, nabere se tisoč vprašanj in 
pisánj, sestankov, pogovorov, usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, 
sejánj koordinacij stavkovnih odborov, izčrpavajočih pogajanj z vlado, zasedanj delovnih 
teles državnega zbora in sveta, tisoč rednih obiskovalcev in pol manj padalcev, nešteto 
telefonskih pogovorov ob vsakem času. /Medtem pozabimo na hrano – učinkovit način 
hujšanja – ter prenašamo težo tekočega dneva in se veselimo bodočega./ Številke so 

http://www.sindikat-glosa.si/sl/content/sindikalna-konferenca-tehnicnih-delavcev-in-organizatorjev.html
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zajetnejše, če jim dodamo, kar se za člane in s člani dogaja na območnih organizacijah naše 
centrale. 

 

Na koncu štejejo rezultati. Ali vsaj dogodki, ki kljub naporom ne porodijo rezultatov 
oziroma jih šele na dolgi rok. V vsakem primeru nas kljuva dvom, da smo storili še premalo. 

 
 

Sodelovali smo na lastnih in skupnih protestnih zborih: 
 

 za dvig in drugačno vrednotenje minimalne plače; 
 za ubranitev socialne države, za dostojne pokojnine in višje plače; 
 zoper sprejemanje protidelavske zakonodaje; 
 za dostojne poklicne pokojnine baletnih plesalcev; 
 za višje prispevne stopnje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 
 proti siromašenju javne službe ohranjanja narave ter proti socialnemu 
nedialogu in proti nesocialnemu dialogu ministrstva za okolje in prostor; 

 proti kvazi- in psevdorešitvam bele knjige o reformi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja iz leta 2017; 

 proti nesprejemljivim ukrepom vlade v predlogu nacionalnega reformnega 
programa 2014/15, ki v predhodnih letih ni prinesel drugega kot povečano 
brezposelnost, revščino in socialno izključenost; 

 za takojšnjo aktivacijo vlade glede priprave nacionalnega investicijskega 
programa (povezava s prejšnjo točko); 

 proti škodljivi razprodaji dobrih slovenskih podjetij, ker to pomeni izgubo DM, 
odtekanje dobičkov iz Slovenije in prehod državne infrastrukture v zasebno last; 

 proti nepravičnim strukturnim reformam, ostrim varčevalnim ukrepom in 
asocialnemu načinu gospodarskega upravljanja; 

 proti opustitvi socialnega dialoga in enostranskemu izstopu iz pogajanj; 
 proti vladni blokadi pogajanj za odpravo plačnih anomalij na področju kulture; 
 v bran spoštovanju in ustreznejšemu vrednotenju dela na področju kulture in 
varstva narave ter v javnem sektorju nasploh; 

 pred veleposlaništvi v znak solidarnosti z grškimi delavci, upokojenci in drugimi 
ranljivimi; 

 pred poslopji parlamenta, vlade in ministrstev ob svetovnem dnevu človekovih 
pravic, zoper vse večjo revščino ter za dostojanstveno delo in pravično plačilo; 

 za delavske in socialne pravice migrantov; 
 za pravico do dela ter varnega in zdravega delovnega okolja; 
 za pošteno plačilo in ne-miloščino plačne skupine J; 
 proti napadom na ustavno pravico do sindikalnega organiziranja in združevanja; 
 v podporo delavkam in delavcem v trafikah; 
 v podporo prekarcem in drugim delovnim ljudem, oropanim dostojanstva; 
 za solidarno Slovenijo; 
 za pravice študentov in dijakov; 
 za mir in drugačno Evropo; 
 proti fašizmu in rasizmu; 
 proti TTIP, TISA, CETA in drugim vampirskim (ne)sporazumom; 
 v podporo rudarjem in njihovim stavkovnim zahtevam; 
 in še in še. 

 

 Slavili in častíli smo delavske praznike. Bili smo na angažiranih proslavah in 
manifestacijah za enake možnosti. Aktivni smo bili na konferencah, javnih tribunah, okroglih 
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mizah in zborih za dostojno delo, socialno družbo, čisto naravo, ekonomsko solidarnost do 
šibkih. Udeleževali smo se posvetov, seminarjev in simpozijev o (nespretnem) prilagajanju 
sindikatov družbenogospodarskim spremembam, o njihovi prenovi, o prekarnih delavcih kot 
tipičnem paradoksu (njihove pravice so najbolj kršene, strah pred včlanjevanjem največji), o 
nacionalnih programih, krovnih zakonih in drugih predpisih v kulturi, o varnosti in zdravju pri 
delu. Izpostavljamo le zadnja pomembnejša letošnja dogodka: Sindikat za umetniški 
prekariat – sindikaliziranje prekariata s fokusom na uprizoritvenih umetnostih (februarja 
2018 v Ljubljani, naš predstavnik in razpravljavec je bil Denis Miklavčič) in Razprava ob 
zaključku projekta i-Wire na témo prihodnosti dela in socialne varnosti (marca 2018 v Kopru, 
naš predstavnik in razpravljavec je bil predsednik Suki Mirsad Begić, na tej povezavi). 

 

Sodelovali smo pri referendumih in civilnih iniciativah, bili smo pobudniki in 
podpisniki peticij. Javno in osebno prisotni smo pri podpori vsem pokončnim in borečim se 
sindikalistom in sindikatom, tvorni in samonikli pa v predsedstvu ter drugih organih ZSSS in 
širše. 
 

 
Javno-sektorske zgode in nezgode po letih 

 

Brez zgodovine ni prihodnosti, zato se moramo bežno ozreti v leto 2008. Tedaj smo s 
sklenitvijo kolektivnih pogodb v zaključno fazo pripeljali plačno reformo, ki se je začela leta 
2002 s sprejetjem zakona o sistemu plač v javnem sektorju /Zspjs/, kasnejši posegi države, 
predvsem v obdobju 2011 – 2014, pa so jemali več kot smo si v preteklosti izborili, plače so iz 
meseca v mesec realno padale. Skušali smo varovati zaposlene člane na področju kulture in 
varstva narave ter člane brez varne in dostojanstvene zaposlitve. Obvarovali smo pravico do 
kolektivnega dogovarjanja, ki so nam jo skušali omejiti ali odvzeti. Marsikdaj smo bili uspešni 
pri preprečevanju še večje škode za javne uslužbence in druge delovne ljudi. 

 
2013 

 

Po splošni stavki javnega sektorja 23. januarja 2013, ki sicer sodi še v prejšnje 
mandatno obdobje, so se nadaljevala pogajanja med koordinacijo stavkovnih odborov 
sindikatov javnega sektorja, oblikovano v začetku decembra 2012, in novo vlado mag. Alenke 
Bratušek. Zaključila so se 20. maja 2013 s sklenitvijo stavkovnega sporazuma in dogovora o 
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 ter hkratnim 
podpisovanem aneksov h kolektivni pogodbi za javni sektor /Kpjs/, kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti /Kpnd/ in kolektivnim pogodbam dejavnosti. 

 

Glosa ni podpisala dogovora in spremljajočih aktov, ker so bili skupščinski delegati in 
člani proti vnovičnim posegom v pravice javnih uslužbencev (onemogočena napredovanja, 
črtanje posebnega dodatka za delovno dobo ženskam, znižanje vrednosti PR, nižji regres za 
letni dopust, nižje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, nižja nadomestila zaradi 
bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom, znižani dodatki za specializacijo, magisterij in 
doktorat ipd.).  V sporočilu vladi, sindikatom in slovenski javnosti smo 20. maja 2013 zapisali: 
»Zaposleni v kulturi in varstvu narave so pripravljeni prispevati svoj delež pri sanaciji države, 
kar so dokazovali 60 let. Takšno razpoloženje je trajalo vse do vsiljene rešitve v dogovoru: 
višja jubilejna nagrada in višja solidarnostna pomoč pripadata le članom sindikatov, 

http://www.sindikat-glosa.si/sl/content/samozaposleni/samozaposleni.html
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podpisnikov dogovora. Naši člani so to sprejeli kot žaljiv poskus podkupovanja. Poleg tega 
smo zavezani resoluciji skupščine Sindikata Glosa z dne 24. aprila 2013:  'Zbrani na 4. 
skupščini Glose – Sindikata kulture in narave Slovenije v celoti odklanjamo predlagane in vse 
nadaljnje poskuse Vlade RS, ki bi še poslabšali položaj zaposlenih in samozaposlenih v kulturi 
in varstvu narave, ker so doslej bila najbolj radikalno znižana sredstva prav na področju 
kulture in varstva narave. Pozdravljamo izjavo priznanega slovenskega pisatelja, da narod, ki 
se pogreza v barbarstvo, lahko rešuje samo kultura.'  Vladi je v zadnjih letih uspel edinstven 
preobrat: s svojimi spretnimi potezami je prisilila sindikate v to, da se ne pogajajo za več in 
boljše, temveč za manj in slabše.« 

 

V septembru 2013 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v kolektivnem sporu SDOS 
razsodilo, da morajo delodajalci javnim uslužbencem poravnati tretjo četrtino razlik zaradi 
premalo izplačanih plač za obdobje 1. oktober 2010 – 31. maj 2012, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. S tem je razveljavilo protipraven aneks št. 4 h Kpjs, s katerim so vlada 
in sindikati podpisniki – Glose, se razume, ni bilo med njimi – odložili odpravo nesorazmerij v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev (aneks je bil namreč sklenjen šele novembra 2010, t.j. 
več kot mesec po zapadlosti tretje četrtine v plačilo). Pogajalska komisija vlade in sindikatov 
javnega sektorja se je nato sporazumela o poplačilu dolgá iz tega naslova; vsebina je bila 
novembra 2013 prenesena v zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje 
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev /Znirpju/. Zaradi pomanjkanja 
proračunskih sredstev se je to zgodilo v dveh obrokih: prvi je zapadel v plačilo konec 
februarja 2014 in drugi konec januarja 2015.  

 

Proti koncu leta je vlada pripravila obširnejši predlog sprememb in dopolnitev Zspjs, 
ki pa za sindikate ni bil sprejemljiv (med drugim je predvideval, da bi dodatki za manj ugodne 
delovne pogoje, nevarnost in posebne obremenitve lahko znašali največ 20 odstotkov 
osnovne plače) in smo ga odločno zavrnili. 

 

Izjemno pomemben dan je bil 4. december 2013, ko smo na zasedanju Odbora za 
kulturo Državnega zbora Republike Slovenije izbojevali amandma k predlogu Zujika, ki je bil 
kasneje potrjen tudi med poslanci in 27. decembra 2013 objavljen v uradnem listu. Na 
kratko:  poklicna pokojnina baletnih plesalcev '12 za 18' (baletnemu plesalcu se za izpolnitev 
pogojev za pridobitev pravice do poklicne, predčasne in starostne pokojnine k dejanski 
zavarovalni dobi dodá polovica obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje, t.j. 
ne šteje se več zgolj 12 'oddelanih' mesecev za 15 'priznanih' kot pri drugih nevarnih 
poklicih). Pri tem so nas, poleg velike večine omenjenega odbora, podprli Komisija Državnega 
sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je razumela specifičnost tega zahtevnega in 
pomembnega poklica, in tedanji minister za kulturo dr. Uroš Grilc s svojimi strokovnimi 
sodelavci. Posebna zahvala gre prejemnici Glosinega klobuka za leto 2013 Kseniji Kovač 
Romano, Sonji Kerin Krek in mag. Andreju Sraki (vsi so naši člani v SNG Opera in balet 
Ljubljana), ki so z neomajno srčnostjo dokazali, da se dá! 

 
 

 

2014 
 

Vlada je konec maja 2014 predstavila predlog dogovora o ukrepih za zmanjšanje 
obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 /Dogovor15/, 
ki je podaljševal veljavne (začasne) ter uvajal dodatne varčevalne ukrepe za znižanje stroškov 
dela za 3 odstotke v primerjavi z letom 2014: zmanjševanje zaposlenih za 2 odstotka, 
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sprememba strukture DM, reorganizacija delovnega časa ('racionalnejše' odrejanje 
nadurnega dela, stalne pripravljenosti ipd.). 

 

Predstavniki vladne in sindikalne strani so 11. junija 2014 podpisali izjavo o stopnji 
usklajenosti predloga zakona o spremembah Zspjs, ki je bil nato 4. julija 2014 objavljen v 
uradnem listu in je začel veljati naslednji dan. V malo večjo delavčevo dobrobit je bil 
spremenjen 3. a člen:  javni uslužbenec lahko sklene dogovor o vračilu preveč izplačane plače 
z delodajalcem, ki ga ne more terjati več kot za zadnjih 10 mesecev pred prenehanjem 
izplačevanja napačno določene plače in ne več kot za 2-kratnik njegove osnovne plače. Dolg 
se lahko odpustí, če bi bila osnovna plača ali drug prejemek javnega uslužbenca v mesecu 
podaje predloga enaka ali nižja od minimalne plače. 

 

Pogajanja o vsebini Dogovora15 so bila zaključena 3. julija 2014. Vendar se je minister 
dr. Gregor Virant, ki je opravljal le še tekoče posle, 5 dni zatem odločil, da ga ne bo predložil 
vladi v odločanje, ampak ga bo kot del primopredaje predal naslednjemu glavnemu 
pogajalcu. Dne 13. julija 2014 so bile namreč parlamentarne volitve … 

 

V nadaljnjih pogajanjih z novo vlado sta obe sindikalni pogajalski skupini izoblikovali 
enoten predlog zoper vladni nabor ukrepov. Zahtevali smo sprostitev napredovanj ter 
zavrnili dodatno zniževanje števila zaposlenih in vse druge dodatne vladne ukrepe. 

 

Predstavniki velike večine sindikatov javnega sektorja in vlade so 9. decembra 2014 
podpisali Dogovor15 ter spremljajoče dokumente /aneks h Kpnd, aneks h Kpjs in izjavo o 
usklajenosti zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
leto 2015/. Ključni točki dogovora: ukrepi iz leta 2014 ostanejo v veljavi tudi v letu 2015, a 
sprostijo se napredovanja tako v PR kot v nazive, pri čemer delavci pridobijo pravico do plače 
s 1. decembrom 2015 (oziroma s 1. decembrom 2016 tisti, ki napredujejo v letu 2016); vlada 
brez soglasja podpisnikov ne sme posegati v plače, povračila stroškov in druge prejemke 
javnih uslužbencev. 

 

 
2015 

 

Nov krog pogajanj o politiki plač v javnem sektorju se je pričel 30. marca 2015, z 
vladno predstavitvijo analize plačnega sistema javnega sektorja. Ta naj bi predstavljala 
analitično orodje za realizacijo VII. točke Dogovora15, ki določa, da se najkasneje v marcu 
2015 pričnejo usklajevanja oziroma pogajanja o politiki plač, odpravi anomalij in 
spremembah plačnega sistema javnega sektorja. Zaradi njenih številnih pomanjkljivosti smo 
sindikati izrazili nezadovoljstvo. 

 

Vladna stran je 23. junija 2015 predstavila predlog izhodišč za pogajanja o izboljšavah 
plačnega sistema javnega sektorja, odpravi anomalij in politiki plač v letih 2016 – 2020. 
Izhodišča so predvidevala podaljšanje nekaterih veljavnih varčevalnih ukrepov v letu 2016 
(znižane vrednosti PR, zamrznitev izplačevanja redne delovne uspešnosti, znižano plačilo 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela) in sprostitev dveh ukrepov (regres za 
letni dopust in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence). S podaljšanjem ukrepov naj bi prihranili 145 milijonov evrov; do končnih 310 
milijonov, ki so jih želeli privarčevati, jih tako zmanjka 165, ki jih je vlada enostavno hotela 
doseči z omejitvijo mase za stroške dela. Sindikalna stran je nasprotovala podaljšanju 
varčevanja, saj je članstvo pričakovalo sprostitev vseh varčevalnih ukrepov, v skladu z 
Dogovorom15. Bili smo proti t.i. menedžerskemu principu vodenja, ki naj bi javni sektor 
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približal podjetjem, saj je cilj tega zgolj varčevanje in čimbolj rigorozno upravljanje s 
'človeškimi viri', ne pa kakovostne in vsem enako dostopne javne storitve. Ravno tako smo 
ostro nastopili zoper negativno delovno uspešnost za tiste, ki naj po presoji 
direktorja/ravnatelja ne bi dosegali pričakovanih rezultatov, med drugim, ker delavec za 
svoje delo ne sme prejemati manj od osnovne plače. Opozorili smo tudi na upravičeno 
nezadovoljstvo zaposlenih v plačni skupini J, saj vlada – ponovno! – ni pripravila nobenih 
predlogov za ustrezno vrednotenje njihovih DM. 

 

Na zahtevo sindikatov se je pogajalska komisija 23. septembra 2015 usklajevala o 
vsebini zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 – 2017 /Ziprs/. 
Finančni minister prof. dr. Dušan Mramor je ob predstavitvi vladnih izhodišč in finančnega 
okvira za pripravo proračuna navrgel, da si vlada sicer želi skleniti dogovor s sindikati, a da 
lahko vse določbe v zvezi s plačami in drugimi pravicami javnih uslužbencev izloči iz Ziprs ter 
jih prenese v drug zakon. Spomnili smo ga na jasno določilo socialnega sporazuma, ki vlado 
zavezuje k urejanju vseh ključnih vprašanj o položaju zaposlenih v javnem sektorju v soglasju 
s sindikati. 

 

Po več krogih pogajanj so 10. novembra 2015 predstavniki sindikatov javnega 
sektorja in vlade podpisali dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 
javnem sektorju za leto 2016 /Dogovor16/. Najpomembnejše točke: povišanje oziroma 
vrnitev plačne lestvice s 1. septembrom 2016 na raven junij 2012; višji regres za letni dopust; 
zaveza, da delovna skupina za odpravo anomalij plačnega sistema najkasneje do konca 
novembra 2015 pripravi koncept ustreznega vrednotenja DM, upoštevajoč vse dotedanje 
dogovore med vlado in sindikati; s 1. januarjem 2016 se uveljavijo nove uvrstitve DM, vezane 
na uvrstitve orientacijskih delovnih mest /ODM/, katerih vrednotenje je bilo spremenjeno z 
aneksom št. 1 h Kpjs; vlada brez soglasja podpisnikov ne sme dodatno posegati v plače, 
druge prejemke ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja; o postopnem sproščanju 
preostalih ukrepov in okviru rastí mase stroškov dela javnega sektorja v obdobju 2017 – 2019 
se vladna in sindikalna stran pričneta pogajati v začetku leta 2016, tako da bo dogovor 
sklenjen najkasneje do 30. aprila 2016. 

 

Na seji pogajalske komisije 16. decembra 2015 smo se uspeli uskladiti o realizaciji VI. 
točke Dogovora16 v delu, ki se nanaša na plačno skupino J:  s 1. januarjem 2016 se je za 1 PR 
dvignilo vrednotenje DM do IV. tarifnega razreda, uvrščenih do vključno 14. PR. 

 

 
2016 

 

Konec januarja 2016 smo se začeli pogajati o realizaciji V. točke Dogovora16, ki govori 
o odpravi anomalij plačnega sistema javnega sektorja v zvezi z vrednotenjem DM in nazivov. 
Po treh srečanjih smo se uspeli uskladiti o konceptu odprave anomalij z metodologijo za 
ugotavljanje in odpravo anomalij na splošni ravni, torej na ravni plačnih skupin in podskupin 
ter tarifnih razredov. 

 

Vladna stran je 29. februarja 2016 predstavila nov predlog zakona o javnih 
uslužbencih /Zju/ in nov predlog sprememb in dopolnitev Zspjs. Slednji se v bistvenih točkah 
ni razlikoval od lanskega, ki smo ga sindikati označili za vladno orodje za sistemsko zniževanje 
mase plač ter ga zavrnili kot popolnoma nesprejemljivega. Vlada je za eno ključnih sistemskih 
anomalij označila možnost napredovanja na istem DM za 10 PR, kar naj bi povzročilo 
preveliko razliko v osnovni plači med zaposlenim, uvrščenim v izhodiščni PR, in zaposlenim, ki 
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je dosegel končni PR istega DM. Zato naj bi bilo napredovanje omejeno na 5 PR, medtem ko 
bi bilo preostalih 5 možno pridobiti za določen čas, a še to le, če bi bil javni uslužbenec 
sposoben opravljati najzahtevnejše in ključne naloge oziroma naloge v povečanem obsegu 
dela. Sindikati smo to odločno zavrnili, saj je treba pri urejanju napredovanja izhajati iz 
zaključkov skupne delovne skupine, ki je v dobršni meri uspela uskladiti stališča o vprašanjih 
napredovanja javnih uslužbencev. V zvezi z usklajevanjem o spremembah Zju in Zspjs pa smo 
zahtevali, da se najprej dogovorimo o odpravi anomalij plačnega sistema glede vrednotenja 
DM in nazivov in sproščanju preostalih varčevalnih ukrepov ter o okviru za rast mase stroškov 
dela v javnem sektorju v obdobju 2017 – 2019, kar je bila jasna zaveza Dogovora16. 

 

Na seji pogajalske komisije 7. marca 2016 je vlada predstavila izhodišča o določitvi 
okvira oziroma možne rastí mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017 – 2020 in 
ob tem navajala, da smo v Sloveniji zavezani fiskalnemu cilju o uravnoteženju proračunskih 
prihodkov in izdatkov do leta 2020, zaradi česar rast mase stroškov dela v javnem sektorju v 
letu 2017 ne sme presegati višine nominalne rastí bruto domačega proizvoda, zmanjšanega 
za 1,7 odstotne točke. Formula o zaostajanju rastí mase stroškov dela za nominalno rastjo 
bruto domačega proizvoda mora veljati vse do leta 2020, ko naj bi bil dosežen izravnan saldo 
sektorja države. 

 

Sindikati smo 14. marca 2016 opozorili na pomanjkljivost vladnih izhodišč, ker so 
vsebovala zgolj predlog okvira za rast mase stroškov dela, ne pa tudi postopnega sproščanja 
preostalih varčevalnih ukrepov iz III. točke Dogovora16. Formulo smo zavrnili kot arbitrarno 
in predlagali sprostitev vseh varčevalnih ukrepov s 1. julijem 2017. 

 

Vlada je 31. marca 2016 predstavila nov predlog formule za določitev rastí mase 
stroškov dela v obdobju 2017 – 2020:  nominalna rast mase stroškov dela v posameznem 
letu bi za 1,5 odstotka zaostajala za nominalno rastjo bruto domačega proizvoda. Na podlagi 
te formule v letu 2017 ne bi bilo možno sprostiti nobenega veljavnega varčevalnega ukrepa, 
ampak se bodo lahko še naprej izplačevala le z lanskim dogovorom sproščena plačna lestvica 
in napredovanja, dosežena v letu 2016. V letu 2017 naj bi se ponovno zamrznila 
napredovanja v PR in nazive ter sprejela novela Zspjs, s katero bi spremenili sistem 
napredovanj, izplačila (plača za december) pa bi prenesli na januar vsakega naslednjega leta. 
V letu 2018 bi se sprostili regres za letni dopust (izplačilo v višini minimalne plače) in premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izvedla napredovanja po 
spremenjenem Zspjs in napredovanja v nazive, vendar z izplačilom šele v letu 2019. Leta 
2019 bi se povečal obseg sredstev za delovno uspešnost na 2 odstotka mase plač, leta 2020 
pa bi se ravno tako izplačevala napredovanja iz leta 2019, medtem ko bi se sredstva za 
delovno uspešnost povečala na 3 odstotke mase plač. 

 

Sindikati smo 11. aprila 2016 znova zavrnili vladni predlog, po katerem bi se rast mase 
stroškov dela v posameznem letu določala na podlagi arbitrarne formule in nezanesljivih 
napovedi gospodarskih gibanj. Poleg tega ni sprejemljivo, da vlada pogajalske predloge 
oblikuje ob predpostavki sprememb Zspjs, ki jim sindikati že od samega začetka kategorično 
nasprotujemo. 

 

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja /PS SJS/, katere člani 
smo, je 23. maja 2016 obravnavala vladno odločitev o prekinitvi pogajanj glede postopne 
odprave preostalih varčevalnih ukrepov. S tem smo bili 19. maja 2016 seznanjeni samo preko 
medijev, v skopem sporočilu za javnost je vlada navedla, da se namerava pred nadaljevanjem 
pogajanj usklajevati o spremembah Zju in Zspjs. To ravnanje je po naši oceni kršilo 
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Dogovor16 in hkrati zanikalo socialno partnerstvo, povzročilo je odstop od ustaljenega 
iskanja dogovora na področju plač javnega sektorja, ki so ga zmogle vse prejšnje vlade. 
Nepripravljenost na pogajanja in odsotnost približevalnih predlogov ni nič drugega kot 
načrtno zavračanje sklenitve dogovora in možnost enostranskih posegov v pravice javnih 
uslužbencev, kar je nesprejemljiv in skrajno nevaren precedens. Zahtevali smo takojšnje 
nadaljevanje pogajanj v okviru Dogovora16 in poudarili, da predvidena vladna politika plač v 
javnem sektorju in spremembe Zju in Zspjs neposredno posegajo v socialno-ekonomski 
položaj delavcev, zato sta dialog in doseganje soglasja s sindikati o teh vprašanjih nujna za 
legitimnost sprejetih ukrepov in sprememb. Kršitev dogovora ob jasnih stališčih sindikatov in 
naši pripravljenosti na dialog vladi jemlje kredibilnost in postavlja pod vprašaj verodostojnost 
sleherne njene zaveze, zlasti, ker predlagane zakonske spremembe bistveno slabšajo položaj 
javnih uslužbencev, med drugim omogočajo netransparentno in arbitrarno nagrajevanje ter 
lažje odpuščanje. Pričeli smo s pripravo na izvedbo skupnih sindikalnih aktivnosti in pritiskov, 
če bi vlada vztrajala pri kršitvi Dogovora16, ter zahtevali takojšnji sestanek s premierjem. 

 

Na protestnem shodu '5 pred 12-o' smo 9. junija 2016 ob vladnem poslopju na 
Gregorčičevi ulici v Ljubljani nasprotovali opustitvi socialnega dialoga in enostranskemu 
izstopu iz pogajanj. Navzoče so nagovorili predsednik ZSSS mag. Dušan Semolič ter vodja 
obeh sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj. 

 

Pogajanja so se končno pričela 27. junija 2016, ko smo znova terjali, da se ne sme 
enostransko posegati v pravice javnih uslužbencev preko zakonskih sprememb, kakor tudi, 
da se pogajanja/usklajevanja o Zju in Zspjs vodijo posebej ter šele tedaj, ko bo dosežen 
dogovor o politiki plač in načinu sproščanja preostalih varčevalnih ukrepov. Izpostavili smo 
odpravo anomalij in opomnili, da spremembe vrednotenja posameznih poklicnih skupin 
neposredno vplivajo na druga primerljiva DM, zaradi česar bodo upravičeno sledile podobne 
zahteve ostalih sindikatov. 

 

Navzlic temu, da mora biti predlog državnega proračuna za prihodnji dve leti že do 
konca septembra posredovan parlamentu, smo šele 19. septembra 2016 – po skoraj 
trimesečni prekinitvi – nadaljevali pogajanja. V naslednjih dveh krogih sta si pogajalski strani 
izmenjevali predloge, 10. oktobra 2016 pa je vlada predstavila sklepe, sprejete v zvezi s 
predlogom zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju /Zuppjs17/ na njeni redni seji 4 dni pred tem. Zavezala se je, da bo 
v primeru, če s sindikati ne bo dosežen dogovor o ukrepih, ki so predmet Zuppjs17, seznanila 
parlament, da pogoji za zakon niso izpolnjeni oziroma da ta ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Tako je bila realizirana sindikalna zahteva po vnosu enake varovalke kot pri 
sprejemanju Dogovora16. 

 

Razprava na seji pogajalske komisije 17. oktobra 2016 je bila osredotočena na ključno 
sindikalno točko: vlada brez uskladitve z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v 
zakonodajni postopek ne sme vložiti sprememb Zju in Zspjs. 

 

Vlada je 25. oktobra 2016 predstavila nov predlog dogovora o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje /Dogovor17/, 
pri čemer je upoštevala sindikalno zahtevo, da se mora nanašati na obdobje od 2017 do 
2019, kot določa Dogovor16. Premikov ni bilo, naslednjič smo se sestali 2. in 4. novembra, 
zaključna pogajanja 7. novembra 2016 pa so se končala neuspešno. Med drugim vlada ni bila 
pripravljena sprejeti predloga o prioritetnem dogovoru za uvrstitev, način in dinamiko 
odprave anomalij v plačni skupini J in pri posameznih DM v drugih plačnih skupinah, jasno 



18 

 

naštetih v dogovoru iz leta 2009 (med drugim pri DM arhivski tehnik), ampak je vztrajala pri 
odpravi anomalij za vsa DM hkrati, kar vsekakor časovno precej oddaljuje sprejem dogovora. 

 

Vseeno smo se vnovič sestali 14. in 18. novembra in 5., 13., 14. in 15. decembra 2016, 
ko je bil tudi parafiran Dogovor17. Ta je bil nato – skupaj z aneksom h Kpnd in izjavo o 
stopnji usklajenosti besedila Zuppjs17 – sklenjen 21. decembra 2016. Glavne točke: dogovor 
se nanaša samo na leti 2017 in 2018, pri čemer se v letu 2018 ohranita le dva varčevalna 
ukrepa, t.j. zamrznitev redne delovne uspešnosti ter podaljšanje omejitev glede izplačevanja 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, 
napredovanja pa se izplačajo pri decembrski plači. V letu 2018 se tudi začnejo pogajanja o 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega 
dogovora, a so še vedno v veljavi.  

 

V letu 2017 veljajo varčevalni ukrepi: regres za letni dopust se javnim uslužbencem, 
uvrščenim do vključno 16. PR, izplača v višini 1000 evrov, tistim od 17. do vključno 40. PR v 
višini minimalne plače (790,73 evrov), od 41. do 50. PR v višini 600 evrov in tistim nad 50. PR 
v višini 500 evrov; premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo v višini 30 
odstotkov vrednosti premij pred znižanjem, od meseca marca 2017 pa za starejše od 50 let v 
višini 50 odstotkov in za starejše od 55 let v višini 80 odstotkov; redna delovna uspešnost se 
ne izplačuje; delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu se izplačuje pod enakimi pogoji in omejitvami kot v letu 2016; 
napredovanja se izplačajo s plačo za mesec december 2017; ohrani se omejitev sklepanja 
podjemnih/avtorskih pogodb z lastnimi zaposlenimi (z redkimi izjemami, tudi v kulturi!); letni 
dopust je še vedno omejen na 35 dni + dodatnih 15 iz naslova posebnih pogojev dela; 
anomalije pri DM do vključno 26. PR se odpravijo s 1. julijem 2017, na višje uvrščenih DM pa 
s 1. oktobrom 2017, za odpravo anomalij se nameni 70 milijonov evrov na letni ravni (če bi se 
izplačevale skozi vse leto), v to maso pa se ne vštevajo anomalije pri plačah direktorjev, 
morebitno višje vrednotenje DM zdravnikov in zobozdravnikov (kot posledica sklenitve 
sporazuma med vlado in sindikatom Fides) ter spremembe drugih DM, ki bi temu dvigu 
sledile. Morebitne spremembe vrednotenja DM zdravnikov in zobozdravnikov naj bi se 
uveljavile v enakem časovnem režimu, s 1. oktobrom 2017. Dogovor o novem vrednotenju 
DM zaradi odprave anomalij (torej o določitvi/ugotovitvi DM, kjer je vrednotenje le-teh 
neustrezno, in njihovih novih PR) se sklene do 1. maja 2017, z vgrajeno varovalko, da če do 
podpisa dogovora ne bi prišlo pravočasno, javnim uslužbencem pripada poračun razlike v 
plači od 1. julija 2017 (za prvo skupino) oziroma od 1. oktobra 2017 (za drugo skupino). Prav 
tako je dogovorjen razpon odprave anomalij: od 1 do 3 PR na posameznem DM. Vgrajeni 
bosta tudi varovalki o soglasju glede temeljnih vprašanj sistema plač javnega sektorja (Zspjs) 
in uslužbenske zakonodaje (Zju) ter plačilu stavke v primeru kršitve dogovora. Zelo 
pomembna je navezava na sporazum s Fidesom: morebitne spremembe v vrednotenju DM 
zdravnikov in zobozdravnikov so podlaga tudi za pogajanja o drugačnih uvrstitvah DM drugih 
javnih uslužbencev, primerljivih z zdravniki po zahtevnosti, vsebini ali kakšni drugi okoliščini. 

 

 
Glavnina leta 2017 

 

je bila posvečena odpravljanju anomalij. V prvi polovici smo po nebroj sestankih, 
poostrenih zaznavanjih nepravilnosti plačnega sistema javnega sektorja, njihovem pridnem 
zbiranju s strani Glosinih organov – predvsem sindikalnih zaupnic in zaupnikov – ter aktivnih 
udeležbah na trdih in trudnih centralnih in panožnih pogajanjih 27. julija 2017 vendarle 
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uspeli podpisati aneks št. 10 h Kpjs, aneks št. 2 h Kpdop in aneks h Kpkd. Listine sicer ne 
pomenijo največje sindikalne zmage, a marsikdo v plačnih skupinah G, I in J, zaposlen na DM 
z do 26. izhodiščnim PR, vseeno prejema kakšen evro več. 
 

V zadnji tretjini leta smo pri odpravljanju anomalij oziroma ustreznejšem vrednotenju 
DM nad 26. PR zastali: na vsakotedenskih centralnih pogajanjih se nismo premaknili nikamor, 
na resornih smo se le srečevali dva meseca. Vladna stran je, zlasti na panožnih pogajanjih, 
rada ignorantsko odgovarjala, da nima mandata, da nima protipredloga, da je to zadnja 
ponudba in podobno. Brili so norce iz nas. 

 

Še posebej ministrstvo za okolje in prostor je bilo kronično neučinkovito tako pri 
zaznavanju specifičnih težav v varstvu narave (imamo samo tarifni del kolektivne pogodbe;  
javna služba ni dovolj učinkovita;  pravičnejše bi morali nagrajevati delavce; že večkrat smo 
zahtevali uvedbo napredovanja v strokovne nazive;  neuspešno se trudimo odpraviti krivične, 
očitne in nesporno ugotovljene anomalije plačnega sistema, npr. dvig višjega 
naravovarstvenega svetovalca za en sam samcat PR!) kot tudi pri reševanju konkretnih 
vprašanj na zavodski ravni (npr. nujne spremembe sistemizacij DM). Neodzivni predstavniki 
ministrstva so radi potarnali o preveč dela in premalo časa ter o odsotnosti podpore 
strokovnih služb. 

 

V 28-članski PS SJS smo zahtevali odpravo vseh sklopov anomalij /ODM; anomalije 
nad 26. PR; DM, primerljiva z zdravniškimi/ naenkrat in celovito, kar je edini način za 
preprečitev vedno novih nepravilnosti, neskončnih pregovarjanj o vrednotenju posameznih 
skupin DM in celo razpada enotnega plačnega sistema. Pristop vlade in še koga je bil 
drugačen:  najprej so želeli na hitro in z levo roko pospraviti z »navadnimi« anomalijami in se 
zatem lotiti vrednotenja DM, primerljivih z zdravniškimi. To je – zlasti zaradi vladnih 
centralnih in resornih ponudb v smislu 'to je vse, vzemi ali pusti!' – kratkovidno in škodljivo, 
saj spodbuja apetite vplivnejših skupin (cehov) javnega sektorja, ki jim plačni sistem ne 
ustreza, da bi v solističnih pogajanjih iztržile več, četudi na račun drugih skupin javnih 
uslužbencev. Vlada ne bi smela sklepati separatnih dogovorov in rušiti razmerij v 
vrednotenju DM, kot npr. pri višanju DM zdravnikov za 3 do 7 plačnih PR. (V izogib 
podtikanjem: zdravnikom sicer ne zavidamo, spoštujemo in cenimo jih, med drugim rešujejo 
naše življenje in zdravje.) 

 

Glosin glavni odbor se je 1. decembra 2017 preoblikoval v stavkovni odbor in skupaj s 
PS SJS ustanovil koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja /KSO/ ter pričel 
s stopnjevanjem sindikalnih pritiskov, ki jih bo v primeru vladnega zavračanja pogajanj o 
odpravi obeh sklopov anomalij radikalno zaostril s stavko. 

 

Istega dne smo priskočili na pomoč še slovenskim poklicnim gasilcem s prispevanjem 
podpisa k potrebnemu kvorumu za aneks št. 11 h Kpjs, po katerem se je PR brez 
napredovanja na ODM 'Vodja gasilske izmene I' z 32 povišal na 33.  
 

 
2018 

 

Vlada se tudi na začetku tega leta ni približevala cilju plačne reforme ter se ni želela 
resno in odgovorno lotiti odprave anomalij plačnega sistema in varčevalnih ukrepov. Z 
nesprejemljivimi potezami je spodbudila odpor, 15. januarja 2018 razvit v novinarsko 
konferenco Glose in drugih sindikatov javnega sektorja, ki so napovedali skorajšnjo stavko in 
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protest. Naslednji dan smo skupaj s Sindikatom vzgoje, izobraževanja in raziskovalne 
dejavnosti Vir in Visokošolskim sindikatom Slovenije imeli še posebno novinarsko konferenco 
'Kultura in prosveta, to naša bo osveta!'.  

 

Enodnevno opozorilno splošno stavko javnega sektorja, pospremljeno s protestnim 
shodom pred vladno palačo na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, ki se ga je udeležilo 5 tisoč 
protestnikov in ki ga je suvereno povezoval predsednik Sindikata Glosa SNG Nova Gorica 
Radoš Bolčina, smo izvedli 24. januarja 2018. Sporočilo stavke in shoda je bilo nedvoumno: 
dogovore je treba spoštovati, nujna je enaka obravnava vseh skupin javnih uslužbencev, 
razmerja v vrednotenju DM v javnem sektorju so zaradi vladnega sklepanja sporazumov z 
različnimi poklicnimi skupinami porušena in so zato nevzdržna ter jih moramo ponovno 
uravnotežiti, po petih letih gospodarske rasti je prišel čas za dokončno opredelitev, kdaj in na 
kakšen način bodo odpravljeni še preostali varčevalni ukrepi. Udeležba krepko nad 30 tisoč 
javnih uslužbencev v stavki vseh dejavnosti javnega sektorja in množični protestni shod sta 
bila jasen znak, da imajo stavkovne zahteve izjemno podporo med delavci javnega sektorja in 
širše.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dan pred stavko je sicer vlada na dopisni seji sprejela »dopolnjena« izhodišča za 
pogajanja s KSO, a smo ugotovili, da gre zgolj za zapis manjših popravkov, posredovanih že 
aprila 2017 ter malo dopolnjenih in predstavljenih tudi na pogajanjih 22. januarja 2018. Še 
vedno se torej ni zavedla, da ni več v nadaljevanju lanskoletnih pogajanj, temveč v pogajanjih 
o stavkovnih zahtevah 16 stavkajočih sindikatov. (Glosa je zahtevala: v okviru enotnega 
plačnega sistema takojšnja in hkratna odprava preostalih anomalij pri vrednotenju DM nad 
26. PR in anomalij, nastalih zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških DM, z dvigom PR 
DM nad 26. PR za 3 - 4 PR v skladu s predlogom, ki ga je 29. novembra 2017 podala PS SJS;  
dvig PR DM do vključno 26. PR za dodatna 2 PR;  takojšnji pričetek odpravljanja še preostalih 
varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo 8-odstotnega znižanja vrednosti PR po Zujfu;  
zagotovitev sredstev za izplačilo plač iz predhodnih točk v celotni višini; sklenitev 
normativnega dela Kpdop;  plačilo stavke.) 

 

Vlada je z izhodišči zgolj podcenjevala skupine javnih uslužbencev, zajete v predlogu, 
in zatajila vse ostale, ki jih v izhodiščih sploh ni bilo. Ponovili smo, da so nestrokovna in v 
nasprotju z Dogovorom17, ter upali, da jo množična udeležba v stavkovnih in protestnih 
aktivnostih vendarle predrami v smeri zavedanja resnosti razmer in ponovnega tehtanja 
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izhodišč. V KSO smo terjali jasno opredelitev do vseh stavkovnih zahtev in predlog 
konkretnih rešitev. Pričakovali smo poln mandat za pogajanja o njihovem razreševanju, poleg 
tega pa zahtevali predstavitev poteka pogajanj, ki jih vlada posamično vodi z nekaterimi 
sindikati, ter predlogov, ki jih tam zastopa, saj nas je presenetilo vsesplošno javno 
poudarjanje konstruktivnosti ločenih pogajanj.  Za to so po našem razumevanju možne le tri 
razlage:  1) gre zgolj za predstavo za javnost, ki naj ustvari vtis konstruktivnega dialoga, a je 
brez podlage v vsebini;  2) vlada na ločenih pogajanjih zastopa drugačne predloge kot v 
pogajanjih s KSO in posameznim sindikatom ponuja dvige določenih DM, ki jih nam ne 
predlaga – namen je lahko le podkupiti sindikate na račun nadaljnje razgradnje enotnega 
plačnega sistema;  3) sindikati, s katerimi se ločeno pogaja, so se pripravljeni odreči veliki 
večini stavkovnih zahtev. V prvem primeru bi moralo vladno ravnanje naleteti na primeren 
odziv sindikatov, tako v drugem kot tretjem primeru pa smo vladi, slovenski javnosti in še 
komu jasno sporočili: v KSO ne bomo dopustili ločenih stavkovnih in drugih kompromisov v 
škodo članov, ki jih zastopamo, zlasti, če bi bili sklenjeni mimo enotnega plačnega sistema ter 
brez vednosti in večinskega soglasja sindikatov, ki sodelujemo v pogajanjih in usklajevanjih 
kolektivnih pogodb, ki tvorijo enotni plačni sistem. Ni ostalo neopaženo, da za skupinami 
zaposlenih, ki so že dosegli separatne dogovore ali se še ločeno pogajajo, stojijo tri ministrice 
iz stranke SMC, ki si močno prizadevajo dvigniti plače samo določenim zaposlenim oziroma 
cehom z njihovega resorja. Pozvali smo vse straní: ne ponovite nezakonitega in neustavnega 
sklepanja aneksa h Kpjs iz leta 2010, pri katerem so na sindikalni strani sodelovali praktično 
isti sindikati! Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je jasno zavezal, da se to ne bo 
zgodilo. Opozorili smo ga, da bomo v nasprotnem primeru aktivnosti zaostrili, lahko tudi s 
stavko do izpolnitve stavkovnih zahtev. Do zaostritev bo prišlo tudi, če se vlada ne bo 
pripravljena pogajati o vseh stavkovnih zahtevah ali če bodo pogajanja še naprej ostala na 
bolj ali manj isti točki kot zadnjih nekaj mesecev.  

 

V zvezi z razreševanjem stavkovnih zahtev se je 31. januarja 2018 vladna pogajalska 
skupina sestala s KSO. Napredka ni bilo, sta se pa razgalili daljnosežnost in zapletenost 
posledic vladnih odločitev iz preteklosti. Pogajanja so potrdila pravilnost zahteve PS SJS iz 
septembra 2017, da bi pogajanja že tedaj morala potekati enotno in celovito naslavljati 
anomalije enotnega plačnega sistema. Očitno se pogajanja z vsemi sindikati, ki so na vlado 
naslovili stavkovne zahteve, vrtijo okrog te vsebine, na način, kot je bil že tedaj predlagan. 
Vladna neodločnost se je odrazila v ločenih pogajanjih z različnimi sindikati o praktično 
identičnih vsebinah, za zaplet je odgovorna sama. V KSO smo opozorili, da ločena pogajanja 
ne morejo in ne smejo privesti do nikakršnih zaključkov oziroma dogovorov o vsebinah, ki so 
predmet pogajanj in usklajevanj z vsemi sindikati javnega sektorja, ali o vsebinah kolektivnih 
pogodb, kjer med podpisniki nastopa več sindikatov. Koprivnikar, ki je vodil vladno 
pogajalsko skupino do 16. februarja 2018 (tedaj je odstopil kot glavni pogajalec, vajeti je 
nato prevzela generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije mag. Lilijana Kozlovič), je sicer 
vztrajno zatrjeval, da takšnih dogovorov vlada ne bo sklepala – kar še bolj kaže na 
nesmiselnost ločenih pogajanj. 

 

V KSO smo vztrajali, da je vsebina pogajanj razreševanje stavkovnih zahtev, zato se 
mora vlada do teh opredeliti in podati predlog razrešitve. Nismo pristali na odpravo anomalij 
z dopolnjevanjem zelo omejenega nabora DM, ki jih je kot primerljiva z zdravniškimi zaznala 
vlada. Ob tem je bilo še posebej zaskrbljujoče, da se primerljivost ni odražala v spremembah 
vrednotenja DM v višini, kot so bili izvedeni zdravniški dvigi, ampak so bili predlagani dvigi 
bistveno nižji. Zahtevali smo prvenstveni dogovor o spremenjenem vrednotenju ODM, ki so 
podlaga za uvrščanje vseh ostalih DM v PR, kar je edina prava pot do sklenitve sporazuma. Za 
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podlago naj se vzame predlog PS SJS z dne 27. novembra 2017 o ustreznih dvigih ODM nad 
26. PR, ob upoštevanju stavkovne zahteve po dvigu DM do 26. PR za dodatna 2 PR, kjer se je 
prav tako potrebno najprej dogovoriti o spremenjenem vrednotenju ODM. Pozvali smo k 
oblikovanju predloga na način, ki bo odgovarjal naši prvi stavkovni zahtevi. 

 

Ker je bila KSO zavezana k pogajanjem in usmerjena v dosego dogovora, je v zvezi z 
zahtevo po odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov zavzela izjemno korektno pogajalsko 
izhodišče: ukrepi, katerih veljavnost je bila določena s sporazumi, se iztečejo s potekom 
dogovorjenega časa in se nato ne podaljšujejo, ostali pa se 'povrnejo' na raven pred 
znižanjem s 1. januarjem 2019 (razen 8-odstotno znižanje vrednosti PR, kjer smo predlagali, 
da se 4 odstotki izplačajo s 1. julijem 2018, 4 odstotki pa s 1. julijem 2019). Presenetilo pa 
nas je, da smo morali vladni strani pojasnjevati, kateri varčevalni ukrepi še zmeraj veljajo. 

 

Posamična pogajanja po resorjih so tudi stekla, naša s pogajalci ministrstva za okolje 
in prostor, s katerimi smo se srečali 20. februarja 2018, ko smo spet zahtevali sklenitev 
normativnega dela Kpdop, pa so se tudi brž iztekla.  Usklajeni sindikalni predlog smo poslali 
1. marca 2018, a vladna stran je pogajanja o tem teden dni kasneje gladko zavrnila. 

 

Na številnih izčrpavajočih popoldansko-večernih centralnih sestajanjih smo se 
pogajali prvo dekado marca. Vztrajali smo, da na ločene dogovore ne pristajamo, da je treba 
enotni plačni sistem ohraniti (kakršenkoli že je, vendarle pomeni varovalko pred 
izsiljevanjem močnejših poklicnih skupin/cehov na škodo drugih delavcev javnega sektorja) 
ter da se moramo vsi držati istih pravil. 

 

Pogajanja o prvi stavkovnih zahtevi KSO so bila nato 12. marca 2018 praktično 
zaključena, saj smo se sporazumeli o vseh bistvenih elementih  /npr. +1 PR za DM do 26. 
izhodiščnega PR, +2 PR za tiste nad 26. PR, +3 PR za DM VIII. in IX. tarifne skupine (primerljivo 
z zdravniki)/,  na vladi pa je bila odgovornost, da to še formalno potrdi. Glavna pogajalka 
mag. Kozlovič se je zavezala, da bodo v naslednjih dneh poslali še predlog formule za 
usklajevanje plač z inflacijo oziroma z rastjo življenjskih stroškov, s splošno produktivnostjo 
ipd. (javnim uslužbencem so se osnovne plače sicer zadnjič uskladile daljnega januarja 2011) 
ter da bo na seji vlade 15. marca 2018 pridobila konkretno stališče z mandatom za končna 
pogajanja 19. marca 2018.  

 

Kljub nekaterim solističnim cehovskim akcijam zunaj PS SJS in KSO je torej kazalo, da 
bi bilo že naslednji teden mogoče parafirati/skleniti (stavkovni) sporazum. A 14. marca 2018, 
nekaj minut po 22. uri, je predsednik vlade prof. dr. Miro Cerar naznanil svoj sestop s 
funkcije zaradi odločitve Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi referenduma 
o drugem tiru: »Danes se je prelila kaplja čez rob, projekt drugega tira je doživel nov udarec, 
ki so ga povzročili tisti, ki želijo ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. V takšnih zgodbah ne želim 
sodelovati!« Ob tem se je pohvalil s 3. najvišjo gospodarsko rastjo v Evropski uniji in z zelo 
dobrimi napovedmi za letos, z najnižjo brezposelnostjo po letu 2009, s prvič po letu 2008 
uravnoteženim proračunom in posledičnim znižanjem javnega dolga z 80 na 70 odstotkov, s 
prihodom tujih investitorjev v državo, ki odpirajo kakovostna DM, s premaknitvijo projekta 
drugega tira z mrtve točke in podobnim. »Spoštovane državljanke in državljani, država je 
danes v bistveno boljšem stanju kot leta 2014. Oblast vračam v vaše roke,« je slovesno izjavil 
in se zavezal k skrbi za opravljanje tekočih poslov in nujnih zadev ter mirno in stabilno 
Slovenijo. Po omembi hudih sprenevedanj koalicijskih partnerjev, zlasti glede zdravstvene 
reforme, je govoril še o marsičem, na koncu pa okrcal sindikate javnega sektorja, ki so bili 
'mesece in mesece deležni vse pozornosti', medtem ko je vladna stran oblikovala dopolnilne 
predloge, vodila dialog in bila skrajno strpna. »Ko najvišji predstavniki sindikatov žalijo mene 
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in vlado, sem bil vedno potrpežljiv, požiral te žalitve, požiral neresnice,« je rekel in pridal, da 
je vladna stran pred nekaj dnevi sindikatom predstavila 'zelo dober predlog', a so ga zavrnili, 
»zdaj bodo pa čakali na naslednjo priložnost!« 

 

Naslednji dan, 15. marca 2018, nas je mag. Kozlovič obvestila, da so zaradi 
napovedanega odstopa vse pogajalske aktivnosti do nadaljnjega preložene. KSO je po vodji 
Počivavšku takoj odgovorila, da je vlada povzročila huda nesorazmerja v javnem sektorju z 
dvigom plač funkcionarjem, direktorjem, ravnateljem in zdravnikom (s tem je drugim 
delavcem sporočila, da zanjo niso pomembni) ter socialne nemire in stavkovni val na začetku 
leta. Zato mora pokazati tolikšno objektivno in politično zrelost, da odgovornosti ne bo 
prenesla na pleča naslednje vlade in jo s tem blokirala. Novi vladi je treba omogočiti 
delovanje za državo in ne ukvarjanja z zgodbami, ki so posledica neprimernih potez aktualne 
vlade. Upoštevajoč zavezo o odpravi anomalij in varčevalnih ukrepov ter dejstvo, da so bila 
pogajanja o stavkovnih zahtevah v zaključni fazi, moramo nujno nadaljevati s pogajanji in 
skleniti uravnotežen in pravičen dogovor, ki bo spoštoval načelo enotnega plačnega sistema 
in izpolnil vladne obveze do javnih uslužbencev.  
 

 KSO je 16. marca 2018 poslala javno pismo predsedniku vlade v odstopu, vodjema 
drugih dveh koalicijskih strank, generalni sekretarki vlade in medijem. Vsebina: zadnja 
pogajanja med KSO in vlado so potekala 12. marca 2018; ne drži, da so sindikati vladni 
predlog zavrnili; na sestanku pri predsedniku vlade so bila predstavljena izhodišča in 
razmisleki o nekaterih rešitvah, ki jih je za popoldanska pogajanja oblikoval vrh koalicije; na 
pogajanjih predlog vlade ni bil popoln, saj je napovedala naknadno posredovanje formule za 
usklajevanje plač (pri čemer je bila načelno dogovorjena rešitev o pričetku učinkovanja v letu 
2020), predlog odprave anomalij z novim vrednotenjem DM, ki je bil sindikatom, skupaj z 
nekaterimi dopolnitvami, podan samo ustno, pa se je nanašal le na koncept novega 
vrednotenja ODM in ne na vsa DM javnega sektorja. Prav tako je bilo dogovorjeno nadaljnje 
delo glede uvedbe nekaterih novih DM, katerih oblikovanje terja veljavna zakonodaja in v 
obstoječem sistemu ne obstajajo. Na podlagi opozoril sindikatov s področja izobraževanja je 
KSO sprejela predlog drugačnega vrednotenja DM razrednika, sprejela pa je tudi koncept 
novega vrednotenja ODM ter predlog v zvezi s podaljšanjem ukrepov zamrznitve redne 
delovne uspešnosti v leto 2019 in zamika izplačila napredovanj na december vsakega leta. 
Usklajeno je bilo tudi izplačilo novega vrednotenja DM, ki bi se izvedlo v treh letih, 
neusklajen je ostal zgolj datum izplačila v letu 2020. Da obstaja velika možnost sklenitve 
dogovora, smo javno izrazili še dan pred odstopom predsednika vlade, pogoj je le, da vlada s 
sindikati ne sklepa separatnih sporazumov, ki bi vrednotenje DM v določenih dejavnostih 
urejali ugodneje, ker bi s tem odstopila od enotnega koncepta in izhodišč, ki bi morala biti 
enaka za vsa pogajanja vlade z vsemi sindikati javnega sektorja (to stališče smo konsistentno 
zastopali skozi celoten mandat te vlade). Pred seboj sicer nikoli nismo imeli vladnega 
predloga, do katerega bi se lahko opredelili, ga sprejeli ali zavrnili; na zadnjih pogajanjih je 
bilo celo izrecno rečeno, da gre za predloge vrha koalicije, ki jih mora sprejeti in potrditi 
vlada na seji 15. marca 2018. Trditve o zavrnitvi vladnega predloga in sklenitve dogovora so, 
kar se tiče KSO, napačne. Očitek, da različne skupine gledajo le vsaka svoje interese, ostro 
zavračamo:  ravno sindikati v KSO smo se zavestno, s ciljem lažjega doseganja dogovora, med 
pogajanji odpovedali vsak svojim parcialnim, čeravno mnogim upravičenim interesom in 
pričakovanjem, ter s tem prispevali k poenotenemu in uravnoteženemu predlogu za 
pravičnejše plačilo praktično vsem javnim uslužbencem /čemur je nazadnje sledila tudi 
vladna pogajalska skupina/.  V KSO smo edini dosledno branili enotni plačni sistem in 
spoštovali Dogovor17. Ne drži niti trditev, da se je vlada več mesecev intenzivno dogovarjala 
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s sindikati javnega sektorja. Koprivnikar je kot prvi pogajalec odstopil slab mesec pred 
odstopom predsednika vlade, do tedaj so bila pogajanja jalova, zares so stekla šele po 
prevzemu vodenja vladne pogajalske skupine s straní mag. Kozlovič. Prav to dejstvo in izjava 
predsednika vlade, da je bila odločitev o odstopu premišljena (preračunljiva?), skupaj s še 
nekaterimi dogodki /npr. predlogi sindikatom očitno niso bili usklajeni z ministrico za 
finance, saj jih je javno kritizirala/, ustvarja neprijeten občutek, da volje in pripravljenosti za 
sporazum v resnici nikoli ni bilo. Naslovljence smo pozvali, naj dokažejo nasprotno, do konca 
izpeljejo začeta pogajanja, na ta način prevzamejo svojo odgovornost in izpolnijo zaveze 
javnim uslužbencem po Dogovoru17 ter bodoči vladi olajšajo mandat, ki bi ga sicer morala 
pričeti z reševanjem nevzdržnih razmerij v javnem sektorju, za katere nosi odgovornost 
sedanja vlada z ločenimi dogovori/favoriziranji določenih poklicnih skupin. Nikakršnega 
razloga ni, da se 19. marca 2018 ne bi nadaljevala in zaključila že dogovorjena pogajanja; v 
primeru zavrnitve bo potrjena domneva o odsotnosti vladne volje in nepripravljenosti za 
sporazum ter o uprizorjenem odstopu predsednika vlade, ki ni nič drugega kot izogibanje 
odgovornosti in uresničitvi zavez. V nobenem primeru pa odgovornosti za rezultat pogajanj 
ni mogoče valiti na sindikalno stran. 
 

Vlada je 19. marca 2018 javila, da bi bilo kljub temu (?!), da bo z 20. marcem 2018 
pričela opravljati tekoče posle, neodgovorno, če bi zadnji dan sklepala dogovore, ki bi imeli 
posledice za javne finance, zato se pogajanja ne morejo nadaljevati. 

 

V KSO smo javno opozorili, da je neodgovorno ravno to, da vlada naslednji vladi 
prepušča odpravo anomalij, ki jih je sama povzročila, tudi na DM z nižjimi plačami, po tem, 
ko je plače močno izboljšala zdravnikom, direktorjem in ravnateljem. Odstop predsednika 
vlade glede na čas do rednih ali izrednih parlamentarnih volitev in glede na stanje v 
pogajanjih ni ničesar spremenil niti z vidika sklenitve dogovora s sindikati niti z vidika 
odgovornosti vlade za izpolnitev njenih zavez. Pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev 
sodijo med tekoče posle, vlada bi si morala prizadevati doseči sporazum oziroma bi morala 
zaključiti začeto, sicer bosta vprašanje plač delavcev in spoštovanje dogovorjenega osrednji 
temi volilne kampanje. Sindikati iz KSO bodo na svojih organih obravnavali nastalo situacijo, 
ki je bila gotovo vnaprej načrtovana, in se odločali o aktivnostih za realizacijo dogovorjenega 
s to ali prihodnjo vlado.  

 

Na tiskovni konferenci 23. marca 2018 sta vodja Počivavšek in namestnica Jakopičeva 
predstavila stališča KSO, da ni nobene pravne ovire za nadaljevanje pogajanj v času 
opravljanja tekočih poslov, ker temu pritrjujejo vsa preučena mnenja, stališča in komentarji. 
Vlada je le izgubila pogum za sestanek in predstavitev stališč, odločitev o (ne)nadaljevanju 
pogajanj pa ni pravno, marveč politično vprašanje, to je izključno preračunljiv premislek, 
koliko političnih točk lahko nadaljevanje pogajanj prinese/odnese na bližnjih volitvah. 
Pogajanje v času opravljanja tekočih poslov ne bi bilo prvo, saj so se leta 2014 sindikati 
javnega sektorja več kot dva meseca intenzivno pogajali z vlado po odstopu takratne 
predsednice mag. Bratušek in uskladili besedilo dogovora, ki je bil v tistem trenutku 
potreben za zagotovitev javnofinančne stabilnosti države. Javni uslužbenci so takrat pristali 
na podaljšanje varčevalnih ukrepov in s tem na zamrznitev številnih pravic. Pogajanja je tedaj 
vodil minister prof. dr. Gregor Virant, dokončni dogovor, ki v bistvenem ni odstopal od 
usklajenega, pa je nato sprejela vlada prof. dr. Mira Cerarja. Danes, ko bi se morala 
nadaljevati pogajanja o realizaciji sprejetih zavez s straní te iste vlade in bi moralo priti do 
(vsaj delne) vrnitve pravic delavcem ter odprave nesorazmerij, ki jih je s sklepanjem ločenih 
dogovorov povzročila taista vlada, pa je slednja presodila, da bi pogajanja presegla njena 
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pooblastila. Nauk zgodbe: ko se pravice znižujejo, so pogajanja s sindikati stvar tekočih 
poslov, ko bi jih bilo treba zviševati, pa ta presegajo pooblastila! Realizacija dogovorjenega bi 
se sicer začela najprej s 1. septembrom 2018, odstop predsednika vlade pa ni spremenil 
ničesar v smislu posledic dogovora, ki bi začele učinkovati v mandatu prihodnje vlade. V KSO 
smo v tej luči pozvali vlado, da – kot leta 2014 – nadaljuje začeta pogajanja in jih pripelje do 
točke usklajenosti na ravni pogajalskih skupin, odločitev o sprejemu ali zavrnitvi usklajenega 
pa prepustí v odločanje prihodnji vladi. S tem bi prevzela lastno odgovornost za realizacijo 
Dogovora17 in za zaključek pogajanj, obenem pa bi dala novi vladi možnost usmeritve v 
prihodnje izzive, sprostitve bremen velike večine nerešenih zavez in zagotovitve mandata s 
100 dnevi miru, ki ga sicer ne bo. Opozorili smo še na sklepno informacijo ministrstva za 
javno upravo o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov 
javnega sektorja, s katero se je vlada seznanila 21. marca 2018. Kar se tiče KSO, nekatere 
navedbe v tem dokumentu ne držijo (npr. glede odprave omejitev povračil stroškov, 
odpravnine ob upokojitvi). KSO je izpostavila prioritetno odpravo 8-odstotnega znižanja 
vrednosti PR po Zujfu; vladna stran je predlagala, da bi bil namesto tega možen dogovor o 
usklajevanju vrednosti PR, na kar je KSO načelno pristala, vendar do konkretnega predloga 
vlade in posledično do pogajanj o tem ni prišlo. Ne drži, da bi KSO vztrajala, da se 
usklajevanje izvede že v letu 2018, na pogajanjih 12. marca 2018 smo izrecno dopustili 
možnost uskladitve prvič v letu 2020, seveda pod pogojem sporazuma o ustrezni formuli. 
Sicer pa informacija demantira nekatere izjave predsednika vlade o višini zahtev sindikatov 
javnega sektorja, po drugi strani pa iz nje izhaja to, kar smo v KSO že večkrat javno povedali: 
da je bilo med KSO, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikatom 
delavcev v zdravstveni negi in vlado doseženo soglasje o praktično vseh bistvenih elementih 
dogovora ter je zato nerazumljivo in nesprejemljivo, da so bila pogajanja z odstopom 
predsednika vlade prekinjena, vsi delavci javnega sektorja pa so tako talci dejstva, ki tudi 
izhaja iz sklepne informacije, t.j. da vlada s Svizom in policijskima sindikatoma ni dosegla 
dogovora. KSO na manj od usklajenega v tokratnih pogajanjih ne bo pristala, zato smo vlado 
vnovič pozvali k nadaljevanju pogajanj in uskladitvi dogovora na ravni pogajalskih skupin ter s 
tem k zagotovitvi socialnega miru zaradi nerešenih stavkovnih zahtev. Če ne bo odziva, se bo 
odločalo o stavkovnih aktivnostih, ki utegnejo v primeru statusa quo potekati v času te, 
prihodnje ali obeh vlad. Ne pristajamo na (samo)omejevanje sindikalnega delovanja v času, 
ko vlada opravlja tekoče posle, ker – ponavljamo – ni prav nobenega pravnega zadržka! 

 

KSO je 6. aprila 2018 z javnim pozivom predsedniku in generalni sekretarki vlade v 
odstopu ter vodjema drugih dveh koalicijskih strank zahtevala sestanek z vladno pogajalsko 
skupino. Zaradi netočnosti in nejasnosti nekaterih navedb iz omenjene sklepne informacije 
ter odsotnosti pisnih vladnih predlogov je zelo pomembna neposredna seznanitev s 
celovitim vladnim (koalicijskim?) predlogom, ki naj bi ga na sindikalni strani zavrnili. Zato 
morata obe strani v pogajalskem procesu na skupnem sestanku obravnavati zaključno 
informacijo, ugotoviti, na kateri točki so bila pogajanja prekinjena in kakšni so bili tedaj 
predlogi obeh straní, ter si tudi formalno izmenjati poglede na nadaljevanje pogajanj. 
Opozorili smo še na četrti, peti in šesti odstavek 5. člena Zspjs. Ti urejajo usklajevanje 
vrednosti plačnih razredov v javnem sektorju, kar naj bi se praviloma počelo enkrat letno, s 
pričetkom pogajanj najkasneje do 1. maja vsakega leta in z zaključkom najkasneje 30 dni 
pred rokom za predložitev predloga državnega proračuna parlamentu (sama uskladitev se 
sicer določi s Kpjs). Pogajanja so torej zakonsko obvezna, četudi vlada ne deluje s polnimi 
pooblastili. Zaradi hitrega bližanja roka smo terjali takojšen sklic pogajalske komisije za 
pogajanja o uskladitvi vrednosti plačnih razredov za leto 2018. 
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Odziva ni bilo, razen tega, da je vlada na 176. redni seji 12. aprila 2018 sprejela sklep 
o prenehanju delovanja posebne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev 
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja /skupina je bila sicer imenovana z dvema 
vladnima sklepoma 16. januarja in 22. februarja 2018/ ter o razrešitvi njenih članov. 
Argument (pričakovan):  vlada od 20. marca 2018 opravlja tekoče posle, med katere 
pogajanja s sindikati ne spadajo. 

 

Ostajamo razočarani. Zna biti še vroče. 

 

Še nekaj specifičnosti: 
 

 Na spremembe in dopolnitve področnih predpisov smo vselej reagirali hitro, 
odločno in strokovno, tudi proti rokohitrskemu Zujiku 2018, ki ga je nato minister Peršak 
umaknil. Posebej omenjamo Zujik 2016, ko nam je uspelo nadgraditi pomembno zmago za 
baletnike iz Zujika 2013 ('12 za 18') še z višjo prispevno stopnjo poklicnega zavarovanja: 
baletnemu plesalcu se za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do poklicne, predčasne in 
starostne pokojnine k dejanski zavarovalni dobi dodá polovica obdobja, v katerem je bil 
vključen v poklicno zavarovanje, pri čemer višina prispevne stopnje znaša 16 odstotkov od 
osnove (domala enkrat več kot pri drugih nevarnih poklicih). Podali smo tehtne pripombe in 
trdne predloge na osnutka nacionalnih programov za kulturo 2014 – 2017 in 2018 – 2025 ter 
na mnoge zakonske in podzakonske predpise, med drugim pri obeh spremembah in 
dopolnitvah zakona o knjižničarstvu (februar 2014 in junij 2015) in ob novem pravilniku o 
strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (maj 2016). Konec leta 2013 so se precej na tiho 
spreminjali nekateri členi zakona o varstvu kulturne dediščine, zaradi t.i. zahtev Evropske 
unije po zmanjšanju števila reguliranih poklicev naj bi bili popravki manjši in nanje večina ni 
bila dovolj pozorna, ob vnovični spremembi leta 2015 pa smo opozorili na diskriminacijsko 
zniževanje strokovnih standardov (na tej povezavi). Čeprav smo zagovorniki zdravega 
življenja, izpostavljamo reakcijo na spreminjanje zakona o omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov (april 2016), pri katerem smo posebej opozorili na absolutno in po 
mnenju gledališke stroke nepotrebno, nelogično in neživljenjsko prepoved, ki je omejevala 
svobodo (kulturnega) izražanja in posegala v (ustavno) pravico do svobodnega umetniškega 
ustvarjanja – nemalo dramskih besedil celo 'predpisuje' kajenje cigaret, cigar, pip na odru:  
če bi igralec v okviru umetniške uprizoritve kajenje le simuliral, bi izpadel diletantsko in 
smešno ter bi osiromašil predstavo; zato smo predlagali izjemo pri tobačnih in povezanih 
izdelkih, t.j. da bi bila njihova uporaba dovoljena na gledaliških vajah, predstavah in drugih 
prireditvah, kjer to zahteva uprizoritveni koncept, saj je bila bojazen ministrstva za zdravje, 
da bi na ta način pri mladini vzbujali željo po začetku kajenja in zavest, da je to družbeno 
sprejemljivo in popularno, več kot pretirana.  

 

 Boleče poglavje predstavlja varstvo narave (povezava). Tolikšnih problemov, 
kot jih ima ta pomemben del javnega sektorja, tolikšnega neposluha za vrhunske 
strokovnjake in tolikšne oblastne ignorance  –  tega pa res ne najdeš nikjer! Svojevrstne 
težave, s katerimi se delavci že vrsto let neuspešno spopadajo, se vztrajno poglabljajo zaradi 
kronično neodzivnega pristojnega ministrstva in odsotnosti korektnega in konkretnega 
socialnega dialoga. Neprestano smo se srečevali s podhranjenim financiranjem javne službe, 
ki sicer na papirju uživa posebno varstvo, v resničnem življenju pa je terjala popolno 
angažiranost Glosinih podpredsednic Martine Stupar (Zavod Republike Slovenije za varstvo 
narave) in Tee Lukan Klavžer (Javni zavod Triglavski narodni park). Koliko pozivov, prošenj, 
zahtev za sestanke, javnih pisem in sporočil smo morali nasloviti onim na oni strani, da so 

http://www.sindikat-glosa.si/assets/mitja_smeti/sprem-in-dop-zvkd-1glosin-predlog-552015.pdf
http://www.sindikat-glosa.si/sl/content/narava.html
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(u)videli, kaj se v varstvu narave dogaja, a se ne bi smelo:  posledice dolgoletnega stagniranja 
oziroma neustreznega financiranja javnih zavodov na področju varstva narave in celo 
zniževanja proračunskih sredstev se kažejo pri izvajanju rednih nalog in slabljenju javne 
službe; hude zagate so pri izvajanju nujnih strokovnih nalog, tudi takšnih, ki izhajajo iz 
evropskih direktiv, ker so naloge varstva narave vedno kompleksnejše in zahtevnejše, 
kadrovska podhranjenost pa alarmantna; 'prisilno' delo preko projektov postaja stalnica; 
težave so pri pripravi finančnih načrtov zaradi še nižjih sredstev in rebalansov proračuna; 
pogajanja za sklenitev panožne kolektivne pogodbe za varstvo narave oziroma normativnega 
dela Kpdop so porazna, ker jih ni; pravične odprave anomalij in drugih nepravilnosti plačnega 
sistema nismo doživeli …   Izpostavljamo le nekaj pozivov predsedniku vlade, ministrom in 
poslancem ter novinarskih konferenc:  3. julij 2013,  14. november 2013,  4. marec 2014,    
28. marec 2014, 25. avgust 2014  /onemogočeno pridobivanje pooblastila o usposobljenosti 
na podlagi uredbe o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v 
naravi/,   25. marec 2014,  11. november 2014,  21. april 2015,  5. maj 2015, 13. maj in        
10. junij 2015  /novinarski konferenci, tudi pred vrati ministrstva za okolje in prostor/,        
31. julij 2015 /odprto pismo zaposlenih JZ KP Ljubljansko barje/, 12. februar 2016,                  
9. december 2016, 8. marec 2017, 13. november 2017. Posebej zaskrbljujoče pa je, da je 
Analiza plač v javnem sektorju (ministrstvo za javno upravo, marec 2015) to področje tudi v 
resnici prikazala kot eno najslabše vrednotenih in plačanih. Poleg tega, da ni posebne 
panožne kolektivne pogodbe, gre praktično za edino stroko, ki nima možnosti napredovanja 
v strokovne nazive, kar je nesprejemljivo in diskriminacijsko! 'Temeljni' zakon o ohranjanju 
narave, ki ureja to izredno važno dejavnost in javno službo, je pomanjkljiv, ker ne predpisuje 
načina in izvajanja tovrstnih napredovanj (114. člen sicer omenja 'strokovne nazive', vendar 
ni izvršljiv, zato smo nekajkrat pisno predlagali zakonske in podzakonske rešitve ter bili tudi 
na pogovorih v parlamentu, toda konkretnega epiloga še ni). 

 

 Kolegi v Slovenski filharmoniji, ki so bili za dosego svojih legitimnih ciljev 
prisiljeni ubrati večletno zahtevno pot, so stavkali 5. decembra 2016 in 1. januarja 2017 ter 
vodili precej protestnih aktivnosti (več na povezavi). Prejšnje vodstvo, ki se je sicer moralo 
posloviti, je proti njim – na stroške javnega zavoda, kar je zavržno – celo sprožilo sodni spor, 
trenutno teče postopek pred Višjim delovnim in socialnim sodiščem. 

 

 Na 8. kongresu ZSSS  4. oktobra 2017 je Lidija Jerkič, po poltretjem desetletju, 
nasledila dotedanjega predsednika ZSSS in maskoto sindikalizma mag. Dušana Semoliča. 

 

 Izpostavimo še poseben projekt in aktiven prispevek podpredsednika Glose in 
predsednika Glose SKG mag. Andreja Srake pri 'Zlati piščali'. Gre za stanovsko nagrado, ki jo 
podeljuje Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal za dosežke na področju slovenske 
popularne glasbe na vsakoletni slovesnosti, ki vključuje tudi nastope glasbenih izvajalcev. To 
je edina slovenska strokovna nagrada, namenjena izvajalcem in ustvarjalcem zabavne glasbe. 
Prvič smo jo podelili 29. maja 2015 v okviru 2. Dneva slovenske glasbe. Nagrajence izbere 
akademija iz nabora izvajalcev, skladb, albumov in novincev, zaznavnih v preteklem letu. K 
sodelovanju je povabljen širok spekter z glasbo povezanih strokovnjakov (glasbeni uredniki, 
novinarji specialisti, producenti, organizatorji glasbenih dogodkov, intelektualci s področja 
kulture), ki v dveh krogih izbirajo med kandidati. Kategorije so: skladba leta, izvajalec leta, 
album leta, novinec leta in življenjsko delo. Več npr. na:  2. dan slovenske glasbe,  3. dan 
slovenske glasbe  in  zlata piščal 2016. 

 

 Aktivno sodelujemo v odborih in komisijah za razlago Kpkd in Kpnd. 

http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/zahteva-po-opravicilu-za-zalitve-filharmonikov.html
http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/2-dan-slovenske-glasbe.html
http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/3-dan-slovenske-glasbe.html
http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/3-dan-slovenske-glasbe.html
http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/zlata-piscal-2016.html
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 Ne hvalimo se (ker smo zagrešili tudi kakšno napako), a vsakodnevnih ustnih 
in pisnih mnenj, stališč, nasvetov, odgovorov, zahtev za varstvo pravic in drugih pravnih 
sredstev, zastopanj članov pred delodajalci in drugimi organi, študij, predlogov in pripomb na 
splošne akte delodajalcev, preučevanj individualnih in drugih pravnih aktov, odločb, sklepov, 
pogodb, itd. itd. … je nešteto. Ko nas prosijo, ne odklonimo pomočí niti drugim sindikatom. 

 

 In še in še. 
 

Podoba našega dela pa ni popolna brez vašega prizadevnega dela, sindikalne zaupnice in zaupniki, sekretarke 
in sekretarji, pravnice in pravniki. Brez vaših vsakodnevnih naprezanj, pregovarjanj, prepiranj z direktorji in 
drugimi subjekti smo zgolj embalaža brez vsebine.  (Podobno smo zapisali pred 5 leti in pri tem vztrajamo.) 

 

Hvala vsem ... 
 

… zlasti pa vam, dragim članicam in cenjenim članom 
 

/tistim največjim (s ponosom smo se udeleževali vaših profesionalnih in amaterskih kulturno-umetniških 
mojstrovin po celotnem slovenskem ozemlju in v zamejstvu) 

ter tistim najmanjšim (ki nimate sreče, da bi se mogli sončiti v soju žarometov, a brez vas tako in tako ni ničesar)/, 
 

ki ste soustvarjali naš program in ste s svojimi žulji 
prispevali za več in boljše namesto za manj in slabše! 
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Zahvala gre tudi sindikalnim kolegom iz PS SJS in KSO. Brez njih bi bilo pot težje prehoditi.  
 
 
 

V Ljubljani, 24. aprila 2018. 
 

 
 

Glavni in stavkovni odbor Sindikata Glosa: 
 

Mirsad Begić 
Marisa Čebular 
Janez Dolinšek 
Elizabeta Fičur 

Tea Lukan Klavžer 
Ksenija Kovač Romano 

Denis Miklavčič 
Karin Servatzy 

mag. Andrej Sraka 
Martina Stupar 
Mateja Žvižej 
Mitja Šuštar 

 

 
 

 S P O M I N S K I    D E L 
 

 

 
 

 
Foto: Denis Miklavčič 
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      Protest pred parlamentom, 07. 12. 2016 

    /foto: M. Šuštar/ 
 

 
                                  EPSU na obisku, 06. 12. 2017 

                            /foto: Tjaša Jeršin/ 
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                    'Doseganje atipičnih delavcev', 26. – 27. 01. 2016 

               /foto: Mirsad Begić/ 
 
 

 
                   'Glasba v primežu piratstva', 13. 06. 2017 

              /foto: Aleš Šnofl/ 
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Delavski praznik na Križni gori, 01. 05. 2013 

/foto: Mateja Hoblaj/ 
 

          
                      Pozdrav iz Ukrajine 

       /solidarnost Mladinskega sveta državnih uslužbencev, januar 2018, foto EPSU/ 
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    Protest pred in zoper vlado 

    /foto: Blaž Gselman/ 
 

 
    'Plan B za Evropo', Ljubljana, 13. 02. 2016 
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          Novinarska konferenca  '(Ne)načelnost na področju varstva narave', 

        13. 05. 2015 

 
 
 

 
           Novinarska konferenca pred vrati MOP  'Je Ministrstvo za okolje in prostor res ministrstvo za ohranjanje narave?!',  

                     10. 06. 2015 
      /foto: David Švarc/ 
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       Na Prešercu pred Prešernom 2014 

 
 
 
 
 

 
                        Na Prešercu pred Prešernom 2015, Jan Bučar 

                     /foto: Mirsad Begić/ 
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                           Na Prešercu pred Prešernom 2016, Radoš Bolčina 

                     /foto: Mirsad Begić/ 
 
 

 
                      Na Prešerca k Prešernu 2017 

                       /foto: David Švarc/ 
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                   Na Prešercu pred Prešernom 2017, Zarja Pavlin 

                           /foto: Metka Vister/ 
 

 
           Na Prešercu pred Prešernom 2018, Sergej Ferrari 

       /foto: Mirsad Begić/ 
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Proti škodljivi razprodaji dobrih slovenskih podjetij, 10. 11. 2014 

/foto: Mirsad Begić/ 
 

 

 
      Stavka, ne stavka: to ni vprašanje! 

         /foto: Tomaž Kšela/ 
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       Pa še res je … 

       /foto: mag. Andrej Sraka/ 
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  Ne jamram, iščem rešitve … 

    /foto: Mojca Matoz/ 
 

 
       Stavka in protest, 24. 01. 2018 

       /foto: Mojca Matoz/ 
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            Podpora Avtonomni tovarni Rog, 13. 06. 2016 

               /foto: M. Šuštar/ 
 

 
               4. športne igre Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, Veliki Trn, 06. 06. 2014 

             /foto: mag. Dušan Semolič/ 
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             Stavka 'Mi smo Slovenska filharmonija', 05. 12. 2016 

              /foto: M. Šuštar/ 
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         Slovenska filharmonija pred ministrstvom za kulturo, 07. 07. 2017 

 

 
             Tič na obisku, 20. 10. 2017 

              /foto: M. Šuštar/ 
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             'Spomin na prihodnost', 100. obletnica konca Soške fronte, Cerje, 25. 11. 2017 

              /Ples življenja in smrti, akademski slikar Rudi Španzel, foto M. Šuštar/ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
   Demonstracije 

 /foto: Mirsad Begić/ 
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               Zbiranje na 'Revnih za revne', 02. 04. 2016 

                     /foto: David Švarc/ 

     

 
                  96 let od tragičnega dogodka na Zaloški cesti v Ljubljani, 16. 04. 2016 

                /foto: Mirsad Begić/ 



46 

 

 
                         Snežni Rožnik pred delavskim praznikom, april 2016 

                  /foto: Mirsad Begić/ 
 

 
        Zbor članov Zavoda RS za varstvo narave, Celje, 25. 11 2016 

 /foto: Sindikat Glosa ZRSVN/ 
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         Strokovno-izobraževalna ekskurzija članov Zavoda RS za varstvo narave, Avstrija, junij 2016 

          /foto: Sindikat Glosa ZRSVN/ 
 

 
  Sestanek o oblikovanju območnega odbora Primorske in Notranjske, Nova Gorica, 07. 10. 2016 

                /foto: M. Šuštar/ 
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Glavni odbor postane stavkovni odbor, 01. 12. 2017 

/foto: Mirsad Begić/ 
 

 
Proti rokohitrskemu Zujiku, januar 2018 

 /foto: Mirsad Begić/ 
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Dom sindikatov, 31. 05. 2017 

/foto: Delavska enotnost/ 

 

 
 Med slovenskimi poklicnimi gasilci 

/protest 05. 10. 2017, foto M. Šuštar/ 
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                                      1. mesto na fotografskem tekmovanju 'Balkan Photo Contest' z naslovom 'Mi in jame', Bolgarija 2014 

                                                   /foto: Borut Lozej, predsednik Sindikata Glosa JZ Park Škocjanske jame/ 

 

  
                          1. srečanje zaposlenih na področju varstva narave, 'Pr Nanetovh', Škocjanske jame, 04. 02. 2014 

                                   /foto: Sindikat Glosa JZ Park Škocjanske jame/ 
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Protest 12-12-12, 12. 12. 2017 

/foto: M. Šuštar/ 
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                                                Pav ob parlamentu pozíra protestnikom, Šubičeva ulica v Ljubljani, julij 2017 

  /foto: M. Šuštar/ 
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 2. srečanje zaposlenih na področju varstva narave, Kozjanski park, 23. 04. 2015 

 /foto: M. Šuštar/ 
 

 

 
Na 8. rednem zboru Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, 20. 03. 2018 

 /foto: M. Šuštar/ 
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                         Knapom v podporo 

                       /Premogovnik Velenje, 17. 04. 2018, foto M. Šuštar/ 
 

 
                        Hop in poskok! 

                       /Snežnik, julij 2016, foto Martina Stupar/ 


