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Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod minister. 

 
            Z aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji − KPK (Ur. l. RS,  št. 80/2018) 

smo za 2 plačna razreda /PR/ povišali uvrstitve delovnih mest priznanih ustvarjalcev, nov razpon je 44 - 54, medtem ko 

je uvrstitev javnih uslužbencev, ki pridobijo naziv prvak ali vrhunski glasbenik, ostala enaka. Zanje še vedno veljá prvi 

odstavek 1. člena aneksa h KPK iz leta 2009 (Ur. l. RS, št. 32/2009), po katerem se prvak in vrhunski glasbenik za čas 

trajanja naziva uvrstita v izhodiščni, 52. PR. Tedaj in vse do letos so tudi priznani ustvarjalci dosegali 52. PR, a po 

novem bodo 54-ega. 

 

            Odbor za razlago KPK je po opozorilih stroke konec januarja predlagal socialnim partnerjem (Pobuda 25-1-2019), 

naj to neskladnost odpravijo. Ministrstvo za kulturo se je odzvalo poldrugi mesec kasneje (Odgovor 12-3-2019). 

 

            Pobuda je na mestu, odgovor pa ni prepričljiv. Prezre namreč jasen namen in smisel omenjenega določila: 

umetniškega delavca je potrebno za čas trajanja naziva korektno ovrednotiti, t.j. nagraditi njegove izjemne dosežke, tudi 

s primernim, v osnovi vsaj enakim − najvišjim plačilom za priznanega ustvarjalca. Leta 2009 so podpisniki aneksa h 

KPK sledili temu cilju ter prvaka in vrhunskega glasbenika umestili tako, da se je njun PR pričel tam, kjer se je PR 

priznanega ustvarjalca končal. Prav nobenega razloga ni, da istega cilja ne bi zasledovali tudi dandanes, ko slednji lahko 

celo za 2 PR preseže prva dva. 

 

 To nepravilnost / nelogičnost / krivico moramo sanirati, zato vas pozivamo k čimprejšnji sklenitvi sporazuma o 

priznanju 54. izhodiščnega PR prvaku in vrhunskemu glasbeniku. V upanju na skorajšnji epilog vas lepo pozdravljamo. 
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