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Skupna izjava za javnost Sindikata Glosa in Suki  

o osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK (junij 2015) 

 

 

V Glosi pozdravljamo resno ambicijo ministrstva za kulturo po dokončni ureditvi poklicnega 

upokojevanja baletnih plesalcev, ki izhaja iz osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), o katerem je ministrstvo junija letos sprožilo javno 

razpravo. Medresorsko usklajevanje, upoštevajoč dosedanja nasprotovanja, zlasti finančnega ministrstva, 

bo še zahtevno. Vendar baletniki – številčno zelo majhni, a za slovenski narod izjemno pomembni – nikoli 

ne bodo odstopili od trdne zaveze po zagotovitvi dostojne možnosti preživetja po zaključku poklicne poti.  
 

Dokument nakazuje tudi bistven premik k urejanju problematike samozaposlenih. Veseli smo, 

da povzema nekatere rešitve, ki sta jih Glosa in njena Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na 

področju kulture in informiranja Suki predlagali s predlogom kolektivne pogodbe za samozaposlene, npr. 

razumevanje samozaposlenih kot delavcev in vzpostavitev možnosti socialnega dialoga zanje, kar 

priporoča tudi evropski parlament. Ravno tako opažamo velik in podpore vreden premik na boljše pri 

vrednotenju dela samozaposlenih: primerljivost dela in načelo enakega plačila za enako delo, čeprav le za 

porabnike javnih sredstev.  
 

V Glosi podpiramo aktivnosti ministrstva za kulturo in predvidene spremembe krovnega 

zakona na področju kulture. Upamo, da ga v nadaljnjih procesih njegovi pripravljavci ne bodo prisiljeni 

razvodeneti, saj zagovarjajo rešitve, ki bodo sicer maloštevilnim, a pomembnim skupinam sčasoma 

bistveno olajšale življenje in delo. Razumemo, da gre izboljšanje položaja samozaposlenih vsem 

liberalističnim branilcem prost(ašk)ega tržnega delovanja tudi na področju kulture in umetnosti v nos. 

Vendar po našem razumevanju priznavanje delavskih pravic samozaposlenim le postavlja stvarí na svoje 

mesto in prispeva k oblikovanju družbe, kjer enakost, svoboda in bratstvo ne bodo zgolj floskule zgrinjanja 

podpore za vzpostavljanje in ohranitev privilegijev bolj brezobzirnim med nami, ampak pristna programska 

usmeritev za izboljšanje kulture prostora, ki ga naseljujemo. 
 

V Glosi ne moremo biti partnerji na poti proti dnu in vzpostavljanju režima formalne enakosti, 

marveč smo predani zavedanju, da eni brez drugih ne moremo. Zato zahtevamo dostojne in pravične 

delovne in bivanjske pogoje. 
 

Želimo, da ministrici za kulturo in njenim sodelavcem uspe prevladati vse tiste, ki z manipulacijo 

in spreobračanjem v izkušnjah utemeljenih dejstev o razmerjih in odnosih v svetu dela – tudi na področju 

kulture in umetnosti – skušajo ohraniti vse bolj nevzdržno stanje. Verjamemo, da je o bistvenih 

razsežnostih predlogov ministrstva za kulturo mogoče doseči konsenz, saj gre za velik civilizacijski 

napredek. Prepričani smo tudi, da kompromisi na nekaterih mestih ne bodo izvotlili predlaganih izboljšav. 
 

 

Glosa bo dobronamernim med nami pomagala tudi v bodoče! 
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