Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

Glavni odbor Sindikata Glosa je 4. januarja 2018, na podlagi 2. člena Zakona o stavki (Uradni list
SFRJ, št. 23/1991), sprejel

SKLEP O ZAČETKU STAVKE
V KULTURNIH IN RAZVEDRILNIH DEJAVNOSTIH, DEJAVNOSTIH KNJIŽNIC, ARHIVOV IN
MUZEJEV TER V DRUGIH KULTURNIH DEJAVNOSTIH (VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE,
DEJAVNOST BOTANIČNIH IN ŽIVALSKIH VRTOV, VARSTVO NARAVNIH VREDNOT)

I.
Čas in kraj stavke
Stavka v sredo, 24. januarja 2018, s pričetkom ob 00:01 uri in s koncem ob 23:59 uri, bo potekala
na delovnih mestih in z udeležbo stavkajočih na organiziranem protestnem shodu, ki bo tega dne
v podporo stavki med 12:05 in 13:00 uro pred poslopjem Vlade Republike Slovenije na
Gregorčičevi ulici v Ljubljani.

II.
Stavkovni odbor
Stavko vodi stavkovni odbor, v katerega se je 1. decembra 2017 preimenoval glavni odbor
Sindikata Glosa, v sestavi: Mirsad Begić, Marisa Čebular, Janez Dolinšek, Elizabeta Fičur, Ksenija
Kovač Romano, Tea Lukan Klavžer, Denis Miklavčič, Karin Servatzy, Andrej Sraka, Martina Stupar,
Mitja Šuštar in Mateja Žvižej. Vodja stavkovnega odbora je Mitja Šuštar, ki je tudi predstavnik
Sindikata Glosa v koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, njegov namestnik
je Mirsad Begić.
Sedež stavkovnega odbora je na sedežu Sindikata Glosa (Dalmatinova ulica 4, Ljubljana).
Elektronski naslov je glosa@sindikat-zsss.si.

III.
Način izvedbe stavke
Stavka bo potekala v skladu z določili Zakona o stavki.

IV.
Stavkovne zahteve
Stavko napovedujemo z namenom zaščite in izboljšanja pravic in dostojanstva naših članov,
ohranitve enotnega plačnega sistema ter kakovosti in dostopnosti javnih storitev za vse
državljane Republike Slovenije, ponovne vzpostavitve socialnega dialoga, ki je v iskanju konsenza
socialnih partnerjev, ter preprečitve slehernih hujših socialnih posledic za delavce v javnem
sektorju.
Zahtevamo:
1. V okviru enotnega plačnega sistema takojšnjo in hkratno odpravo preostalih anomalij pri
vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom in anomalij, nastalih zaradi
spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest, z dvigom plačnih razredov
delovnih mest nad 26. plačnim razredom za 3 - 4 plačne razrede v skladu s predlogom, ki
ga je dne 29. novembra 2017 podala Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja;
2. dvig plačnih razredov delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda za dodatna 2 plačna
razreda;
3. takojšnji pričetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo 8 %
znižanja vrednosti plačnih razredov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012;
4. zagotovitev sredstev za izplačilo plač iz predhodnih točk v celotni višini;
5. sklenitev normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora;
6. plačilo stavke.

V Ljubljani, 4. januarja 2018.

Glosa – Sindikat kulture in narave Slovenije
Predsednik
Mitja Šuštar

