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Sindikat kulture in narave Slovenije

Obstaiatudi pomemben
neumetni5ki del ilanstva
Zlanezom,Kocfanom, predsednikom Sindikalne konference tehniinih delavcev in

otganizatgriev v glasbeno-scenski dejavnosti v Glosi, Sindikatu kulture in narave 516vsnife,
smo se pogovariali o problematikitehniinih inpodpornihpoklicevnapodroiiukulture.

Kot je poudaril Janez
Kocian iz Cankarjevega
doma, je od tehnidnih in
podpornih poklicev, t. i .
spremljajodih dejavnosti
(vzdrlev alci, serviserji, di-
stilke, varnostniki, gasilci,

.ilodrski delavci, oblikovalci
zvoka-slike. svetlobe in sce-
ne ...), v kulnrrnih ustanovah
podutje obiskovalcev skoraj
enako odvisno kot od umet-
ni5kih (po)uswarjalcev, de-
prav ljudje uZivajo umetnost
predvsem zaradi teh drugih,
delavci zaodrja pa obidajno
ostajajo >nevidniu. ZaI njihov
pomen ljirdje slabo razume-
mo in od tu nizko vredno-
tenje teh poklicev, deprav
se na sredo v zadniih letih

. to postopoma spreminja,
je dodal sogovornik. V za-
dnji plaini reformi iavnega
sektorja je uspelo sindi-
kalnim pogajalcem (tudi s
pomodjo Glosine sindikal-
ne konference tehnidnih

1. delavcev in organizatorjev,
V usknovliene na Kocjanovo

pobudo) dosedi nekaj po-
membnih sprememb na
bolie, saj so del teh poklicev
priznali zausffarjalne in za
podporne poklice v kulruri
ter jih ra:zvrstlli tudi za dva
pladna razredavi5je. Zal so
delavci iz teh poklicev, ki
so niZje izobraLeni in pri-
udeni. zlasti odrski delavci in

vzdrLevalci, ostali v skupini
J in po Kocjanovih besedah
,ekstremno podcenjeni.. nSe
vedno dakamo napopravke
te ureditve, ki jih je takratni
ministerVirant obliubil, a za
odprtje pogajanj na tem po-
drodiu ne Zelijo niti slisati,<
je pojasnil Kocjan.

Delo odrskih delavcev na
predstavah in priznav anje
delovnih ur na gostova-
njih sta 5e vedno sistemsko
neurejeni podrodji, je 5e
poudaril Kocjan, ki ru vidi
tudi razlog 2a upad pri-
pravljenosti dlanov za so-
delovanle v konferenci. A
tak nadin sindikalnega dela
je po njegovem nujen, zato

glede prihodnosti ostaja
optimistiien.

Obremenjenl od iwtra
do veiera

Tehnidni delavci so v kul-
turnih ustanovah prisotni
pri celodnevnih pripravah
invajah pa tudi pri izvedbi
vedernih oziroma nodnih
prireditev, in od tu neenako
merno razporejen delovni
ias. >Pri nas v Cankarievem
domu pa je to 5e bolj zahtev-
no, imeti moramo 5e bolj
izku5ene in usposobljene
tehnidne delavce, saj vedino
prireditev pripravimo in iz-
vedemo v enem dnevu,u je
dodal. oNeenakometno raz-

porejen delovni das - to je
naiv e(ia nk r ana na podrodju
odrskoscenske dejavnosti,<
je poudaril Kocjan. S fizidni-
mi obremenitvami ie tesno
povezan stres, saj so nepre-
klicno vezani na roke in pod
velikim pritiskom ob pripra-
vah ter izvedb ah, (epr av tega
v oceni weganja varnosti in
zdr avja p ri deluni j asno vide-
ti. >NaSe delo na odrih je sicer
podobno improviziranemu
delovi5du,< je 5e pojasnil.

O tem se ne govori dovolj,
nekompetentni pa veliko-
krat spra5ujejo delavce v
kulturi, zakaj v zt ajajo v t2kih
>nemogodih tazmerahu, a
Kocjan ima pripravljen od-
govor: >Ker me to delo veseli,
me izpolnjuje, je moj nadin
livlienia in ne nazadnje tudi
moj drni kruh. ee tega ne bi
opravllalzveseljem,radost jo
in predanostjo do umetnosti,
tega ne bi poiek. Kdor tega
nima, jih hitro zapusti, je
dodal in dejal, da so v ludno
ekipo v zadniem desetletju
dobili le enega kakovostne-
ga in v ztr ajflega sodelavca.

>Cankarjev dom je orga-
nnkan na visoki ravni, tako
vsebinsko kot organizacijsko.
Resda veliko improvizirano,
a vse znotraj predvidljivih
okvirov,u je pohvalil svoj ko-
lektiv. Hujsih krSitev pri njih
ni, sporadidne pa re5gjejo
hitro in sporazumno. Ce se
bo nadalievala kadrovska
politika na5ih oblasti (pre-
poved nadomestnega zapv
slovanja), bomo v nekaj letih
v Cankarjevem domu padli v
kadrovsko drno luknjo, je 5e
posvaril. Predvsem zato, ker
izob r alev alnih p ro gramov
za podporne poklice in teh-
nologijo gledali5da ni in se
vsi usposabljajo med dolgimi
leti dela.

M. B.
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Janez Kocjan, kidelau Cankarjeuemdomuie 28. leto, jene-
kaj mandatou uodil tamkajinji sindikat. Jeseni bi se moral po
doloiilih Zujfa upokojiti a si tega ie ne ieli. Na uprafianje o
podaljJanju delotme poti odgouora uodilnih 5e ni dobil.

Sindikalno ilanstvo vzdthtie pravice naibolie plaianih
V Cankarjevem domu je 150 zaposlenih, zunanje sodelavce pa imajo v hostesni sluZbi
in obdasno med tehnidnimi delavci, predvsem za prenos, pospravljanje in seliwe. S tem
delavci - njihovo Stevilo je odvisno od potreb - sku5ajo graditi dolgorodneiSe odnose,
saj s tem zagotavljajo bolj5e rezultate dela in vedjo varnost pri delu.
Sindikat Cankarjevega doma je ustanovni dlan Glose in edini v tej ustanovi, med kakimi
40 dlani pa je zelo malo vi5je in visoko izobraienih. >Zaposleni, ki niso dlani sindikata,
radunajo, da se bodo sami dogovorili za bolj5e pogoje in plade. A ravno ti najpogosteje
pridejo po informacije,u je glede sindikalnega dlanstva povedal Kocjan. >Najbolj Zalostno
in banalno je, da dlanstvo, l<timanajnllje pla(e,vzdrLuje pravice najbolje pladanih. Sem
zagovornik tega, da pravice iz kolektivne pogodbe veljaio samo za tlane sindkat4 za
vse druge pa zakon kot minimdni standard,u je poudaril Kocjan.


