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(št. 0070-14/2013 z dne 31.01.2013) 

 
 

Spoštovani! 

 
 

Strinjamo se z vami, da lahko le s tvornim sodelovanjem prispevamo k čimbolj premišljenim, 
konsenzualnim in tehtnim spremembam temeljnega predpisa na področju kulture. Ker gre za 
občutljiva vprašanja, smo skušali s skrbno analizo ter z upoštevanjem mnenj stroke in zainteresiranih 
subjektov tudi v našem sindikatu preveriti primernost sedanje ureditve ter izboljšati besedilo osnutka 
predlaganega zakona (v slovnične in druge jezikovne primernosti se ne spuščamo).  

 
Žal moramo ponoviti: spremembe in dopolnitve so v pretežni meri nesmotrne in z vidika 

članov, ki jih zastopamo, nesprejemljive. Resnično dvomimo, da ste uspeli v popolnosti analizirati 
stanje v javnem sektorju na področju kulture, učinke vodenja in kadrovsko politiko, ter ugotoviti, ali 
zavode zanesljivo vodijo primerne osebe. Trdimo, da bi ustrezne ukrepe v zvezi z delovnimi razmerji 
in vodenjem zavodov pristojni subjekti mogli in morali izvajati že v skladu z obstoječimi predpisi; če 
kdo ni primeren, bi ga bilo treba le dodatno usposobiti in izobraziti ali v skrajni sili zamenjati. 
Opraviti bi morali celovite strokovne, neodvisne in nepristranske raziskave na področju primerljivih 
kulturnih ustanov doma in v tujini. Pri tem bi lahko omogočili aktivno sodelovanje zaposlenih, ki so 
najbolj motivirani, da njihov zavod deluje uspešno. 



Še vedno ne razumemo, na kakšen način in v kolikšni meri bi se s pomočjo sprememb in 
dopolnitev (v smeri t.i. večje fleksibilnosti delovnega časa oziroma delovnih razmerij, preverjanja 
profesionalne kondicije, celo delnega odstopa od enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev, 
večanja deleža zaposlenih za določen čas, zmanjševanja plačila in »prisilnega angažmaja« 
umetniških kadrov pri drugih izvajalcih programov v primeru nepopolne delovne obremenjenosti 
itd.) povečali poslovna in strokovna avtonomija delovanja zavodov? Za tovrstne posege po našem 
prepričanju ni potreb niti razlogov, če pa že, bi morali biti vsebinsko pripravljeni bolj tehtno, 
strokovno in dolgoročno. Venomer omenjamo, da mora besedo končno imeti stroka, ki ne bo 
zniževala stroškov le na račun krčenja pravic zaposlenih in zmanjševanja njihovega števila (takšno 
gledanje je preživeto in ima za posledico padec kvalitete programov in poslabšanje pogojev za 
izvajanje poslanstva zavodov), temveč bo spodbujala kakovost z boljšo organizacijo delovnega 
procesa, izobraževanjem in usposabljanjem. Novosti, ki nimajo podlage v življenju ali pa so le orodje 
za lažje politično obvladovanje javnih zavodov, se praviloma izkažejo za polom. Ne trdimo, da so 
raziskave zgolj površne in posplošene, a bi morale biti temeljitejše. Žal se vam kulturološki, sociološki 
in drugi vidiki še zmeraj ne zdijo pomembni, zato tudi negativnih posledic predlaganih sprememb in 
dopolnitev ne morete predvideti.  

Iz predloženih »rešitev«, ki naj bi posodobile javni sektor na področju kulture, je torej 
razvidno občutno zniževanje pravic zaposlenih in drugih ustvarjalcev v kulturi, kar jih postavlja v 
neenakopraven položaj v primerjavi z ostalimi javnimi uslužbenci. Namesto da bi zakon skušal 
njihov status izboljšati oziroma bi stremel k odpravi nepravilnosti in drugih pojavov, ki so se v praksi 
izkazali za sporne, bo povzročil nasprotne učinke: nezadovoljstvo in slabšo delovno storilnost na eni 
strani ter posledično manjšo poslovno uspešnost zavodov na drugi. Pri spreminjanju slehernega 
zakona je potrebno zasledovati njegov temeljni namen, ki naj v največji možni meri odpravi 
nedorečenost in pomanjkljivost obstoječe ureditve ter vzpostavi trden okvir in enotna izhodišča pri 
opredeljevanju, normiranju, izvajanju in kontroliranju razmerij, ki jih ureja. Tem zahtevam pričujoči 
osnutek ne sledi. 

Ne moremo se znebiti vtisa, da se v veliki meri želite otresti finančnega bremena 
vzdrževanja mreže javnih zavodov na področju kulture, ki so temelj izgradnje narodove identitete 
in v brezpogojnem nacionalnem interesu. Smo proti slehernim vzvodom in metodam, ki skozi 
stranska vrata preko licenčnin, koncesij in javno-zasebnega partnerstva tlakujejo pot privatizaciji 
javne lastnine in kulture v najširšem smislu. Vztrajamo, da moramo s skupnimi močmi spodbujati, 
varovati in razvijati to krhko področje, ne glede na vsakokratno politično oblast. Po našem mnenju bi 
se zato v zakon kvečjemu moralo vnesti dodatna varovala, vključno z jasno zavezo, da se sredstva za 
delovanje javnih zavodov na področju kulture zagotavljajo s strani ustanovitelja oziroma financerja, 
cene storitev pa se regulirajo in oblikujejo v skladu z enotno metodologijo, tako da vključujejo samo 
stroške za zagotavljanje javne dobrine, brez drugih sestavin. Kulturne dejavnosti morajo (p)ostati 
javne dobrine, ki se zagotavljajo trajno in nemoteno, kakovostno in pod enakimi pogoji najširši 
množici. Nikakor ne sme prevladati tržna miselnost, ki v zaposlenih vidi le številke in ne zasleduje 
osnovnega smotra po ohranjanju, varovanju in skrbi za kulturno-umetniško dediščino.  

 
Ker je več predlogov neživljenjskih, nekateri pa so celo zoper koncept veljavnega Zakona o 

delovnih razmerjih – ZDR (Ur. l. RS, št. 42/2002 in 103/2007) in kolektivnih pogodb, bi morali 
osnutku že iz tega razloga zgolj nasprotovati. Vendar smo zasledili nekaj razumnih novosti (npr. 
nacionalna poklicna in interna kvalifikacija s certifikatom, nadomestilo delavcu za uporabo lastnih 
delovnih sredstev,  vštevanje časa vožnje in dejanskega dela v delovni čas delavcem na gostovanju, 
poklicna pokojnina, vrednotenje avtorskega dela ipd.), ki bi lahko bile predmet resnega usklajevanja. 
Na dialog smo pripravljeni in v tej smeri ponujamo roko, tudi z naslednjimi pripombami in predlogi: 

 
                   

 Menimo, da je obstoječe besedilo 10. člena boljše od predlaganega. Slovenski kulturi 
moramo tudi vnaprej izrecno priznavati posebno mesto, saj sta njen zgodovinski in 
konstitutivni pomen pri izgradnji naše identitete nesporna. 



 
 

 Z novim besedilom prvega odstavka 23. člena se strinjamo, drugi odstavek pa naj se 
glasi:  

 
»V kolikor javna agencija ali javni sklad na področju kulture letnega načrta oziroma 
programa dela ne sprejme pravočasno, se za obdobje treh mesecev oziroma največ 
do 31. marca tekočega leta sklene pogodba o začasnem financiranju, s katero se 
določi višina sredstev na ravni povprečja stroškov iz enakega obdobja preteklega 
leta. Če do 31. marca tekočega leta še ni sprejet proračun, se začasno financiranje 
podaljša do njegove uveljavitve.« 
 
 

 V prvem odstavku 27. člena bi morali biti stroški dela zaposlenih uvrščeni med 
splošne stroške delovanja.  
 
V tretjem odstavku se je po našem prepričanju primerneje o metodologiji, 
standardih in normativih dogovarjati s stroko ter jih urediti v kolektivni pogodbi za 
kulturne dejavnosti. 

 
 

 V predlaganem prvem odstavku 31. člena naj se črtajo besede »v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev«, v sedmem odstavku pa naj se natančneje 
opredeli »večja sprememba«. (Ker se je primerno premalo konkretiziranim oziroma 
preveč posplošenim izrazom – npr. »hujše motnje«, »večja škoda« – izogibati, 
opomba velja tudi za vnaprej.) 

 
Predlagamo, da se v četrtem odstavku dikcija »za 10 %« nadomesti z »za največ do 3 
%«. 
 
Deveti odstavek naj se glasi: »V kolikor javni zavod ne sprejme pravočasno programa 
dela in finančnega načrta, se lahko za obdobje od 1. januarja do 31. marca tekočega 
leta izda odločba o začasnem financiranju, s katero se določi višina sredstev na ravni 
povprečja stroškov iz enakega obdobja preteklega leta. Če do 31. marca tekočega 
leta še ni sprejet proračun, se začasno financiranje podaljša do njegove uveljavitve.« 
 
Predlagamo črtanje enajstega odstavka. 
 
 

 Ne strinjamo se s črtanjem strokovnega sveta kot »obveznega organa« (tretja alinea 
32. člena, 40. in 41. člen), ker je njegovo poslanstvo koristno in pomembno tako za 
zavod kot zaposlene. Poleg tega se na ta način neutemeljeno ukinja vpliv civilne 
družbe. 
 
Nov drugi odstavek 32. člena naj se spremeni: »Javni zavod ima lahko tudi delovna 
telesa, določena z aktom o ustanovitvi oziroma zavodsko kolektivno pogodbo ali 
notranjim splošnim aktom, če v zavodu ni organiziranega sindikata.«. 
 
 

 Nova prva alinea prvega odstavka 35. člena naj se glasi: »– skrb za zakonito delo in 
gospodarno ravnanje zavoda,«. 



 
 

 Z novim besedilom 36. člena se strinjamo, razen s prvim stavkom tretjega odstavka, 
ki naj se glasi: »Direktorja na podlagi izvedenega javnega razpisa imenuje ustanovitelj 
javnega zavoda po predhodnih mnenjih sveta zavoda in reprezentativnega sindikata, 
za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.« Omejiti mandat sposobnemu 
direktorju ni smiselno, nesposobnega pa je nujno razrešiti pred koncem mandata.   
 
Osmi odstavek navedenega člena in drugi odstavek 58. člena v prehodnih določbah 
se posledično črtata. 

 
 

 V tretjem odstavku spremenjenega 37. člena ni primerno, da lahko predlog za 
razrešitev direktorja poda član sveta zavoda (možnost zlorabe inštituta). Lahko gre 
kvečjemu za njegovo pobudo svetu, ki naj jo kot enotno telo presodi in predlaga 
razrešitev.  
 
Predlagamo tudi, da je – v primeru kršitev pogodbenih in drugih pravic iz delovnega 
razmerja, ki jih ugotovi pristojni organ (npr. sodišče, inšpekcija ipd.), – legitimiran 
predlagatelj tudi sindikat. 

 

 Tudi z 38. členom lahko soglašamo, a smotrno je dopolniti tretji odstavek. Težko si 
predstavljamo, da se od vršilca dolžnosti ne bi terjalo vsaj vodstvenih sposobnosti: 
ker rešuje nasprotja in druge zadrege, ki so še posebej izrazite v težjih časih za zavod 
in zaposlene, mora znati prepričevati, navduševati, usmerjati k želenim ciljem... 
Obvlada naj tudi komunikacijske veščine. 

 

 Odločno smo proti predlogu, da bi večinski financer imenoval večino članov sveta 
zavoda (finance in politika morajo biti v službi kulture in ne obratno – dolžni so 
zagotavljati pogoje za avtonomno kulturo). Obstoječe besedilo 42. člena je 
primernejše, kar se je pokazalo v resničnem življenju. Ohrani naj se tudi dikcija, po 
kateri imajo delavci najmanj enega in največ eno tretjino članov v tem organu. 

 
Črtati je potrebno nejasen, odvečen in nasploh izrazito sporen zadnji stavek prvega 
odstavka (»Ko postane član sveta, ne deluje kot predstavnik zaposlenih, ampak je 
zavezan poslanstvu javnega zavoda kot vsi drugi člani.«). 
 
Predlagamo, da se zadnji stavek drugega odstavka glasi: »Pogoje ter postopek 
izvolitve predstavnika delavcev določata akt o ustanovitvi in zavodska kolektivna 
pogodba oziroma akt, ki ga sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov, če v 
zavodu ni organiziranega sindikata.«. 
 
Nasprotujemo nadomestitvi soglasja z mnenjem k pomembnim dokumentom, ki 
vplivajo tako na položaj zaposlenih kot samega zavoda (strateški načrt, finančni 
načrt, program dela, sistemizacija delovnih mest, organizacija dela, kadrovski načrt, 
načrt nabav osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje, zavodska kolektivna 
pogodba). Ker odločitve niste podprli z argumenti, da bosta učinkovitost vodenja – 
poslovanja javnega zavoda in pravna varnost zaposlenih višji, svet pa je pristojen 
ravno za nadzor zakonitosti dela in poslovanja ter za spremljanje, analiziranje in 



ocenjevanje delovanja zavoda, kakor tudi za ocenjevanje direktorjevega dela, 
moramo to varovalko ohraniti.  Posledično je potrebno dopolniti trinajsti odstavek 
(če svet ne poda mnenja oziroma soglasja …, se šteje, da je dano pozitivno mnenje 
oziroma soglasje). 

 

 43. člen naj se ohrani (gl. zgornjo pripombo v zvezi s strokovnim svetom). 

 

 Spremeni se predlagani prvi odstavek 45. člena: »Za delovna razmerja ter pravice in 
obveznosti iz delovnega razmerja v javnih zavodih na področju kulture se uporabljajo 
zakon o delovnih razmerjih, kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti in kolektivne 
pogodbe za javne uslužbence splošne veljave, če ta zakon ne določa drugače.« 

Dodajamo tretji odstavek: »V javnih zavodih na področju kulture se v postopkih 
sprejemanja sistemizacije in kadrovskega načrta smiselno uporabljajo tudi določbe 
zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev.« 

 

 V predlaganem 45. a členu se beseda »negospodarstvo« nadomesti z besedami 
»kulturne dejavnosti in kolektivnih pogodb za javne uslužbence splošne veljave«. 
 
 

 Z novim besedilom 46. člena se načelno strinjamo, predlagamo pa drugačen drugi 
odstavek: »V sistemizaciji delovnih mest se določijo delovna mesta za nedoločen in 
določen čas ter delovna mesta, ki so vezana na mandat direktorja. V sistemizaciji 
delovnih mest se določijo tudi delovna mesta, na katerih se lahko sklepajo solistične 
oziroma individualne pogodbe ter delovna mesta s krajšim delovnim časom od 
polnega.« (v izogib namernemu drobljenju delovnih mest na »polovičke«, mora biti 
njihovo število omejeno na ne več kot pet ali deset odstotkov vseh delovnih mest v 
zavodu). 

 
Med drugi in tretji odstavek se vrine nov tretji odstavek (sedaj veljavni drugi 
odstavek 46. člena ZUJIK): »Kadar to terja posebna narava dela na področju 
umetniške ali druge kulturne dejavnosti, se v sistemizaciji lahko določijo delovna 
mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od 
trajanja mandata direktorja oziroma ne več kot pet let. Delovno razmerje za določen 
čas se sme z isto osebo za isto delo skleniti zaporedoma največ trikrat, katerih 
neprekinjen čas trajanja pa ne sme biti daljši od desetih let. Šestmesečna ali krajša 
prekinitev ne pomeni prekinitve neprekinjenega desetletnega obdobja iz prejšnjega 
stavka.« 

Tretji, četrti in peti odstavek se preštevilčijo v četrti, peti in šesti. 

 

 Predlog v 47. členu, po katerem naj bi bila odločitev strokovnega oziroma 
umetniškega vodje pri sprejemu zasedbenega načrta dokončna, ni sprejemljiv. 
Upoštevajoč pomembnost akta, verjetnost zlorab v resničnem življenju, ki morejo 



bistveno vplivati celo na kariero zaposlenih, in dejstvo, da je v demokratični skupnosti 
tudi sicer zagotovljeno primerno varstvo pravic, bi predlog v tej smeri terjal resno 
dopolnitev.  Pravzaprav je najprimernejše črtanje celotnega člena zaradi njegove 
neživljenjskosti, nestrokovnosti in nesmiselnosti.  

 
 

 Najostreje nasprotujemo novemu 48. členu, ker je – milo rečeno – v nasprotju z 
načeli delovnega prava. Ne le, da imajo umetniki na odru že sedaj »vsakodnevne 
avdicije«; obvezno preverjanje strokovne sposobnosti že zaposlenih in uveljavljenih 
kadrov ter dveletno poskusno delo uvajata novodobno suženjsko razmerje! (To je 
še posebej problematično z vidika starosti, ki je v pričujočem osnutku večkrat 
omenjena. V slovenskem gledališkem prostoru, na primer, lahko igralce starejše 
generacije preštejemo na prste obeh rok. Gledališče jih v svoji težnji po celostni 
umetniški izpovedi nujno potrebuje. Kakršnokoli preverjanje sposobnosti tistih, ki so 
se kljub letom še pripravljeni spopadati s stresi in napori tega odgovornega poklica, bi 
bilo zato žaljivo, kratkovidno in predvsem umetniško irelevantno. Gledališče, ki ne 
upošteva generacijske pestrosti, je nujno omejeno in, konec koncev, tudi eksistenčno 
zelo vprašljivo.) Gre za grobo spreminjanje koncepta ZDR in kolektivnih pogodb, 
čeprav že sedanji predpisi dajejo povsem ustrezne in zadostne možnosti ugotavljanja 
(ne)sposobnosti delavcev. Pavšalne odločitve niti niste strokovno utemeljili, zato 
predlagamo ohranitev dosedanjega besedila, z nekaj spremembami: 

 
 

»48. člen 
(delovna razmerja za določen čas) 

 
Delavcem, ki sklenejo delovna razmerja po tretjem odstavku 46. člena tega zakona, 
se v pogodbi o zaposlitvi določi za vsaj 25 % višja osnovna plača kot je s predpisi in 
kolektivnimi pogodbami določena za delovna mesta, za katera se sklepa delovna 
razmerja za nedoločen čas. Najvišja višina osnovne plače se določi s kolektivno 
pogodbo za kulturne dejavnosti.« 

 

 Predlagani 48. a člen se črta (gl. predhodne utemeljitve).  
 
 

 Predlog novega 48. b člena je nevzdržen in se, upoštevajoč tudi »našo ureditev« 
tretjega odstavka 46. člena oziroma 48. člena, črta. Poleg tega je sklepanje 
delovnega razmerja za določen čas praktično brez omejitve (tudi do dvajset let, ki 
predstavljajo najustvarjalnejše obdobje večine umetnikov!) izrazito v nasprotju z 
ZDR, ki jasno določa, kdaj se delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, po samem 
zakonu transformira v nedoločen čas. 

 
 

 Konceptu novega 48. c člena ne nasprotujemo. Predlagamo le spremembo zadnjega 
stavka prvega odstavka tako, da se za besedo »zakona« vrinejo besede »in 
kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti«, ter zadnjega stavka drugega odstavka v 
smeri, da delavcu, ki pred sklenitvijo pogodbe za čas trajanja mandata direktorja ni 
bil v delovnem razmerju za nedoločen čas, ravno tako pripada odpravnina v skladu s 
predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 
 



Predlagamo tudi, da se na koncu tretjega odstavka doda besedilo »in s kolektivno 
pogodbo za kulturne dejavnosti«. 

 
 

 V 48. d členu je potrebno natančno opredeliti »kulturne storitve« oziroma »projekte« 
(izrazje vnaša dvom in sili k zlorabam). Druga možnost je, da se s kolektivno pogodbo 
za kulturne dejavnosti taksativno določi, kaj se šteje za storitev, projektno delo ipd.. 
 
 

 Smo proti 49. a členu in 60. členu v prehodnih določbah. Priznani ustvarjalec mora 
obstati kot delovno mesto: nobene potrebe ni za spremembo v naziv. Kot do sedaj, 
naj tudi za vnaprej povsem zadoščata in ostaneta naziva prvak in vrhunski 
glasbenik. (Sicer je lahko to le predmet pogajanj v okviru kolektivne pogodbe za 
kulturne dejavnosti. Poleg tega gre za obliko napredovanja, ki je omogočeno vsem 
javnim uslužbencem. Delavci na področju uprizoritvene umetnosti bi bili po tem 
diskriminatornem predlogu edini, ki jim je mogoče vzeti napredovanje na delovnem 
mestu. Mar res po dolgih letih truda igralski dosežki nimajo nobenega pomena več? 
V času, ko zgodovinski spomin že tako ali tako izginja, bi morala država s svojimi 
ukrepi ta pojav še zakonsko osmisliti in utrditi.) 

 
 

 Na koncu tretjega odstavka 50. člena naj se doda stavek: »Direktor, ki izpolnjuje 
pogoje za upokojitev, nima pravice do odpravnine.« V drugem stavku četrtega 
odstavka je verjetno prišlo do pisne pomote: namesto »odbora« bi moralo pisati 
»sveta«. 

 
 

 Predlagamo naslednje besedilo 52. člena, utemeljeno v veljavnih predpisih in sodni 
praksi: 

 
»52. člen 

(delovni čas) 

Polni delovni čas delavcev v kulturnih dejavnostih traja 40 ur tedensko.  

  V delovni čas se všteva tudi čas priprave na delo in čas zaključevanja dela, 
čas, ko delavec sodeluje v organih upravljanja, strokovnih in drugih organih zavoda, 
čas obveznega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter čas pripravljenosti 
na delo in dežurstva.  

Odmor med delom traja 30 minut in se šteje v delovni čas. V primeru 
opravljanja dela več kot osem ur na dan, se delavcu za vsako tako oddelano uro 
odmor sorazmerno podaljša. 

V kulturnih dejavnostih se kot običajni delovni čas šteje med 7.oo in 23.oo 
uro, pri čemer dnevna delovna obveznost delavca ne sme trajati več kot deset ur. Za 
popoldansko delo se šteje delo, začeto ob 12.oo uri, oziroma ob 13.oo ali 14.oo, če je 
tako določeno z zavodsko kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom zavoda. Glede 
ureditve nočnega dela se uporabljajo zakon o delovnih razmerjih, kolektivna pogodba 
za kulturne dejavnosti in kolektivne pogodbe za javne uslužbence splošne veljave. 



O razporeditvi delovnega časa v zavodu odloča direktor v skladu z zakonom, s 
kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, pri čemer mora upoštevati potrebe 
delovnega procesa ter zagotovljene odmore in počitke delavcev. 

V primerih prerazporeditve ali neenakomerne razporeditve delovnega časa se 
upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju šestih 
mesecev. Delovni čas, ki presega obvezni fond ur, se obravnava kot nadurno delo 
oziroma se kompenzira z odsotnostjo delavca pod enakimi pogoji kot nadurno delo.  

S kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti se lahko določi, da se v primerih, 
ko to narekujejo objektivni ali tehnični razlogi ali razlogi organizacije dela, upošteva 
polni delovni čas po prejšnjem odstavku kot povprečna delovna obveznost v obdobju, 
ki ne sme biti daljše od desetih mesecev.  

Pri delodajalcih, kjer je potrebno zaradi narave dela na posameznih delovnih 
mestih zagotavljati nepretrgano opravljanje storitev, se to zagotovi z: 

- razporeditvijo letnega delovnega časa, 

- delom v neenakomerno razporejenem delovnem času oziroma 

delom po posebnem razporedu,  

- delom v izmenah, 

- nočnim delom, 

- delom v nedeljo, na praznik oziroma dela prost dan, 

- delom na domu, 

- dežurstvom in s  

- pripravljenostjo na delo. 

Delovni čas umetniških delavcev je sestavljen iz dejanskega delovnega časa in 
časa za osebno pripravo. Dejanski delovni čas je sestavljen iz časa vaj in časa 
prireditev. V ta čas se šteje tudi čas po drugem odstavku tega člena. Čas za osebno 
pripravo obsega polovico delovnega časa. 

V primeru gostovanja oziroma druge službene poti ali opravljanja dela na več 
lokacijah v istem delovnem dnevu se delavcu prizna toliko ur prisotnosti na delu, 
kolikor trajata vožnja in opravljanje dela, vendar ne manj, kot bi sicer znašala njegova 
dnevna delovna obveznost. 

Pripravljenost na delo je čas, ko je delavec izven svojih rednih delovnih 
obveznosti na razpolago zavodu za morebitno razporeditev na delovno nalogo. 
Dežurstvo je čas, ko delavec na sedežu zavoda, v posamezni delovni enoti ali na 
gostovalnih lokacijah čaka na delo oziroma opravlja vzdrževalna, servisna, nadzorna 
ali druga dela v zvezi s svojimi delovnimi nalogami.« 

   

 Določilo o t.i. sobotnem letu (52. člen sedaj veljavnega ZUJIK-a) je kot koristno 
možnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja smotrno ohraniti v zakonu. 
 
 



 Upoštevajoč posebnosti (razlike) po posameznih zavodih, predvsem pa razlog 
smotrnosti, predlagamo drugačen drugi odstavek 52. a člena: »Delovna sredstva iz 
prejšnjega odstavka ter podrobnejši način izračuna nadomestil se določijo s 
kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti in z zavodsko kolektivno pogodbo ali 
notranjim splošnim aktom, če v zavodu ni organiziranega sindikata.« 

 
 

 Nikakor se ne strinjamo z novimi omejitvami v 53. členu, ki celo predvidevajo 
odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (po sedanjem ZUJIK-u gre za 
disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega razmerja). Pozablja se, da morajo delavci 
stalno vzdrževati poklicno kondicijo ter umetniško in strokovno rasti tudi zunaj 
matične ustanove, na ta način pa ponesejo v svet njeno dobro ime. Še več: če bi 
predlog obveljal, bi lahko prišlo do kolapsa radijske, filmske in televizijske 
produkcije, okrnjene pa bi bile tudi gledališka dejavnost, širša prepoznavnost, 
ustvarjalnost in pretočnost znanja, idej in talentov.  
 
Posledično nasprotujemo 59. členu v prehodnih določbah. 

 
 

 Dokler delovni normativi oziroma delovne obremenitve niso znane, ne moremo na 
pamet vnašati novega besedila 54. člena (enako velja za prehodne določbe: 56. člen 
in drugi odstavek 57. člena v delih, ki se nanašata na normative, ter 67. člen). Poleg 
tega v Evropski uniji na področju uprizoritvenih dejavnosti normative praviloma 
urejajo kolektivne pogodbe in ne zakoni oziroma ministri. 

 
 

 Čeprav neprestano opozarjamo na neustrezne, nesmotrne in celo temeljnim načelom 
delovnega prava nasprotne spremembe in dopolnitve ZUJIK, zaradi pomembnosti 
znova ostro nasprotujemo zniževanju osnovne plače v primeru »pomanjkanja dela« 
(54. a člen). Ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca, ima na podlagi 
137. člena ZDR pravico do stoodstotnega nadomestila plače, po drugi strani pa ne 
sme nositi posledic za okoliščine, za katere ni odgovoren oziroma nanje nima 
neposrednega vpliva. Tudi proste zmogljivosti (54. b člen) so že ustrezno in skladno z 
delovnopravnimi predpisi urejene v sedanjem 54. členu ZUJIK. Uvajanje prezaposlitve 
in širjenje možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi (54. c člen in 55. člen) je ravno 
tako nadvse sporno. Kako naj bo npr. delavec dovolj izkoriščen – »polno delovno 
obremenjen« –, če mu delodajalec ne zagotovi dela? In kdo bo pri delodajalcu 
verodostojno presojal »psihofizične značilnosti, povezane s starostjo«, ali druge 
psihofizične lastnosti, ki naj bi (bistveno) vplivale na zmanjšanje delovnih zmožnosti 
za opravljanje dela? Ne le, da obstaja nevarnost posredne in neposredne 
diskriminacije, ki ju 6. člen ZDR prepoveduje, po nepotrebnem bo naraslo število 
zapletov in (sodnih) sporov. V zvezi s prekvalifikacijo (54. č člen) se poraja resen 
dvom v pristojnost strokovnega oziroma umetniškega vodje, da samovoljno opravi 
»individualno presojo, kdaj se šteje konec profesionalne kariere za posameznega 
plesalca«. Po našem prepričanju je ključno sodelovanje zaposlenega in usposobljenih 
inštitucij (zdravniki specialisti, zdravniška in invalidska komisija…).  
 
Ne nazadnje, materialni prihranki zavoda bi bili zanemarljivi, moralna in druga 
škoda pa precejšnja. Z delom (s tlako) v razmerah negotovosti in strahu pred 
neupravičenim kaznovanjem, predvsem pa pred možnostjo zlorab zaradi krivičnih 
in nepremišljenih zakonskih določb, se naš sindikat ni in se ne bo strinjal.  



 
 

 O 54. d členu nimamo pomislekov, le poskrbeti moramo, da bo skladen tudi z 
evropskimi določili o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. 
 
 
 

 Odločno smo proti novim odstavkom v 55. členu (glede četrtega in petega gl. 
predhodne utemeljitve, o šestem pa le tole: šestmesečni odpovedni rok v primeru 
redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je celo dvakrat daljši od 
najdaljšega po ZDR!). 

 
 
 

 V prvi odstavek 55. a člena moramo vnesti tudi primer sklepanja pogodb na podlagi 
tretjega odstavka 46. člena. 

 
 
 

 Pozdravljamo 99. a člen, a ne soglašamo z enostranskim diktiranjem tarif. 
Prvenstveno predlagamo novo besedilo drugega stavka (»Tarife se določijo s 
kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti.«), vendar smo se pripravljeni dogovarjati 
tudi o drugačnih rešitvah (npr. tarife določi vlada z uredbo, na podlagi usklajenega 
predloga ministra, pristojnega za kulturo, in reprezentativnih sindikatov na področju 
kulture). 

 
 
 

 Črta se 61. člen v prehodnih določbah (gl. zgoraj, že večkrat obrazloženo). 
 
 
 

 
Na koncu pa še nekaj načelnih pripomb: 
 

 

Zakon in kolektivne pogodbe 

Zakon je v tej obliki preobširen. Vsebuje določbe, ki so specifične za posamezna področja kulture; 
takšna boljše urejajo specialni predpisi, še raje pa panožne ali zavodske kolektivne pogodbe. Prav 
tako je potrebno imeti pred očmi dejstvo, da zakon ureja tematiko, ki je bolj načelne oziroma 
splošnejše narave, ter naj velja dalj časa, praviloma vsaj srednjeročno obdobje. Kolektivne pogodbe, 
zlasti zavodske, pa naj urejajo specifike, ki bi sicer zakon preobremenjevale. 

 

Socialni dialog 

V osnutku absolutno pogrešamo določilo, ki bi opredeljevalo položaj, obseg in postopek glede 
vsebine in oblik socialnega dialoga na področju kulture. Pri  tem je pametno upoštevati, da 
evropski socialni dialog predvideva udeležbo treh partnerjev: državne oblasti, delodajalskih 
združenj in delavskih organizacij, v javni sferi pa tudi predstavnikov civilne družbe. Zavedati se 
moramo, da so v kulturi ustvarjalna področja posebej občutljiva. V zakonu je treba zagotoviti socialni 



dialog na vseh ravneh, od osnovne v javnih zavodih (vključno s pravico do delavskega soupravljanja) 
in v zasebni sferi preko nacionalnih do evropskih institucij. Opozarjamo na dejstvo, da v Evropski uniji 
na področju uprizoritvenih dejavnosti in področju avdiovizualnih medijev obstajata odbora za socialni 
dialog, ki sta uradna predstavnika delavcev (EAEA, Glosa je vključena) in delodajalcev (PEARLE; 
slovenski delodajalci se niso organizirali, kaj šele včlanili, Kulturniška zbornica pa je kot predstavnica 
civilne družbe nekompetentna). Direktiva EU predvideva, da članice uveljavljajo in uveljavijo socialni 
dialog kot način soodločanja. 
 
 

Umetniška ustvarjalnost 
Velik del osnutka je posvečen javnim zavodom, ustanovam in drugim oblikam javnega kulturnega 
delovanja, njihovim organizacijam, delovnim razmerjem itd.. Posebej pomanjkljivo so opredeljene 
razlike med tistimi, ki ustvarjajo, in onimi, ki posredujejo; pri čemer opažamo, da umetniškim 
ustanovam dopušča manj svobode, jih bolj omejuje in vklepa v birokratske okvire kot ostale. 
Pričakovati pa bi bilo nasprotno, saj ustvarjalnost nastaja ravno na osnovi možnosti, da je vzorce 
možno preseči, spremeniti.  
V preteklem desetletju smo preko člana glavnega odbora in našega predstavnika v evropskih in 
svetovnih združenjih na področju kulture, Marka Simčiča, imeli priložnost sodelovati z gospodom 
Richardom Pulfordom, pokojnim direktorjem britanskih združenj gledaliških delodajalcev ''Society of 
London Theatres'' in ''Theatre Managers' Association''. Ta je prislovično opozarjal na naravo državne 
birokracije, ki praviloma s posegi v predpise uničuje gledališko ustvarjalnost. Zato je zagovarjal, da je 
dolžnost države le to, da zagotovi čimvečji pritok sredstev v javne sklade, delo pa si neodvisno, v 
socialnem dialogu organizirajo socialni partnerji. 
 
 

Izjava o skladnosti 
Ne predstavljamo si, da bi se sprejel zakon, ne da bi se o njem izrekli socialni partnerji. Vlada in 
parlament bi torej morala pred njegovim sprejetjem pridobiti izjavo reprezentativnih sindikatov, 
da je besedilo zakona z njimi usklajeno. Pri tem ne mislimo samo na tiste dele zakona, ki taksativno 
opredeljujejo delovna razmerja oziroma delavske pravice, ampak tudi na tiste, ki urejajo posebne 
delovne pogoje, socialne pravice, varnost in zdravje pri delu ter pravice iz delavskega soupravljanja. 

 
 

Varnost in zdravje pri delu 
Umetniška ustvarjalnost je praviloma unikat. V uprizoritvenih dejavnostih pogosto uporabljamo 
materialna sredstva (mehanična, električna, kemična in druga), sodelujemo z neobičajnimi sodelavci 
(otroci, živali), uporabljamo trike, ustvarjamo v neobičajnih pogojih (višine, ovire, prisilni položaji). O 
pogojih za uporabo navedenega je mednarodna organizacija FIA sprejela posebna strokovna 
priporočila; naš predlog je, naj zakon predvidi način, kako ta priporočila uresničevati. 
 
 

Vseživljenjsko izobraževanje 
V zagotavljanju sredstev za razvoj uprizoritvenih dejavnosti je potrebno razviti in sistematično 
spodbujati strokovno vseživljenjsko izobraževanje. Nujno moramo spodbujati izpopolnjevanje 
posameznikov, skupinske obiske in seminarje, skupne mednacionalne načrte, predvsem pa iskati in 
(so)ustvarjati evropske umetniške projekte in migracijske tokove umetniškega ustvarjanja. Za takšne 
nastope naj zakon predvidi možne institucionalne oblike in načine financiranja. 
 
 

Avtorji osnutka ZUJIK 
Objavljeno je bilo, da so člani ožje delovne skupine za pripravo osnutka Aleksander Zorn, Barbara 
Koželj Podlogar, Damjana Pečnik, Metka  Šošterič,  Ana Železnik, dr. Vesna Čopič, Mitja Rotovnik in 



dr. Borut Smrekar. V javnost pa so prodrla sporočila, da so nekateri člani zanikali odgovornost za 
predlagano besedilo. Predlagamo, naj se omenjeni o svojem podpisu izrečejo. 
  
 

 

 
Sicer pa vas v upanju, da boste omogočili nadaljnje sodelovanje stroke in zainteresirane javnosti ter 
da boste objektivno preverili utemeljenost svojih in naših predlogov, lepo pozdravljamo! 
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