
 
 
 

 
 
Sindikat kulture in narave Slovenije 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
ustanovne seje sivega sveta, ki je bila v torek, 10. septembra 2013 ob 10.00 uri v sejni sobi 
16/I, v Domu sindikatov,  Dalmatinova 4 Ljubljana. 
 
Na sejo so bili vabljeni vsi bivši člani glavnega odbora, in sicer:  Igor Maroševič, Nadja 
Strajnar Zadnik, Milan Goltes, Metka, Fujs, Darinka Čobec, Božidar Kovačič, Stane Zupančič, 
Mira Kjabaj, Maša Uran, Jože Mraz, Rajko Stupar, Majda Osolnik, Marisa Čebular, Aleš 
Stopar, Jelka Brvar, Kristijan Ukmar, Milan Vodopivec, Drago Arko, Maja Lekšan, Renato 
Jenček,  Niko Goršič, Janez Markoli, Stane Sumrak 
 
Opravičili so se  in hkrati izrazili pripravljenost za sodelovanje: Nadja Strajnar Zadnik, Jože 
Mraz, Božidar Kovačič,  Kristijan Ukmar, Majda Osolnik,  Milan Vodopivec, Stane Sumrak 
 
Seje so se udeležili: Doro Hvalica, Maja Lekšan, Marisa Čebular, Rajko Stupar in Jožica Anžel 
 
Doro Hvalica je povedal, kako so potekali dogodki od ideje o sivem svetu, do njegove 
ustanovitve na 4. skupščini Sindikata Glosa. Na seji predsedstva Zveze svobodnih sindikatov 
je pisno predlagal spremembo statuta zveze in ustanovitev sivega sveta, zato da bi izkušnje, 
ki jih imajo sindikalni funkcionarji pri predlaganju rešitev, oblikovanju mnenj, ustvarjanju 
vzdušja, lahko prenašali na mlajše. Ker predlog ni naletel na odobravanje, ga je ponudil Glosi, 
ki ga je na 4. skupščini s spremembo statuta tudi sprejela. Po zagotovilu predsednika 
Sindikata Glosa bo predstavnik sivega sveta vabljen na seje glavnega odbora, seveda pa bodo 
vsi predlogi za glavni odbor nezavezujoči in bodo služili za pomoč pri delu glavnega odbora. 
 
V nadaljevanju so v razpravi aktivno sodelovali vsi prisotni in ugotovili, da so trenutno tri 
najbolj aktualne točke, ki bi jim sindikat moral posvetiti vso pozornost, in sicer. 
 

1. Pri nekaterih se pojavlja dvom: ali ne bi veljajo vseeno razmisliti o podpisu dogovora z 
Vlado R Slovenije, ki smo ga nedavno odklonili.  S podpisom člani sindikata podpisnika 
dobijo namreč  višjo jubilejno nagrado, kot tisti, ki dogovora niso podpisali. Zakaj ne 
bi podpisali iz pragmatičnih razlogov? Ali smo še kar naprej pripravljeni iti poti 
postopnega izgubljanja pozicij in vpliva? Sindikati so nastajali, da bi branili tisto, kar 
imajo, gibanje je bilo usmerjeno za bolje, več in ugodnejše. Zdaj pa se že 17 let dogaja 
ravno obratno. Borimo se, da ne bi izgubili tistega, kar smo si priborili. 
 



2. Ker smo člani sindikalne centrale, kjer je način odločanja preko organov, se temu le 
težko odrečemo. Če pa se, potem taka organiziranost izgublja smisel. Primerov 
uveljavljanja samovolje in zavestnega odrekanja demokratičnim postopkom je bilo v 
preteklosti veliko. Zadnji tak je bil, ko so sindikalne centrale tudi v našem imenu 
podpisale skupen sporazum o izhodu iz krize. Grobo branje je pokazalo, da kultura ni 
omenjena niti z besedo, tudi kot tržno blago ne.  Ravno tako ni omenjeno varstvo 
narave.  Na dokument nismo mogli vplivati, ker nam ni bil niti ponujen. Nastal je na 
Zvezi in bil ponujen v podpis sindikalnim centralam. Zanj smo tako rekoč izvedeli iz 
medijev. Zakaj tako pomemben dokument ni nastal po postopku in ali je sploh 
veljaven?! 
 

3. Temeljito bi se morali lotiti problema članstva, saj število nenehno upada, iščoč pri 
tem kaj novega alternativnega. Mogoče bi vendarle morali upoštevati tudi ideološki 
naboj. Območne organizacije funkcije včlanjevanja ne opravljajo več. Vse pravne 
zadeve že dolgo časa opravljamo neposredno. Način komuniciranja se je spremenil.  
O drugačni organiziranosti sindikatov obstajajo različne variante. Ali smo pripravljeni 
še naprej živeti  s centralo ali smo pripravljeni razmišljati o drugačni obliki 
organiziranosti, ki bo tudi za člane ugodnejša? Mogoče nas pa povezovanje omejuje. 
In ne nazadnje, pretehtajmo, ali bi lahko bili samostojni. Kultura je tista, od katere se 
največ pričakuje. 

 
Sprejet je bil še naslednji dogovor: 
 

- Sivi svet do sklepanja in morebitnih drugačnih predlogov vodi Doro Hvalica. Na seje 
sveta se vabi vse bivše člane glavnega odbora, ki smo jih povabili na konstitutivno 
sejo, razen tistih, ki so se izrecno opredelili, da ne bodo člani. Vsem članom se pošlje 
zapisnik s prošnjo, da se do članstva opredelijo. Seje sveta sklicuje predsednik po 
lastni presoji ali na pobudo kateregakoli člana. Če ni izrecnih pobud se sivi svet 
sestaja najmanj dvakrat letno in pred skupščino. Sicer pa se člani med seboj sproti 
obveščajo elektronsko. 

 
Seja je bila zaključena ob 12.00 uri. 
 
Zapisala:        Za sivi svet: 
Jožica Anžel        Doro Hvalica 


