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Sindikat kulture in narave Slovenije 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
11. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila v sredo, 15. decembra  2010 ob 10.00 uri 
v sejni sobi 5/III, v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana 
 
 
PRISOTNI: Martina Stupar, Tea Lukan Klavžer, Milan Goltes, Fredi Sirk, Andrej Sraka, Tomaž 
Novak, Mitja Šuštar, Doro Hvalica, Beti Fičur, Maja Lekšan, Marisa Čebular, Denis Miklavčič, 
Jožica Anžel 
 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tomaž Tomašič, Marinka Kenk Tomažin, Alenka Rožman 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNA: Barbara Pia Jenič 
 
D N E V N I  R E D : 
 

1. Pogajanja za odpravo anomalij plačnega sistema javnega sektorja (informacija: Mitja 
Šuštar) 

2. Posledice napak in odklonov pri prevedbi plač v nov plačni sistem in informacija o 
prizadevanjih za odpravo krivic zaposlenih na področju varstva narave (informacija: 
Martina Stupar, Tea Lukan Klavžer, Mitja Šuštar) 

3. Protest pred državnim zborom  
4. Sodelovanje sindikata Glosa pri preoblikovanju organizacije in položaja javnih 

zavodov na področju kulture (informacija: Andrej Sraka) 
5. Problematika organiziranosti in položaja samostojnih kulturnih ustvarjalcev (vabljena: 

Denis Miklavčič in  Barbara Pia Jenič) 
6. Razno - Morebitne spremembe pravilnika o financiranju; začasne rešitve za 

zagotovitev enakopravnega položaja za SZ na področju varstva narave – nadomestilo 
za delo SZ 

 
Medsebojna pozornost in kozarček klepeta ob koncu leta 2010 
 

 
Točka 1 

 
Pogajanja za odpravo anomalij plačnega sistema javnega sektorja  
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Mitja Šuštar je člane glavnega odbora temeljito seznanil z načinom in vsebino pogajanj z 
vlado in sindikati, ki so sicer kvalitetna, vendar pa neplodna. Glavni namen vlade je 
zavlačevanje in s tem neposredni prihranek v proračunu. V ZSPJ se spreminja poglavje, ki 
ureja napredovanja, zdaj naj bi bilo avtomatično vsake tri leta z varovalko, ki jo predlaga 
vlada, da se napredovanje lahko ustavi, če bi bil delavec v disciplinskem postopku  z 
dokončno odločbo priznan za krivega.  Nadomeščen bo pojem proračunskega uporabnika. 
Delodajalec je RS. Če se delavec zaposli v drugem zavodu znotraj sistema, se bo zaposlitev pri 
prejšnjem ravno tako štela v napredovalno obdobje. Na podlagi revizij je računsko sodišče 
kar nekaj zavodom naložilo, da bodo zaposleni morali vračati preveč izplačane plače, ker niso 
bili prav prevedeni. Glosin predlog, ki so ga podprli tudi drugi sindikati  je bil, da je potrebno 
odpraviti krivico tudi pri tistih, ki so bili premalo prevedeni. 3. a člen ZSPJS bi morali izvreči, 
saj je za zaposlene v javnem sektorju škodljiv in jih diskriminira nasproti zaposlenim v 
zasebnem sektorju, kjer jim ni potrebno vračati ničesar. Opozoril je na pismo Ministrstva za 
kulturo, ki so ga v zadnjih dneh prejela vodstva zavodov, da morajo maso plač znižati za tri 
odstotke. 
 
Ker so sindikati javnega sektorja   v zvezi z  izplačilom  tretje četrtine plačnih nesorazmerij 
vložili kolektivni spor, bo potrebno počakati na odločitev sodišča. Izplačilo oktobra je 
nesporno. Istočasno teče ustavni spor v zvezi s podpisom aneksa o kvorumu in tožba  Janeza 
Posedija, ki toži ministrico Krebsovo. Bilo bi zelo nespametno, da bi tožili posamezniki. Časa 
je dovolj, saj je zastaralni rok 5 let. 
 
V razpravi so sodelovali: Doro Hvalica, Milan Goltes, Martina Stupar, Denis Miklavčič, Fredi 
Sirk in Beti Fičur. 
 

1. S K L E P : 
 
Glavni odbor predlaga, da vodstva javnih zavodov v zvezi s pismom Ministrstva za 
kulturo o zamrznitvi plač za tri odstotke, opozorimo, da bo Sindikat Glosa zelo 
pozorno spremljal, če bodo skušali prihraniti z odpuščanjem in zmanjšanjem številka 
zaposlenih.  Burno bomo reagirali v vseh primerih, kjer bo šlo za člane sindikata. 
Oster protest je potrebno nasloviti tudi na Ministrstvo za kulturo z zahtevo po 
pojasnilu, kaj natančno se bo dogajalo na področju kulture. 
 
Na pogajanjih je potrebno Vlado opozoriti na spoštovanje dogovora, da bodo vse 
anomalije v zvezi s plačnim sistemom odpravljene do konca marca 2011 in znova 
odpreti vprašanje  neenakopravnega  položaja  samozaposlenih v kulturi. Vse tiste 
samostojne ustvarjalce, ki so naši člani pa še posebej opozoriti na pasti in možnosti 
pri sklepanju pogodb. 
 

 
Točka 2 

 
Posledice napak in odklonov pri prevedbi plač v nov plačni sistem in informacija o 
prizadevanjih za odpravo krivic zaposlenih na področju varstva narave  
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Večini je problematika znana, je pojasnila Martina Stupar. Revizija  v zavodu za varstvo 
narave je potrdila ugotovitve sindikata. Ministrstvu za okolje in prostor njene ugotovitve 
ne ustrezajo, ker hkrati že predvidevajo način odprave napak pri prevedbah. Dokončnega 
odgovora ministrstva še vedno ni tudi zaradi blokade na Ministrstvu za javno upravo, ker 
ne dovolijo nobene rešitve, ki bi imela materialne posledice. 
 
V TNP Bled so pripravili deset konkretnih primerov napačnih prevedb, pa še vedno ni 
konkretnega odgovora. Njihova izjava, da revizije ne bodo upoštevali, ker je niso naročili 
je  naravnost smešna, je poudarila Tea Lukan Klavžer.  Sicer pa imajo pogovor v 
ponedeljek. Nanj so povabili tudi predsednika Sindikata Glosa.  
 
 

Točka 3 
Protest pred državnim zborom 
 
Seje se je pred protestom udeležil predsednik ZSSS mag. Dušan Semolič, ki je na kratko 
pojasnil vsebino. Razlog je seveda včeraj sprejeti novi pokojninski zakon in pa današnji 
evropski dan akcije sindikatov. Na protestu, ki so se ga po prekinitvi seje udeležili   člani 
glavnega odbora skupaj z drugimi sindikati je bilo izraženo  nestrinjanje proti krivični 
pokojninski reformi. Protestu bo sledilo zbiranje podpisov za referendum. 

 
Točka 4 

 
Sodelovanje sindikata Glosa pri preoblikovanju organizacije in položaja javnih zavodov na 
področju kulture  
 
Informacijo je dal podpredsednik Andrej Sraka in pojasnil, da je Ministrstvo za kulturo naše 
pripombe vzelo resno. Z njimi so se skoraj v celoti strinjali. Na to temo so sklicali posebni 
sestanek in  ustanovili delovno skupino za stalni socialni dialog med reprezentativnima 
sindikatoma in ministrstvom.  Delovna skupina je sestavljena iz dveh  članov iz vsakega 
sindikata in treh članov ministrstva. Sicer se je zapletlo že pri sklicu, ker se sestanka ni mogel 
udeležiti Branimir Štrukelj, ki sploh ni član, pa je bila seja zaradi tega prestavljena že dvakrat, 
tako da se bo skupina sestala šele prihodnje leto. 
 

2. S K L E P : 
 

Glavni odbor bo spremljal delovanje delovne skupine za socialni dialog pri Ministrstvu za 
kulturo.  Sestankov se bo udeleževal tudi predsednik Sindikata Glosa Doro Hvalica. 
 
 

Točka 5 
 

Problematika organiziranosti in položaja samostojnih kulturnih ustvarjalcev  
 

Doro Hvalica je dejal, da je na  tem področju je prišlo do zastoja. Nekaj je bilo  organizacijskih 
težav nekaj  nesporazumov. V zadnjem času se je konferenca SUKI rekonstituirala in znova za 
predsednika izvolila Denisa Miklavčiča, tako da so po formalni plati stvari urejene. Prišli smo 
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do naslovnika dobršne četrtine članov. Poskušali bomo najti zanje čim ugodnejše rešitve in 
večje  navezovanje na Gloso. 
 
V nadaljevanju je Denis Miklavčič opozoril na že znane in ničkolikokrat  omenjene probleme 
samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Opozoril je na organizacijske težave, na to da nimamo 
zakonskih podlag za zaščito samozaposlenih do tega, da se kaže možnost  oz. pomoč 
evropskih sredstev pri organiziranju. 
SUKI, sodeluje v projektni skupini na ministrstvu, opravili so analizo stroškov dela 
samozaposlenih, pripravljajo raziskavo o celostni problematiki in zakonski ureditvi 
samozaposlenih v Sloveniji, ker je to edina možna pot. Zakonodaja je pri nas razdrobljena in 
vsakodnevno doživljamo različne diskriminacije. Eden teh je nepriznavanje dela v javnem 
sektorju. Tudi samostojnih raziskovalci so pokazali interes, da bi se nam pridružili. O tem 
bomo še razmišljali in skušali priti do rešitve, ki bo najbolj optimalna. V Sloveniji jih 150 in 
imajo podoben položaj kot kulturniki.  
 
V razpravi so sodelovali Doro Hvalica, Mitja Šuštar in Martina Stupar. 
 

3. S K L E P : 
 

Sindikat Glosa bo v prihodnje skušal biti učinkovitejši pri reševanju položaja 
samozaposlenih. Na podlagi zakonskih osnov  in upoštevajoč dobro prakso nekaterih 
držav evropske unije bomo pripravili predloge za rešitev in se začeli temeljiteje pogajati z 
ministrstvom. 

 
Točka 6 

 
Razno 
Začasne rešitve za zagotovitev enakopravnega položaja sindikalnih zaupnikov na področju 
varstva narave – nadomestilo za delo SZ 
 
Doro Hvalica je pojasnil, da je pogajalska skupina SJS enotnega mnenja, da bi rešitev v zvezi 
izplačilom nadomestila za delo sindikalnega zaupnika , ki jo ima kultura , skušali uveljaviti 
tudi v svoji pogodbah. Ker smo mi to pravico že imeli, smo jo  laže ohranili in podpisali  z 
dogovorom leta 2009. 
 

4. S K L E P : 
 

Sindikat Glosa bo v januarju pripravil predlog za spremembe in dopolnitve KP za okolje in 
prostor in jih ponudil kot novi pogajalec MOP-u. V te spremembe bo vključen tudi 
predlog za enak način plačila dela sindikalnih zaupnikov kot je do urejeno z Ministrstvom 
za kulturo. Konkretno gre za tri zaupnike. Če ne bo pozitivnega odziva, se nadomestilo 
plača iz deleža članarine, ki je iz teh zavodov namenjena glavnemu odboru. Direktorjem 
teh zavodov smo že pisali in čakamo na njihov odziv.  

 
Morebitne spremembe pravilnika o financiranju.  
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Doro Hvalica in Mitja Šuštar sta poudarila, da  vsi znaki kažejo, da nekatera območja ne 
opravljajo dela za sindikat Glosa, zato bi bilo potrebno razmisliti o spremembi pravilnika o 
financiranju. 
 
V razpravi so sodelovali: Martina Stupar in Tea Lukan Klavžer 
 
 

5. S K L E P : 
 

Območne organizacije, za katere se smatra, da dela za sindikat Glosa ne opravljajo, se 
pozove, naj pripravijo poročilo o delu za sindikat. Na podlagi zbranih odzivov, se bo glavni 
odbor odločil za selektivno spremembo pravilnika o financiranju. 

 
6. S K L E P :  

 
Za člana Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti se namesto Marka 
Simčiča imenuje Mitjo Šuštarja. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 
 
Zapisala:         Predsednik: 
Jožica Anžel l.r.        Doro Hvalica l.r. 


