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Sindikat kulture in narave Slovenije 
 

Z A P I S N I K 
 
13. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila 13. aprila 2011 ob 10.00 uri v sejni sobi 
16/III v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana. 
 
PRISOTNI: Doro Hvalica, Mitja Šuštar, Marisa Čebular,  Beti Fičur, Igor Maroševič, Martina 
Stupar, Fredi Sirk, Janez Kocjan, Maja Lekšan,  Sonja Žakelj, Tea Lukan Klavžer, Alenka 
Rožman,  Pavel Borse, Ivica Sotošek, Vojko Korošec,  Igor Vresk, Ivica Sotošek, Jožica Anžel 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  Nadja Strajnar Zadnik, Tomaž Novak, Tomaž Tomašič, Andrej Sraka, 
Denis Miklavčič 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled zapisnika 12. seje  
2. Predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (poročevalec Mitja Šuštar)  
3. Avtentična razlaga 49. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 

(poročevalec Mitja Šuštar) 
4. Informacija in razprava o predlogu nacionalnega programa kulture  
5. Iz tekočega dela: 

- nadaljevanje priprav za spremembe KP za okolje in prostor 
- informacija o poklicnem izobraževanju baletnikov na višji stopnji 
- informacija o vodenju pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja 
- nadaljevanje pogajanj z Vlado R Slovenije 
- odprava anomalij in napak pri prevedbi plač v javnem sektorju 
- informacija o ustanovitvi Konference glasbenikov pri Sindikatu Glosa 
- ustanavljanje novih sindikalnih organizacij Glosa 
- informacija o udeležbi na evropskih demonstracijah v Budimpešti 
 

Sejo je vodil Doro Hvalica. 
Točka 1 

Pregled zapisnika 12. seje 
 

1. S K L E P : 
 
Glavni odbor je soglasno potrdil zapisnik 12. seje, z dne 9.1.2011. Dogovorjeno je 
bilo, da bodo seje glavnega odbora predvidoma vsake dva meseca. 

 
Točka 2 
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Predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega družbenega pomena  
 
Podrobnejšo razlago o predlogu zakona, ki je že trikrat menjal svoj delovni naslov je dal Mitja 
Šuštar. Zadnji predlog je sicer boljši od prvega, še vedno pa je temeljni problem premoženje, 
ki bo prešlo po novem na lastnike. Na predlog smo dali vrsto pripomb. Meni, da soglasja k 
podpori zakona ne bi dali. Enakega mnenja je večina sindikatov javnega sektorja znotraj 
ZSSS. Vlada potrebuje izjavo o usklajenosti z javnimi partnerji. 17 sindikatov javnega sektorja 
je to soglasje že dalo. 
 
V razpravi so sodelovali: Doro Hvalica in Martina Stupar in Mitja Šuštar. 
 

2. S K L E P : 
 
Vse dosedanje pripombe na Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega 
družbenega pomena se pošlje poslanskim klubom. Če se bo javna razprava 
nadaljevala, Sindikat Glosa aktivno sodeluje s svojim mnenjem v medijih. 

 
Točka 3 

 
Avtentična razlaga 49. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
Poročal je Mitja Šuštar in natančno razložil primer ljubljanske Drame, kjer je Računsko 
sodišče ugotovilo nepravilnosti  pri prehodu v nov plačni sistem in so tako nekateri dobili 
preveč izplačane plače. Danes bo na MJU potekal pogovor na to temo. Zahtevo po abolicijo 
(odpravi) je predlagal Sindikat Glosa. Ta bo predmet današnje obravnave in zadnja priložnost 
za sprejem. Odprava naj bi bila za nazaj, še vedno pa  je vprašanje, kako za naprej. Pristojno 
ministrstvo je bilo s problemi ves čas seznanjeno. Tudi za primere, kjer je bila prevedba 
prenizka. Veliko nepravilnosti se kaže tudi na drugih področjih, recimo pri medicinskih 
sestrah. 
 
V razpravi so sodelovali: Martina Stupar, Alenka Rožman in  Mitja Šuštar 
 

Točka 4 
 
Informacija in razprava o predlogu nacionalnega programa kulture 
 
Predsednik je pojasnil, da bi moral biti poročevalec Andrej Sraka, ki je tudi obljubil, da bo 
pripravil konkretne pripombe na besedilo predloga nacionalnega programa. Žal je zaradi 
delovnih obveznosti odsoten. Predlog stališč, ki je bil razdeljen na seji, je pripravil Mitja 
Šuštar. Vsebinski poudarki so pravi. K temu bi dodali še pripombe na konkretni ravni, ki jih bo 
pripravil Andrej Sraka.   
 
V razpravi so sodelovali Fredi Sirk in Doro Hvalica. 
 

3. S K L E P : 
 
Pravočasno in v skladu z zahtevo je potrebno poslati Ministrstvu za kulturo pripombe 
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in stališča na predlog Nacionalnega programa za kulturo in zahtevati podaljšanje roka 
za javno razpravo. 

Točka 5 
 
Nadaljevanje priprav na spremembe KP za okolje in prostor 

 
4. S K L E P : 
 

Pripombe na KP za okolje in prostor, skupaj s pripombami Triglavskega narodnega 
parka Bled, je potrebno poslati vsem pristojnim. Pred začetkom pogajanj se skliče 
sestanek na sindikalni ravni. 

 
Poklicno izobraževanje baletnikov 
 
Uvodno obrazložitev je dal Doro Hvalica. Člani Glose so v okviru delovne skupine na 
Ministrstvu za delo iskali ustrezne rešitve za baletnike in še nekatere druge poklice, glede na 
to, da člani baletov nimajo več benificirane delovne dobe. Rešitev bo treba iskati po 
posameznih poklicih. Ena od možnosti za balet je, ustreznejša uvrstitev v plačni sistem. 
Problem je v tem, ker pri nas ni višjega izobraževanja in imajo vsi srednjo izobrazbo. Rodila se 
je resna pobuda za izobraževanje na višjo stopnji ob delu. Na pogovoru je bil ta osnutek 
sprejet. Izvedbeni del, koncesije, način… so še v zraku. Najbližje rešitvi je zakon, ki so ga 
predlagali športniki, in sicer da delodajalec v času zaposlitve plačuje v sklad, ki je namenjen 
nadaljnjemu izobraževanju.  Za tako rešitev ni odporov na ministrstvu za delo, medtem ko so 
naš poskus, da bi ohranili dosedanje pravice – benificirano delovno dobo, kategorično 
odklonili.  Športniki bodo predlagano rešitev izpeljali.  
Razpravljali so: Janez Kocjan, Beti Fičur, Igor Maroševič. 
Poudarki iz razprave: potrebujemo konservatorij za klasični in sodobni ples; zaposleni se v 
času aktivne zaposlitve ne morejo privoščiti študija; narediti primerjavo z glasbeniki. 
 
Informacija o vodenju pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja 
 
Mitja Šuštar je dobil njegovo soglasje, ko je prevzel vodenje pogajalske skupine JS in ko je 
odstopil z mesta vodje, je dejal Doro Hvalica. Največ nesoglasij se je v skupini pokazalo ob 
zakonu splošnega družbenega pomena. Večina ga je podprla. Ker pa je kategorično branil 
stališče Glose in zahteval ločeno mnenje štirih sindikatov, so zahtevali njegovo razrešitev. Če 
je volja 17. sindikatov  in njihovo mnenje  takšno, da je Mitja preveč dosleden, mogoče tudi 
malo konflikten, potem se temu ne da upreti. Vpliv Glose skozi pogajalsko skupino bo za 
spoznanje manjši, dobro pri tem pa je, da se bo lahko v večji meri posvetil delu sindikata in 
koordinaciji JS znotraj ZSSS. Po vsej verjetnosti bo vodenje skupine ponovno prevzel  Dušan 
Miščevič. 
 
Nadaljevanje pogajanj z Vlado 
Ker je Mitja Šuštar zaradi seje na MJU moral sejo predčasno zapustiti, je predsednik samo na 
kratko pojasnil dogajanja na pogajanjih z  Vlado. Ostajamo zvesti odločitvi, da se pogajanja 
nadaljujejo, da so namenjena utrjevanju in izpeljavi plačnega sistema. Obstaja nekaj 
organiziranih ambicij, da bi sistem zrušili oz. prilagodil – izločitev zdravnikov iz plačnega 
sistema. Sistem bomo branili po svojih najboljših močeh. 
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Na vprašanje, Janeza Kocjana,  ali so pogajanja za KP JS končana  in  kako je v zvezi z ovadbo 
ministrice za javno upravo, je predsednik odgovoril, da pogajanja še vedno tečejo. V okviru 
pogajalske skupine je bilo vloženih veliko tožb. Največ v carini, državni upravi in zdravstvu. 
Odločitev pa je v rokah Ustavnega sodišča, da odloči o temeljnem kvorumu, zato se mu zdi, 
da je bilo škoda sredstev za posamezne tožbe. Ovadba ministrice Irme Pavlinič Krebs, ki je 
bila vložena v imenu pogajalske skupine, podpisnik pa je Janez Posedi, je še vedno v sodnih 
mlinih in bo treba počakati na odločitev. 
 
V razpravi so sodelovali: Janez Kocjan, Alenka Rožman in Doro Hvalica. 
 
Informacija o ustanovitvi Konference glasbenikov pri Sindikatu Glosa 
 
Doro Hvalica je glavni odbor seznanil o ustanovitvi konference glasbenikov, v katero se 
združujejo Sindikat Glosa Slovenske filharmonije, SNG Maribor, SNG Opera in balet Ljubljana, 
Sindikat kulturno umetniških ustvarjalcev RTV in Zveza vseh glasbenikov Slovenije. Iskali smo 
pravne osnove za to, ker so vključeni tudi sindikati, katerih individualno članstvo ni v Glosi. 
Sklicujoč se na določeno prakso, smo šli v to rešitev, s tem da smo podpisali tudi pogodbe o 
financiranju. Skušali bomo pridobiti tiste, ki so bili že naši pridruženi člani. Zasluga za 
sporazum  gre Andreju Sraki in še komu in je to dobra pot, ko gre za širjenje vpliva našega 
sindikata tudi na to področje. 
 
Ustanavljanje sindikalnih skupin organizacij Glosa 
 
V nekaterih okoljih se na novo ustanavljajo sindikalne organizacije Glosa. Zaposleni v 
Kobilarni Lipica so se že včlanili, je pojasnil predsednik. Sodijo pod Ministrstvo za kulturo. 
Včlanili so se tudi nekateri, ki ne sodijo neposredno v dejavnost. V prihodnjih dneh bodo  
pogovori o ustanovitvi sindikalne skupine. Enako se je zgodilo tudi v Knjižnici Brežice. 
Pomembno je, da gre krivulja  navzgor, saj za sindikat realnega sektorja velja, da gre ostro 
navzdol. 
 
Udeležba na demonstracijah v Budimpešti. 
 
Marisa Čebular in Doro Hvalica za strnila mnenji, da so demonstracije postale v evropskem 
socialnem programu dekoracija, ker pač morajo biti. Odločno preveč so usmerjene in 
kontrolirane v panični skrbi, da bi se kaj zgodilo spontano. Zunanji učinek sicer je, dejanskega 
rezultata pa ne. Na prihodnje demonstracije gremo s svojo parolo. 
 
Seja je bila zaključena ob 13.00 uri. 
 
Zapisala         Predsednik: 
Jožica Anžel l.r.        Doro Hvalica l.r. 


