
  

Sindikat kulture in narave Slovenije   

                       ZAPISNIK  NI  NAMENJEN

                                      NADALJNJI  DISTRIBUCIJI 

Datum:  10. oktober 2012 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

17. seje glavnega odbora sindikata Glosa, ki je bila v sredo, 10. oktobra 2012, v Domu sindikatov, 
Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, v sejni sobi 16/III, s pričetkom ob 12. uri. 

Prisotni: Zdenka Bobovec, Pavel Borse, Marisa Čebular, Janez Dolinšek, Beti Fičur, Doro Hvalica,  Tea 
Lukan Klavžer, Marko Simčič, Fredi Sirk, Ivica Sotelšek, Andrej Sraka, Martina Stupar, Mitja Šuštar in Igor 
Vresk. 

Opravičili so se Milan Goltes, Janez Kocjan, Denis Miklavčič, Tomaž Novak, Alenka Rožman in Mojca 
Stropnik.  

Po uvodnem nagovoru predsednika Glose Dora Hvalice je bil sprejet naslednji  

 

D N E V N I   R E D : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje z dne 14. marca 2012. 
2. Predvideni ukrepi vlade za sanacijo javnih financ. 
3. Priprave na VI. kongres ZSSS (statut, program, kadri).  
4. Mednarodne dejavnosti Glose. 
5. Drugo. 

 

 

Ad 1. 

Zapisnik 16. seje z dne 14. marca 2012 se potrdi. 

 

Ad 2. 

Doro je pojasnil kočljivost položaja: iz sklepov in izjav vlade izhaja, da se obetajo rezi v maso plač 
javnih uslužbencev. Ob državni upravi bodo prizadeta tudi druga področja javnega sektorja. Če se plače ne 
bodo zniževale (za to so potrebna pogajanja), bo prihajalo do odpuščanj. Na občutljivih delovnih mestih v 
javnih službah se bo odpuščalo tudi zato, da se bo moglo zaposlovati lastne »odslužene« kadre. 

a) Tea, Marko in Mitja so poročali o tem, kaj so med ostalimi udeleženci izvedeli 5. oktobra 2012 
na sestanku z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prof. dr. Žiga Turk jih je seznanil z 
vladnimi sklepi o proračunu za leti 2013 in 2014, sprejetimi dan poprej. Povedal je, da se proračun v 



vsotah zdi realen, kaj se bo zgodilo v Državnem zboru, pa se ne vé. Izrecno je poudaril, da je krčenje 
javnega sektorja prioriteta in zahteva ministrov Pličaniča in Šušteršiča. Nasploh je položaj zelo težak, a 
sam je osebno prizadet in užaljen, ker je vlada njegove resorje obravnavala enako kot državno upravo. Iz 
proračuna je celo izpadla postavka za financiranje glasbenega šolstva, vendar bodo to napako popravili. 
Varčevanje v šolstvu, znanosti, kulturi in športu bo tudi obsežnejše kot v drugih delih javnega sektorja. 
Rast plač naj bi bila na teh resorjih nadpovprečna, tako da bo potrebno občutno zmanjšati stroške dela. V 
letu 2013 bo za javne zavode na področju kulture kar sedemnajst odstotkov manj denarja kot v preteklem 
letu oziroma deset odstotkov manj kot letos. Nekaj več sredstev bo za knjige, Evropsko prestolnico kulture 
in investicijsko vzdrževanje nekaterih zavodov. Dodatnih rezov v letu 2014 ni predvidenih. Da bi ugotovili, 
ali je še kaj manevrskega prostora in možnosti za iskanje konkretnih rešitev v smeri omilitve grozečih 
ukrepov, je predlagal ustanovitev treh mešanih kriznih koordinacij.  

Glosini predstavniki so poudarili, da odpuščanje ni ustrezna rešitev. Narasli bodo izdatki iz drugih 
javnih blagajn (nadomestila za brezposelnost, odpravnine), medtem ko bi primeren učinek lahko dosegli 
tudi drugače (npr. polnjenje proračuna z dodatnimi viri – pobere naj se več stomilijonski davčni dolg, del 
dobičkov v energetiki, davki na finančne storitve itd. –, delovni proces naj se učinkoviteje organizira, 
prihaja naj do naravnega odliva zaposlenih, nenadomeščanja oziroma ukinjanja delovnih mest upokojenih, 
iskanja notranjih rezerv). Opozorili so tudi na ustavljen razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
uprizoritvene umetnosti v letu 2012 v prvotni vrednosti 82.000,oo evrov, ki je v nasprotju z Nacionalnim 
programom za kulturo ter celó z deklarirano politiko vlade, da je potrebno skrajno racionalizirati sredstva 
v institucionalni kulturi in jih dati na trg, samozaposlenim ipd..  Marko je ministra opomnil še na uspešno 
končano diplomatsko konferenco za sklenitev pomembne mednarodne pogodbe: po več kot 
dvanajstletnih pogajanjih so države članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) 26. 
junija 2012 na Kitajskem sprejele t.i. Pekinško pogodbo o varstvu avdiovizualnih izvedb, ki izvajalcem v 
avdiovizualnih delih prvič zagotavlja varstvo v digitalnem okolju. Pogodba bo na mednarodni ravni 
okrepila pravno varnost in predvidljivost ter zagotovila posodobitev pravic izvajalcev (igralci, pevci, 
glasbeniki, plesalci ali druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, interpretirajo 
oziroma drugače izvajajo avtorska ali folklorna dela) na njihovih avdiovizualnih izvedbah. Pogodba želi 
izenačiti raven varstva pravic avdiovizualnih izvajalcev z ostalimi izvajalci, katerih pravice ureja Pogodba 
WIPO o izvedbah in fonogramih. Minister naj zastavi vse sile za njeno ratifikacijo v parlamentu, saj bo 
pogodba začela veljati le, če bo tako ravnalo vsaj trideset držav. 

 Na Dorov predlog se sprejmeta 

s k l e p a : 

1. Pospeši se oblikovanje krizne koordinacije, v kateri bodo sodelovali tudi predstavniki sindikata 
Glosa. Pobuda se nemudoma pošlje ministru Turku. 

2. Podpre se stališče Društva Asociacija o ustavitvi enoletnega razpisa za uprizoritveno umetnost v 
letu 2012 z dne 2. oktobra 2012.  Izjava se pošlje sredstvom javnega obveščanja. 

 

b) V nadaljevanju so navzoči razpravljali o kontradiktornih izjavah vladnih predstavnikov, ki z 
veliko lahkotnostjo operirajo z različnimi števili in odstotki glede zniževanja mase plač oziroma odpuščanja 
javnih uslužbencev. Poglobljenih predstavitev javnost in sindikati niso deležni, zato se upravičeno 
sprašujejo, ali korekten socialni dialog še obstaja ali pa gre le za politiko izvršenih dejstev. Pri razmišljanju 
o tem, kdo je v javnem sektorju resnično odveč, naj oblastniki najprej pometejo pred svojim pragom: 
pozornost naj usmerijo k vodstvenim kadrom in ocenijo, ali so resnično sposobni organizirati in zagotoviti 
delo zaposlenim. Če niso, je potrebno odpustiti najprej tiste, ki so jih zaposlili.   

Marko puhloglavostim, kot so »zategnimo pasove, da bo čez leto ali dve boljše«, že več desetletij 
ne verjame. Verjame pa, da bi morali po tujih vzorih tudi pri nas kulturno-umetniške ustanove voditi 



umetniki, a njihovi pomočniki naj bodo menedžerji, ki morajo svoj posel obvladati. V nasprotnem primeru 
naj odidejo. 

Marisa je izpostavila, da se moramo sproti obveščati o sumljivem dogajanju po zavodih. Biti 
moramo trdni in držati moramo skupaj. Doro je dodal, da smo dolžni tudi odločno reagirati, in sicer takoj 
in vsi, saj je problem enega problem nas vseh. Ko problem zaznamo, moramo verjeti sindikalnemu 
zaupniku in absolutno zavarovati člana. Martina je pripomnila, da bo solidarnost sedaj še pomembnejša: 
ko bodo direktorjem ukazali, naj odpuščajo, bosta med zaposlenimi vzniknili velika bojazen in nezdrava 
konkurenčnost. Pričeti moramo tudi s postopki za sklenitev lastne kolektivne pogodbe. Zato in ker je 
običaj, da se ob nastopu funkcije spoznamo z resornim ministrom, izmenjamo poglede in poiščemo poti za 
tvorno sodelovanje, moramo za srečanje z gospodom Bogovičem zaprositi takoj. Tea ji je pritrdila, ker je 
preteklo že preveč časa, in naložila tajniku glavnega odbora, da to nemudoma opravi. Andrej je pristavil, 
da moramo poslati tudi zahtevo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da nas bo z gradivi, ki se 
tičejo članov Sindikata Glosa – Sindikalne konferenc glasbenikov (GLOSA – SKG), sproti seznanjalo. 
Ministrstvo obvešča različne subjekte, med drugim Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov Slovenije (IPF), na GLOSO – SKG pa pozablja. Prezrlo nas je tudi, ko je na spletni strani 
objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki prinaša 
pomembne spremembe na področju varstva pravic naših članov. 

c) Beti in Andrej sta opozorila na sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani z dne 13. 
septembra 2012. Razsojeno je bilo v prid Sindikatu vojakov Slovenije: država (Vlada Republike Slovenije) je 
kršila pravico do regresa za letni dopust za leto 2012, ker ga pri plači za april ni izplačala v višini 692,oo 
evrov, in je zato dolžna obračunati in izplačati zneske razlik tistim članom, ki celotnega regresa niso prejeli. 
Igor je razložil, da bo imela razsodba – če bo tudi kot pravnomočna ostala ugodna – vpliv na vse javne 
uslužbence, saj je temelj enak. V kolikor delodajalci ne bi poravnali svojih obveznosti na pravilen način 
oziroma v ustrezni višini, pa bodo zaposleni lahko vlagali tožbe na delovno sodišče in terjatve sodno 
izterjali.  

 

Ad 3. 

 a) Po Dorovem prepričanju je Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije okorel mastodont, nič se ne 
spreminja, ne po programu, usmeritvah, ne po metodah dela. Organizacijo moramo narediti bolj higiensko 
in manj togo, prvi korak lahko predstavljajo konstruktivne pripombe k osnutkoma novega statuta in 
programa. Osnutek prvega vsebuje tudi vrednostne sodbe, a najhuje je, da so iz prehodnih določb 
izpuhtela določila o pravnem nasledstvu in razdelitvi premoženja Zveze in njenih ustanoviteljic. Nosilci 
odločanja v Zvezi so vseskozi prelagali odločitev, da se lastnina v ustreznih deležih razdeli med 
ustanoviteljice, medtem ko se je kompletna sindikalna lastnina pred leti veselo delila med slovenske 
sindikalne centrale. Na današnji seji predsedstva ZSSS je bilo sicer sklenjeno, da se takoj po šestem 
kongresu oblikuje delovna skupina, ki bo vsebinsko obravnavala to problematiko ter v kakšne pol leta 
ugotovitve in stališča v obliki predloga posredovala predsedstvu. Osnutek poročila o delu ZSSS med V. in 
VI. kongresom in osnutek programa pa sta preobsežna. Zlasti program bi moral biti krajši, jasnejši, bolj 
zavezujoč. Zaskrbljujoče je, da je članstvo močnó upadlo, zaposleni imajo vse manj pravic. Zato je nujno 
takojšnje ukrepanje, čemur pa osnutek programa ne sledi.  

 Udeleženci so se strinjali z Dorom. Pritrdili so tudi, ko je predlagal uvedbo novih organov Zveze, 
npr. sveta starcev, ki bi lahko predstavljal pomembno posvetovalno telo. Predvidenemu podpredsedniku 
Zveze bi morali dati več veljave, predvsem v predsednikovi odsotnosti naj ima polna pooblastila. 
Sekretarja bi moral imenovati eden glavnih organov Zveze; tako bi bile njegove pristojnosti manj politične 
in bolj strokovne. Tudi vloga izvršnega odbora Zveze mora biti večja, obvezno bi se moral sestajati pred 
vsako sejo predsedstva, oblikovati bi moral konkretna stališča, priporočila, mnenja in predloge. Doro je še 
dodal, da lahko kdorkoli podà pripombe k osnutku statuta in programa. Posredovali jih bomo pristojnim 
osebam v Zvezi.  



 

b) Doro je o predsednici SKEI Slovenije Lidiji Jerkič, ki jo je izvršni odbor sindikata Glosa 26. 
septembra 2012 evidentiral kot kandidatko za izvolitev v funkcijo predsednice ZSSS, povedal, da je zelo 
uspešna predsednica svojega sindikata, konstruktivna, ima polno strokovnih in drugih kvalitet. Je kolegica 
z glavo na pravem mestu. Čas je za ženski element v vodstvu Zveze.  

Navzoči so soglasno sprejeli  

s k l e p : 

Glavni odbor sindikata Glosa potrjuje kandidaturo Lidije Jerkič za izvolitev v funkcijo predsednice Zveze 
Svobodnih Sindikatov Slovenije in ji daje podporo za sodelovanje v nadaljnjih volilnih postopkih.                          

Skladno s 7. členom Pravilnika o postopkih evidentiranja, kandidiranja in volitev v ZSSS, rokovnikom 
kongresnih opravil ter pozivom Komisije za izvedbo kadrovskih postopkov evidentiranja in kandidiranja 
za VI. kongres ZSSS z dne 04.10.2012, se podporo evidentirani kandidatki pošlje navedeni komisiji. 

 

c) Prisotni so nato za delegata sindikata Glosa, ki se bo poleg predsednika Glose udeležil šestega 
kongresa ZSSS, soglasno izvolili tajnika glavnega odbora Glose Mitja Šuštarja. Sprejeli so tudi naslednji 

s k l e p : 

Izvoljeni delegat sindikata Glosa na VI. kongresu Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije je Mitja Šuštar.  

Na podlagi določil Statuta ZSSS, sklepa Predsedstva ZSSS o sestavi VI. kongresa ZSSS in rokovnika 
kongresnih opravil se obvestilo o izvolitvi pošlje poslovni sekretarki ZSSS Klari Šimic. 

 

Ad 4. 

Marko in Andrej sta podrobno predstavila udejstvovanja v Mednarodni zvezi igralcev (FIA) in 
Mednarodni zvezi glasbenikov (FIM), katerih članica je sindikat Glosa. Oba sta sicer zelo aktivna na 
področju mednarodnega sodelovanja Glose ter se redno udeležujeta sestankov in drugih srečanj. Letos sta 
bila še posebej dejavna. Marko se je med drugim udeležil svetovnega kongresa FIA v Torontu v Kanadi 
(potekal je od 27. do 30. septembra 2012), Andrej pa svetovnega kongresa FIM v Buenos Airesu v 
Argentini (od 3. do 5. oktobra 2012). Predstavila sta sprejete resolucije oziroma priporočila, krajši poročili 
o svojem delu, ki ju bosta predložila naknadno, pa sta prilogi in sestavna dela zapisnika. 

Kongresne resolucije oziroma priporočila bo Glosa po pridobitvi čistopisov poslala pristojnemu 
ministrstvu, vladi in parlamentu. 

 

Ad 5. 

a) Doro je opozoril na razpis Odbora ZSSS za enake možnosti z dne 17.09.2012 o podelitvi 
priznanja Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2013. Priznanje se 
imenuje po triglavski roži mogoti, ki naj bi po ljudskem izročilu imela nadnaravno moč, prejme pa ga lahko 
posameznik ali posameznica oziroma organizacija, podjetje ali ustanova, ki se je v koledarskem letu 2012 
odlikoval/a z dosežkom, ki v ali zunaj ZSSS pomembno prispeva k ustvarjanju enakih možnosti žensk in 
moških. Kipec »Roža mogota«, delo akademskega kiparja Dušana Tršarja, bo ob mednarodnem dnevu 
žensk 8. marca 2013 podelil predsednik ZSSS. Predlog za podelitev priznanja lahko dajo sindikati podjetij, 



zavodov in ustanov, sindikati – člani ZSSS, območne organizacije in organi ZSSS ter posamezni člani 
sindikatov. Pisno obrazložene predloge je potrebno do 4. januarja 2013 posredovati na naslov: Zveza 
Svobodnih Sindikatov Slovenije, Odbor ZSSS za enake možnosti, Dalmatinova ul. 4, Ljubljana, ali na 
elektronski naslov: zsss@sindikat-zsss.si. 

Omenil je tudi Plaketo Svobodnih sindikatov Slovenije, ki jo lahko za posebne dosežke prejmejo 
sindikati, člani ZSSS, njihove oblike organiziranja, območne organizacije ZSSS in posamezni člani ter druge 
organizacije in njihovi predstavniki. Priznanje podeljuje predsednik ZSSS na tradicionalni svečanosti pred 
praznikom dela. Za prejemnika plakete lahko tudi v Glosi predlagamo nekoga, ki je izvedel kakšno uspešno 
aktivnost, ki izrazito pripomore k razvoju in popularizaciji sindikalnega gibanja, socialnega partnerstva ter 
organiziranosti sindikata.  

Doro je prisotne pozval, naj intenzivno premišljujejo o tem. Ker se nezadržno bliža rojstni dan 
največjega slovenskega pesnika, pa moramo že tukaj in zdaj resno razmisliti o Glosinem klobuku. Pri 
podelitvi najvišjega priznanja našega sindikata sledimo temu, kar nam je v tekočem letu še posebej ostalo 
v spominu. Iz tega razloga in ker je bil že lani podan takšen predlog, bi bil po njegovem prepričanju pravi 
kandidat Andrej. Je namreč vsestransko aktiven, uspešen predsednik sindikata pri delodajalcu, Glosin 
podpredsednik, predsednik GLOSE – SKG, povečuje se mu članstvo, kar je dandanes vse prej kot 
enostavno.  

Andrej se je zahvalil za zaupanje, a je imel pomislek: ne bi mogel biti nagrajenec kdo drug, zunaj 
okrilja glavnega odbora? Prisotni so se za v bodoče s tem strinjali, vendar Dorov predlog soglasno podprli. 
Sprejeli so 

s k l e p : 

Glosin klobuk za leto 2012 prejme Andrej Sraka, predsednik Sindikata Glosa SNG Opera in balet 
Ljubljana.  Slavnostna podelitev bo v ponedeljek, 3. decembra 2012, ob 12.oo uri, v veliki sejni dvorani v 
šestem nadstropju Doma sindikatov, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana. 

 

b) Martina je opozorila, da je minister za kmetijstvo in okolje pred mesecem dni nameraval 
razrešiti direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave dr. Darija Krajčiča. Ker ni šlo za vsebinske, 
argumentirane kadrovske odločitve, so skupaj s svetom zavoda in zunanjimi strokovnjaki pripravili izjavo v 
bran stroke. Slednjo smo obranili, minister se je potegnil nazaj. Predlagala je, naj se Glosino pismo, ki je 
bilo 11. septembra 2012 poslano ministru Bogoviču in slovenskim medijem, šteje za del današnjega 
zapisnika.  

Sprejet je bil  

s k l e p : 

Listina »Razrešitev direktorja ZRSVN_Odprto pismo Glose« z dne 11. septembra 2012 je priloga in 
sestavni del zapisnika 17. seje glavnega odbora sindikata Glosa z dne 10. oktobra 2012. Listina se 
vabljenim posreduje v elektronski obliki. 

 

 c) Po izmenjavi stališč in mnenj so navzoči še sklenili, da se sindikalno izobraževanje izvede v 
petek in soboto, 18. in 19. januarja 2013, predvidoma na Primorskem (npr. v Fiesi). 

 

č) Na Markovo pobudo, naj kolegici Iri Ratej oživi članstvo v glavnem odboru, ker ni več na strani  

 

mailto:zsss@sindikat-zsss.si


delodajalcev, je bil soglasno sprejet 

s k l e p : 

Ira Ratej je znova polnopravna članica glavnega odbora sindikata Glosa. Posreduje se ji zapisnik 17. seje 
glavnega odbora sindikata Glosa z dne 10. oktobra 2012, skupaj s prilogami. 

 

d) Povsem na koncu je Doro pozval k razmisleku o evidentiranju kandidatov oziroma kandidatk za 
predsednika (predsednico) sindikata Glosa. Oseba mora biti zaupanja vredna, razpoznavna, 
komunikativna. Funkcijo bo opravljala nepoklicno, na sedežu Glose bo prisotna praviloma dvakrat 
tedensko.  

 

 

                                                             Seja se je zaključila ob 15.2o uri. 

    

 

 

         Zapisal:                                                                                                             P r e d s e d n i k 

      Mitja Šuštar                                                                                                            Doro Hvalica 

                        

 

 

 

 

Priloge:  

- kot v besedilu 

Posredovano: 

                 - vabljenim  

                 - arhivu 


