
Z A P I S N I K 
 
 
3. seje glavnega odbora Sindikata Glosa, ki je bila v sredo, 14. januarja 2009 ob 10.00 uri v 
sejni sobi 16/III, v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, Ljubljana. 
 
 
PRISOTNI: Doro Hvalica, Janez Kocjan, Denis Miklavčič, Ira Ratej, Martina Stupar, Pavle 
Borse, Nadja Strajnar Zadnik, Stane Zupančič,  Maja Lekšan, Marisa Čebular, Marko Simčič. 
Andrej Sraka 
 
Opravičili so se: Darinka Čobec, Majda Osolnik, Beti Fičur, Alenka  Rožman, Igor Vresk 
 
Odsotni člani:  Franci Krevh 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji 
 
D N E V N I   R E D:  
 

1. Obravnava in sprejem zapisnika  2. seje  
2. Finančna in družbena kriza oz. o naše ravnanje, da bi njene posledice ublažili 
3. Predlogi in pričakovanja Vade RS da bi odložila izravnavo plač v javnem sektorju 
4. Dokončno oblikovanje pogajalske skupine za spremembe in dopolnitve KP za 

kulturne dejavnosti  
5. Pogovor in obravnava zadreg pri nudenju pravne pomoči na OO Ljubljana in okolica 
6. Razno 

 
 

Točka 1 
 
Obravnava in sprejem predloga zapisnika 2. seje 
Gradivo: predlog zapisnika 
 
Martina Stupar je poslala pisno pripombo na 7. sklep, ki se zdaj pravilno glasi: 
 

Člani Sindikata Glosa so tudi zaposleni na področju varstva narave (Zavodu RS za 
varstvo narave in drugih javnih zavodih za upravljanje zavarovanih območij), ki so po 
razdelitvi pristojnosti ministrstev prišli pod Ministrstvo za okolje in prostor. Zaposleni, 
ki jih je okoli 250 so sindikalno organizirani v različnih sindikatih, kar pomeni, da je 
njihovo delovanje oslabljeno. Sindikat Glosa bo preko Zveze svobodnih sindikatov 
zaprosil za reprezentativnost. S pridobitvijo reprezentativnosti bi lahko kot 
enakopravni člani sodelovali v pogajalski skupini na Ministrstvu za okolje in prostor. 
Zdaj njihove interese zastopa Sindikat državnih in družbenih organov, ki ga je 
potrebno o nameri pridobitve reprezentativnosti ustrezno informirati. 
 
Dopolnitev imena, ki ga je predlagala  sindikalna skupina Zavoda RS za varstvo 
narave - Sindikat kulture in narave Slovenije spremeni skupščina, v skladu s statutom.  

 
Zapisnik 2. seje je bil soglasno potrjen. 
 



Točka 2 
 
Finančna in družbena kriza oz. o naše ravnanje, da bi njene posledice ublažili 
 
Doro Hvalica je podrobneje pojasnil položaj Sindikata Glosa z vidika finančne in družbene 
krize in položaja znotraj Zveze svobodnih sindikatov, ki ga kriza še poglablja. V Zvezi so 
poleg Glose še  štirje manjši sindikati, ki imajo zaradi objektivnih okoliščin manjše število 
članov in je njihovo funkcioniranje na robu oz. ogroženo. Sindikalna scena se je razdelila. 
Število članov se krči, kar se odraža tudi v drugih sindikatih dejavnosti, čeprav se nam je 
pridružilo tudi lepo število novih. Sredstva za sprotno odzivanje, oblikovanje mnenj, 
pogajanja na dveh ravnem, ne zadoščajo. Po delitvi članarine na Zvezo in območne 
organizacije sindikat komajda  dela. Zmanjkuje sredstev za oblikovanje fonda za 
solidarnostno pomoč in organiziranje več kot samo ene delavnice na leto. Tudi sami smo se že 
odzvali in poskušamo čim bolj racionalizirati delo in zmanjšati stroške. 
 
Že doslej so bile težave, ko smo za določen čas prekinili plačevanje deleža Zvezi in 
območnim organizacijam, da bi lahko normalno poslovali in zadostili potrebam članstva. Gre 
za dolg, ki je z leti narasel na cca. 100.000 EUR. Zaprosili smo za odpis in drugačno finančno 
participacijo za manjše sindikate, ki se ne morejo primerjati s tistimi, ki imajo večje število 
članov. Nadzorni odbor Zveze svobodnih sindikatov je dolg vztrajno evidentiral in nas 
pozval, da ga poravnamo. Dolg bi lahko poravnali s kreditom, ki bi ga dobili od Delavske 
hranilnice s hipoteko, ki predstavlja delež sindikata pri lastnini ZSSS. 
 
Razvila se je obširna razprava v kateri so sodelovali: Marko Simčič, Martina Stupar, Andrej 
Sraka, Janez Kocjan in Maja Lekšan. Nanizanih je bilo vrsto predlogov, kako rešiti trenutni 
položaj tudi s preusmerjanjem deleža članarine na sindikalne konference oz. drugačne ravni 
organiziranja. Po razpravi je glavni odbor soglasno sprejel naslednje 
 
S K L E P E : 
 

1. Glavni odbor Sindikata Glosa v zvezi z nastalo finančno situacijo sindikata, Zvezo 
svobodnih sindikatov opozori na manjše sindikate znotraj nje, z željo in priporočilom, 
da tak obseg dela terja bolj solidaren odnos do manjšine.  Glavni odbor pričakuje, da 
se bo Zveza odzvala pozitivno in prilagodila Pravilnik o finančnem in materialnem 
položaju in s tem razbremenila manjše sindikate. Če tega  ne bo zmogla ali ne želela 
storiti, je Sindikat Glosa  pripravljen poravnati svoje obveznosti s hipotekarnim 
kreditom. Pogoj za pridobitev kredita je vpis deleža lastnine ZSSS, ki še ni razdeljen 
med sindikate dejavnosti, zato Zvezi predlaga, da mu na osnovi sklepa o delitvi 
lastnine ZSSS, to čim prej omogoči.  
 

2. Sindikat Glosa bo v primeru, da se Zveza ne odzove pozitivno, prisiljen ukiniti 
plačevanje članarine območnim organizacijam in Zvezi, da bi v prihodnje lahko 
deloval z neokrnjenim programom in zadostil vsem potrebam članstva in storil vse za 
ohranitev učinkovitega sindikata.  
 

3. Sindikalne organizacije v zavodih, ki niso registrirane ali pa jim strošek vodenja  
računa predstavlja preveliko breme, se lahko odločijo in plačujejo glavnemu odboru 
Sindikata Glosa samo 0,70 % članarine od 1 % bruto plače. O svojem 30 % deležu pa 
tako odločajo samostojno ali ga obdržijo in vodijo pri GO ali pa ga sploh nimajo. 
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4. Glavni odbor ugotavlja, da že prihajamo v položaj, ko bo manjšina, ki plačuje 
sindikalno  članarino omogočala socialni dialog, ki prinaša pravilom več tistim, ki niso 
člani. Zato predlaga Zvezi in vsem sindikatom javnega sektorja, da bi v kolektivne 
pogodbe vnesli določilo, ki bi delodajalce oz. podpisnike KP zavezovalo, da 
reprezentativnim sindikatom na letni ravni izplačajo za delo, ki ga opravi sindikat za 
vse zaposlene eno povprečno bruto uro.  

 
Točka 3 

 
Predlogi in pričakovanja Vlade RS, da bi odložila izravnavo plač v javnem sektorju. 
 
Doro Hvalica je pojasnil, da je na osnovi pogovorov, ki so jih imeli sindikati javnega sektorja 
z vlado, že pričakoval vladin predlog za spremembo KPJS, pa ga kljub premierjevemu 
zagotovilu še niso poslali. 
 
Vlada je prvotno  hotela zamrzniti dinamiko za izravnavo plačnih nesorazmerij. Kasneje pa 
ugotovila, da so osnova za izplačilo podpisana KPJS in aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so 
veljavni pravni akt in individualna pravica posameznikov. 
 
Tudi če bi sindikati pristali na preložitev izplačil, ima posameznik še vedno pravico, da jo 
iztoži od delodajalca. 
 
Na sindikalni strani obstajata dve stališči. Stališče Konfederacije sindikatov javnega sektorja 
(7 sindikatov) na čelu z Branimirjem Štrukljem, ki se je pripravljena pogajati o odložitvi 
septembrskega izplačila in stališče Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, v kateri 
sodeluje 25 sindikatov, ki so vsi proti zamrznitvi dinamike, hkrati pa predlagajo, da k finančni 
krizi prispevajo vsi z enakim deležem pri spremembi eskalacije plač. Kakršna koli sprememba 
dinamike bi pomenila rušenje plačnega sistema. 
 
Obstaja še en predlog Janeza Posedija, vodje pogajalske skupine, ki je predlagal, da se lahko 
vlada zadolži z zadolžnicami pri javnih uslužbencih. To je bil odgovor na Pahorjevo 
informacijo, da nobena finančna institucija ne da več kredita, v primeru, da bi se hotela vlada 
zadolžiti in zagotoviti sredstva za izravnavo. 

 
5. S K L E P :  
 

Glavni odbor Sindikata Glosa bo o predlogu vlade za spremembo KP za javni sektor 
razpravljal, ko ga bo vlada poslala v obravnavo . 

 
Točka 4 

 
 
Dokončno oblikovanje pogajalske skupine za spremembe in dopolnitve KP za kulturne 
dejavnosti  
Gradivo: skupni predlog pogajalske skupine sindikatov za nadaljevanje pogajanj 
 
Pogajanja za spremembe KP za kulturne dejavnosti se nadaljujejo v ponedeljek, je povedal 
Doro Hvalica. Rešene so tudi vse ostale zadrege pri vodenju pogajalske skupine. Na dnevnem 
redu pogajalske komisije je ureditev statusa prvakov, plačevanje nadomestila za delo 
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sindikalnim zaupnikom in imenovanje odbora za razlago KP. Nabor delovnih mest je 
umaknjen in prestavljen na naslednji krog pogajanj. 
 

6.  S K L E P : 
 

Pogajalska skupina Sindikata GLOSA za spremembe in dopolnitve KP za kulturne 
dejavnosti v RS je naslednja:  
 
Doro Hvalica - vodja 
Elizabeta Fičur – namestnica vodje 
 
Marko Simčič, član, Igor Samobor – namestnik (Gledališče in uprizoritvene dejavnosti) 
Andrej Sraka – član, Franci Krevh – namestnik (Glasbeno scenska dejavnosti) 
Špela Razpotnik- članica, Janez Dolinšek  - namestnik (Knjižnice) 
Estera Cerar, članica, Milena Končina, namestnica (Kulturna dediščina) 
Janez Kocjan  - član (tehnični sektor) 
 
Denis Miklavčič – strokovni sodelavec 

 
Točka 5 

 
Pogovor in obravnava zadreg pri nudenju pravne pomoči na OO Ljubljana in okolica 
 
Andrej Sraka je predstavil kar nekaj primerov iz ljubljanske Opere in baleta, ko člani niso bili 
zadovoljni z ravnanjem pravne službe območne organizacije. Konkretno, ko so imeli opravka 
z Igorjem Vreskom. Šlo je za nujne primere, ki so bili vezani na rok. Na pritisk članstva je 
moral poiskati drugo pravo svetovanje in ga dodatno plačati, ker prizadeti niso želeli več na 
območje. Nekateri so nezadovoljstvo izrazili tudi z izstopom iz sindikata. 
 
V nadaljnji razpravi, v kateri  in sodelovali: Marko Simčič, Stane Zupančič, Doro Hvalica, 
Janez Kocjan, Nadja Strajnar Zadnik, so prisotni skušali ugotoviti dejstva in predlagali, kako 
ravnati v bodoče. 
 
Sprejeta so bila naslednje priporočila in ugotovitve: 
 

 V Območno organizacijo Ljubljana in okolica sodi največ članov Sindikata Glosa, zato 
si pravna služb ne sme dovoliti, da bi slabo opravljala svoje delo. Ko so ljudje v stiski, 
je izjemno pomembna strpna komunikacija z njimi.  

 
 Raven pravne pomoči se je bistveno znižala. Delno temu botrujejo objektivne okoliščine 
(zmanjšanje števila pravnikov.) Res pa je tudi, da velikokrat priskočijo na pomoč 
članom, ki sodijo v druga območja, ker jih tam ne zadovoljijo z ustreznimi odgovori.  

 
 Vsekakor bi bilo dobro, da bi se člani držali postopkov, ko zaprosijo za pomoč, 
upoštevajoč veljavni pravilnik o nudenju pravne pomoč, ki ga lahko dobijo na spletni 
strani območne organizacije. Vse informacije lahko dobijo pri svojem sindikalnem 
zaupniku oz. predsedniku območnega odbora Marku Simčiču. 

 
 Če bo glavni odbor v nadaljevanju prisiljen zaostriti odnos do Območne organizacije 
ZSSS Ljubljana in okolica, bo potrebno za nemoteno delovanje sindikata vzpostaviti 
pogodbeni odnos  s  pravnikom, ki bo imel ustrezne  izkušnje. Ker je pravna pomoč ena 
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temeljnih postavk, zaradi katerih se zaposleni vključujejo v sindikat,  je treba storiti vse, 
da bo to delo ustrezno in strokovno pokrito. 

 
 Marko Simčič in Andrej Sraka naj se poskušata osebno posvetovati z Igorjem Vreskom 
in ugotoviti, kakšen del posla v tem trenutku še lahko opravi za člane iz SNG Opera in 
balet. 

 
Točka 6 

 
Razno 
 
Glavni odbor je izrazil zaskrbljenost, ker ministrica za kulturo še vedno ni našla časa, da bi se 
sestala s predstavniki sindikata Glosa in predlaga, da se ji ponovno piše in o tem obvesti tudi 
kabinet predsednika vlade. Na pogovoru je namreč potrebno odprti celo vrsto vprašanj, ki so 
pomembna v tem mandatu. 
 
Marko Simčič, ki je sodeloval v skupini, sestavljeni iz predstavnikov FIA in FIM, je seznanil 
glavni odbor, da je skupina pripravila manifest o statusu umetnika v evropski uniji. V tej 
skupini je sodelovalo 12 različnih držav. Dokument se še vedno uporablja kot osnutek, lahko 
ga pa uporabljamo javno, dokler ne bo dokončno potrjen na organih FIE in FIM-a. Ker je 
dokument v angleškem jeziku, je glavni odbora sklenil, da Marko Simčič poskrbi za prevod in 
z njim seznani člane glavnega odbora. Če v roku ne bo pripomb, se smatra, da je dokument 
potrjen. 
 
Glavni odbor priporoča, da  Andrej Sraka čim prej uredi formalnosti v zvezi z ustanovitvijo 
konference glasbenikov in vzpostavi stik z evropsko organizacijo na tem področju. 
 
Ugotoviti je potrebno, če je za pogajanja in sprejem sprememb in dopolnitve odprta tudi KP 
za okolje in prostor, kamor sodijo člani s področja varstva narave, da bi pri pripravi sprememb 
že lahko sodelovali predstavniki zaposlenih, dokler ne pridobimo odločbe o 
reprezentativnosti. Glede omenjenega vprašanja se bo predsednik Doro Hvalica zglasil pri g. 
Ščernjaviču, posredoval pa bo tudi na Ministrstvu za javno upravo, da bi postopek za izdajo 
odločbe o reprezentativnosti čim prej zaključilo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30. 
 
 
Zapisala:         Predsednik: 
Jožica Anžel l.r.        Doro Hvalica l.r. 


