
 
 

 
 

 

 

Ljubljana, 13. junija 2017  

 

 

 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki v kulturnih organizacijah, 

 

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) vabi na  

 

 

RAZŠIRJENO SEJO SINDIKALNE KONFERENCE KULTURNIH ORGANIZACIJ SVIZ  

(s točko dnevnega reda: Proti podcenjujočemu odnosu do kulture in za odpravo anomalij)  

 

 

ki bo potekala v torek, 20. junija 2017, z začetkom ob 13.00 uri, pred sedežem Vlade RS na 

Gregorčičevi ulici 20–25, v Ljubljani.  

 

 

 

Zaradi dogajanja na pogajanjih za odpravo anomalij v plačnem sistemu za kulturo, na katerih 

je vladna stran sindikate soočila z žaljivim ultimativnim stališčem, da za delovna mesta s 

področja kulture namenja zgolj 106 tisoč evrov ali 0,15 odstotka od vsote 70 milijonov evrov, 

ki je po lanskem dogovoru med vlado in sindikati zagotovljena za odpravo anomalij v 

plačnem sistemu javnega sektorja, SVIZ po sklepu predsedstva Sindikalne konference 

kulturnih organizacij SVIZ sklicuje izredno sejo sindikalnih zaupnic in zaupnikov v kulturnih 

organizacijah. 

 

Seja bo izpeljana v sklopu protestnega shoda zaposlenih v skupini J ter pomočnic in 

pomočnikov vzgojiteljic »SKUPAJ za plače!«, ki ga organizira Konfederacija sindikatov javnega 

sektorja, katere član je SVIZ. S sodelovanjem na shodu bo Sindikalna konferenca kulturnih 

organizacij Vladi RS prenesla ogorčenje in odločno nasprotovanje podcenjujočemu odnosu 

oblasti do ustvarjalk in ustvarjalcev, strokovnjakinj in strokovnjakov ter tehničnega, 

administrativnega in računovodskega osebja na področju kulture. Sindikalna stran je vladno 

že opozorila, da je z ultimatom pri 106 tisoč evrih, ki je za zaposlene v kulturi povsem 

nesprejemljiv in žaljiv, blokirala pogajanja, saj je s tem onemogočila vse poti do iskanja 

kompromisa. SVIZ predlaga za zaposlene na področju kulture do vključno 26. plačnega 

razreda za odpravo anomalij pri skrajno nizkih plačah zboristov, plesalcev, odrskih in scenskih 

delavcev, konzervatorskih, arhivskih in muzejskih tehnikov in drugih dodatnih 1,05 milijona 

evrov za plače na letni ravni, kar še zmeraj predstavlja le 1,5 odstotka od vsote 70 milijonov. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Vljudno torej povabljeni, da se nam v torek, 20. junija 2017, ob 13.00 uri pridružite pred 

sedežem Vlade RS. Pričakujemo vas vse sindikalne zaupnice in zaupnike ter čim več 

dodatnih predstavnic in predstavnikov posameznih zavodov. Če se shoda morda ne morete 

udeležiti, svojo odsotnost, prosimo, pravočasno sporočite strokovni sodelavki SVIZ Tanji 

Bukač po e-pošti tanja.bukac@sviz.si . 

 

SVIZ Slovenije bo povrnil stroške v skladu s Pravilnikom o povračilu stroškov funkcionarjem in 

članom SVIZ Slovenije za udeležbo na sindikalnih aktivnostih.  

 

Z lepimi pozdravi, 

 

Mojca Jenko,                                       Branimir Štrukelj,  

predsednica SK kulturnih organizacij                                               glavni tajnik SVIZ  
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