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SINDIKALNA KONFERENCA KULTURNIH ORGANIZACIJ SVIZ SLOVENIJE 
 
 
                                                                            Ljubljana, 25. 10. 2018 
                                                                                                                           Številka: Z1/2018 
 

 

Z A P I S N I K 
1. SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNE KONFERENCE KULTURNIH ORGANIZACIJ SVIZ 

SLOVENIJE, 
ki je bila 25. 10. 2018 ob 14.00 uri v prostorih SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, Ljubljana 

 

 

Navzoči člani/članice predsedstva SKKO: navzočih je bilo 5 članov predsedstva SKKO od skupno 7, in 

sicer: mag. Mojca Jenko, Martin Pungerčar, Marija Režek Kambič, Drago Štimec, Matjaž Šparovec.  

Opravičeni: Marina Kopše, Roman Mežnar.  

Navzoči vabljeni: Branimir štrukelj (glavni tajnik), Nadja Götz (strokovna služba SVIZ), Anja Korošec 

(strokovna služba SVIZ). 

Lista prisotnosti je priloga zapisnika.  

 

Sejo je vodila predsednica SKKO SVIZ, mag. Mojca Jenko. 

 
 
K 1) Potrditev dnevnega reda  1. seje predsedstva SKKO SVIZ 
 
Gradivo: 

➢ vabilo na 1. sejo predsedstva SKKO SVIZ – s predlogom dnevnega reda 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
Dnevni red: 

1. Imenovanje podpredsednikov SKKO 
2. Stavka 4. 12. 2018  
3. Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe republike Slovenije v 

kulturi 
4. Razno 

 
 
Predsednica SKKO je predlagala, da se zapisniki sej predsedstva SKKO potrjujejo korespondenčno, 
ker se predsedstvo ne sestaja tako zelo pogosto, zato predlaga, da se potrdijo v roku 1 tedna po prejemu 
predlogu zapisnika. 
 
Predsedstvo SKKO je soglasno sprejelo 
 

Sklep št. 1:  
 
Predsedstvo SKKO zapisnike svojih sej potrjuje korespondenčno, in sicer v roku enega tedna 
od prejema predloga zapisnika. Po potrditvi zapisnika se le ta objavi na spletni strani SVIZ v 
rubriki SKKO.   
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K 1) Imenovanje podpredsednikov SKKO 
 
 
Predsednica SKKO je predlagala, da se imenujeta dva podpredsednika SKKO, in sicer Marina Kopše 
za področje umetnosti ter Matjaž Šparovec za področje premične in nepremične dediščine.  
 
Predsedstvo SKKO je soglasno sprejelo 
 

Sklep št. 2:  
 
Predsedstvo SKKO za podpredsednika SKKO v mandatnem obdobju 2018 - 2022 imenuje Marijo 
Režek Kambič in Matjaža Šparovca.  

 
 
 
K 2) Stavka 4. 12. 2018  
 
 
Predsednica SKKO je podrobno pojasnila razloge, zakaj stavka v dejavnosti kulture do danes še ni bila 
izglasovana. Pojasnila je tudi, da so bile zahteve za spremembo KPK posredovane na MK dne 
31.1.2018, odgovor smo prejeli šele po posredovanju na MK, v katerem so pojasnili, da MK ni pristojno 
za pogajanja. SVIZ je 8. februarja 2018 na takratnega predsednika vlade naslovil dopis o položaju 
kulture, žal njegovega odgovora nismo prejeli. Pogajanja o stavkovnih zahtevah so se nato zaradi 
odstopa predsednika vlade prekinila marca 2018.  
  
Ob nastopu nove vlade je SVIZ oktobra 2018 za dejavnost vzgoje in izobraževanja napovedal nov 
stavkovni val, in sicer od 4. – 6. 12. 2018. Stavki na ta dan so se pridružili tudi drugi sindikati javnega 
sektorja. Postavilo se je vprašanje, ali bi se tokratni stavki pridružila tudi dejavnost kulture. Predsednica 
SKKO je zato na sindikalne zaupnike naslovila informativno povpraševanje za opredelitev članstva, ali 
bi se tudi kultura pridružila stavki 4. 12. 20118, Na podlagi prejetih odgovorov sindikalnih zaupnikov je 
ugotovila, da se je večina zaposlenih v zavodih, kjer je organiziran SVIZ opredelila za stavko.   
 
Glavni tajnik SVIZ je predstavil trenutno aktualno dogajanje na pogajanjih za razrešitev stavkovnih 
zahtev. Predstavil je problem skupnih oziroma ločenih pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev. SVIZ, 
tako kot tudi vsi ostali sindikati v KSJS, vztrajamo pri ločenih pogajanjih, saj na ta način branimo pravico 
reprezentativnih sindikatov, da se pogajajo za področja in za zaposlene, za katera imajo pridobljeno 
reprezentativnost.   
 
Predstavil je zahteve, ki jih zagovarja SVIZ: dvig osnovnih plač na delovnih mestih do vključno 26. PR 
za še dodaten plačni razred, dvig za 2 plačna razreda na delovnih mestih od 26. PR navzgor in na 
celotni VII/2; dvig za 3 plačne razrede na delovnih mestih v VIII ali IX. tarifni skupini. Prav tako 
zahtevamo, da se tako kot na področju vzgoje in izobraževanja tudi na kulturi razkoraki med 2. in 3. 
nazivom povečajo na maksimalen možen razpon 3 plačnih razredov na VII/2 tarifni stopnji. Dodatna 
zahteva se nanaša na povišan regres za letni dopust v letu 2019 v višini 1050,00 EUR za vse tiste, 
katerih plača je nižja od minimalne plače.  
  
Vladna stran je na zadnjih pogajanjih dne 23. 10. 2018 predstavila svoj protipredlog. Zaradi dodatnih 
zahtev drugih sindikatov, ki so bistveno povečali finančne učinke zahtev (vladna ocena je, da po novem 
zahteve sindikatov znašajo 970 mio EUR), je zavrnila zvišanje za 1 PR do vključno 26. PR; pristala je 
na zvišanje za 2 PR nad 26. PR; pristala na zvišanje za 3 PR na VIII in IX; pristala je na povečanje 
razkoraka med posameznimi nazivi v VIZ, kulturi in sociali. Vlada je zavrnila zahteve za zvišanje 
nekaterih dodatkov; prav tako je zavrnila zvišanje za 8% na podlagi ZUJF. Vladni predlog zvišanja plač 
pogojuje s predlogom za zamrznitev redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega dela do 10.2020, prav tako vztraja na trajnem zamiku izplačila napredovanj na 
december tekočega leta. S podaljšanjem varčevalnih ukrepov bi vlada kompenzirala del splošnih dvigov 
plač. Ambicija vlade je, da bi pogajanja zaprli pred prvim stavkovnim valom v mesecu decembru 2018. 
Problem je, ali bo zbran zadosten kvorum za realizacijo stavkovnega sporazuma v KPJS. Zvišanja plač, 
v kolikor bodo dogovorjena, bodo postopna, v dveh - treh korakih. Ni jasno, kdaj se bo realiziral dvig 
razkoraka med nazivi.  
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Glavni tajnik je pojasnil, da se pogajanj, ki se nanašajo na razrešitev stavkovnih zahtev, lahko udeležijo 
le sindikati, ki imajo napovedano stavko. Problem je, da za kulturo ni oblikovanih stavkovnih zahtev. 
Tudi o tem se je potrebno opredeliti v okviru predsedstva.  
 
Predsednica SKKO je pojasnila, da stavkovnih zahtev formalno ni sprejetih in oblikovanih, da pa kultura 
ves čas zagovarja in zahteva pravično vrednotenje delovnih mest, ohranitev veljavnih razmerij med 
delovnimi mesti (na vseh stopnjah izobrazbe). Članstvo pričakuje, da bo lahko enkrat končno stavkalo 
in se želijo pridružiti splošni stavki.  
 
Glavni tajnik je pojasnil, da je glasovanje o stavki v kulturi smiselno, na ta način bi članstvo imelo 
občutek, da aktivno sodeluje in zagovarja svoje interese. Stavkovne zahteve bi oblikovali glede na 
trenutne predloge za splošna zvišanja v kulturi (1-2-3), povečanje razponov med nazivi, povišan regres 
za letni dopust…  
 
Marija Režek Kambič je prosila za pojasnilo, ali je mogoče v okviru teh pogajanj odpraviti anomalijo pri 
konzervatorjih in konservatorjih - restavratorjih zaradi težjih delovnih pogojev (delo na terenu). Glavni 
tajnik je pojasnil, da to v okviru teh pogajanj ni mogoče, saj gre tu za splošne dvige, popravek za 
konservatorje in konservatorje - restavratorje  bi moral biti realizirano v okviru odprave anomalij.  
 
 
Predsedstvo SKKO je soglasno sprejelo 
 

Sklep št. 3:  
 
Predsedstvo SKKO je sprejelo poziv GSO, da odloča o glasovanju o stavki na področju kulture.  
 
Predsedstvo SKKO GSO predlaga, da sprejme sledeče stavkovne zahteve (zaenkrat oblikovano 
delovno, za sejo GSO bodo zahteve po potrebi še dopolnjene):  
- povišanje plač za 1 plačni razred na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda; 
- povišanje plač za 2 plačna razreda na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom in na delovnih 
mestih v VII/2 tarifni skupini; 
- povišanje plač za 3 plačne razrede na delovnih mestih v VIII. in IX. tarifnem razredu 
- povečanje razkoraka med nazivi na delovnih mestih v plačni skupini G2 na maksimalno 3 plačne 
razrede (npr: med višjim kustosom in svetovalcem);  
- izplačilo regresa za letni dopust v višini 1050,00 EUR za vse zaposlene, katerih plača je nižja od 
minimalne plače. 
 
Predsedstvo SKKO predlaga GSO, da glasovanje o stavki v zavodih s področja kulture poteka 
od 8.11.2018 do vključno 14.11.2018.  

 
 
 
K 3) Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe republike Slovenije v 
kulturi 
 
Gradivo:  

➢ Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe republike Slovenije v 
kulturi (posredovala predsednica SKKO po elektronski pošti) 

 
 
Predsednica SKKO je 2. 10. 2018 pozvala sindikalne zaupnike k opredelitvi do predloga zakona. Prejela 
je sledeča opozorila:  
- na 3. str. predloga: v register Unescove nesnovne dediščine ima SLO vpisani 2 enoti - poleg "Loškega 
Pasijona" od decembra 2017 tudi "obhode Kurentov"; 
- iz knjižnične dejavnosti zelo pozdravljajo pozornost, ki je namenjena razvoju sodobnih knjižničnih 
storitev v potujočih knjižnicah; 
- na splošno predlog zakona pozdravljamo, vendar opozarjamo, da bo to le kaplja v morje, glede na 
stanje po toliko finančno suhih letih za kulturo;  
- iz lokalnih zavodov s področja kulture pa resno opozarjajo tudi na to, da razmerje financiranja lokalna 
skupnost : država v višini 50% : 50% pri današnji ureditvi financiranja občin ni dober; ob takem 
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financiranju bo kulturna dediščina lokalnega pomena še naprej propadala in eden od poglavitnih ciljev 
predloga tega zakona ne bo dosežen. 
 
Predlagala je, da se zakon podpre, vendar hkrati opozori na nekatere pomanjkljivosti v predlogu zakona.  
 
 

Sklep št. 3:  
 
Predsedstvo SKKO podpira predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe republike Slovenije v kulturi.  

 
 
 
K 4) Razno 
 
 
Predsednica SKKO je prosila, da člani predsedstva z namenom lažjega obveščanja v tajništvo SVIZ 
sporočijo tudi privatne elektronske naslove.  
 
Strokovna služba SVIZ naj Ministrstvo za kulturo vedno znova opozarja, da SVIZ ažurno obvešča in 
seznanja z novimi predlogi sprememb predpisov s področja kulture.  
 
Drago Štimec je opozoril  na nesprejemljivo ravnanje Ministrstva za kulturo, da roki za strokovne izpite 
niso bili razpisati že več kot eno leto. Glavni tajnika je pojasnil, da je SVIZ Ministrstvo za kulturo že 
večkrat pozval, vendar odziva z njihove strani ni bilo.  
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.40 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                         mag. Mojca Jenko 

Nadja Götz                                                          predsednica SKKO SVIZ  

 
 

 


