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1. Uvodni nagovor predsednice
Predsednica sindikata Tina Kosi nagovori prisotne člane sindikata. Podrobneje predstavi
predvidene točke dnevnega reda in odpre 1. letno skupščino sindikata.
2. Seznanitev članstva z aktivnostmi delovanja sindikata v prvem letu obstoja
Predsednica predstavi izvedene aktivnosti v prvem letu obstoja, izpostavi postopek
pridobivanja članstva in s tem povezanega statusa reprezentativnosti.
Predstavi sklenjene pogodbe o zagotavljanju storitev računovodstva, pravnih in odvetniških
storitev.
Predstavi izdelavo spletne strani sindikata, ki je v zaključni fazi. Podrobneje stanje projekta
izdelave predstavi Saša Nabergoj, ki pove tudi, da bo spletna stran predvidoma pripravljena za
objavo v mesecu septembru.
Predsednica sindikata izpostavi še pomembnost delovanja posameznih sekcij sindikata,
odzivnost članstva, izvajanja aktivnosti za povečanje članstva.
3. Predstavitev ključnih pravnih vprašanj in predlogov pravne pisarne
Predstavnik pravne pisarne Primož Obreht predstavi nekaj ključnih pravnih vprašanj, s katerimi
se je pisarna srečala v dosedanjih postopkih, v katerih je svetovala članom sindikata.
Glede delovnopravnega statusa vodstvenih poklicev plačne skupine B pove, da je negotovost
glede statusa posameznika po prenehanju mandata na položaju stalnica in skupna točka
vodstvenim poklicem plačne skupine B. V kolikor bi se trenutna ureditev želela spreminjati, bi
bilo to verjetno smiselno za celotno plačno skupino, ne samo znotraj kulture in umetnosti.
Pojasni tudi status posameznika v postopkih tožb v primeru neizbire ali predčasne razrešitve.
Glede umestitev v plačni razred pove, da sam zadevo vidi iz dveh zornih kotov – prvi je ureditev
plačnih razmerij znotraj poklicev menedžerjev v kulturi in umetnosti, drugi pa umestitev glede
na ostale poklice, zlasti strokovne delavce znotraj organizacij.
Na skupščini je bil dosežen dogovor, da pravna pisarna pripravi osnutek predloga zakonodajne
spremembe, ki bi uredila položaj poklica na podlagi »odmika za 5 razredov« od plačnih
razredov strokovnih delavcev znotraj organizacij.
4. Predstavitev težav sindikata
Predsednica izpostavi izpise iz sindikata, do katerih je prišlo zaradi opozoril glede neplačevanja
članarin.
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Izpostavi, da je plačevanje članarin edini vir prihodkov sindikata in da sindikat brez članarin ne
more delovati.
Pojasni tudi višine prihodkov po posameznih postavkah, odhodke po posameznih postavkah in
povzame letno poročilo.
5. Aktivnosti za naprej
Na skupščini je sprejet dogovor, da bo v sklopu delovanja pravne pomoči članom organizirano
brezplačno izobraževanje za člane. Izobraževanje bo izvedla pravna pisarna, osredotočeno pa
bo na osnove področij delovnega prava, internih aktov, varstva osebnih podatkov, varstva pri
delu, relacij organov znotraj organizacij, predpisov na področju naročanja, integritete,
preprečevanja korupcije …
Izobraževanje se bo izvedlo v Knjižnici Celje 18. 11. 2020.
6. Dialog z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za javno upravo
Na skupščini je sprejet dogovor, da bo sindikat aktivno pristopil k vzpostavitvi intenzivnega in
trajnega dialoga z resornim ministrstvom za iskanje skupnih rešitev, ki bodo pripomogle k
izboljšanju položaja poklicev, ki jih zastopa sindikat.
7. Uroš Korenčan bo pripravil apel ustanoviteljem, ki so zadolženi za imenovanje direktorjev,
glede vodenja postopkov imenovanja direktorjev, ki naj bodo transparentni in pravočasni.
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