
Stavkovni odbor s pošiljanjem tega  

 

SKLEPA O ZAČETKU STAVKE 
zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije (SF) 

 
 

 

Direktorju Slovenske filharmonije, Damjanu Damjanoviču  

Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana  

Svetu Slovenske filharmonije, predsednik Otmar Zorn 

Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana 

in  

Republiki Sloveniji, Vladi RS, Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana in Ministrstvu za 

kulturo, minister Anton Peršak, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana   

ter 

Sindikatoma GLOSA Kongresni trg 10 in Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana in SVIZ 

Kongresni trg 10 in Oražnova 3, 1000 Ljubljana 

 

NAPOVEDUJE STAVKO 

dne 1. januarja 2017 

 

 

 

 

1. Sklep o začetku stavke je bil izglasovan v skladu s 3. odstavkom 2. člena Zakona o stavki 

(Ur. l. SFRJ, št. 23/91) dne 8.12.2016 s strani večine zaposlenih v orkestru SF kot delu 

organizacije oz. delodajalca Slovenske filharmonije (SF).  

 

2. Stavkovne zahteve – zahtevamo: 

 

I) Odstop direktorja Damjana Damjanoviča zaradi nepravilnega ravnanja, ki je v 

škodo ekonomsko socialnemu položaju zaposlenih 

 

 

II) Odstop članov sveta SF (Darja Koter, Karolina Šantl Zupan, Metka Šošterič, 

Otmar Zorn) zaradi nepravilnega ravnanja, ki je v škodo ekonomsko socialnemu 

položaju zaposlenih 

 

 

III) Prekinitev sodelovanja z dirigentom Urošem Lajovicem s.p. zaradi 

nepravilnega ravnanja, ki je v škodo ekonomsko socialnemu položaju zaposlenih 

 

 

 



IV)   Ugodno rešitev vseh aktualnih postopkov razporejanja zaposlenih na 

delovna mesta priznanih ustvarjalcev, kjer so zaposleni pogoje izpolnili, 

takojšnjo dokončno opredelitev do kriterijev ter ažurno izvajanje teh 

postopkov 

 

 

V)   Takojšnjo zagotovitev spoštljivega delovnega okolja, zakonitosti, 

transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF, kar bo 

zagotavljalo uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic delavcev in 

možnost uveljavljanja takih interesov iz dela 

 

 

3. Stavka se bo začela dne 1.1.2017 ob 16.00 uri oz. v času generalke in novoletnega koncerta 

in bo po sklepu zaposlenih, ki so sprejeli sklep o začetku stavke, končana istega dne ob 20.30 

uri oz. po času generalke in novoletnega koncerta.  

 

4. Udeleženci stavke se bodo zbirali v prostorih delodajalca oz. v prostorih, kjer se sicer 

izvaja delovni proces (Cankarjev dom). Med stavko bodo izvajali protestne aktivnosti. 

 

5. Stavkovne aktivnosti (v prvi vrsti zastopanje interesov zaposlenih in vodenje stavke ter 

morebitno dodatno oblikovanje in pošiljanje izjave o načinu zagotovitve minimuma 

delovnega procesa) vodi stavkovni odbor v sestavi:  

                                                                 

Marina Kopše, predsednica  

Klemen Hvala, član 

Rado Šteharnik, član 

Janez Podlesek, član 

Barbara Kresnik, članica  

                                                                        

 

 

 

Ljubljana, 08. december 2016. 
 

 

 

V imenu stavkajočih, stavkovni odbor: 

 

 

Marina Kopše, predsednica 

Klemen Hvala, član 

Rado Šteharnik, član 

Janez Podlesek, član 

Barbara Kresnik, članica 

 

 


