IZJAVA
o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa
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

Glede na dejstvo,
da ni povsem jasno, ali stavkajoče zavezuje 7. člen Zakona o stavki, ter da v nam znanih
zakonih ali na zakonih temelječih odlokih skupščine družbenopolitične skupnosti nismo
uspeli zaslediti predpisanega načina zagotavljanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena Zakona
o stavki, niti v nam znanih splošnih aktih oziroma kolektivnih pogodbah v skladu z zakoni
določenih del in nalog iz prvega odstavka 7. člena Zakona o stavki, niti načina njihovega
opravljanja med stavko
smo mnenja,
da posebnih obveznosti iz tega naslova, upoštevajoč 2. in 77. člen Ustave RS, nimamo.
Kljub temu bomo v času stavke, iz previdnosti in v dobri veri, glede na naravo in obseg
stavke, ter v povezavi z njo, skušali smiselno zagotavljati predvsem varnost ljudi in
premoženja (to sicer ne sodi med naše siceršnje naloge), po predhodnih poskusih usklajevanja
s poslovodnim organom in ministrstvom/ministrom za kulturo, po potrebi pa tudi z organom
upravljanja. Sicer ne vidimo možnosti, kako bi lahko naša stavka ogrozila nenadomestljive
pogoje za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij, ali celo izpolnjevanje
mednarodnih obveznosti, ali varnost ljudi in premoženja. Iz tega razloga s strani
poslovodnega organa, organa upravljanja in ministrstva/ministra za kulturo v zvezi z zgornjim
mnenjem pričakujemo morebitne pravočasne protiargumente in/ali protipredloge, ki bodo
zaplete v zvezi s 7. členom Zakona o stavki lahko ustrezno in pravočasno preprečili.

Ljubljana, 13. december 2016
V imenu stavkajočih, stavkovni odbor:
Marina Kopše, predsednica
Klemen Hvala, član
Rado Šteharnik, član
Janez Podlesek, član
Barbara Kresnik, članica

