sporočilo za medije!

DIREKTOR SLOVENSKE FILHARMONIJE SE ŠE NI OPRAVIČIL ZAPOSLENIM
Tudi do srečanja, ki ga je prvi predlagal direktor SF, (še) ni prišlo

Ljubljana, 22. januarja 2016 – Ob izteku preteklega leta sta sindikata SVIZ in Glosa na direktorja
Slovenske filharmonije (SF) Damjana Damjanoviča naslovila protest zaradi njegovih žalitev v
omenjeni ustanovi zaposlenih glasbenic in glasbenikov ter zahtevo po opravičilu. Direktor SF se
je takrat v medijih pritoževal nad nesorazmerno odgovornostjo direktorjev v kulturi, ki da imajo
zvezane roke, in komentiral zaposlene, katerih obveznosti da so poljubne, odgovornost
nikakršna, časa za rovarjenje pa da imajo neomejeno. Direktor SF je v odzivu na pismo
sindikatov zapisal, da očitana mu izjava temelji na dejstvih ter ima zanjo dokaze, zato je
prepričan, da v njegovi izjavi ni nobenih žalitev, temveč gre le za oceno stanja in razmer, v katerih
dela. Hkrati s še nekaj dodatnimi pojasnili je predlagal tudi srečanje z vodstvom SVIZ-a in Glose.
Predsednik Glose Mitja Šuštar in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj sta v prvih dneh januarja
direktorju SF odgovorila in ponovila zahtevo po javnem opravičilu. Obveznosti in odgovornosti
zaposlenih so nesporno opredeljene v veljavnih predpisih in splošnih aktih SF, kar direktor SF
nedvomno ve, zato so njegove besede žaljive za vse zaposlene, ki se upravičeno čutijo
prizadete. Predstavnika sindikatov sta se odzvala tudi na predlog za sestanek in potrdila
pripravljenost na srečanje, na katerem bi se v dobro ugleda Slovenske filharmonije pogovorili o
razlogih za nastale nesporazume in konflikte med vodstvom SF in zaposlenimi. Predsednik Glose
in glavni tajnik SVIZ sta predlagala, da bi bili na sestanku poleg njiju prisotni tudi reprezentativni
predstavniki zaposlenih v SF, poleg vodij obeh sindikatov v ustanovi še člani delavskega
predstavništva. V kasnejših neformalnih pogovorih z direktorjem SF je le-ta oporekal možnosti
skupnega srečanja, ki bi se ga udeležili tudi člani delavskega predstavništva SF. Tega stališča
Glosa in SVIZ ne razumeta in zanj ne vidita nobenega argumenta, zato bosta vztrajala pri izvedbi
srečanja med direktorjem SF z vodji sindikatov ter z vsemi predstavniki zaposlenih.
V prilogi dodajamo še odgovor sindikatov Glosa in SVIZ z dne 7. januarja 2016 na pismo
direktorja Slovenske filharmonije.

Za Gloso in SVIZ:
Mitja Šuštar in Branimir Štrukelj

