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V Ljubljani, 29. novembra 2016.

PODPORA STAVKAJOČIM V SLOVENSKI FILHARMONIJI
Ob napovedani opozorilni stavki, ki so jo zaposleni v orkestru Slovenske filharmonije (SF)
izglasovali za ponedeljek, 5. decembra 2016, sporočamo javnosti:
Lanskega 22. decembra sta Sviz in Glosa zahtevala opravičilo direktorja SF, ker je brez
najmanjšega dokaza grobo žalil v tej ustanovi zaposlene glasbenice in glasbenike. Ob izrekanju
podpore tedanji ministrici za kulturo se je direktor pritoževal nad nesorazmerno odgovornostjo
direktorjev v kulturi, ki da imajo hkrati zvezane roke, in dodal: »Pri zaposlenih je obratno:
njihove obveznosti so poljubne, odgovornost nikakršna, časa za rovarjenje pa neomejeno«. Sviz in
Glosa, ki zastopata interese zaposlenih v Slovenski filharmoniji, sta od direktorja zahtevala
takojšnje javno in enoznačno opravičilo za neresnične in žaljive trditve, v nasprotnem primeru pa
napovedala uporabo vseh dopustnih sredstev, da bi zadostila zaposlenim v SF. Izjava direktorja je
neposredno žalila tudi vse druge zaposlene v kulturi, ki delajo pod istimi pogoji in pod istimi
zakoni.
Delavsko predstavništvo v SF je letošnjega marca izpeljalo glasovanje o primernosti Damjana
Damjanoviča, da še naprej opravlja funkcijo direktorja SF: skoraj 80 odstotkov zaposlenih mu je
izreklo nezaupnico. Sviz in Glosa sta od takratne ministrice za kulturo mag. Julijane Bizjak Mlakar
in sedanjega ministra Antona Peršaka zahtevala ukrepanje. Učinka ni bilo: direktor se še vedno ni
opravičil, njegov odnos do zaposlenih se ni izboljšal, s svoje funkcije – kljub našim skupnim
pozivom – ni odstopil in delovnih razmer ni normaliziral.
Zato so zaposleni v orkestru SF izglasovali opozorilno stavko za ponedeljek, 5. decembra 2016, s
pričetkom ob 19. uri (v času orkestrske vaje) in koncem ob 21.30 uri (oziroma po izteku časa,
predvidenega za orkestrsko vajo). Stavkovne zahteve so:




takojšnja zagotovitev spoštljivega delovnega okolja, brez žalitev in trpinčenja (mobinga);
takojšnja vzpostavitev zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter
upravljanja SF, ki bo zagotavljala uresničevanje pravic delavcev;
ugodna rešitev vseh aktualnih postopkov razporejanja zaposlenih na delovna mesta
priznanih ustvarjalcev, kjer so zaposleni pogoje izpolnili, ter ažurno izvajanje teh
postopkov.

V Sindikatu Glosa odločno podpiramo napovedano stavko in zahtevamo takojšnjo ureditev
razmer v SF. Storili bomo vse za obvarovanje članov / delavcev, zlasti pa jih bomo zaščitili pred
morebitnimi pritiski, povračilnimi ukrepi in drugimi napadi vodstva.
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