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  Poziv ob spreminjanju 
 

 Pravilnika o strokovnih komisijah 

 

 
Spoštovani, 

 
neprijetnim novicam z vašega konca ni videti konca. Pred dobrim tednom ste spet 

rokohitrsko, a v resnici premišljeno, potegnili nesprejemljivo potezo v neprimernem 

trenutku: tokrat ste udarili po Pravilniku o strokovnih komisijah, nazadnje spremenjenem 

pred slabima dvema letoma. 

 
Na kratko lahko rečemo, da zgolj znižujete standarde. Če so sedanje komisije sestavljale 

strokovne osebe, jih bodo po novem politične. Predsednika bo imenoval kar minister;  

število članov ste zmanjšali s 5 do 7 na 3 do 5, med njimi pa bosta vsakič tudi po dva 

uslužbenca vašega ministrstva, ki, posebno v tričlanskem organu, zlahka prevesita tehtnico 

vam v prid;  strokovnost, transparentnost in vsaj navidezno objektivnost ste pospravili, saj 

člani ne bodo več imenovani na podlagi javnega poziva, marveč samo na vaše povabilo;  

že predolge postopke odločanja boste še raztegnili. 

 
Svojim  – v zadnjem obdobju običajnim –  nedemokratičnim načinom postopanja, ko s 

časovnim pritiskom in s kvazijavno razpravo, brez možnosti konkretnega in korektnega 

sodelovanja samih članov komisij, stroke, sindikatov, civilne družbe in širše zainteresirane 

skupnosti, izsiljujete spremembe (pomembnih) predpisov, se niste izjalovili. Namesto da bi 

v težkih epidemičnih časih razreševali akutne oziroma zdaj že kronične težave slovenske 

kulture, brez utemeljenega razloga krčite pravice in strokovna merila, ne da bi vsaj skušali 

obrazložiti, kaj vas k temu žene. 
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Rajši se osredotočite na spoštljiv, enakopraven in profesionalen odnos do kulturnih 

institucij in kulturnikov;  na upoštevanje etičnih in strokovnih standardov pri kadrovanju 

na vodilne položaje v kulturno-umetniških ustanovah;  na uresničitev vseh tistih projektov, 

ki bi morali biti izvedeni že zdavnaj, a še vedno niso, čeravno bi imeli velik dejanski in 

simbolični pomen za slovensko kulturo in državo. 

 
Pozivamo vas k umiku navedenih sprememb. 

 

 

 
 

                              Mitja  Šuštar 
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