
 

 

 
S K L E P I 

4. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 9. 7. 2021 

 

 

SKLEP št. 16:  
Svet potrdi zapisnik 3. seje. 
 
SKLEP št. 17: 
Svet soglaša s cenami vstopnic proste prodaje in abonmajskih vstopnic Slovenske filharmonije v sezoni 
2021/22. 
 
SKLEP št. 18: 
Pritožba zoper odločbo št.  13/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 19: 
Pritožba zoper odločbo št. 16/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 20: 
Pritožba zoper odločbo št. 18/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 21: 
Pritožba zoper odločbo št. 23/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 22: 
Pritožba zoper odločbo št. 24/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 23: 
Pritožba zoper odločbo št. 25/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 24: 
Pritožba zoper odločbo št. 32/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 25: 
Pritožba zoper odločbo št. 33/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 26: 
Pritožba zoper odločbo št. 35/2020/2  z dne 31. 5. 2021 se zavrne. 
 
SKLEP št. 27: 
Presežek prihodkov nad odhodki, izkazan v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2020, se nameni za 
izvajanje in razvoj dejavnosti in sicer: 
1. za uskladitev virov sredstev s sredstvi, nabavljenimi v letu 2018 2.476,88 evrov, 

2. za uskladitev virov sredstev s sredstvi, nabavljenimi v letu 2019  7.265,13 evrov in 

3. za uskladitev virov sredstev s sredstvi, nabavljenimi v letu 2020  7.288,38 evrov. 

Del presežka v višini 230.144,63 evrov se v višini 90.000 evrov razporedi za vlaganje v 
opredmetena osnovna sredstva in v višini 140.144,63 evrov za programske in splošne stroške. 
Preostanek presežka v višini 20.000,00 evrov ostane nerazporejen. 



 

 
 
 
SKLEP št. 28: 
Svet podpira predlog direktorja, da se za častnega člana Slovenske filharmonije imenuje Vinka 
Globokarja. 
 
SKLEP št. 29: 
Svet se je seznanil z zadevo I Pd 1249/2018. Svet zavoda nima nobenih procesnih in materialnopravnih 
pristojnosti v delovnem sporu. Svet poziva direktorja, da deluje v skladu s svojimi pristojnostmi. 
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