SKLEPI
43. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 25. 2. 2020
SKLEP št. 185:
Svet bo zapisnika 41. in 42. seje potrjeval na naslednji seji.
SKLEP št. 186 s pojasnilom:
Svet Slovenske filharmonije na Program dela in finančni načrt Slovenske filharmonije za leto 2020 daje
soglasje s pridržkom in vodstvu nalaga, da se v spremenjenem delu programa za Orkester Slovenske
filharmonije dodatno uskladi z Ministrstvom za kulturo.
Pojasnilo:
Svet SF se je v sklopu izdaje soglasja Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2020 znašel v
nepričakovani in nenavadni situaciji. Program dela, ki ga je dne 7. 2. 2020 predložilo vodstvo SF, v
pomembnem delu znatno odstopa od tistega, ki ga je vodstvo SF predložilo Ministrstvu za kulturo in na
podlagi katerega je bila izdana Odločba o financiranju z dne 19.12.2019. Svet SF je zato pozval vodstvo
SF, da predhodno pridobi mnenje o ustreznosti programa dela za Orkester SF s strani Strokovnega sveta
SF, ki ima to pristojnost določeno v 20. členu Akta o ustanovitvi SF. Strokovni svet SF je dne 15. 2. 2020
na korespondenčni seji soglasno izglasoval mnenje, da je sprememba programa v delu, ki opredeljuje
jesensko abonmajsko sezono, neustrezna. »V skladu z odločbo Ministrstva za kulturo in po strokovni
presoji obstoječih smernic (praznovanje 250. letnice Beethovnovega rojstva in posledično uvrstitev
njegove Pastoralne simfonije – ta zaseda v zgodovini razvoja Slovenske filharmonije posebno mesto,
porast deleža slovenskih glasbenih del, praznovanje 120. letnice rojstva skladatelja Lucijana Marije
Škerjanca, porast števila abonentov in pomlajevanje občinstva na podlagi izrazitih programskih smernic)
ne soglašamo s programom in bistvenimi spremembami, ki jih je pripravil g. Bekavac. Podpiramo
program, ki nam ga je predstavil umetniški vodja g. Hvala in ki je na Ministrstvu za kulturo prejel
pozitivno oceno. Opozarjamo na nepopravljivo škodo, ki nastaja zaradi odpovedi dogovorjenih
koncertov in sodelovanj s tujimi agenturami in na moralno odgovornost do slovenskih skladateljev, ki so
že prejeli naročilo, nato pa jim je bilo odpovedano. Pričakujemo torej, da bo v celoti izveden program, ki
je zasnoval g. Hvala in je že bil predstavljen in pozitivno ocenjen. Na program Zbora SF nimamo
pripomb.« Mnenje je posredoval Andrej Petrač, predsednik Strokovnega sveta SF.
SKLEP št. 187:
Svet potrjuje Letno poročilo Slovenske filharmonije za leto 2019.
SKLEP št. 188:
Svet soglaša s prodajo oz. odpisom osnovnih sredstev po predloženih seznamih, s tem da se iz seznama
za prodajo izvzame inv. št. 1912.
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