
 

 
S K L E P I 

 
44. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 12. 3. 2020 

 
 
SKLEP št. 195: 
Svet se je seznanil s postopkom, ki teče v zadevi opr. št. I Pd 1249/2018. Svet ugotavlja, da ima za vodenje 
postopka direktorica polna pooblastila. 
 
SKLEP št. 196: 
Svet ugotavlja, da še ni prejel strokovnih mnenj za posamične odločbe s strani Strokovnega sveta. Svet 
bo zato nadaljeval z obravnavo pritožb takoj, ko bo prejel zaprošena mnenja. 
 
SKLEP št. 197: 
Svet bo v primeru zaostrenih razmer v državi o pomembnih zadevah odločal korespondenčno in bo 
lahko navkljub Poslovniku o delu Sveta Slovenske filharmonije sklepal tudi o več zadevah na posamezni 
korespondenčni seji. Sklic takšne korespondenčne seje predlaga predsednik sveta ali namestnica 
predsednika sveta. Ta sklep velja do umiritve razmer. 
 
SKLEP št. 198: 
Svet potrjuje naslednjo izjavo, ki sta jo uskladila predsednika Sveta in Strokovnega sveta Slovenske 
filharmonije:  
 
»Prvenstvene naloge Sveta Slovenske filharmonije v skladu z 18. členom Akta o ustanovitvi Slovenske 
filharmonije so med drugim tudi, da nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda, spremlja, analizira in 
ocenjuje delovanje zavoda, ocenjuje delo direktorja in druge. Strokovni svet ima na prvem mestu 
omenjenega Akta v 20. členu nalogo spremljanja in ocenjevanja delovanja javnega zavoda in politiko 
njegovega ustanovitelja, ugotavljanje ustreznosti strateškega načrta in programa dela ter obravnavo 
vprašanj s področja strokovnega dela javnega zavoda. 
 
Svet SF je na svoji seji 20. 11. 2019 izglasoval sklep št. 167: "Svet ugotavlja, da je direktorica navkljub 
opozorilom članov Sveta v zadnjem letu večkrat neustrezno komunicirala z javnostjo in s tem povzročila 
škodo ugledu Slovenske filharmonije."  
 
Člani obeh svetov ugotavljamo, da se zavajajoče, netočno in škodljivo komuniciranje direktorice 
Slovenske filharmonije nadaljuje. Neposredno obračunavanje s svetoma kot celoto ter njunimi 
posameznimi člani v medijih in interno z nagovarjanjem in manipulacijo zaposlenih, so poskusi 
oddaljevanja javnosti od nespornih dejstev, ki sta jih oba sveta v sklopu svojih pristojnosti zaznala in 
izpostavila ter na njihovi podlagi direktorici izglasovala nezaupnico ter jo pozvala k odstopu. Delovanje 
obeh svetov je popolnoma transparentno in za javnost odprto, vsi sklepi Sveta SF so javnosti ves čas 
dostopni. 
 
Člani obeh svetov ostro zavračamo potvarjanja dejstev ter namigovanja na nekakšne domnevne "osebne 
interese", koruptivnost, neetičnost, nestrokovnost in nenazadnje dvom o primernosti članov svetov. 
Deklarativno zanikamo navedbe gospe Marjetice Mahne in zapise na podlagi njenih izjav, ki že daljše 
obdobje dobesedno zaničujejo strokovno, zavzeto, resno in v korist Slovenske filharmonije usmerjeno 
delo Sveta in Strokovnega sveta zavoda.  
 



Direktorica je odpovedala kar nekaj izvedb in dogovorov o sodelovanju z umetniki, ki so bili s strani 
umetniškega vodje Klemena Hvale že uvrščeni v program ze leto 2020 in predstavljeni na Ministrstvu za 
kulturo novembra 2019. Ministrstvo je s pomočjo komisije ta program ocenilo in na podlagi te ocene 
izdalo odločbo o financiranju. Strokovni svet je na pobudo Sveta SF spremembe tega programa zavrnil 
kot neustrezne. Popolnoma namreč porušijo koncept, ki se je že v aktualni sezoni izkazal za zelo 
uspešnega, saj je število abonentov in prodaja vstopnic porasla drugo leto zapored. Z odpovedjo že 
dogovorjenega in na MK ocenjenega in ovrednotenega programa ter sodelovanj uglednih umetnikov, je 
direktorica zavodu povzročila moralno in materialno škodo. 
 
Iz 12. člena akta o ustanovitvi SF je razvidno, da je direktorica dolžna sprejeti strateški načrt. Kljub 
pozivom Sveta in Strokovnega sveta in jasno opredeljeni nalogi v Programu dela in finančnemu načrtu 
za leto 2019 pa tega v predpisanem času ni predložila, kar je v skladu s 35. členom ZUJIK razlog za 
razrešitev.   
 
Poudarjamo, da smo člani obeh svetov neodvisni in izkušeni strokovnjaki, v večini javni uslužbenci, ki 
nismo v nobenem poslovnem razmerju s Slovensko filharmonijo. Svet SF deluje v skladu s svojimi 
pristojnostmi kot avtonomni organ. Tako imenovani zunanji člani Sveta SF, smo bili imenovani na 
podlagi prijave na javni poziv Ministrstva za kulturo, članici Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije pa 
sta bili izvoljeni s strani zaposlenih v zavodu, kot to predvideva Akt o ustanovitvi. Člane strokovnega 
sveta so predlagala stanovska društva in organizacije (Društvo slovenskih skladateljev, Zveza Glasbene 
mladine Slovenije, Slovensko muzikološko društvo), dva člana pa sta bila izvoljena s strani zaposlenih v 
zavodu.  
 
Svet in Strokovni svet Slovenske filharmonije sta v skladu s svojimi pristojnostmi in v dobro Slovenske 
filharmonije podprla predlog ministra za kulturo za razrešitev gospe Marjetice Mahne z mesta direktorice 
Slovenske filharmonije.  Sklep Strokovnega sveta je bil sprejet soglasno, sklep Sveta pa s petimi glasovi 
za in enim proti. Vsakršno namigovanje na politično ali kako drugače podprto odločitev s tem v zvezi je 
neresnično, napačno in zlonamerno ter v škodo ugledu in delovanju Slovenske filharmonije.« 
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