
 

 

 
 

S K L E P I 

2. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 15. 4. 2021 

 

 

 
SKLEP št. 3:  
Svet potrdi zapisnik konstitutivne seje. 
 
SKLEP št. 4: 
V 6. členu Poslovnika o delu Slovenske filharmonije se doda 4. odstavek, ki se glasi:  
»Člani sveta in vabljeni na sejo so zavezani skrbno varovati vse osebne in druge podatke ter informacije, ki jih gradivo 
vsebuje, ne glede na to, ali se ti nanašajo na Slovensko filharmonijo, zaposlene v Slovenski filharmoniji ali na tretje osebe. 
Zavezani so, da prejetega gradiva ne bodo fotokopirali, skenirali, poslikali ali ga posredovali tretjim osebam oziroma ne 
bodo komurkoli na kakršenkoli način omogočili, da se z njim seznani.« 
 
SKLEP št. 5: 
V 10. členu Poslovnika o delu Slovenske filharmonije se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se 
glasita: 
»Člani sveta glasujejo o sklepih, stališčih, predlogih ipd. z za, proti ali vzdržan. 
 
Član sveta, ki se seje ni mogel udeležiti, lahko odda pisno stališče, preko predsednika oziroma njegovega namestnika.« 
 
SKLEP št. 6: 
11. člen Poslovnika o delu Slovenske filharmonije se spremeni, tako da se glasi: 
»Svet sprejme predhodno mnenje v postopku imenovanja direktorja.«  
 
SKLEP št. 7: 
V 13. členu Poslovnika o delu Slovenske filharmonije se v drugem odstavku na koncu doda besedilo: 
»razen v primeru ukrepov proti širjenju nalezljivih bolezni ali drugih primerljivih zunanjih  dejavnikov.« 
 
SKLEP št. 8: 
V drugem odstavku 14. člena Poslovnika o delu Slovenske filharmonije se na koncu odstavka doda 
stavek, ki se glasi: »Prisotni na seji ne smejo snemati poteka seje.« 
 
SKLEP št. 9: 
V zadnjem odstavku se v 14. členu Poslovnika o delu Slovenske filharmonije doda besedilo: »Do zvočnih 
zapisov lahko dostopajo člani sveta in vodstvo Slovenske filharmonije. Za hrambo zvočnih zapisov je odgovoren direktor.« 
 
SKLEP št. 10: 
V 15. členu Poslovnika o delu Slovenske filharmonije se na koncu prvega stavka doda besedilo: »razen v 
primeru postopka imenovanja direktorja.« 
 
SKLEP št. 11: 
Svet je sprejel spremembe Poslovnika o delu Slovenske filharmonije.  
 
 



 
SKLEP št. 12: 
Pritožbam vseh pritožnikov se ugodi, odločbe organa prve stopnje se odpravijo in se zadeve vrnejo 
organu prve stopnje v ponovni postopek.  
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