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Borovnica, 10.8.2020 

Spoštovani ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana, gospod Ravter! 

Najlepše se vam zahvaljujem za mojo poimensko izpostavljanje glavnemu vladnemu 
uradniku Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Na žalost mi to samo potrjuje sum, 
da se z listinskimi dokazili o nepravilnostih, ki so jih zagrešila vodstva v preteklih leti,  
niste seznanili (morda se niste želeli seznaniti) in ste pavšalne informacije najbolj 
verjetno dobili od vseh tistih, ki že leta, če ne celo desetletja, vlečejo našo ustanovo v 
globino brezna brez povratka z utežjo korupcije, nepotizma, zlorab položaja, odtujitev 
zavodske lastnine, zaposlitvenih nezakonitosti idr. okoli vratu. Zakaj dejstev  ne želite 
vedeti, ne morem soditi. Obsojam pa laži, zapisane spoštovanemu ministru za kulturo 
gospodu dr. Simonitiju, da sem eden tistih, ki je bil »navajen diktirat (vodit) ustroj in 
delovanje hiše«. Glede na to, da ste »ustaljene prakse prekinili in zajezili postopke 
samoupravljanja, legaliziral delovanje in prekinil nekatere finančne tokove«, me iskreno 
zanima v katere naštete okvire tukaj sodim jaz. V kolikor bi prebrali vsaj nekaj zapisnikov 
sej, moja pisma tako Sotošku, Roccu, trem ministrom za kulturo (Peršak, Prešiček, 
Poznič), v katerih sem opozarjal na eklatantne nepravilnosti, nezakonitosti, 
korupcijo, nepotizem, favoriziranje kadrov, ki temeljnih pogojev zaposlitve ne 
izpolnjujejo, delovno nesrečo s hudimi zdravstvenimi posledicami za zaposlenega (KI JE 
BILA PRIKRITA!!!), zamolčano bilanco stanja in ponovno uvedbo sanacijskega načrta, 
ukradeno sceno in neplačane kostume najete ali kupljene pod ceno s strani zaposlenih, 
nezakonite zaposlitve pomočnikov v mandatu vršilca dolžnosti gospoda Meserka, 
neupoštevanje cenika glede najema dvorane, za zdravje in življenje nevarno izvajanje 
pirotehničnih učinkov v zavodu (zaposleni izvajalec ni bil usposobljena oseba), 
nezakonito zaposlovanje šefa dirigenta…in nenazadnje v dveh mandatih sem kot član 
Sveta aktivno spremljal izvajanje DVEH!!! sanacijskih načrtov. Zato zapisane 
neresnice/laži še toliko bolj skelijo. 

Najprej, preden naštejem dejstva iz prejšnih let, naj vas spomnim na sodno poravnavo, ki 
smo jo sklenili zaradi tožbe, ki sem jo proti zavodu sprožil zaradi večletnega mobinga, ki 
se je vršil nad medoj izključno zato, ker sem javno in glasno na funkciji člana Sveta zavoda 
opozarjal na v zgornjem odstavku naštete nepravilnosti vodstev. Zato je na svoji  29. seji 
Svet SNG Opera in balet Ljubljana sprejel sklep 21: »Svet se je seznanil z aktualnim 
dogajanjem v zvezi s tožbo g. Keniga zoper JZ. Svet pozdravlja poravnavo med tožečo 
in toženo stranko, predvsem pa iskreno opravičilo aktualnega vodstva v imenu JZ. 
Opravičilo je sestavni del tega sklepa in se glasi: Ob prisotnosti članov Sveta zavoda 
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se opravičujemo Tadeju Kenigu za neprimerne odzive in nespoštljiva ravnanja 
prejšnjega vodstva, storjena med drugim tudi na seji Sveta zavoda. V prepričanju v 
dobro bodočega sodelovanja med operno hišo in člani Sveta zavoda želi novo vodstvo 
postaviti trde temelje za optimalno delovanje SNG Opera in balet Ljubljana. 

Menite, da bi se upal vložiti tožbo, če ne bi imel zanjo resnih dokazov? Bi se šli sodno 
poravnati, če določene zgoraj navedeno ne bi pilo vode? 
 
Ob nastopu vašega vedejevstva in nato mandata sem bil prepričan, da plujemo v pravo 
smer. Niti pod razno si nisem upal niti sanjati, da boste blatili moje ime v odsotnosti 
kakršnegakoli dokaza ali vsaj namiga nanj v tako kratkem času po končanju tožbe s sodno 
poravnavo. 
 
Naj še povem, da vse navedbe v tem pismu lahko podprem z listinskimi dokazili.  
 

Pa pojdiva od začetka: 

1. Opozarjanje da je Umetniški vodja opere podjetje ne fizična oseba 2013 

To je bilo prvo moje opozorilo, ko sem bil leta 2013 za prvi mandat imenovan v Svet JZ. 
Spoštovani maestro Šurbek v času opravljanja svojega dela v zavodu ni bil zaposlen, 
temveč je delo opravljal preko nekega d.o.o, iz katerega lastništva ni bilo videti, da je on 
dejansko pomočnik ravnatelja za področje opere. 14. Člen Sklepa o ustanovitvi JZ SNG 
Opera in balet Ljubljana govori o imenovanju pomočnikov. Menil sem, da se imenuje 
osebo, ne podjetja. No, to je g. Sotošek nato popravil s točko 2. 

2. Opozarjanje, da pomočnik ravnatelja za področje opere nima primerne 
izobrazbe za imenovanje skladno s 14. členom Sklepa o ustanovitvi JZ SNG 
Opera in balet Ljubljana 

14. člen: 

Pomočnik ravnatelja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje opere mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

»ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo 
oziroma magisterijem glasbene smeri,« 

 
Ne glede na to, da je kasneje Rocc tudi meni poslal v vednost Enic-Naric mnenje in ne 
nostrifikacije, kot je zelo rad zatrjeval nekdanji ravnatelj, še vedno menim, da nima 
primerne izobrazbe za zasedbo tega delovnega mesta. Vpogledal sem v kurikulum 
univerze in področja, kjer se je izobraževal in sem ga, kolikor sem pač lahko, primerjal s 
slovenskimi univerzitetnimi glasbenimi izobraževalnimi programi, ki so navedeni v 
v Klasiusu. Žal... Nehal sem pa takoj, ko so me kot člana Sveta napadli tako ravnatelj, kot 
Rocc kot nekateri drugi svetniki, češ da neutemeljeno blatim umetniškega vodjo. Jaz sem 
samo, in zdaj ta trenutek tudi, izražal svoje najbolj iskreno in pošteno mnenje. Zadnjih 
nekaj let je bilo v JZ skoraj prepovedano misliti s svojo glavo! In vračamo se nazaj! 
Zanimiv podatek pa k vsemu temu je to, da je odvetnik kolega iz orkestra prav pri 
zavrnitvi premestitve namesto priznanega ustvarjalca v zagovor pritožbe zapisal, da 
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Rocc nima primerne izobrazbe. Takratni ravnatelj Peter Sotošek Štular je vidno 
razburjen zahteval, da se to takoj konča in da bo ne glede na hudo žaljivo pritožbo 
spremenil svojo prvotno odločitev... ALI ni to zanimiva odložitev? 

 

3. Cenik zavoda, plačevanje na roko, delo mimo delovnopravne zakonodaje, 
oškodovanje JZ zaradi nesmiseln pogodb 

Leta 2015 sem prvič uradno na seji (pred tem neuradno na pogovorih) opozarjal na 
sprejemanje cenika in neustreznosti ter nespoštovanje cen iz cenika storitev, ki jih 
vsako leto potrdi Svet zavoda. Dobil sem podatke. Hranim jih še vedno! Pogodbe za 
Slovenija ima talent z JZ. Da so se lahko izognili izsiljevanjem po plačilu tehnike, tako mi je 
bilo predstavljeno s strani Janeza Rozmana, ki je koordiniral sodelovanje, so podpisali 
obrnjene pogodbe. Da je (bodite pozorni) SNG Opera in balet Ljubljana najemnik storitev, 
ne zavodsko podjetje pa izvajalec. Kako je lahko neko podjetje izvajalec storitve tehnične 
službe pri nas in za nas, če so večino delali naši zaposleni? 
Dobili smo zagotovila, da se je v preteklosti marsikaj dogajalo in da tako ne bo več. 
Odlično sem pomislil. Pa glej ga vraga, vsakič, ko so se v zavodu zgodile (tako imenovane) 
zunanje prireditve - dogodki, ki ne sodijo v dejavnosti za katere je zavod ustanovljen in 
NISO JAVNA služba - so nekateri zaposleni dobi(va)li večje ali malo manj velike 
vsote denarja v GOTOVINI!!! V javnem zavodu? Tako je. 
Ali ste seznanjeni s tem, da se je (ne naj bi) 19. januarja 2019, DJ UMEK poročil v 
dvorani SNG Opera in balet Ljubljana. Tudi to je  bila zunanja prireditev!!! Menim, da je to, 
pa čeprav gre za vodilnega, svetovno prepoznanega house didžeja, popolna degradacija 
več kot stoletne zgodovine te hiše! Oder je rezerviran za vrhunske glasbenike s področja 
resne (klasične) glasbe in baletne plesalce, ni pa kulisa za poroke! Pa ne samo to, ta 
dogodek se je celo krogu strokovnega sveta JZ s strani tretjega nadstropja naše hiše 
predstavljal kot vrhunska referenca/reklama za nas! To je bilo v osnovi zgrešeno 
vodstveno razmišljanje. 

 
4. Strateški načrt - zavajanje 

V času sprejemanja strateškega načrta je takratno vodstvo kolegiju orkestra v takratni 
sestavi predstavila novost, ki jo je velika večina zaposlenih sprejela kot dobrodošlo. Sef 
dirigent! 
Pod točko 2, Orkester - hišni dirigenti - glasbeni študij: "Za kontinuirano umetniško rast 
opernega orkestra smo, po posvetu s strokovnimkolegijem orkestra, poiskali primerno 
dirigentsko osebnost, ki bo kot šef dirigent skrbel za redno orkestrsko delo, s korepetitorji 
pa nadzoroval glasbeno pripravo solistov: k sodelovanju smo povabili Maestra Jaroslava 
Kyzlinka, češkega dirigenta z mednarodnim umetniškimi referencami. 

Glede na to, da so člani kolegija pisali zapisnike in jih pošiljali ostalim zaposlenim 
orkestrskim glasbenikom v vednost, sem vedel, da to, kar piše v Strateškem načrtu 2014- 
2018 ni res in je milo rečeno zavajanje, če ne čista neresnica. Kolegij je bil na enem 
sestanku seznanjen, da bo novost, ki jo vodstvo namerava uvesti, šef dirigent, da pa o 
imenih še ne bi naglas govorili. Na drugem sestanku, čez dober mesec, dva, pa smo v 
predlogu temeljnega dokumenta zavoda prejeli zgoraj zapisano besedilo.  Menim, da se 
strokovnih teles hiše ne sme izkorišati za doseganje zasebnih ciljev. 
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5. Zaposlovanje šefa dirigenta 

V naši hiši pravila igre v naprej niso bila določena. V tistem času je veljal še ZUJF, zato smo 
morali vse pogodbe, ki jih je zavod sklepal z izvajalci, potrditi na Svetu. Ker pa se je več 
kot očitno upravi mudilo zaposliti/angažirati šefa dirigenta, ki po besedah uprave pomaga 
umetniškemu vodji opere tudi pri ocenjevanju javnih uslužbencev - slednje je popolnoma 
skregano z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in s Sklepom o 
ustanovitvi, saj »pomočnik ravnatelja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje 
opere načrtuje, organizira in vodi strokovno delo solistov, orkestra in zbora. Ravnatelju 
predlaga odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega delovnega 
področja...« -, so njegov angažma želeli skrivaj zapakirati med vse ostale pogodbe, ki jih je 
bilo takrat res veliko, ne glede na to, da smo se vsi na seji strinjali, da šefa nujno 
potrebujemo, le doreči je bilo treba, katere so njegove dolžnosti, pravice in odgovornosti. 
Ko je takratni predsednik Sveta g. Lotrič to uvidel, smo sprejeli naslednje sklepe na 12. 
seji Sveta v prejšnji sestavi: 

»SKLEP 9: Svet je sprejel sklep, da se odločanje o pravilniku o podelitvi naziva šef 
dirigent prestavi.« 
»SKLEP 10: Svet je sprejel sklep, da do nadaljnjega daje soglasje za imenovanje šefa 
dirigenta le Svet javnega zavoda.« 
»SKLEP 11: Glede na to, da je svet na prejšnji seji že dal soglasje k podjemni pogodbi 
za šefa dirigenta, se šef dirigent postavlja s soglasjem Sveta, dokler zavod za tone 
izdela ustreznega pravilnika.« 
 
No... Vršilec dolžnosti je kršil sklepa 10 in 11!!!! Še več ... Gospod Meserko je zagotavljal, 
daje v luči dobrega gospodarja celo uspel z dogovorom, da bo svetovanje in taksativno 
naštete naloge iz pogodbe imenovani šef dirigent Jaroslav Kyzlink opravljal neodplačno. 
Na Svetu smo celo ugotovili, da se določene naloge /kot so sodelovanje pri 
dramaturškem oblikovanju sezon (vprašanje predsednika na Svetu glede porazno 
pripravljenega programa dela in finančnega načrta za 2019), prisotnost na sestankih 
strokovnega umetniškega kolegija (v sistemizaciji o tem ni ne duha ne sluha), kolegijih 
orkestra ter zbora po dogovoru z UMV, glede na podatke, ki so mi dostopni, ne poznam 
niti enega člana orkestra, ki bi zaradi zadnje alinee 2. člena pogodbe s šefom dirigentom 
dobil nižjo oceno od najvišje (sklepam, da je umetniški vodja ocenil akademske glasbenike 
sam)/ niso niti izvajale! 

Zanimiv je podatek, da se je vršilec dolžnosti z omenjenim pogodil in da "šef dirigent" 
opravljal neko delo za JZ nato neodplačno , hkrati pa je g. Meserko v drugi pogodbi 
dvignil plačilo za predstave (Carmen in Macbeth pogodba št. 469/2017, podpisan 
Sotošek Stular vs. Carmen in Macbeth, pogodba št. 152/2018, podpisan Meserko), ki jih v 
našem zavodu dirigira?! Je šlo tu morda celo za poslovno goljufijo, če ne celo za jasno 
korupcijsko tveganje (ko nekdo po eni pogodbi nekje delo opravi zastonj, pri istem 
delodajalcu pa je za podobno delo po drugi pogodbi celo nagrajevan z višjo vsoto kot 
pretekla leta , ko je bil plačan po prvo omenjeni pogodbi)? 

  



pismo ravnatelju – Kenig – 10.8.2020 

 

5 

6. Prikrita delovna nesreča, neresnična in dokazano prirejena gradiva za Svet 
zavoda 

Novembra 2017 smo se veliko ukvarjali s pirotehničnimi izdelki za odrske učinke. 
Ugotovili smo, da je do 6. redne seje Sveta v tej sestavi vodstvo zavoda Svet zavajalo in v 
gradivih navajalo neresnične podatke! Izvedeli smo, da sta do nedavnega to delo v zavodu 
opravljala rekviziterja, ki nista bila ustrezno usposobljena po Pravilniku o usposobljenosti 
o delu z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki. Vse do trenutka, ko se je na to začelo javno 
opozarjati, je to delal nek zunanji »strokovnjak«, za kogar se je šele na 5. seji Sveta 
izvedelo, da nima nikakršnega formalnega in državno prepoznanega znanja, niti veljavne 
licence, da bi takšna dela sploh lahko opravljal (neresnico je na Svetu javno nato priznal 
vodja tehnike g. Martinčič). Na vprašanja, ali se je v zadnjih letih zgodila kakšna nesreča, 
so bili sprva odgovori, da - razen neke male poškodbe pri premikanju praktikablov - ne. 
Pri drezanju v osje gnezdo smo preko tega, da je bila nesreča v Novem mestu, a brez 
posledic, prišli do podpisanih izjav vpletenih in do video in slikovnih dokazov ter do 
zdravniških potrdil o urgentni oskrbi resneje poškodovanega delavca s smodnikom iz 
novomeške bolnišnice. Za nesrečo sem po čudežu izvedel. Bil sem na kosilu v Operi, tam je 
bilo zbranih kar nekaj sodelavcev iz OE Tehnika, ki so, potem ko je beseda dala besedo, 
poklicali opečenega delavca, ki se je pred PRIČAMI izpovedal o dogodku, o grožnjah, da ne 
bo dobil podaljšane pogodbe o zaposlitvi, če bo šel na bolniško, ter da je za molk o vsem 
na  roke dobil štiri obroke po 150 EUR od Edija Martinčiča, vodje tehnike. Glede na to, da 
sem član Sveta in po zakonu uradna oseba zavoda, mi, prosim, svetujte, kaj bi 
vi naredili na mojem mestu: bi poskusili zadevo najprej rešiti znotraj zavoda? Bi tvegali 
ovadbo in milost sodiša zoper sebe zaradi opustitve dolžnega ravnanja naznanitve 
kaznivega dejanja? Ker ste uradna oseba in ste pri opravljanju svoje funkcije izvedeli za 
korupcijo v zavodu in za onemogočanje pravic iz socialnih zavarovanj? 

 

7. Izgubljena tožba zaradi prepoznavanja delovnega razmerja dirigenta in 
posledice za zavod ter celoten slovenski kulturni sektor 

Pravda, ki se je vodila, se drugače ni mogla končati, kot se je. Kot smo skupaj ugotovili na 
eni od sej Sveta že vašem mandatu, odvetnik zavoda Valter niti ni imel vseh relavantnih 
dejstev s strani tožene stranke. Kako bi bil potem sploh možen kakšen drugačen 
zaključek!!!. To veliko raje verjamem kot to, da namerno ni izkoristil vseh dejstev – bil je 
namreč zavodski odvetnik tudi za časa tako Sotoška kot Meserka. S padcem tožbe na 
višjem sodišču je bila ustvarjena sodna praksa, na katero se opirajo pravniki, ki zastopajo 
različne umetniške poklice iz cele Slovenije.  

 

8.  Nezaupnice umetniškim vodjem 

Strokovni svet je izglasoval nezaupnice Sotoškovima oz. po njegovem odstopu 
Meserkovima  pomočnikoma ravnatelja za področje opere in baleta. Zakaj? Ker se 
najvišjega strokovnega organazavoda (strokovni svet), njegovih pozivov k dopolnitvam, 
spremembam, razmisleku o smotrnosti ... ne jemlje resno. Niti kančka resnosti in 
spoštovanja ni zaznati! So organ »Must Be«, ki tako ali drugače daje zgolj mnenje. Ali smo 
prav zaradi te oholosti vodstva dobili dve, po mojem mnenju, katastrofalni odločbi o 
financiranju MK? 
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9.  Odkrivanje bilance in nov presežek odhodkov nad prihodki 

Štiri leta smo tako organ upravljanja in nadzora zavoda kot vsi delavci poslušali, kako je 
ravnatelj Sotošek Štular izjemno uspešen, kako dobro rešuje zavod in mu družno čestitali 
za 'super rezultate pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki prejšnjih vodstev'. 
Poslušali smo tudi tarnanje vodij, kako ni denarja za to in ono in kako je treba varčevati 
(pet let sem čakal na servis službenih instrumentov, pa se je servis zgodil prejšnji mesec 
pa še to samo za en klarinet – upam da ni to za to, ker opozarjam na nepravilnosti.). 
Izvedel sem, da je celo nekdanji predsednik Sveta v neformalnem pogovoru z nekdanjim 
ravnateljem poskusil z vplivanjem nanj, naj sanacije predčasno ne konča, ker se to za 
zavod verjetno ne bo najboljše končalo. Štiri leta smo poslušali, kako ni denarja za nove 
zaposlitve, nove  tuje dirigente, ki bi jih preizkusili v zavodu (pa smo pristajali na te, 
katerim so bile izglasovane nezaupnice, vsakič prepričani, da gre za prehodno obdobje). 
Po 'uspešno predčasno končani sanaciji' se je zgodil nov finančni fiasko! In spet in še 
zmeraj smo v sanaciji. 

10.  opozarjanje na nezakonit sklep Sveta k soglasju za izplačilo finančne 
nagrade direktorju 

Ne oziraje se na prihajajoči v številki 9 omenjeni finančni fiasko, je MK Sotošku (kolikor 
mi je znano) izplačal nagrado za povečan obseg dela. Za to je najprej potreboval soglasje 

Sveta,smo o tem odločali najprej svetniki. Svet, saj veste, sprejema sklepe z večino vseh članov 

Sveta. Ker je bil kršen Poslovnik in bi nas MK lahko pozvalo k razjasnitvi zaradi nezakonitosti 

sklepa, ki bi bil osnova za izplačilo povečanega obsega dela, sem o tem pisal predsedniku 

Sveta: »Žal menim, da smo sklep o soglasju k izplačilu delovne uspešnosti ravnatelju sprejeli 
v nasprotju s Poslovnikom o delu Sveta SNG Opera in balet Ljubljana, saj glasovanje ni bilo 
izpeljano skladno z 18., 19. in 20. členom tega akta. Zato je sklep nezakonit in nima veljave. 
Kakršnakoli pravna posledica tega nezakonitega sklepa ali celo izplačilo nagrade ima lahko 
moralne in materialne posledice za vse odgovorne. Zato vas, g. predsednik, pozivam, da 
nezakoniti sklep odpravite oziroma ga razglasite za neveljavnega, pri tem pa razglasite 
pravilen izid glasovanja 3 ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI, kar pomeni, da sklep ni bil sprejet in da 
ravnatelju soglasja k izplačilu delovne uspešnosti nismo dali, ter vse člane Sveta SNG Opera 
in balet Ljubljana o tem pisno obvestite. V kolikor tega v treh delovnih dneh ne boste storili, 
bom prisiljen uveljavljati sodno varstvo in sklep odpraviti na sodišču.” 

Najbolj zanimivo pri vsem tem skupaj pa je, da je predsedniku Sveta pravno mnenje 
napisal odvetnik, ki ga je ravnatelj Sotošek angažiral za zavodske pravne zadeve. Nisem 
prepričan vsaj v higieno tega, da isti pravnik svetuje tako upravi kot nadzornemu svetu.  

 

11.  delo v tehniki in ovadbe 

Delo v tehniki terja dobrega načrtovalca, primarno pa poštenega človeka. Samo kot 
zanimivost: pred leti se je pri opravljanju letne inventure postavilo vprašanje, da nekaj 
artiklov, ki bi v zavodu morali biti, preprosto manjka (jih ni, niso dobavljeni, četudi 
plačani itd.). Med njimi je bila tudi večja analogna mešalna miza, ki naj sploh ne bi bila 
dobavljena - kmalu po opozorilu takratnih zadolženih za popis inventarja, pa se je 
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vendarle čudežno našla. Zavod je v letih, kolikor sem član, izvedel kar nekaj t.i. zunanjih 
prireditev.  

Tako pogovorno OE Tehnika imenuje dogodke in dejavnosti, ki ne sodijo v dejavnosti, za 
katere je zavod ustanovljen in registriran in katere predstavljajo dodatne prihodke na 
trgu. Skozileta smo sodelovali z različnimi prireditelji, od v javnosti najbolj odmevnih 
(Slovenija ima talent) do nekoliko manj (npr. Gimnazija Ledina). Sam sem podpiral takšno 
dejavnost zavoda, vendar sem kot član Sveta (žal sem naletel na gluha ušesa tudi 
tedanjega predsednika Janeza Lotriča) opozarjal, da se zunanje prireditve izvajajo v času, 
ko smo ostale organizacijske enote proste, OE Tehnika pa mora svoje delo nadaljevati 
tudi, ko to pride v direkten konflikt z Zakonom o delovnih razmerjih! Večina nas ima 
šestdnevni delavnik, medtem ko tehniki sedmi dan niso prosti, saj sodelujejo na 
omenjenih dogodkih. Osmi in nadaljnji dan je zanje spet služba, ki spet traja šest dni in 
spet ni počitka in tako se krog sklene in hude kršitve so tu (prvo opozorilo - sprejem 
cenika zavoda - gradivo sveta 2014). 

Razumeti je treba tudi to, da se predstave opere in baleta menjajo, posledično pa seveda 
tudi izvajalci. Edina zavodska stalnica sta OE Orkester in OE Tehnika, ki dela tudi 
takrat, ko je orkester prost (zunanje prireditve, predstave »na trak«). Vedno so v zasedbi. 
O njihovi usposobljenosti pričajo tudi predstave, kjer jih režiserji uporabljajo celo kot del 
režije in scenografije: Seviljski brivec, Lepotica in zver, Gorenjski slavček,... 
Ko sem spraševal in brskal dalje, sem ugotovil, da so se te nepravilnosti dogajale že prej in 
da je vodstvo OE Tehnika v zavodu vodilo »privat firmo« za izvedbo vseh zunanjih 
prireditev na več načinov: 

 plačevanje v gotovini (delilnik je meni neznan, pa tudi nekdanjemu ravnatelju, 
kar izhaja tudi iz zapisnikov Sveta) 

 plačevanje preko avtorskih pogodb 
 plačevanje preko avtorske pogodbe enemu avtorju s soavtorji (delilnik je 

meni neznan, pa tudi nekdanjemu ravnatelju, kar izhaja tudi iz zapisnikov Sveta) 
 obvod pogodbenih partnerjev: na začetku je bilo dogovorjeno, da se najde 

zamenjalna firma za plačilo odrske tehnike. To pomeni, da je bilo izvajalec tehnične 
službe neko drugo podjetje, ki je nato plačalo naše zaposlene tehnike po enem od 
zgornjih ključev, zavod pa je bil naročnik! 

Vsa ta leta sem opozarjal na neadekvaten cenik, ki ni bil nikoli spoštovan. Cenik storitev 
sprejme ravnatelj in nanj da soglasje Svet zavoda. V niti enem od teh predlogov ni bilo 
predvidene možnosti, da vodja samovoljno spreminja ceno in se pogaja z zunanjim 
izvajalcem niti ne kako in kdo plača tehniko. Problem tehnike je eskaliral decembra 2017, 
ko je velika večina zaposlenih delala garala VEČ KOT 14 DNI zaporedoma, BREZ zakonsko 
določenih tako dnevnih kot tedenskih POČITKOV! Predstave opere in baleta se menjajo, s 
tem se menjajo tudi izvajalci, tehnika pa ostaja iz dneva v dan ista, utrujena in nezmožna 
varnega in zdravega dela. Ker so se tehniki pritožili ravnatelju Sotošku osebno in ni bilo 
razen izjemno ponižujočega odgovora, zapakiranega v tančico prijaznosti, zadeva ni več 
ostala na nivoju zaposleni - delodajalec, marveč so bili prisiljeni zadevo v roke vzeti 
sindikati. Sam sem zaprosil za izpiske ur njihovega dela in sem se ob opravljeni analizi 
zgrozil in se lahko samo strinjal s sindikati, da je treba zavržni modus operandi vodstva 
SNG Opera in balet Ljubljana spremeniti. 18. seja Sveta je bila dvakrat prekinjena in je 
trajala gotovo več kot 12 ur. Vršilca dolžnosti ravnatelja g. Meserka smo prosili, rotili, 
predstavljali rešitve, mu (s sklepi) predlagali, kaj naj stori (če se je že bal posledic, 
kakršne bi s strani zaposlenih lahko sledile, saj je konec koncev le v. d. ...), a NI STORIL 
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NIČESAR. Nedoumljivo, a prav NIČESAR! Menim, da tovrstna opustitev pomeni kaznivo 
dejanje. Kar je sledilo, je zgolj posledica vzdrževanja nedopustnega statusa quo.  

12. Izginula scena za opero Ivan Susanin 

Da, scena za predstavo Ivan Susanin se je kar na lepe oči posodila Operi v Sofiji, brez 
kakršnegakoli reverza ali podpisa, potnega naloga, česarkoli uradnega! Pri cenikih 
storitev zavoda - scene niso omenjene - nisem zaznal nobene koprodukcije s katero od 
sofijskih oper.Na moje vprašanje, kaj je s tem, se je vodstvo muzalo. Bili so, verjamem, v 
zelo neprijetnem položaju, čeprav najverjetneje spet nič krivi. Svet je sprejel sklep, naj se 
raziše situacija in kontaktira s Sofijo. To se je sicer zgodilo, a vmes smo nekateri neuradno 
izvedeli, da naj bi pri pregledu fundusa (izvajalo ga je Ministrstvo RS za kulturo)na 
vprašanje, kje je scena, g. Martinčič izjavil, da sicer ve,  od kod ministrstvu informacije, da 
pa omenjene scene ni, ker je pač uničena. Neverjetno... 

 

13.  Nezakonito zaposlovanje dirigenta in dolgoročne posledice, ki izhajajo iz 
tega 

Če se spomnite (verjetno vam tega niso povedali, je pa vse dokumentirano), sem ravno 
zaradi zadeve, ki se je nedavno za hišo tako negativno končala javno opozoril tako 
takratnega predsednika Sveta (naslovnik je bil gospod Firšt), kot celo takratnega 
ravnatelja g. Sotoška, cel Svet zavoda, Ministrstvo za kulturo in Predsednika vlade RS. 
Menil sem, zdaj pa sem prepričan v to, da je bil korak edini pravilen, saj je bil izbor prič in 
njihovo zagovarjanje, vsaj kar je razvidno iz prebrane sodbe, mlatenje prazne slame v 
odsotnosti kakršnegakoli strokovnega argumenta. Prosim vas lepo, kakšno zvezo imajo s 
strokovnostjo na glasbenem področju Sotošek, Rocc, Sanja Nešković Peršin in Nives 
Fras?!! Ali se naš zavod res ni bil sposoben ubraniti – kot sem v »Javnem pismu« 5. 
februarja 2018 v uvodu začel: »Moje pismo je protest proti vse bolj samovoljnemu in 
razgrajajočemu odnosu poslovodstva SNG Opera in baleta Ljubljana do Sveta kot organa 
upravljanja in nadzora, nestrpnosti in oholosti do drugače mislečih, najbolj pa protest 
zaradi odnosa do strokovnih teles te hiše in do skoraj VSEGA, kar se dotika glasbenega dela.« 
– vseh tistih, ki osebno postavljajo pred javno? Ego pred strokovno odločitvijo? Užaljenost 
pred pravičnost? 

V čem smo torej izgubili… Ravnatelj Sotošek nastavi umetniškega vodjo opere, ki ni 
glasbenik in balerino, ki, logično, ni glasbenica. Rocc povabi k sodelovanju šefa dirigenta 
brez, da bi obstajal kakršenkoli diskurz oziroma pravila o tem, kaj to šef dirigent je, dokler 
se o tem nismo na mojo iniciativo začeli pogovarjati na seji Sveta ter angažira glasbenega 
vodjo, ki mu sčasoma vsi korpusi v hiši odrečejo sodelovanje in cole pade avdicijo 
(bedastih in nestrokovnih argumentov g. Sotoška iz sodbe ne mislim komentirati). Ta pa 
je bila organizirana pred razpisanim natečajem za delovno mesto dirigenta in je 
favorizirala enega samega kandidata, na razpis pa naj bi se prijavilo več kot dvajset 
kandidatov iz cele Evrope. 

Ravnatelj kmalu po avdiciji odstopi, ker, kot je STA poročala, ga naj bi onemogočale 
sindikalne strukture (zelo podobno, kot ste vi pisali ministru), ugotovimo pa, da je bil 
verjetno dejanski razlog njegovega predčasnega odhoda v tem, da je zavod fiskalno leto 
zopet končal v katastrofalnih rdečih številkah. Zaključni račun, ki nam svetnikom ni bil 
predložen pravočasno, smo svetniki dobili zopet šele zaradi mojega nerganja in 
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sklicevanja na neko neuradno informacijo o finančnem stanju hiše, ki sem jo dobil z MK. 
Minister imenuje gospoda Meserka (na veliko začudenje poznavalcev stanja v zavodu) po 
priporočilu Sotoška, ki je bil odgovorna oseba zavoda, ko je le-ta pristal v ponovnem 
globokem minusu. Gospod Meserko pa z dirigentko ne podpiše pogodbe o zaposlitvi, zato 
slednja vloži tožbo na delovno sodišče. Vršilec dolžnosti 28.5.2018 z dirigentko podpiše 
pogodbo o dirigiranju (izhajam iz sodbe) in tako zaključi zmagovalni krog tožnici. V vsem 
tem času je bil »operni in baletni« odvetnik gospod Valter, torej točno ta, ki v pravdi brani 
zavod in se (vsaj tak vtis daje) za zavod bori zoper tiste, kateri strani je bil še nedavno 
svetoval in zastopal. Kdo zdaj koga…? 

Na sodišču je pro tožnici pričal g Kyzlink, za katerega člani Sveta dobro vemo, da je bil pod 
vodstvom prejšnjega vršilca dolžnosti g. Meserka celo nezakonito zaposlen, saj mu svet ni 
dal soglasja k pogodbi, kot je bilo to s sklepom Sveta vodstvu zapovedano. Sklep k 
zaposlitvi oziroma k pogodbi smo naknadno dali za nazaj. Tudi Rocc in Sanja sta bila 
zaposlena nezakonito (vse to je že navajano, pa namerno ponavljam) in zato po neki logiki 
celo razumem njihovo vnemo, zakaj tožnico tako neverjetno zagovarjajo, čeprav slednja 
nista nikakršna glasbena strokovnjaka. Menim, da je verjetni razlog v tem, ker tako 
nekako opravičujejo tudi svoje sporne zaposlitve in dejanja ter odločitve v zavodu. 

Vodstvo je vesčas Sotoškovega mandata vztrajalo pri večini glasbenih vodij, ki niso od 
umetniških organizacijskih enot v zavodu uživali nikakršnega zaupanja. Iskreno upam, da 
se zavedate, kaj pomeni za kolektiv dober in primeren dirigent! Samovolja ne-glasbenikov 
je šla tako daleč, da so navkljub jasno izraženi nezaupnici tako OE Opera, OE Orkester in 
OE Balet vseeno zatrjevali, da avdicija za dirigenta ni pisana na kožo eni osebi niti ni 
avdicijska komisija z »milijardo« zunanjih ocenjevalcev uravnotežena z namenom, da bi 
bil končni rezultat posebnega pogoja, nujnega za zaposlitev na delovno mesto dirigent, 
pozitiven. 

Celo skupna seja obeh Sveta in Strokovnega sveta ni obrodila sadu, razen priznanja, da si 
tega vodjo uprava resno želi. Še dobro, da je bil naša takratna uprava tako vrhunsko 
glasbeno izobražena! 

Samo z uporabo lastnih povezav zaposlenih in s spletno samo dvodnevno aktivnostjo, se 
je na razpisano delovno mesto prijavilo več kot dvajset domačih in tujih dirigentov. 
Avdicjia, ki ni bila javno razpisana, opravljala pa jo je s strani uprave favorizirana 
kandidatka, se je končala z negativnim rezultatom. Razpis, ki pa bi lahko odprl 
konstruktiven dialog z zaposlenimi in posledično eventualen preizkus s prijavljenimi 
kandidati, ki bi z zavodom lahko sodelovali, pa je bil razveljavljen. Kandidati pa nikoli 
preizkušeni. Škoda! 

 

14.  tožba prvaka 

Naš basist, ki so mu bile delavske pravice kršene od maja 2016, je končno doživel epilog. 
Začelo se je z grožnjo nekdanjega ravnatelja na Seji Sveta, ko smo svetniki dobili v 
obravnavo delavčevo pritožbo na zavrnitveno odločbo uprave. Ker so bili vmes dopusti 
(Svet je zamujal z obravnavo v 30-dnevnem roku), je delavec vložil tožbo še pred 
odločanjem pritožbenega organa. Tik pred zaprtjem seje za svetnike je gospod Sotošek 
izustil navodilo predsedniku, da naj izpelje glasovanje na način, da se bo vedelo, kdo od 
svetnikov je kako glasoval. Na vprašanje predsednika zakaj, je dal odgovor, da v kolikor bi 
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bila odložitev sveta drugačna kot njegova, se bo ugotavljala odgovornost članov sveta. Ker 
sva v svetu tudi dva predstavnika zaposlenih, seveda nisva mogla glasovati, saj nama je 
direktor dal jasno vedeti, kakšne bodo posledice. Delavec je bil uspešen na prvi in drugi 
stopnji, sodišče je vrnilo odločbo v ponovno odločanje. Tu pa se je vse zakompliciralo. 
Kolikokrat smo delavcu ugodili in vrnili odločbo v ponovno odločanje? Zaradi takih ali 
drugačnih napak uprave?  

 

15. korupcijska tveganja in nezakonito zaposlovanje umetniških vodij 

Vršilec dolžnosti je nezakonito zaposlil pomočnika ravnatelja, saj ni izpeljal postopka 
skladno s 13. členom Sklepa o ustanovitvi. Vsi grešimo, a napake lahko popravimo,če 
obstaja volja - še posebej, če nas na to opozorita oba hišna Sveta. 
Vršilec dolžnosti Rajko Meserko je deloval nezakonito, na to je bil večkrat opozorjen, a ni 
reagiral drugače, kot da je nezakonitost utemeljeval celo z navajanjem zakonov in 
področnih predpisov, ki naj bi govorili njemu v prid. Menim, da bi ga moral ustanovitelj 
nemudoma odpoklicati zaradi zlorabe uradnega položaja in pravic ter ga ovaditi 
krajevno pristojnemu Okrožnemu državnemu tožilstvu! 

Če pa povlečem analogijo z vašim postopanjem izbire umetniških vodij po pooblastilu, 
sem na eni vaših prvih sej vprašal ali je to zakonito in ste mi skupaj s predsednikom Sveta, 
g.Rodetom odgovorili: „DA“. Spomnite se verjetno tudi mojega uradnega pisnega 
vprašanja preko predsednika Sveta ali obstaja kakšno pisno mnenje pravne službe MK 
glede drugačnega načina imenovanja pomočnikov, kot nam je to bilo Svetnikom s 
pravne službe MK posredovano z dokumentom 020-3/2017/20, 5.12.2018. Gospod 
Pal je odgovoril: »Po preverjanju v moji dokumentaciji in po poizvedbi pri ge. Čepirlo, 
ali smo od Ministrstva za kulturo prejeli kakšno pisno mnenje o možnosti imenovanja 
pomočnikov ravnatelja po pooblastilu, vas lahko obvestim, da ne.« 

Je pa izjemno pričujoč odgovor gospoda Robinšaka iz katerega sklepam, da je to bil točno 
to obarvani naklep: da se javni razpis ne izvede ter da si pomočnike zagotovite na 
drugačen način, kot pa je ta, ki je zapisan v temeljnem aktu naše ustanove. 

Gospod Robinšak je do zdaj prejemal plačo 57. plačnega razreda in na to še povečan obseg 
dela za delo pomočnika ravnatelja. Hiter preračun tega, kar je g. Robinšak sam zapisal v 
prilogi vašega demantija Glosinih obtožb dr. Simonitiju, nam da nasledje ugotovitve: 

OSNOVNA NETO plača 52. plačnega razreda je  2.011,72, OSNOVNA NETO plača 57. 
razreda z 20 odstotnim dodatkom pa 2855,72.  
 
(vir: https://www.seja.si/33/prakticne-informacije-podatki-za-obracun-plac-
uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2OorAHmRuDZ_sPTwVrguwZk/, obiskano 10.8.2020 
ob 0:03) 

Menim, da so finančni razlogi posameznikov edini pravi razlogi za zavlačevanje z 
razpisom in iskanje rešilnih bilk v nekih drugih predpisih, kot pa tistega, ki natančno 
opisuje postopek zaposlovanja pomočnikov ravnatelja – Sklep o ustanovitvi Javnega 
zavoda Slovensko narodno gledališče opera in balet Ljubljana (13. in 14. člen) 

https://www.seja.si/33/prakticne-informacije-podatki-za-obracun-plac-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2OorAHmRuDZ_sPTwVrguwZk/
https://www.seja.si/33/prakticne-informacije-podatki-za-obracun-plac-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2OorAHmRuDZ_sPTwVrguwZk/
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Tudi pri g.Đorđevskem je pri plači verjetno podobno, le da se pri njem zadeve zapletejo še 
dodatno z ustanovitvenim aktom našega zavoda. Ne glede na to ali je trenutna dikcija 
Sklepa o ustanovitvi slaba ali ne, je to vseeno naš temeljni akt, po katerem zavod mora 
ravnati. V medijih sem zasledil, da naj bi bil Petar celo edini prijavljeni kandidat na razpis 
za delovno mesto pomočnika ravnatelja za področe baleta, ki naj ne bi izpolnjeval pogoja 
najnižje zahtevane izobrazbe iz Sklepa o ustanovitvi. Če povežem obe imeni pomočnikov 
in težave s poskusom izvedbe zakonitega postopka, ki bi lahko nastale obema, ki trenutno 
opravljata delo pomočnikov, se odgovor z izgovarjanjem na neko ustno navedbo nekega 
pravnika z MK glede možnosti opravljanja funkcije UMV pooblastilih zapiše kar sam od 
sebe. Še enkrat, g. Pal je jasno odgovoril: »Po preverjanju v moji dokumentaciji in po 
poizvedbi pri ge. Čepirlo, ali smo od Ministrstva za kulturo prejeli kakšno pisno 
mnenje o možnosti imenovanja pomočnikov ravnatelja po pooblastilu, vas lahko 
obvestim, da ne.« 

 

 

Zaključek 

Še enkrat in še stokrat pa priznam, da imam interes (ki bi moral biti skupen vsem), da 
naša - v očeh okolja zaenkrat še ugledna - ustanova končno prične poslovati v skladu s 
predpisi in z empatijo do svojih delavcev in uporabnikov, da bo mogla svoje IZJEMNO 
POMEMBNO POSLANSTVO tudi vnaprej opravljati kakovostno in učinkovito. 
Žal mi je, da ne vidite, da večina zadev, ki ste jih sami opisali in se urejujejo ali pa so se že 
uredile, prihajajo kot opozorila, predlogi, želje iz enega naslova. Verjetno se te zadeve 
nikoli ne bi premaknile v mrtve točke, če določeni zaposleni ne bi bili toliko angažirani in 
empatični! Ne želim omaloveževati vašega dela, a najlažje je zapreti odtok denarja in reči 
uspešen sem. Tak libreto je bil že nekajkrat viden in slišan! Kako so se pa zadeve končale, 
pa vemo vsi tisti, ki zelo podrobno spremljamo vsak korak naših vodij. Določeni člani 
Sveta smo opozarjali, drugi ne zmorejo ali nočejo razumeti problematike, v zadnjem času 
pa so nekateri tudi v grozovitem konfliktu interesa.  Z vso odgovornostjo trdim, da 
ravnanje slednjih ni v korist zavoda, imam vtis, da gre za neke ozke (osebne) interese. 
Predvsem moramo nujno obuditi ZAUPANJE zaposlenih, ki so s srcem in z mislijo predani 
naši hiši, ki dihajo zanjo do zadnjega atoma in prav njihove sugestije nikoli niso slišane! 
Niti ne v normalnem obdobju še manj pa v tem covid-19 prestrašenem in negotovem času. 

Gospoda Robinšaka, prosim, tudi poučite o tem, da je vsaj en dirigent dobil več glasov, kot 
je v žaru samohvale zapisal v prilogi vašemu pismu MK. Maestro Krečič je od orkestra 
dobil 100% zaupnico!  

Ali drži navedba zaposlenih, da baletnih drogov g. Rode, predsednik Sveta zavoda 
SNGOBL in predsednik DBUS še ni vrnil iz Pirana, kjer je poletno šolo baleta vodil tudi 
vaš pomočnik za balet »po pooblastilu«? Če to res drži, me potemtakim zanima tudi, kako 
je možno, da so morali baletni plesalci začeti SLUŽBO!!! z vajami na klasu v prostorih 
naše hiše (ob vrnitvi z dopusta) ob stolih namesto ob drogu. Je g. Rode z zavodom 
podpisal kak reverz, pogodbo o najemu? So v njej roki, do kdaj mora DBUS vrniti 
operno-baletno lastnino nazaj v hišo? Kdaj bo torej naš balet lahko normalno začel z 
vajami ob drogu? 
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Glede na izkrivljen in podel način, s katerim ste me vpletli v nekaj, česar del nikoli nisem 
bil, niti nikoli ne bom, pa se bo javnost seznanila tudi s tem pisanjem. Čutim namreč 
potrebo po reakciji na neresnice, ki ste si jih, spoštovani gospod ravnatelj, drznili zapisati 
v pismu ministru in jih je g. Požar v celoti objavil v svojem časopisu.  
 
Lep pozdrav, 
doc. Tadej Kenig 
namestnik predsednika Sveta SNG Opera in balet Ljubljana V ODSTOPU 
 
 
 
 
V vednost: 
 

- vasko.simoniti@gov.si,  
- gp.mk@gov.si 
- damjan.damjanovic@gov.si 
- igor.tersar@gov.si 

 
- g. Bojan Požar, Pozareport.si 


