
Glasbena Sola Domiale

Ljubljanska c. 61

1230 Domiale

Domiale. 6. 4.2OL5

SVET SOLE

Glasbene 5ole Domiale

ZAPISNIK

13. redne seje Sveta Glasbene Sole Domiale z dne 6. 4. 2015 ob 19.30 uri v uiilnici 104

Prisotnii Robert Gradi5ar, Veronika Sarec, Andreja Humar, Andreja Mar.un, Meta Novak,

Primoi Novak, Marko Zrnec, Miran luvan - ravnatelj G5 Domiale, TomaZ Smole -
poverjenik sindikata SVlz

Oproviieno odsotni: Bojan Andrejka, Anton Omahna, Marjan Salamun, Katarina Kos

Ju hant

Ugotovljena je sklepinost sveta zavoda. Zapisnikarica je Andreja Humar,

Dnevni redz

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta Glasbene Sole DomZale z dne

2.3.20L6
2. Odstopna izjava

3. Razpis delovnega mesta ravnatelja Glasbene 5ole Domiale

4. Razno



Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, k besedi pod todko razno se je priglasil ravnatelj

Miran Juvan.

Ker na predlagani dnevni red ni bilo podanih pripomb, so svetniki sprejeli SKLEP:

Dnevni red se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Ad1

Marko Zrnec je svetnike pozval k pripombam na zapisnik 12. redne seje sveta z dne 2. 3.

2016. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb, zato je bil sprejet SKLEP:

Zapisnik 12. redne seie sveta zavoda z dne 2. 3. 2016 je sprejet v predlagani vsebini in

obliki.

Ad2

Predsednik sveta zavoda Marko Zrnec je prebral odstopno izjavo ravnatelja in slednjega

pozval, de Zeli pojasniti razloge svojega odstopa. Miran Juvan je povedal, da odstopa s 1.9.
2016, ker je zadetek novega !olskega leta najbolj logiden termin odstopa, saj ieli do konca

izpeljati Solsko leto. Pojasnil je nekatere osebne vzroke, ki botrujejo njegovi odloditvi za

odstop z mesta ravnatelja.

Na podlagi povedanega so svetniki sprejeli SKIEP:

Svet Glasbene Sole Domiale sprejme odstopno izjavo Mirana Juvana z mesta ravnatelja
Gfasbene Sole Domiale, z dne 30. 3.2OL6, kot je podano v vsebini izjave.

Ad3

Predsednik sveta zavoda Marko Zrnec je prisotne seznanil z vsebino nove okroinice o
postopku imenovanja ravnatelja, ki so jo z resornega ministrstva poslali ravno na dan seje

svera.

Naloga sveta je, da oblikuje sklep predloga za razresitev ravnatelja Glasbene Sole Domiale, z

njim seznani obdine ustanoviteljice (Domiale, Menge5, Lukovica, Moravie in Trzin), svet
stariev in uiiteljski zbor, potem pa na naslednji seji sveta zavoda, ki bo v sredo, 13.4.2016,
ob 20. uri, zaine s postopkom razpisa za prosto delovno mesro.

Na podlagi povedanega je sveta 5ole sprejel

PREDLOG SKIEPA ZA RAZRESITEV:

Miran Juvan se razre5i kot ravnatelj GSD na podlagi odstopne izjave z dne, 30. 3. 2016 in
sicer z dnem 1. 9. 2015, tako da je zadnji dan njegovega mandata 31, 8. 2016.



Ad4

Predsednik sveta zavoda Marko Zrnec je dal besedo ravnatelju Miranu Juvanu, ki je ilane
sveta seznanil z dogajanjem v zvezi z in5pekcijskimi nadzori, ki so potekali na Soli in z dopisi
Komisije za prepredevanje korupc'rje (KPK). InSpekcije niso izdale 5e nobene odlodoe o
nadzoru. V zvezi s prijavami/ugotovitvami KPK pa tudi ni nobenih posebnih novosti. povedal

je tudi, da je zaprosil za krizni sestanek na Minisffstvu za Solstvo, znanost in Sport, na
katerem so predebatirali nastalo situacijo na 5oli.

Seja se je zakljudila ob 19.50.

Predsednik sveta zavoda:

Marko Zrnec
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Zapisnikarica:

Andreja Humar
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