
Glasbena iola Domiale

Liubljanska c.61

1230 Dom;ale

Domiale, 30. september 2014

SVET sOLE

Glasbene Sole Domiale

ZAPISNIK

7. redne seje Sveta Glasbene Sole Domiale z dne 30.9.2014 ob 19. uri v dvorani Acija

Bertonclja

PfisotnL Matej Banii, Robert Gradiiar, Andreja Humar, Katarina Kos Juhant, Meta Novak,

Primoi Novak, Ferdinand Starin, Marjan Salamun, Marko Zrnec, Miran luvan - ravnatelj G5

DomZale, Petra Einfalt - pomodnica ravnatelja

Odsotna: Bojan Andrejka, Veronika 5arec

Ugotovljena je sklepinost sveta 5ole. Zapisnikarica je Andreja Humar.

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje (korespondenfne) seje Sveta Glasbene Sole

Domiafe z dne 28.7 .2Ot4
2. Obravnava in sprejem Poroiila o delu Glasbene Sole Domiale za 5olsko leto

2Ot3l2Ot4
3. Obravnava in sprejem Letnega delovneBa naErta za Solsko leto 2014/2015

4. Novi predstavnik lole v Upravnem odboru Solskega sklada Glasbene 5ole Domiale
5. Razno



Na dnevni red ie Marjan Salamon predlagal' da se prva toEka raz3iri 5e s pregledom zapisnika

6. redne seje sveta zavoda, kar so prisotni vsi sprejeli'

Sklep:

Prva toeka dnevnega reda se preoblikuie v: Pregled in potrditev zapisnika zadnie

(korespondenEne) seje Sveta Glasbene iole Domiale z dne 28' 7' 2Ot4 in 6' redne seie

Sveta Glasbene Sole z dne 17.6'201.4, sicer se dnevni red sprejme'

Ad1

Na zaoisnika obeh sej ni bilo pripomb, razen da se tudi korespondendne seje oitevilii z

zaooredno Stevilko, torej je korespondenina seja, z dne 28' 7 ' 2Ot4' prva korespondendna

seja sveta zavoda.

Sklep:

Zapisnika korespondenEne seje se sprejmeta v predlagani vsebini in obliki.

KorespondenEna seja z dne 28. 7.2OL4 se oznaii z vrstilnim Stevnikom, torej ie to 1.

korespondenEna seja.

Ad2

porodilo o delu Glasbene Sole Domiale za Solsko leto 207312014 je predstavil ravnatelj Miran

Juvan. Prisotne je najprej seznanil s poravnavo, ki je bila sklenjena z biv5im delavcem 5ole, ki

mu je bila dana odpoved delovnega razmerja. Prisotni so bili s poravnavo zadovoljni.

Marjan Salamun je vprasal, de je v letoSnjem letu predvidenih veliko sprememb v delu iole.

Ravnatelj mu je odgovoril, da teZi k temu, da.ie vse naravnano tako, da lahko uditelii

nemoten poudujejo, vodstvo pa se trudi, da jim zagotovi 6im boljie pogoje dela.

Sklep:

Sprejme se PoroEilo o delu Glasbene iole Domiale za Solsko leto 2013/2014 v predlagani

vsebini in obliki.

Ad3

Ravnatelj je prisotne seznanil s pomembnej5imi poudarki Letnega delovnega nadrta za iolsko

leto 2014/2015:



- kadrovske spremembe: s poloviinim delovnim iasom sta z letoSnjim Solskim letom na (oli

zaposlena Zan Legat in Peter Kranjec, preoblikovanje v zaposlitev za nedoloien ias pa je bilo

sklenjeno s Katarino Kukovii in Andrejo Mariun

- iola je ustrezno zmanjSala zaposlovanje v skladu z navodili Ministrstva za izobraievanje,

znanost in Sport

- Soli je uspelo ohraniti Stevilo uiencev, ki jih pouduje (465)

- v letoSnjem Solskem letu spet poteka tekmovanje Temsig, ki se ga ima namen Sola udeleiiti

- 5ola podpira izobraievan.le uiiteljev skladno z izobraievalnimi nadrti posameznih uditeljev,

tudi na podrodju abonmajskih koncertov, ki jih delno sofinancira

- na Soli bodo organizirani Stirje seminarji (za flawo, tubo, klavir in klarinet)

- Sola sofinancira tudi programe za zdravo iivljenje, v katerih sodelujejo uditelji

- organizacijska struktura iole in sestava uditeljskega zbora

- sestava !olskega sklada

- delna obnova fasade matiine stavbe glasbene Sole v Domialah s pomoijo sofinanciranja

obtine Domiale; v leto5njem lolskem letu so predvidena nekatera sanacijska dela, v

prihodnje pa popolna obnova

- strokovna ekskurzija delavcev v Cuprijo (Srbija) z namenom izobraievanja in humanitarnega

poslanstva (donacija instrumentov ioli v Cupriji, ki je bila prizadeta v nedavnih poplavah.

Strokovna ekskurzija bo vkljudena tudi v projekt Ministrstva za izobraZevanje, znanost in

Sport )Na5 svet, nase dostojanstvo, naia prihodnost(, katerega glavni cilj je povezovanje z

manj razvitimi regijami

- izboljSanje delovnih pogojev (montaia sendil na streina okna v zgornjem nadstropju ...)

- vedji nakupi: petoktavna marimba, transportno vozilo (predvsem za prevoz tolkal, pa tudi za

druge namene - npr. prevozi zaposlenih na strokovna izobraZevanja ...)

- manj5i nakupi: povzeti po zapisnikih strokovnih aktivov

Predsednik sveta zavoda Matej Banii je prisotne pozval k pripombam na letni delovni nadrt.

Ker le-teh ni bilo, se soglasno sprejme Sklep:

Letni delovni nairt Glasbene Sole Domiale za Solsko leto zOL4l2OtS se sprejme v
predlagani vsebini in obliki.



Ad4

Predsednik sveta zavoda je prisotne

sklada Luke Einfalta. Novi dlan Upravnega

Zan Legat. Prisotni so se s predlogom

SkleP:

Novi ilan upravnega odbora Solskega

Ad5

Ravnatelj Miran Juvan je prisotne seznaDil

Kranju. Rad bi, da se mu povrnejo potnl

lastnih sredstev. Na vpraianle Marjana

iznladano iz predvidenih stro3kov in ali

ravnatelj odgovoril, da bodo stro5ki

izdatkov 5ole.

Prisotni so soglasno sprejeli Sklep:

Ravnateliu Glasbene Sole Domiale,

nastalih med Prevozom na

Kraniu.

7. redna seja Sveta iole Glasbene lole

Predsednik sveta Sole:

Matej Banid

z odstopom dlana Upravnega odbora Solskega

lbor Solskega sklada je na predlog zaposlenih

je Zan Legat.

s svojim iolanjem v Soli za ravnatelie na Brdo pri

za prevoz na izobraievanje' Solnino krije iz

ali bo povradilo teh potnih stroikov

znesek le-teh presegel nadrtovane stroske je

i v skladu s predvidenimi in v okviru nadrtovanih

Juvanu, se odobri izplaievanie potnih stroikov,

na Soli za ravnatelje, ki poteka na Brdu pri

je bila zakljudena ob 19' 50 uri.
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