
GTASBENA SOLA DOMZATE

Ljubljanska c, 61

1230 Domiale

Datum: 20, 4. 2016

SVET STARsEV

Zapisnik
13. redne seje Sveta starievdne, ZO.4.2Ot:6ob 19. uri vsobi 104

Prisotni: Jure aiiman, Robert Gradisar, Katarina Kos Juhant, Dejan Kovad, Jani Kovadii, Barbara Mihelid, Monika
Prasnikar, Ana Stempihar, Karla Urankar, Franc Zlatnar, Miran Juvan-ravnatelj

Opravideno odsotni: Maria Veronica Bajuk Mejias, Katarina Lucija Glas, primoi Novak

Odsotni: Gorazd Avguitin, Romana Bartol, Dugan BorStar, Barbara Fale, Mojca Tii Zavbi

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 29. 9. 2015
2. Seznanitev o razreSitvi ravnatelja na podlagi njegove odstopne izjave
3. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 29.9.2015
Pripomba na zapisnik: G. Jure eiiman je bil na zadnjiseji prisoten, depravje naveden med odsotnimi dlani
(priloga).

SKLEP: Zapisnik je z zgoraj omenjenim popravkom soglasno spre1et.

Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenine seje sveta stariev z dne 20.10.2015
Zapisnika danes nismo potrdili, saj ga ni bilo v prilogi vabila na danainjo sejo.

SKLEP: Potrdili ga bomo na naslednji seji Sveta starjev.

Ad 2) Seznanitev o razre5itvi ravnatelja na podlagi njegove odstopne izjave
G. ravnatelj je razloiil svoje razloge za odstop.



Ad 3) Razno

a) G. Jure eiiman je podal odstopno izjavo, saj je bil izvoljen kot predstavnik oddelka kitare, njegov sin pa je
s koncem preteklega Solskega leta prenehal s Solanjem (priloga).
Svet starsev soglasno sprejme njegov odstop.

b) alani Sveta starlev predlagamo dopolnitev Pravilnika o delovanju Sveta starjev v glasbeni 5oli.
Dopolni naj se z informacijo o ustrezni razprienosti predstavnikov - iz katerih oddelkov in razreoov
doloienega inltrumenta so predstavniki starjev.

c) elani Sveta star5ev predlagamo javno objavo zapisnikov sej Sveta starsev.
Tako kot so na spletni strani Glasbene 5ole Domiale objavljeni drugi zapisniki javnega znadaja (npr.
zapisniki sej sveta zavoda), tako naj bodo objavljeni tudi zapisniki sej Sveta starjev. Na ta nadin se bo
omogodila informiranost vseh sta riev.
G. ravnatelj se s predlogom strinja.

d) ilanica Sveta stariev je postavila vpraianje glede breziiinega interneta za obiskovalce glasbene jole.
Ravnatelj je odgovoril, da aktivnosti na e-podrodju potekajo, a zaenkrat tega 5e ni mogode zagotoviti.

e) obnova fasade Kulturnega doma Franca Bernika oz. Glasbene Sole Domiale se bo priiela 25.4.2016 in naj
bi bila kondana do konca tega Solskega leta.
V tem dasu bo na sosednjem parkiriSdu zagotovljen brezplaini parkirni prostor za obiskovalce teh dveh
ustanov.

S sejo smo priieli ob 19:05 in zakljuiili ob 20:20.

Priloge:
1 - Lista prisotnosti

2 - lzjava o odstopu g. Jureta tiimana
3 - E-pismo (pripomba na zapisnik 12. redne seje z dne 29.9.15)
4,5 - Pisni opravidili zaradl odsotnosti (g. Novak, gospa Glas

Zapisala:
Barbara Mihelii

Predsednica sveta stariev G5 Domiale:
Monika PraSnikar
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