
Glasbena Sola Domiale

tjubljanska c. 5l

1230 Domiale

Menge5, 26.2.2020

SVET SOU

Glasbene Sole Domiale

zAPfsNlK 5. redne seje sveta Glasbene 50le Domiale z dne 26.2.2a20ob lg.(xl v ucilnici
za teoriio na oddelku Mengei - - -------l

Prisotni: Andrej Brojan, Maja Burja, Maja potodnik, urika urbanija zun,
Laura Medved Semrov, Monika PraSnikar, Andreja Humar, Neia preieren

QpraYiieno ?dsot\i: Meta Novak, Anton Omahna, Alenka Baj Beravs, Daniel Savnik

ugotovliena ie sklepinost sveta zavoda, Zapisnikarica sem Neia preieren.

Dnevni fed:.

1. Pregled in potrditev zapisnika 5.
2AL9

redne seje sveta Glasbene iole Domzale z dne 26. b.

2. Porodilo Solskega sklada

3. obravnava in potrditev inventurnega elaborat a za 2oL9

4. obravnava in potrditev Letnega poroiila za poslovno leto 2019

5. Razno

6. Ocena delovne uspeinosti ravnatetjice

Veronika Sar{c,



Ker na predlagani dnevni red ni bilo podanih pripomb, so svetniki sprejeti naslednji

SKLEP:

Dnevni red se soglasno spreime v predlagani vsebini in obliki.

Pod toiko Razno je ravnaterjica dodala predstavitev
predstavitev Kadrovskega nadrta za leto zozo/zL.

Ad1

Finaninega nadrta za leto 2020 fer

Na zapisnik 5. redne seje sveta Gtasbene Sole z dne 26. g.zolg ni bilo podanih pripomb, z{to
so svetniki sprejeli 

i

SKIEP:

Zapisnik 5. redne seie Sveta Glasbene Sofe Domiale z dne 26. g. 201g se
predlagani vsebini in obliki.

Ad2

Miha Nagode, predsednik UoSs GSD, je predstavil porodilo za leto 2019. poglavitna nabha
sklada je, da finandno pomaga udencem Sofe pri udeleibi na mednarodnih tekmovanjih Jinpoletnih 5olah, kar predstavlja nadstandard. sklad bo soorganiziral druZinski koncert. v srulu
sta bifi septembra imenovani 2 novi dlanici- Petra Konjar Lukanc in Maruia urankar, 

lmnadomeiia odsotnost Andreje Mardun Kompan, ki je na porodniskem dopustu. Svetniki io
sogfasno sprejeli 

I

SKLEP:

SKLEP:

iNa podlagi poroEila ravnateliice o delu inventurnih komisii Clani sveta potriuiemo, da ,,,,F
bili seznanjeni o inventuri in odpisanih sredstvih. i

Ad4

lLetno porodifo za poslovno leto zoLgje bilo poslano po poiti vsem dlanom sveta. eregledaii
smo najpomembnejie toike porotila, ki jih je ravnateljica podrobneje predstavila - sibanjb5tevila udencev vnic rr h..,rr'. x.rloL^ r^+^ ..^!!: :- -- v .v. o'--"rl-

I

sprejmel v
I

'-'ur5tevila udencev, vpis v novo Solsko leto, veiji in uspeinejii koncerti ter ostali projekti iol{,
I



uspehi na tekmovanjih, bivii udenci, ki nadaljujejo Solanje na srednji stopnji. Revizija je hila
brez pripomb.

Radunovodski del: celotni prihodki so bili letos viSji za 5 %. Tudi odhodki so bili viiji za 5 %
(plade, investicijsko vzdrievanje zamenjava pfinske pedi, razsvetljava in strelovod v
MengSu, varnostna razsvetljava v Domzalah). Presezek prihodkov nad odhodki je bif 3.7L3 €.
Preseiek ostaja nerazporejen. Svetniki so soglasno sprejeli dva sklepa.

SKLEP 5t. 1:

svet asp je obravnaval in potrdil Letno poroiilo za leto zolg.

sKtEP 5t. 2:

svet eso je spreiel sklep o preseiku prihodkov nad odhodki v viSini 3.713 €.

Ad5

Finandni plan in kadrovski nadrt za 2a2oz planiramo cca. Lo o/o viSje prihodke (prihodki od
ministrstva zaradi napredovanja v pladnih razredih). Nadrtujemo 2 odpravnini zaradi
upokojitev, povedal se bo tudi regres za zaposlene z minimalnim osebnim dohodkom.

v Mengiu se bodo prenovile sanita riie za otroke, prostori se bodo prebetili in uredifi, vse v
skladu z nadrtom prenove oddelka in glede na dogovore z ob6ino Menge5, vezane na
prenovo celotnega oddelka.

Ravnateljica je spregovorila tudi nekaj besed o reievanju kadrovskih problemov, povedanih
obsegov dela in nadrtih zaposlitev ob obstojeEem poveianem itevilu sistemiziranih mest
udencev s strani Solskega ministrstva.

sKtEP 5t. 1:

Svet Glasbene Sole Domiale ie seznanjen s finanCnim nairtom za leto 2OzO.

SKLEP 5t. 2:

svet Glasbene Sole Domiale je seznanjen s kadrovskim nairtom Glasbene iole
leti 2020 in 2021.

Domiale m

Po glasovanju je sledil ogled oddelka Menge5. stavba je v slabem stanju in nujno potrebnia
prenove.

Ad6

Pred zadnio todko je predsednica sveta omenila pomembnejie koncerte, ki jih pripravljamo
ter povabila vse prisotne, da se jih udeleiijo.

Na koncu je slediro ocenjevanje derovne uspesnosti ravnaterjice.



SKLEP:

Ravnateljica

uspeinost,

dosegla 100 % vrednosti merif za ugotavlianie dela

Seja je bila za a ob 20.10.

Predsednica Sole eS Oomiale:

Veronika Sarec


