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SVET sOtE

Glasbene 5ole Domiale

ZAPISNIK

10. redne seje Sveta Glasbene Sole Domiale z dne

Bertonclja

11. 11. 2015 ob 20. uri v dvorani Afija

Prisotni: Matej Banii, Robert Gradilar, Veronika 5arec, Andreja Humar, Meta Novak, Prinhoi

Novak, Marjan Salamun, Marko Zrnec, Miran Juvan - ravnatelj G5 Domiale, Joiica Baunfan

Gaiperin - odvetnica, Tomai Smole - poverjenik SVIZ-a

Opraviieno odsotni: Anton Omohno, Bojan Andreiko, Kotorino Kos Juhont,2an Legat

Ravnatelj Miran Juvan je predsedniku sveta Mateju Banidu predal pooblastilo za prisotnost

odvetnice Joiice Bauman GaSperin na seji sveta zavoda. V zvezi s tem je slednja pojasnila, po

katerem dlenu zakona je dovoljena njena prisotnost na seji.

Utotovljena je sklepEnost sveta zavoda. Zapisnikarica je Andreja Humar.

Dnevni red:

1. Pregfed in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 29.9.2Ot5
2. Porodilo predsednika 5olskega sklada o delu sklada

3. Ugovor zoper obvestilo o neizbranem kandidatu

4. Razno



Na predlagani dnevni red sta se k besedi pod todko razno priglasila ravnatelj Miran Juvan, ki bi

rad ilane sveta zavoda seznanil z aktualnim dogajanjem na 5oli, predvsem v zvezi z

obnovitvenimi deli na stavbi in Marjan 5alamun, ki bi pod toiko razno postavil dve vpralanji.

Na dnevni red sicer ni bilo pripomb.

SKLEP: Dnevni red se sprejme v predlagani vsebini in obliki. zapisnikarica je Andreja Humar.

Ad1

Na zapisnik s seje dne 29.9.2015 so bile podane naslednje pripombe:

s strani dlana sveta Marjana 5alamuna:

Ad 2: Svetnik je izpostavil dilemo, da nadin doloiitve cene najema instrumentov, podan na

prejinji seji, ni dovolj jasen. Predlaga, da se todno dolodi, katerim instrumentom se obratunava

draija in katerim cenejsa tarifa najemnine.

Ad 3: tz zapisnika ni razvidno, da se je Marjan Salamun vzdrZal pri glasovanju. Vsebina te todke je

zelo pomanjkljivo popisana. V celoti manjka zapis o razgovoru svetnikov o tem, kako bi v bodoie

reievali tovrstne probleme. Ravnatelj naj bi preveril, koliko ueiteljev, zaposlenih za doloien das,

ima pomanjkljivo izobrazbo in poskrbel, za njihovo izobraievanje, oziroma jih na moinpst

izobraZevanja opozoril.

Ad 4: Opozoril je na neustreznost zapisanega v zvezi z ravnateljevim odgovorom na vpra5anje

glede stroikov v zvezi z zaposlitvijo raaunovodkinje - stroiki naj bi bili zdaj vilji, vendar je

ravnatelj pojasnil, da ni tako. StroSki so enaki, torej je vsebina zapisnika prejinje seje v tej toaki

uslrezna.

Ad 6: V zapisniku manjka njegov predlog, naj bo Porodilu Solskega sklada dodano tudi finandno
poroiilo, koliko so prinesli posamezni projekti sklada in za kajje bil zbran denar porablien

s strani predsednika sveta zavoda Mateja Baniaa:

Ad 3: K zapisniku prejSnje, 9. redne se.,e, je le-ta dodal, da je sklep, sprejet pod 3. toiko
neustrezen, zato je tematika ponovno na dnevnem redu aktualne seje sveta zavoda.

Ad2

Predsednik sveta je svetnike seznanii z opravidilom predsednika Solskega sklada, Zana Legata, ki mu ga je
posredoval po elektronski poiti. Zan Legat je svojo odsotnost na seji sveta, na katero je bll vabljen, da bi
svetnikom predstavil porodilo o finaninem delovanju Solskega sklada, utemeljil z dejstvom, da mora po

24. ilenu Pravil Solskega sklada kot predsednik le-tega porodilo najprej predstaviti Upravnemu odboru
Solskega sklada. Po tem ilenu Pravil Solskega sklada je pozitivno mnenje Upravnega odbora osnova za
predstavitev le-tega svetu Sole in svetu starsev. Seja sveta zavoda je bila sklicana dan pred sejo 5olskega
sveta, na katerem bo Zan Legat dlanom Upravnega odbora Solskega sklada predstavil Vsebinsko porodilo
o delu Solskega sklada GSo. Finanino poroiilo bo izdelano ob izteku koledarskega leta, z vsebino pa bo
takrat seznanil tudi alane Sveta Sole GSD.



Ad3

Na povedano je ravnatelj Miran Juvan dodal, da je bila po njegovem mnenju aktualna seja Sveta zavoqa

GSD preuran.ieno sklicana in opozoril predsednika sveta Matej Bania, naj bo pri uporabi pravice {o
sklicevanja sej preudaren.

Predsednik sveta Sole Matej Banie je svetnike opozoril, da je svet zavoda na prejsnji seji v zvezi z

ugovorom na obvestilo o neizbranem kandidatu sprejel neustrezen sklep (sklep z redne 9. seje Sv$ta

zavoda G5D pod todko 3). Sklep je !e enkrat prebral. Povedal je, da za obravnavo problema svet zavofla

ni pristojen in je bil (svet zavoda) zaveden, zaradi pravnega pouka, ki ga je ravnatelj neizbranerpu

kandidatu napisal v zavrnitvi na razpisu, v katerem je pisalo, da ima kandidat moinost pritoibe na svlet

zavoda v 30 dneh po prejemu zavrniwe. Kasneje je bilo to dejstvo neustreznosti dotianega pravneFa

pouka ugotovljeno in se je potrdilo tudi s pravnim mnenjem odvetnice Jozice Bauman Gaiperin. K

povedanemu je svetnik Marjan 5alamun dodal, da se je sam ravno zaradi tega vzdrial glasovanja, |(er

meni da svet zavoda ni pristojen, da odlota o izbiri kandidatov za delovno mesto. Ravnatelj je pojasipil,

da je neustrezni pravni pouk bil na obrazcu izpisan ie od prej, ostalina prejsnjega zakona. Povedal je, pa

je vsem novim uredbam zelo teZko slediti. Dopise, ki bodo poslani odslej, bodo ustrezni, v skladq z

aktualno zakonodajo.

Odvetnica Jozica Bauman Gasperin je povedala, da svet zavoda po 45. ilenu Zakonu o delovilih

razmerjih nima pristojnosti za obravnavo tovrstnih pritozb (ugovor na neizbranost na razpisu). Na sriet

Sole se lahko pritoZijo delavci, za kandidate na razpisu pa ta pravica ne velja, je izkljudno zadlva

ravnatelja. lzpostavila je pomen vloge sveta zavoda in svoj pogled na potek dogodkov. Svetniki so

obravnavali pritoibo, ker pa niso imeli pooblastila, da bi v pravnem smislu odloiali o zadevi, bi latlko

podali le mnenje. Po njenih besedah naj bi svetniki vse skupaj elegantno izpeljali in formalno t{rdi

za kljudili.

Matej Banii je poudaril, da je bil sklep prej5nje seje v zvezi z odgovorom na ugovor neizbranqga

kandidata A. J. , neustrezen, saj je bil sprejet z neustreznim vedenjem sveta.

Marjan Salamun je prebral sklep in komentiral, da je sam pravilno predpostavljal, da svet zavoda v zvezi

s tem nima kompetenc. Zdi pa se mu pomembno, da je svet zavoda s takimi zadevami seznanjtn.

Opozoril je, da je bil v preteklem primeru toZbe delavca iole, ki mu je bilo odpovedano delorino

razmerje, svet zavoda zelo slabo obveiien. Zelel bi, da bi tudi v bodoae bil svet obveiEen, o tovrsthih
primerih.

Miran Juvan je povedal, da meni, da s strani sveta je bil odgovor dan, kar je dobro. Pojasnil je, da

pooblaiienka neizbranega kandidata sodeluje naprej z njim kot zastopnikom GsD. Zdi se inu
pomembno, da je svet seznanjen z aktualnim dogajanjem na 5oli, za kar se bo trudil tudi v aktualnbm
pnmeru.

Svetnik Primoi Novak je podal mnenje, da je zelo pomembno, da se izoblikuje in pripravi stratedija
ravnanja v podobnih primerih v bodode, s dimer so se strinjali tudi drugi svetniki.

Marjan Salamun je ie enkrat poudaril, da je pomembno, da Sola apelira na zaposlene z neustre4no

izobrazbo, da to iim prej uredijo z dokvalifikacijo.



Svetnik Robert Gradiaar je ugovarjal poiiljaniu poste zdi se mu nespametno' temu pa ie pritrdila

odvetnicaJo:icaBaumanGa5perin.Zadevajeponjenempravnoforma|nozak|iudena.Zakajbikand
obvestili? Na povedano je Matej Banid podal repliko' rok za pritoibo !e ni potekel' S tem se ni s

ravnatel.i Miran Juvan, ki je trdil, da je rok pritoibe ie potekel Pritrdila mu ie tudi Jozica Ba

Galperin. Opozorila je na deistvo, da se s pisnim obvestilom kandidatu odpre nov rok' v katerem

vloii toZbo. zanimalo jo je, zaKaj bi sproiili kakrinokoli obnovo postopka' opozorila je na 5 od

nai se o sklepu obvesti tudi neizbranega kandidata'

200. i|ena zakona o de|ovnih razmerjih. |zpostavi|a je dejswo, da je obvesti|o o neizbranosti kand

bi|oposlanoiekonecseptembra,torejje3o.dnevnirokzamoinostpritoibeiezastara|.zanima|o
tudi, zakajje predsednik sveta zavoda pridobival dokumente odvetnice nasprotne strani?

Natosejeodzva|predsedniksvetaMatejBani.spojasnitvijooko|i5tin,kisoganape|ja|er
dejanju: Na sedei sveta iole.ie priSel nepodpisan dokument' 5lo je za kopijo dokumenta' ki ga je

tudiravnate|j5o|e,|edasezadnjihkoncevbesednakoncuVrsticsp|ohnivide|o.Kojetopostopre
jeobrni|naVodswoSo|e,dabidobiIoriginaInopismo,pamutonibiloomogodeno.Kerpase

zdelo pomembno, da je svet zavoda seznanjen z vsebino vsakega pisma, ki pride na njegov naslov,

obrnil na odvetnico neizbranega kandidata, da mu po5lje podpisano in iitljivo pismo.

Repliko je podal ravnatelj Miran Juvan: svet 5ole tega pooblastila nima. Predsednik sveta 60le

koordinator dela sveta, ne more pa na zunaj zastopati !ole. Kar.ie poslano ravnatelju, oziroma 5oli,

iole ni upraviden dobiti, saj pritoibe kandidatov niso v njegovi pristojnosti. Povedal je, da mu je

Banii dovolil, da .je osebno odprl dotiino poito, ki je bila naslovljena na svet iole. v zvezi s tem

narejen tudi uradni zaznamek s priao, ki potrjuje, da je ravnatelj poito resniino odprl z

predsednika sveta. Dopis je bil napisan na roko, natisnjen z e-poste neizbranega kandidata,

s strani njegove odvetnice. Glede na ta dejstva, gre torej za anonimko. 19. 10. je bil na podpisani

(isti!) podan tudi odgovor. Matej Banla na.i bi od poobla5ienke neizbranega kandidata pridobil

dopis. opozoril ga je na prekoraiitev pristojnosti. Le to tudi s poizkusom pridobitve pravnega

Je

je

predsednik sveta iole ga ne more pridobiti z iigom 5ole. Povedalje, da ga je na to opozoril.

Matej Banii je pojasnil: s pooblaidenko neizbranega kandidata se ni pogovarjal. Zaprosil jo je samo za

dotidni dokument, ki je bil poslan na naslov sveta Sole v neditljivi obliki. Na ministrstvo je ielel pqslati

samo vpraianje o pristojnostih sveta Sole v primerih odloianja o izbiri kandidatov za prosto delqvno

mesto. To pa zato, ker mu na njegovo pismo, poslano z n.iegovega osebnega naslova, nihfe ni odgo\ioril.

Zato je ielel, da je to poslano z uradnim Zigom iole.

Svetnik Marjan Salamun je izrazil mnenje, da je nastali konflikt posledica kratkega stika med udelelenci

in predlagal, naj se zadeva reii po mirni poti, s pogovorom. Dodal je 5e, da v primeru predsednika tveta
ne vidi nobenih neza konitosti.

Na ta predlog svetnika Salamuna je ravnatelj Miran Juvan podal repliko, da ne gre za kakrinekoli kr{atke

stike, paa pa je potrebno le raz.jasniti nastalo situacijo; tudi s pomoajo prisotne pooblaSaenke 5ole, JOiice

Bauman Gaiperin.



Matej Banid je v svoj bran povedal, da meni, da ni nidesar narobe naredil, svojo funkcijo da

jemlje kot dol:nost, v kar spada tudi, da seznanja dlane sveta z vsem dogajanjem. ee je

ugotovil nezakonito delovanje organa sveta !ole, mora to prijaviti na ministrswo znanost in iport.

Replika ravnatelja Mirana Juvana na povedano: Vsak naj prevzema odgovornost za svoja dejanja.

Matej Bania je predlagal, da se v primeru nastalih dilem kot je aktualna, kontaktira m

iolstvo, ki naj poda svoje mnenje (o pristojnostih).

Na predlog se je odzval ravnatelj Miran Juvan z ugotovitvijo, da predsednik sveta nima pristojnosti,

se za mnenie obrnil na ministrstvo za Solstvo.

Tu se je v debato vklopila Joiica Bauman Ga5perin in povedala, da gre za nerazumevanje vlog,

pooblastila ima predsednik sveta Sole in kakien je pomen in kje ima mesto organ sveta sole. Svet

ni nad vsemi organi 5ole. Predsednik sveta je samo koordinator tega organa. O vsem soodlodajo vsi

sveta. V konkretnem primeru bi moral predsednik sveta svetnike le seznaniti z isto posto, ki je
svet poslana. To bi glede na to, da je zadeva ie zakljueena, lahko storil tudi na naslednji redni seji.

Marjan Salamun je izrazil nestrinjanje z odvetnidino interpretacijo pomena sveta 3ole, na kar se 1e

odzvala, da njen namen ni bilo razvrednotenje dela sveta zavoda, paa pa je hotela opozoriti
nerazumevanje pravih vlog, ki jih doloda zakon.

Matej Bania je izrazil mnenje, da ima svet zavoda pravico, da lahko ravnatelja o vsakem primeru
kar ieli. Povedal je, da se mu ne zdi sporno pismo samo, pad pa odgovor vodswa iole na pred
ureditev razmerii.

Na to mu je odgovoril ravnatelj Miran luvan, da je poslani odgovor neizbranemu kandidatu res
predsedniku sveta zavoda GsD, da je bil le-ta dobro spisan in pregledan s strani odvetnice.
mnenje o neprimernosti razpravljanja o tem, ali je odgovor dober, na tem mestu. svetnikom ie ool
da jih bo obveidal o poteku zadeve.

svetnik Marko Zrnec je postavil vpraianje, kakien je postopek razreliwe predsednika sveta zavooa
in hkrati izrazil dvom v dobro delo sveta v bodoie na podlagi nastalih trenj in na podlagi
pooblastil predsednika sveta. Enako mnenje je izrazila tudi svetnica Meta Novak. predsednik sveta
Banii mu je odgovoril, da je postopek opredeljen v statutu sveta zavoda G5o. V svo.l bran pa je
tudi mnenje, da je swar zakrjudena, zato je predragar ta skrep, pristojno ministrstvo pa bi
ugotavljati pravilnost postopka. Na to nihde od dlanov sveta ni imel pripomb.

Replika Joiice Bauman caiperin: pristojen za tovrsten nadzor je lnipektorat za iolstvo.

Svetnik Robert Gradisar je nasprotoval sprejemanju novega sklepa, saj po njegovem to ni
lahko pa bi se sprejer dodatek k skrepu. zanimaro ta je tudi, te je bir ceroten postopek v zvezi z
korektno izpeljan, na kar sta mu odgovorira ravnaterj in poobraiaenka iore, da je bir postopek v'r
izpeljan v skladu z zakonom. z odgovorom se svetnik Robert Gradiiar ni strinjar, saj ima na tem pod
veliko izkuSenj.

Svetniki tako v zvezi z zadevo niso sprejeli nobenega novega sklepa.

za



Ad4

RavnateU je

koncert, ki ga bo 5ola

Seznanil jih je s stan

ie hoteli zadeti, pa

Z deli bodo priieli

naslednjega

aprilu. Zdaj bodo sanirana vsa okna - do novega leta, fasada pa do

leta.

Marjan Salamun se

na koncertne

katerega je predsed

sej sveta zavoda in

da je bilo vse to no in poslano.

10. redna seja Sole Glasbene Sole Domiale je bila zakljudena ob 21.40 uri.

seznanil z aktivnostmi ob praznovanju 65letnice sole. Povabil jih je tudi

priredila ob tej priliki.

postopka obnove stavbe. Sredstva za obnovo stavbe so zagotovljena. Z deli

niso storili zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje kulturnega

na povedano odzval s pohvalo, da je pravilno in lepo, da se ilane sveta zavoda

3ole, saj vsi sploh niso seznanjeni z delom 5ole. Opozoril pa je tudi na dejstvo,

sveta ie opozoril, dasojavni zavodi dolZni obveiiati obiino DomZaleo

posredovati zapisnike le-teh. Predsednik sveta Matej Banif mu je

Zapisnikarica:

Andreja I

{rolv


