
Glasbena Sola Domiale

Ljubljanska c. 61

1230 Domiale

DomZale, L3. 4.2016

SVET SOLE

Glasbene iole Domiale

zAPlst\ilK

14. redne seje sueta Glasbene iole Domiare z dne 13.4.2016 ob 20.00 uri v uEirnici ltx

Prisotnii Andreja Humar, Katarina Kos juhan! Meta Novarg primoi Novak, Anton
Omahna, Veronika Sarec, Marko Zrnec, Miran Juvan _ ravnatelj GS Domlale

Opraviieno odsotni: Andreja Mariun, Marjan Salamun

odsotnl; Bojan Andrejka, Robert Gradiiar, Tomai smore -poverjenik sindikata svrz

Ugotovliena ie sklepEnost sveta zavoda. Zapisnikarica je Andreja Humar.

Dnevni red:

1' Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta Glasbene sole Domiale z dne
6.4.20L6

2. Razreiitev ravnatelja Glasbene Sole DomZale
3. Razpis delovnega mesta ravnatelja Glasbene jole Domiale
4. Razno



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 13. redne seje sveta z dne 6. 4.

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

Zapisnik 13. redne seje sveta zavoda z dne 6.4. 2016 je spreiet v predlagani vsebini in

obliki.

Ad2

Predsednik sveta zavoda Marko Zrnec ie povedal, da je bil na 13. seji sprejet predlog sklepa

za razreiitev ravnatelja Glasbene Sole Domiale. O tem so bile obveidene vse obiine

ustanoviteljice, svet stariev in aktiv delavcev. Ker na povedano ni bilo pripomb, so svetniki

sprejeli SKLEP:

svet Glasbene 5ole Domiale sprejme odstopno izjavo Mirana Juvana z mesta ravnatelja

Glasbene Sole Domiale, z dne 30. 3. 2016, kot je podano v vsebini izjave.

Ad3

predsednik sveta Sole Marko Zrnec je prisotne seznanil z vsebino razpisa za delovno mesto

ravnatelia Glasbene Sole Domzale, ki je bilo oblikovano na podlagi okroinice o postopku

imenovanja ravnatelja iole, ki jo je podalo pristojno ministrstvo pred kratkim. Povedal je

tudi, da se zaradi prekratkih rokov razpis ne more objaviti v 5olskih razgledih na dan 15.4.

2015 kot je bilo predvideno, paa pa bo objavljen v naslednji Stevilki, ki izide 6. 5. 2016.

svetnico Katarino Kos Juhant je zanimalo, de se glede razpisa vsi datumski okviri u.iemaio. Na

zastavljeno vpraianje je odgovoril ravnatelj Miran Juvan, da so vsi datumi skladni z

zakonodajo.

dlani sveta Sole so soglasno dolodili datum naslednjega sestanka, na katerem se bo odpirala

prispela poita ka nd id atov

elani sveta Sole so soglasno sprejeli SKLEP 5t. 1:

Svet zavoda Glasbene 5ole Domiale razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/'ice

Glasbene Sole Domiale za mandatno obdobje petih let'

-lani so soglasno sprejelitudi SKLEP 5t.2:

Naslednja seja sveta zavoda G5 Domiale bo 18.5.2016 ob 20.00 v uEilnici 104.



Ker pod todko razno ni bilo pripomb, seje seja zakljuiila 20.20.

Predsednik sveta zavoda:

MarkoZrnec $f"".-

Zapisnikarica:

Andteja Humar


