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Glasbene 5ole Domiale

ZAP!SNIK

16. redne seie Sveta Glasbene Sole Domiale z dne 15. 6. ZOL6 ob 19. uri v
utilnici 104

Prisotni: Bojan Andrejka, Robert GradiSar, Katarina Kos Juhant, Zan Legat-pomoinik
ravnatelja, Andreja Martun, Meta Novak, primoi Novak, Anton omahna, Tomai smore -
predsednik sindikata, Veronika Sarec, Majda Zalokar - lpSE, Marko Zrnec

Opravideno odsotni: Andreja Humar, Marjan 5alamun

Ugotovljena je sklepinost sveta sole. Zapisnikarica je Andreja Mariun.

Predsednik sveta Marko zrnec Elane sveta obvesti o prejemu pisma dlana sveta Marjana Salamuna, v
katerem navaja, da se k vabilu na sejo poiilja tudi gradivo. Ker za drugo in tretjo todko gradiva ni
prejel, sporoda, da se seje ne more udeleiiti saj je sklicana v nasprotju s poslovnikom o delu sveta
Glasbene Sole Domiale in bi tako kriil 16. dlen, ki govori tudi o tem, da so se dlani zavoda dolzni
pripraviti na sejo zavoda. prav tako se ie vedno sprasuje, zakaj je bilo potrebno sklicati 5.
korespondentno sejo, ieprav je bila redna seja dva dni kasneje. Tako ugotavlja se, da smo s tem
onemogodili razpravo o pomembnih zadevah glasbene iole Domiale (sprejem finantnega nadrta po
denarnem toku 2016, finandnega nairta-realizacije 2016, programa dela in kadrovskega nairta za
leto 2016).



Dnevni redt
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Preg|edinpotrditevzapisnika15.rednesejeSvetaG|asbeneSo|eDomia|ezdne18.
5.2015

seznanitev z odloibo ln3pektorata za delo (prejeli smo jo 30'5'20161

Pregled in obravnava pridobtjenih mneni (uiitetjskega zbora' sveta star5ev in

lokalne skupnosti)

GIasovanjeinizbirakandidatkezaravnate|iicoG|asbeneio|eDomiaIeterzaprosi|o
Ministrstvuzaizobraievanje,znanostinlportzamnenieministricekizbrani
kandidatki

5. Razno

Kernapredlaganidnevnirednibilopodanihpripomb,soilanisvetasoglasnosprejeliSKLEP:

Dnevni red se sprejme v predlagani vsebini in obliki'

Ad1

predsednik Marko Zrnec je dlane sveta pozval k podaji pripomb na zapisnik 15. redne seje Sveta

G|asbeneSoleDomia|ezdne18.5.2016.Kernazaptsniknibi|opodanihpripombjebi|sog|asno
sprejet SKIEP:

Zapisnik 15. redne seje Sveta Glasbene Sole Domiale z dne 18'5'2016 je sprejet v

predlagani vsebini in obliki'

Ad 2) pomodnik ravnatelja Zan Legat opravidi ravnateljevo odsotnost, dlanom sveta izroiil fotokopi.ie

odloibe in nato plsotne seznani z odlodbo InSpektorata za delo. V zvezi z zakonitostjo zaposlitve

uiitelja kitare dne 1. 9. 2015 ni nobenih ugotovitev oz. nepravilnosti. Na temo varovanja dostojanstva

zaposlenim pri delu, pa je izredni inlpekci.lski nadzor ugotovil, da imamo sicer sprejeta Navodila o

ravnanju in ukrepih za prepredevanje trpinienja na delovnem mestu (mobbing) ter za odpravo

oosledic in ukrepe za prepreievanje drugih prepovedanih deianj zoper zaposlene' vendar jih ne

izvajamo.Kotimamovnaiihnavodilihvll.i|enuzapisano,smol3.6.2016spredavanjemoz.
izobrazevanjem na temo moboinga (predavatelj g. Martin Poiek) izpolnili zahteve, ki nam jih nalaga

odlodba Inlpektorata RS za delo. lzvedli pa smo tudi anketo na temo ocen.ievania ogroienosti z

mobbingom,diskriminacijooz.drugimiprepovedanimidejanjinade|ovnemmestuinpodaja
preventivnih ukrePov.

Ad 3)

predsedujoti Marko zrnec ie prisotne ilane sveta seznanil, da je v tainiStvu Sole dne 15'6'2016

preveril, da so bili s strani 50le dne 23.5.2016 uiiteljski zbor, svet stariev, vse obiine ustanoviteliice;

zaproieni za podaio mnenj, ter da so bile proinie naslovljena na prave naslove oz pristoine organe'

kar je razvidno iz vrnjenih povratnic oz. vrotilnic



Predsednik sveta prisotne dlane seznani, da so v zakonskem roku prispela mnenja:

r ufiteljskega zbora,

. sveta star5ev in

o obiin ustanoviteljic: Lukovica in Trzin.

ostale ustanoviteljice: obdine Domiale, Menge5 in Moravde mnenj niso poslale.

Predsednik Marko Zrnec je prisotnim dlanom sveta nato prebral poslana mnenja.

Mnenje sveta stariev je, da podprejo Bernardo Rakar.

Mnenje uditeljskega zbora je, da podprejo Andrejo Humar.

Obdina Trzin je dala pozitivno mnenje Bernardi Rakar.

Obdina Lukovca je podprla Andrejo Humar.

Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa:

1. SKLEP:

Mnenja pridobljena s strani uditeljskega zbora, sveta stariev, obEin ustanoviteljic: Lukovica in Trzin

so prispela pravodasno v zakonsko doloien roku in so podana na ustrezen nadin. Obiine: Domiale,

Menges in Moravte-tako kot v arhivu 5ole izkazujejo podatki: da so bile pro5nje za pridobitev mnenj

posredovane na prave naslove, da so bile izhajajod iz vrnjenih povratnic za mnenja zaproiene in

poito prevzele istega dne kot ostale obaine ustanoviteljice, svojih mnenj niso posredovale.

2. SKLEP:

Pridobljena mnenja izkazujejo, da je:

. svet starsev podprl kandidatko Bernardo Rakar,

o uditeljski zbor podprl kandidatko Andrejo Humar,

. Obdina Trzin podprla kandidatko Bernardo Rakar,

o Obtina Lukovica podprla kandidatko Andrejo Humar.

V nadaljevanju predsednik Marko Zrnec ostale alane sveta pozove k razpravi. alani sveta Veronika

Sarec, Meta Novak, Anton Omahna, Bojan Andrejka, Andreja Mardun in Katarina Kos Juhant so nato

podall svoja mnenja glede kandidatk za ravnateljico GS Domiale.

Ad 4)

Predsednik sveta prisotne seznani, da se o glasovanju za izbiro kandidatke za ravnateljico G5 Domiale

lahko glasuje javno (z dvigom rok) ali tajno (z glasovnicami). elani se z dvigom rok izjasnijo za nadin

glasovanja, zato se sprejme:

1. SKLEP: alani sveta so z 9 glasovi ZA, O glasovi PROTI, O glasovi VZDRZANI, izglasovali, da se

glasovanje za izbiro kandidatke za ravnateljico GS Domiale izvede javno.



2. SKLEPI Z dvigom rok (javno glasovanje) je:

r kandidatka Andreja Humar prejela 5 glasov'

. kandidatka Bernarda Rakar prejela 3 glasove'

oba sklepa sta bila soglasno sprejeta

predsednik sveta je alane sveta nato seznanil z nadaljnjim postopkom. Za mnen.ie o izbrani kandidatki

je potrebno zaprositi tudi za mnen.ie pristojno ministrico' ki odgovori v roku 30 dni Soglasno se

spreJme

3.SKLEP:SvetGSDomia|ezaizbranokandidatkoAndrejoHumarposredu'ieobraz|oienpred|ogza

imenovanie v mnenje ministrici

Ad s)

e|anisvetasovsk|epnemde|usejerazprav|ja|iSeopismui|anasvetaMarjana5a|amuna.Poiasni|o
glede5.korespondendnesejejenapreisniise.iipodalieravnateljMiranJuvan'kijepojasnil'daje
bila 5. korespondenena sej zavoda sklicana zgol.i zaradi tega, da je bil finanini nadrt pripravljen in

potrjen do rokov, ki .llh predpisuje Zakon o izvrievanju proraiunov Republike Slovenije za leti 2016 in

2017 (8. odst.60. ilena ZlPRS1617)'

V skladu z drugo toiko (seznanitev z odloibo Inspektorata za delo)' za katero tlan sveta Marian

Salamun ugotavlja, da ni prelel gradiva pa je bilo ugotovljeno' da gre za seznanitev ilanov sveta z

od|oibolnSpektoratazadelo,liioiecsDomia|epreje|a30'5.2015'Prisotnei|anesveta.iepomoinik
ravnatelja Zan Legat seznanil z vsebino ter prav tako ie izvrienimi nalogami, ki jih je Soli Inipektorat

za delo naloiil. Prisotni alani sveta so prav tako na seji pre.ieli fotokopijo odloibe'

.|anisvetasougotovi|itudi,dajesvetzavodavsk|aduz2.odstavkom53.ai|enaZoFVIzaprosi|za
obrazloienomnenjelokalneskupnosti-obiineustanoviteljice:Domiale'Trzin'MengeS'Moravie'
Lukovica;obrazloZenomnenlesvetastarSevG|asbeneio|eDomialeinzamnenjeuiite|'iskegazbora.

S|ednjisopisnamnenlaposredovaIisvetuzavodav20dnehoddneva,kosobilizan'jzaproSeninker
je 20 dnevni rok ie potekal, gradiva ni bilo mod poslati Ugotovljeno je bilo tudi' da so bili vsi prisotni

dlanisvetazvsebinopridobljenihmnenjseznanieniSelenasamemsestanku'kososepridobliena
mnenja Sele odpirala, in so bili tako v povsem enakopravnem polozaju'

ilani sveta so nato razpravl.iali o oteienem delu sveta Sole' saj ilan sveta Marjan Salamun na nobeni

izmed zadn.iih se.i ni bil prisoten' Zato so soglasno sprejeli naslednii

sKLEp: predsednik Marko zrnec naj ilana sveta Marjana Salamuna opozori na upoStevanie 16 elena

poslovnika sveta zavoda, ki pravi, da so se dlani zavoda dolini udeleievati in pripraviti na seje zavoda'

nasejisodolinispoitovatiredseje,aktivnosodelovatiinseopredeliti'dolinisoopravitiprevzeteoz'
dodeljene naloge, delovati morajo skrbno, zakonito' poiteno in strokovno' ter varovati' zaupne'

osebne podatke in poslovne skrivnosti'



Predsednik sveta Marko Zrnec prisotne svetnike vprasa 5e ali se zaradi prihajajodih politnic strinjajo,

da je naslednja seja sklicana korespondenino. Ker so se s predlogom vsi svetniki strinjali se soglasno

sprejeme SKLEP:

Naslednja seja, kjer bodo ilani sveta prejeli mnenje ministrice in imenovali ravnateljico G5 Domiale,
bo sklicana korespondendno.

Seja je bila zakljuiena ob 20.30.

Predsednik Sveta Sole:

Marko Zrnec

Zaoisnikarica:

du..-.-- ,Y'p*


