
Glasbena Sola Domiale

Ljubljanska c. 61

1230 Domiale

Domiale,29.9. 2OI5

SVET SOIE

Glasbene Sole Domiale

ZAPISNIK

9. redne seje Sv€ta Glasbene Sole Domiale z dne 29.9. 2015 ob 19.30 url v dvorani
Bertonclja

Prisotnl: Matej Banid, Bojan Andrejka, Andreja Humar, Katarina Kos Juhant, Meta Novak,
Novok, Anton Omahno, Marjan Salamun, Marko Zrnec, Majda Zalokar, lpSE, Miran
ravnatelj G5 Domiale

Oproviieno odsotna : Robert Gradi5ar, Veronika Sarec

Ugotovljena je sklepinost sveta 5ole, Zapisnikarica je Andreja Humar.

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnikov preteklih sej (8. redne z dne 4. 3. 2015, 3.

dne 22. 5. 2Ot5 in 4. korespondenine z dne 30. 7 . 2OIS)
2. Nova cena za najem instrumentov

3. Ugovor zoper obvestilo o neizbranem kandidatu
4. obravnava in sprejem Poroiila o delu Glasbene iole Domiale za iolsko leto 20L4/20L5
5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega nadrta za iolsko leto 21t5l21t6
6. Nova predstavnika Sole v Upravnem odboru Solskega sklada Glasbene Sole Domiale
7. Razno



Na dnevni red ni bilo Pripomb.

SKLEP: Dnevni red se spreime v predlagani vsebini in obliki'

Ad1

Na zapisnik s seje dne 4. 3. 2015 ni bilo pripomb'

sKlEp: zapisnik 8. redne seie z dne 4. 3. 2015 se spreime v predlagani vsebini in obliki.

Na zapisnik 3. korespondenine seje z dne 22.5.aoLSni bilo pripomb'

SKLEP: Zapisnik 3. korespondenine seje z dne 22. 5. 2015 se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Na zapisnik 4. korespondenine seje z dne 30. 7. 2015 ni bilo pripomb.

SKLEP: Zapisnik 4. korespondenine seje z dne 30. 7. 2015 se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Ad2

Predsednik sveta 5ole Matej Banii je predal besedo ravnatelju Miranu Juvanu, ki je pojasnil

oblikovanja sedanje cene najema instrumentov. Obrazloiil je razloge za zvi5anje cen najema -
dosedanjega najema je prenizek, saj z njim Sola ne pokrije niti stroskov rednega servisiranja

Predstavil je nov, dvotarifni sistem pladevanja. Niija za cenejie instrumente - 10 evrov meseino in

evrov mesedno za draije instrumente. V petih letih naj bi s tem denarjem amortizirali ceno

Doloiili naj bi tudi nova pravila najema. Vsak ufenec naj bi imel pravico do najema dve leti, potem

kupiti svojega. Slednje ne velja za godala, zanje velja pravilo Sele od udenievega prehoda na

instrument dalje.

S predstavljenimi argumenti za zvi5anje so se ilani Sveta zavoda GSD strinjali in zato soglasno

SKLEP: Svet Sole potrdi nove cene za najem instrumentov od 1. 9. 2015,

Ad3

Predsednik sveta sole je dlanom sveta predstavil ugovor z dne 4. 9. 2015 zoper neizbranost na

za prosto delovno mesto uaitelja kitare gospoda A. J.. Besedo je predal ravnatelju Miranu Juvanu,

podrobno obrazloiil, kako sta potekala razpis in izbira kandidata za delovno mesto.

Na predlog predsednika Sveta zavoda Mateja Baniia je bil s sedmimi glasovi za in enim

sprejet

SKLEP: Svet Sole sprejme sklep, da se neizbranemu kandidatu odgovori z naslednjim besedilom: rV
zvezi z Vaio pritoibo na razpis za delovno mesto uiitelja kitare na 65 Domiale, svet Sole ugotavlja; da
se na pisno zahtevo ravnatelja niste pravoiasno odzvali in s tem niste mogli zagotoviti, da se lahko | 1.

9. 2015 zaposlite na G5 Domiale in priinete z rednim delom. Zaradi tega je bil izbran drug kandidat.(



Ad4

Ravnatelj Miran Juvan je ilane sveta pozval, naj Svet zavoda seznanijo s svojim

nestrinjanjem z vsebino Porodila o delu Glasbene 5ole Domiale za Solsko leto 2014/2015. Na

dlani niso imeli pripomb in so tako sprejeli naslednji

sKLEp: Poroiilo o delu Glasbene Sole Domiale za Solsko leto 2014/2015 se spreime v

vsebini in obliki.

Ads

Ravnatelj Miran Juvan je predstavil poudarke Letnega delovnega naerta Glasbene iole Domiale za

leto zor3l2oL6, predvsem v tistih toakah, v katerih se razlikuje od prejsnjega Solskega leta.

Predstavil je kadrovske spremembe:

S 1. 11. 2015 bo na Soli zaposlena radunovodkinja Majda ferne. Novi uditelj violine je Andrej

porodni5kega dopusta se je vrnila uiiteljica petja Urska Urbanija Zun. Na mesto utiteljice flavte s

delovnim dasom je na oddelka Menge5 in MoravCe prerazporejena Petra Einfalt, novi

ravnatelja pa je Zan Legat.

Novo na podrodju orkestrov in komornih skupin:

- orkester flavt, ki ga bo vodila Andreja Mariun

- novi dirigent godalnega orkestra G5D je Andrej Huterer

Sola letos praznuje 55-letnico obstoja. Ravnatelj je predstavil dejavnosti, ki bodo potekale v

praznovanjem obletnice. Predstavilje tudi druge poudarke koncertnega koledarja iole.

Predstavil je tudi druge nadrtovane dejavnosti Sole, opisane v letnem delovnem naartu in

prehod !ole na sistem e-glasbene 5ole.

V zvezi s iolskim koledarjem je povedal, da datumi letoin,ih sprejemnih preizkusov ne

delovno soboto v osnovnih 5olah, kar je v lanskem Solskem letu povzrodilo veliko nevseinosti.

Sola bo organizirala dva mednarodna seminarja

zaposlene delavce Sole (prima vista za pianiste,

pouievanje zelo majhnih flavtistov).

(za flawo in klarinet) ter tri interne semina

orima vista za ostale instrumentaliste in sem

Spregovoril ie o sodelovanju s iolo za talente Cuprija (Srbija). V okviru mednarodnega projekta

svet, nase dostojanstvo( smo ueitelji Sole lani obiskali 3olo za talente v eupriji in ob tej priliki

instrumente. V letosnjem Solskem letu naj bi nala Sola gostila uience in ueitelje te sole. Prenoiili
uiiteljih in uiencih naie Sole doma, Sola pa bi prevzela organizacijo koncerta in celotnega obiska.

Predstavil je projekt uditeljic NGL Joiice G. Vidic in Andreje Polanec. Bienalni projekt )Po T
sledeh( naj bi se letos zakljuail s strokovno ekskurzijo po Tartinijevih poteh v ttaliji.

lzboljSanie delovnih razmer in pogojev:

- greznica - nujna ureditev na objektu v Domialah
- sanacija oken in fasade na stavbiv Domialah, kijo je prevzela Obdina Domiale

za

za



prizadevanja Sole in kulturnega doma za pridobitev parkiriSda pred bivSo Metalko in

novih prostorov za delovanje administracije kulturnega doma

- transportno vozilo - za nakup vozila, ki ga lola nujno potrebuje, bo 5ola zaprosila za pomod

obdine ustanoviteljice

Na bave:

- programska oprema Vasco za ratunovodstvo in e-glasbena Sola

- tablidni radunalniki

- instrumenti

Po izdrpni predstavitvi je ravnatelj dlane sveta pozval k vpraianjem. Marjan 5alamun je vpraial,
pomeni zaposlitev radunovodkinje za finandno sliko 5ole, na kar mu je ravnatelj odgovoril, da

razlike v pladevanju zdaj in kasneje ne bo. Katarina Kos Juhant je vpraiala, kakina bo razlika s

na sistem e-glasbene Sole in ali bo ministrstvo kaj prispevalo. Ravnatelj je povedal, da bodo

beleike ostale v fizidni obliki, izrazil je mnenje da bo to izboljialo delo uiiteljev in ravnatelja, saj

poenostavilo administracijo in izbolj5alo preglednost podatkov. Pristojno ministrstvo naj ne bi

k nabavi programske opreme.

Na povedano ni bilo pripomb, zato so dlani sveta zavoda z dvigom rok potrdili naslednji

SKIEP: Letni delovni nairt Glasbene 5ole Domiale za Solsko leto 2015/2015 se spreime v
vsebini in obliki.

Ad6

Predsednik Sveta zavoda G5 Domiale je ilane Sveta zavoda seznanil z odstopnima izjavama doseda
predsednika Upravnega odbora 5olskega sklada G5 Domiale Zana Legata in njegovega dlana He

Jakondida. Seznanil jih je z dejstvom, da je na podlagi odstopnih i4av, zbor delavcev odstopa sprejel
predlagal dva nova dlana Upravnega odbora Solskega sklada -Andrejo Mardun in Miho Nagodeta

alani Sveta iole so soglasno potrdili nova dlana in sprejeli

SKLEP: Svet zavoda Glasbene Sole Domiale predlaga Svetu stariev Glasbene Sole

imenovanje v Upravni odbor Solskega sklada Glasbene Sole Domiale za preostanek
obdobja upravnega odbora nova tlana Andrejo Mariun in Miho Nagodeta.

Marjan Salamun je podal pripombo, da o delu Solskega sklada Svet zavoda G5 OomZale ni
seznanjen. Na to mu je odgovorila Katarina Juhant Kos, z delnim porodilom o delovanju Solskega

Ravnatelj je predlagal, da bi naslednji seji sveta prisostvoval predsednik 5olskega sklada in ilane
zavoda seznanil z delovanjem sklada. Na ta predlog so dlani sveta zavoda sprejeli naslednji
SKLEP: Na naslednjo sejo Sveta zavoda Gi Domlale bo povabljen predsednik/predsednica
sklada, da poda poroiilo o delovanju sklada.

9. redna seja Sveta iole Glasbene Sole

Predsednik sveta Sole:

Matej Banii

zakljudena ob 21.00 uri.

Humar

Domiale


