
Glasbena Sola Domiale

Ljubljanska c.61

1230 Domiale

25. 2. 2OZL, aplikacija Zoom

SVET SOLE

Glasbene 5ole Domiale

zAptSNlK 7. redne seie Sveta Glasbene Sote Domiale z dne 25.2.2021, ob 19. uri preko

aplikaciie Zoom

prisotni:Andrej Brojan, Maja Burja, Maja Potoinik, Meta Novak, Alenka Bai Beravs, Daniel Savnik, Urika

UrU*ii. Zun, Veronika Sarec, taura tVledved Semrov, Andreja Humar, Neia Pre5eren, Majda derne

Odsotni: Anton Omahna, Romana Bartol

Ugotovljena je sklepinost sveta zavoda. Zapisnikarica sem Urika Urbaniia Zun.

Dnevni red:

1. pregled in potrditev zapisnika 3. korespondendne seje Sveta Glasbene Sole DomZale z dne 3'

LL.2020.
2. Porodilo Solskega sklada.

3. Obravnava in potrditev inventurnega elaborataza2O2O.
4. Obravnava in potrditev Letnega poroiila za poslovno leto 2020.

5. Finandni nadrt za leto 2021ter predstavitev Kadrovskega nadrta za leto 2O2L/22.

6. Razno.

7. Razpis delovnega mesta ravnatelja Glasbene 5ole DomZale'

8. Ocena delovne uspeinosti ravnateljice.

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

SKLEP:

Dnevni red se soglasno spreime v predlagani vsebini in obliki.



Ad1

Na zapisnik 3. korespondenine seje sveta Grasbene iore Domzare z dne 3. L!. zazo ni bilo podanih pripomb,

zato so svetniki sPrejeli

SKLEP:

Zapisnik 3. korespondenine seje sveta Grasbene Sore Domiale z dne 3. 11. 2020 se spreime v predlagani

vsebini in obliki.

Ad2

Veronika Sarec, predsednica sveta iore je predstavira poroiiro o deru iorskega sklada za leto 2a20, ki ga je

predroiir Miha Nagode, predsednik uoss cso. trtaroga skrada je, da finandno pomaga udencem Sole pri

udeleibi na mednarodnih tekmovanjih in poletnih 5olah, kar predstavlja nadstandard'

SKLEP:

svet Glasbene 5ole Domiale je seznanjen s poroiilom dela Solskega sklada v letu 2020 in se z niim strinia'

Ad3

Ravnateljica je predstavila poroiilo o delu inventurnih komisij (odpisana oprema,'.')' celoten seznam so

dobilidlani sveta zavoda na vpogled preko zaslona. soglasno je bil sprejet

SKLEP:

Na podlagi poroiila ravnateljice o delu inventurnih komisii Elani sveta potriuiemo, da smo bili seznanieni

o inventuri in odpisanih sredstvih'

Ad4

Letno porocilo za poslovno leto 2020 je bilo predhodno poslano po e-po5ti vsem ilanom sveta'

preseiek prihodkov nad odhodki je bil 1.3g0 €. presezek ostaja nerazporejen. svetniki so soglasno sprejeli

dva sklePa.

SKLEP 5t. 1:

svet Glasbene 5ole Domiale je obravnaval in potrdil Letno poroiilo za leto 2o2o'

SKLEP it. 2:

svet Glasbene iole Domiale je sprejel sklep o preseiku prihodkov nad odhodki v viSini 1.380 €'

Ad5

Finanini plan in kadrovski nadrt za 2aztinza22: planiramo cca, 10 %vii1e prihodke (prihodki od ministrstva

zaradi napredovanja v plainih razredih). Nadrtujemo eno odpravnino zaradi upokojitev, povedal se bo tudi

regres za zaposlene z minimalnim osebnim dohodkom'



V Meng5u se bodo prenovile sanitarije za otroke, prostori se bodo prebelili in uredili, vse v skladu z nadrtom

prenove oddelka in glede na dogovore z Obtino Menge5, vezane na prenovo celotnega oddelka.

Ravnateljica je spregovorila tudi nekaj besed o resevanju kadrovskih problemov, povedanih obsegov dela in

nadrtih zaposlitev ob obstojedem poveianem Stevilu sistemiziranih mest udencev s strani Solskega

ministrstva.

SKLEP 5t. 1:

Svet Glasbene Sole Domiale ie seznanien s finaninim nairtom za leto 2021.

SKLEP 5t. 2:

Svet Glasbene Sole Domiale je seznanjen s kadrovskim nairtom Glasbene Sole Domiale za leti 2O2f in

2022.

Ad6

Pod todko Razno ni bilo razprave.

Ad7

Veronika Sarec je ilane seznanila s potekom mandata ravnateljice Andreje Humar. Prideli smo s postopki

razpisa delovnega mesta ravnatelja Glasbene Sole DomZale. Predstavljena je bila vsebina razpisa, pogovorili

pa smo se o nadinu objave razpisa.

SKLEP:

Svet Glasbene Sole Domiale je potrdil predlog objave razpisa delovnega mesta ravnatelja Glasbene Sole

Domiale. Objaviliga bomo v Uradnem listu in na Solskispletnistrani.

Ad8

Na koncu je sledilo ocenjevanje delovne uspe5nosti ravnateljice.

SKLEP:

Ravnateljica je dosegla99,22 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plaie za delovno uspeSnost.

Seja je bila zakljudena ob 22.00.

Zapisnikarica:Predsednica Sveta Sole G5 DomZale:


