
 

 
 

ZAPISNIK 
 

  

22. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 15. 12. 2020 ob 15.00 uri. 

 

Navzoči člani: Alenka Premrl Lemut, Anja Kovšca Kosovel, Alenka Ušaj, Janez Praček- 

preko zooma,  Anton Lavrenčič (do 18.30), Tamara Srebot, Manuela Urankar, Ana 

Boštjančič, Ljubo Prhne. 

 

Pod točko 3 se predstavijo kandidati za ravnatelja: Alojzij Adamič, Nataša Durjava, Ksenija 

Korče, Peter Plevnik. 

 

Dnevni red ki so ga člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje. 

3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja. 

4. Imenovanje ravnatelja. 

5. Razno. 

 

Predsednica Sveta zavoda pozdravi vse navzoče, ugotovi, da so sklepčni ter prebere dnevni 

red 22. seje. Pred predstavitvijo ravnatelja bi dodala še eno točko: postopek imenovanja 

novega sveta zavoda, saj se bo mandat sedanji sestavi iztekel. 

 

Dopolnjen dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje. 

3. Postopek imenovanja novega sveta zavoda. 

4. Predstavitev kandidatov za ravnatelja. 

5. Imenovanje ravnatelja. 

6. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 22.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dopolnjen dnevni red 

22. seje. 

 

 

Točka 2 

 

Pripombe na zapisnik 21. seje: 

 

Član Sveta je vprašal, zakaj se uporabnikom vrtca zaračunava 32 eur, čeprav za to ni pravne 

podlage. Opozoril je, da je bila ta cena določena samo za šolsko leto 2017/18. Opozori, da je 

plačevanje vrtca treba čimprej urediti. 



 

V. d. ravnatelja razloži, da ob prevzemu mandata o tem ni bil opozorjen. Da stvari niso 

urejene je ugotovil šele ob spomladanskem zaprtju CIRIUS-a. Na prejšnji seji je podal dva 

predloga, ki temeljita na cenah hrane in številu otrok v vrtcu. 

Član Sveta je še opozoril, da je sklep št. 21.5. neveljaven, saj za njega ni glasovala relativna 

večina.  

Člani sveta so se dogovorili, da bodo na naslednji seji ponovno obravnavali ceno vrtca. 

Popravi se sklep št. 21.6. Pravilno se glasi: Svet zavoda CIRIUS Vipava z (9 glasovi Za, 0 

PROTI) potrjuje, da se učencem, ki so vključeni v institucionalno varstvo in se jim oskrbnine 

ne zaračunavajo več, upošteva plačilo vikend varstva po sedaj veljavnem ceniku. 

 

Dopolni se sklep št. 21.7. Pravilno se glasi: Svet zavoda z (9 glasov ZA, 0 proti) potrjuje ceno 

varstva med vikendi za vse učence. 

 

Sklep  številka 22.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 21. seje s 

predlaganimi spremembami. 
 

 

Točka 3 

 

Predsednica seznani člane, da sedanji sestavi sveta zavoda preteče mandat in pričeti moramo s 

pripravo novih volitev. Sprejeti moramo sklep o pričetku postopka imenovanja novega sveta 

zavoda ter potrditi volilno komisijo.  

Predlagani kandidati za volilno komisijo so: 

Karmen Blaško – predsednik 

Tatjana Pregeljc, član 

Maja Persič, član 

Adrijana Lampe Mikuž, nadomestni član predsednika 

Slađana Bešir, nadomestni član 

Jerkič Sonja, nadomestni član 

 

Volitve za nove člane sveta zavoda bi bile 16. 2. 2021. 

 

Sklep  številka 22.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje sklep o razpisu volitev 

za predstavnike delavcev v Svetu zavoda. 

 

Sklep  številka 22.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje predlagano volilno 

komisijo in datum novih volitev. 
 

 

Točka 4 

 

Predstavijo se kandidati za ravnatelja: Alojzij Adamič, Nataša Durjava, Ksenija Korče, Peter 

Plevnik. 

 

 

 

 



 

Točka 5 

 

Po predstavitvah je predsednica sveta člane seznani z rezultati glasovanja pedagoškega zbora  

ter predstavi nadaljnji postopek imenovanja ravnatelja. Svet staršev in lokalna skupnost 

mnenja o predlaganih kandidatih v predvidenem roku nista podala.  

 

Predlog s strani članov je bil, da se glasovanje izvede tajno. 

 

Sklep  številka 22.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (9 glasov ZA, 0 PROTI) predlaga tajno glasovanje za 

imenovanje ravnatelja. 
 

Predlagali so 3 člansko komisijo v sestavi: 

Lilijana Volk, predsednica 

Anja Kovšca Kosovel, članica 

Ana Boštjančič, članica 

 

Sklep  številka 22.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (6 glasov ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA) potrjuje 

predlagano 3 člansko komisijo za izvedbo tajnih volitev. 
 

Rezultati glasovanja: 

Glasovalo je 9 članov sveta zavoda. Vse glasovnice so bile pravilno izpolnjene.  

Za Natašo Durjava so glasovali 4 člani. 

Za Alojzija Adamiča je glasovalo 5 članov. 

 

Ugotovitev: Nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine glasov, zato ni potrjen nobeden od 

kandidatov. Prisotni so predlagali, da se čimprej izvede ponoven razpis. 

 

Sklep  številka 22.7.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava ( z 8 glasov ZA, 0 PROTI) sprejme, da se razpis za 

ravnatelja objavi v začetku januarja 2021.  
 

Točka 6 

 

Ni bilo predlogov. 

 

Seja sveta se je zaključila ob18. 45 uri.  

 

Vipava, 16. 12. 2020 

 

Zapisala:                                  Predsednica sveta:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                        Alenka Premrl Lemut 

      

 
 


