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ZAPISNIK 

 

26. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 10. 3. 2021 ob 15.00 uri. 

 

Navzoči člani: Alenka Premrl Lemut, Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Tamara Srebot, 

Manuela Urankar, Katja Bucik, Ljubo Prhne, Ana Boštjančič, Anton Lavrenčič. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje. 

3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja. 

4. Imenovanje ravnatelja. 

5. Razno. 

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

red 26. seje. 

 

Član sveta predlaga, da se popravi 4. točko, in sicer izbira ravnatelja, saj do imenovanja 

ravnatelja pride kasneje, po prejemu mnenja ministrstva. 

 

Popravljen dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje. 

3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja. 

4. Izbira ravnatelja. 

5. Razno. 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 26.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z9glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 26. seje. 

 

 

Točka 2 

 

Popravi se zadnji odstavek 8 točke. Pravilno se glasi: 

Član sveta pove, da je govoril z enim od poslancev in mu omenil problem počitniškega varstva. 

Starši bodo poskušali problem rešiti dolgoročno in si prizadevali, da pride do sistemske rešitve. 

 

Sklep  številka 26.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z9glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 25. seje. 

 

 

Točka 3  

 

Predstavijo se kandidati za ravnatelja: Alojzij Adamič, Nataša Durjava, Primož Hvala 

Kamenšček. Vsak od kandidatov je imel 15 minut časa za predstavitev, nato pa so sledila 

vprašanja članov Sveta zavoda. 

Točka 4 
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Po predstavitvah predsednica sveta pove, da smo pridobili dve mnenji in člane seznanila z 

rezultati glasovanja pedagoškega zbora ter Sveta staršev. Vseh članov pedagoškega zbora je 

bilo na dan izvedbe volitev (19.2.2021) 93. Glasovalo je 69 delavcev. Alojzij Adamič je prejel 

56 glasov, Nataša Durjava 7 glasov, Primož Hvala Kamenšček 5 glasov in ena glasovnica je 

bila neveljavna. 

 

1.3.2021 se je seje sestal Svet staršev in si oblikoval mnenje o kandidatih za ravnatelja. Od 23 

članov je bilo prisotnih 15. Rezultat glasovanja: Alojzij Adamič 2 glasa, Nataša Durjava 9 

glasov in Primož Hvala Kamenšček 0 glasov. 4 člani so se glasovanja vzdržali. 

 

Nato je med člani Sveta zavoda sledila razprava o kandidatih. Predlog s strani članov je bil, da 

se glasovanje izvede tajno.  

 

Sklep  številka 26.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 5 glasov ZA, 4 VZDRŽANI) predlaga tajno glasovanje za 

imenovanje ravnatelja. 
 

Predlagali so 3 člansko komisijo v sestavi: 

Anton Lavrenčič, predsednik. 

Ljubo Prhne, član. 

Janez Praček, član. 

 

Sklep  številka 26.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje predlagano 3 člansko 

komisijo za izvedbo tajnih volitev. 
 

Rezultati glasovanja: 

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

Alojzij Adamič je prejel 6 glasov. 

Nataša Durjava je prejela 2 glasa. 

Primoža Hvala Kamenšček je prejel 1 glas. 

 

Ugotovitev: Alojzij Adamič je dobil največ glasov.   

 

Sklep  številka 26.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 6 glasov ZA, 3 PROTI) potrjuje, da je izbran kandidat za 

ravnatelja CIRIUS Vipava Alojzij Adamič. 
 

Predsednica sveta pove, da se v nadaljnjem postopku posreduje obrazložen predlog za 

imenovanje ravnatelja v mnenje ministru. Po prejemu mnenja ministra oz. po preteku 30 

dnevnega roka Svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. 

 

 

Točka 5 

 

Predsednica sveta pove, da je bil objavljen dopolnjen Pravilnik o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti ravnateljev. S tem je omogočeno Svetom zavoda, da se pri odločanju o 

upravičenosti do dela plače za delovno uspešnost za leto 2020 in 2021, zaradi epidemije COVID 
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ne upošteva pogoja iz prve in četrte alineje prvega in drugega odstavka 19. člena pravilnika. O 

nadaljnjem postopku bo člane pravočasno obvestila. 

 

 

Seja sveta se je zaključila ob 18. 45 uri.  

 

 

Vipava, 11. 3. 2021 

 

 

Zapisala:                                  Predsednica sveta:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                        Alenka Premrl Lemut 

   

 


