
 

 
 

Št.:900-2/2021/2-2 

Datum: 15. 4. 2021 

ZAPISNIK 
 

2. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 15. 4. 2021 ob 17.00 uri. Seja je potekala preko 

zoom povezave. 

 

Navzoči: Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Barbara Vetrih Bolčina, Katja Bucik, Alenka 

Premrl Lemut, Ana Boštjančič, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Anton Lavrenčič, v. d. 

ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici v. d. ravnatelja Mateja Kete Černe in Martina Žnidaršič, 

sindikalna zaupnica Liljana Lazar. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje. 

3. Cena počitniškega varstva. 

4. Razno. 

 

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

red 2. seje. Predlaga, da umestimo še 2 točki, in sicer imenovanje ravnatelja in ocenjevanje 

delovne uspešnosti ravnatelja. Pove, da 2 članov, predstavnikov ustanovitelja še nismo dobili, 

kljub večkratnemu pozivu. 

 

Dopolnjen dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje. 

3. Cena počitniškega varstva. 

4. Imenovanje ravnatelja. 

5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja. 

6. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 2.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dopolnjen dnevni red 2. 

seje. 

 

 

Točka 2 

 

Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 2.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 1. seje. 

 

 

 

 

 



 

 

Točka 3 

 

Članica sveta pove, da so na seji Sveta staršev dali soglasje k ceni počitniškega varstva za 

prvomajske počitnice, to je 9 € za dneve od ponedeljka do petka, za celodnevno  

nastanitev pa 12 €.  Za naprej bodo ceno potrjevali sproti ter iskali druge možnosti financiranja, 

predvsem pa se borili, da se to sistemsko uredi. 
 

Ravnatelj pove, da bo Center odprt za vikend pred prvomajskimi počitnicami (24. in 25. 

aprila 2021) ter prvomajske počitnice. Izjemoma je bil odprt 17. in 18. aprila 2021, zaradi 

izrednih razmer v družini 2 učenk (smrt in poškodba v družini). Tudi v naprej bomo v primeru 

izrednih razmer zavod odprli, kljub prisotnosti samo enega učenca. V mesecu maju bo Center 

odprt dva vikenda, v skladu z Letnim delovnim načrtom.  

 

Ravnatelj pove, da je bil v skladu z dogovorom poslan dopis za možnost sofinanciranja 

počitniškega varstva na vse občine, iz katerih prihajajo učenci. Povratne informacije smo 

dobili iz občin Ljubljana, Novo Mesto in Izola. Z občino Vipava in Ajdovščina so se 

dogovorili za sestanek, katerega se bosta udeležila tudi predstavnika staršev.  

Pove, da je bil dopis z omenjeno problematiko poslan tudi na Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Zaenkrat imamo informacijo, da bo sestanek sklican v maju. Predlagal bo, da 

bi se ga udeležil tudi predstavnik staršev. 

 

Sklep številka 2.3: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se izvaja varstvo v 

času prvomajskih počitnic 2020/21. Cena dnevnega varstva od 7.30 – 16. 30 ure znaša 9 

eur, za celodnevno nastanitev pa 12 €. 

 

 

Točka 4 

 

Predsednica sveta pove, da je bil na 26. seji dne, 10. 3. 2021 izbran kandidat za ravnatelja 

Alojzij Adamič. Podatke o izbranem ravnatelju smo v skladu s postopkom o imenovanju 

ravnatelja poslali v mnenje ministru na MIZŠ. Mnenja v zakonskem roku nismo prejeli in ga 

lahko imenujemo. Predlaga javno glasovanje z dvigom rok. Člani so se s predlogom strinjali. 

 

Sklep  številka 2.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se za imenovanje 

ravnatelja izvede javno glasovanje z dvigom rok. 
 

Sklep  številka 2.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 1 VZDRŽAN) potrjuje, da je Alojzij 

Adamič imenovan za ravnatelja CIRIUS Vipava, za dobo 5 let. Mandat prične teči z 

dnem 1. 5. 2021. 

 

 

Točka 5   

 

Predsednica sveta pove, da moramo do konca aprila poslati na ministrstvo ocene za  

ravnatelja za šolsko leto 2020. V letu 2020 je bila do 17. 2. 2020 ravnateljica CIRIUS-a ga. 

Kristina Bratina, od 5. 3. 2021 pa imamo v. d. ravnatelja Alojzija Adamiča. Predlaga, da se 

ocena za Kristino Bratina poda na podlagi podatkov iz leta 2019. Prisotni so se s predlogom 

strinjali.  



 

 

 

Sklep  številka 2.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se za ga. Kristino 

Bratina poda na ministrstvo enako oceno, kot za leto 2019. 

 

Predsednica sveta je prebrala dopis z Ministrstva: 

"Za delovno uspešnost ravnateljev se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to 

izpolnjeni vsi pogoji, do največ 5 % njihove letne osnovne plače. Glede na to, da se redna 

delovna uspešnost obračunava in izplačuje od 1. 7. 2020, se za delovno uspešnost ravnateljev 

za leto 2020 nameni najmanj 2 % in največ 5 % njihove osnovne plače v obdobju od 1. 7. 

2020 do 31. 12. 2020. 

V skladu s tretjim odstavkom 22. a člena ZSPJS višino dela plače za redno delovno uspešnost 

direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje. Svet zavoda odloči, koliko 

odstotkov osnovne plače ravnateljev, se nameni za njihovo delovno uspešnost za leto 2020. 

Ministrstvo bo zavodom zagotovilo sredstva za izplačilo delovne uspešnosti ravnateljev v 

skladu z odločitvijo sveta zavoda. Glede na izjemne razmere v letu 2020, ministrstvo svetom 

zavodov priporoča, da sprejmejo sklep, da za redno delovno uspešnost ravnateljev namenijo 5 

% polletne mase njihove osnovne plače." 

Sledilo je glasovanje. 

 

Sklep  številka 2.7.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se za delovno 

uspešnost v. d. ravnatelja g. Alojzija Adamiča za leto 2020 nameni največ 5 % njegove 

osnovne plače. 

 

Oceno po postavkah pa bodo člani sveta podali v roku 14. dni predsednici sveta. Predsednica 

sveta bo ocene zbrala in  nato vse člane seznanila z oceno ravnatelja. 

 

Seja se je zaključila ob 18. uri. 

  

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI     Alenka Premrl Lemut  

                                                                 


