
 

 
 

Št.:900-2/2020/2-2 

Datum: 7. 4. 2021 

ZAPISNIK 
 
1. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 6. 4. 2021 ob 17.00 uri. Seja je potekala preko 

zoom povezave. 

 

Navzoči: Ljubo Prhne, Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Tamara Srebot, Katja Bucik, 

Manuela Urankar, 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. 

 

Odsotni: Barbara Vetrih Bolčina – opr. do 17.30 ure. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Sklic in konstituiranje Sveta zavoda  CIRIUS Vipava.  

2. Volitve predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika. 

3. Razno. 

4. Srečanje s člani prejšnjega sklica Sveta zavoda. 

 

Glede na Poslovnik Sveta zavoda in na okoliščine (zoom srečanje) je bil dnevni red 

spremenjen in sicer: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Srečanje s člani prejšnjega sklica Sveta zavoda. 

3. Seznanitev s poročilom o volitvah članov predstavnikov zaposlenih in staršev. 

4. Obravnava sklepov o izvoljenih članih ustanovitelja in občine. 

5. Sprejem sklepa o konstituiranju sveta zavoda. 

6. Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. 

7. Razno. 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 1.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dopolnjen dnevni red 1. 

seje. 

 

 

Točka 2 

 

 

V. d. ravnatelj  in predsednica Sveta zavoda sta se članom prejšnjega sklica zahvalila za 

sodelovanje. Mandat so zaključili: Manuela Urankar, Tamara Srebot in Ljubo Prhne.  

 

 



 

 

 

Točka 3 in 4 

 

V. d. ravnatelja poda poročilo o izvedbi volitev predstavnikov delavcev (16. 2. 2021), 

predstavnikov staršev (2. 4. 2021) ter lokalne skupnosti.  Novoizvoljeni člani so: 

 

Predstavniki zaposlenih: 

- Alenka Premrl Lemut, 

- Ana Boštjančič, 

- Katja Bucik, 

- Tatjana Pregeljc, 

- Mojca Črnigoj. 

 

Predstavniki staršev so: 

- Janez Praček, 

- Barbara Vetrih Bolčina, 

- Anja Kovšca Kosovel. 

 

Predstavnik občine Vipava: 

- Anton Lavrenčič. 

 

Predstavnika ustanovitelja še nismo dobili, kljub večkratnem pozivu.  

 

 

Točka 5 

 

1. sejo je sklical v. d. ravnatelj in jo vodil do konstituiranja. Pove, da je prisotnih dovolj 

članov Sveta, da sprejmejo in potrdijo sestavo Sveta zavoda CIRIUS Vipava za obdobje 2021 

– 2025.  

 

Ugotovitveni sklep: 

Verificirani so mandati članov Sveta zavoda CIRIUS Vipava za obdobje 2021 – 2025.  

 

 

Točka 6 

 

Sledile so volitve za predsednika in namestnika Sveta zavoda.  V. d. ravnatelj pove, da lahko 

vsak član lahko  predlaga  kandidata za predsednika in namestnika, predlagani kandidat pa 

ustno potrdi soglasje s kandidaturo. Glasovanje je lahko tajno ali javno.  

 

Člani so predlagali za predsednico Alenko Premrl Lemut, ki je v kandidaturo privolila. 

Vsi prisotni so se strinjali, da se glasovanje izvede javno, z dvigom roke. 

 

Sklep  številka 1.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje izvedbo javnih volitev za 

predsednika in namestnika Sveta zavoda CIRIUS Vipava. 

 

Sklep  številka 1.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 1 VZDRŽAN, 0 PROTI) potrjuje Alenko 

Premrl Lemut za predsednico Sveta zavoda CIRIUS Vipava za mandatno obdobje 2021-

2025. 

 



 

Za namestnika so predlagali Anjo Kovšca Kosovel, ki je v kandidaturo privolila. 

 

Sklep  številka 1.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 1 VZDRŽAN, 0 PROTI) potrjuje Anjo 

Kovšca Kosovel za namestnico predsednice Sveta zavoda CIRIUS Vipava za mandatno 

obdobje 2021-2025. 

 

 

Točka 7 

 

Predsednica Sveta zavoda pove, da Svet že čakajo odprte zadeve in sicer imenovanje 

ravnatelja, evalvacija ravnatelja za leto 2020 in cena počitniškega varstva.  

 

V skladu z navodili o imenovanju ravnatelja smo 11. 3. 2021 na MIZŠ posredovali obrazložen 

predlog za imenovanje ravnatelja. Po prejemu mnenja ministra oz. po preteku 30 dnevnega 

roka Svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. Do zdaj še nismo prejeli odgovora. 

 

Do 30. 4. 2021 mora svet zavoda podati mnenje o delovni uspešnosti ravnatelja za leto 2020. 

 

Ker se bližajo prvomajske počitnice, bo potrebno potrditi ceno počitniškega varstva. 

V.d. ravnatelja pove da je bil v skladu z dogovorom Sveta staršev poslan dopis za možnost 

sofinanciranja počitniškega varstva na vse občine, iz katerih prihajajo učenci. Do sedaj smo 

prejeli odgovor iz treh občin.  

Pove, da je bila ustanovljena delovna skupina, v kateri so strokovni delavci CIRIUS-a. 

Oblikovali so dopis za donacije in poziv prostovoljcem, ki bi se vključili v počitniško varstvo 

ter tako obogatili in popestrili program počitniškega varstva. 

V. d. ravanatelja je povedal, da bo zaradi lažje organizacije dela med počitnicami 12. 4.2021 

poslan staršem dopis in začele se bodo  zbirati  prijave za varstvo oz. nastanitev med  

prvomajskimi počitnicami. Cena pa bo posredovana naknadno,  po obravnavi predloga cene 

na svetu staršev in sprejemu na Svetu Cirius-a. 

Predlaga, da se v naslednjem tednu skliče Svet staršev ter Svet zavoda. 

 

Starši želijo, da se jih sproti informira o  korakih, ki so  narejeni v  smeri reševanja 

financiranja počitniškega varstva. Poleg tega predlagajo sestanek na  občini Vipava in 

Ajdovščina, zaradi sofinanciranja počitniškega varstva, ki bi se ga udeležili tudi predstavniki 

staršev. 

 

Vsem članom bo poslan Poslovnik Sveta zavoda. 

 

Seja se je zaključila ob 18. 30 uri. 

  

 

Zapisala:       Alojzij Adamič, v. d. ravnatelj:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI  

                  

 


