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Št.:900-2/2023/6-2 

Datum: 3. 2. 2023 

 

ZAPISNIK 
 

16. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 3. 2. 2023 ob 17.00 uri v zbornici. 

 

Navzoči: Anja Kovšca Kosovel, Barbara Vetrih Bolčina, Janez Praček, Alenka Premrl Lemut, 

Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Katja Bucik, Teja Bajc, Iris Ličen, Joško Andlovic, Nataša 

Nardin, sindikalna zaupnica Lucija Praček. 

 

Odsotni: v. d. ravnateljice Marjeta Bratož – opr., pomočnica v. d. ravnateljice Mateja Kete 

Černe – opr., pomočnica v. d. ravnateljice Petra Rijavec – opr., predsednica Sveta staršev 

Saša Petejan – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje. 

3. Predstavitev kandidatov za ravnatelja. 

4. Izbira ravnatelja. 

5. Razno. 

 

 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 16. seje. 

 

Sklep  številka 16.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 11 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) potrjuje dnevni 

red 16. seje. 

 

 

 

Točka 2 

 

Na osnutek Zapisnika 15. seje je bilo več pripomb. Popravljen in dopolnjen osnutek bo poslan 

članom ponovno v pregled. Potrjevalo se ga bo korespondenčno. 

 

 

 

Točka 3 

 

Predstavita se kandidata za ravnatelja, ga. Martina Mozetič Bratina in Alojzij Adamič. Po 

predstavitvah so sledila vprašanja članov Sveta zavoda in razprava. 
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Točka 4 

 

Predsednica Sveta zavoda pove, da smo pridobili mnenje pedagoškega zbora, sveta staršev in 

lokalne skupnosti o  kandidatih  in člane seznanila z rezultati. 

 

Vseh članov pedagoškega zbora je 96. Glasovalo jih je 72. Alojzij Adamič je prejel 56  glasov 

(78 %), Martina Mozetič Bratina je prejela 4 glasove (5 %), Neveljavnih glasovnic je bilo 12 

(17 %). 

 

Svet staršev je o kandidatki Martini Mozetič podal negativno mnenje, saj nima dovolj 

izkušenj in kompetenc za vodenje. Poleg tega je bilo v predstavitvi izrazito šibko poznavanje 

zavoda CIRIUS Vipava in njegove vizije. 

 

O kandidatu Alojziju Adamiču so podali negativno mnenje, saj so izpostavili dogodke, ki so 

znatno vplivali na zmanjšanje zaupanja in integriteto kandidata. 

 

Občinski svet občine Vipava je podalo pozitivno mnenje h kandidaturi Alojziju Adamiču. 

 

Član sveta pove, da bi bilo prav, da lokalna skupnost poda mnenje tudi o protikandidatki. 

 

Predstavnik lokalne skupnosti v svetu razloži, da so na občini postopali po njihovem 

pravilniku. 

 

Sledilo je glasovanje. Predlog članov je bil, da se glasovanje izvede tajno. 

 

Sklep  številka 16.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 11 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) potrjuje, da se 

glasovanje za imenovanje ravnatelja izvede tajno. 

 

Predlagali so tričlansko komisijo v sestavi:  

Joško Andlovic, predsednik. 

Janez Praček, član. 

Teja Bajc, član. 

 

Sklep  številka 16.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 11 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) potrjuje 

tričlansko komisijo za  izvedbo tajnih volitev. 

 

Rezultati glasovanja: 

Glasovalo je 11 članov Sveta zavoda. Oddanih je bilo 11 glasovnic. 

Alojzij Adamič je prejel 6 glasov. 

Martina Mozetič Bratina 0 glasov. 

Neveljavnih je bilo 5 glasovnic. 

 

Alojzij Adamič je prejel večino in je izbran kandidat za ravnatelja.  

 

Predsednica Sveta pove, da ko Svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za 

ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru, pristojnemu za 

izobraževanje. Svet po prejemu mnenja ministra oz. po poteku 30 dnevnega roka, odloči o 

imenovanju s sklepom. 
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Točka 5 

 

Predsednica Sveta zavoda prebere odstopno izjavo v. d. ravnateljice Marjete Bratož: 

V odstopni izjavi nisem navedla razloga za to odločitev, zato ga podajam s tem dopisom. V 

četrtek, 26. 1. 2023, je Svet zavoda sprejel sklep, citiram: "Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 

glasov ZA, 1 VDRŽAN,  0 PROTI) sprejme, da zaradi trenutnega stanja, predvidenega 

sestanka na MIZŠ-ju dne 1. 2. 2023 ter potreb staršev in otrok, podaljša veljavnost cenika, ki 

velja od 1. 9. 2022, ter določa prehodno obdobje, v katerem se vzpostavi zakonito stanje. Svet 

staršev do 20. 2. 2023 razišče potrebe staršev. Vodstvo pripravi do 23. 2. 2023 okvirje za 

nadstandardno dejavnost in kalkulacije za izvajanje nadstandardne dejavnosti. Svet Ciriusa na 

seji sveta 28. 2. 2023 odloča o nadaljnjih korakih."  

S sprejetim sklepom se kot odgovorna oseba zavoda ne strinjam, saj sem dolžna ravnati v 

skladu s trenutno veljavno zakonodajo, kar je poglavitni razlog za moj odstop. Hvala za 

razumevanje.  

Predsednica Sveta zavoda pove, da je o odstopu obvestila pristojne na ministrstvu. 

Ugotovitveni sklep: 

Svet zavoda ugotavlja, da je  v. d. ravnateljice Marjeta Bratož na Sveta zavoda naslovila  

odstopno izjavo s prošnjo za predčasno razrešitev z mesta v. d. ravnateljice ter 

predlagala datum razrešitve z dnem, 6. 2. 2023. 

 

Sklep  številka 16.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 11 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) potrjuje  

odstop Marjete Bratož z mesta v. d. ravnateljice. 
 

Sklep  številka 16.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 11 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) sprejme, da bo v. 

d. ravnateljice Marjeta Bratož razrešena iz mesta v. d. ravnateljice ob imenovanju 

novega vršilca dolžnosti. 
 

Predsednica Sveta zavoda pove, da je takoj po prejetju odstopne izjave v. d. ravnateljice, po 

elektronski pošti pozvala vse pedagoške delavce k kandidaturi za vršilca dolžnosti, vendar se 

do danes ni javil nihče. 
 

Sklep  številka 16.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 11 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) ugotavlja, da na 

podlagi posredovane poizvedbe v pedagoškem zboru zavoda z dne, 24. 1. 2023, nihče od 

članov pedagoškega zbora ni izkazal pripravljenosti sprejeti funkcije v. d. ravnatelja, 

drugih kandidatov ni, zaradi česar v. d. ravnatelja ne more imenovati. 

Teja Bajc pove, da se ji zdi odstop zelo neodgovoren, kar potrdi tudi Anja Kovšca Kosovel. 

Predsednica Sveta zavoda pove, da zavod ne more delovati brez odgovorne osebe. V. d. 

ravnateljice je trenutno na bolniški in jo nadomeščajo pomočniki. Članica sveta je predlagala, 

da se pozove MIZŠ, da čimprej podajo svoje  mnenje o kandidatu za ravnatelja, da 

premostimo ta vmesni čas.  
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Sklep  številka 16.7.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽAN) pozove 

ministrstvo, da čimprej poda mnenje za kandidata Alojzija Adamiča, ki je na 16. redni 

seji dne 3. 2. 2023 dobil na glasovanju 6. glasov. 

Članica sveta je vprašala, kako je z izvajanjem storitev, ki so zapisane v sklepu prejšnje seje, 

glede prehodnega obdobja? Namreč, klicala jo je mama učenca, ki je pravočasno sporočila 

potrebo po nočitvi in je bila s strani ustanove zavrnjena, da se nočitve med tednom ne izvajajo 

več. 

Predsednica Sveta zavoda pove, da o tem primeru ni bila obveščena in bo preverila.   

Članica sveta pove, da glede na to, da je v. d. ravnateljice odstopila, se vpraša, kako bo 

računovodja pripravila kalkulacije brez navodil in kaj se bo zgodilo s sklepom št. 15.5.? 

Članica sveta pove, da bo v.d. ravnateljice do imenovanja novega v.d-ja ali ravnatelja 

opravljala tekoče posle, ki so nujni za nemoteno delovanje Centra. 

Članica sveta predlaga, da se pripravi statistiko, koliko otrok je prespalo med tednom.  

Predsednica Sveta zavoda predstavi dopis predsednice sveta staršev »Mnenje in poziv vsem 

deležnikom«, v katerem so zapisani očitki glede vodenja zavoda. Pove, da je predsednica 

sveta staršev napisala in razposlala dopis na več naslovov in se podpisana tudi kot 

predsednica sveta staršev.  

Članica sveta pove, da bi Predsednica sveta staršev morala imeti sklep Sveta staršev, saj je na 

dopisu podpisana kot predsednica Sveta staršev.  

Sklep  številka 16.8.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI, 4 VZDRŽANI) zaprosi Svet 

staršev za sklep, na podlagi katerega je predsednica sveta staršev v imenu Sveta staršev 

napisala in razposlala dopis »Mnenje in poziv vsem deležnikom« 

 

 

Seja se je zaključila ob 20.20 uri. 

  

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk       Alenka Premrl Lemut  

                                                             
 

                                                              


