
 

 
 

Št.:900-2/2022/9-1 

Datum: 14. 11. 2022 

 

ZAPISNIK 

 
 

1. izredne seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 14. 11. 2022 ob 17.00 uri v CIRIUS 

Vipava. 

 

Navzoči: Anja Kovšca Kosovel, Barbara Vetrih Bolčina, Janez Praček, Joško Andlovic 

(zoom), Teja Bajc, Anton Lavrenčič (do 18.20 ure), Alenka Premrl Lemut, Tatjana Pregeljc, 

Mojca Črnigoj, Iris Ličen, Katja Bucik, ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnice ravnatelja 

Mateja Kete Černe, Marjeta Bratož in Petra Rijavec, sindikalna zaupnica Lucija Praček, 

predsednica Sveta staršev Saša Petejan, pravnica Centra za pravno pomoč Maja Krivec 

(zoom). 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Poročilo izrednega inšpekcijskega nadzora. 

3. Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja. 

4. Razno. 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda pozdravi vse navzoče in ugotovi, da smo sklepčni. Besedo preda 

ga. pravnici Centra za pravno pomoč, ki je izbran pravni servis naše ustanove, da pojasni 

nastalo situacijo. 

 

Pravnica pove, da je bilo dne, 8. 9. 2022 v izrednem inšpekcijskem postopku Inšpektorata RS 

za šolstvo ugotovljeno, da ravnatelj ne izpolnjuje vseh zakonsko predpisanih pogojev. Svet 

zavoda je dne, 15. 4. 2021 imenoval AA za ravnatelja zavoda, čeprav ni imel opravljenega 

ravnateljskega izpita. Kot izhaja iz sklepa o imenovanju ravnatelja, mu je pričel teči mandat 

dne 1. 5. 2021. V nadaljevanju inšpekcijskega postopka je Inšpektorat RS za šolstvo in šport 

zaprosil Šolo za ravnatelje, da posreduje informacijo, kdaj je AA pri njih opravili ravnateljski 

izpit. Dne, 26. 10. 2022 je Inšpektorat RS za šolstvo in šport prejel dopis Šole za ravnatelje, v 

katerem je navedeno, da je AA opravil ravnateljski izpit v mesecu maju 2022. Tedaj je 

namreč opravili zadnjo obveznost, ki izhaja iz ravnateljskega izpita, in sicer drugo izbirno 

vsebino. Na podlagi zgoraj navedenega dopisa Šole za ravnatelje je Inšpektorat RS za šolstvo 

in šport ugotovil, da je AA dne 1. 5. 2022 po zakonu prenehal mandat ravnatelja. Šesti 

odstavek 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč 

določa, da če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v najkasneje v roku enega leta po 

začetku mandata, mu preneha mandat po zakonu.  

 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport, kot pristojni organ nadzora zakonitosti delovanja javnih 

vzgojno-izobraževalnih zavodov, je v izogib nadaljnjim zapletom z vidika zakonitosti 

poslovanja CIRIUS Vipava, predlagal Svetu zavoda, da nujno skliče izredno sejo ter imenuje 

v. d. ravnatelja, ki bo nadalje zakonito vodil CIRIUS Vipava.  

 

 



 

 

Glede na pridobljena stališča je torej pravna pot, kako rešiti dano situacijo slednja: 

Ugotovitev, da je ravnatelju prenehal mandat po zakonu. Imenovanje vršilca dolžnosti 

ravnatelja. Sklep, da je mandat ravnatelju prenehal s 14. 11. 2022. 

 

Pravnica  predlaga spremenjen dnevni red, glede na dano situacijo, in sicer: 

1. Pojasnilo nastale situacije. 

2. Potrditev dnevnega reda. 

3. Ugotovitev, da je ravnatelju prenehal mandat po zakonu. 

4. Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja. 

5. Prenehanje mandata ravnatelju. 

6. Razno. 

 

 

 

Točka 2  

Sklep  številka 1I.1.: 

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

red 1. izredne seje. 

 

 

 

Točka 3 

 

Predsednica sveta pove, da smo takoj po prejetju obvestila o prenehanju mandata ravnatelju, 

stopili v stik z Inšpektoratom RS za šolstvo. Zaradi ustrezne obravnave smo želeli v 

nadaljnjem postopku pridobiti pravno mnenje pristojnega ministrstva ter Šole za ravnatelja. 

Pove, da se je ravnatelj še pred nastopom funkcije ravnatelja vpisal v Šolo za ravnatelja in jo 

tudi končal. Potrdilo je prejel 3. septembra 2022, z vsemi obveznostmi pa zaključil maja 

2022, kar pa ni v skladu z 53. členom ZOFVI. Meni, da ni šlo za zamudo z njegove strani. 

Svet bi ga moral na to opozoriti. Meni, da smo v to vpleteni tako ravnatelj sam, kot Svet 

zavoda, MIZŠ in Šola za ravnatelja.  

Dne, 11. 11. 2022 smo prejeli dopis MIZŠ, da naj do dne, 15. 11. 2022 imenujemo vršilca 

dolžnosti, sicer bo v. d. ravnatelja določil MIZŠ, glede na določbo 54. člena ZOFVI.  

 

Članica sveta  je povedala, da je bila v stiku z Inšpektoratom RS za šolstvo, kjer so ji 

povedali, da je zavod od 1. 5. 2022 do danes ves čas deloval nezakonito. Kaj se zgodi z 

obdobjem od 1. 5.  pa do danes?  

 

Pravnica razloži, da je to res, vendar za nazaj ne moremo vplivati. Odgovorna oseba je 

vpisana v sodni register in za nazaj se to ne da popraviti. Zavod ne more poslovati brez 

poslovodnega organa.  

 

Član sveta pove, da bi moral v tem primeru ravnatelj obvestiti Svet zavoda, da bo Šola za 

ravnatelja potekala dlje od enega leta. Prav tako bi morala za ta datum vedeti predsednica 

Sveta zavoda in obvestiti ostale člane. Meni, da  gre za prikrivanje podatkov. 

 

Predsednica sveta razloži, da ni šlo za prikrivanje, temveč za splet okoliščin, nenazadnje bi 

lahko za zamudo okrivili tudi korono.  

 

Predsednica sveta predlaga, da se sprejme sklep o prenehanju mandata ravnatelju AA. 



 

 

Ugotovitveni sklep: 

Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora Svet zavoda ugotavlja, da je ravnatelju 

Alojziju Adamiču zaradi neizpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, po 

zakonu prenehal mandat ravnatelja dne 1. 5. 2022, zaradi česar Svet zavoda pričenja s 

postopkom imenovanja v. d. ravnatelja. 
 

Ravnatelj pozdravi vse navzoče in skupaj s pomočnicami zapusti sejo. 

 

 

 

Točka 4 

 

Predsednica sveta pove, da smo po prejemu obvestila MIZŠ in v želji po nemotenemu 

poslovanju takoj pozvali zaposlene strokovne delavce, ki imajo pogoje za zasedbo delovnega 

mesta, da se prijavijo za vršilca dolžnosti. Do dne, 14. 11. 2022 je prejela samo 1 prijavo in 

sicer od pomočnice ravnatelja Marjete Bratož. 

 

Marjeta Bratož se nato predstavi prisotnim in zapusti sejo. 

 

Predsednica sveta pove, da delavci CIRIUS-a dobro sodelujejo z njo in jo podpirajo. 

 

Sindikalna zaupnica pove, da podpira kandidaturo Marjete Bratož, saj meni, da je notranji 

kandidat dobra izbira. 

 

Članica sveta pove, da je Marjeta Bratož zaupanja vredna sodelavka in jo podpira. Glede na 

to, da je v kolegiju, ki vodi center, je blizu vsem zadevam ki tečejo. 

 

Članica sveta pove, da je potrebno čimprej dobiti človeka, da bo zavod zakonito posloval. 

 

Član sveta meni, da je pomočnica ravnatelja Marjeta Bratož za dano situacijo vedela in ni 

ustrezno ukrepala. 

 

Članica sveta pove, da ne želi več, da bi se kaj takega ponovilo.  

 

Pravnica  pove, da je sedaj odgovornost o pretečenem in zamujenem roku zaman iskati. Kot 

navajajo v dopisu MIZŠ, potrebno je čimprej imenovati vršilca dolžnosti. 

 

Predsednica sveta predlaga, da izvedemo javno glasovanje, saj je 1 član na seji prisoten preko 

zooma. Predlaga kratko pavzo pred glasovanjem. 

Sklep  številka 1I.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z  11 glasov ZA, 0 PROTI) se strinja, da se glasovanje za v. 

d. ravnatelja izvede javno z dvigom rok. 

 

 

 



 

Sklep  številka 1I.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN) za vršilca dolžnosti 

ravnatelja CIRIUS Vipava z dnem, 15. 11. 2022 imenuje Marjeto Bratož, in  

 

sicer za čas do imenovanja ravnatelja CIRIUS Vipava, vendar najdlje za 1 leto. O 

slednjem Svet zavoda obvesti MIZŠ in Inšpektorat za delo. 

 

 

 

Točka 5 

 

Članica sveta vpraša, kakšen bodo morebitne pravne posledice za čas nezakonitega 

poslovanja zavoda? 

 

Pravnica  razloži, da v tem vmesnem času Cirius ni mogel biti brez poslovodnega organa, saj 

bil pisan v poslovnem registru. Tako kot izhaja iz obvestila MIZŠ je potrebno čimprej izbrati 

novo odgovorno osebo. Za nazaj ni mogoče sprejemati odločitev.  

 

Članica sveta  pove, da se po posvetu z glavnim inšpektorjem na Inšpektoratu RS za šolstvo s 

tem ne strinja. 

 

Sklep  številka 1I.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z  6 glasov ZA, 2 PROTI, 2 VZDRŽAN) sprejme, da 

mandat dosedanjemu ravnatelju Alojziju Adamiču poteče z dnem, 14. 11. 2022. 

 

 

 

Točka 6 

 

Članica sveta predlaga, da se čimprej objavi razpis za ravnatelja. 

 

Član sveta predlaga, da se skliče redna seja in na njej določi rokovnik razpisa. 

 

V razpravi so se člani Sveta zavoda dogovorili, da bo 14. redna seja v torek, 22. 11. 2022 ob 

17. uri. Takrat se bodo dogovorili o pričetku razpisa za ravnatelja ter določili komisijo za 

odpiranje prijav. 

 

Članica sveta  je vprašala kaj bo delal razrešeni ravnatelj?  

 

Predsednica sveta razloži, da je zaposlen za nedoločen čas in bo šel verjetno na prejšnje 

delovno mesto. Zaposlenim, ki so vezani na njegov mandat, se bo delovno razmerje prekinilo. 

 

Na koncu seje je imela besedo še predsednica Sveta staršev. Povedala je, da je zakon temeljni 

in inšpekcija je ugotovila neskladje. Gre za integriteto in transparentnost. Ampak, od jutri 

naprej bo zavod deloval zakonito in želi dobro nadaljnje delo. 

 

Članica sveta je povedala, da se ji ni zdelo primerno plakatiranje kot podpora ravnatelju po 

celi stavbi in da ravnatelj ni žrtev. 

 

Seja se je zaključila ob  18.40  uri. 

  

 



 

 

 

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI     Alenka Premrl Lemut  

 

                                                              
 

                                                                


