
 

 
 

Št.:900-2/2022/7-1 

Datum: 30. 9. 2022 

 

ZAPISNIK 

 
 

13. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 28. 9. 2022 ob 16.30 uri v CIRIUS Vipava. 

 

Navzoči: Anja Kovšca Kosovel, Barbara Vetrih Bolčina, Joško Andlovic, Alenka Premrl 

Lemut, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Iris Ličen, ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnice 

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

Praček. 

 

Odsotni: Janez Praček – opr., Katja Bucik – opr., Teja Bajc – opr., Anton Lavrenčič – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje. 

3. Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta 2021/22. 

4. Sprejem Letnega delovnega načrta 2022/23. 

5. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 13. seje.  

 

Sklep  številka 13.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z  7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 13. seje. 

 

 

 

Točka 2 

 

V osnutku zapisnika 12. seje se popravi stavek pri točki 5, ki se pravilno glasi: 

Članica sveta pove, da je dobila pisni odgovor na dopis, ki sta ga s predsednikom sveta 

staršev poslala predsedniku vlade ter ga seznanila s situacijo glede varstva otrok s posebnimi 

potrebami v dneh izven šolskega koledarja. 

 

Sklep  številka 13.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 12. seje. 

 

 

 

Točka 3 

 

Ravnatelj pove, da bo članom naknadno poslal poročilo realizacije Letnega delovnega načrta 

za leto 2021/22. 



 

 

 

Točka 4 

 

Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23. V ospredju je načrtovanje 

rešitve prostorske problematike ustanove, skupaj s pristojnim ministrstvom (MIZŠ) – 

novogradnja Centra ter urediti financiranje varstva izven šolskega koledarja na sistemskem 

nivoju, v dogovoru z MIZŠ ter MDDSZ. Nadaljevati želimo z izvajanjem vseh programov ter 

nadgrajevati programe povsod tam, kjer bo to dopuščala zakonodaja posameznega področja. 

 

Konec avgusta se je zaključil projekt Profesionalnega usposabljanja odraslih (PDU). Skrbnica 

je povedala, da imajo vizijo za nov projekt, za kar smo tudi mi zainteresirani. 

 

 

Sklep  številka 13.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) sprejme Letni delovni načrt za 

leto 2022/23. 

 

 

 

Točka 5 

 

Predsednica Sveta je povedala, da je ravnatelj opravil ravnateljski izpit. 8. septembra pa  je bil 

opravljen izredni inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za šolstvo v zvezi z domnevno kršitvijo 

določbe 53. člena ZOFVI-ja. Inšpektorica je prejela anonimno prijavo, da ravnatelj ne 

izpolnjuje vseh pogojev za ravnatelja. Kontrolirala je celoten postopek imenovanja ravnatelja, 

ki je bil v celoti izpeljan pravilno. V zvezi z opravljanjem ravnateljskega izpita pa je zapisala, 

da bo Inšpektorat RS za šolstvo pridobil pravno mnenje pristojnega ministrstva glede določbe 

šestega odstavka 53. člena ZOFVI v povezavi s termini izobraževanja Šole za ravnatelja. 

 

Predsednica Sveta je povedala, da so ji iz Šolskega pravnega servisa poslali nov osnutek 

Poslovnika Sveta zavoda, ki ga bo vsem poslala v pregled. Na naslednji seji se bomo 

dogovorili, ali popravimo tega ali aktualnega. 

 

Ravnatelj pove, da imamo od 1. 9. 2022 novo pomočnico ravnatelja PR, namesto MŽ. Slednji 

ji je bila ponujeno delovno mesto vzgojitelja v Stari Gori, vendar se je še spred nastopom 

odločila, da gre drugam. 

 

Članica sveta je vprašala, kako je z izgradnjo učilnice na prostem? 

 

Ravnatelj pove, da so en del že uredili. Dokončano pa naj bi bilo do februarja. Nasutje zemlje 

in ograja pa predivoma do konca novembra. 

 

Članica sveta je vprašala, na katerem kontu so evidentirana sredstva od dediščine v Pivki in 

kakšen znesek je še na razpolago?  

 

Ravnatelj je pojasnil, da so sredstva na kontu Donacija Pivka (299010), na voljo pa je še 

45.770,00 eur.  

 

 

Seja se je zaključila ob 18. 30 uri. 

  

 



 

 

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI     Alenka Premrl Lemut  

 

 

                                                              
 

                                                                
 


