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ZAPISNIK 

 

24. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 1. 2. 2021 ob 17.00 uri. Seja je potekala preko 

zoom povezave. 

 

Navzoči člani: Alenka Premrl Lemut, Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Tamara Srebot, 

Manuela Urankar, Ana Boštjančič, Ljubo Prhne. 

 

Odsotni: Anton Lavrenčič. 

 

Ostali prisotni: v. d. ravnatelja Alojzij Adamič, pomočnici v. d. ravnatelja Martina Žnidaršič 

in Mateja Kete Černe, sindikalna zaupnica Liljana Lazar, računovodja Polonca Volk. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 15. in 16. korespondenčne seje. 

4. Poročilo inventurne komisije. 

5. Razno. 

 

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

red 24. seje. 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 24.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 24. seje. 

 

Točka 2 

 

V zapisniku 23. seje se popravi sklep št. 23.8. Pravilno se glasi: Svet zavoda CIRIUS Vipava 

(z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se o izplačilu nadur pridobi pravno mnenje Centra za 

pravno pomoč. 

 

Sklep  številka 24.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 23. seje. 

 

Točka 3 

 

Sklep  številka 24.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 15. 

korespondenčne seje. 

 

Sklep  številka 24.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 16. 

korespondenčne seje. 
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Točka 4 

 

Računovodja  pove, da smo pripravili inventurni elaborat, ki smo ga razdelili na dva dela, za 

osnovna sredstva in drobni inventar. Med večjimi odpisi je Snoezelen kabinet z vso opremo iz 

leta 1998. V letu 2019 smo uredili nov Snoezelen kabinet, na drugi lokaciji in nabavili nova 

osnovna sredstva v njem. Odpisali smo tudi osnovna sredstva bivalne enote IVO, saj so bila v 

našem registru vse od leta 2013, ko je prešel pod VDC Vipava. Znesek odpisov v skupni 

vrednosti znaša 32.394,56 €. 

 

Odprte terjatve in obveznosti do uporabnikov bomo obravnavali na naslednji seji, v sklopu 

računovodskega in poslovnega poročila. 

 

Sklep  številka 24.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje poročilo inventurne 

komisije popisa drobnega inventarja in osnovnih sredstev ter odpisov. 

 

Točka 5 

 

Predsednica sveta pove, da je pridobila mnenje Centra za pravno pomoč glede izplačila nadur 

v. d. ravnatelju, in sicer, da se nadur v. d. ravnatelja ne more izplačat. Ker pa so to tudi  

nadure, ki so bile pridobljene na prejšnjem delovnem mestu (pred nastopom v .d. ) je to 

mogoče, vendar z utemeljitvijo oz. z njihovo specifikacijo. V. d. ravnatelja  pove, da bo za te 

ure pripravil specifikacijo in jo predal svetu zavoda. 

Predsednica sveta pove pove, da je pridobila mnenje Centra za pravno pomoč glede 

objavljanja zapisnikov sej sveta zavoda. V 2. členu Poslovnika  Sveta CIRIUS-a je določeno, 

da je delo sveta zavoda javno in da se javnost zagotavlja z objavo zapisnikov sej sveta zavoda 

in objavljanjem sporočil za javnost, na oglasni deski ali spletni strani. Iz zapisanega tako 

sledi, da nam sam poslovnik nalaga, da zapisnike objavljamo bodisi na oglasni deski v zavodu 

ali na spletni strani zavoda. 

 Pove, da nekateri zavodi objavljajo celotne zapisnike v anonimizirani obliki, nekateri pa 

objavijo le sklepe. Oboje je pravilno, saj je v obeh primerih spoštovano načelo javnosti. 

Člani Sveta zavoda so po pridobljenemu pravnemu mnenju ponovno razpravljali o možnostih 

objav zapisnikov.  

 

Član sveta je mnenja, da se objavi na spletu celoten zapisnik in ne samo sklepov, zaradi 

razumevanja konteksta sklepov. Samo sklepe je namreč težko razumeti. 

 

Sledilo je glasovanje za objavo celotnega zapisnika na spletni strani in na oglasni deski, in 

sicer: 6 ZA, 1 vzdržan. 

 

Preklicuje se sklep št. 23.7., z dne 23. 12. 2020. Novi sklep se glasi:  

 

Sklep: 24.6:  

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 6 glasovi ZA, 0 PROTI, 1 vzdržan) potrjuje da se 

zapisnike od 21. seje naprej objavi na spletni strani CIRIUS Vipava in na oglasni deski.  

zapisnik se objavi, ko je potrjen. 

 



 

3 
 

 

V. d. ravnatelja pove, da bo Sveta staršev obravnavalo ceno varstva in nastanitev na naslednji 

seji,  saj v skladu z določili ZOFVI-ja Svet staršev da soglasje k uvedbi programov. Svet 

CIRIUSA pa potem izvedbo programa potrdi. Opozori, da je treba postopek čimprej izvesti, 

saj se bližajo zimske počitnice.   

Trenutno imamo z samo organizacijo dela zaradi epidemije probleme, zaradi velikega števila 

odsotnih delavcev (višja sila, karantene, bolniške).  

 

Predsednica sveta pove, da bi morali ponovno pregledati in uskladiti Poslovnik sveta zavoda, 

saj se je izkazalo, da je zelo pomanjkljiv v nekaterih točkah. Center za pravno pomoč je pri 

tem pripravljen sodelovati. 

 

Seja sveta se je zaključila ob 18.10 uri.  

 

Vipava, 2. 2. 2021 

 

 

Zapisala:                                  Predsednica sveta:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                        Alenka Premrl Lemut 

 


