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ZAPISNIK 

 

25. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 25. 2. 2021 ob 17.00 uri. Seja je potekala preko 

zoom povezave. 

 

Navzoči člani: Alenka Premrl Lemut, Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček (prihod ob 17.55 

uri), Tamara Srebot, Manuela Urankar (prihod 17. 20 uri), Katja Bucik, Ljubo Prhne. 

 

Odsotni: Anton Lavrenčič – opr., Ana Boštjančič – opr. 

 

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 24. seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje. 

4. Pregled in potrditev zapisnika 17. korespondenčne seje. 

5. Poročilo inventurne komisije. 

6. Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2020. 

7. Obravnava in potrditev Kadrovskega in Finančnega načrta ter Programa dela za leto 2021. 

8. Razno. 

 

Predsednica Sveta zavoda pozdravi vse navzoče. Ugotovi, da nismo sklepčni in pove, da se 

nam bosta 2 člana kasneje pridružila. Predlaga, da s sejo nadaljujemo in damo sklepe na 

glasovanje kasneje. 

 

Prvič je z nami predstavnica zaposlenih Katja Bucik, ki je bila s 140 glasovi izbrana za 

predstavnico zaposlenih na nadomestnih volitvah, potem ko je članici Alenki Ušaj prenehalo 

delovno razmerje v CIRIUS-u. 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 25.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 25. seje. 

 

Točka 2 

 

Na Zapisnik 24. seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 25.2.: 

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

 

Točka 3 

 

V Zapisniku 2. izredne seje se popravi 2. odstavek 2. točke. Pravilno se glasi: 
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V. d. ravnatelja je  člane seznanil s sklepom Sveta staršev, da se do 5. marca 2021 pripravi 

dopis, s katerim bi predstavili problematiko plačevanja počitniškega varstva lokalni skupnosti.  

V njem bodo zajeti stroški na letni ravni vikend varstva, počitniškega varstva ter vključeno 

povprečno število otrok. Ob pozivu k sistemski rešitvi varstva izven šolskega koledarja 

obvestimo Ministrstvo za šolstvo in šport in varuha človekovih pravic. 

 

Sklep  številka 25.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 2. izredne 

seje. 

 

Točka 4 

 

Sklep  številka 25.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z7glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 17. 

korespondenčne seje. 
 

Točka 5 

 

Računovodja pove, da je inventurna komisija pripravila še poročila za popis terjatev in 

obveznosti na dan 31.12.2020.  

 

Član sveta pove, da inventurna elaborata nista bila označena kot priloga 1 (osnovna sredstva) 

in priloga 2 (drobni inventar), kot je to zapisano v poročilu osrednje popisne komisije.  

 

 Računovodja  pove, da se bo oba dokumenta dopolnilo. 

 

Sklep  številka 25.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z7glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje poročilo inventurne 

komisije.  

 

Točka 6 

 

V. d. ravnatelja pove, da je bilo zaradi razglašene epidemije delovanje ustanove v celoti 

podrejeno ukrepom. Dejavnosti so bili izvedeni v zelo okrnjeni, razmeram prilagojeni obliki. 

Konec maja je bila epidemija uradno preklicana in učenci so se vrnili v šolo. Pouk smo ob 

strogih preventivnih ukrepih zaključili 24. junija 2020. Od tega datuma dalje  smo izvajali 

počitniško varstvo. 

Šolsko leto 2020/21 se je pričelo v polnem obsegu. Do ponovne razglasitve epidemije (18. 

oktober 2020) so aktivnosti potekale v skladu z načrtom dela, po tem datumu je bila ustanova 

do konca leta zaprta, pouk za učence je potekal na daljavo. S strani ZZZS smo dobili 

dovoljenje za izvajanje terapevtskih obravnav na daljavo in sicer od 7. 12. 2020.  

V času zaprtja so na delo v ustanovo prihajali samo zaposleni, ki so opravljali nujna dela za 

nemoteno obratovanje ustanove. Pedagoški in terapevtski delavci so v skladu z zadolžitvami 

opravljali delo na daljavo od doma, nekateri so bili na čakanju na delo doma.  
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Devet zaposlenih je bilo v tem času prerazporejenih zaradi kritičnih razmer za obvladovanje 

okužb k drugim izvajalcem (domovi starejših občanov - Gradišče nad Prvačino in Vrhnika). 

Leto smo zaključili z negativnim poslovanjem. Vzrok za zmanjšanje prihodkov je zaprtje 

ustanove v času epidemije in neizvajanje zdravstvenih storitev.  

 

Julija 2020 je MIZŠ na podlagi našega zahtevka za izpad dohodka iz zdravstvene dejavnost za 

prvi vali epidemije (marec – maj 2020) nakazal sredstva v višini 153.669 EUR in s tem pokril 

stroške plač za zaposlene iz zdravstvene dejavnosti. V drugem valu epidemije (oktober – 

december 2020) še nismo pokrili izpada dohodka, ker v tem trenutki še ni nobenega 

sprejetega ukrepa, ki bi to omogočal. Upamo, da bo to prinesel naslednji protikoronski zakon. 

Računovodja pove, da se minus pokriva iz dobička preteklih let. 

 

Člana sveta zanima, kaj je z denarjem od dediščine iz Pivke in za kaj se plačuje članarine? 

 

Računovodja pove, da je vknjižen pod konto 299 -druge pasivne časovne razmejitve. Stanje je 

45.770,00 €. 13.900,00 € smo porabili za kritje nakupa zemljišča v Vipavi.  

V članarine so všteti računi za računovodsko davčne nasvete, članarina za Specialno 

olimpijado Slovenije, za Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter SOUS. 

 

Sklep  številka 25.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Letno poročilo za leto 

2020.   

 

Točka 7 

 

Članica sveta je vprašala, zakaj javna dela niso zajeta v obrazcu, čeprav imamo javno 

delavko. 

 

V. d. ravnatelja pove, da je v obrazcu stanje na dan 1.1.2021. Javno delavko smo zaposlili s 

16. 2. 2021 in zaposlitev traja do 31. 12. 2021. 

 

Sklep  številka 25.7.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Kadrovski načrt za leto 

2021.  

 

V razpravi o Finančnem načrtu za leto 2021 so bila vprašanja, ki so se nanašala na: sredstva 

za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, plačila po pogodbi, strokovna izobraževanja, 

denar od zapuščine iz Pivke. 

 

Računovodja razloži, da je bil s 1.7.2020 sproščen še zadnji ukrep ZUJF-a, s katerim se dovoli 

izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim. V 2021 je bila izplačana delovna uspešnost vsem 

delavcem za drugo polovico leta 2020.  

Sredstva za nadurno delo zajemajo: šola v naravi, šola smučanja, šola kolesarjenja.. 

 

V plačila po pogodbi sta zajeti podjemni pogodbi fiziatra in zobozdravnice.  
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Strokovna izobraževanja so v letu 2020 zaradi pandemije v večini odpadla. Po besedah v. d. 

ravnatelja brez strokovnih seminarjev ne moremo vzdrževati nivoja strokovnosti, zato to še 

posebej podpiramo.  

Znesek zapuščine iz Pivke znaša 45.770,00 €. 

 

Predsednica sveta pove, da so ostala še neprodana kmetijska zemljišča v Pivki. Pred kratkim 

je bilo za eno parcelo zanimanje za nakup, a potem ni bila prodana. Vse v zvezi s prodajo 

ureja odvetnik g. Devjak  

 

Sklep  številka 25.8.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Finančni načrt za leto 

2021.   

 

V. d. ravnatelja pove, da želimo delo nadaljevati kakovostno in strokovno. Problem ostaja 

prostorska stiska. Ena od možnosti je tudi gradnja novega centra, saj adaptacija stavbe 

predstavljajo velik strošek, zaradi same dotrajanosti stavbe. Pred kratkim so prišli na obisk iz 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sektorja za investicije v šolsko infrastrukturo. 

Ogledali so si stavbo ter parcele v okolici, ki jih ima občina Vipava v lasti. Arhitektki sta 

potrdili, da prostori res niso primerni, da je stavba dotrajana, brez požarnih izhodov v starem 

delu. 

 

Član sveta je vprašal, kako je z izgradnjo igrišča na novi parceli? 

 

V. d. ravnatelja pove, da bi z izgradnjo igrišča za otroke še počakali, saj smo v postopku, ko 

potekajo pogovori o morebitni izgradnji novega centra. Bi pa začasno uredili vsaj dostop do 

parcele, kjer bi lahko potekale razne dejavnosti skupin. 

 

Sklep  številka 25.9.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Program dela za leto 

2021.   

 

 

Točka 8 

 

Predsednica sveta pove, da 5.3. 2021 v. d. ravnatelju poteče enoletna pogodba o zaposlitvi. 

Ker še nismo zaključili postopka razpisa za ravnatelja in smo tik pred imenovanjem predlaga, 

da se v. d. ravnatelju Alojziju Adamiču podaljša mandat. Z njim je opravila razgovor in se 

strinja s ponovnim imenovanjem v. d. – ja do imenovanja ravnatelja. 

 

Sklep  številka 25.10.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se Alojziju Adamiču  

podaljša mandat v. d. ravnatelja do imenovanja novega ravnatelja. 

 

Predsednica sveta pove, da je v petek, 19. 2. 2021 potekalo glasovanje pedagoškega zbora. 

Potrebujemo še mnenje Sveta staršev ter lokalne skupnosti. Predlaga, da bi bila seja Sveta 

zavoda s predstavitvijo kandidatov 10. 3. 2021.  

 

Predsednik Sveta staršev pove, da bo v naslednjem tednu sklicala seja Sveta staršev za podajo 

mnenja za ravnatelja. 
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Član sveta pove, da Poslovnik Sveta staršev ne predvideva, da je predsednik Sveta staršev 

tudi član sveta zavoda. Predlaga, da bi bil predsednik Sveta staršev vabljena oseba na sejah 

Sveta zavoda, da sodeluje v razpravah, nima pa pravice glasovanja.  

 

Prisotni so se s predlogom strinjali. 

 

Sklep  številka 25.11.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasovi ZA, 0 PROTI) soglaša, da je predsednik Sveta 

staršev prisoten na sejah Sveta zavoda. 

 

V. d. ravnatelja pove, da je v pripravi dopis za plačevanje počitniškega varstva, ki bi ga 

poslali lokalnim skupnostim. Do 5.3. 2021 ga bodo poslali staršem v pregled. Predlaga, da se 

ponovno vključi v reševanje problematike delovno skupino. 

 

Član sveta pove, da je govoril z enim od poslancev in mu omenil problem počitniškega 

varstva. Starši bodo poskušali problem rešiti dolgoročno in si prizadevali, da pride do 

sistemske rešitve 

 

Seja sveta se je zaključila ob 19. 40 uri.  

 

Vipava, 26. 2. 2021 

 

Zapisala:                                  Predsednica sveta:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                        Alenka Premrl Lemut 

                                                                


