
 

 
 

Št.:900-2/2022/6-1 

Datum: 30. 8. 2022 

 

ZAPISNIK 

 
 

12. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 30. 8. 2022 ob 17.00 uri v CIRIUS Vipava. 

 

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

Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Katja Bucik, Teja Bajc (do 18.15 ure), Iris Ličen, Anton 

Lavrenčič, ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici ravnatelja Mateja Kete Černe in Marjeta 

Bratož, računovodja Polonca Volk, sindikalna zaupnica Lucija Praček, predsednik Sveta 

staršev Ljubo Prhne. 

 

Odsotni: Joško Andlovic– opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje. 

3. 5. korespondenčna seja. 

4. Cena vrtca. 

5. Cenik in Pravilnik tržne dejavnosti CIRIUS-a Vipava. 

6. Poročilo o pregledu zapisnikov Sveta CIRIUS-a Vipava. 

7. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 12. seje.  

 

Sklep  številka 12.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z  10 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 12. seje. 

 

 

 

Točka 2 

 

Na Zapisnik 11. seje so bile pripombe pri točki 4: 

Popravi se sklep št.: 11.5., ki se pravilno glasi: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 5 glasov ZA, 4 PROTI, 1 vzdržan) ne potrjuje predlog 

cenika tržne dejavnosti. 

 

Črta se stavek: Razen predstavnikov zaposlenih so vsi ostali člani sveta glasovali proti ali se 

vzdržali. Pravilno se zapiše: Predstavniki staršev so želeli, da se zapisnik zapiše, da so 

glasovali proti predlaganemu ceniku. 

 

Pri točki 5 se popravi stavek, ki se pravilno glasi: Ravnatelj pošlje vsem članom prilogo 2. k 

ustanovitvenemu aktu ter Pravilnik o prodaji blaga in storitev. 



 

 

 

 

Sklep  številka 12.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 11. seje. 

 

 

 

Točka 3 

 

Predsednica sveta pove, da je Svet CIRIUS-a Vipava predlog cenika tržne dejavnosti že 

obravnaval na 10. in 11. seji dne, 28. 6. 2022 in 4. 8. 2022.  Člani sveta so na obeh sejah 

obširno razpravljali predvsem o postavkah v zvezi z varstvom. Sklican je bil tudi Svet staršev 

in bil seznanjen s spremembami v ceniku. 

Ker je bilo do navedenega datuma le še nekaj dni in je bil čas dopustov, so člani glasovali o 

sklepu korespondenčno. 

 

Do četrtka, 11. 8. 2022 do 20.00 ure  je predsednica sveta dobila  odgovore  10-tih članov, 6 

članov je potrdilo sklep, 4 člani pa niso potrdili sklepa. En član iz objektivnih razlogov- 

dopust- ni glasoval. 

 

Predsednica Sveta je pojasnila okoliščine 5. korespondenčne seje. Člani Sveta so zahtevali 

vpogled v dokumentacijo (glasovnice). 

 

Ugotovili so, da je bilo 10 glasovnic pravilno izpolnjenih in v dogovorjenem času. 

 

 

Sklep  številka 12.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI, 3 vzdržani) potrjuje Zapisnik 5. 

korespondenčne seje.  

 

 

 

Točka 4 

 

Računovodja pove, da je cena vrtca sestavljena samo iz stroškov materiala, ki se porabijo za 

pripravo obrokov. Pri oblikovanju cene so se upoštevale prijave na posamezne obroke v šol. 

letu 2021/22, za 22 delovnih dni v mescu. Predlagana cena za program vrtca je 48 € mesečno 

in bi veljala od 1. 9. 2022. 

 

Sklep  številka 12.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 1 PROTI) potrjuje ceno za prilagojeni 

program za predšolske otroke 48 eur. Velja od 1. 9. 2022. 

 

 

 

Točka 5 

 

Ravnatelj pove, da pravilnik ter spremembe in dopolnitve pravilnika sprejme ravnatelj, cenik 

sprejme svet zavoda. 

 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da je bilo v CIRIUS v lanskem šolskem letu 

vključenih 128 otrok, 19 v NIS, 99 v posebni program in 8 v vrtec. V počitniško varstvo je 



 

bilo vključenih 36 učencev. Vikende koristi 26 učencev, od tega jih je mlajših od 18. let 13. 

Od teh 13 otrok pa je samo 5 takih, ki je koristilo več kot 2 vikenda.  

Preverili smo, ali dobijo vsi ti učenci, ki so mlajši od 18. let subvencijo iz občine in ugotovili, 

da samo eni deklici občina ne subvencionira vikend varstva. Z njenimi straši bomo stopili v 

kontakt in ji ponudili pomoč. 

 

Ravnatelj pove, da je starše obvestil o novem cenik in nekateri so se na to tudi odzvali, v 

smislu, da si bodo varstvo zaradi podražitev težko privoščili. Pozanimal se je na CSD-ju za 

pomoč. Njihov odgovor je bil, da nimajo možnost plačila varstva, lahko pa nudijo enkratno 

denarno pomoč. 

 

Ravnatelj pove, da načrtujemo v novembru okroglo mizo, na tematiko varstva otrok. 

Organizirali bomo delovno skupino, v katero bodo povabljeni tudi predstavniki staršev. Na 

okroglo mizo bi povabili različne predstavnike, za katere menimo, da bi pripomogli k 

sistemski rešitvi.  

 

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. 

 

Čnanica sveta pove, da so se starši še dodatno aktivirali, z dopisom na Varuha človekovih 

pravic in ga prav tako seznanili z situacijo glede varstva. 

 

 

 

Točka 6 

 

Predsednica Sveta zavoda pove, da je pregledala zapisnike sej in ugotovila, da je svet v 

trenutni zasedbi vse sklepe sprejel z absolutno večino, kot veleva zakon in ustanovitveni akt. 

V prejšnji sestavi sveta sta bila pa dva sklepa sprejeta samo z relativno večino in sicer cena 

vrtca, ki smo jo danes ponovno obravnavali in sklep glede objave zapisnikov na spletni strani. 

Predlaga, da ga sprejmemo ponovno, saj potrebujemo absolutno večino.  

 

Sklep  številka 12.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se Zapisnike Sveta 

zavoda objavi na spletni strani CIRIUS Vipava.  

 

 

 

Točka 7 

 

Ravnatelj pove, da aktivnosti v zvezi z novogradnjo CIRIUS-a še vedno potekajo. 7. 

septembra nas bodo obiskali predstavniki MIZŠ. 

 

Seja se je zaključila ob 19.05 uri. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI     Alenka Premrl Lemut  

 

 


