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ZAPISNIK 

 

2. izredne seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 16. 2. 2021 ob 17.00 uri. Seja je potekala 

preko zoom povezave. 

 

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

Urankar, Ana Boštjančič, Ljubo Prhne, Anton Lavrenčič. 

 

Odsotni: Janez Praček – opr. 

 

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

in Mateja Kete Černe, sindikalna zaupnica Liljana Lazar. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Cena počitniškega varstva. 

3. Razno. 

 

 

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

red 2. izredne seje. 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 2I.1: 

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

seje. 
 

Točka 2 

 

Predsednica Sveta pove, da so na seji Sveta staršev 15.2. 2021 dali soglasje k ceni 

počitniškega varstva za zimske počitnice 2020/21. Predlagana cena za varstvo dneve od 

ponedeljka do petka je 9 €, za celodnevno nastanitev pa 12 €. Zaradi potrebne organizacije 

ustanova potrebuje čimprejšnje soglasje Sveta zavoda k predlagani ceni. 

 

Sklep številka 2I.2: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje predlog ravnatelja za 

izvajanje počitniškega in vikend varstva. 

 

Sklep številka 2I.3: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se izvaja varstvo v 

času zimskih počitnic 2020/21. Cena dnevnega varstva od 7.30 – 16. 30 ure znaša 9 eur, 

za celodnevno nastanitev pa 12 €. 
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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. 

 

Točka 3 

 

Predsednica Sveta je podala informacije o prihajajočih dogodkih: 

- Seja Sveta zavoda 25. 2. 2021 (Letno poročilo 2020). 

- Volitve in nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih v Svetu zavoda 16. 2. 2021. 

- Predstavitev kandidatov za ravnatelja zboru delavcev in Svetu staršev 18. 2. 2021. 

- Seja Sveta zavoda za izbiro ravnatelja predvidoma prvi teden v marcu. 

 

Seja sveta se je zaključila ob 18.00 uri.  

 

Vipava, 17. 2. 2021 

 

 

Zapisala:                                  Predsednica sveta:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                        Alenka Premrl Lemut 

 

     


