
 

ZAPISNIK 

 

21. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 30. 11. 2020 ob 15.00 uri. Seja je potekala preko 

zoom povezave. 

 

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

Anton Lavrenčič, Tamara Srebot, Manuela Urankar, Ana Boštjančič (do 17.00 in od 17.15. – 

18.30 ure), Ljubo Prhne (prihod ob 16.54). 

 

Ostali navzoči: v. d. ravnatelja Alojzij Adamič, sindikalna zaupnica Liljana Lazar, pomočnici 

v. d. ravnatelja Mateja Kete Černe in Martina Žnidaršič. 

 

Dnevni red, ki  so ga člani prejeli z vabilom: 

 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 13. in 14. korespondenčne seje. 

4. Cena storitev za uporabnike vrtca. 

5. Cena storitev za vikend in počitniško varstvo (začasen predlog do uskladitve z MIZŠ 

in dokončnega oblikovanja novega predloga). 

6. Razno 

 

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

dopolnjen dnevni red 21. seje. 

Dopolnjen dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 13. in 14. korespondenčne seje. 

4. Cena storitev za uporabnike vrtca. 

5. Cena storitev za vikend in počitniško varstvo (začasen predlog do uskladitve z MIZŠ 

in dokončnega oblikovanja novega predloga). 

6. Pravilnik o šolski prehrani. 

7. Revizija poslovanja. 

8. Odprto pismo staršev. 

9. Razno. 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 21.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dopolnjen dnevni red 

21. seje 
 

Točka 2 

 

Na vsebino zapisnika 20. redne seje ni bilo pripomb. Popravi se le nekaj pravopisnih napak. 

 

Sklep  številka 21.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 20. seje. 



 

 

Točka 3 

 

Sklep  številka 21.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (8glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 13. 

korespondenčne seje. 

 

Sklep  številka 21.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 14. 

korespondenčne seje. 
 

Točka 4 

 

V. d. ravnatelja pove, da so uporabniki razvojnega oddelka vrtca do sedaj plačevali za 

pokrivanje stroškov vrtca pavšalni znesek 32 €/mesec ne glede na prisotnost otrok. V tej ceni 

je vključen le strošek za prehrano. To ceno je sprejel svet zavoda na seji dne, 30. 5. 2018 in 

sicer samo za tisto šolsko leto.  

Ker so se med zaprtjem vrtca, ob spomladanski epidemiji pojavljala vprašanja s strani staršev 

glede zaračunavanja prispevka, kljub daljši odsotnosti otrok,  se je pripravil nov predlog 

zaračunavanja vrtca v dveh različicah, in sicer: 

- Pavšal 38 €/mesec. Plačuje se mesečno (12 mesecev), ne glede na število dni prisotnosti 

otroka v vrtcu. V primeru, da je otrok odsoten cel mesec (brez prisotnosti v tekočem mesecu), 

se staršem plačilo prispevka oprosti. 

- Plačevanje po dejanski prisotnosti 2,5 €/dan, ko je otrok prisoten v vrtcu. 

 

V. d. ravnatelja pove, da je to izključno strošek prehrane in je izračunan glede na trenutno 

število otrok v razvojnem oddelku vrtca. Cena 32 €/mesec je bila sprejeta samo za šolsko leto 

2017/18. Znesek je višji za 6 €, zaradi novega števila otok v vrtcu in dviga cen življenjskih 

stroškov. 

 

V razpravi so predstavniki staršev mnenja, da sedaj ni ugoden čas za kakršnekoli podražitve, 

zato se ne strinjajo z predlogom novih cen. Cena vrtca naj ostane 32 €/mesec. 

 

Članica sveta pove, da ni to podražitev, ampak samo uskladitev cene, glede na trenutne 

razmere. Predlaga, da se da na glasovanje vse tri cene, in sicer:  

1. Predlog: pavšal 32 €/mesec. 

2. Predlog: pavšal 38/€ na mesec. 

3. Predlog: znesek na dan 2,5 €. 

 

Za 1. Predlog je glasovalo: 3 ZA, 0 PROTI. 

Za 2. predlog je glasovalo: 4 ZA, 0 PROTI. 

Za 3. predlog je glasovalo: 1 ZA, 0 PROTI. 

 

Sklep  številka 21.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava je glasov z (4 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje pavšalno ceno 

vrtca 38€ /mesec. Plačuje se mesečno (12 mesecev), ne glede na število dni prisotnosti 

otroka v vrtcu. V primeru, da je otrok odsoten cel mesec (brez prisotnosti v tekočem 

mesecu, zaradi napovedane odsotnosti ali višje sile), se staršem plačilo prispevka oprosti. 

Sklep velja za šolsko leto 2020/21 od 1.12.2020 dalje. 

 



 

Točka 5 

 

V. d. ravnatelja pove,  da smo s septembrom na podlagi sklepa posvetovalnega sveta in 

večkratne pobude s strani MIZŠ prenehali z obračunavanjem oskrbnin staršem mladostnikov, 

prejemnikov nadomestila za invalidnost. Že s 1. 1. 2018 je začel veljati nov Pravilnik o 

merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za stroške oskrbe, na podlagi katerega 

oskrbnin ne smemo več kriti z nadomestilom za invalidnost. 
 

V pripravi je predlog obračunavanja in izvajanja nadstandardne dejavnosti – vikend in 

počitniškega varstva, ki pa ga želimo uskladiti tudi z ustanoviteljem. Žal nam zaradi izrednih 

razmer - pandemije COVID 19, še ni uspelo izpeljati sestanka z  ustanoviteljem ter oblikovati 

novega modela. Pri tem bi radi oblikovali model, ki bi imel cene sprejemljive za vse 

uporabnike. 

 

Do potrditve usklajenega dokončnega predloga na svetu zavoda pa predlagamo, da svet 

zavoda začasno potrdi naslednji predlog glede plačevanja storitev počitniškega varstva. 

Vikendi in praznični dnevi naj se obračunavajo vsem učencem po veljavnem ceniku:  

 dnevno varstvo...............18,00 € 

 nočitev........................... 15,00 € 

 nastanitev .......................33,00 € 

 vsaka dodatna ura varstva med 16.30 in 20.00............ 2,20 € 

Zgornje postavke ne vključujejo hrane. Le ta se obračuna dodatno po veljavnem ceniku. 

 

Za dneve med tednom, od ponedeljka do petka med počitnicami pa predlagamo naslednje 

vrednosti  in sicer:  

 

Varstvo/nastanitev med tednom (ponedeljek - petek)  

dnevno varstvo  

(do 16.30 ure)  
 

 

9,00 €  

 

0%  
 

9,00 €  

nastanitev  
 

12,00 €  0%  12,00 €  

 

Cene so oblikovane na podlagi podatkov  iz preteklih let, ki  kažejo, da je med  počitnicami 

vključeno večje število otrok (20 otrok in več). Poleg tega je strošek dela med tednom nižji kot čez 

vikend.  

 

Sledila je razprava in podajanje razlogov za in proti. Starši so mnenja, da je varstvo med 

počitnicami njihova osnovna potreba in ne nadstandard, kot ga poimenuje ministrstvo.  

Starši se ne strinjajo z novo višjo ceno počitniškega varstva. Razlogi so predvsem težki časi v 

katerih smo zaradi epidemije. Dvig cene z 4,00 €  na 9,00 €   zanje v tem trenutku ni 

sprejemljiv. Menijo tudi, da bi morali ceno v skladu z 66. členom ZOFVI najprej obravnavati 

na svetu staršev, šele nato na svetu zavoda.  

Sledilo je glasovaje glede obračunavanja varstva in nastanitve med vikendom. 

 

 

Sklep  številka 21.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se učencem, ki so 

vključeni v institucionalno varstvo in se jim oskrbnine ne zaračunavajo več, upošteva 

plačilo vikend varstva po sedaj veljavnem ceniku. 



 

 

Sklep številka 21.6.1.: Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 proti) potrjuje ceno 

varstva med vikendi  (sobota, nedelja in prazniki) za vse učence. 

 

Sklep  številka 21.7.:  

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 proti) soglaša, da se skladno z določili 

ZOFVI glede cene varstva in nastanitve med tednom v času počitnic pridobi zahtevano 

mnenje Sveta staršev.  

 

 

Točka 6 

 

V. d. ravnatelja pove, da smo pripravili Pravilnik o šolski prehrani. Pravilnik je pregledan s 

strani pravnega servisa in dietetičarke. Novost je tudi ta, da bodo starši morali prinesti 

potrdilo za predpisano dieto od zdravnika oz. dietologa, sicer se diete samo na podlagi 

predlogov staršev ne bo upoštevalo tako kot sedaj.  Točno je tudi opredeljeno, kako poteka 

postopek odjave obrokov. Še naprej pa bomo pripravljali brezkazeinske in brezglutenske diete 

brez potrdila zdravnika ali dietologa. 

Starše so izrazili željo, da bi se še naprej za manjše spremembe v jedilniku,  lahko dogovorili 

z zdravstvenim ali pedagoškim osebjem, ki skrbi za njihovega otroka. 

 

Sklep  številka 21.8.:  

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (9glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje Pravilnik šolske 

prehrane. 

 

 

Točka 7 

 

Predsednica sveta je povedala,  da je svet zavoda v letu 2018 že potrdil dolgoročno revizijo 

poslovanja zavoda. Potrjen je bil tudi načrt revidiranja. V računovodstvu so za letošnje leto 

predlagali revizorski pregled nad izdanimi računi v koledarskem letu 2020, ker je zavod  

postal davčni zavezanec.  

 

Sklep  številka 21.9.:  

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (9 glasovi ZA,  0 PROTI) potrjuje revizijo notranjega 

poslovanja. Revizor bo izvajal pregled nad izdanimi računi za koledarsko leto 2020. 

 

 

Točka 8 

 

Predsednica sveta  pove, da je 26.11.2020 prejela pismo staršev, v katerem starši izražajo 

svojo skrb in nemoč ob zaprtju zavoda ter apelirajo na vodstvo, da ukrepa. Sporno se jim zdi 

šolanje na daljavo, učenci so prikrajšani za terapije…. Pismo je bilo naslovljeno še na v. d. 

ravnatelja in vodjo terapij. 

 

V. d. ravnatelja pove, da je bil nad odzivom staršev v tem pismu presenečen. Vodstvo se 

dnevno intenzivno ukvarja z iskanjem možnosti za sprostitev ukrepov, saj se zaveda stiske 

staršev. Žal pa obratovanje ni dovoljeno, dokler vlada ne da odloka. 



 

Predsednik sveta staršev pove, da pismo ni bilo namenjeno iskanju rešitev, saj jih v tem 

trenutku ni. S pismom so hoteli le opozoriti na težave s katerimi se srečujejo starši in teh 

časih. 

 

 

Točka 9 

 

Ni bilo predlogov. 

 

Seja sveta se je zaključila ob19. uri.  

 

Vipava, 1. 12. 2020 

 

 

 

Zapisala:                                  Predsednica sveta:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                        Alenka Premrl Lemut 

      


