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ZAPISNIK 

 

23. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 23. 12. 2020 ob 16.30 uri. Seja je potekala preko 

zoom povezave. 

 

Navzoči člani: Alenka Premrl Lemut, Anja Kovšca Kosovel, Alenka Ušaj (do 18. ure), Janez 

Praček, Tamara Srebot, Manuela Urankar, Ana Boštjančič, Ljubo Prhne. 

 

Opravičeni: Anton Lavrenčič. 

 

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

in Mateja Kete Černe, sindikalna zaupnica Liljana Lazar. 

 

Dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje. 

4. Cena vrtca. 

5. Cena počitniškega varstva.. 

6. Razno. 

 

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

red 23. seje. 

 

Član sveta predlaga, da se 3. točke: Ceno počitniškega varstva ne obravnava, ker jo na svetu 

staršev še niso obravnavali. 

 

Predsednik sveta staršev pove, da ga je na to opozoril v. d. ravnatelja, vendar zaradi bolezni ni 

izpeljal sestanka s starši. Predvidena seja Sveta staršev bo po novem letu, zato se cene 

počitniškega varstva na današnji seji ne obravnava.  

 

Dopolnjen dnevni red 23. seje: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje. 

4. Cena vrtca. 

5. Razno. 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 23.1.: 

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

23. seje. 
 

Točka  2 in 3 

 

Zapisnika 21. in 22. seje sta bila pregledana in popravljena na seji in bosta prilogi naslednjega 

sklica. 
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Sklep  številka 23.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje popravljen zapisnik 21. 

seje. 

 

Sklep  številka 23.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje popravljen zapisnik 22. 

seje. 
 

 

Točka 4 

 

Predsednica Sveta prebere predlog cene storitev za uporabnike vrtca, ki je bil narejen na 

podlagi cen prehrane ter števila otrok, ki jih trenutno v vrtcu, to je 7. 

 

Predlog nove cene vrtca: 

1. 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. 

2. Plačevanje po dejanski prisotnosti - 2,5€ /dan. 
Cena 2,5€ /dan,  ko je otrok prisoten v vrtcu. Odjava obrokov do 8.00 zjutraj za tekoči dan in 

tudi v naprej. Če odjave ni, se obroki zaračunajo, kot da je otrok prisoten v vrtcu.  

 

Član sveta predlaga, da se da na glasovanje tudi ceno 32/ € na mesec kot tretji predlog cene 

vrtca, kot je bila do sedaj. Predlog podprejo tudi dugi člani, saj oba nova predloga 

predstavljata  dvig cene vrtca. 

 

Glasovanje za 3. predlog: 

3.  Pavšal 32€ /mesec. 
Plačuje se mesečno (12 mesecev), ne glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu. 

 ZA so glasovali 3 člani, PROTI je glasovalo 5 članov. 

 

Ugotovitev 3. predlog se ne uvrsti na glasovanje kot predlog cene vrtca. 

 

Glasovanje za predlog nove cene vrtca: 

1. predlog: 38 €/ mesec – 5 glasov ZA, 3 glasovi PROTI, 0 VZDRŽANI 

2. predlog: 2,5 €/ dan – 0 glasov  ZA, 5 glasov PROTI, 3 glasovi VZDRŽANI 

Sklep  številka 23.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava z (5 glasov ZA, 3 glasovi PROTI )  potrjuje 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), se 

staršem plačilo prispevka oprosti. 

 

Predsednica sveta predlaga, da se decembrskega prispevka za vrtec staršem ne zaračuna.  

 

Sklep  številka 23.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) se strinja, da se decembrskega 

prispevka za vrtec ne zaračuna. 
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Točka 5 

 

Predsednica sveta pove, da je prišlo do spremembe v komisiji za člane volilne komisije, saj je 

Tatjana Pregeljc sprejela kandidaturo za člana Sveta zavoda. Namesto nje je predlagana Erika 

Novinec, ki se s članstvom strinja. 

 

Sklep  številka 23.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Eriko Novinec za člana 

volilne komisije za volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda CIRIUS Vipava. 

 

Predsednica sveta pove, da bi se na predlog v. d. ravnatelja zapisnike in sklepe sveta zavoda 

objavljalo na spletni strani. Pove, da je bil pred časom sprejet sklep, da se zapisniki sveta 

zavoda hranijo v tajništvu in kdor želi, jih lahko tam prebere. 

 

Sledi glasovanje o objavi zapisnikov na spletu: 

 

Glasovanje za objavo zapisnikov sej Sveta zavoda na spletni strani CIRIUS Vipava: 

ZA sta glasovala 2 člana, PROTI sta glasovala 2 člana, 3 so se vzdržali glasovanja. 

 

Glasovanje za objavo sklepov sej Sveta zavoda na spletni strani CIRIUS Vipava: 

ZA je glasovalo 5 članov, PROTI je glasoval 1 član, 1 član je bil vzdržan. 

 

Sklep  številka 23.7.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 5 glasov ZA, 1 PROTI, 1 vzdržan) potrjuje, da se sklepe 

od 21. seje Sveta zavoda naprej objavi na spletni strani CIRIUS Vipava. Zapisniki sej se 

hranijo v tajništvu. 

 

 Predsednica sveta bo še prej Center za pravno pomoč  vprašala za mnenje.  

 

Predsednica sveta pove, da je v. d. ravnatelj na Svet zavoda naslovil prošnjo, za izplačilo 143 

presežnih ur, ki jih ni uspel porabiti oz. izravnati. V njem navaja, da že v letu 2019 zaradi 

koriščenja ur ni uspel porabiti dela letnega dopusta in mu je propadel. Prav tako mu je 

propadlo 10 dni dopusta za leto 2020. 

 

Član sveta  je vprašal, ali je Svet zavoda sploh pristojen, da o tem odloča. 

 

Pomočnica ravnatelja pove, da je to podrobno preučila. Zakon o delovnih razmerjih določa, 

da v kolikor ure niso izravnane, jih ni možno prenesti v naslednje obdobje. To velja za vse, ki 

imajo enakomerno razporejen delovni čas. Delodajalec se mora v tem primeru dogovorit z 

delavcem, ali se mu jih izplača. 

Pri tem še opozori, da vsi, ki razporejajo delavce morajo za vsako začasno prerazporeditev 

izdati delavcu sklep. Začasna prerazporeditev mora biti delavcu pisno odrejena. 

 

Član sveta  predlaga, da se to vprašanje naslovi na Center za pravno pomoč, preden se gre v 

izplačilo, zaradi pravilnosti postopka. 
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Sklep  številka 23.8.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se o izplačilu nadur 

pridobi pravno mnenje Centra za pravno pomoč. 

 

Predsednica sveta je člane sveta seznanila, da bo s 1.1.2021 članica sveta Alenka Ušaj 

prekinila delovno razmerje s CIRIUS-om Vipava. Za njeno nadomestitev lahko svet razpiše 

nadomestne volitve. 

 

V. d. ravnatelja pove, da se na podlagi odločbe ustavnega sodišča, 4.1.2021 učenci vračajo v 

šole ter se da bodo izvajale terapevtske obravnave.  

Pove še, da smo prejeli okrožnico razširjenega kolegija pediatrije, v kateri predlagajo, da 

zavod tipa CIRIUS, kjer je zdravstvena dejavnost pridružena šoli, pristopi k spremembi 

statuta teh ustanov, da bi lahko te ustanove obratovale tudi izven šolskega koledarja.  

 

Seja sveta se je zaključila ob19. uri.  

 

Vipava, 28. 12. 2020 

 

 

 

Zapisala:                                  Predsednica sveta:  

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                        Alenka Premrl Lemut 

      
 


