
 

 
 

Št.:900-2/2021/7-1 

Datum: 26. 8. 2021 

ZAPISNIK 
 

4. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 25. 8. 2021 ob 15.00 uri v zbornici CIRIUS 

Vipava. 

 

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

Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Anton Lavrenčič, ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnice 

Mateja Kete Černe, Martina Žnidaršič, Marjeta Bratož, sindikalna zaupnica Liljana Lazar, 

računovodja Polonca Volk. 

 

Odsotni: Ana Boštjančič – opr., Katja Bucik – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje. 

4. Finančno poročilo – JANUAR - JUNIJ 2021. 

5. Počitniško varstvo: 

    a. informacija o poteku poletnih počitnic 2021. 

    b. načrtovanje nadaljnjih aktivnosti (obseg, oblika, financiranje,…). 

6. Anonimna prijava (sum storitve kaznivega dejanja). 

7. Nepremičnine (stanovanja CIRIUS Vipava) – NAJEM/PRODAJA. 

8. Razno. 

 

Popravi se 6. točka, ki se glasi: »Prijava (sum storitve kaznivega dejanja).« 

4. točki se doda še, poraba sredstev od zapuščine in se glasi: »Finančno poročilo JANUAR – 

JUNIJ 2021 in poraba še preostalih sredstev iz zapuščine Pivka«. 

 

Dopolnjen dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje. 

4. Finančno poročilo JANUAR–JUNIJ 2021 in poraba še preostalih sredstev iz zapuščine 

Pivka. 

5. Počitniško varstvo: 

    a. informacija o poteku poletnih počitnic 2021. 

    b. načrtovanje nadaljnjih aktivnosti (obseg, oblika, financiranje,…). 

6. Prijava (sum storitve kaznivega dejanja). 

7. Nepremičnine (stanovanja CIRIUS Vipava) – NAJEM/PRODAJA. 

8. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Sklep  številka 4.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dopolnjen dnevni red 4. 

seje. 

 



 

 

Točka 2 

 

V zapisniku 3. seje, 3 točka, 1 odstavek, se zadnji stavek popravi z dobesednim navedkom iz 

zapisnika MIZŠ. Stavek se pravilno glasi: "Če pa imajo otroci tako velike težave, da 

potrebujejo varstvo ves čas, bi se lahko vključevali v socialno - varstveni zavod." 

 

Popravljen zapisnik se posreduje članom Sveta, ki ga potrdijo in šele nato se ga lahko objavi 

na spletu. 

 

 

Točka 3 

 

Na Zapisnik 1. korespondenčne seje (potrditev cene počitniškega varstva za polletne 

počitnice) in 2. korespondenčne seje (potrditev pravilnika za subvencioniranje šole v naravi) 

ni bilo pripomb. 

 

Sklep številka 4.2: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 1. 

korespondenčne seje. 

 

Sklep številka 4.3: 

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

korespondenčne seje. 

 

 

Točka 4 

 

Ravnatelj pove, da trenutno poteka delo v ustanovi  po načrtu in upa, da do zaprtja ne bo več 

prišlo. Upošteva se vsa navodila in priporočila z namenom preprečevanja prenosa okužbe 

z virusom SARS-CoV-2. 

Računovodkinja predstavi polletni obračun. Največji primanjkljaj  se vleče že iz preteklega 

leta, to je ne povračilo izgubljenega dohodka iz zdravstva,  za obdobje, ko je bila ustanova 

zaprta zaradi pandemije. V tekočem letu so prihodki iz zdravstva v okviru načrtovanega.  

MIZŠ svoje finančne obveznosti do CIRIUS Vipava izpolnjuje v okviru dogovorjenega. V 

prvi polovici leta je ustanova poslovala negativno. Povečali so se namreč  fiksni stroški, delno 

pa je prisoten tudi izpad dohodkov zaradi odsotnosti. 

Ravnatelj pove, da smo pred podpisom pogodbe za zdravstvo za 5-letno obdobje. Podali smo 

prošnjo za širitev kadra v zdravstveni dejavnosti, ki je bila, po neuradnih podatkih v celoti 

zavrnjena.  

Sredstva na kontu zapuščina so še vedno na voljo in se jih bo porabilo v skladu s sklepom, da 

se denar od nepremičnine nameni za ureditev zunanjega igrišča in igral. Nekaj sredstev je bilo 

že porabljenih za nakup  parcele ob dvorišču, ki bi se uredila kot učilnica na prostem in se 

povezala z obstoječim dvoriščem. 

Glede na to, da se v kratkem nakazuje možnost gradnje Centra na novi lokaciji na obrobju 

Vipave - pogovori z MIZŠ-jem in Lokalno skupnostjo že potekajo, pa je smiselnost ureditve 

igrišča pod vprašajem. Ravnatelj predlaga nakup novega kombija, ker je eden izmed treh, ki  



 

 

jih ima CIRIUS Vipava v zelo slabem stanju. Predlog je tudi nakup prostora v centru Vipave, 

kjer bi lahko starejši  učenci izvajali del programa, oziroma nudili določene usluge. 

Sklep številka 4.4: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) se strinja, da se denar od 

donacije Pivka porabi do 31. 12. 2021. 

 

Sklep številka 4.5: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da vodstvo do naslednje 

seje pripravi predloge porabe denarja (donacije Pivka). 

 

 

Točka 5   

 

Ravnatelj pove, da je poletno počitniško varstvo potekalo po planu. Vključenih je bilo 41 

otrok v različnih terminih. Letos je bilo počitniško varstvo popestreno, saj so v Center 

prihajali prostovoljci, ki so izvajali razne delavnice (LU Ajdovščina,  PUM Ajdovščina, razna 

društva, prostovoljci…). Za vse otroke, ki so bili v varstvu, so občine pokrile del stroškov. 

Namero za koriščenje počitniškega varstva so starši morali napovedati do sredine junija, zato 

je tekom počitnic prihajalo do raznih težav, ko bi starši potrebovali varstvo in ga niso dobili 

(zaradi organizacije dela v Centru), ali niso pripeljali otrok v varstvo, ker ga niso potrebovali. 

Starši si želijo bolj fleksibilno ureditev. 

Predstavnica staršev je povedala, kako potekajo pogovori na pristojnih ministrstvih glede 

sistemske ureditve varstva otrok, izven šolskih dni. Starši se že dalj časa prizadevajo, da bi bil 

zavod odprt celo leto. Pogovori potekajo med MIZŠ in MDDSZ. Zaenkrat ni še nič 

obljubljeno, so samo predlogi.  

Sklep številka 4.6: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) podpira predstavnike staršev v 

Svetu  pri iskanju sistemske rešitve za zagotavljanje varstva 365 dni v letu in 24 ur na 

dan. 

Predstavnica staršev je podala predlog on-line prijave na počitniško varstvo in vikend varstvo. 

 

 

Točka 6 

 

V preteklem letu je bila podana prijava o spolnem nadlegovanju zaposlene nad učenko. 

Ustanova je odreagirala, kot je potrebno, sproženi so bili postopki, ki še niso zaključeni. 

Zaposlena se s 1. 9. 2021 vrača na delovno mesto. Pri njenem delu se je zagotovilo ustrezno 

varstvo, njen opis del in nalog se razlikuje od ostalih zaposlenih na istem delovnem mestu.  

 

Zgodil se je še en primer, ki so ga prijavili starši učenke, vendar ta ni bil povezan z 

zaposlenimi v ustanovi ampak z zunanjim. Ustanova je ustrezno ukrepala. 

 

 

 



 

Točka 7 

 

Ravnatelj pove, da ima CIRIUS Vipava v lasti  3 stanovanja v vili Ana v Vipavi in eno 

garsonjero nad Lekarno v Vipavi.  V pogovoru z MIZŠ so nam v tej zadevi pustili proste 

roke, da se lahko CIRIUS odloči sam, kaj bi naredil s temi nepremičninama. Lahko jih proda 

ali stanovalci ostanejo v najemu. Velikih dohodkov od najemnin ni, prav tako ni nobenega 

vlaganja. Eno stanovanje je prazno in potrebno popolne obnove.  

Sklep številka 4.7: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) se strinja, da se začne postopek 

ugotavljanja vrednosti stanovanj. O  naslednjih korakih, pa se odloča na naslednjih 

sestankih. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17. 35 uri. 

  

 

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Tatjana Pregeljc in Alenka P. Lemut    Alenka Premrl Lemut  

                                                                                                         

                                                              


