
 

 
Št.:900-2/2022/4-1  

Datum: 28. 6. 2022  

 

ZAPISNIK 

 
10. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 28. 6. 2022 ob 15.00 uri v zbornici.  

 

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

Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Katja Bucik, ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici ravnatelja 

Mateja Kete Černe in Marjeta Bratož, računovodja Polonca Volk, sindikalna zaupnica Lucija 

Praček, predsednik Sveta staršev Ljubo Prhne.  

 

Odsotni: Anton Lavrenčič – opr., Joško Andlovic – opr., Teja Bajc – opr., Iris Ličen – opr.  

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom:  

1. Potrditev dnevnega reda.  

2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje.  

3. Cenik tržne dejavnosti.  

4. Razno.  

 
 
Točka 1  
 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 10. seje. Predstavi 

novo sindikalno zaupnico Lucijo Praček.  

 

Sklep številka 10.1.:  

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 10. seje.  

 

 

 

Točka 2  

 

Na Zapisnik 9. seje so bile pripombe:  

Predsednik sveta staršev je vprašal, če je Svet zavoda sprejel sklep o izbiri zunanjega revizorja ter 

kakšne so bile nepravilnosti v poslovanju?  

Računovodja razloži, da je bil Sklep o izbiri zunanjega revizorja sprejet na seji sveta in sicer načrt 

revizij po posameznih letih. Letošnja revizija ni ugotovila nepravilnosti, je pa podala določena 

priporočila. Predlaga, da pri naslednji seji dobijo člani sveta v vpogled poročilo za leto 2021.  

 

Predsednik Sveta staršev meni, da bi morala biti pri sklepu št. 9 navedena tudi cena za prodajo 

parcele.  

Predsednica sveta razloži, da smo se na seji zmenili, da se parceli ne bo prodajalo pod ceno, ki jo 

je ocenil GURS. Sklep se po novem pravilno glasi:  

 

Sklep številka 10.2.: Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se 

omenjeni parceli proda g. Penku, po ceni, ki ni nižja od vrednosti ocenjene po GURS-u.  

 

Sklep številka 10.3.:  

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 9. seje s popravki.  



 
 

 

Točka 3  
 

Ravnatelj pove, da smo 18. 5. 2022 prejeli okrožnico iz MIZŠ, ki določa, da morajo vsi 

proračunski uporabniki, ki opravljajo prodajo blaga in storitev na trgu, pripraviti nove cenike z 

obrazložitvijo ter sprejeti akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. V kalkulacije morajo biti 

všteti vsi stroški, vključno s stroški dela. Cenik sprejme Svet zavoda, najkasneje do 12. 8. 2022.  

 

Računovodja pove, da smo pri pripravi novih cen tržne dejavnosti upoštevali trenutne razmere na 

trgu.  

 

Pri PREHRANI ZA UČENCE smo preverili nabavne cene živil, ki jih porabimo pri pripravi 

jedilnikov. Ugotovili smo, da se je v zadnjih 6 mesecih materialu dvignila cena za od 20 % za 

mlečne izdelke, za posamezne jedi pa tudi do 120 %.  

Preverili smo vse posredne stroške, ki nastanejo pri pripravi hrane – elektrika, voda, plin, odpadki, 

čistila… in jih po številu pripravljenih posameznih obrokih upoštevali pri oblikovanju cene. Cene 

smo preverili tudi pri drugih ustanovah in ugotovili, da smo znotraj okvirja oziroma smo v 

primerjavi z nekaterimi celo cenejši.  

Predlagana nova cena prehrane je določena po posameznih obrokih, ki v skupni vrednosti glede 

na star cenik predstavlja 1.85 € dviga cene (5 € po starem). To pomeni 37 % podražitev (nova 

cena 6,85 €).  

 

Pri VARSTVU MED VIKENDI IN PRAZNIKI smo upoštevali dodatke za zaposlene varuhe, ki 

po razporedu opravljajo varstvo čez vikend ali za praznik. Upoštevali smo tudi vse posredne 

stroške, ki nastajajo – elektrika, voda, odpadki, razni potrošni material, čistila… Kalkulacijo smo 

pripravili na predpostavki, da je čez vikend prisotnih 6 otrok.  

Razlika v ceni med soboto (40 eur) in nedeljo (60 eur) je zaradi višjega dodatka na nedeljsko delo.  

 

Pri POČITNIŠKEM VARSTVU smo upoštevali dodatke za varuhe po razporedu, obroke 

prehrane po ceniku ter ostale posredne stroške, ki nastajajo v ustanovi. Ceno smo oblikovali na 

podlagi prijav na poletne počitnice 2022 ter prisotnosti otrok v počitniškem varstvu v preteklih 

obdobjih. To je 25 otrok, za kar potrebujemo 14 varuhov.  

 

Pri DODATNI URI VARSTVA (med 16.30 – 20.00 uro) je upoštevan samo varuh z dodatki, ki 

mu pripadajo glede na razpored dela. Izločili smo materialne stroške, ker so upoštevani pri 

dnevnem varstvu.  

 

Cena PREVOZA OTROK je ista. Spreminja se samo cena bencina.  

 

Pri ceni FOTOKOPIRANJA so upoštevani materialni stroški po računih (najem na kopijo, papir, 

elektrika…).  

 

Pri TEČAJU IN PSIHODIAGNOSTIČNEM PREGLEDU cene ostajajo enake. Pri PRANJU 

PERILA smo ceno oblikovali na podlagi novih podatkov o cenah porabljenih materialov – voda, 

elektrika, pralni prašek, servis in stroški vzdrževanja strojev.  

 

PREHRANA (zaposleni in zunanji)  
MALICA – brez juhe 3,50 €  

KOSILO – z juho 4,30 €  

Ceno smo oblikovali na podlagi novih podatkov o ceni materiala in dvigu posrednih stroškov 

(elektrika, voda, odpadki, plin, čistila) ter stroškov dela zaposlene na tržni dejavnosti v kuhinji 

(dvig plače, regres).  

 

Pri BAZENU so upoštevani stroški vode, elektrike, ogrevanja, kemikalij, cene analiz vode.  



 
 

V razpravi so starši povedali:  

- da se ne strinjajo z novimi cenami varstva, ker so previsoke. Po starem so za 5 dni varstva 

plačali 98 €, po novem pa kar 144 €.  

- Moti jih cena, ki je drugačna za varstvo med vikendom in med tednom.  

- Previsoka je cena prehrane za otroke (kar 42,5 % podražitev).  

- Nesprejemljiva se jim zdi cena prevoza otroka na specialistične preglede.  

- Nov cenik njim predstavlja ignoranco s strani vodstva.  

- Ni več socialnega dialoga in ne razumemo izraza dobrobit otrok.  

- Nimajo več podpore s strani ustanove in s tem je izničen 8 letni trud staršev.  

- To je finančno obremenjevanje staršev, katerega si marsikdo ne bo mogel privoščiti.  

- Ali bodo občine še sofinancirale počitniško varstvo ob takih podražitvah?  

 

Član sveta želi novo kalkulacijo in odide iz seje ob 16. uri.  

 

Ravnatelj pove, da nikomur ni v interesu, da se počitniško varstvo ne izvaja. Nove cene so nižje 

od realne tržne vrednosti in kot ustanova se zavedamo, da bo za marsikoga težko.  

Želimo si sodelovanja in skupnega iskanja rešitev iz dane situacije, ne moremo pa izvajati storitev 

pod ceno.  

 

Predstavniki zaposlenih povedo, da s strani staršev ne čutijo več zaupanja v ustanovo. Predlogi s 

strani ustanove niso sprejeti in izzovejo nasprotovanje predstavnikov staršev. Odhod člana sveta 

ni primeren način reševanja problema. Članica sveta pozove starše, naj povedo svoje predloge 

kako naprej.  

 

Starši povedo, da tudi oni čutijo neskladje. Ustanova ima strokovno osebje in oni temu zaupajo. 

Zadovoljni so z vsemi storitvami. ki so jih njihovi otroci deležni. Glavni izvor nesoglasja je 

počitniško in vikend varstvo, ki je plačljivo. Ob sprejemu cenika, se bo stanje še poslabšalo. Ne 

strinjajo se z predlogom vodstva, saj menijo, da se je obrnilo proti njim. V kolikor bi bil v bližini 

socialni zavod, bi otroka tja vpisali. Poleg tega predlagajo sestanek na MIZŠ skupaj s predstavniki 

iz CIRIUS-a. Poskusili bodo priti v stik z ministrom za socialo  ter z predsednikom vlade. 

Predlagajo, da o novem ceniku poda svoje mnenje tudi Svet staršev. 

 

Predsednica Sveta zavoda je dala predlog cenika na glasovanje.  

 

Trije člani sveta ( predstavniki staršev) so sestanek zapustili ob 17.15 uri.  

 

Sklep o potrditvi cenika ni bil izglasovan, saj ni bilo potrebne večine.  

 

Seja se je zaključila ob 17.30 uri.  

 

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda:  

Lilijana Volk       Alenka Premrl Lemut 

 

 


