
 

 
 

Št.:900-2/2022/5-1 

Datum: 5. 8. 2022 

 

ZAPISNIK 
 

11. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 4. 8. 2022 ob 16.00 uri preko ZOOM povezave. 

 

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

Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Katja Bucik, Teja Bajc, Iris Ličen, Joško Andlovic, ravnatelj 

Alojzij Adamič, pomočnica ravnatelja Mateja Kete Černe, računovodja Polonca Volk, 

sindikalna zaupnica Lucija Praček, predsednik Sveta staršev Ljubo Prhne. 

 

Odsotni: Anton Lavrenčič – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje. 

3. Cenik tržne dejavnosti CIRIUS Vipava. 

4. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 11. seje.  

 

Podpredsednica sveta predlaga, da pod točko 3. umestimo Poslovnik Sveta zavoda CIRIUS 

Vipava, saj ni usklajen z ZOFVI-jem pri 75. členu, ki govori o glasovanju (absolutna ali 

relativna večina).  

 

Dopolnjen dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje. 

3. Poslovnik Sveta zavoda CIRIUS Vipava. 

4. Cenik tržne dejavnosti CIRIUS Vipava. 

5. Razno. 

 

Sklep  številka 11.1.: 

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

11. seje. 

 

 

 

Točka 2 

 

Na Zapisnik 10. seje je bilo nekaj pripomb. Čistopis zapisnika bo priloga 12. seje. 

 

 



 

 

 

 

 

Sklep  številka 11.2.: 

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

 

 

 

Točka 3 

 

Predsednica sveta pove, da smo Poslovnik Sveta zavoda leta 2019, preden je šel v potrditev 

poslali na Šolski pravni servis, da bi ga uskladili z našim ustanovitvenim aktom in z ZOFVI-

jem. Ob nadaljni uporabi pa se je pokazalo, da ima napake, zato smo v dilemah upoštevali 

ZOFVI. Že do sedaj  smo vse pomembne sklepe sprejemali  z absolutno večino. Članica sveta 

pove, da to ni res in predlaga, da se naredi pregled za nazaj, s kakšno večino so bili sklepi 

sprejeti. 

 

Predlog je bil, da se  Poslovnik Sveta zavoda CIRIUS Vipava da ponovno v pregled pravni 

službi in se ga uskladi z zakonodajo in z ustanovitvenim aktom. Sklepe pa se sprejema za 

absolutno večino, kot to veleva ZOFVI. 

 

Sklep  številka 11.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI) se strinja, da predsednica Sveta 

zavoda pregleda sklepe sej Sveta zavoda za nazaj in poroča, ali so bili sprejeti z 

absolutno ali relativno večino. 

 

 

Sklep  številka 11.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se Poslovnik Sveta 

zavoda CIRIUS Vipava da ponovno v pregled in se ga uskladi z zakonodajo in 

ustanovitvenim aktom. 

 

 

Točka 4 

 
Predsednica sveta je povedala, da je svet isto točko obravnaval že na 10. seji. Takrat je bil bi podan 

predlog, da se z povišanjem cen seznani Svet staršev.  

Pozove predsednika sveta staršev, da svet seznani z njihovimi sklepi. 

Predsednik sveta staršev je povedal, da Svet staršev zaradi premajhne prisotnosati ni bil sklepčen. 

Starši pa so poleg zaskrbljenosti, zaradi povišanja cen povdarili tudi dejstvo, da varstvo potrebujejo. 

 

Ravnatelj pove, da smo prejeli okrožnico iz MIZŠ (18. 5. 2022 – Priprava akta, ki ureja 

prodajo blaga in storitev na trgu in cenik za prodajo blaga in storitev na trgu), 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.  

Določba iz okrožnice javne zavode zavezuje »da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu 

lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo 

povezanih stroškov.« 

Sprejeti je torej potrebno nov cenik, ki ga potrdi Svet zavoda. V kalkulacije morajo biti všteti 

vsi stroški, vključno s stroški dela.  

Cenik je že bil obravnavan na Svetu zavoda dne, 28. 6. 2022, potrjen ni bil. Prav tako je bil 

predstavljen na svetu staršev. 



 

 

Ravnatelj razloži, da je ustanova do 1. 9. 2020 vsem mladostnikom, starejšim od 18. let, ki so 

prejemniki nadomestila za invalidnost, zaračunavala oskrbnine. Od septembra 2020 pa smo 

na zahtevo MIZŠ morali s tem prenehati, saj je že od leta 2018 začel veljati nov Pravilnik o 

merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za stroške oskrbe.  

S tem je bil prekinjen vir financiranja počitniške dejavnosti. 

 

Dotedanja cena počitniškega varstva (prispevek 4 €) je bila namenjena zgolj za pokrivanje 

stroškov prehrane. Kasneje določena cena 9 € za dnevno varstvo in 12 € za celodnevno 

varstvo je bila prvi korak v smeri postopnega približevanja k cenam, s katerimi lahko zaradi 

spremenjenih razmer zagotavljamo nadaljevanje izvajanje varstva.  

Predlagane nove cene so tiste, s katerimi lahko zadostimo minimalnim zakonskim zahtevam, 

navedenim v omenjeni okrožnici pristojnega ministrstva. 

 

Ravnatelj je podal tudi možne rešitve za pomoč družinam, ki bi stroške varstva težko zmogle 

plačevati same in sicer: 

1. Dogovor z občinami za sofinanciranje varstva – z vsemi, ki so že pristopile in svojim 

občanom (našim učencem) sofinancirajo stroške varstva, kot tudi s tistimi, katere se 

zaenkrat še niso odzvale na dopis ustanove s prošnjo za pomoč; 

2. Dogovor z občinami (samo kot možnost), ki sofinancirajo varstvo, o variabilnem 

financiranju glede na starost otroka z vidika prejemkov socialnih transferjev 

(starejši/mlajši od 18 let); 

3. Pridobivanje sredstev iz drugih virov – donacije, dobrodelne prireditve; 

4. Financiranje iz šolskega sklada (izjemoma, če se ne bi za posamezno družino našlo 

drugih ustreznih rešitev). 

 

Za realni pregled stanja smo pripravili stroškovni pregled na osnovi podatkov izvedenega 

varstva leta 2021, iz katerega je razvidno, da se je ustvarilo 18.375,88 € primanjkljaja. 

Negativno poslovanje se je pokrilo iz zneska za materialne stroške, ki nam jih da MIZŠ. 

 

Analiza počitniškega: 

 

Ravnatelj pove, da se zavedamo, da bo posameznikom težko sprejeti nova dejstva, da pa 

nikomur v ustanovi ni v interesu, da se počitniško varstvo ne bi izvajalo in bomo v ta namen, 

skupaj s starši, naredili največ, kar zmoremo, da se ta dolgoletna praksa zaradi potreb 



 

vključenih otrok in družin nadaljuje. Skupaj s starši bomo nadaljevali prizadevanja, da se ta 

problematika uredi tudi na sistemski ravni. 

 

Na neurejeno stanje na področju izvajanja počitniškega varstva v CIRIUS Vipava (ki je 

mimogrede unikum med šolskimi ustanovami oz. zavodi v Sloveniji) nas že vrsto let opozarja 

ustanovitelj oz. pristojno ministrstvo. 

 

Nove cene predstavljajo le del realne tržne cene, so pa najnižje možne, s katerimi še lahko 

zadostimo zakonskim zahtevam in pokrivanju stroškov izvajanja varstva. 

 

V razpravi so nekateri starši povedali, da se ne strinjajo z novimi cenami varstva, ker so 

previsoke in cenika ne bodo potrdili. Menijo, da nimajo več podpore s strani ustanove in s tem 

je izničen 8 letni trud za sistemsko rešitev. To je finančno obremenjevanje staršev, katerega si 

marsikdo ne bo mogel privoščiti. Vprašajo se, ali jih bodo občine sploh še sofinancirale 

počitniško varstvo ob takih podražitvah? 

 

Predlagajo, da se skliče novinarsko konferenco in pokliče medije. Kot so že velikokrat 

omenili, je v danem trenutku sestanek staršev in vodstva CIRIUS na MIZŠ nujno potreben..  

 

Članica sveta je vprašala, ali je Cirius registriran za vse dejavnosti, ki so navedene v Ceniku.  

Želi vpogled v prilogo 2 k ustanovitvenemu aktu. 

 

Sledilo je glasovanje: 

1. glasovanje 

 

 

Sklep  številka 11.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 5 glasov ZA, 4 PROTI, 1 vzdržan) ne potrjuje predlog 

cenika tržne dejavnosti. 

 

Cenik ni bil sprejet. 

 

Nato predlog, da se potrdi cenik brez počitniškega varstva in varstva med vikendi in prazniki 

 

Sledila je razprava, kakšno odločitev se lahko sprejme. Predstavniki staršev so želeli, da se 

zapisnik zapiše, da so glasovali proti predlaganemu ceniku. 

 

2. glasovanje 

 

Sklep  številka 11.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje predlog cenika tržne 

dejavnosti, brez počitniškega varstva in varstva med vikendi in prazniki. 

 

Člani Sveta zavoda so se dogovorili, da se ponovno sestanejo v torek, 10. 8. 2022 ob 16. uri v 

prostorih CIRIUS Vipava, da se dogovorijo glede cene varstva. 

 

 

Točka 5 

 

Ravnatelj pošlje vsem članom prilogo 2. k ustanovitvenemu aktu ter Pravilnik o prodaji blaga 

in storitev. 

 

 



 

Seja se je zaključila ob 19.00 uri. 

  

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk       Alenka Premrl Lemut  

 
 


