
 

 
 

Št.:900-2/2021/6-6 

Datum: 25. 5. 2021 

ZAPISNIK 
 

3. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 25. 5. 2021 ob 16.00 uri. Seja je potekala preko 

zoom povezave. 

 

Navzoči: Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Barbara Vetrih Bolčina (prihod 16.15), Katja 

Bucik, Alenka Premrl Lemut, Ana Boštjančič, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Anton 

Lavrenčič (prihod 16.15), ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici ravnatelja Mateja Kete Černe 

in Martina Žnidaršič. 

 

Opravičeni: sindikalna zaupnica Liljana Lazar. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje. 

3. Cena počitniškega varstva. 

4. Razno. 

 

Točka 1 

 

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

red 3. seje. Članica sveta predlaga, da se 3. točko poimenuje počitniško in vikend varstvo. 

Prisotni so se s predlogom strinjali. 

 

Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje. 

3. Počitniško in vikend varstvo. 

4. Razno. 

Sklep  številka 3.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 3. seje. 

 

 

Točka 2 

 

Na zapisnik 2. seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 3.2.: 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Točka 3 

 

Ravnatelj pove, da je 13. maja 2021 potekal sestanek vodstva Ciriusa s predstavnicama MIZŠ, 

v zvezi s financiranjem varstva učencev v dneh izven šolskega koledarja. S strani vodje 

sektorja je bilo podano stališče, da za financiranje tovrstnega varstva MIZŠ nima pravne 

podlage. Gre za storitve socialnega varstva. CIRIUS Vipava pa je vzgojno-izobraževalni 

zavod, v katerem delo poteka skladno s šolskim koledarjem. To pomeni, da so učenci med 

vikendi in v času počitnic pri starših. Da v kolikor pa varstvo Center želi izvajati, ga lahko 

izvaja kot nadstandardno dejavnost. Če pa imajo otroci tako velike težave, da potrebujejo 

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

 

Pove, da smo predlagali, da bi dodatke za zaposlene, ki bi delali v času počitnic še vedno 

financiralo  ministrstvo, vendar je bilo njihovo stališče jasno in niso bili pripravljeni na 

kakršnakoli pogajanja. Niti ne dovoljujejo kadrovske prerazporeditve, saj le ta dokazuje, da 

imamo kadra preveč. 

 

V tem času so potekali sestanki vodstva Centra in predstavnikov staršev z župani na občinah 

(Vipava, Ajdovščina in Nova Gorica), medtem ko smo iz Ljubljane, Novega Mesta in 

Postojne dobili samo pisni odgovor, v katerih ni nič konkretnega dorečeno. Vsi navajajo, da 

pravne podlage za sofinanciranje počitniškega varstva nimajo. Najbolj se je zavzela občina 

Ajdovščina, vendar še išče način,  kako bi to izpeljala.  

 

Med poletnimi počitnicami načrtujemo varstvo, kot je že utečeno, od konca junija do konca 

julija in v drugi polovici avgusta. 3 tedne bo ustanova zaradi vzdrževalnih del zaprta. 

Povprečno število vpisanih učencev je 15 med tednom, za vikende pa je precej manj.  

 

V Centru smo ustanovili skupino, ki bo do 14. junija 2021 pripravila Program bivalnega 

centra. S tem programom bi lahko ponudili varstvo učencev preko celega leta, kot razširjeni 

program Centra. Program bo predstavljen tudi staršem. Center si bo nato prizadeval, da 

pridobi financerja za ta program in sicer z dogovorom med ministrstvom za socialo in 

ministrstvom za šolstvo. 

 

Starši so izrazili razočaranje. Želijo si, da bi Center deloval ves čas, da bi imeli možnost 

vključitve učencev 365 dni v letu. Poudarili so, da je v 5. členu Ustanovitvenega akta 

zapisano, da CIRIUS opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih 

oseb. V odločbah Zavoda za šolstvo je zapisano, da ustanova, v katero je otrok napoten nudi 

celotno oskrbo. Po drugi strani pa Ministrstvo trdi, da Cirius lahko nudi oskbo samo v šolskih 

dneh. Trditve se izključujejo in vnašajo zmedo. 

Moti jih, da predstavniki staršev še niso uspeli priti na sestanek s predstavniki MIZŠ. 

Zavedajo se, da je problem kompleksen in si želijo, da bi skupaj z Centrom našli neko skupno 

rešitev. 

 

Dogovorili so se za nadaljnje korake, in sicer, da se najprej pripravi program bivalnega centra. 

Program se nato predstavi staršem in Svetu. Potem se ga pošlje v verifikacijo na MIZŠ.  Nato 

se skliče še sestanek s predstavniki ministrstva za šolstvo, ministrstva za socialo, župani, 

varuhom človekovih pravic, poslanko Evo Irgl in predstavniki staršev. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Točka 4 

 

Predsednica sveta pove, da ravnatelj še nima opravljene Šole za ravnatelja. Predlaga, da bi mu  

šolnino v znesku 445,00 +ddv plačal Center, saj je to storil že za prejšnji ravnateljici. 

Prisotni so se s predlogom strinjali. 

 

Sklep  številka 3.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da ravnatelju Alojziju 

Adamiču Cirius plača stroške Šole za ravnatelja. 

 

Predsednica sveta pove, da smo od neizbranega kandidata za ravnatelja mag. Primoža 

Kamenščka Hvala prejeli zahtevek za vpogled v celoten postopek razpisa za ravnatelja. Na 

njegovo zahtevo smo mu dokumentacijo poslali.  

 

Člani so se dogovorili, a bi bila naslednja seja v ponedeljek, 14. junija 2021 ob 17. uri, da 

skupaj pregledajo predlog bivalnega centra. 

 

Vsem članom bo poslala seštevek ocen delovne uspešnosti ravnatelja. 

 

Članica sveta  predlaga, da na sejo damo točko od zapuščine. 

 

 

Seja se je zaključila ob 18. 05 uri. 

  

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI     Alenka Premrl Lemut  

 


