
 

 
 

Št.:900-2/2021/8-1 

Datum: 30. 9. 2021 

ZAPISNIK 
 

5. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 30. 9. 2021 ob 15.00 uri preko ZOOM povezave. 

 

Navzoči: Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček (do 17.ure), Barbara Vetrih Bolčina (do 16.40 

ure), Alenka Premrl Lemut, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, ravnatelj Alojzij Adamič, 

pomočnice ravnatelja Mateja Kete Černe, Martina Žnidaršič, Marjeta Bratož, sindikalna 

zaupnica Liljana Lazar. 

 

Odsotni: Ana Boštjančič – opr., Anton Lavrenčič – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje. 

3. Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21. 

4. Sprejem Letnega delovnega načrta za leto 2021/22. 

5. Cena vrtca. 

6. Analiza počitniškega in vikend varstva. 

7. Zapuščina Pivka. 

8. Nepremičnine (stanovanja CIRIUS Vipava)  

9. Dopolnitev cenika. 

10. Razno. 

 

 

 

Točka 1 

 

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

red 5. seje. Na predlog članice Sveta se zaporedje  dnevnega reda nekoliko spremeni. 

 

Nov predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje. 

3. Cena vrtca. 

4. Analiza počitniškega in vikend varstva. 

5. Zapuščina Pivka. 

6. Nepremičnine (stanovanja CIRIUS Vipava)  

7. Dopolnitev cenika. 

8. Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21. 

9. Sprejem Letnega delovnega načrta za leto 2021/22. 

10. Razno. 

 

Sklep  številka 5.1.: 

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

5. seje. 

 

 

 



 

Točka 2 

 

Na Zapisnik 4. seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 5.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 4. seje. 

 

 

 

Točka 3 

 

Ravnatelj pove, da je bil na seji Sveta zavoda dne, 23. 12. 2020  sprejet sklep glede 

plačevanja vrtca. To je 38 eur mesečno. 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. 

Svet želi le seznaniti, da je cena sprejeta do nadaljnjega in  ostaja nespremenjena in pod 

enakimi pogoji. 

 

 

Točka 4 

 

Pomočnica ravnatelja  pove, da smo v času poletnega počitniškega varstva pripravili program 

kreativno preživljanje prostega časa. Izvajali smo razne delavnice, s pomočjo zunanjih 

izvajalcev, prostovoljcev, Ljudske univerze Ajdovščina in tudi naših zaposlenih delavcev, ki 

so se v to prostovoljno vključili. Program se je izvajal ves čas, med tednom in vikendom. 

Odziv je bil izjemen, delavnic je bilo mnogo. Otroci so bili v tem času deležni tudi 

terapevtskih obravnav in dvakrat odšli na bazen v Ajdovščino. Vseh prijavljenih otrok je bilo 

41. Na podlagi potreb staršev smo načrtovali 2 dnevni in 2 celodnevni skupini ter skupino 

predšolskih otrok. 

 

Prijava po mesecih: 

Junij (25.6. – 30.6.2021): 13 – dnevni, 11 – celodnevni, 8 – vrtec. 

Julij (1.7. – 23.7.2021): 21 – dnevni, 14 – celodnevni, 8 – vrtec. 

Avgust (16.8. – 31.8.2021): 13 – dnevni, 13 – celodnevni, 6 – vrtec. 

 

Ravnatelj pove, da je bila načrtovana realizacija 11.000,00 eur, dejanska pa 7.000,00 eur. 

Zmanjka nam pri dodatkih zaposlenih, saj nam ministrstvo dodatkov v času počitnic, ko 

izvajamo tržni del teh ne prizna. 

Staršem so del stroškov pokrile občine. Naša odločitev je, da v obstoječem modelu tako 

nadaljujejo, kljub temu, da to ni tržno. Cena se zaenkrat ne bo spremenila. Starši so bili na 

Svetu staršev s tem že seznanjeni in so jo za jesenske počitnice potrdili. Še naprej se bomo 

trudili, da se to sistemsko uredi. 

 

Sklep  številka 5.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje ceno varstva za jesenske 

počitnice. Cena dnevnega varstva od 7.30 – 16. 30 ure znaša 9 eur, za celodnevno 

nastanitev pa 12 €. 

 

Član sveta vpraša, koliko je bilo staršev, ki so morali plačati ceno v celoti? 

 

Ravnatelj pove, da sta Občini Ajdovščina Postojna subvencionirali 50 % zneska. Občini 

Šempeter – Vrtojba in Trbovlje sta nakazali enkraten znesek, Občina Vipava je za poletne 



 

počitnice dobila sredstva preko razpisa. Za ostale bomo pridobili točne informacije in 

sporočili. 

 

Članica sveta je vprašala, ali so starši seznanjeni, ali lahko ta denar, ki je ostal koristijo za 

naprej?  

 

Pomočnica ravnatelja pove, da ko so se občine odzvale, je staršem pošiljala informacije, 

kakšno je stanje tega denarja pa ne ve.  

 

Ugotovitev:  

Pomočnica ravnatelja bo preverila,  kakšno je denarno stanje po občinah in informacije 

sporočila staršem.. 

 

Član sveta pove, da se mu zdi način Občin Ajdovščina in Postojna najboljši, saj starši po 

prejemu položnice vložijo sami zahtevek na občino in ta jim povrne stroške v polovičnem 

znesku. Predlaga, da se tak model subvencije predlagalo tudi drugim občinam, saj je 

najenostavnejši. Vodstvo se s tem strinja. 

 

 

 

Točka 5 

 

Ravnatelj pove, da je da je bil na seji Sveta zavoda dne, 8. 1. 2000 sprejet sklep, da se denar 

od zapuščine iz Pivke porabi za ureditev igrišča za učence, ki so vključeni v CIRIUS Vipava. 

Ker se intenzivno dogajajo stvari okrog gradnje novega CIRIUS-a meni, da bi bila ureditev 

igrišča nesmiselna. Predlaga, da bi se denar porabilo za nakup novega kombija, ki ga ustanova 

nujno potrebuje, saj je en od treh službenih kombijev že zelo star in ni več varen.  

 

Pridobili smo 3 ponudbe za kombije s predelavo, in sicer:  

Renault 41.970,00  eur. 

Ford 41.700,00 eur. 

Volkswagen 46.000,00 eur. 

 

Letos bi bil dobavljiv le Renaultov kombi. To je dobro opremljeno in dovolj prostorno vozilo. 

Staro vozilo bi se prodalo in predlaga, da bi z denarjem delno prenovili že obstoječe igrišče na 

dvorišču.  

 

Članica sveta pove, da imamo sklep, ki nas zavezuje in meni, da mora iti denar za tisto stvar, 

za katere smo sprejeli sklep. Z njo se strinja tudi član sveta,  ki pravi, da bi kombi morali 

kupiti iz drugih sredstev in ta denar investirati v premično zadevo. 

 

Članica sveta pove, da se strinja z predhodnikom, da je za financirat neko premično zadevo, 

da jo bomo lahko realizirali tudi drugi lokaciji. Da pa takrat, ko je bil sprejet ta sklep, še 

nismo vedeli o novogradnji centra.  

 

Pomočnica ravnatelja pove, da se kombije veliko  uporablja, za hipoterapijo, za vse dneve 

dejavnosti.  

 

Sklep  številka 5.4.: 

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

mnenje za spremembo sklepa št. 14.4., z dne 8. 1. 2020, glede na situacijo, ki je nastala.  

 

 



 

 

 

Točka 6 

 

Ravnatelj pove, da je pridobil informacije iz MIZŠ glede prodaje nepremičnin, in sicer: 

Cenitev bo naročilo in plačalo Ministrstvo. Za naročilo cenitev moramo posredovati točne 

podatke nepremičnin, ki jih želimo prodati. Po pridobitvi cenitve lahko Ministrstvo izvede 

postopek prodaje. 

 

Zavod kot uporabnik oz. upravljavec preveri ustreznost najemne pogodbe in višine najemnine 

(zavod sklene najemno pogodbo z najemnikom). Najemniki imajo lahko določeno neprofitno 

najemnino le v kolikor imajo priznan ustrezen socialni status in jim je to stanovanje dodeljeno 

v postopku dodelitve socialnih stanovanj (dodelijo le Občine ali Stanovanjski sklad RS). Šola 

oz. zavod lahko odda stanovanje za potrebe zaposlenih kot službeno stanovanje za določeno 

(nižjo ekonomsko oz. tržno) najemnino, katere višina je določena s sprejetim Pravilnikom o 

službenih stanovanjih (ustrezen pravilnik sprejeme vsak posamezni zavod, v katerem so 

določeni pogoji in postopek oddaje službenega stanovanja). 

 

V vseh ostalih primerih (v kolikor zavod nima pravilnika in ne odda zaposlenemu stanovanja 

za službene namene temveč zunanji osebi) lahko zavod odda stanovanje le za tržno 

najemnino, ki jo določi na podlagi ocene ustreznih stanovanjskih agencij ali s pooblaščenim 

cenilcem. 

 

Glede dveh stanovanj, ki sta v najemu se strinjajo, da obema najemnikoma predlagamo odkup 

stanovanj. V kolikor nista zainteresirana za nakup pa se lahko prodajo na javni dražbi, vendar 

je pred tem potrebno skrbno pregledati najemne pogodbe (določbe o zagotovitvi 

nadomestnega stanovanje, predkupne pravice..). 

Glede stanovanja, ki je že v polovični lastni najemnice, predlagajo, da ji ponudimo odkup tudi 

preostalega dela stanovanja. 

Za prazno stanovanje, ki ga ne uporabljamo pa predlagajo, da se gre v postopek prodaje. 

Ministrstvo ne odobrava prakso o zavezah o vlaganjih ter povračilih vlaganj s strani tretjih 

oseb v nepremičnine, ki so v državni lasti. 

 

Ravnatelj pove, da se bo najprej pogovoril z vsemi najemniki o njihovih odločitvah  

 

 

 

Točka 7 

 

Ravnatelj pove, da smo prejeli okrožnico MIZŠ glede spremenjene ureditve povračila 

stroškov prevoza. Na podlagi tega se spremeni formula cene prevoza otrok iz 0,081 € na 0,10 

€. 

 

Formula za izračun cene prevoza otrok: 

 

𝟎, 𝟏𝟎 ∗ 𝐜𝐞𝐧𝐚 𝟗𝟓 𝐨𝐤𝐭𝐚𝐧𝐬𝐤𝐞𝐠𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐨𝐳𝐚 ∗ š𝐭𝐞𝐯𝐢𝐥𝐨 𝐤𝐦 

                                š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒐𝒕𝒓𝒐𝒌 𝒗 𝒗𝒐𝒛𝒊𝒍 
 

 

 

 

 

 



 

 

Točka 8 

 

Ravnatelj pove, da zaključno poročilo temelji na Letnem delovnem načrtu preteklega leta. 

Vse dejavnosti so bile pogojene in izvedene v skladu z epidemiološkimi razmerami. 

Načrtovane stvari so se izvedle v prilagojeni obliki. Poznalo se nam je na finančnem 

poslovanju, zaradi neizvajanja zdravstvene dejavnosti. 

 

 

 

Točka 9 

 

Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22. Pove, da bomo v novem 

šolskem letu nadaljevali z izvajanjem vseh vzgojno izobraževalnih programov ter drugih 

programov s področja terapevtskega in zdravstveno-negovalnega področja. Planirano izvedbo 

vseh dejavnostih, v skladu z navodili NIJZ. Pred kratkim bila izpeljana šola kolesarjenja, 

projekt Erasmus. Izpostavil bi novost, in sicer 3 izobraževanja naših strokovnih delavcev 

preko KATIS-a.  

Glavni cilji so gradnja novega CIRIUS-a, ureditev sistemske rešitve glede počitniškega in 

vikend varstva, nadgradnja naših programov za učence z avtističnimi motnjami.  

 

Član sveta pove, da bi pri novogradnji lahko sodelovali tudi starši s svojimi predlogi. 

 

Pomočnica ravnatelja pove, da smo anketo glede gradnje novega CIRIUS-a že poslali staršem 

in pridobili kar nekaj odgovorov in idej, ki so podobne našim.  

 

Članica sveta  predlaga, da se pod dolgoročne cilje, pod četrto alinejo posebej zapiše 

dokončno sistemsko ureditev potrebe po počitniškem varstvu. 

 

Sklep  številka 5.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 6 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Letni delovni načrt za 

šolsko leto 2021/22. 

 

 

Točka 10 

 

Predsednica Sveta zavoda pove, da je ponovno poslala dopis na MIZŠ, da določijo 2 

predstavnika ustanovitelja za člana Sveta zavoda. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17. 15 uri. 

  

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk       Alenka Premrl Lemut  

         
                                                                 


