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Št.:900-2/2021/15-1 

Datum: 20. 12. 2021 

 

ZAPISNIK 
 

7. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 20. 12. 2021 ob 17.00 uri preko ZOOM 

povezave. 

 

Navzoči: Janez Praček, Barbara Vetrih Bolčina, Alenka Premrl Lemut, Tatjana Pregeljc, 

Mojca Črnigoj, Katja Bucik, Teja Bajc, ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici ravnatelja 

Mateja Kete Černe, Marjeta Bratož. 

 

Odsotni: Joško Andlovic – opr., Anton Lavrenčič – opr., Anja Kovšca Kosovel – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje 

4. Cena počitniškega varstva. 

5. Razno. 

 

 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda pozdravi vse navzoče in predstavi novo članico Sveta zavoda ga. 

Tejo Bajc, predstavnico ustanovitelja. Drugi novi član, g. Joško Andlovic se je za sejo 

opravičil. Ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 7. seje. 

 

Sklep  številka 7.1.: 

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

 

 

Točka 2 

 

Na Zapisnik 6. seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 7.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 6. seje. 

 

 

Točka 3 

 

Na Zapisnik 3. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 7.3.: 

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

korespondenčne seje. 
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Točka 4 

 

Ravnatelj pove, da so na seji Sveta staršev dne, 7. 12. 2021  potrdili predlagano ceno  

počitniškega varstva za daljše obdobje, do morebitne sistemske spremembe. Cena ostaja ista, 

za dnevno varstvo od 7.30 – 16. 30 ure je 9 eur, za celodnevno nastanitev pa 12 €. Upa pa, da 

se to čimprej sistemsko uredi. 

 

Sklep  številka 7.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje ceno počitniškega 

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

nastanitev pa 12 €. 

 

Predsednica sveta prebere dopis, ki smo ga prejeli iz MIZŠ. V njem navaja: V zvezi z vašim 

dopisom, ki se nanaša na problematiko počitniškega in vikend  varstva v CIRIUS Vipava vam 

odgovarjamo, da je CIRIUS Vipava vzgojno-izobraževalni zavod, za katerega velja 

zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja, ki pa počitniškega in vikend varstva ne določa 

niti ne ureja, saj gre za nadstandardne programe. 

To pomeni, da CIRIUS Vipava lahko tovrstno obliko varstva ponudi v okviru 

nadstandardnega programa, za katerega pa mora pridobiti tudi finančna sredstva in soglasje 

sveta zavoda. V tem času smo bili tudi v intenzivnih stikih z MDDSZ. S terena smo pridobili 

tudi podatke o potrebi po omenjenem varstvu otrok in mladostnikov. Starši otrok v CIRIUS 

Kamnik tovrstnih potreb ne izražajo. 

 

MDDSZ varstvo ob koncih tedna in med počitnicami zagotavlja v okviru socialnih storitev, to 

je institucionalnega varstva. Se pa srečuje s podobno problematiko za otroke, ki se vključujejo 

le v dnevne oblike, zato bomo v bodoče poskusili najti sistemske rešitve, za katere pa bo 

potrebna predhodna sprememba zakonodaje obeh področij. 

 

 

 

Točka 5 

 

Predsednica sveta pove, da bodo 22. 12. 2021 ponovno izvedene volitve za nadomestnega 

člana Sveta zavoda, saj na prvih volitvah dne, 1. 12. 2021 ni bilo prisotnih več kot 50 % 

volivcev. Po odstopu članice Sveta zavoda, bi radi čimprej dobili nadomestnega člana. 

 

Ravnatelj pove, da so se dogovorili z izvajalcem del, da se v januarju prične z deli na parceli, 

za ureditev učilnice na prostem. Najprej bodo uredili podporni zid ter postavili varovano 

ograjo, spomladi pa pričeli še z urejanjem poti in zasaditvijo. 

 

Dela v zvezi z novogradnjo tečejo. Arhitekturni biro Obrat d. o. o. je pripravil vso potrebno 

dokumentacijo za natečaj. Iz Ministrstva za obrambo so nam sporočili, da je parcela ob 

vojašnici, na kateri je predviden nov zavod rezervirana, v primeru, da smo izbrani na natečaju. 

 

V novembru smo zaključili z investicijsko vzdrževalnimi deli - obnovo kotlovnice ter tako pri 

ogrevanju prešli iz nafte na zemeljski plin. 
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Seja se je zaključila ob 17. 50 uri. 

  

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI     Alenka Premrl Lemut  

 

 


