
 

 
 

Št.:900-2/2022/-1-1 

Datum: 27. 1. 2022 

 

ZAPISNIK 
 

8. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 26. 1. 2022 ob 17.00 uri preko ZOOM povezave. 

 

Navzoči: Joško Andlovic, Anja Kovšca Kosovel, Barbara Vetrih Bolčina, Alenka Premrl 

Lemut, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Katja Bucik, Janez Praček (17.15 uri), Anton 

Lavrenčič (17.30 uri), ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici ravnatelja Mateja Kete Černe in 

Marjeta Bratož, računovodja Polonca Volk. 

 

Odsotni: Teja Bajc – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje. 

4. Predlog odpisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

5. Imenovanje članov v upravni odbor Šolskega sklada. 

6. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

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

Iris Ličen, predstavnico zaposlenih, ki je na nadomestnih volitvah prejela največ glasov. Iris 

pove, da je v CIRIUS-u zaposlena že več kot 20 let na delovnem mestu varuh negovalec. 

 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 8. seje. 

 

Sklep  številka 8.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 8. seje. 

 

 

 

Točka 2 

 

Na Zapisnik 7. seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 8.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 7. seje. 

 

 

 

Točka 3 

 

Na Zapisnik 4. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 

 



 

 

Članica sveta pripomni, da pri korespondenčnih sejah dobijo premalo informacij oz. želi 

boljšo obrazložitev, zato da bodo lažje odločali o zadevi. 

 

Sklep  številka 8.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 4. 

korespondenčne seje. 

 

 

 

Točka 4 

 

Računovodja pove, da je inventurna komisija pripravila odpise drobnega inventarja in 

osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2021, katerih skupna vrednost je 12.354,81 eur. V odpisih so 

stare stvari, ki so se že amortizirale. Omenila bi toplotno črpalko, ki je služila za ogrevanje 

sanitarne vode. Ko smo prešli na nov način ogrevanja, je nismo več potrebovali. Preverili smo 

tudi možnost ponovne uporabe, vendar je ne moremo, ker nima notranje enote. 

 

Sklep  številka 8.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje odpis drobnega 

inventarja in osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2021. 

 

 

 

Točka 5 

 

Predsednica Sveta zavoda pove, da smo s strani predsednika Sveta staršev prejeli pobudo, za 

imenovanje predstavnikov zaposlenih v upravni odbor Šolskega sklada. Namreč, upravnemu 

odboru je potekel štiri letni mandat. Skladno s 4. členom Poslovnika o delovanju Sveta staršev 

in 135. člena ZOFVI ga imenuje Svet staršev.  Ima predsednika in 6 članov. Do sedaj so bili 

iz vrst staršev imenovani 4 člani in 3 predstavniki zaposlenih. Predstavnike zaposlenih 

imenuje Svet zavoda. 

 

Predsednica izmed zaposlenih predlaga naslednje člane, ki se z imenovanjem strinjajo:  

- Klavdijo Krušec, dipl. fizioterapevtko; 

- Tejo Živec Kavčič, prof. defektologije, ki je bila že v prejšnji sestavi; 

- Mojco Ipavec, mag. prof. inkluzivne pedagogike. 

 

Člani Sveta zavoda na predloge imenovanja novih članov upravnega odbora Šolskega sklada 

niso imeli pripomb. 

 

Sklep  številka 8.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 9 glasovi ZA, 0 PROTI) imenuje Klavdijo Krušec, Tejo 

Živec Kavčič in Mojco Ipavec za predstavnice zaposlenih v upravni odbor Šolskega 

sklada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Točka 6 

 

 

Ravnatelj pove, da smo v januarju prejeli okrožnico MIZŠ, v zvezi z izvrševanje novega 46. 

člena ZOFVI-N, v zvezi s spremembo sestave sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.  

Za nas trenutna sprememba ne velja in ostaja sestava Sveta zavoda enaka do izteka mandata. 

Je pa s tem povezana sprememba ustanovitvenega akta. Predlog novega akta nam bo poslal 

ustanovitelj. 

 

Zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (enoviti) V vzgojno-izobraževalnih 

zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami je sestava sveta enaka kot v šolah, in 

sicer je v vzgojno-izobraževalnem zavodu za otroke s posebnimi potrebami sestava sveta 

enaka kot v osnovni šoli, v vzgojno-izobraževalnem zavodu za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami, ki imajo tudi dijake, pa je sestava sveta enaka kot v srednjih šolah, kar 

pomeni, da imajo namesto treh dva starša in namesto dveh enega dijaka.  

Zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami z organizacijskimi enotami V 

vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo organizacijske 

enote, nimajo pa dijakov, je sestava sveta podobna kot v srednjih šolah z organizacijskimi 

enotami, kar pomeni, da je z ustanovitvenim aktom določeno koliko predstavnikov delavcev 

oziroma staršev je v svetu zavoda. V vzgojno-izobraževalnem zavodu za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami, ki ima tudi dijake, pa so v sestavi sveta tudi predstavniki 

dijakov. Zato je namesto dosedanjih dveh predstavnikov dijakov le eden, tako kot v srednjih 

šolah. To pomeni, da se sestava sveta v novem mandatu z uveljavitvijo ZOFVI-N zmanjša le 

za enega dijaka, število predstavnikov delavcev in staršev pa ostaja enako kot doslej. 

 

Član sveta je povedal, da se je na njega obrnila mama, ki je želela vpisati otroka v 

popoldansko varstvo med tednom, vendar je bil njej predlog zavrnjen. Predstavniki starši so 

povedali, da imajo zaradi tega večkrat stisko in menijo, da bi v takem primeru ustanova lahko 

prisluhnila.  

 

Pomočnici sta povedali, da imamo problem z zagotovitvijo kadra, zaradi karanten in 

okuženosti. S tem prihaja do velike preobremenjenosti zaposlenih. Bo pa zdravstvena služba 

še enkrat preverila možnost nastanitve.  

 

Predsednica Sveta zavoda je povedala, da imamo za parcele v Pivki 3 resne kupce. Govorila 

je z odvetnikom, ki nas zastopa in naj bi šli v prodajo le teh. 

 

Seja se je zaključila ob 18. 00 uri. 

  

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk       Alenka Premrl Lemut  

                                                           
                                            


