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Št.:900-2/2023/5-1 

Datum: 26. 1. 2023 

 

ZAPISNIK 
 

15. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 26. 1. 2023 ob 17.00 uri. 

 

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

Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Katja Bucik, Teja Bajc (prihod po 1. sklepu), Iris Ličen, 

Joško Andlovic ( odhod po 5. sklepu), Nataša Nardin, predsednica Sveta staršev Saša Petejan 

(odhod ob 18.40 uri), pomočnica v. d. ravnateljice Petra Rijavec, Maja Krivec, pravnica 

CZPP do 18.00. 

 

Odsotni: v. d. ravnateljice Marjeta Bratož – opr., pomočnica v. d. ravnateljice Mateja Kete 

Černe – opr., pomočnik v. d. ravnateljice Alojzij Adamič – opr., sindikalna zaupnica Lucija 

Praček – opr. 

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje. 

4. Imenovanje člana v Šolski sklad. 

5. Potrditev poročila inventurne komisije. 

6. Razpis za ravnatelja. 

7. Izredni nadzor nad porabo javnih sredstev. 

8. Cenik. 

9. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter predlaga spremenjen dnevni red 15. 

seje, in sicer: 

1.Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje. 

4. Nadzor nad namensko porabo javnih sredstev- ugotovitve. 

5. Cenik. 

6. Predlog nadomestnega člana v Šolski sklad. 

7. Odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

8. Razpis za ravnatelja. 

9. Razno. 

 

Članica sveta je opozorila na napako pri 4. točki dnevnega reda ''Imenovanje člana v Šolski 

sklad'' in predlagala popravek besede imenovanje, ker to ni v pristojnosti Sveta zavoda.  
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Predsednica Sveta zavoda pove, da bo pri četrti in peti točki prisotna pravnica Centra za 

pravno pomoč. Prvič pa bo z nami ga. Nataša Nardin, ki je nova predstavnica lokalne 

skupnosti.  

 

Svet CIRIUS-a Vipava ugotavlja, da je g. Nataša Nardin članica sveta Cirius-a Vipava od 12. 

1. 2023, kot predstavnica lokalne skupnosti.  

 

 

Sklep  številka 15.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) potrjuje 

dopolnjen dnevni red 15. seje. 

 

 

 

Točka 2 

 

Na Zapisnik 14. seje ni bilo pripomb. 

 

Sklep  številka 15.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) potrjuje Zapisnik 

14. seje. 

 

 

 

Točka 3 

 

Na Zapisnik 6. korespondenčne seje ni bilo pripomb. 

  

Sklep  številka 15.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) potrjuje Zapisnik 

6. korespondenčne seje. 

 

 

 

Točka 4 in 5 

 

Pravnica pove, da je pravna pisarna CZPP seznanjena z nadzorom v CIRIUS-u o porabi 

javnih sredstev. Zaprošeni so bili za podajo pisnega stališča, saj gre za zelo perečo tematiko. 

Cilj Centra je zakonito delovanje. Pravno mnenje je bilo pripravljeno na podlagi posredovane 

dokumentacije. 

 

Iz poročila je razvidno, da so bili 4 otroci vključeni v celodnevno oskrbo brez ustrezne 

odločbe o usmeritvi. V poročilu je bilo tudi poudarjeno, da je ustanova stanje uredila. 

Ministrstvo je jasno zapisalo, da otroci, ki nimajo ustrezne odločbe, ne morejo biti vključeni v 

celodnevno oskrbo.  

 

Naslednji problem v ustanovi je tudi vikend varstvo in  počitniško varstvo. Zavod je primarno 

ustanovljen kot VIZ zavod pod MIZŠ in je vezan na pravilnik o šolskem koledarju. Deluje 

lahko zgolj in samo v času šolskega koledarja, kamor počitniško varstvo ne sodi. Le ta se 

lahko izvaja kot nadstandardni program. Vpelje se lahko na predlog ravnatelja, učiteljskega 
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zbora ali sveta staršev, potrdi ga pa Svet zavoda, ki na podlagi  kalkulacij  sprejme sklep. Ta 

dejavnost pa mora biti ločena od ostalih javnih programov, saj se nadstandardne dejavnosti 

financirajo iz drugih virov: prispevk staršev, donacije, prispevek lokalne skupnosti. 

 

Izvajanje vikend varstva in varstva ob dela prostih dneh v aktu o ustanovitvi ni predviden.  Na 

ustanovitelja bi bilo potrebno poslati prošnjo, da dopolni akt o ustanovitvi.  Na način, kot se je 

to izvajalo do sedaj, se ne more izvajati naprej. Uvede se pa lahko kot nadstandardni program. 

 

Pravnica je poudarila, da so podali priporočila in usmeritve, seveda pa je v odločitvi pristojnih 

in poslovodstva zavoda, kako se bo odločilo. MIZŠ opozarja na odpravo nepravilnosti v 

najkrajšem času. 

 

Ugotovitveni sklepi: 

Svet CIRIUS-a Vipava ugotavlja, da je seznanjen z  ugotovitvami  MIZŠ-ja  v zadevi  

Nadzor nad namensko porabo javnih sredstev - ugotovitve. 

 

Svet Ciriusa Vipava ugotavlja, da so bile nepravilnosti odpravljene - za vse 4 otroke so 

bile izdane ustrezne odločbe.  

 

Svet je ugotovil, da je napaka v zvezi z odločbami treh otrok nastala že v mandatu 

prejšnjih ravnateljev. 

 

Sklep  številka 15.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 11 glasovi ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) je sprejel sklep, 

da pozove vodstvo, da pripravi predlog nastanitve in varstva dnevnih otrok med 

šolskimi dnevi kot nadstandardno dejavnost in preveri usklajenost  predloga z zakoni. 

 

Predsednica sveta zavoda je opozorila, da je MIZŠ jasno napisalo, da dnevnih otrok ne 

smemo več vključevati med celodnevne in prebrala zadnji odstavek iz obravnavanega 

dokumenta:  

˝V. d. ravnateljice zavoda pa mora za vnaprej zagotoviti, da bodo v vzgojni program vključeni 

otroci, ki so v ta program usmerjeni z odločbo o usmeritvi in da se bodo v nadaljevanju 

stroški oskrbe za otroke, ki med tednom bivajo v zavodu, zaračunavali skladno z 81. členom 

ZOFVI, ki določa, da se zavodom zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna za oskrbo 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi in Pravilnikom o 

merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za 

vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V. d. ravnateljice mora 

z ugotovitvami MIZŠ, ki se nanašajo na ugotovljene nepravilnosti v obračunavanju sredstev 

zaoskrbnine v šolskem letu 2021/2022, seznaniti svet zavoda in v nadaljevanju ravnati 

skladno z navodili MIZŠ .˝ 

V. d. ravnateljice je predlagala, da iz cenika izključimo postavko dnevnega varstva med 

tednom za dnevne učence. Njen dopis je prebrala predsednica Sveta: ˝Glede 

varstva/nastanitve v dneh po šolskem koledarju pa podajam naslednjo obrazložitev: V 

zadnjem odstavku zapisnika izrednega nadzora nad namensko porabo sredstev je jasno 

zapisano, da mora v. d. ravnateljice nadalje poskrbeti, da bodo v vzgojne skupine vključeni 

zgolj učenci, ki jim to po odločbi tudi pripada. Iz tega razloga tudi ne smemo več zaračunavati 

dodatnih ur varstva v popoldanskem času in ne izvajati tovrstnih storitev na način, da so ti 

učenci vključeni v vzgojne skupine. Zato smo sklenili, da do drugačnega dogovora, iz cenika 

izločimo alinejo varstvo/nastanitev – dnevi po šolskem koledarju. 

Pripravljeni smo aktivno sodelovati pri reševanju problematike, v tem trenutku pa moram kot 

odgovorna oseba ravnati v skladu z veljavno zakonodajo in navodili ustanovitelja.˝ 
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Pravnica je povedala: 

Na takšen način kot do sedaj varstva ne morete več izvajati. Rešitev vidi v izvedbi varstva kot 

nadstandardne dejavnost. Razume potrebo staršev in razume dolžnosti javnega zavoda ter 

financerja, ki daje denarna sredstva. Enako velja za počitniško varstvo in vikend varstvo.  

 

Predsednica sveta zavoda pove, da do sedaj,  ustanova še ni dobila navodil, kako prilagoditi 

cenik, je pa to omenjeno v zapisniku v KPV in v poročilu nad namensko rabo  javnih 

sredstev. 

Pove tudi, da imamo 1. 2. 2023 sestanek na MIZŠ. 

Članica sveta se z vsem povedanim glede zakonitega delovanja, kot ga je predstavila 

pravnica, strinja. Povedala je, da je po prejemu gradiva za sejo vsem članom preko 

predsednice Sveta zavoda, prav tako pa v. d. ravnateljici poslala svoja vprašanja in mnenje 

glede ravnanja vodstva v tej situaciji. Pravnica je na nekatera njena vprašanja odgovorila. 

Zanima jo, če je vodstvo preverilo, ali bi lahko v CIRIUS-u izvajali popoldansko varstvo v 

okviru vzgojnega programa za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki 

usposabljanja? 

Predsednica sveta zavoda pove, da je vodstvo glede omenjenega programa dobilo naslednje 

informacije:  to je program izključno za gibalno ovirane, normativ je 12 otrok in traja do 

16.30 ure. Po tej uri imajo vsi otroci urejene prevoze. Čim se vključijo v ta program, potem 

morajo to redno obiskovati. 

 

Člani sveta zavoda so nato razpravljali kako izpeljati dejavnosti varstva v umesnem obdobju 

do uvedbe varstva kot nadstandardne dejavnosti. Ugotovili so, da ceniku poteče veljavnost 31. 

januarja 2023. Zaenkrat ni pripravljenega predloga za uvedbo vseh oblik varstva kot 

nadstandardne dejavnosti v celoti ločene od javnih programov. Ukinitev cenika z 1. 2. 2023 

lahko pripelje do hudih stisk staršev. Lahko se naredi nepopravljiva škoda na otrocih in 

njihovih družinah.  

 

Sklep  številka 15.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI, 1 VDRŽAN ) sprejme, da zaradi 

trenutnega stanja, predvidenega sestanka na MIZŠ-ju dne 1. 2. 2023 ter potreb staršev 

in otrok, podaljša veljavnost cenika, ki velja od 1. 9. 2022, ter določa prehodno obdobje, 

v katerem se vzpostavi zakonito stanje. Svet staršev do 20. 2. 2023 razišče potrebe 

staršev. Vodstvo pripravi do 23. 2. 2023 okvirje za nadstandardno dejavnost in 

kalkulacije za izvajanje nadstandardne dejavnosti. Svet Ciriusa na seji sveta 28. 2. 2023 

odloča o nadaljnjih korakih. 

 

Vzdržala se je predsednica sveta. 

Članica sveta pove, da je ob sprejetju cenika bilo obljubljeno, da ustanova pripravi finančno 

analizo postavk varstva za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023. Pred sejo je dvakrat prosila 

za finančno analizo. Zakaj tega ni prejela? 

 

Predsednica sveta zavoda pove, da je bila narejena analiza števila vključenih otrok in jim je 

bila poslana z gradivom. V zapisniku seje sklepa o pripravi finančnega poročila ni našla. 

Pomočnica ravnateljice je povedala, da je analizo števila otrok pripravila ona v primerjavi z 

letom 2021. Število otrok vključenih v vikend in počitniško varstvo se po sprejetju novega 

cenika ni zmanjšalo, je celo nekoliko višje. 
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Predstavniki staršev so opozorili, da je potrebno vse starše seznaniti s sklepom Sveta.  

 

Predsednica sveta zavoda pove, da je v. d. ravnateljice prejela obvestilo iz MIZŠ, da jim je 

potrebno poslati  zapisnik seje, na katerei bo obravnavan njihov dopis: Nadzor nad namensko 

porabo javnih sredstev- ugotovitve. 

 

 

 

Točka 6 

 

Predsednica sveta zavoda pove, da moramo potrditi predlog novega člana upravnega odbora 

Šolskega sklada, saj Teji Živec Kavčič preneha delovno razmerje v zavodu z dnem, 

31.1.2023. 

Na predlog pedagoškega zbora je nov kandidat Ivan Jakob Cervo, ki je v zavodu zaposlen več 

let, trenutno kot učitelj razrednik.  

 

Sklep  številka 15.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) potrjuje Ivana 

Jakoba Cerva za člana v upravni odbor Šolskega sklada. 

 

 

 

Točka 7 

 

Na odpise osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2022 ni bilo nobenih 

pripomb. 

 

Sklep  številka 15.7.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 10 glasov ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) potrjuje odpise 

osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 12. 2022. 

 

 

 

Točka 8 

 

Predsednica sveta zavoda pove, da je vsem članom poslala rokovnik postopka razpisa za 

ravnatelja. Naslednja točka je predvidena seja Sveta dne, 3.2.2023, na kateri se bosta 

predstavila oba kandidata za ravnatelja in sledila bo izbira. 

 

 

 

Točka 9 

 

Članica sveta pove, da je prejela od v. d. ravnateljice obvestilo, da je predviden sestanek na 

MIZŠ dne, 1. 2. 2023 in jo povabila zraven. Ker ne želi v imenu staršev sama odločati o tem 

kateri od staršev se bo udeležil sestanka,  predlaga, da se o tem pogovorijo skupaj 

predstavniki staršev v Svetu zavoda. 
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Predsednica Sveta je povedala, da to ni predmet Sveta CIRIUS-a in naj zadevo uredi direktno 

z v. d. ravnateljice. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.00 uri. 

  

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk       Alenka Premrl Lemut  

                                                                            
 

                                                                      


