
 

 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 

 
V petek, 29. septembra 2017 ob 8. uri je v CIRIUS Vipava potekala 3. seja Sveta staršev.  
 
Sestanka so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Irena Vidmar, Vida Lavrenčič, Katja 
Rustja, Mojca Kete Curk, Simona Škrlj, Danilo Koren,  Matej Furlan,  Ivan Štemberger, Marijan 
Gospić, Robert Glavina, Martina Lipovž, Lidija Šuligoj. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Kristina Bratina, socialna delavka Lilijana Tomažič. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Sonja Bone-opr., Anton Lavrenčič-opr., Katarina Zorman 
Kovač-opr., Petra Popelar, Boris Hočevar, Miro Teinović, Maja Devivi. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika ter pregled realizacije sklepov 2. redne seje Sveta staršev. 
2. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 in informacije o 

delovanju ustanove. 
3. Novo urejeno krožišče pred vhodom v CIRIUS ovira varno dostopanje vozil. 

Predstavitev problematike in iskanje rešitev. 
4. Prevozi otrok v CIRIUS starih nad 18 let. 
5. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 
S predlaganim dnevnim redom so se vsi prisotni strinjali in ga soglasno potrdili.  
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 3. 
sestanka Sveta staršev. 
 

K točki 1 
 
Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na zapisnik 2. seje in so ga soglasno potrdili. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 2. seje. 
 

K točki 2 
 
Ravnateljica je predstavila šolske programe, dejavnosti in aktivnosti, ki potekajo v ustanovi 
skozi celo šolsko leto in so zapisani v Letnem delovnem načrtu za leto 2017/18, ki je objavljen 
na spletni strani CIRIUS Vipava in dostopen vsem. Povedala je, da bomo nadaljevali z 
izvajanjem vseh programov ter nadgrajevali programe povsod tam, kjer bo to dopuščala 
zakonodaja posameznega področja. 
V lanskem šolskem letu smo šli skozi razvojno načrtovanje, glede na vse spremembe, ki se 
dogajajo na področju oseb s posebnimi potrebami.  
 



 

 

Vizija CIRIUS Vipava je postati regijski strokovni center za celostno obravnavo otrok in 
mladostnikov z več motnjami v razvoju, z namenom optimalnega razvoja otrok in mladostnikov 
za čim bolj samostojno življenje in vključevanje v družbo. 

 
Ravnateljica je povedala tudi glede odprtosti zavoda. Organizirali bomo varstvo med 
počitnicami, v kolikor bo prijavljeno vsaj 5 otrok. Starše poziva, da v kolikor prijavijo otroka v 
počitniško varstvo, ga potem tudi pripeljejo, saj se dogaja, da prihaja do razkoraka med 
prijavljenimi in dejansko vključenimi otroci. To je zelo pomembno, zaradi racionalnosti 
racionalne organizacije in dežurstva delavcev. 
S Staro Goro smo v dogovoru, da bomo v zavodu - centru namestili nekaj otrok iz Stare Gore 
zaradi gradnje novega paviljona. V takem primeru bomo verjetno odprti ves čas.  
 
Starše je zanimalo, če bomo v tem primeru tudi dodatno zaposlovali? 
Ravnateljica je odgovorila, da še ne vemo, saj dogovarjanja še potekajo.  
 
Ravnateljica je predlagala, da bi soboto, ki je po šolskem koledarju predvidena za 7. april 
2018 nadomeščali 2. junija. Na ta dan bi izpeljali tudi srečanje za starše v sklopu festivala 
Pustimo odtis. Starši so se s tem predlogom strinjali.  

 
K točki 3 
 
Na pobudo predsednice Sveta staršev je ravnateljica podala nekaj informacij glede krožišča, 
ki je bilo zgrajeno v neposredni bližini centra. Povedala je, da nas o izgradnji krožišča in o 
predvidenih posegih v parcelo CIRIUS Vipava ni nihče obvestil, niti nismo bili seznanjeni z 
morebitnimi podanimi soglasji glede posega s strani MIZŠ. Ustanova se je najprej obrnila na 
Občino Vipava, kjer so nam povedali, da bi nas moral o pričetku izgradnje obvestiti izvajalec. 
Izvajalci del trdijo, da je za obveščanje o poteku del pristojen lastnik objekta, to je MIZŠ, ter da 
nas o poteku del niso dolžni obveščati. Zahtevali smo vpogled v načrte, kjer se je izkazalo, da 
bi nam predvidena izvedba krožišča zaprla izvoz iz dvorišča. V sodelovanju z Občino Vipava 
in projektanti ter izvajalci smo dosegli, da so načrte popravili in nam zagotovili izvoz v krožišče.  
 
MIZŠ smo takoj pozvali, da se aktivno vključi v reševanje problematike. Skupaj z Osnovno šolo 
Draga Bajca, Varstveno delovnim centrom in vrtcem iz Vipave smo poslali na Direkcijo RS za 
ceste vlogo za postavitev varovalne ograje mimo CIRIUS-a, saj menimo, da je odsek ceste, 
kjer dnevno hodi veliko otrok in ostalih ljudi, zelo nevaren in preblizu cestišču.  
 
Starši, ki dnevno vozijo otroke v šol, so povedali, da je krožišče nevarno in velikokrat prihaja 
do zastojev.  
 
Ravnateljica je starše pozvala, da se obrnejo na Občino Vipava v zvezi z omenjeno 
problematiko.  
 
Sklep številka 3: 
Delovna skupina Sveta staršev CIRIUS Vipava bo naslovila dopis na Občino Vipava, da 
pristopijo k reševanju problematike v zvezi s krožnim križiščem in dostopom v CIRIUS 
Vipava. 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje sklep št. 3. 



 

 

 
 
K točki 4 

 
Socialna delavka Lilijana Tomažič je poročala o prevozih otrok, ki se vozijo za vikend domov 
z organiziranim  prevozom. Starše je seznanila, da za mladostnike, ki so vključeni v posebni 
program vzgoje in izobraževanja po dopolnjenem 18. letu starosti, zakonsko ni urejen prevoz 
ob pouka prostih dneh in vikendih. Zakon o Osnovni šoli v 56. členu, v 10. odstavku navaja,  
da mladostnikom, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost, ne pripada povračilo stroškov 
prevoza. Doslej so prevozniki prevzeli prevoz  mladostnikov do dopolnjenih prostih mest na 
kombiju. Vključili so jih na prevoz  na obstoječih relacijah.  
 

CIRIUS Vipava je v avgustu 2017 izvedel novo javno naročilo za prevoze otrok s posebnimi 

potrebami, kjer so bili izbrani novi prevozniki. V septembru 2017 so že izpeljali tri prevoze. 

Prevozniki so nas seznanili, da je zanje prevelika odgovornost, da bi vozili otroke, ki jim ne 

pripada plačilo.  

 

Starši so povedali, da je prevoznik iz obale zaračunal 5 € za prevoz njihovega otroka, ki je 

starejši od 18. let, sicer ga ni pripravljen peljati. Staršem se to zdi nedopustno.  

 

Lilijana Tomažič je povedala, da bo opozorila te prevoznike, da denarja ne pobirajo od staršev. 

K reševanju bomo konstruktivno pristopili in želeli pomagati pri oblikovanju ugodnih rešitev za 

mladostnike in starše. Ravnateljica je predlagala, da MIZŠ prosimo za soglasje k prevozom 

mladostnikov na prostih mestih na že obstoječih relacijah. Smiselno se ji zdi tudi, da starši 

poskusijo tudi sami to urediti na občinah, saj imajo nekatere občine sprejete pravilnike, ki 

vključujejo financiranje prevozov. 

 
Sklep številka 4: 
Svet staršev CIRIUS Vipava se strinja, da CIRIUS Vipava na MIZŠ pošlje prošnjo za 

soglasje k prevozom mladostnikov, starejših od 18 let, na že obstoječih relacijah, do 

dopolnjenih mest v kombiju. 

Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje sklep št. 4. 
 
Sklep številka 5: 
Starši mladostnikov, ki so starejši od 18 let naj individualno rešujejo financiranje 

prevoza otroka  v sodelovanju z občino. Prav tako tudi starši otrok, ki obiskujejo 

razvojni oddelek vrtca. 

Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje sklep št. 5. 
 

Seja sveta staršev se je zaključila ob 10. uri. 
 
Vipava, 5.10.2017 



 

 

                         
Zapisnik zapisala:                             Predsednica Sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Mojca Kete Curk 
 
 

 


