
 

 

Št.:900-1/2022/4-1 
Datum: 26. 9. 2022 
 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 
V ponedeljek, 26. septembra 2022 je ob 16. 30 uri potekala 1. seja Sveta staršev v šolskem 
letu 2022-23. Seja je potekala v prostorih CIRIUS Vipava in preko spletne povezave ZOOM.  
 
Seje so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Barbara Vetrih Bolčina, Alenka Gerk Ljubič, 
Mojca Kete Curk, Metka Tonc, Robert Šajn, Mateja Golob, Kebir Durmiši, Mateja Ceket Odar, 
Saša Petejan, Katja Rustja, Katarina Berce, Anja Kovšca Kosovel, Ljubo Prhne. (Ob 18.00 uri je 
sejo zapustila Mojca Kete Curk, ob 18.30 je sejo zapustila Metka Tonc). 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Monika Kolobarić, Vesna Kerševan, Tanja Frankovič, 
Borut Zidarič, Erika Soban, Miro Teinović, Vlasta S. Martinuč, Irena Knez Bračko, Magda 
Lozar, Franc Slokar, Polona Salober, Adrijana Kvasić, Alenka Mrevlje, Vida Makuc Peternel. 
 
Ostali prisotni: ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnice ravnatelja Mateja Kete Černe, Marjeta  
Bratož in Petra Rijavec. 
 
Ravnatelj, Alojzij Adamič, pozdravi vse navzoče in predstavi vse novoizvoljene člane Sveta 
staršev v šolskem letu 2022 /2023. Ugotovi, da nismo sklepčni, saj je prisotnih 13 od 27 
predstavnikov. Glede na določbo Poslovnika Sveta staršev, počakamo s sejo za pol ure, saj po 
preteku pol ure za sklepčnost zadostuje prisotnost 1/3 predstavnikov Sveta staršev. 
 
Predlagani dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Konstituiranje sveta staršev za š. l. 2022/23.  

2. Pregled in potrditev: 

a. zapisnika 4. seje z dne 31. 05. 2022,  

b. zapisnika 5. seje z dne 14. 07. 2022,  

c. zapisnika 2. korespondenčne seje z dne 17.06.2022.  

3. Letni delovni načrt 2022/23 - osnutek. 

4. Razno. 

Anja Kovšca Kosovel pove, da je potrebno na dnevni red dodati točko 2 – potrditev in pregled 
dnevnega reda. 
 
 
 
 



Točka 1 
 
Ravnatelj Alojzij Adamič predstavi potek izvolitve novega predsednika Sveta staršev. Navzoče 
pozove, da starši med seboj predlagajo posameznike za predsednika Sveta staršev v šolskem 
letu 2022 / 2023. 
 
Mojca Kete Curk predlaga, da dosedanji predsednik, Ljubo Prhne, predstavi delo Sveta staršev. 
G. Prhne ostalim članom predstavi glavne naloge Sveta staršev ter delo predsednika Sveta 
staršev.  
 
Sledi podajanje predlogov za novega predsednika Sveta staršev:  

- Mojca Kete Curk predlaga g. Ljuba Prhneta, dosedanjega predsednika.  

Ljubo Prhne kandidaturo zavrne zaradi sporne 5. korespondenčne seje Sveta zavoda, 

ko so člani glasovali za potrditev novega cenika tržne dejavnosti v CIRIUS Vipava. Pove, 

da se je takrat zgodilo preveč nepravilnosti, ki jih ne podpira.  

- Ljubo Prhne predlaga Mojco Kete Curk.  

Mojca Kete Curk kandidaturo zavrne. 

- Anja K. Kosovel predlaga Matejo Ceket Odar.  

Mateja Ceket Odar kandidaturo zavrne. 

- Mateja Ceket Odar predlaga Anjo Kovšca Kosovel in Barbaro Vetrih Bolčina. 

Obe predlagani kandidatki, Anja Kovšca Kosovel in Barbara Vetrih Bolčina, zaradi 

preveč drugih obveznosti, kandidaturo zavrneta. 

- Ljubo Prhne predlaga Sašo Petejan. 

Saša Petejan kandidaturo zavrne. 

- Ljubo Prhne predlaga Roberta Šajna. 

Robert Šajn kandidaturo zavrne. 

Saša Petejan prosi, da kdo izmed staršev poda več informacij glede vodenja Sveta staršev. Anja 
Kovšca Kosovel predstavi delo in zadolžitve ter konkretne težave, ki jih je reševal Svet staršev. 
 
Po ponovnem razmisleku Saša Petejan sprejme kandidaturo za predsednico Sveta staršev.  
 
Saša Petejan predlaga za namestnika predsednika Sveta staršev Ljuba Prhneta.  
Ljubo Prhne se s kandidaturo strinja. 
 
Ravnatelj predstavi možnosti glasovanja za predsednika Sveta staršev – to je lahko javno ali 
tajno.  
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (13 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje sklep, da o izvolitvi predsednika 
in namestnika predsednika Sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2022 / 2023, glasuje 
javno. 
 
 
 



 

 

Sklep številka 2:  
Svet staršev CIRIUS Vipava (12 glasov ZA, 0 PROTI) soglasno izvoli novo predsednico Sveta 
staršev za šolsko leto 2022 /2023, Sašo Petejan.  
 
Sklep številka 3:  
Svet staršev CIRIUS Vipava (12 glasov ZA, 0 PROTI) soglasno izvoli novega namestnika 
predsednice Sveta staršev za šolsko leto 2022 / 2023, Ljuba Prhneta. 
 
 
 
Točka 2 
 
Dopolnjen dnevni red: 

1. Konstituiranje sveta staršev za š. l. 2022/23.  

2. Potrditev in pregled dnevnega reda. 

3. Pregled in potrditev: 

a. zapisnika 4. seje z dne 31. 05. 2022,  

b. zapisnika 5. seje z dne 14. 07. 2022,  

c. zapisnika 2. korespondenčne seje z dne 17.06.2022.  

4. Letni delovni načrt 2022/23 - osnutek. 

5. Razno. 

 
Sklep številka 4:  
Svet staršev CIRIUS Vipava (s 13 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dopolnjen dnevni red 1. redne 
seje Sveta staršev v šolskem letu 2022 / 2023.  
 
 
 
Točka 3  
 
Pregled in potrditev: 
 
a. zapisnika 4. seje z dne 31. 05. 2022 
 
Ljubo Prhne poda pripombo pri točki 3. Želi, da vodstvo preveri ali je sofinanciranje varstva 
izven šolskega koledarja posameznih občin sprejeto za eno leto ali za nedoločen čas. Ravnatelj 
razloži, da je sklep sprejet različno po občinah, vsaka občina se odloča drugače.  
 
 



Sklep številka 5:  
Svet staršev CIRIUS Vipava (s 13 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 4. redne seje 2021 
/2022.  
 
b. zapisnika 5. seje z dne 14. 07. 2022 
 
Zapisnik 5. redne seje Sveta staršev se ne obravnava, ker Svet staršev na seji ni bil sklepčen.  
 
c. zapisnika 2. korespondenčne seje z dne 17.06.2022.  
 
Sklep številka 6:  
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 13 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 2. korespondenčne 
seje 2021/2022. 
 
Ljubo Prhne pove, da je potrebno dodati še zapisnik 3. korespondenčne seje, ki je potekala 19. 
9. 2022. Predstavniki Sveta staršev so glasovali o predlaganih kandidatih, ki bi sodelovali na 
okrogli mizi na temo varstva učencev s posebnimi potrebami v dneh izven šolskega koledarja.  
 
Ljubo Prhne je razloži, da so sprejeli na 3. korespondenčni seji sklep, da bosta predstavnici 
staršev na okrogli mizi Anja K. Kosovel in Barbara V. Bolčina.  
Ravnatelj Alojzij Adamič, predlaga še tretjega člana staršev, Sašo Petejan, predsednico Sveta 
staršev.  
 
Zapisnik 3. korespondenčne seje se spremeni v sklepu točke 1:  
Dopolnitev sklepa št. 1 3. korespondenčne seje: Kot članica delovne skupine za okroglo mizo 
se doda Saša Petejan. 
 
Sklep številka 7:  
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 12 glasovi ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) potrjuje zapisnik 3. 
korespondenčne seje 2021/2022. 
 
 
Točka 4  
 
Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt (LDN) šole za šolsko leto 2022 / 2023. 
  
Razprava na predstavljen LDN: 

- Zaključek varstva v oddelkih podaljšanega bivanja: V LDN-ju piše, da je zaključek ob 

16.10 uri. Starši želijo, da se v LDN dopiše, da je otrok v varstvu do 16.30.  

- Obiskovanje bazena: Starši sprašujejo, zakaj učenci v tem šolskem letu odhajajo v 

bazen na enkrat 14 dni in ne enkrat na teden, kot je bila praksa v preteklih šolskih letih. 

Ravnatelj, Alojzij Adamič ter pomočnica ravnatelja, Mateja Kete Černe, obrazložita, da 

se vsi strokovni delavci trudijo, da so učenci čim večkrat v bazenu. V tem šolskem letu 

se v CIRIUS Vipava šola največje število učencev do sedaj, zato je tudi organizacija dela 

v bazenu nekoliko drugačna. Staršem sta zagotovila, da v kolikor nekdo izmed otrok 



 

 

manjka ali iz drugih razlogov ne gre v bazen, strokovni delavci poiščejo zamenjavo z 

drugim otrokom oz. učencem.  

Starši predlagajo, da se čez 8 tednov ponovno pogovorimo na to temo, ko bo že bolj 

jasno, kolikokrat učenci dejansko gredo v bazen.  Starši želijo, da vodstvo preda 

strokovnim delavcem informacijo, da se pazi, da je otrok res vsaj na 14 dni v bazenu.  

- Anja K. Kosovel postavi vprašanje zakaj v LDN-ju piše, da bo izobraževanje iz zdravstva 

izvedeno, če bodo finance. Ravnatelj razloži, da je vsak izmed zaposlenih upravičen do 

sofinanciranja, odvisno pa je od pomembnosti izobraževanja za naš Center.  

- Barbaro V. Bolčina zanima, zakaj je zadnji vikend v avgustu ustanova zaprta. Ravnatelj 

obrazloži, da je več vikendov odprtih v juliju. Prav tako pa bo odprt tudi prvi vikend v 

septembru leta 2023, saj se učenci takrat vračajo v šolo na dan petka. 

- Anjo K. Kosovel zanima, kako so zaposleni učitelji na dodatni strokovni pomoči – ali so 

za zaposleni v deležu tudi v Centru in jim posledično odpadajo ure. Pomočnica 

ravnatelja, Marjeta Bratož, obrazloži, da sta v tem trenutku v deležu kot učitelj za 

dodatno strokovno pomoč ter kot učitelj v posebnem programu zaposleni dve 

učiteljici. Obrazloži, da zaradi opravljanja ur dodatne strokovne pomoči, ure v razredu 

ne odpadejo, saj opravlja ure dodatne strokovne pomoči izven te obveznosti.  

- Metko Tonc zanima, zakaj imajo učenci manj ur obravnave pri tiflopedagogu. 

Ravnatelj, Alojzij Adamič, obrazloži, da mora CIRIUS-u ure tiflopedagoga najprej 

odobriti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, nato pa pošlje ustanova 

zaprosilo na Center IRIS, ki ure izvaja. Kolikor ur CIRIUS-u odobri MIZŠ, toliko ur lahko 

Center IRIS izvaja. 

- Barbara Vetrih Bolčina predlaga izvedbo naslednjih izobraževanj: za starše in zaposlene 

na tematiko spolnosti oseb s posebnimi potrebami. Pomočnica ravnatelja, Mateja Kete 

Černe, pove, da smo v lanskem šolskem letu za starše organizirali tovrstno 

izobraževanje, zaposlenim pa smo predavanje posneli in ga predvajali. Pove tudi, da 

nameravamo v tem šolskem letu izpeljati izobraževanje za starše mlajših otrok prav na 

to temo. 

- Barbara Vetrih Bolčina predlaga tudi predavanje na tematiko anksioznosti, stisk, skrbi, 

sprostitvenih tehnik za starše in učence. 

- Saša Petejan predlaga izobraževanje s področja oseb z avtističnimi motnjami ter s tem 

povezano neprimerno vedenje. Za izvajalca predlaga Zavod Modri december in 

Izobraževalni center Pika. 

Ugotovitveni sklep: 
Svet staršev CIRIUS Vipava se je seznanil z letnim delovnim načrtom za leto 2022/2023.  



Točka 5  
 
Anja K. Kosovel glede varstva učencev v dneh izven šolskega koledarja predlaga, da se starši 
še dodatno angažirajo in urejajo pomoč na občinah. Saša Petejan predlaga, da se občinam, ki 
še niso sprejele sklepa za pomoč sofinanciranja, sugerira, ponudi pomoč z dosedanjimi 
praksami, na kakšen način ostale občine sodelujejo in pomagajo. Predlaga, se občinam ponudi 
rešitev. Meni, da smo občine dolžni  seznaniti s cenikom varstva izven šolskega koledarja.   
 
Sklep številka 8: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 11 glasovi ZA, 0 PROTI) prosi vodstvo Centra, da poda poročilo 
glede pristopa posameznih lokalnih skupnosti k sofinanciranju varstva izven šolskega 
koledarja. Ravnatelj kot prilogo pošlje vzorec dopisa, ki je bil poslan na občine ter seznam 
občin, ki so se že odzvale.  
 
Anja K. Kosovel seznani člane Sveta staršev, da sta Anja K. Kosovel in Ljubo Prhne v svojem 
imenu poslala pismo predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu. V pismu sta ga seznanila s 
problematiko varstva učencev s posebnimi potrebami v dneh izven šolskega koledarja. Prejela 
sta odgovor iz kabineta predsednika vlade, da se bodo obrnili na pristojna ministrstva (MIZŠ 
ter MDDSZ), ter se pozanimali, kaj je bilo na tem področju do sedaj že storjeno oziroma 
dogovorjeno. Z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so odgovorili, da so že ustanovili 
delovno skupino, ki bo med drugim urejala tudi počitniško varstvo učencev s posebnimi 
potrebami. Anja K. Kosovel in Ljubo Prhne bosta na to pismo odgovorila ter v njem zgolj 
pojasnila terminologijo.  
 
Anja K. Kosovel pove, da bo 3. 10. 2022 posvet Nevladnih organizacij v državnem zboru. Tudi 
za ta dogodek so naši starši (v okviru društva OKO) pripravili svoj dopis in jih s tem seznanili s 
problematiko počitniškega varstva. 
 
Ljuba Prhneta zanima kako napreduje urejanje parcele, učilnice na prostem. Ravnatelj 
obrazloži, da se bo v kratkem času uredilo prekopanje vrta in postavitev ograje. Pove, da je bil 
v dogovorih za postavitev vrtne ute, kar naj bi se financiralo skozi projekt, vendar to ni uspelo.  
Pove, da bi starše povabili na pomoč za finalna dela. 
 
Ravnatelj predlaga, da se do konca novembra postavi ograjo in izvede strojna dela. Uredi se 
osnovne poti in dostop.  
 
Sklep številka 9:  
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 10 glasovi ZA, 0 PROTI) se dogovori z ravnateljem o okvirnem 
datumu postavitve učilnice na prostem, do konca novembra 2022 (ureditev zaščitne ograje, 
ureditev dostopnih poti, groba zemeljska dela).  
 
Sklep številka 10:  
Svet staršev CIRIUS Vipava sprejme sklep (z 10 glasovi ZA, 0 PROTI), da računovodja pripravi 
računovodsko poročilo o denarnih sredstvih iz naslova dediščine iz Pivke do naslednje seje 
Sveta staršev. Ko je poročilo pripravljeno, ga ravnatelj pošlje članom Sveta staršev. 
 



 

 

Barbara Vetrih Bolčina izpostavi vprašanje, glede povračila stroškov v kolikor otrok ostane v 
varstvu po zaključenem podaljšanem bivanju. Zanima jo, ali tudi te stroške lahko sofinancira 
občina. Z vodstvom se dogovori, da bodo starši poslali pisno vprašanje.  
 
Barbara V. Bolčina izpostavi težavo z vodenjem odsotnosti oziroma prisotnosti otrok v Centru. 
Pove, da je dobila v pregled prisotnost njenih otrok za mesec avgust, kjer je bilo veliko napak. 
Predlaga sistemsko ureditev tega področja.  
 
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 19.10 uri. 
 
 
Zapisnik zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 
Marjeta Bratož, pomočnica ravnatelja     Saša Petejan 
  
 
 


