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Št.: 900-1/2021/10-1 
Datum: 8. 12. 2021 
 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 

 
V torek, 7. decembra 2021 je ob 17. 00 uri potekala 3. seja Sveta staršev v šolskem letu 2021-
22. Seja je potekala preko spletne povezave ZOOM. 
 
Seje so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Tjaša Krmelj Hlača, Bojana Božič, Katarina 
Berce, Marketa Petrova, Anja Kovšca Kosovel, Barbara Vetrih Bolčina, Boris Hočevar, Darja 
Gorjup Poženel, Ljubo Prhne, Franc Slokar, David Korenika, Irena Knez Bračko, Irena Kranjc, 
Katja Kosmač. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Mateja Ceket Odar – opr., Lejla Čehič – opr., Vida Makuc 
Peternel – opr., Janez Praček, Oleksandra Zajets, Erika Žgavec, Miro Teinovič, Veronika Marc, 
Tomaž Drnovšek, Polona Salober, Simona Stopar, Rozika Urbanič. 
 
Ostali prisotni: ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnice ravnatelja Mateja Kete Černe, Martina 
Žnidaršič, Marjeta Bratož. 
 
Predsednik Sveta staršev pozdravi vse navzoče in ugotovi, da smo sklepčni, saj je prisotnih  
14 članov Sveta staršev od 26ih. 
 
Predlagani dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 2021/22. 
3. Razprava in potrditev cenika dnevnega varstva v času šolskih počitnic. 
4. Razno. 

 
 
Točka 1 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z  glasov 14 ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 3. redne seje 
Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. 
 
 
 
Točka 2 
 
Na Zapisnik 2. seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z  glasov 14 ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 2. redne seje 
2021/22. 
 
 
 
Točka 3  
 
Predsednik Sveta staršev pove, da se je ceno počitniškega varstva potrjevalo pred vsakimi 
počitnicami. Predlaga, da se tokrat ceno potrdi za daljše obdobje, do morebitne spremembe. 
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Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 14 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 €. 

 
Ravnatelj pove, da smo na vse občine, iz katerih prihajajo učenci že naslovili prošnjo za 
sofinanciranje počitniškega varstva, saj so občine v postopkih sprejemanja proračunov. 
 
Anja Kovšca Kosovel pove, da je v navezi z MDDSZ, kjer so ji potrdili, da se dogovarjajo z 
MIZŠ glede problematike odprtosti zavoda in da bo sklican sestanek v zvezi s sistemsko 
ureditvijo varstva izven šolskega koledarja.  
 
 
Točka 4 
 
Ravnatelj pove, da so po vladnem odloku zavezani k nošenju mask tudi naši učenci, razen če 
je iz objektivnih razlogov to onemogočeno. Predlaga, da se jim maske vseeno ponudi. 
 
Bojana Božič pravi, da ima informacijo, da za otroke s posebnimi potrebami to ne velja. 
 
Barbara Vetrih Bolčina pove, da se je na njo obrnil starš, v zvezi s problemom odjave in prijave 
prehrane.  
 
Ravnatelj pove, da odjave in prijave prehrane spremljamo preko elektronskega naslova 
prehrana@cirius-vipava.si in telefonsko preko tajništva. Elektronski naslov je dostopen več 
osebam, ki to dnevno pregledujejo. 
 
Barbara Vetrih Bolčina predlaga, da bi za vnaprej, ko načrtujemo v Letnem delovnem načrtu 
odprte vikende, dodali tudi podaljšan vikend, v kolikor sovpada s praznikom.  
 
Ravnatelj pozove starše, da v kolikor so učenci odsotni več dni, to dokazujejo z zdravniškim 
potrdilom. Pojavljajo se težave pri posameznih primerih, ko učenca ni v šolo dalj časa, saj se 
bojijo okužbe s Covidom.  
 
Predsednik Sveta staršev vpraša, kako je z ureditvijo učilnice na parceli? 
 
Ravnatelj pove, da v začetku leta načrtujemo postavitev zaščitne ograje in ureditev 
podpornega zidu. Povezali se bomo z lokalnimi obrtniki za pomoč pri realizaciji. 
 
Ravnatelj povabi starše, da obiščejo stojnico z izdelki iz CIRIUS-a, ki jo bomo postavili v 
prazničnih dneh pred TIC-em v Vipavi. Zbran denar bo namenjen za Šolski sklad. Organiziran 
bo tudi pohod iz Vipave na Zemono in povratek z zaključkom na Glavnem trgu v Vipavi. 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 18. 10  uri. 
                         
Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Ljubo Prhne 
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