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Št.: 900-1/2022/2-2 
Datum: 31. 5. 2022 
 
 

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV 
 

V torek, 31. maja 2022 je ob 15. 00 uri potekala 4. seja Sveta staršev v šolskem letu 2021-22. 
Seja je potekala v prostorih CIRIUS Vipava in preko spletne povezave ZOOM. 
 
Seje so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Tjaša Krmelj Hlača (zoom), Franc Slokar 
(zoom), Katja Kosmač (zoom), Vida Makuc Peternel (zoom), Bojana Božič (zoom), Ljubo 
Prhne, Anja Kovšca Kosovel, Irena Kranjc, Boris Hočevar, Mateja Ceket Odar (do 17.45 ure), 
Miro Teinovič, Barbara Vetrih Bolčina, Darja Gorjup Poženel, Tomaž Drnovšek. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Katarina Berce – opr., Marketa Petrova – opr., David 
Korenika – opr., Irena Knez Bračko – opr., Erika Soban – opr., Veronika Marc – opr., Alenka 
Mrevlje – opr., Janez Praček, Oleksandra Zayets, Lejla Čehić, Polona Salober, Simona Stopar. 
 
Ostali prisotni: ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici ravnatelja Mateja Kete Černe in Marjeta 
Bratož. 
 
Predsednik Sveta staršev pozdravi vse navzoče in ugotovi, da smo sklepčni, saj je prisotnih  
14 članov od 26ih. Alenka Mrevlje je nova članica, namesto Urbanč Rozike. 
 
Predlagani dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje 2021/22. 

3. Informacije o izvedbi  varstva v času šolskih počitnic in pristop k sofinanciranju s strani 

občin. 

4. Ureditev učilnice - igralnice na prostem. 

5. Razno. 

 
Pod točko 5 bi dodali seznam šolskih potrebščin in točka 6 razno. 
 
 
 
Točka 1 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z  glasov 14  ZA, 0 PROTI) potrjuje dopolnjen dnevni red 4. 
redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. 
 
 
 
Točka 2 
 
Na Zapisnik 3. seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z  glasov 14 ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 3. redne seje 
2021/22. 
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Točka 3  
 
Ljubo Prhne pove, da bo v skladu z LDN potekalo varstvo v času poletnih počitnic. Na MDDSZ 
in MIZŠ smo ponovno poslali dopis glede sistemske rešitve odprtosti zavoda v času počitnic 
in financiranja. Konkretno smo jih prosili za datum sestanka pove Anja Kovšca Kosovel. V 
zadnjem dopisu pa je bil odgovor Romane Čepin iz MIZŠ, z vednostjo Cveta Uršiča iz MDDSZ 
in Polone Vrbinc Šoln iz MIZS, da nam ponovno odgovarjajo, da je CIRIUS Vipava vzgojno 
izobraževalna ustanova in da zakonodaja počitniškega varstva ne ureja. Tovrstno se lahko 
izvaja preko tržne dejavnosti, zato sestanek ni smiselen. 
 
Ljubo Prhne razmišlja, ali to opustimo ali izberemo drugačen način reševanja zadeve, saj 
trenutna sestava na ministrstvih nima posluha. S to problematiko se ukvarjamo že 8 let. 
 
Anja Kovšca Kosove predlaga, da skupaj sprejmemo odločitev. Pred tem je bila 1x na mesec 
na vezi z direktoratom za invalide na MDDSZ, kjer so ji zagotovili, da bodo stopili v stik z MIZŠ.  
 
Miro Teinovič predlaga, da se gre v medije, saj je bilo izpostavljenih že dosti argumentov.  
 
Boris Hočevar predlaga, da v jeseni poskušamo stopiti v stik z g. Robertom Golobom. 
 
Lojze Adamič pove dejstvo, da je počitniško varstvo nadstandardna dejavnost. Izpeljali ga 
bomo s pomočjo sofinanciranja občin. Na vse občine, iz katerih prihajajo učenci smo že poslali 
dopis o možnostih sofinanciranja in nekatere občine so se že odzvale. Starše smo o tem tudi 
obvestili. 
 
Ljubo Prhne pove, da je potrebno na občini preveriti, ali je to trajna rešitev ali sprejmejo sklep 
za sofinanciranje varstva le za posamezno leto. 
 
Anja Kovšca Kosovel je izpostavila problem popoldanskega varstva, saj se dogaja, da starši 
prosijo za podaljšano varstvo v OPB-ju in se zmeraj ne ugodi.  
 
Mateja Kete Černe je razložila, da do 16.30 ure vedno ugodimo tej želji, po 16. 30 uri pa varstvo 
zaračunamo po ceniku. Glede na razpoložljive ure OPB, učitelje razporejamo v vse skupine 
podaljšanega bivanja. V primeru, da nimamo na razpolago več učiteljev, je do 16.30 ure vedno 
na razpolago varuh ali spremljevalec, ki brezplačno pokrije varstvo do 16.30 Po tej uri pa je za 
plačilo. 
 
Lojze Adamič razloži, da imamo v času popoldanskega varstvu vzgojne skupine, ki so bile 
odobrene na podlagi števila otrok, ki so v celodnevni nastanitvi. Za vzgojne skupine je normativ 
8 - 12 učencev, glede na MDR in tega se moramo držati. To je zgornja meja za kvaliteto in 
varnost. Kljub temu pa sprejmemo še dodatne otroke, v kolikor je povpraševanje. 
 
Mateja Ceket Odar vpraša, kakšna je vizija ustanove oz. ali bo Cirius Vipava strokovni center? 
 
Lojze Adamič pove, da so strokovni centri za čustveno vedenjske motnje že ustanovljeni, kateri 
zaposlujejo strokovne delavce, ki svetujejo in pomagajo drugim ustanovam. Vizija CIRIUS-a 
je postati strokovni center. Želimo pa si imeti tudi primerne prostorske pogoje, ki pa se bodo 
uresniči le, če bo prišlo do novogradnje. 
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Ugotovitveni sklep: 
Svet staršev CIRIUS Vipava se dogovori, da predvidoma jeseni poskušamo stopiti v stik 

s predstavniki nove vlade , po možnosti tudi gospodom Golobom, da jim predstavimo 

problematiko odprtosti in financiranja počitniškega varstva. 

 
 
 
Točka 4 
 
Ljubo Prhne pove, da imamo že od leta 2019 v lasti dve parceli poleg ustanove, za kateri smo 
s sklepom sprejeli, da se na njej uredi učilnica na prostem. Poudari, da je dvorišču zelo 
nevarno, v času ko prihajajo kombiji in starši po otroke. Predlaga, da se parcelo dokončno 
uredi, napravi varno pot do nje mimo ceste na dvorišču, da se otroci lahko tja varno umaknejo. 
 
Lojze Adamič je pove, da smo začeli z urejanjem. Odstranilo se je odpadno drevje in uredilo 
podporni zid. Naslednji korak je postavitev varovalne ograje in ureditev poti. Potrebovali bomo 
pomoč donatorjev in staršev, zato jih bomo povabili k sodelovanju. Prijavili smo se na dva 
razpisa, v partnerstvu s TIC-om iz Vipave in TIC-om iz Idrije. Iz tega projekta bi pridobili 
sredstva za nakup rekvizitov in materialov za učilnico na prostem. 
 
Starši so še opozorili, da so klopce, ki so nameščene na dvorišču uničene. Potrebno bi jih bilo 
pobrusit in prebarvat, saj so pritožbe s strani nekaterih staršev, da so prišli otroci domov s 
strganimi hlačami.  
 
Ugotovitveni sklep: 
Svet staršev CIRIUS Vipava se dogovori, da ravnatelj nagovori starše, za kakršnokoli 
pomoč pri urejanju učilnice na prostem. Učilnico se uredi do konca poletnih počitnic 
2022. 
 
 
 
Točka 5 
 
Ravnatelj Alojzij Adamič pove, da smo pripravili seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 
novo šolsko leto. Od 4. – 9. razreda so obvezni in plačljivi. Svet staršev prosi za mnenje k 
predlogu nakupa. 
 
 
Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z  14 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje predlog za nakup 
učbenikov in delovnih zvezkov, za šolsko leto 2022/23. 
 
 
 
Točka 6 
 
Ljubo Prhne pove, da so morali starši do 31. 5. 2022 oddati najavo za varstvo v času poletnih 
počitnic. Po njegovem mnenju je ta rok zelo zgodaj, saj težko načrtuje potrebo po varstvu za 
tri mesece vnaprej. Predlaga, da se za naslednji mesec odda najavo do 15ega v mesecu. S 
tem je seznanil tudi pomočnico ravnatelja Martino Žnidaršič, ki zbira prijave. Odgovorila mu je, 
da mora tudi ustanova planirati razpored kadra in dopuste čez celo poletje. 
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Lojze Adamič pove, da je potrebno v času poletnih počitnic točno načrtovati kader glede na 
prijave otrok. Dogaja se, da starši prijavijo otroka, potem pa ga ne pripeljejo. Strinja se, da se 
do 15ega v mesecu ponovno preveri najavo za naslednji mesec. 
Starši so predlagali, da se na prvem roditeljskem sestanku, razrednik s starši dogovori 
za  najbolj primeren urnik pogovornih ur. 
 
Ljubo Prhne pove, da je ustanova, kljub prenehanju ukrepov zaradi Covida, še zmeraj šla po 
sistemu, da se otroka odda v avli. S tem se ni strinjal, saj na ta način ne dobi dovolj informacij, 
kaj se je ta dan dogajalo z njegovo hčerko. Z ravnateljem se je dogovoril, da starši lahko otroke  
oddajajo in sprejemajo v razredu v času, ko se še ne izvaja pouk.  
 
Alojzij Adamič priporoča, da se obdrži ta sistem, iz vidika zaupanja otroku ter iz zdravstvene 
preventive, da je s tem manj obiskovalcev po hiši. 
 
Bojana Božič želi, da se opozori šoferje kombijev, da vozijo počasneje na dvorišču. 
 
Barbara Bolčina je opozorila, naj zavod redno opozarja voznike kombijev, da so vsi, ki vozijo 
otroke seznanjeni z zdravstvenimi posebnostmi otrok kot je npr.epilepsija,… in so usposobljeni 
za nudenje pomoči. Še vedno se namreč zgodi, da pride nov voznik, ki otrok ne pozna. 
 
Alojzij Adamič pove, da je šel dopis do prevoznikov, da jih iz vidika varnosti opozarjamo.  
 
Mateja Kete Černe pove, da se tudi strokovne delavce  opozarja, da se v času prihoda in 
odhoda otrok ne zadržujejo na dvorišču. 
 
Ljubo Prhne je dobil sporočilo od starša, da je socialna delavka na zboru staršev podajala 
informacije na neprimeren in strokovno sporen način. Če je to res, prosi, da se z delavko 
pogovori predstavnik vodstva Zavoda. 
 
Alojzij Adamič pove, da moramo v skladu z okrožnico MIZŠ do 15. junija 2022 pripraviti nov 
cenik, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu, zaradi rasti cen.  
 
Alojzij Adamič predlaga, da bi v septembru starši plačali prispevek v znesku 10 eur. V to so 
všteti skupni stroški razreda, na primer fotokopiranje, plastificiranje…, katerih se do sedaj ni 
zaračunalo. Svet staršev prosi za mnenje k predlogu. 
 
Sklep številka 4: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z  13 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje predlog, da starši v 
septembru plačajo prispevek 10 eur na otroka, za pokrivanje skupnih stroškov razreda. 
Sklep se ne more upoštevati, saj smo bili skladno z določili Poslovnika nesklepčni. 
 
Alojzij Adamič pove, da smo dobili namenska sredstva iz MIZŠ za nakup vozila. Kombi znamke 
Renault Master furgon smo že naročili. Stari kombi je predviden za prodajo. 
 
Alojzij Adamič pove informacijo glede vzdrževalnih del v času poletnih počitnic. Menjavalo se 
bo tlake v pritličju, uredilo učilnice, predelalo del jedilnice v učilnico… 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 18.10 uri. 
                         
Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Ljubo Prhne 


