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Št.: 900-1/2020/1-1 
Datum: 17. 1. 2020 

 
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 

 
V ponedeljek, 13. januarja 2020 ob 15. uri je v CIRIUS Vipava potekala 2. seja Sveta staršev 
v šolskem letu 2019-20. 
 
Sestanka so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Mojca Kete Curk, Simona Škrlj, Magda 
Lozar, Martina Lipovž, Mateja Ceket Odar, Anja Kovšca Kosovel, Ljubo Prhne, Hejdi Koren 
Corel, Alijana Celin, Janez Praček, Miroljub Teinović, Tomaž Drnovšek, Nina Weiner. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Kristina Bratina, socialna delavka Lilijana Tomažič, pomočnica 
ravnateljice Urška Doblehar. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Dejan Colja – opr., Erika Žgavec – opr., Petruška Velikonja 
– opr., Nevenka Meklav – opr., Barbara Bolčina, Borut Pertot, Veronika Marc, Brank Žejn. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Dopolnitev in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev 2019/20. 
3. Sprememba Poslovnika sveta staršev. 
4. Priprava sporočila staršev varuhu človekovih pravic. 
5. Odprtost zavoda v šolskem letu 2020/21 in delo delovne skupine. 
6. Razjasnitev obračunavanja bivanja polnoletnih otrok v zavodu. 
7. Utesnjenost prostorov zavoda, morebitna širitev prostorov. 
8. Neskladnost jedilnika na oglasni deski z dejanskim stanjem. 
9. Razno. 

 

 
K točki 1 
 
Janez Praček je predlagal, da se doda točka 10, kjer bi seznanili starše o dveh anonimnih 
pismih, ki jih je prejel svet zavoda. 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 2. 
redne seje Sveta staršev. 
 
 
 
K točki 2 
 
Pripombe na Zapisnik 1. seje so bile: 
 
Mojca Kete Curk je imela pripombo na prvi odstavek po predlaganem dnevnem redu. Predlaga 
dopolnitev k prvemu odstavku, in sicer: 
Predsednica Sveta staršev se je za sklic sestanka odločila zaradi nujnosti obravnavanja 
predlaganih točk sveta in ustaljene prakse, da je svet staršev sklican na isti dan kot zbor 
staršev. Le to so starši izglasovali tudi v eni izmed lanskih sej sveta. Ker se je ravnateljica na 
predlagani termin opravičila je predsednica sveta prosila za prisotnost enega od strokovnih 
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sodelavcev centra (npr. pomočnika ravnatelja). Le to je ravnateljica zavrnila in se odločila za 
pravno pomoč o pravilnosti sklicanega sestanka. Pravno obrazložitev je predsednica sveta 
staršev prejela dve uri pred že sklicanim sestankom. Ravnateljica je dogovorjeni sestanek 
razpustila in napovedala sklic novega sestanka. Zaradi štiriletnega mandata predsednika sveta 
staršev, v novem šolskem letu prve seje sveta staršev po dosedanji praksi ni sklical ravnatelj, 
temveč ga je neprekinjeno vodil izvoljeni predsednik sveta staršev. O tem, da prvo sejo v 
novem šolskem letu skliče ravnatelj, kot tudi o nepravilnostih v poslovniku predsednica sveta 
staršev ni bila seznanjena pravočasno.  
 
Mojca Kete Curk je želela, da so neformalna srečana predstavnikov delovne skupine staršev 
dovoljena in se to zapiše v zapisnik, saj je na prejšnji seji razumela, da tovrstna srečanja s 
strani vodstva niso zaželjena oz. dovoljena. 
 
Pod točko 1, zadnji odstavek se dopolni besedilo. Pravilno se glasi: 
Ravnateljica pove, da po trenutno veljavnem Poslovniku traja mandat predsednika štiri leta. G, 
Prhne ugotavlja, da je bila ga. Mojca Kete Curk predsednica tri šolska leta, zato bosta novo 
izvoljena predsednik in namestnik, do izteka štiriletnega mandata, to je še eno šolsko leto.  

Pod točko 5, prvi odstavek, se popravi besedilo. Pravilno se glasi: 
Ravnateljica pove, da je napovedal obisk v CIRIUS Vipava Varuh človekovih pravic g. Peter 
Svetina, skupaj s sodelavci ter tudi poslanko Evo Irgl. Prvotno so napovedali 21. oktober 2019, 
uradnega obvestila s strani kabineta varuha pa še nismo prejeli. Gre za pobudo s strani 
samega varuha človekovih pravic. Ravnateljica je svet zavoda seznanila z morebitnim 
prihodom Varuha človekovih pravic. Po seji so predstavniki staršev podali pobudo, da bi 
govorili z njim. 
 
Napaka je bila tudi pri navajanju podpisnika zapisnika. Podpisnik je predsednik sveta staršev 
Janez Praček. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da je Zapisnik 1. 
redne seje Sveta staršev usklajen, z izjemo prvega odstavka po predlaganem dnevnem 
redu. Pripombe na ta odstavek bodo obravnavane na naslednji seji, ko se ga bo 
potrjevalo. 
 
 

K točki 3 
 
Ravnateljica je povedala, da je pomočnica ravnateljice Martina Žnidaršič pripravila nov osnutek 
Poslovnika sveta staršev, ki ga ima tudi skupnost sveta staršev. Pregledan je bil tudi s strani 
Pravnega servisa in po njenem mnenju zelo natančno določen. Ker Poslovnik ni bil poslan 
staršem, bi se ga potrjevalo na naslednji seji.  
 
 
Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se predlog 
novega Poslovnika sveta staršev potrjuje na naslednji seji. Predlog Poslovnika bo 
poslan vsem članom sveta staršev v pregled po elektronski pošti. 
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K točki 4 
 
Janež Praček je povedal, da je vsem članom sveta staršev poslal v vednost, da nas bo obiskal 
Varuh človekov pravic. Pripravil je dokument z vprašanji in pozval starše, da ga dopolnijo. 
 
Ravnateljica pove, da je bil obisk napovedan za 21. oktobra 2019, vendar je bil zaradi bolezni 
odpovedan. Od takrat nas niso več obvestili, kdaj bo obisk prestavljen. Pove, da smo z g. 
Petrom Svetina sodelovali že prej. 
  
Starši so izrazili mnenje, da bi si želeli srečanja z njim in da na predlog sveta staršev zavod 
pošlje Varuhu človekovih pravic uradno pobudo za obisk.  
 
 
Sklep številka 4: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) predlaga, da se v imenu 
sveta staršev in vodstva CIRIUS Vipava pošlje Varuhu človekovih pravic uradno vabilo 
na obisk v CIRIUS Vipava. 
 
 
 
K točki 5 
 
Mojca Kete Curk je povedala, da želi, da bi bila delovna skupina staršev še vedno aktivna. 
Pove, da so starši tudi s pomočjo župana občine Ajdovščina dosegli, da imajo zagotovljeno 
varstvo v času počitnic in dela prostih dni.  
 
Ravnateljica je povedala, da imamo zagotovljen dodaten kader do konca šol. leta. V juniju pa 
bomo ob napovedi oddelkov za novo šol. leto zopet zaprosili za specifike. Zaveda se, da to ni 
sistemsko urejeno in upa, da nam bodo dodaten kader odobrili tako kot letos. 
 
 
Sklep številka 5: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) predlaga, da se ohrani 
delovanje delovne skupine staršev. Svet staršev naproša delovno skupino, da še naprej 
sodeluje z župani glede problematike zaprtosti CIRIUS-a. 
 
 
 
K točki 6 
 
 
Hajdi Koren Corel pove, da je njen sin dopolnil 18. let in pridobil pravico do invalidnine, kasneje 
pa še do dodatka za pomoč in postrežbo. Zmotilo jo je, ker je dobila s strani CIRIUS-a 
položnico za oskrbnino za nazaj, v vrednosti 4.000 eur. Na položnici ni bilo razvidno, kaj 
plačuje, le postavka od oskrbnine. Meni, da bi ustanova morala skleniti z oskrbovancem 
dogovor, kjer bi bilo točno razdelano, kaj se plačuje in prav tako napisano tudi na računu. 
 
Lilijana Tomažič pove, da smo včasih dobili denar za oskrbnine, za mladostnike stare nad 18. 
let od ministrstva, od leta 2006 pa ne več. S strani Ministrstva za šolstvo in šport smo takrat 
dobili dopis, da v skladu z 16. členom Zakon o socialnem varstvu je tem osebam zagotovljena 
institucionalna storitev, katero so prejemniki nadomestila za invalidnost in v skladu z določilom 
drugega odstavka 100. člena Zakona o socialnem varstvu dolžni plačevati. Od takrat jim 
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oskrbnine zaračunamo. Vsake tri mesece pripravimo poračun, za dneve, ko so bili oskrbovanci 
v domači oskrbi. 
 
Starši se sprašujejo, če je to sploh pravilno.  
Aljana Celin je povedala, da svojo hčerko vzame v domačo oskrbo za čas celih poletnih 
počitnic, plača pa vseeno polno ceno.  
 
Tudi pri ravnateljici se poraja dvom o pravilnosti in meni, da je čas, da razjasnimo to 
plačevanje. Predlaga, da najprej preverimo na MIZŠ ter vprašamo za pravno mnenje. 
 
 
Sklep številka 6: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) predlaga, da vodstvo 
centra pridobi pravno podlago z obrazložitvijo načina zaračunavanja plačila oskrbnine 
za polnoletne uporabnike, ki so v celodnevni oskrbi v CIRIUS Vipava. 
 
Sklep številka 7: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) predlaga, da bo CIRIUS v 
najkrajšem možnem času poskrbel da bodo na položnicah specificirane storitve.  
 
Dobimo informacijo, da je dolgoletna glavna računovodkinja odšla v upokojitev. Z 1.2.2020 bo 
center zaposlil novega računovodjo.  
 
 
 
K točki 7 
 
Janez razloži, da jim je bilo na svetu zavoda govora o načrtu investicijskega vzdrževanja 
centra. Le tega so pripravili za nadaljnjih 5 let in je bil poslan na MIZŠ.  
Ga. ravnateljica pojasni, da je bil leta 2017 izdelan idejni načrt širitve zavoda, ki pa zaradi 
spremenjenih potreb ni več ustrezan. 
Le tega ni mogoče realizirati, v kolikor se ne pridobi novih prostorov, parcele za širitev. Prav 
zato, je Center odkupil del zemljišča za namen igral, površin za otroke v izmeri 700m2 s 
sredstvi, ki so bila namensko donirana v ta namen. Vsekakor pa investicijskega načrta v celoti 
ni mogoče izpeljati v kolikor se ne najde novih prostorov za selitev. V teh letih so se potrebe 
tako razširile, da jih v tem obsegu ne bodo mogli izvesti.  
Center želi širiti zdravstveno dejavnost, pridobiti 12 učilnic, ohraniti bivalni del. Potrebno bi bilo 
zgraditi novo dvigalo , vodovodne instalacije. V hiši je bil inšpektor za požarno varnost in so 
podstrešni prostori neprimerni za učilnice v primeru evakuacije. Predlog sveta zavoda je, da 
se pisarne preseli v zgornje prostore.  
Starši predlagajo da se naredi obširna analiza ali so posamezne investicije iz naslova 
investicijskega vzdrževanja usklajene z dolgoročnim načrtom razvoja zavoda. 
 
 
K točki 8 
 
Janez Praček je dobil informacijo, da so popoldanske malice na tri dni enake in majhne.  
Ravnateljica pove, da so v tem šolskem letu zaposlili dietetičarko za dva dni v tednu, ki 
pripravlja jedilnik. Novo zaposlena se zaveda potreb v spremembi ponujene hrane, vendar bo 
do sprememb v ponujenih obrokih prihajalo postopoma. Ravnateljica pove, da se za morebitna 
vprašanja lahko obrnemo neposredno na njen elektronski naslov Nina.Bizjak-Bajecafnacirius-
vipava.si. Za zagotavljanje večje kakovosti hrane so zaposlili novo kuharica in povečali obseg 
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dela že zaposleni kuharici na 50%. Poleg zdravstveno predpisanih diet omogoča center dieto 
tudi tistim otrokom, za katere nimajo ustrezne zdravstvene obrazložitve, vendar se starši zanje 
odločajo iz drugih razlogov. 
 
 
 
K točki 9 
 
Mojca Kete Curk je izpostavila potrebo po tem, da se formalno zapiše ali sprejme sklep na 
kakšen način in kdaj nam je staršev dovoljeno se srečevati in govoriti o stanju v centru katerega 
obiskujejo naši otroci. Opozorila je na srečanje članov delovne skupine staršev, ki se je v 
lanskem šolskem letu sestala v prostorih VDC-ja. Takrat smo bili opozorjeni, da so taka 
srečanja nedopustna. Vodstvo nam je svetovalo da se srečanja dogajajo znotraj centra. Drugi 
pritisk smo starši občutili na prvem svetu staršev v letošnje šolskem letu ko nam je bilo 
uvodoma povedano, da je bilo nedopustno naše srečanje in da takega načina srečevanja 
ravnateljica ne dopušča. Člani sveta staršev smo se namreč sestali z dovoljenjem ravnateljice 
v prostorih zbornice na dan ko je bil sklican zbor staršev kot tudi svet staršev, ki pa je bil na ta 
dan s strani ga. Kristine Bratina razpuščen.  
Mojca Kete Curk meni, da je kakršnokoli komuniciranje staršev med seboj naša osebna 
človekova pravica, da pa potrebujemo obrazložitev kdaj le tega ne bi smeli početi ali na kakšen 
način. Ga. Kristina Bratina pove, da s tem ne vidi nobenih težav. Meni da se kot starši lahko 
sestajamo in srečujemo, kot tudi izmenjamo informacije. Da pa želi, da se neformalna srečanja 
izpeljejo izven centra CIRIUS Vipava.  
 
 
K točki 10 
 
Janez Praček pove, da so bili na svetu zavoda seznanjeni o dveh anonimnih pismih, naslovljeni 
na Center CIRIUS in Svet zavoda. Pove, da nas želi le seznaniti svet zavoda pa bo postopal 
naprej. Ko se bo vedelo kaj več, nam bo posredoval lahko več informacij. O vsebini pisanega 
starše ni seznanjal.  
Ga. Kristina Bratina, da se ji ne zdi nujno potrebno, da svet zavoda razišče resničnost stanja 
opisanega v anonimnih pismih. Spregovori tudi o anonimni pritožbi zaposlenih. Pove, da so je 
imela v tem času šest inšpektorskih nadzorov. Vedno zaradi anonimk, ki so poslane tudi na 
Ministrstvo. Meni da so tovrstna pisanja škodljiva v času, ko bi jo potrebovali drugje. Pove, da 
namenja veliko delovnega časa reševanju anonimnih pisem in prijav, katere bi se lahko rešile 
na drugačen način. Pove, da do nje ni nihče prišel s kakšno pritožbo. V pisnem dokumentu 
članom zavoda predstavi dosežene cilje v času od njenega nastopa funkcije ravnateljice. Na 
svetu zavoda bo izpostavila predlog za spremembo statuta tako, da ima center direktorja in 
ravnatelja. 
 
K točki 11 
 
a) varnost pri prenosu informacij. Starši predlagajo da strokovni delavci pripravijo protokol, ko 
se uvaja spremembe pri delu. Da bi na tak način tudi sami bili seznanjeni in znali ustrezno 
ukrepati. Starši se sprašujejo kako bi pridobili informacije o delu in oskrbi z otrokom, ki bi tako 
olajšalo določitve starša. 
 
b)bazen: Sanitarni inšpektor je po pregledu in izmeri ugotovil, da je bazen globlji od 135 cm in 
se tako ne šteje več za manjši bazen. Inšpektor pred utopitvami in nesrečami tako ugotovi, da 
bi bazen potreboval reševalca iz vode z licenco. V drugem primeru kopanje v bazenu ni 
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dovoljeno. V hiši so se dogovorili da bodo nastalo zagato (razliko 2,5 cm) rešili tako, da bodo 
med počitnicami dodali nov sloj ploščic in tako znižali globino vode.  
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 18:15 uri. 
 

 
                         
Zapisnik zapisali:                             Predsednik sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI (od 1 – 6 točke)                       Janez Praček 
Mojca Kete Curk (od 7 – 11 točke) 
 

        

 

 

 

                                                                 


