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Št.: 900-1/2020/2-1 
Datum: 22. 6. 2020 
 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 

 

 
V četrtek, 18. junija 2020 ob 16. 30 uri je potekala 3. seja Sveta staršev v šolskem letu 2019-
20. Seja je potekala preko spletne povezave ZOOM. 
 
Seje so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Mojca Kete Curk, Simona Škrlj, Magda Lozar, 
Martina Lipovž, Mateja Ceket Odar, Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Nina Weiner, 
Barbara Bolčina, Nevenka Meklav. 
 
Ostali prisotni: v. d. ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici v. d. ravnatelja Urška Doblehar in 
Martina Žnidaršič. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Dejan Colja – opr., Petruška Velikonja – opr., Miroljub 
Teinović – opr., Tomaž Drnovšek – opr., Ljubo Prhne, Hejdi Koren Corel, Alijana Celin, Erika 
Žgavec – opr., Borut Pertot, Veronika Marc, Branko Žejn. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Plačilo oskrbnin.  
2. Možnost varstva in prenočitev med poletnimi počitnicami 2020. 
3. Možnost izvajanja terapij med počitnicami, glede na dvomesečni izpad terapij v 

zadnjih treh mesecih. 
4. Nadaljnje reševanje rednih zapletov v delovanju zavoda izven šolskega koledarja in v 

primeru ponovitve zaprtja šol zaradi zdravstvenih razlogov. 
 
 
Predsednik sveta staršev Janez Praček pozdravi vse navzoče in predlaga dopolnjen dnevni 
red. 
 
 
 
K točki 1 

 
Predlagan dopolnjen dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 2. seje. 
3. Poročilo o spremembah v vodstvu zavoda in predstavitev v. d. ravnatelja. 
4. Obiska Varuha človekovih pravic. 
5. Obravnava Poslovnika sveta staršev. 
6. Plačilo oskrbnin.  
7. Možnost varstva in prenočitev med poletnimi počitnicami 2020. 
8. Možnost izvajanja terapij med počitnicami, glede na dvomesečni izpad terapij v 

zadnjih treh mesecih. 
9. Nadaljnje reševanje rednih zapletov v delovanju zavoda izven šolskega koledarja in v 

primeru ponovitve zaprtja šol zaradi zdravstvenih razlogov. 
10. Razno 
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Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (10 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 3. redne seje 
Sveta staršev. 

 

 
 
K točki 2 
 
Na zapisnik 2. seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (10 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 2. redne seje. 
 

 

K točki 3 
 
Janez Praček predstavi novega v. d. ravnatelja Alojzija Adamiča, ki je funkcijo prevzel 25. 2. 
2020, po odstopu ravnateljice Kristine Bratina. 
 
Alojzij Adamič pozdravi vse navzoče in zaželi vsem dobrega sodelovanja. 
 
 
 
K točki 4 
 
Alojzij Adamič je povedal, da nas je 2. marca 2020 obiskal Varuh človekovih pravic g. Peter 
Svetina. Z njim je prišla tudi poslanka ga. Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije, človekove 
pravice in enake možnosti. 
 
Ogledali so si zavod in se pogovorili na skupnem sestanku, kjer so bili prisotni tudi nekateri 
starši. Obljubili so nam pomoč v iskanju skupnih rešitev problema odprtosti zavoda izven 
šolskega koledarja, plačevanju oskrbnin ter reševanju prostorske stiske. 
 
Janez Praček je povedal, da je bil kasneje v navezi z ga. Irglovo, ki mu je povedala, da je 
predala informacije ustreznim organom. 
 
 
 
K Točki 5 
 
Pomočnica ravnateljice Martina Žnidaršič je povedala, da je pripravila nov osnutek Poslovnika 
sveta staršev. Pregledan je bil s strani Pravnega servisa in po njenem mnenju zelo natančno 
določen, v skladu z zakonodajo. Smiselna bi bila dopolnitev pri nekaterih točkah.  
 
Janez Praček je predlagal, da se pošlje vsem v pregled oba poslovnika, trenutno veljavnega 
ter novega. Potrjevalo bi se ga preko korespondenčne seje. 
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Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (10 glasov ZA, 0 PROTI) soglaša, da se pošlje v pregled 
oba poslovnika po elektronski pošti. Rok za pregled in mnenja je 8 dni od prejema. 
Sprejeli bi ga preko korespondenčne seje v roku 14 dni. 
 
 
 
K točki 6 
 
Lojze Adamič pove, da smo poslali staršem dopis o plačevanju oskrbnine za mladostnike, ki 
so prejemniki nadomestila za invalidnost, za mesece trajanja epidemije COVID-19, in sicer: 

 MAREC – 50% zneska oskrbnine. 

 APRIL – učenci, ki so bili odsotni cel mesec, so oproščeni plačila oskrbnine. 

 MAJ – učenci, ki so bili odsotni cel mesec, so oproščeni plačila oskrbnine; učencem, 
ki so bili prisotni v ustanovi, se zaračuna 50% zneska nadomestila. 

 JUNIJ – višina zneska je odvisna od prisotnosti učenca, in sicer za prisotnost do 10 
dni – 50% zneska oskrbnine in za prisotnost več kot 10 dni – 100% zneska 
oskrbnine. 

 JULIJ in AVGUST – oskrbnine se zaračunajo v višini 100 % zneska oskrbnine. 
 
 
Pove, da smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport začeli pogovore o spremembi 
obračunavanja stroškov mesečne oskrbe za mladostnike po 18. letu starosti, ki so vključeni v 
našo ustanovo. Dosedanja praksa obračunavanja ostaja nespremenjena do konca tega 
šolskega leta. Staršem pove, da skupaj želimo ponuditi rešitev, ki bo v skladu s predpisi in 
hkrati v zadovoljstvo vseh deležnikov. Namreč, s 1. 1. 2018 je začel veljati nov Pravilnik o 
merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za stroške oskrbe, na podlagi katerega 
bi morali tudi drugače zaračunavati oskrbnine.  
 
Barbara Bolčina pove, da je na prejšnji seji ga. Corel  izpostavila problem plačevanja oskrbnine 
za mladostnike, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost po dopolnjenem 18. letu starosti in da 
iz položnice ni bilo razvidno, kaj točno plačujejo. Pove, da so sedaj to specificirali in uredili. 
Ostaja pa dvom, ali je prispevek mladostnika sploh utemeljen. 
 
Lojze Adamič razloži, da je nadomestilo za invalidnost po dopolnjenem 18. letu starosti 
sestavljeno iz zneska penzije, ki je za vse enak, to je 591 eur mesečno, dodatka za postrežbo, 
ki je po odločbi 150 ali 300 eur ter žepnine, ki je zakonsko predpisana, to je 10 % celotnega 
zneska. Žepnina vedno ostane oskrbovancu. Dodatek za pomoč in postrežbo se poračuna za 
dneve, ko je vključen v ustanovo. Pove, da dokler ne bo to jasno zapisano, bomo zaračunavali 
kot do sedaj. 
 
Starši se strinjajo, da se počaka do novega šolskega leta, ko bomo dobili jasna navodila glede 
zaračunavanja oskrbnin. 
 
Sklep številka 4: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (10 glasov ZA, 0 PROTI) soglaša, da vodstvo na prvi seji 
naslednjega sklica predstavi način plačevanja oskrbnin 
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K točki 7 
 
Lojze Adamič pove, da je v počitniško varstvo prijavljenih okrog 35 učencev. Izvajali ga bomo  
od 25. junija do 24. julija 2020 ter od 16. – 31. avgusta 2020. Zavod bo poleti 3 tedne zaprt. 
V tem času predvidevamo razna vzdrževalna dela. 
 
Učenci bodo razdeljeni v 5 skupin, saj moramo upoštevati navodila NIJZ. Varstvo bo 
potekalo v večjih prostorih, dnevnih sobah. V tem času bomo izvajali tudi terapije za učence, 
ki so prijavljeni v počitniško varstvo. 
 
Nino Wainer je zanimalo, ali bo posebej tudi skupina za otroke iz vrtca? 
 
Lojze Adamič je povedal, da bodo otroci iz vrtca posebej, če jih bo dovolj prijavljenih za eno 
skupino, sicer jih bodo priključili ostalim. Vsekakor pa bo varstvo zagotovljeno. 
 
Janez Praček pove, da je Ljubo Prhne poslal dopis, v katerem navaja pripombo glede 
zaračunavanja počitniškega varstva. V pismu je zapisal: 
Zanima me, zakaj je v obvestilu za počitniško varstvo navedena diskriminatorna objava, kjer 
se postavlja starše in otroke iz dnevnega varstva v manj ugoden položaj  kot pa ostale, ki so 
se po svobodni volji in skladno z odločbo o usmerjanju OPP odločili za celodnevno oskrbo?? 
 
Za učence, ki so v dnevni obravnavi, se za dneve (ponedeljek – petek) zaračuna prispevek 
4,00 €/dan, zajeti so stroški varstva in prehrane (zajtrk, dopoldanska in popoldanska malica, 
kosilo). 

Med vikendi in prazniki se namestitev in prehrana zaračunata po veljavnem 
ceniku. Namestitev otrok iz dnevne obravnave je možna v skladu s prostorskimi zmožnostmi. 

Jaz to razumem kot nedopustno diskriminacijo in upam da se kaj takega ne boste posluževali. 

Prosim za odgovor in lepo pozdravljeni. Ljubo Prhne. 

 
 
K točki 8 
 
Lojze Adamič je povedal, da bodo potekale terapije v času počitniškega varstva samo za 
tiste učence, ki so prijavljeni v počitniško varstvo. 
 
 
 
K točki 9 
 
Lojze Adamič pove, da smo v fazi priprave in najave oddelkov za novo šolsko leto in hkrati se 
pripravljamo, če pride do ponovnega zaprtja zaradi koronavirusa.  
 
Starši so povedali, da so bili zaradi zaprtja šol v zelo hudi stiski. Nekateri razmišljajo tudi, da 
bodo morali pustiti službo, v primeru, da se ponovi.  
 
Mojca Kete Curk pove, da so se v času koronavirusa povezali z Rdečim Križem ter  sodelovali 
s prostovoljci. 
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Nevenka Meklav opozori, da se moramo zavedati, da če se koronavirus ponovi v času zime, 
da to ne bo tako kratko. Najti moramo rešitve, ki bodo spremenljive za vse. 
 
Barbara Vetrih Bolčina pove, da bi bilo pametno, da bi se že sedaj naredilo načrt z 
vključevanjem Rdečega Križa ali Civilne zaščite. Pove, da so socialno varstveni zavodi imeli 
varstvo, vendar varovanci niso imeli stika s starši, razen preko skypa.  

Janez Praček pove, da je občina Ajdovščina namenila denarna sredstva, ki so bila počrpana 
v zelo majhnem obsegu, zaradi neustrezne organizacije pomoči otrokom in staršem otrok s 
posebnimi potrebami, ki so ostali v domači oskrbi. Predlaga, da starši pripravimo predloge in 
rešitve. Sam je pripravljen prevzeti pobudo, seveda s podporo staršev. 

Urška Doblehar pove, da smo kot šolska ustanova zelo omejeni. Staršem predlaga, da stopijo 
skupaj in apelirajo na ministrstvo.  
 
Alojzij Adamič je pove, da bomo delali na tem, da bi se v primeru ponovitve, vseeno lahko 
izvajalo varstvo.  
 
 
 
K točki 10 
 
Mojca Kete Curk je imela 3 vprašanja, in sicer: 
1. Ali ostaja v novem šolskem letu isti kader? 
Lojze Adamič pove, da pripravljamo najavo oddelkov za novo šolsko leto in potem damo to v 
potrditev na ministrstvo. 
 
2. Ali ostaja v novem šolskem letu vrtec? 
Lojze Adamič Pove, da je v vrtec za novo šolsko leto vpisanih 7 otrok. Ne vemo še, ali nam 
bodo priznali dva ali en oddelek. 
 
3. Ali ostajajo v novem šolskem letu vikendi in dela prosti dnevi v enakem obsegu? 
Lojze Adamič pove, da za letošnje poletne počitnice ostaja v enakem obsegu. Glede 
počitniškega varstva pa se nagibajo, da se gre v nadstandard, ki je plačljiv. Na ta način bi bil 
potem prispevek staršev. 
 
Mojca Kete Curk pove, da ima Rdeči Križ Ajdovščina denarni prispevek, k bi ga bili pripravljeni 
podariti. Starše poziva, da če vedo za katerega, ki bi to potreboval, se obrnejo kar na Rdeči 
Križ Ajdovščina, na ga. Ireno Žgavc. 
 
Lojze pove, da smo na ministrstvu izpostavili tudi prostorsko problematiko. Predvideva se 
obisk sektorja za investicije.  
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 19:15 uri. 
 
                         
Zapisnik zapisali:                             Predsednik sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Janez Praček 
 

 


