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Št.: 900-1/2021/2-2 
Datum: 16. 2. 2021 
 

ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV 

 

 
V ponedeljek, 15. februarja 2021 ob 17. 00 uri je potekala 2. izredna seja Sveta staršev v 
šolskem letu 2020-21. Seja je potekala preko spletne povezave ZOOM. 
 
Seje so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Janez Praček, Erika Žgavec, Boris Hočevar, 
Petruška Velikonja ,Irena Knez Bračko, Barbara Vetrih Bolčina, Veronika Marc, Ljubo Prhne,  
Simona Škrlj, Mateja Ceket Odar, Eva Čelhar, Mojca Kete Curk, Branko Žejn, Matej Furlan, 
Miro Teinović, Alijana Celin, Bojana Božič, Tanja Frankovič. 
 
Kot opombo bi dodali, da nekateri starši za čas seje niso bili ves čas prisotni, zato je tudi pri 
glasovanjih prišlo do različnega števila glasov. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Katarina Jancheva, Marketa Petrova, Nina Weiner Šavija 
– opr., Tomaž Drnovšek – opr., Katarina Berce – opr. 
 
Ostali prisotni: v. d. ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici v. d. ravnatelja Mateja Kete Černe in 
Martina Žnidaršič. 
 
Predlagani dnevni red: 
1. Pregled in potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje 2020/21. 
3. Uvedba počitniškega varstva (pon.-pet.) kot nadstandardne dejavnosti. 
4. Razno. 
 
 
Točka 1 
 
Sklep številka 1I: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 15 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 2. izredne seje 
Sveta staršev. 
 
 
Točka 2 
 
Sklep številka 2I: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 15 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 1. izredne seje 
Sveta staršev 2020/21. 
 
 
Točka 3 
 
 
Janez Praček uvodoma pove, da smo že na prejšnji seji govorili o ceni počitniškega varstva, 
kot nadstandardni dejavnosti. Predlagana cena za dneve od ponedeljka do petka je 9 €, za 
celodnevno nastanitev pa 12 €. Zaradi potrebne organizacije ustanova potrebuje čimprejšnje 
soglasje k predlagani ceni. Seja je bila ponovno sklicana, saj na prejšnji ni bil dosežene 
sklepčnosti.  
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Mojca Kete Curk pove, da se s to problematiko ukvarjamo že od leta 2014. Pove, da so pred 
leti to problematiko že predstavili županu občine Ajdovščine, ki jim je takoj ponudil pomoč v 
smislu zagotovitve dodatnega kadra za pokrivanje počitniškega varstva. Meni, da so poti 
odprte ter da je potrebno narediti korak v to smer in iti do županov. 
 
Alojzij Adamič pove, da smo v letošnjem Letnem delovnem načrtu načrtovali vikende, ki bi bili 
zaprti, saj so se zmanjšale potrebe po vikend varstvu, ker je odšlo kar nekaj otrok, ki so bili 
večino časa v zavodu. Predvidena daljša zaprtost 3 tednov bi bila med poletnimi počitnicami, 
saj se v tem času opravlja razna obnovitvena dela v stavbi. 
Počitniško varstvo od ponedeljka do petka ne izvajamo kot tržno dejavnost. Te počitnice 
pokrivamo s prerazporeditvijo kadra. Vse kar je v predlogu 9 €, je zgolj plačilo materialnih 
stroškov ter prehrane. Do sedaj se s tem problemom nismo soočali, saj so bile vir prihodkov 
oskrbnine mladostnikov nad 18 let. Od septembra 2020 naprej pa se teh oskrbnin staršem ne 
zaračunava več. 
 
V razpravi so starši povedali, da je beseda nadstandard neprimerna, saj je to po njihovem 
mnenju dodatno storitev, ki je plačljiva. Glede na potrebo njihovih otrok se to ne bi smelo 
računati. Več bi morali opozarjati, da smo posebni in naj nas ne primerjajo z ostalimi šolami, 
saj se počutimo odrinjeni in pozabljeni. 
 
Starši predlagajo, da se pripravi dopis, s katerim bi predstavili problematiko. V njem naj bodo 
zajeti stroški na letni ravni vikend varstva, počitniškega varstva ter vključeno povprečno število 
otrok. Šele ko bodo vsi podatki zbrani,  lahko gremo na lokalno skupnost, k Varuhu človekovih 
pravic, delujemo preko poslanski skupin in drugih vez. Potrebna je sistemska rešitev. Za 
letošnje zimske počitnice se strinjajo k plačilu prispevka 9 €. 
 
 
Sklep številka 3I: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 17 glasov ZA, 1 PROTI) daje soglasje k predlogu 
ravnatelja za izvajanje počitniškega in vikend varstva. 
 
 
Sklep številka 4I: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 18 glasov ZA, 0 PROTI) soglaša, da se izvaja varstvo v 
času zimskih počitnic 2020/21. Cena dnevnega varstva od 7.30 – 16. 30 ure znaša 9 eur, 
za celodnevno nastanitev pa 12 €. 
 
 
Sklep številka 5I: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 15 glasov ZA, 0 PROTI) predlaga, da vodstvo Centra do 
5. marca 2021 pripravi dopis. V njem morajo biti zajeti stroški na letni ravni vikend 
varstva, počitniškega varstva ter vključeno povprečno število otrok. 
 
 
 
 
 
 
 
Točka 4 
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Janez Praček pove, da v marcu nastopi nov mandat Svetu zavoda CIRIUS Vipava. Izbrati 
moramo nove predstavnike staršev v Svetu zavoda. Do sedaj so bili Ljubo Prhne, Anja Kovšca 
Kosovel ter Janez Praček. Predlaga, da nove člane določimo na naslednji seji v začetku marca. 
 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 19. 40 uri. 
 
                         
Zapisnik zapisali:                             Predsednik sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Janez Praček 

 

           


