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Št.: 900-1/2021/3-3 
Datum: 23. 3. 2021 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 

 

 
V torek, 23. marca 2021 ob 14. 30 uri je potekala 2. seja Sveta staršev v šolskem letu 2020-
21. Seja je potekala preko spletne povezave ZOOM. 
 
Seje so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Janez Praček, Nina Weiner Šavija, Bojana 
Božič, Katarina Berce, Mateja Ceket Odar, Eva Čelhar, Mojca Kete Curk, Tomaž Drnovšek, 
Barbara Vetrih Bolčina, Miro Teinovič, Veronika Marc, Simona Škrlj, Tanja Frankovič. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Matej Furlan – opr., Petruška Velikonja – opr., Erika 
Žgavec – opr., Boris Hočevar – opr., Irena Knez Bračko – opr., Branko Žejn – opr., Katarina 
Jancheva, Marketa Petrova, Alijana Celin, Ljubo Prhne. 
 
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 2. izredne seje. 
3. Izvolitev predstavnikov staršev za naslednji sklic Sveta zavoda. 
4. Izbor predstavnikov staršev za delovno skupino za interne akte. 
5. Razno. 

 
Kot opombo bi dodali, da nekateri starši za čas seje niso bili prisotni od začetka, zato je tudi 
pri glasovanjih prišlo do različnega števila glasov. 
 
 
Točka 1 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 2. redne seje 
Sveta staršev. 
 
 
Točka 2 
 
Iz osnutka zapisnika 2. izredne seje se obriše stavek: 
Točka 3, drugi odstavek: Zanima jo, zakaj je počitniško varstvo plačljivo, zakaj se vikendi 
zapirajo ter kakšen finančni priliv bi bil to za družine? 
 
Točka 3, tretji odstavek: saj je začel veljati nov Pravilnik, na podlagi katerega oskrbnin ne 
smemo več kriti z nadomestilom za invalidnost. Spremenil se je način financiranja in ustanova 
je bila primorana iti v pripravo novega načina financiranja. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 2. izredne seje 
Sveta staršev. 
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Točka 3 
 
Predsednik Sveta staršev Janez Praček pove, da moramo izbrati 3 predstavnike staršev v Svet 
Zavoda. Ustno privolitev ima od treh kandidatov. To so Anja Kovšca Kosovel, Barbara Vetrih 
Bolčina in Janez Praček. Starše poziva h kandidaturi. Od vsakega kandidata mora prejeti pisno 
privolitev. Ko bo znan nabor kandidatov, jih bomo potrdili preko korespondenčne seje.  
 
Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 12 glasov ZA, 0 PROTI) soglaša, da se glasovanje za 
predstavnike staršev v Svet zavoda izvede preko korespondenčne seje. 
 
 
Točka 4  
 
Pomočnica v. d. ravnatelja Martina Žnidaršič pove, da je v pripravi nov Pravilnik šolskega reda 
ter Vzgojni načrt. Starše vabi k sodelovanju in oblikovanju le-teh. Pove, da je bil predsednik 
sveta staršev s tem seznanjen že decembra 2020. V primeru, da se nobeden od staršev ne bi 
odločil za sodelovanje v delovni skupini za pripravo internih aktov, jih bodo sami pripravili. 
 
V razpravi so starši mnenja, da ustanova pripravi osnutek, saj se noben od staršev ni odločil 
za sodelovanje. 
 
Ugotovitveni sklep: ker nismo dobili kandidatov za sodelovanje pri pripravi Pravilnika 
šolskega reda in Vzgojnega načrta, ustanova sama pripravi osnutek (12 staršev je 
glasova ZA, 1 je bil vzdržan). 
 
 
Točka 5  
 
 
Pomočnica v. d. ravnatelja Martina Žnidaršič pove, da v drugi točki 29. člena Poslovnika sveta 
staršev, manjka beseda zaporedoma. Predlaga, da se sprejme sklep o spremembah in 
dopolnitvah poslovnika sveta staršev z dne, 24. 9. 2020. 
 
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:» Predstavniki staršev v svetu zavoda 
so izvoljeni za štiri leta. Predstavniki sveta staršev v svetu zavoda so lahko zaporedoma 
imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Vse ostale določbe Poslovnika Sveta staršev 
ostanejo nespremenjene. 

 
Sklep številka 4: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 13 glasov ZA, 0 proti) sprejme sklep o spremembah in 
dopolnitvah Poslovnika sveta staršev Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Vipava z dne, 24. 9. 2020. 
 

 
 
V. d. ravnatelj Alojzij Adamič pove, da je prejel vabilo za sodelovanje vseh oseb, 
zainteresiranih pri iskanju rešitev za spremembo zakonodaje na področju oseb s posebnimi 
potrebami. Sodelovanje vsakega posameznika je prostovoljno, po lastni presoji in odločitvi. 
Pobudo bo poslal vsem staršem. 
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V. d. ravnatelj Alojzij Adamič poda informacijo glede izvajanja varstva med vikendi v aprilu 
2021 in prvomajskimi počitnicami. Vikendi bodo odprti glede na število prijav. Za izvajanje 
varstva med prvomajskimi počitnicami mora Svet zavoda CIRIUS Vipava potrditi ceno 
programa. Zbiranje prijav bo staršem posredovano predvidoma 12. aprila 2021 (zadnji vikend 
v aprilu, prvomajske počitnice, prvi vikend v maju). 
 
Pove, da je bil v skladu z dogovorom poslan dopis za možnost sofinanciranja počitniškega 
varstva na vse občine, iz katerih prihajajo učenci.  
 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 16. uri. 
 
                         
Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Janez Praček 

 

    


