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Št.: 900-1/2021/6-6 
Datum: 15. 4. 2021 
 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 

 

 
V četrtek, 15. aprila 2021 ob 16. 00 uri je potekala 3. 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, Katarina Berce, 
Tomaž Drnovšek, Barbara Vetrih Bolčina, Miro Teinovič, Veronika Marc, Petruška Velikonja, 
Matej Furlan, Alijana Celin, Irena Knez Bračko, Marketa Petrova, Branko Žejn, Ljubo Prhne, 
Boris Hočevar. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Erika Žgavec – opr., Mateja Ceket Odar – opr.,  Tanja 
Frankovič – opr.,  Mojca Kete Curk – opr., Katarina Jancheva, Simona Škrlj, Bojana Božič, Eva 
Čelhar. 
 
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 3. izredne seje. 
3. Cena počitniškega varstva. 
4. 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. Sejo Sveta staršev vodi Barbara Vetrih 
Bolčina, namestnica predsednika Sveta staršev. 
 
Točka 1 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z  12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 3. redne seje 
Sveta staršev. 
 
Točka 2 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 12  glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 3. izredne seje 
Sveta staršev. 
 
 
Točka 3 
 
Barbara Vetrih Bolčina pove, da bodo v CIRIUS Vipava izvajali varstvo med prvomajskimi 
počitnicami. Cena počitniškega varstva je bila sprejeta samo za zimske počitnice, to je 9 € za 
dneve od ponedeljka do petka, za celodnevno nastanitev pa 12 €. Zaradi potrebne organizacije 
ustanova potrebuje čimprejšnje soglasje k predlagani ceni, ki ostaja ista. 
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Alojzij Adamič pove, da bo zavod odprt za vikend pred prvomajskimi počitnicami (24. in 25. 
aprila 2021) ter prvomajske počitnice. Izjemoma je bil odprt 17. in 18. aprila 2021, zaradi 
izrednih razmer v družini 2 učenk (smrt in poškodba v družini). Tudi v naprej bomo v primeru 
izrednih razmer zavod odprli, kljub prisotnosti samo enega učenca. V mesecu maju bo zavod 
odprt dva vikenda, v skladu z Letnim delovnim načrtom. Vsi starši bodo o tem obveščeni. 
 
Alojzij Adamič starše seznani, da je bil v skladu z dogovorom poslan dopis za možnost 
sofinanciranja počitniškega varstva na vse občine, iz katerih prihajajo učenci. Povratne 
informacije smo dobili iz občin Ljubljana, Novo Mesto in Izola, in sicer:  
Občina Izola - ne sofinanciramo počitniškega varstva otrok. 
Občina Novo Mesto – vabljeni ste, da se javite na naše razpise za dodelitev sredstev. 
MO Ljubljana -Izvajalci so lahko le pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL.  Vaši prošnji 
po sofinanciranju vaših programov na MOL žal ne moremo ugoditi. 
 
Za spremljanje razpisov za sofinanciranje programov počitniškega varstva je zadolžena ga. 
Martina Žnidaršič, pomočnica ravnatelja. 
 
Z občino Vipava in Ajdovščina so se dogovorili za sestanek, katerega se bosta udeležila tudi 
predstavnika staršev, in sicer Janez Praček in Anja Kovšca Kosovel.  
Pove, da je bil dopis z omenjeno problematiko poslan tudi na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Zaenkrat imamo informacijo, da bo sestanek sklican v maju. Predlagal bo, da 
bi se ga udeležil tudi predstavnik staršev. Za naprej predlaga, da se sprejme cena za vse 
počitnice, dokler ne bo to sistemsko ali kako drugače urejeno. 
 
Starši so mnenja, da se cena potrjuje raje vsakič posebej in da tudi sami stopijo do županov.  
Alojzij Adamič jim bo poslal dopis od občin, v katerem je vse natančno zapisano.  
 
Mateja Kete Černe pove, da ustanova dela na programu, ki bi vsebinsko dopolnil in obogatil 
varstvo med počitnicami. Program vikend in počitniškega varstva smo poimenovali »Skupaj 
zmoremo več – kreativno preživljanje prostega časa«. Poslali smo prošnjo za prostovoljno 
sodelovanje in zbiranje materialnih sredstev raznim organizacijam, upokojencem, donatorjem. 
 
Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 14 glasov ZA, 0 PROTI) soglaša, da se izvaja varstvo v 
času prvomajskih počitnic 2020/21. Cena dnevnega varstva od 7.30 – 16. 30 ure znaša 
9 eur, za celodnevno nastanitev pa 12 €. 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 16. 45 uri. 
 
                         
Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Janez Praček 

 

    


