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Št.: 900-1/2021/8-1 
Datum: 30. 9. 2021 
 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 

 

 
V torek, 28. septembra 2021 ob 15. 00 uri je potekala 1. seja Sveta staršev v šolskem letu 
2021-22. Seja je potekala preko spletne povezave ZOOM. 
 
Seje so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Tjaša Krmelj Hlača, Janez Praček, Bojana 
Božič, Katarina Berce, Marketa Petrova, Oleksandra Zayets, Lejla Čehič, Anja Kovšca 
Kosovel, Barbara Vetrih Bolčina, Darja Gorup Poženel, Miro Teinovič, Franc Slokar, David 
Korenika, Irena Knez Bračko, Veronika Marc, Polona Salober, Rozika Urbanič, Vida Makuc 
Peternel, Katja Govekar. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Tomaž Drnovšek – opr., Mateja Ceket Odar – opr., Ljubo 
Prhne – opr., Erika Žgavec, Boris Hočevar, Irena Kranjc, Simona Stopar. 
 
Ostali prisotni: ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnice ravnatelja Mateja Kete Černe, Martina 
Žnidaršič, Marjeta Bratož. 

 
 
Ravnatelj pozdravi vse navzoče. Pove, da prvo sejo po Poslovniku skliče ravnatelj. Prisotnim 
se opraviči, zaradi prepozno poslanega vabila, ki ni v skladu s Poslovnikom Sveta staršev (8 
dni prej).  
Predlagani dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1.     Konstituiranje sveta staršev 2021/22. 
2.     Pregled in potrditev zapisnika 4. seje z dne 2. 6. 2021. 
3.     Letni delovni načrt 2021/22. 
4.     Razno 

 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 19 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 1. redne seje 
Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. 
 
Ravnatelj pove, da smo v skladu z ZOFVI-jem in Zakonu o varstvu osebnih podatkov pridobili 
od vsakega predstavnika v Svetu staršev Izjavo o izvolitvi in soglasje za obdelavo osebnih 
podatkov. Kdor obrazca še ni oddal, naj to stori čimprej in odda razredniku. 
 
Janez Praček pove, da seja ni bila sklicana v skladu s Poslovnikom Sveta staršev in dvomi v 
veljavnost. Prav tako meni tu Anja Kovšca Kosovel.  
 
 
 
Točka 1 
 
Ravnatelj pove, da moramo izvoliti predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika. Letos 
imamo prvič 4 predstavnike iz dislocirane enote Stara Gora, vseh skupaj pa je 26. Volitve so 
lahko tajne ali javne. 
 
 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Starši predlagajo, da se glasovanje za predsednika izvede javno. Podali so predloge, in sicer: 
Ljubo Prhne in Janez Praček. Janez Praček od kandidature odstopa, Ljubo Prhne je bil po 
pozivu za čas kandidature in glasovanja prisoten na seji. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 19 glasov ZA, 0 PROTI) potrdi Ljuba Prhneta za 
predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. 
 
Za namestnika sta predlagani Anja Kovšca Kosovel in Barbara Vetrih Bolčina. 
Za Anjo Kovšca Kosovel je glasovalo 15 članov, za Barbaro Vetrih Bolčina pa 4 člani. 
 
Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 15 glasov ZA, 0 PROTI, 3 VZDRŽANI) potrdi Anjo Kovšca 
Kosovel za namestnico predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. 
 
 
 
Točka 2 
 
Na zapisnik 4. redne seje 2020/21 ni bilo pripomb. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 19 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 4. redne seje 
2020/21. 
 
 
 
Točka 3  
 
Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22. Pove, da bomo v novem 
šolskem letu nadaljevali z izvajanjem vseh vzgojno izobraževalnih programov ter drugih 
programov s področja terapevtskega in zdravstveno-negovalnega področja. Z MIZŠ potekajo 
pogovori glede izgradnje novega centra. Starši boste prejeli anketo, kjer boste podali svoje 
predloge, kaj bi si želeli v novem centru. 
 
Ustanova bo v letošnjem šolskem letu omogočala varstvo otrok med vikendi, v kolikor bo 
prijavljenih vsaj 5 otrok, v skladu z načrtom, ki je objavljen v Letnem delovnem načrtu in je bil 
že poslan vsem staršem v vednost.  Pomočnica ravnatelja Martina Žnidaršič pove, da v 
primeru, da je načrtovan odprt vikend in še ni dovolj prijav, vse starše dodatno obvesti, če se 
mogoče še kdo prijavi. Barbara Vetrih Bolčina pove, da je ta način obveščanja zelo uredu.  
 
Ravnatelj pove, da bo med jesenskimi počitnicami potekalo varstvo, ob zadostni prijavi otrok. 
Sprejeti moramo soglasje k ceni počitniškega varstva. Predlagana cena je ista, to je 9 € za 
dneve od ponedeljka do petka, za celodnevno nastanitev pa 12 €.  Za naprej bodo ceno 
potrjevali sproti ter iskali druge možnosti financiranja, predvsem pa se borili, da se to sistemsko 
uredi. 

 
Sklep številka 3: 

Svet staršev CIRIUS Vipava (z 13 glasov ZA, 1 PROTI, 5 VZDRŽANI) potrjuje, da se izvaja 

varstvo v času jesenskih počitnic 2021/22. Cena dnevnega varstva od 7.30 – 16. 30 ure 

znaša 9 eur, za celodnevno nastanitev pa 12 €. 
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Anja Kovšca Kosovel izrazi željo, da jim glede odjave varstva v času počitnic ustanova pride 
naproti, saj vedno ne morejo dobiti zdravniškega potrdila.  
 
Pomočnica ravnatelja Martina Žnidaršič pove, da so bile upoštevane individualne potrebe. Želi, 
da starši otroke iz počitniškega varstva ne odjavljajo brez utemeljenega razloga, saj imajo za 
to že načrtovan kader. 
 
Vida Makuc Peternel pove, da so za njo te informacije precej nove in da je z nastanitvijo hčerke 
v Stari Gori zelo zadovoljna, saj prav zaposlene delavke ustvarjajo pozitivno vzdušje. Zanima 
jo, ali počitniško varstvo v Stari Gori deluje po istem sistemu? 
 
Ravnatelj pove, da gre v Stari Gori za bolnišnično nastanitev (24 ur). Med poletnimi počitnicami 
pedagoške delavke izvajajo določene vsebine v minimalnem obsegu. 
 
Anja Kovšca Kosovel predlaga, da se pod dolgoročne cilje, pod četrto alinejo posebej zapiše 
dokončno sistemsko ureditev potrebe po počitniškem varstvu. 
 
Barbara Vetrih Bolčina je vprašala, ali lahko pridejo starši na ogled fizioterapevtskih obravnav? 
 
Ravnatelj pove, da naj se za ogled obrne na vodjo terapij Ano Bajc. 
 
Ugotovitveni sklep: 
Svet staršev CIRIUS Vipava je seznanjen z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 
2021/22. 
 
 
 
Točka 4 
 
/ 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 17. 15 uri. 
                         
Zapisnik zapisala:                             Ravnatelj: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Alojzij Adamič 

 


