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Št.: 900-1/2021/9-1 
Datum: 22. 10. 2021 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV 

 
V petek, 22. oktobra 2021 je ob 17. 00 uri potekala 2. 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, Bojana Božič, Marketa 
Petrova, Katja Kosmač, Lejla Čehič, Barbara Vetrih Bolčina, Ljubo Prhne,  Franc Slokar, David 
Korenika, Irena Knez Bračko, Veronika Marc, Polona Salober, Vida Makuc Peternel, Erika 
Žgavec, Irena Kranjc. 
 
Kot opombo bi dodali, da nekateri starši niso bili prisotni ves čas seje, zato je tudi pri glasovanju 
prišlo do različnega števila glasov. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Tomaž Drnovšek – opr., Miro Teinovič – opr., Darja Gorup 
Poženel - opr., Anja Kovšca Kosovel – opr., Janez Praček, Katarina Berce, Oleksandra Zayets, 
Boris Hočevar, Rozika Urbanič, Mateja Ceket Odar, Simona Stopar. 
 
Ostali prisotni: ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnice ravnatelja Mateja Kete Černe, Martina 
Žnidaršič, Marjeta Bratož, predsednica Sveta zavoda CIRIUS Vipava Alenka Premrl Lemut. 
 
Predsednik Sveta staršev pozdravi vse navzoče in ugotovi, da smo sklepčni, saj je prisotnih 
14 članov Sveta staršev od 26ih. 
 
Predlagani dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje 2021/22, z dne 28. 9. 2021. 
3. Poraba sredstev zapuščine iz Pivke. 
4. Plačevanje varstva v času izven šolskega koledarja. 
5. Razno. 

 
 
Točka 1 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 14 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 2. redne seje 
Sveta staršev v šolskem letu 2021/22. 
 
 
Točka 2 
 
Predsednik Sveta staršev pove, da je bil v zapisniku 1. seje, točka 3, narobe izpeljan postopek 
pri sprejemanju Letnega delovnega načrta. Praviloma bi moral biti sklep z glasovanjem in ne 
ugotovitveni sklep. Predlaga, da se popravi in pravilno zapiše: 
Sklep številka 4:  
Svet staršev CIRIUS Vipava potrjuje Letni delovni načrt za leto 2021/22. 
 
Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 14 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 1. redne seje 
2020/21. 
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Točka 3  
 
Predsednik Sveta staršev pove, da je CIRIUS Vipava po pokojni ga. Amaliji Žele podedoval 
hišo v Pivki, katero so leta 2019 prodali. Celotna kupnina je šla na pol, za kar je CIRIUS dobil 
približno  59.000,00 eur. CIRIUS Vipava je leta 2019 kupil v bližini CIRIUS-a dve parceli, v 
vrednosti 13.900,00 eur. Denarna sredstva za nakup parcel so šla iz kupnine od hiše, ostalo 
je še 45.770,00 eur. Ta denar je na posebnem kontu. Sklep takratnega Sveta zavoda je bil, da 
se z denarjem od prodane hiše uredi igrišče na parceli.  
 
Predsednica Sveta zavoda pove, da so glede na dogodke, ki se odvijajo v smeri gradnje 
novega CIRIUS-a, na seji Sveta zavoda predlagali sprejetje dveh novih sklepov, in sicer:  

1. Sklep: del denarja od donacije iz Pivke se porabi za nakup kombija za prevoz učencev. 
2. Sklep: preostanek denarja od donacije iz Pivke in denar od prodaje starega kombija se 

nameni za ureditev igrišča na parceli. 
 
Ravnatelj pove, da se stvari okrog gradnje novega CIRIUS-a intenzivno dogajajo. Tedensko 
potekajo delavnice z arhitekturnim podjetjem OBRAT d. o. o., ki je že pripravilo osnovna 
izhodišča, na podlagi naših predlogov. Na delavnici sodelujejo predstavniki iz ministrstva ter 
predstavniki zaposlenih. V novembru je predvidena zoom konferenca, kjer bodo predlogi 
predstavljeni MIZŠ.  
Glede na potek dogodkov, ki se odvijajo v smeri gradnje novega centra meni, da bi bil velik 
poseg na parceli nesmiselen. Predlaga, da bi se denar porabilo za nakup novega kombija, ki 
ga ustanova nujno potrebuje. Parcelo bi uredili, vendar ne v taki meri kot je bilo sprva mišljeno. 
Najprej bi uredili podporni zid ter postavili varovalno ograjo. Denarna sredstva za to že imamo 
namenjena, vendar ne iz donacije. Za pomoč pri ureditvi se bomo obrnili tudi na obrtnike. 
 
Predsednik Sveta staršev je dejal, da glede na splošno zelo zadolženo finančno stanje v državi 
dvomi, da bo prišlo v kratkem do pričetka gradnje novega Centra.  
Predsednik  je mnenja, da se denar od donacije iz Pivke nameni izključno za ureditev parcele, 
za potrebe otrok, kot je bilo zapisano v sklepu. Učenci nimajo primernega igrišča, zelenica je 
utesnjena, Zavod nima telovadnice,… Predlaga, da se uredi poti, postavi ograje, zasadi 
naprimer dišavnice, grmovnice, drevesa, uredi senca, postavi igrala, da se uredi učilnica na 
prostem.  Nakup kombija  bi morali predvideti v finančnem načrtu. Denar za kombi naj se 
pridobi iz sredstev MIZŠ, donacij,…  
Predlaga, da se sprejme sklep, in sicer: 
Denarna sredstva po pokojni ga. Amaliji Žele se prioritetno porabi za ureditev učilnice na 
prostem. V primeru presežka denarnih sredstev se denar porabi za drugo izbiro. 
 
V razpravi so nekateri starši mnenja, da se igrišče in učilnico  uredi, vendar z manjšimi stroški, 
saj je smiselnost glede na to, da se bo zidalo nov zavod vprašljiva. Predlagajo premična igrala, 
ki bi se jih potem lahko preneslo na novo lokacijo. 
 
 
Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 9 glasov ZA, 4 PROTI, 1 VZDRŽAN) predlaga, da se 
denarna sredstva po zapuščini A. Ž. iz Pivke prioritetno porabijo za ureditev učilnice  na 
prostem. Preostanek denarja se porabi za drugo izbiro. 
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Točka 4 
 
Predsednik Sveta staršev pove, da smo se  starši, Svet Zavoda  in vodstvom pogovarjali, na 
kakšen način bi pridobili denarna sredstva za sofinanciranje počitniškega varstva. Dogovor je 
bil, da vodstvo šole pošlje dopis na občine iz katerih prihajajo učenci, kot prošnja za možnost 
sofinanciranja. Pove, da je bil odziv s strani občin različen, nekatere so sofinancirale v celoti, 
nekatere delno, večina pa se jih na pobudo ni odzvala.  
CIRIUS Vipava je pripravil poročilo o plačevanju varstva otrok in mladostnikov v času izven 
šolskega koledarja, ter višino sofinanciranja in subvencioniranja, ki je tudi priloga tega 
zapisnika. 
 
Predsednik Sveta staršev pove, da se mu zdi diskriminatorno, da javna šola za enak program 
varstva izstavlja različne višine računa iz razloga, da uporabniki izhajajo iz druge občine 
stalnega prebivališča. To je diskriminacija iz odsebnih okoliščin. 
Prav tako se mu ne zdi vredu, da ni prihajalo do razgovorov z posameznimi občinami na 
primerljiv način. Na nekaterih občinah se je pogovorov udeležil ravnatelj in predstavnik staršev 
iz te občine, na nekaterih le ravnatelj, … 
 
Ravnatelj pove, da na odločitve občin, koliko bodo pripevale nismo imeli vpliva. Najboljši model 
je imela občina Ajdovščina, in sicer, da je CIRIUS učencem zaračunal varstvo v celoti. Potem 
pa so starši sami dali vlogo na občini za povračilo stroškov varstva. Njihov model bomo za 
naslednje šolsko leto predstavili tudi drugim občinam, saj se je izkazal za najboljši.  
 
 
Točka 5 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 19. 15 uri. 
                         
Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Ljubo Prhne 

 

     
 


