
 
 
 
 
 
 

1 
 

Št.: 900-1/2019/3-1 
Datum: 16. 10. 2019 

 
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 

 
V torek, 15. oktobra 2019 ob 15. uri je v CIRIUS Vipava potekala 1. seja Sveta staršev v 
šolskem letu 2019-20. 
 
Sestanka so se udeležili predstavniki Sveta staršev: Mojca Kete Curk, Simona Škrlj, Magda 
Lozar, Martina Lipovž (prihod 15.40), Mateja Ceket Odar, Anja Kovšca Kosovel, Ljubo Prhne, 
Petruška Velikonja, Nevenka Meklav (prihod 15.30), Veronika Marc, Branko Žejn, Hejdi Koren 
Corel, Alijana Celin, Gregor Lavrenčič, Janez Praček. 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Kristina Bratina, socialna delavka Lilijana Tomažič, pomočnici 
ravnateljice Martina Žnidaršič in Urška Doblehar. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Dejan Colja, Erika Žgavec, Barbara Bolčina, Borut Pertot, 
Miroljub Teinović, Nina Weiner. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za šol. l. 2019/20. 
2. Analiza ankete o potrebah po varstvu otrok. 
3. Predlog za spremembo Poslovnika Sveta staršev. 
4. Aktualne zadeve (Varuh človekovih pravic). 
5. Razno. 

 
 
Ravnateljic je uvodoma povedala, da se ji ni zdelo korektno, ker je predsednica Sveta staršev 
ga. Mojca Kete Curk sklicala sestanek Sveta staršev v ponedeljek, 7. 10. 2019, saj glede 
datumov nista bili usklajeni. Z datumom se ravnateljica ni strinjala, saj meni, da so se za datum 
prepozno odločili. Pove, da prvi sklic opravi ravnatelj, kar pa ni v skladu s Poslovnikom Sveta 
staršev CIRIUS Vipava, zato je predlagala, da se tudi to obravnava na današnjem sestanku. 
 
Ga. Magda Lozar je povedala, da so bili sestanki Sveta staršev na isti dan kot zbor staršev, 
dvakrat letno in želi, da bi bilo tako tudi v naprej. Z njo se strinja tudi g. Ljubo Prhne in predlaga, 
da so sestanki Sveta staršev na isti dan pred zborom staršev.  
 
Ravnateljica pove, da je bilo oblikovanju sveta staršev v preteklosti neusklajeno z zakonodajo. 
Že v preteklem letu smo uredili nekatere postopke, nekatere stvari pa je še potrebno uskladiti. 
 
 
Ravnateljica najprej predlaga sprejem dnevnega reda. Ob tem pojasni, da prvi sklic Sveta 
staršev opravi ravnatelj, kar pa ni pravilno napisano v Poslovniku Sveta staršev CIRIUS Vipava 
in predlaga, da se to obravnava pod točko 4.  
 
G. Prhne predlaga, da se pod prvo točko obravnava konstituiranje Sveta staršev in imenovanje 
predsednika. 
 
Ga. Mojca Kete Curk poda pisno odstopno izjavo z mesta predsednice Sveta Staršev. 
 
G. Ljubo Prhne pove, da je bil predsednik Sveta staršev do sedaj imenovan za obdobje štirih 
let, kar se mu zdi smiselno, saj je bil tudi sam predsednik 4 leta in v tem času pridobil dovolj 
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izkušenj za vodenje ter dobro spoznal delovanje ustanove. Predlaga, da damo volitve novega 
predsednika pod točko 1.  
 
Ravnateljica predlaga, da  pod točko 1 obravnavamo konstituiranje sveta staršev  ter 
imenovanju predsednika Sveta Staršev, ostale tečke dnevnega reda sledijo kot je bilo 
predvideno. 
Pod točko 2 obravnavamo Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20, informacije v zvezi s 
prihodom Varuha človekovih pravic pa pod točko 5. 
 
Sklep številka 1: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (13 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 1. 
redne seje Sveta staršev s predlaganimi točkami. 
 

 
 
K točki 1 
 

Predsednica Sveta staršev ga. Mojca Kete Curk je podala pisno odstopno izjavo z mesta 
predsednice Sveta staršev.  

Člani Sveta staršev so se z njenim predlogom strinjali in so ga soglasno potrdili. 

Sklep številka 2: 
Svet staršev CIRIUS Vipava soglasno (12 glasov ZA, 0 PROTI) potrjujejo odstop ga. 
Mojce Kete Curk z mesta predsednice Sveta staršev. 
 

Ravnateljica pove, da moramo izvoliti novega predsednika Sveta staršev. Volitve so lahko 
javne ali tajne. G. Prhne predlaga, da so javne. Ravnateljica pozove k predlaganju kandidatov.  

Starši so predlagali za predsednika Janeza Pračka, za njegovega namestnika pa Ljuba 
Prhneta. Oba sta se s kandidaturo strinjala in izvedene so bile javne volitve. 

Sklep številka 3: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (13 glasov ZA, 1 VZDRŽAN) potrjujejo za predsednika 
Sveta Staršev ga. Janeza Pračka. 
 
Sklep številka 4: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (13 glasov ZA, 1 VZDRŽAN) potrjujejo za namestnika 
predsednika ga. Ljuba Prhneta. 
 

Ravnateljica pove, da po trenutno veljavnem Poslovniku traja mandat predsednika štiri leta. G, 
Prhne ugotavlja, da je bila ga. Mojca Kete Curk predsednica tri šolska leta, zato bosta novo 
izvoljena predsednik in namestnik eno šolsko leto.  
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K točki 2 
 
Predsednik Sveta staršev g. Janez Praček je povedal, da je bil Letni delovni načrt za leto 
2019/20 predstavljen že na zboru staršev. Starše poziva k mnenju.  

Ga. Anja Kovšca Kosovel je povedala, da je bil Letni delovni načrt 2019/20 že potrjen na seji 
Sveta zavoda, preden so ga starši obravnavali ter da to ni v skladju z zakonodajo, da je bil 
Letni delovni načrt že sprejet na seji Sveta zavoda, brez mnenj Sveta staršev. 

Ravnateljica pove, da je to ena od nepravilnosti pri sklicih Sveta staršev, ki jih je potrebno 
urediti, zato je prvi sklic Sveta staršev težko uskladiti z Zborom staršev. Predsednica Sveta 
staršev je s tem seznanjena.  

Ga. Magda Lozar je mnenja, da bi za predvidene dneve zaprtja vseeno poslali staršem 
povpraševanje za varstvo. Poteka razprava o smiselnosti tega predloga. 

G. Ljubo Prhne je vprašal, kako je s pediatrom, saj se je dosedanja pediatrinja upokojila? 

Ravnateljica pove, da se že od junija intenzivno dogovarjamo z Zdravstvenim domom 
Ajdovščina o nadomestnem pediatru. Zdravstveni dom Ajdovščina si ves čas prizadeva, da bi 
nam zagotovil pediatra, vendar ga tudi oni ne uspejo dobiti. Že vse od marca tudi neformalno 
iščemo pediatre, vendar jih primanjkuje na trgu dela. Pove, da smo dali razpis za zaposlitev 
pediatra za polovični delovni čas, kot imamo priznano delovno mesto v Splošnem dogovoru. 
Z novim šolskim letom smo preko ZD Ajdovščina začeli sodelovati z dr. Mitjo Štrukljem, ki je 
sicer zdravnik družinske medicine. V CIRIUS bo prihajal 1 x tedensko po 6 ur. Ga. Hejdi Koren 
Corel je povedala, da ni bila obveščena o odhodu pediatrinje in je imela problem z zagotovitvijo 
zdravil. Ravnateljica prosi, da ji točno pove, kdaj je imela težavo, da bo primer raziskala. Gospa 
Corel meni, da to ni potrebno, ker je že vse uredila. 

Tudi nekateri drugi starši so bili mnenja, da bi morali biti obveščeni o odhodu pediatrinje. Hkrati 
povedo, da se zavedajo, da je za obveščanje pristojen ZD, ki pa je zagotovil nadomestnega 
zdravnika. Ravnateljica pove, da si še vedno prizadevajo za ustrezno nadomestilo pediatrinje. 
Socialna delavka ga. Lilijana Tomažič je povedala, da je v pripravi dopis za starše, kjer 
predlagajo prepis k novemu zdravniku. 

Ga. Mateja Odar Ceket je pohvalila razširjen program šole. 

G. Gregor Lavrenčič je povedal, da njegova hčerka zaradi epilepsije ne hodi več na pohode in 
se mu to ne zdi v redu. Ravnateljica pove, da je za presojo glede varnosti udeležbe na 
posamezni dejavnosti zadolžena zdravstvena služba in da je treba upoštevati strokovno 
mnenje glede varnosti. 

Ravnateljica je povedala, da se trudimo, da so otroci vključeni v širše socialno okolje. Naredili 
smo tudi analizo, v katero dejavnost je vključen kakšen otrok. Je pa res, da je veliko otrok, 
zaradi zdravstvenih stanj manj udeleženih v različnih aktivnostih. Starše poziva, da se obrnejo 
na razrednike, ki urejajo individualiziran program in interesno dejavnost prilagodijo otrokovi 
zmožnosti.  

Ga. Petruška Velikonja pove, da se ji zdi smiselno, da se dejavnosti prilagajajo zdravstvenemu 
stanju otroka. 
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Ga. Mojca Kete Curk je prebrala sporočilo ga. Barbare Vetrih Bolčina, ki se sprašuje, kako 
zmorejo strokovni delavci kvalitetno opravljati svoje delo, poleg vseh naštetih nacionalnih in 
mednarodnih projektov, v katere je vključen CIRIUS?  

Ravnateljica razloži, da se nekatere projekte kot npr. Naša mala knjižnica opravi znotraj pouka, 
druge izven pouka, nekatere pa izven delovnega časa, kot npr. projekt PDU, za katerega 
imamo financirane zaposlitve. Preko projekta Erasmus+ strokovni delavci prinesejo znanje iz 
tujine, ki je zelo pomembo za našo ustanovo.    

Sklep številka 5: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (15 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da je seznanjen z Letnim 
delovnim načrtom za šolsko leto 2019/20. 
 
 

K točki 3 
 
Socialna delavka Lilijana Tomažič je predstavila analizo ankete, ki so jo pripravili na pobudo 
delovne skupine staršev, za potrebe odprtosti centra. Zbrali so 53 odgovorov.  
Rezultati ankete so priloga tega zapisnika. 
 
Ravnateljica staršem ponovno pojasni, zakaj je prišlo do zaprtosti in ponovno povzame do 
sedaj opravljene korake. 
 
 
Sklep številka 6: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (15 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da je seznanjen z 
vsebino ankete. Z odprtostjo se še naprej ukvarja delovna skupina staršev v obstoječi 
sestavi, v sodelovanju z CIRIUS-om. 
 
Ravnateljica želi, da delovna skupina staršev sodeluje tudi z vodstvom Centra. 
 
 
 
K točki 4 
 
Ravnateljica je predlagala spremembo 4. točke Poslovnika Sveta staršev, ki je nejasno 
napisana. Pridobila je tudi pravno mnenje Šolskega pravnega servisa. 
 
Predlog spremembe 4. točke se glasi:  
Na začetku vsakega šolskega leta ravnatelj/ica poskrbi vse potrebno in skliče ter vodi prvi sklic 
Sveta staršev, dokler ne pride do konstituiranja.  
Konstituiranje nastopi s potrditvijo mandatov članov Sveta staršev in potrditvijo predsednika 
Sveta staršev, če mu mandat še ni potekel. 
Volitve predsednika/ice sveta in njegovega namestnika so lahko tajne ali javne. Člani sveta 
sprejmejo sklep o načinu glasovanja, oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika/ice 
sveta in njegovega namestnika.  
Predlog kandidata lahko poda vsak član sveta staršev, predlagani kandidat pa ustno potrdi 
soglasje s kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se zapiše v zapisnik.   
 
Sledi daljša razprava. 
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Sklep številka 7: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (15 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da CIRIUS pošlje članom 
Sveta staršev v Pregled Poslovnik Sveta staršev s predlaganimi spremembami ter 
pravno mnenje Šolskega pravnega servisa. Dokončno odločitev se sprejme na naslednji 
seji.  
 
 
 
K točki 5 
 
Ravnateljica pove, da je napovedal obisk v CIRIUS Vipava Varuh človekovih pravic g. Peter 
Svetina, skupaj s sodelavci ter tudi poslanko Evo Irgl. Prvotno so napovedali 21. oktober 2019, 
uradnega obvestila s strani kabineta varuha pa še nismo prejeli. Gre za pobudo s strani 
samega varuha človekovih pravic. Ravnateljica je predstavnike staršev z morebitnim obiskom 
seznanila že na seji Sveta zavoda in podali so pobudo, da bi o tem spregovorili tudi na seji 
Sveta staršev. 
 
Janez pove, da je prvič slišal kako je sploh prišlo do problema zapiranja zavoda za čas počitnic, 
dela prostih dni in vikendov in da je vedno znova potrebno spomniti na to (2013). Naj se to 
vedno znova ponavlja. Da je bilo to enkrat brezbrižno narejeno in da nosi posledice. Morda je 
tudi to tema ob obisku varuha. Morda se izpostavi kako je delovalo pred 2013. 
 
Anja opomni tudi na dejstvo, de je varuh zaščitnik naših pravic in pravic naših otrok. In da je 
tema odprtosti le začasno rešena in da naj se išče sistemske rešitve. Prav je da je varuh 
obveščen o tem da si želimo sistemske rešitve, ki pa naj ne bo breme staršev.  
Janeza je zanimalo, kako naj bi ta obisk sploh potekal? Kako naj bi starši sploh prisostvovali. 
Dogovorimo se za tri predstavnike in sicer Janez Praček, Anja Kosovel Kovšca, Ljubo Prhne. 
Vsebino, ki jo želimo starši sporočit bi dorekli preko mailov.  
 
Ravnateljica pove, da pričakuje, da bodo starši svoje dogovore posredovali tudi vodstvu 
Centra, saj ima iz preteklosti tudi slabe izkušnje. 
 
Sklep številka 8: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (15 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da na srečanju Varuha 
človekovih pravic v CIRIUS Vipava starše predstavljajo predstavniki staršev v Svetu 
zavoda.  
 
Sklep številka 9: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (15 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da o vsebini sporočila 
se bomo dogovarjali v skupnem elektronskem dokumentu. V dogovarjanje vključimo 
tudi vodstvo CIRIUS Vipava. 
 
Sklep številka 10: 
Svet staršev CIRIUS Vipava z (15 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje, da v skladu s 6. členom 
Poslovnika sveta staršev, dosedanjo predstavnico staršev Mojco Kete Curk v sestavi 
Sveta staršev zamenja novi predstavnik Janez Praček.  
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K točki 6 
 
Pomočnica ravnateljice Urška Doblehar predstavi nov protokol prijave otrok v varstvo in ali 
nočitev. Starše želi obvestiti o tem predvsem zato, da bodo posamezne namestitve potekale 
bolj dosledno, ker se lahko pojavljajo večje organizacijske težave. S tem ko sprejmemo otroka 
v varstvo, sprejmemo tudi odgovornost, da bo zanj dobro poskrbljeno in da bo na ta dan dovolj 
zaposlenega kadra. Zato želijo, da se varstvo pravočasno najavi. Sprejemajo možnost izrednih 
situacij. O protokolu sezani starše, bodo pa starši obvestilo prejeli tudi domov v dnevnikih otrok. 
 
Anja vpraša, če je potrebno podaljšano bivanje tudi vedno podaljševati, ali se to stori 
avtomatično.  
 
Pomočnica ravnateljice pojasni, da lahko otrok ostane v podaljšanem varstvu, do takrat, ko je 
tam prijavljen, najkasneje do 16.30. 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 18:40 uri. 
 
                         
Zapisnik zapisala:                             Ravnateljica 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Kristina Bratina 
 

                                   

    


