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Št.: 900-1/2021/1-1 
Datum: 2. 2. 2021 
 

ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV 

 

 
V torek, 2. februarja 2021 ob 17. 00 uri je potekala 1. izredna 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, Erika Žgavec, Boris Hočevar, Petruška Velikonja ,Irena Knez Bračko, 
Tomaž Drnovšek, Barbara Vetrih Bolčina, Veronika Marc, Ljubo Prhne, Eva Čelhar. 
 
Kot opombo bi dodali, da nekateri starši za čas seje niso bili ves čas prisotni, zato je tudi pri 
glasovanjih prišlo do različnega števila glasov. 
 
Odsotni predstavniki Sveta staršev: Simona Škrlj – opr., Mateja Ceket Odar, Katarina 
Jancheva, Marketa Petrova – opr., Mojca Kete Curk, Branko Žejn, Matej Furlan, Miro Teinović, 
Alijana Celin, Tanja Frankovič – opr. 
 
Ostali prisotni: v. d. ravnatelj Alojzij Adamič, pomočnici v. d. ravnatelja Mateja Kete Černe in 
Martina Žnidaršič. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje 2020/21. 
2. Pravilnik o šolski prehrani. 
3. Plačevanje vikend varstva za vse učence. 
4. Cena počitniškega varstva (pon.-pet.) 
5. Razno. 

 
 
Sklep številka 1I: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 13 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 1. izredne 
seje Sveta staršev. 
 
 
 
Točka 1 
 
V Zapisniku 1. redne seje se popravi točka 3, tretji odstavek. Pravilno se glasi: Sprememba je 
tudi 18. členu, ki se nanaša na sklepčnost. Svet Staršev je sklepčen, če je prisotna polovica 
članov sveta staršev. 
 
Predlog staršev je, da se Poslovnik Sveta staršev, ki je bil sprejet na 1. redni seji da ponovno 
v pregled, zaradi nejasnosti nekaterih členov.  
 
 
Sklep številka 2I: 
Svet staršev CIRIUS Vipava (z 13 glasovi ZA, 0 PROTI) potrjuje zapisnik 1. redne seje 
Sveta staršev 2020/21. 
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Točka 2 
 
 
Stašem je bil poslan v pregled nov Pravilnik o šolski prehrani.  
 
Alojzij Adamič pove, da smo Pravilnik pripravljali skupaj z dietetičarko in je bil pregledan tudi s 
strani pravnega servisa in usklajen z zakonodajo.  
 
Ljubo Prhne je vprašal, ali so mišljeni kot uporabniki tudi zaposleni? 
Alojzij Adamič pove, da je to je vezano samo za šolsko prehrano za učence.  Za zaposlene je 
prehrana organizirana. Bomo preverili in po potrebi dopolnili.  
 
Ugotovitev: 
Svet staršev CIRIUS Vipava je seznanjen s Pravilnikom o šolski prehrani. 

 
 
 
Točka 3 in 4 
 

Alojzij Adamič pove, da je Svet zavoda na seji dne, 30. 11. 2020 obravnaval predlog cene 
počitniškega varstva za dneve od ponedeljka do petka. Sklep sveta zavoda je bil, da se 
skladno z določili 66. člena ZOFVI pridobi zahtevano mnenje Sveta staršev, zato je bila danes 
sklicana izredna seja. Vse to vpliva na možnost izvajanja počitniškega varstva. Dokler predlog 
ni sprejet in potrjen, ustanova nima pravne podlage za izvajanje in ustrezno zaračunavanje 
storitve. Namreč, če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, bi izvajali varstvo med zimskimi 
in drugimi počitnicami. To bi bila nadstandardna storitev. Zaradi potrebne organizacije (prijave 

učencev, kadrovska organizacija) potrebujemo čimprejšnjo potrditev predloga. 

Sledila je razprava in podajanje razlogov za in proti. Starši so mnenja, da je varstvo med 
počitnicami njihova osnovna potreba in ne nadstandard, kot ga poimenuje ministrstvo.  
Starši se ne strinjajo z novo višjo ceno počitniškega varstva. Razlogi so predvsem težki časi v 
katerih smo zaradi epidemije. Dvig cene z 4,00 € na 9,00 € zanje v tem trenutku ni sprejemljivo. 
Po njihovem mnenju je to le neka umesna pot. Potrebna bo sistemska rešitev, na katero že 
dalj časa opozarjajo (delovna skupina, sestanki z Varuhom človekovih pravic, MIZŠ, 
ministrstvo za socialo). 
 
Starši predlagajo, da se poišče dodaten vir financiranja, da se ustanova in starši obrnejo na 
župane in jim predstavijo problem.  
 
Alojzij Adamič se strinja s predlogom pri iskanju skupnih rešitev. Pove, da bomo staršem 
pomagali tudi na podlagi individualnih izraženih potreb (socialni status). Možnosti so pa tudi s 
strani namenskih donacij. 
 
Predlagan sklep: svet staršev daje soglasje k predlogu nadstandarden storitve, da se 
počitniško varstvo izvaja po ceni 9 eur za dnevno varstvo od 7.30-16.30 ure in celodnevno 
nastanitev 12 eur. To je polna cena, od katere se odbijejo prispevki lokalne skupnosti, 
donatorjev.. 
 
Sledilo je glasovanje. Prisotnih je bilo 11 staršev od 23. Za predlagano ceno so glasovali 4, 
proti 5, 2 člana sta bila vzdržana.  
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Ugotovitev: predlog cene počitniškega varstva (pon.-pet.) ni bil potrjen (nesklepčnost). 

Starši apelirajo na vodstvo, da pripravi dopis za občine, glede možnosti financiranja 
počitniškega varstva.  

 
Alojzij Adamič pove, da je plačevanje vikend varstva zgolj informacija za starše o seznanitvi. 
Svet zavoda je na seji dne, 30. 11. 2020 sprejel sklep o plačevanju vikend varstva za vse 
učence, in sicer:  

 dnevno varstvo...............18,00 € 

 nočitev........................... 15,00 € 

 nastanitev .......................33,00 € 
 
Ugotovitev: Svet staršev se je seznanil s plačevanjem vikend varstva za vse učence. 
 
 
 

Točka 5 

 

 

Boris Hočevar je predlagal, da se pripravi natančnejše podatke za doplačevanje vikend 
varstva, s katerimi bodo odšli na občine. 

 
 
 
 
Seja sveta staršev se je zaključila ob 18. 45 uri. 
 
                         
Zapisnik zapisali:                             Predsednik sveta staršev: 
Lilijana Volk, tajnik VIZ VI                         Janez Praček 
 

    

   

  


