
Z A P I S N I K 
3. seje Sveta staršev, ki je bila 24. 11. 2021 
ob 18.00 na daljavo preko ZOOM aplikacije. 

 
 

Prisotni: Damir Kovačič, Karmen Pfeifer Lapuh, Branka Bibič, Manja Ostrelič, Jasmina 
Juratovec, Sonja Pangarčič, Barbara Srečković Žlak in ravnateljica Vesna Bogovič. 
Opravičeno odsotni: Jure Bostele, Mojca Iljaš, Barbara Kink, Robert Furar, Klementina 
Razpotnik, Kristina Klemenčič, Vanja Veselič, Andreja Marinič in Vlasta Kink. 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje 
2. Novoletno obdarovanje 
3. Razno 

 
 
K 1. točki 
Člani so zapisnik prejšnje (2.) redne seje prejeli po elektronski pošti.  
Sklep: Ker Svet staršev ni sklepčen (prisotnih sedem (7) od šestnajstih (16) članov), se 
točka prestavi za naslednjo sejo. 
 
K 2. točki 
Ravnateljica pove, da je za vrtec darilo že dorečeno: sadje, nekaj malo sladkega, igrača. V 
vrtcu imamo 88 otrok in vsi so se prijavili za darilo. V šoli imamo 221 učencev, do sedaj smo 
zbrali 157 prijav. Do sedaj smo imeli:  

 šal z logotipom, 

 knjiga, 

 ovratni šal, 

 skodelice z logotipom, 

 eni USB, drugi kolebnice, kocke, 

 kino vstopnica, 

 vstopnica Terme Paradiso, 

 vino vstopnica, 

 šolsko leto 2020/21 ni bilo zaradi epidemije covid-19. 
 

Od let nazaj, pa smo imeli še: 
o torbico za okoli pasu, 
o denarnica 
o karte, mikado, domine, mali šah, 
o torbica za CD in lonček 
o USB ključek, 
o naglavna baterija in vremenska postaja, 
o nahrbtnik. 

Do sedaj je bila cena vedno 5 €, kajti na količino smo uspeli pridobiti nekaj popusta.  
 
Predlogi Sonje Pangarčič: vstopnice za Terme Paradiso, USB ključek za višjo stopnjo. 



Predlogi Manje Ostrelič: svinčnik in blokec, lonček za pisala z logotipom, vrečka nahrbtnik, 
plastične zapestnice z napisom. 
 
Predlog Karmen Pfeifer Lapuh: sprostitveni pripomočki, ki so jih otroci zelo veseli. 
 
Predlog Branke Bibič: rubikova kocka. 
 
Sklep: novoletno darilo bo sestavljeno: 

o vrtec: igrača po izbiri vzgojiteljice, 
o mlajši učenci (od 1. do 5. razreda): antistres žogica in naglavna lučka 
o starejši učenci (od 6. do 9. razreda): 

1. predlog: zapestnica z napisom in USB ključek 
2. predlog: naglavna lučka in USB ključek 
3. predlog: naglavna lučka in zapestnica z napisom 

Realiziran bo predlog, ki bo skladen z višino prispevka. 
V vsakem paketu bosta še 2 pomaranči in neka mala sladkarija.  
 
K 3. točki 
Zaradi nesklepčnosti točka ni obravnavana. 
 
Datum: 25. 11. 2021  
Številka: 900-6/2021-2 
 
    Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 
Katja Ivanović                              Damir Kovačič 


