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Z A P I S N I K 
1. redna seja Sveta staršev Osnovne šole Bovec in vrtca Bovec,  

ki je bila v torek, 04.10.2022 ob 17-ih v jedilnici OŠ Bovec 
 

 
Prisotni: Denise Šuler Rutar,  Erik Cuder, Špela Mlekuž, Melita Žagar, Erika Šulin, Polona Bizjak, Martina Kenda, Nikita 
Kverh, Martina Mlekuž, Mateja Skok Kavs, Ana Zornik, Petra Wojčicki in Vesna Kovač 
 
Upravičeno odsotni: Aleksander Tapaj 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev novih članov Sveta staršev OŠ Bovec, izvolitev predsednika, imenovanje zapisnikarja 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje 
3. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2021/22 
4. Obravnava LDN za šolsko leto 2022/23 
5. Potrditev novega predstavnika staršev v upravni odbor Šolskega sklada OŠ Bovec 
6. Razno 

 
Točka 1:  

Najprej je potekalo glasovanje za potrditev novih članov, za zapisnikarja je bila predlagana Vesna Kovač in za 
predsednika Sveta staršev Erik Cuder. 

 Sprejet je bil naslednji sklep: 

SKLEP  1:  

Člani Sveta staršev so potrdili nov sestav, Vesna Kovač je bila potrjena za zapisnikarja in Erik Cuder je bil soglasno 
podprt za predsednika Sveta staršev. 

 

Točka 2: 

Pregled zapisnika prejšnje seje. 

 

SKLEP 2:  

Zapisnik prejšnje seje je bil pregledan. S strani staršev je bilo predlagano, da se še enkrat poda informacija o 
zbiranju starega papirja. Ravnateljica bo poslala obvestilo predstavnikom staršev in potem vsak svojemu razredu. 
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Točka 3: 

Ravnateljica Denise Šuler Rutar najprej pove, da so bili vsi cilji, ki so bili zapisani v LDN 2021/22 realizirani. Pove, da je 
s svojim delom v enem letu zadovoljna in pohvali učiteljski zbor, ki ji je pomagal pri tem. Povzame, da je bilo 
učencem ponujenih veliko interesnih dejavnosti, vse šole v naravi so se izvedele, učenci so se uspešno udeleževali 
tudi različnih tekmovanj in bili pri tem zelo uspešni. Lansko leto so se prijavili tudi na projekt Erazmus na katerega žal 
niso bili izbrani. Bodo pa poskušali še naprej.  

Točka 4: 

Ravnateljica predstavi LDN za šol. leto 2022/23. Izvajali se bodo vsi projekti, ki so se pričeli v lanskem šolskem letu ali 
že prej. Učiteljica Tjaša Klinkon je prevzela organizacijo šolske prehrane, šola se je prijavila na projekt kuhanja 
tradicionalne lokalne enolončnice. Tako kot lani, bodo učenci tudi letos pomagali v kuhinji. Naslednje leto se bo šola 
prijavila tudi v projekt Eko šola. Že peto leto se bo izvajal RAP, razširjeni program. Kot že vrsto let se bo izvajal projek 
Zdrava šola, ki jo vodi Marija Kravanja. Potekale bodo dejavnosti, kot je tradicionalni slovenski zajtrk, teden kuhanja. 
V lanskem letu je učiteljica Manuela Doles s svojim razredom sodelovala v projektu E-twinning, kjer komunicirajo 
preko zooma, pisem s celotno Evropo. Za lansko šolsko leto so mentorica in njeni učenci prejeli Nacionalni znak 
kakovosti. Projekt bo potekal tudi letos. Učiteljica Tjaša Klinkon bo vodila projekt 20 tednov do boljše prehrane v 
vrtcu in šoli. Kot v lanskem letu se bodo tudi letos odvijali dnevi, ki so jih poimenovali Šola malo drugače. En tak dan 
se je odvil že v tednu mobilnosti. Tudi letos bo potekalo sodelovanje s podjetjem Mahle Electric Drivers Bovec d.o.o., 
ki bo vodilo krožek tehnike v šestem in sedmem razredu. V letošnjem šolskem letu so planirane šole v naravi  in 
tabori v Soči, kot lansko šolsko leto. Starši smo vprašali zakaj vsi razredi ne grejo na tabor v Soči in ravnateljica 
obrazloži, da se za tabor v Soči odloči razrednik ali bo svoj razred peljal ali ne. Ravnateljica še enkrat poudari, da 
nadomestnega objekta za telovadnico šola ne rabi in da lahko kvalitetno telovadijo tudi sedaj, ker jih učitelja športa 
izvrstno motivirata. V letošnjem šolskem letu je interesnim dejavnostim dodana še folklora in zopet je zaživel pevski 
zbor OŠ Bovec. 

Točka 5: 

Za novega  predstavnika staršev v upravni odbor Šolskega sklada OŠ Bovec je bila predlagana Vesna Kovač. 

SKLEP 5:  

Za predstavnika v Šolski sklad OŠ Bovec je bila soglasno potrjena Vesna Kovač. 

 

Točka 6: 

Starši najprej vprašajo zakaj učenci v nekaterih razredih pri predmetu angleščina ne nosijo domov učbenikov, ampak 
morajo dostopati do njega preko računalnika. Ravnateljica obrazloži, da sta se učiteljici angleščine tako odločili, da 
učencem s tem zmanjšata težo torbe. Ravnateljica ob tem še pove, da če ima kdo od staršev/učencev problem z 
računalnikom, naj se javijo v šoli. 

Ravnateljica pove, da bo v naslednjem tednu potekala prireditev Drobtinica. Ta dan bo v šoli potekal spet dan malo 
drugače in ob tem prosi Erika, če lahko pomaga pridobiti nekaj lesenih palet. Starše prosi, da naj darujejo domače 
dobrote: marmelade, suho sadje…Učenci bodo imeli pred trgovino Mercator stojnice in 2x kratek nastop. 

Ana Zornik pohvali izvajanje angleškega jezika v blok urah na podružnični šoli v Soči, ker je bil to v lanskem šolskem 
letu problem. 
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Polona Bizjak vpraša kje se dobijo izgubljeni predmeti, ali obstaja kakšen prostor/karton v katerega se to pospravlja. 
Ravnateljica pove, da naj bi bil en karton za te stvari, vendar ni prepričana ali se dejansko uporablja ali ne. 

Vesna Kovač vpraša zakaj se pri jedilniku, ki je napisan, zamenjuje dneve npr. kar je na jedilniku v torek je v 
ponedeljek in potem obratno. Ravnateljica obrazloži, da do zamenjav jedilnika pride, ko imajo problem z bolniškimi 
odsotnostmi v kuhinji.  

Mateja Skok vpraša zakaj so šli na državno prvenstvo v gorskih tekih za OŠ samo starejši učenci in ne tudi mlajši, npr. 
5. razred. Ravnateljica pove, da ne ve, ker sta se za to odločala učitelja športa. Ko bosta prišla nazaj iz šole v naravi se 
bo pozanimala in podala odgovor. Pri tem pa pohvali Mathiasa Mlekuža, ki je postal državni prvak. 

Polona Bizjak še vpraša, da ali je to res, da si mora po novem vsak od učencev nujno izposoditi knjigo v šolski 
knjižnici. Ravnateljica pove, da je z letošnjim šolskim letom nova knjižničarka in da bo poskusila, da bi učenci več brali 
in eden od teh poskusov je tudi, da bi si vsi učenci izposojali knjige. 

Starši prosimo, da naj bo sistem Lopolis ažurno voden. Če starši plačamo to storitev, je prav, da so napovedi ocen, 
ocene.. vpisane ažurno. Ravnateljica pove, da je v lanskem šolskem letu za predmetno stopnjo potekalo u redu, za 
predmetno pa je bil problem. Ravnateljica obljubi, da bo opozorila učiteljski zbor na to problematiko. 

Ana Zornik pove, da na prireditvi ob koncu šolskega leta ni bilo prav, da učenci iz podružnične šole Soča niso bili niti 
omenjeni, čeprav so bili na prireditvi prisotni. Ravnateljica v svoj zagovor pove, da imajo v Soči in ravno tako na Žagi 
vsako leto svojo zaključno prireditev in zato so bili omenjeni na prireditvi samo učenci matične šole. Starši smo tudi 
mnenja, da bi zaključna prireditev, kjer učenci dobijo tudi pohvale za celotno šolsko leto, morala potekati popoldne, 
da bi se jo lahko udeležili tudi starši. Učencem je pomembno, da jih tudi straši vidijo, ko so pohvaljeni. S tem tudi 
pohvala dobi veliko večjo vrednost. Ravnateljica obljubi, da se bo potrudila, da bi zaključno prireditev izpeljali v 
popoldanskem času v kulturnem domu v Bovcu. 

 

Seja se je končala ob 19.25. 

Zapisnik napisala: Vesna Kovač  

     

     

 

 

 

 


