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Zapisnik 
 
2. sestanek sveta staršev, ki je potekal  korespondenčno od četrtka, 18. 10. 2018 od 7.00 ure do ponedeljka, 22. 
10. 2018  do 12.00 ure.  

Na sestanku je sodelovalo 17 članov sveta staršev 

Dnevni red:  

1. Volitve nadomestnega predstavnika staršev v svetu šole 

Obrazložitev:  

Člani sveta staršev so se na 1.sestanku sveta staršev, 24. 9. 2018, seznanili z odstopom Nežke Brglez kot 

predstavnice staršev v svetu šole.  Člani sveta staršev so na tem sestanku sprejeli sklep 5/1: Člani bodo volitve 
nadomestnega predstavnika staršev v svetu šole izvedli korespondenčno. 
 
Člani sveta šole so na svojem 12. sestanku sveta šole, 26. 9. 2018, sprejeli dva sklepa:  
Sklep 7/12: Svet šole je sprejel odstop Nežke Brglez.  

Sklep 8/12: Svet šole poziva svet staršev, da izvede nadomestne volitve za izvolitev enega predstavnika 
staršev v svet zavoda za dobo tega mandata. 
 
Predsednica sveta staršev, Željka Kitić je pozvala predstavnike oddelčnih skupnosti, da pozovejo starše k 
predlaganju kandidatov. Prejela je dve kandidaturi, njuna soglasja ter kratko predstavitev.  
 
Predlagana kandidata: 
1. Jure Jovanovič 
Jure Jovanovič, rojen 22. 3. 1978, stanujoč Ribniška ulica 25, oče treh otrok (11, 7 in 4 leta – prva dva obiskujeta OŠ 
Vide Pregarc), uni. dipl. pravnik  
  Zaposlen na Državnem odvetništvu RS (pred 20. 11. 2017 se je organ imenoval Državno pravobranilstvo RS) od 1. 
1. 2017. S 1. 3. 2018 imenovan za državnega odvetnika. Po zaključeni ljubljanski pravni fakulteti leta 2003 se je 
zaposlil v Slovenski vojski. Najprej je bil napoten na Šolo za častnike, od leta 2005 pa je delal kot pravnik na 
Generalštabu Slovenske vojske na različnih dolžnostih, med drugim je bil 5 let načelnik oddelka za delovnopravne 
zadeve. Več kot 10 let je bil namestnik predsednika disciplinske komisije MORS. V letu 2007 je pol leta opravljal 
delo na Kosovu kot TASK FORCE WEST LEGAD – KFOR. Udeležil se je več usposabljanj in konferenc v tujini s področja 
prava oboroženih spopadov.  
V prostem času se ukvarja z družino, vrtička in telovadi.   
2. Karmen Kunaver 
Sem Karmen Kunaver, mama treh deklet, ki obiskujejo 2., 3. in 4. razred na naši šoli. Po izobrazbi sem diplomirani 
ekonomist, zaposlena pa sem v telekomunikacijskem podjetju. V prostem času rada berem, kolesarim in plavam, 
predvsem pa se zelo rada družim z družino in s prijatelji.  
Glede na to, da bom še kar nekaj časa zelo vpeta v dogajanja povezana z našo šolo, me zanima vse kar se na šoli 
dogaja. Predvsem me zanima vzgojno-izobraževalno delo in problematika na tem področju, šolski red in pravilniki, 
izbor nadstandardnih programov, kakšni so pogoji in kriteriji glede subvencioniranja taborov in šole v naravi, 
zbiranje in poraba sredstev v šolskem skladu, …    
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Za volitve nadomestnega predstavnika staršev v svet zavoda Osnovne šole Vide Pregarc, ki se izvajajo od dne, 18. 
10. 2018 do 22. 10. 2018. 
 
Voli se 1 kandidata. 
Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred priimkom in imenom kandidata. Volilec lahko obkroži samo 
toliko kandidatov kot se jih voli (1). Glasovnica, na kateri bo obkroženo več kot 1 (z besedo en) kandidat, bo štela za 
neveljavno. 
 
Predlagana kandidata: 

1. Jovanovič Jure 
2. Kunaver Karmen 

 
 
Glasovanje: 17 sodelujočih, 10 glasov za Jureta Jovanoviča, 7 glasov za Karmen Kunaver. 
 
Sklep 2/1: Za predstavnika staršev v svetu šole je bil izvoljen Jure Jovanovič. 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 
 

Željka Kitić,  
predsednica Sveta staršev 

 
 
 
 
 
 

Zapisnik je bil potrjen na 4. sestanku sveta staršev, 14. 3. 2019. 
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