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ZAPISNIK  IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI 

LJUBLJANI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

 

Seja je potekala v torek, 23.6.2020, ob 18. uri preko video konference (spletna aplikacija 

ZOOM).  

 

Poleg predstavnikov staršev sta bila na seji prisotna Jure Rabič, predsednik Sveta staršev in 

Marija Stergar, zapisničarka. Lista prisotnih je priloga zapisnika.  

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Imenovanje dveh (2) predstavnikov staršev (en predstavnik matične šole in en 

predstavnik podružnične šole) v Svet zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

 

Ad1) 

 

Prisotnih je bilo 11 od vseh 48 članov Sveta staršev za šolo in vrtec, zato Svet staršev ni bil 

sklepčen. 

 

Potrdil se je predlagani dnevni red.   

 

Ad2) 

  

Predsednik je predstavil kandidata za svet zavoda za podružnično šolo Dolsko, OŠ Janka 

Modra, Dol pri Ljubljani. To je g. Jernej Rebolj.  

Glasovanje, ki je bilo izvedeno za 2. seji Sveta staršev 27.5.2020, se razveljavi, ker sta bila za 

matično šolo OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, izvoljena 2 kandidata, ki sta prejela enako 

število glasov (ga. Anja Divjak in g. Iztok Kadunc). Kar pomeni, da je potrebno ponovno 

izvoliti tudi enega (1) predstavnika za matično šolo.  

Izglasovana (27.5.2020) predstavnica vrtca, ga. Vesna Lukežič, ostane predstavnica za Svet 

zavoda za vrtec.  

Sklep (pod Ad.3) iz 2. seje se prekliče, z izjemo predstavnice za vrtec.  

 

Člani razpravljajo o možnostih izpeljave ponovnih volitev in o možnostih spremembe Odloka 

o ustanovitvi, kjer je pod točko 21. določeno, da so volitve veljavne, če se jih je udeležila več 

kot polovica vseh članov sveta staršev. Ta sprememba po mnenju predsednika ni izvedljiva.  

 

SKLEP: Seja se prekine, ker ni sklepčnosti, zato se glasovanje ne izvede. Predsednik 

razloži, da bomo razmislili o novih možnostih izvedbe glasovanja. 

 



OPOMBA:  

 

Na 2. seji Sveta staršev (27.5.2020) volitve niso bile izvedene skladno s pravilnikom, ker se je 

imenovalo dva (2) predstavnika iz matične šole. Zato se v tem delu ta sklep (Sklep točke 3 

zapisnika iz 28.5.2020) razveljavi.  

 

Seja se je zaključila ob 18.30.  

 

 

 

Zapisala: Marija Stergar 

 

 

 

 

        Predsednik Sveta staršev:  

        Jure Rabič  

 


