
ZAPISNIK 
 
 

2. korespondenčne seje Sveta šole, ki je potekala preko  e-pošte  in telefonsko  
od  ponedeljka, 29.8.2016,  do srede, 31.8.2016, do 10. ure.  

 
 
Glasovali:  -  Aleš Volčanšek, Dušan Šiško,  Nataša Škrabar, Helena Drakulič, Vesna Mirt,        
                       Bojana Dimc, Zorica Kerin, Miroslav Vidmar, Mateja Cvetkovič, Miloš Kukovičič   
                       Andreja Rihter. 

  
                   
 
Dnevni red: 
 
Točka dnevnega reda: 
 
 

1.        Imenovanje Pritožbene komisije  
  
         
 
 
K 1. točki 
 
Na 11. seji Sveta šole, ki je potekala 30.5.2016, smo sprejeli sklep o imenovanju Pritožbene 
komisije na korespondenčni seji. 
 
Svet šole je  na februarski seji zaradi prenehanja mandata nekaterih članov (upokojitev, 
prenehanje statusa učencev, odstopne izjave) Pritožbene komisije v zvezi z 
uresničevanjem pravic in dolžnosti otrok potrdil nadomestne člane, ki so jih predhodno 
predlagali predstavniki staršev na seji Sveta staršev in učiteljski zbor. Ker je celotni 
komisiji z 31. 8. 2016 potekel mandat, je bilo potrebno imenovati nove člane ali še en 
mandat zaupati starim članom.  
  
Učiteljski zbor je na sestanku, ki je potekal 23.5.2016, sklenil, da  ponovno predlaga 
sedanje člane predstavnikov strokovnih delavcev šole (Marta Kožar, Bojan Mesarič, 
Helena Drakulič, Suzana Pacek, Rebeka Žnideršič in Urška Katić).  
  
Na seji Sveta staršev, ki je potekala 26.5.2016,  predlagana člana (Igor Martinčič, Katja 
Šribar) še nista bila potrjena, saj sta bila odsotna. Na seji Sveta staršev, ki je potekala 
6.6.2016, sta bila potrjena . 
 
Ponovno je bila  predlagana predstavnica sosednje šole (OŠ Leskovec): Klavdija Mirt, na 
novo pa  Milena Petan (OŠ Brestanica). 
 
Glasovanja se je udeležilo vseh 11 članov Sveta šole. 10  jih je glasovalo preko e-pošte, 1 
član  po telefonu. 
 
S predlaganim sklepom SOGLAŠA vseh 11 članov Sveta šole. 
 
 



SKLEP 60: Svet šole je na 2.  korespondenčni  seji ponovno imenoval člane Pritožbene 
komisije v sestavi:  
 
-    predstavniki strokovnih delavcev šole:  Marta Kožar, Urška Katić, Bojan Mesarič, 
Helena Drakulič,  Suzana Pacek  in  Rebeka Žnideršič; 

 
-      predstavnika staršev: Igor Martinčič, Katja Šribar; 

 
-     predstavnica sosednje šole (OŠ Leskovec): Klavdija Mirt    

 
in  imenoval novo predstavnico sosednje šole (OŠ  Brestanica): Milena Petan 

 
Mandat Pritožbene komisije se prične s 1.9.2016, konča pa z 31.8.2020. 
 
 
 
 
 

                                                                             Predsednica Sveta šole : 
                                                                                                               Andreja RIHTER 

 


