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Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja  
          DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 11. KORESPONDENČNE SEJE 

                                                            OD 20. 8. 2019 DO 21. 8. 2019 

po e-pošti, telefonsko, osebno v tajništvu ali preko Spletne učilnice 

.  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dokumentov Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca in sklep o 

odpravnini,  Soglasje za poračun preveč izplačanega regresa ter dopis g. R.M.. 

 

K tč. 1 in 2. 

 

SKLEP 1: 

 

Svet zavoda se je seznanil z upokojitvijo ravnatelja g. R. M. z dnem 26.8.2019 in potrjuje naslednje 
dokumente: 
 

- Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca in sklep o odpravnini, 
- Soglasje za poračun preveč izplačanega regresa 
- Dopis g. R. M. 

 
 
Člani Sveta so glasovali tako, da so svoje glasove (ZA, PROTI ali VZDRŽAN) za sklep sporočili:  

- z odgovorom na to elektronsko sporočilo ali  

- preko elektronske pošte zdenka.kisovec@oszalog.si ali 

- s potrditvijo na Spletni učilnici Sveta šole ali 

- telefonsko na telefon 01/5473-230 Zdenka Kisovec ali  

- osebno v tajništvu šole pri ge. Zdenki Kisovec.  

 

Izid glasovanja je bil: 

Vseh članov sveta na tej seji: 8 (od 10ih članov). 
 
Glasovalo je 8 članov in sicer: 
 
- preko e-pošte: zdenka.kisovec@guest.arnes.si in/ali dejan.garbajs@gmail.com:  8 članov 
 
Izid glasovanja osmih članov je bil: 
 
      ZA :  8 članov 
      PROTI:  0  članov 
      VZDRŽAN:  0 član 
       NI GLASOVAL: 2 člana 
 
Ugotovitev 11. korespondenčne seje: 

 

Predlagan Sklep 1 je potrjen. 

 

Seja se je  zaključila 21. 8. 2019 ob 24.00 uri.      
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Priloge (objavljeno tudi na spletni učilnici Sveta šole):  

- Dopis g. R. M. z dne 19.8.2019 o upokojitvi, 
- Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve delavca in sklep o odpravnini, 
- Soglasje za poračun preveč izplačanega regresa, 
- Dopis g. R. M. 

 

 

Poslano po elektronski pošti:  

- članom Sveta zavoda 

- tajništvo OŠ Zalog 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:       Predsednik Sveta zavoda: 

Zdenka Kisovec                        Dejan Garbajs 

 

 

 

 

Št. dok.: 900-2/2019/53 


