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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 7. KORESPONDENČNE SEJE 

                                                            OD 27.2.2019 DO 2.3.2019 

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

.  
 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev opisnega dela delovne ocene pomočnika ravnatelja, 

2. Zaprosilo ravnatelju glede namere o upokojitvi. 

 

K tč. 1  

SKLEP 1:   

Svet zavoda Osnovne šole Zalog potrjuje opisni del delovne ocene pomočnika ravnatelja g. A.K., 

ki je razvidna iz priloženega dokumenta »Ocenjevanje pomočnika (javni uslužbenec) - 

ocenjevalni list - 27.2.2019.pdf«. 

 

K tč. 2  

SKLEP 2:   

Svet zavoda Osnovne šole Zalog potrjuje vsebino dopisa za ravnatelja g. R.M., ki je razvidna iz 

priloženega dokumenta »R.M. - dopis - 24.02.2019.pdf«. 

 

Navodilo za glasovanje:  

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

posebej 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.  

 Glasove so oddali do vključno 2. 3. 2019 do 24:00 ure.  

 

Vseh članov sveta na tej seji: 10 

 

Glasovalo je 10 članov in sicer: 

 

- preko e-pošte: zdenka.kisovec@guest.arnes.si in dejan.garbajs@gmail.com:  9 članov 

- 1 (en) član ni glasoval  
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Izid glasovanja devetih članov je bil: 

 

 

Sklep 1., glasovali:  ZA :  8 članov 

                                  PROTI:  0  članov 

                                  VZDRŽAN:  1 član 

                                  NI GLASOVAL: 1 član 

 

Sklep 2., glasovali:  ZA :  9 članov 

                                  PROTI:  0  članov 

                                  VZDRŽAN:  0 član 

                                  NI GLASOVAL: 1 član 

 

 

Ugotovitev te korespondenčne seje: 

 

Predlagana 2 sklepa sta potrjena. 

 
Seja se je  zaključila 2. 3. 2019 ob 24.00 uri. 

 

Priloge (objavljeno tudi na spletni učilnici Sveta šole):  

- delovna ocena za g. A.K. 

- Dopis za g. R.M. 

 

Poslano po elektronski pošti:  

- članom Sveta zavoda 

- tajništvo OŠ Zalog 

 
 
 
 
 
 

Zapisnik zapisal:                             Predsednik Sveta šole: 

Zdenka Kisovec                          Dejan Garbajs 


