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Številka: 900-1/2015-12 

Datum: 26. 10. 2015 

 

S K L I C U J E M 

 

17. korespondenčno sejo Sveta zavoda OŠ Griže, 

ki bo potekala od ponedeljka, 26. 10. 2015 (od 10. ure), do petka, 30. 10. 2015 (do 10. ure). 

Dnevni red: 

 

1. Pridobitev soglasja Sveta zavoda OŠ Griž  k objavi delovnega mesta za zaposlitev: 

 

 0,75 DM kuhar IV (sredstva MIZŠ) in 0,25 DM kuhar IV (sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu) za nedoločen čas (nadomeščanje delavca, ki mu preneha delovno 

razmerje) 

  1 DM kuharski pomočnik za nedoločen čas (nadomeščanje delavca, ki mu preneha 

delovno razmerje) 

 0,15 DM čistilec II za nedoločen čas (povečanje deleža zaposlitve iz 0,40 DM na 0,55 

DM zaradi veljavnih normativov) 

 0,05 DM OŠ Učitelj predmetnega pouka za določen čas (povečanje deleža zaposlitve 

iz 0,95 DM na 1 DM zaradi povečanja učne obveze). 

 

 

Gradivo vsebuje: 

 Vloge z obrazložitvami k objavi delovnega mesta 

 Vabilo z glasovnico 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

Lep pozdrav 

                              Predsednica sveta zavoda: 

Martina Govejšek, prof. 
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GLASOVNICA 

Predlagani sklepi: 

Sklep št. 1:  

Svet šole daje soglasje k zaposlitvi 0,75 DM kuhar IV (sredstva MIZŠ) in 0,25 DM kuhar IV 

(sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu) za nedoločen čas (nadomeščanje delavca, ki mu 

preneha delovno razmerje). Soglasje velja z dnem, ko OŠ Griže pridobi soglasje ustanovitelja 

in MIZŠ.  

 

Sklep št. 2:  

Svet šole daje soglasje k zaposlitvi 1 DM kuharski pomočnik za nedoločen čas (nadomeščanje 

delavca, ki mu preneha delovno razmerje). Soglasje velja z dnem, ko OŠ Griže pridobi 

soglasje ustanovitelja in MIZŠ.  

 

Sklep št. 3:  

Svet šole daje soglasje k zaposlitvi 0,15 DM čistilec II za nedoločen čas (povečanje deleža 

zaposlitve iz 0,40 DM na 0,55 DM zaradi veljavnih normativov).  

 

Sklep št. 4:  

Svet šole daje soglasje k zaposlitvi 0,05 DM OŠ Učitelj predmetnega pouka za določen čas 

(povečanje deleža zaposlitve iz 0,95 DM na 1 DM zaradi povečanja učne obveze).  

 

 

 

                                                   ZA                                             PROTI 

 

 

 

Navodilo za glasovanje: 

Glasuje se tako, da se podčrta beseda »ZA« ali »PROTI«; s tem se izrazi Vaše strinjanje (ZA) 

oz. nestrinjanje (PROTI) s predlaganim sklepom. Ob tem navedite tudi datum in uro 

glasovanja. Prosim za Vašo povratno informacijo, torej glasovanje o predlaganem sklepu. 

Posredujete jo lahko pisno, po telefonu, faxu ali elektronski pošti, najkasneje do 30. 10. 2015, 

do 10. ure. 

 


