
 
                  Osnovna šola Griže 

                     in 
                    POŠ Liboje 

 

  
                                             Griže 1a, 3302 Griže 
                                             tel.: (03) 620 92 40 

                                           faks: (03) 620 92 48 

 
Svet zavoda OŠ Griže                                                                                                            Griže, 29. 1. 2014 

Evid. št.: 

S K L I C U J E M 

2. korespondenčno sejo Sveta zavoda OŠ Griže, 

ki bo potekala od srede, 29. 1. 2014 (od 14. ure), do četrtka, 30. 1. 201 (do 14. ure). 

Dnevni red: 
1. Privolitev sveta OŠ Griže v nadomestno zaposlitev za čas odsotnosti kuharja. 

Obrazložitev: 

Vrsta delovnega mesta OŠ Griže- Kuhar  

Vrsta delovnega razmerja  Določen čas / predvidoma od 31. 1. 2014 do 
vrnitve delavca J. Z. iz bolniškega staleža. 

Opis del, ki jih bo delavec opravljal Dela v kuhinji . 

Obrazložitev predloga za objavo delovnega mesta Delavec od 2. 1. 2014 v bolniškem staležu, vendar 
je šlo za podaljševanje le tega iz tedna v teden.  
Notranje prerazporejanje ni več možno.    

Soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ) / številka, datum 

MIZŠ dalo soglasje pod številko 1000-41/2012/1 
dne 16. 1. 2014. 

Objava delovnega mesta na pristojnem zavodu za 
zaposlovanje 

Ni potrebna. Upošteva se 26. člen ZDR-1. 

Predlagani sklep:  

Svet šole daje soglasje k zaposlitvi delavca na delovno mesto OŠ Griže - kuhar za določen čas od 
predvidoma 31.1.2014 do vrnitve delavca J. Z. iz bolniškega staleža.  
  
 

                                                   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. 1. 2014, do 14. ure. 

 
Hvala za sodelovanje! 

 
Lep pozdrav 

                              Predsednica sveta zavoda: 
Martina Govejšek, prof. 
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