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Na podlagi 23. clena Statuta Zavoda RS za šolstvo, št. 001-1/2006-2, z dne 26.10.2006 in 1. clena
Sprememb in dopolnitev Statuta Zavoda RS za šolstvo, št. 001-2/2007-1, z dne 5.2.2007, direktor
izdaja

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o organizaciji in financiranju dela tujih uciteljev od

17.7.2008 do 31.8.2010

1. clen

V Sklepu o organizaciji in financiranju dela tujih uciteljev od 17.7.2008do 31.8.2010, št. 2663-3/2008-1, z
dne 17.7.2008 (v nadaljevanju: Sklep), se v prvem odstavku 4. clena za prvim stavkom doda besedilo:
», za šolsko leto 2009/10 pa 23 tujih uciteljev«.

2. clen

Besedilo prvega odstavka 5. clena Sklepa se s 1. 9. 2009 nadomesti z besedilom: »Za vodenje
dejavnosti Zavod RS za šolstvo imenuje šestclansko Komisijo za vodenje dejavnosti organizacije
in financiranja tujih uciteljev (v nadaljevanju: Komisija), ki jo sestavljajo:

o Katja Pavlic Škerjanc - predsednica,
o Bronka Straus,
o Kristina Kham,
o Maja Celestina.
o Domen Petelin
o Petra Mikulan
o Adam Julian Rudder«.

3. clen

Za 5. clenom Sklepa se doda nov, 5. a clen, ki se glasi: »Ministrstvo za šolstvo in šport ima pravico
s sklepom poseci v organizacijo projekta, kadar je to nujno potrebno in v skladu spropozicijami
nacionalnega razvojnega projekta«.

4. clen

Besedilo zadnje alinee 11. clena Sklepa se z dnem 27. 5. 2009 nadomesti z besedilom: »druge
obveznosti dolocene v pogodbi o mrežnem sodelovanju, št. 2663-3/2009-3, za izvedbo
vsebinskega podrocja v okviru projekta Sporazumevanje v tujih jezikih v okviru Operativnega
programa razvoja cloveških virov za obdobje 2007-2013«.



5. clen

Besedilu prve alinene 12. clena Sklepa se doda besedilo: »za 30. placni razred, pri cemer se
upoštevajo predpisi s podrocja sistema plac v javnem sektorju«.

6. clen

Ta sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa pricne veljati z dnevom podpisa.
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