
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UL    Obrazec št.: 4

Oddelek:  Datum: 

NAJAVA POTREBE PO SKLENITVI

PODJEMNE / AVTORSKE POGODBE

Predlagatelj   predlaga dekanji prof. dr. Petri Evi Forte

Tavčer,  sklenitev   podjemne/   avtorske  pogodbe  s  prevzemnikom  dela  oz.  avtorjem:
.

Status prevzemnika dela oz. avtorja:

  , delovno mesto: ,

 izvolitev v naziv   izvolitev velja od  do   

Opis dela: 

Trajanje: Delo bo prevzemnik dela oz. avtor opravljal v času od  do .

Cena pogodbenega oz. avtorskega dela:

Vrednost ure:  € neto       € bruto       € bruto bruto

Predvideno končno plačilo:  € bruto   € bruto bruto.

Predlagatelj s podpisom potrjujem, da so sredstva za kritje stroškov načrtovana v planu za leto . 

Številka SM:    naziv SM: 

Skrbnik SM:   se strinjam s porabo sredstev ______________________.

                                        Ime Priimek                Podpis

Podpis predlagatelja: ___________________

FRS: _______________________      Datum:    

                         Podpis

Tajnik: Dekanja: 

_________________________ _______________________________
Podpis Podpis

drugi status

zaposlen v/na:

brezposelna oseba, prijavljena pri ZRSZ
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