Bukovica, 8. avgust 2017

SVETNIKOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE RENČE-VOGRSKO
15. dopisna seja Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko

GLASOVNICA
Ime in priimek: _______________________________________________, glasujem

a) Z A
b) PROTI
sprejem naslednjega SKLEPA:
1.

Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici se v obdobju šolskega leta 2017/2018 zagotovi kritje
stroškov:
- zaposlitve drugega učitelja – dodatnega strokovnega delavca v prvem razredu v kombinaciji
prvega in drugega razreda v POŠ Vogrsko v obsegu 0,55 zaposlitve,
- petih ene pedagoške ure v enem šolskem dnevu za jutranje varstvo učencev v POŠ Vogrsko v
bruto višini do 10,5 EUR na eno pedagoško uro.
2.
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici lahko dodatnega strokovnega delavca v POŠ
Vogrsko zaposli za obdobje šolskega leta 2017/2018 na nivoju največ 38. plačnega razreda.
Mesečno plačilo za 0,55 obsega zaposlitve na podlagi zahtevkov, ki jih je javni zavod dolžan
izstavljati Občini Renče-Vogrsko do 5. v mesecu za pretekli mesec, lahko znaša največ 905 EUR
bruto. Zahtevkom je potrebno prilagati podrobno kalkulacijo obračuna plače v odobrenem obsegu.
Sofinanciranje varstva učencev v jutranjem varstvu velja od 1. 9. 2017 do vključno zadnjega dne
pouka v šolskem letu 2017/ 2018. Mesečno plačilo se izvede na podlagi zahtevkov, ki jih je javni
zavod dolžan izstavljati Občini Renče-Vogrsko do 5. v mesecu za pretekli mesec, z obračunom, ki
temelji na dejansko realiziranem številu šolskih dni v obravnavanem mesecu.
3.
Ta sklep prične veljati takoj.
Podpis svetnika: _________________________________
Glasuje se tako, da se obkroži črko pred besedo ZA ali PROTI.
Glasovnico pošljite po faksu na številko 05/338-45-10 ali po elektronski pošti na naslov info@rencevogrsko.si ali po pošti ali osebno na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
najkasneje do ponedeljka, 14. avgusta 2017, do 12. ure!
Glasuje se lahko tudi tako, da se odgovori na elektronsko pošto s katero je sklicana seja in posredovano
gradivo in se v odgovoru jasno opredeli o sklepu. Odgovor je potrebno poslati najkasneje do ponedeljka,
14. avgusta 2017, do 12. ure!

