OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

Zapisnik 15. dopisne seje Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Zaradi nujnosti in hitre izpeljave seje Občinskega sveta so občinski svetniki Občine RenčeVogrsko v času od 8. do 14. 8. 2017 do 14. ure na podlagi pripravljenega gradiva in
predlaganega
dnevnega reda:
1. Sklep o financiranju zaposlitve v POŠ Vogrsko za šolsko leto 2017/2018
glasovali o naslednjem sklepu:

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,
- 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.
Izid glasovanja:
Od 15 občinskih svetnikov Občine Renče-Vogrsko je občinska uprava pravočasno prejela 12
glasovnic, in sicer:
 12 svetnikov je glasovalo ZA.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi ZA.
Glasovnice so priložene zapisniku kot priloga.
Številka: 00703-8/2017-19
Bukovica, 17. 8. 2017
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