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OBÖINSKI SVET OBÖINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva:

PREDLOG SKLEPA O SOFINANCIRANJU O§ FOKOVCI

1. ZAKONSKA PODLAGA
16. ölen Statuta Oböine Moravske Toplice (Uradni list RS, §t.35114,21115,25117).

2.

RAZLOGI ZA SPREJEM

Ravnateljica Osnovne §ole Fokovci je Oböini Moravske Toplice posredovala pro§njo za
sofinanciranje deleZa öistilca v deleZu 0,25,kar finanöno pomeni cca 290,00 EUR /mesec oz.
3.500,00 EUR/leto.
Iz dopisa O§ Fokovci izhaja, da je ravnateljica ob pripravi sistemizaclje za §olsko leto 2017118,
pristojno ministrstvo zaprosila za soglasje k sistemizaciji 2 delovnih mest öistilca, öeprav ji po
normativih pripada 1,75 delovnega mesta Öistilca.
Ministrstvo je O§ Fokovci sporoöilo, da specifike ne more odobriti in ji svetovalo, da se obme na
oböino ustanoviteljico.

3.

OCENA FINANÖNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Sprejetje predlaganega sklepa ima neposredne finanöne posledice za proraÖun, saj bo sredstva za
sofinanciranje potrebno zagotoviti v proraöunu ObÖine Moravske Toplice.

4.

PREDLOG SKLEPA

Oböinski svet Oböine Moravske Toplice odobri sofinanciranje delovnega mesta öistilca na O§
Fokovci v deleZu 0,25 v §olskem letu 201712018.

Pripravila: oböinska uprava
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Fokovci 32, 9
§ob za 1ivljenje ob zadovoljstvu vseh udele\encev

Datum: 8.9.2077
Stev.: 450-2120t716-2

Oböina Moravske Toplice
Kranjöeva 3
Ölani oböinskega sveta

9226 Moravske Toplice
Zadeva: ProSnja za sofinanciranje deleia öistilca (0,251
Spo§tovani

I

Novo öolsko leto se je zaöelo in znova se spopadamo s teZavami, ki nam jih prinaia premajhno
§tevito uöencev. Sedaj nam je MIZS na raöun zmanjSanja Stevila uöencev odvzelo 0,25 deleäa
delovnega mesta öistilke. Podobno se je zgodilo ie v preteklem §olskem letu, vendar smo na
posebno pro§njo uspeli z ministrstva pridobiti soglasje za specifiko in tako ohranili dve öistilki polno
zaposleni do konca avgusta leto§njega leta.
Tudi v leto§njem letu smo na MIZS poslali vlogo za specifiko, vendar smo ial dobili negativen
odgovor (priloga). Ker imamo enake delovne povr§ine in smo v leto§njem letu §e dobili dodaten
prostor za öi§öenje, vas prosim za odobritev sredstev za O,25 delovnega mesta öistilke, kar v
finanönem smislu na letni ravni pomeni cca 3.500,00 EUR - meseöno je ta stro§ek cca 290,00 EUR.
Ker je zaposlitvena struktura naie oböine zelo slaba, vas prosim, da ta sredstva odobrite in na§i
öistilki omogoöite nekoliko laije äivljenje in §olanje otroka.
Na podlagi Ze znanih dejstev apeliramo na vas, spo§tovani ölani oböinskega sveta, da se odloöite v
korist na§ih otrok in sprejmete sklep, da se bo §e ta delei financiral iz oböinskega proraöuna.
7a razumevanje se vam najlep§e zahvaljujemo in priöakujemo pozitiven odgovor,
Lep pozdrav!
Suzana Deutsch, prof.

ravfiätelllca
Poslano:

-

Oböina Moravske ToPlice
Oböinski svet Oböine Moravske Toplice

Priloge:

-

Vloga na MIZS

odgovor MIZS (kopija elektronske po§te)

Fokovci 32, 9208 Fokovci
tel 02 544 90 20
Nrnr.os-/okouci si

FOKOVCI
9208 FOKO'/CI
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Ministrstvo za izobraievanje znanost in Sport
Direktorat za osnovno Solo
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Zadeva: Vloga za dodelitev 0,25 deleia delovnega mesta tistilca
Spo§tovanil

pripravljamo sistemizacijo za §olsko \eto2OL7l1..8. Glede na to, da nam ostaia enako §tevilo
uöencev in oddelkov kot v Solskem letu 20\6117, ugotavljamo, da bomo imeli spet samo 1,75
delovnega mesta öistilca. Lepo prosim za soglasie k sistemlzaciji 2,00 delovnega mesta
öistilca, kot smo ga imeli do sedaj.
Obrazloäitev:
Na5a Sola ima öistilnih povr§in cca. 1800 m2, kar je celo nekoliko veö kot prej§nja leta, saj smo

dobili 5e dodatne prostore, ki iih je potrebno öistiti. V letoinjem Solskern letu ie resda manj
uöencev in manj oddelkov, vendar pa je öistilna povr§ina kljub temu ostala enaka. Ze do sedaj
(z dvema öistitcema) ie bilo teäko opraviti vse delo na teh povrBinah, saj öi§öenje ne zajema le
talnih povrSin, po katerih se izraöuna delei öistilca. Tu so 5e okna (na vi§inah), radiatorji,
oprema (mize, stoli, omare, sanitarna keramika, vrata), kijih razni in5pektorjitudi natanöno
pogledajo, ko pridejo na preglede. Kot veste, je naSa oböina po zadnjih podatkih med
najslab§e razvitimi oböinami (koeficient razvitostif e O,79), delovnih mest ni, gospodarstva tudi

ni, ki bi prebivalcem na§ega §olskega okotiSa nudilo zaposlitev. Edini, ki na§im prebivalcem
lahko ponudimo vsaj nekaj zapostitve, smo javni zavodi. Zato vas vljudno prosim, da nam
odobrite teh dodatnih 0,25 deleia öistilca, saj bomo tako pomagali vsaj eni osebi prebroditi
teiavno iivljenje in omogoöili njeni druiini vsaj sredstva za Solanje otrok.
V upanju na pozitivno re§itev na§e vloge vas lepo pozdravljaml
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Zadeva: Re: Vloga - öistilka
Od: Natasa.M ihelic-Kolonic@gov.si
Datum:7.9.20!7 16:2L
Za: RAVNATEU - O§ Fokovci <ravnatelj@o-fokovci'ms-mss.edus.si>
SpoStovani,
VaSo vtogo smo preuöili. Podobno situacijo ste navajali

tudi ie v preteklem §olskem letu, ko smo prisluhnili

teiavam in pristopili k pomoöi v upanju, da se bodo zadeve v äsu enega leta morda spremenile na bolje.
Ugotavljamo, da je stanje nespremenjeno. Sporoöamo vam, da vam specifike ne moremo odobriti.
Svetujemo pa, da se obrnete na oböino - ustanoviteljico zavoda, da morda letos ona pristopi na pomoö.

Lep pozdrav!

NataSa Miheliö Koloniö

sekretarka

Ministrstvo za izobraievanje, znanost in §port
Masarykova L6
1OO0 Ljubljana

tel. 01/400 5487
e-mail: natasa.m ihelic-kolonic@gov'si

