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Predlog za obravnavo na 15.redni seji občinskega sveta

NASLOV:

Soglasje k ugotovitvi delovne uspešnosti ravnateljice OŠV Ankaran

PRAVNA PODLAGA:

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev
s področja šolstva, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v
plačne razrede, Statut Občine Ankaran

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:

Oddelek za družbene dejavnosti

POROČEVALEC:

Katja Pišot Maljevac, vodja oddelka

PRISTOJNA DELOVNA
TELESA:
PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k odločitvi
Sveta Zavoda OŠV Ankaran o višini dela plače za redno
delovno uspešnost ravnateljice Željke Adamčič.
2. Sklep velja takoj.

Gradiva:
• obrazložitev predloga (priloga I.)
• predlog ….. (priloga II.)
• poziv Sveta zavoda OŠVA (priloga III.)

Jadranska cesta 66, p. p. 24  ׀Strada dell’Adriatico 66, c. p. 24
6280 Ankaran - Ancarano  ׀T: +386 (0)5 66 53 000
E: info@obcina-ankaran.si  ׀www.obcina-ankaran.si
DŠ: SI71620176  ׀MŠ: 2482851000

PRILOGA I.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
I. PRAVNA PODLAGA
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, Uredba o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede, Statut Občine Ankaran.
II. SOGLASJE USTANOVITELJA K ODLOČITVI SVETA ZAVODA OŠV ANKARAN
Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran je na 2. redni seji dne 4. 3. 2021 ob obravnavi poslovnega poročila
za leto 2020, v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
(Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 – popr., 104/09, 4/10, 6/12 in 28/21) in 7. členom Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ocenil delovno uspešnost ravnateljice
ge. Željke Adamčič v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Svet zavoda je delovno uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič ocenil z najvišjo možno oceno (100%), kot
je razvidno iz priloženega obrazca, in sicer z naslednjim pojasnilom oz. utemeljitvijo:
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran ocenjuje, da vodenje ravnateljice
ga. Željke Adamčič daje rezultate, ki presegajo pričakovanja vseh deležnikov. Opazen je napredek v kakovosti
vzgojno izobraževalnega dela, skrb za urejenost delovnega okolja in optimalno izrabo vseh razpoložljivih virov.
Glede na navedeno je Svet zavoda sklenil, da se delovna uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič po vseh
štirih kriterijih oceni v najvišjem možnem odstotku.
Skladno z Uredbo mora Svet Zavoda pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti
soglasje ustanovitelja.
III. ZAKLJUČEK
Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da poda soglasje k odločitvi Sveta Zavoda OŠV Ankaran o višini
dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Željke Adamčič.
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PRILOGA II.
OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
PREDLOG
Številka: ___________
Datum: ____________
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na 15. redni seji,
dne 13. 04. 2021 sprejel
SKLEP
o podaji soglasja k ugotovitvi delovne uspešnosti ravnateljice OŠV Ankaran
1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k odločitvi Sveta Zavoda OŠV Ankaran o višini dela
plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Željke Adamčič.
2. Sklep velja takoj.

Župan Občine Ankaran
Gregor Strmčnik

OBRAZLOŽITEV:
Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran je na 2. redni seji dne 4. 3. 2021 ob obravnavi poslovnega poročila
za leto 2020, v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
(Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 – popr., 104/09, 4/10, 6/12 in 28/21) in 7. členom Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ocenil delovno uspešnost ravnateljice
ge. Željke Adamčič v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.
Svet zavoda je delovno uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič ocenil z najvišjo možno oceno (100%), kot
je razvidno iz priloženega obrazca, in sicer z naslednjim pojasnilom oz. utemeljitvijo:
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran ocenjuje, da vodenje Željke
Adamčič daje rezultate, ki presegajo pričakovanja vseh deležnikov. Opazen je napredek v kakovosti vzgojno
izobraževalnega dela, skrb za urejenost delovnega okolja in optimalno izrabo vseh razpoložljivih virov.
Glede na navedeno je Svet zavoda sklenil, da se delovna uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič po vseh
štirih kriterijih oceni v najvišjem možnem odstotku.
Skladno z Uredbo mora Svet Zavoda pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti
soglasje ustanovitelja, zato prosimo za posredovanje le-tega.
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PRILOGA III.
POZIV
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