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ŠTEVILKA:  0320-01/2022/11 

DATUM: 7. 2. 2022     
  

  

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta  

    

NASLOV:  Mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico Osnovne 

šole in vrtca Ankaran 

    

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola in vrtec Ankaran, Statut Občine Ankaran 

    

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:  Oddelek za družbene dejavnosti 

    

POROČEVALEC:  Katja Pišot Maljevac 

    

PRISTOJNA DELOVNA 
TELESA:  

Odbor za družbene dejavnosti 

    

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k mnenju o 

kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole in vrtca Ankaran. 

    

   

  
  

  

  
  

Gradiva:   

• obrazložitev predloga (priloga I.)  

• predlog ….. (priloga II.)  

• poziv Sveta zavoda OŠVA (priloga III.) 

• mnenje (priloga (IV.) 
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      PRILOGA I.  
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  

  

I. PRAVNA PODLAGA  
 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, Statut Občine Ankaran. 

 

II. MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKAH ZA RAVNATELJICO OŠVA 
 

Skladno z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran 
(Uradni list RS, št. 24/2016) (v nadaljevanju Odlok) je Svet zavoda dne 10. 12. 2021 objavil javni razpis za 

zasedbo delovnega mesta ravnatelja OŠV Ankaran. Na razpis so se prijavili 3 kandidati, le dva sta izpolnjevala 
vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta. Kandidati so se svetu zavoda, svetu staršev, predstavnikom 

zaposlenih in predstavnikom lokalne skupnosti predstavili 31. 1. 2022. 

 
Skladno z drugim odstavkom 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in prvega 

odstavka 28. člena Odloka si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, 

ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, sveta staršev in Občine Ankaran.  
 

Skladno z navedenim je Svet zavoda dne 3. 2. 2022 Občino Ankaran zaprosil za obrazloženo pisno mnenje o 
obeh kandidatkah. Na podlagi pregledanih pisnih vlog kandidatk, njunih programov dela in odgovorov na 

vprašanja, ki so jih postavili člani sveta zavoda in zainteresirana javnost, je Občina Ankaran oblikovala 
obrazloženo pisno mnenje o obeh kandidatkah za delovno mesto ravnatelj, ki je priloga tega sklepa. 

 

Skladno z navedenim mnenjem je glede na predložene listine, izkušnje in predstavljeno vizijo najprimernejša 
kandidatka Željka Adamčič. 

 
III. ZAKLJUČEK  

  

Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da poda soglasje k mnenju. 

   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 



 

 

3 

 

 PRILOGA II.  
 

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

PREDLOG 

Številka:_________ 

Datum: ____________ 

 

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21), prvega odstavka 28. člena Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran (Uradni list RS, št. 

24/2016), 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) ter 146. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) je Občinski svet Občine Ankaran 

na 22. redni seji dne 10. 2. 2022 sprejel 

S K L E P 

Mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico OŠV Ankaran 

1. Občinski svet Občine Ankaran se je seznanil s kadrovskimi postopki izbire ravnatelja/ravnateljice Osnovne 

šole in vrtca Ankaran (v nadaljevanju OŠV Ankaran) ter s poročilom predsednice Odbora za družbene dejavnosti. 

2. Občinski svet Občine Ankaran v imenu Občine Ankaran, kot mnenjedajalke v postopku imenovanja ravnatelja 

OŠV Ankaran, Svetu zavoda OŠV Ankaran kot najprimernejšo kandidatko za zasedbo mesta ravnateljice 

predlaga Željko Adamčič. 

3. Sklep velja takoj. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Skladno z določili Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran 

(Uradni list RS, št. 24/2016) (v nadaljevanju Odlok) je Svet zavoda dne 10. 12. 2021 objavil javni razpis za 

zasedbo delovnega mesta ravnatelja OŠV Ankaran. Na razpis so se prijavili 3 kandidati, le dva sta izpolnjevala 

vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta. Kandidati so se svetu zavoda, svetu staršev, predstavnikom 

zaposlenih in predstavnikom lokalne skupnosti predstavili 31. 1. 2022. 

Skladno z drugim odstavkom 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in prvega 

odstavka 28. člena Odloka si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, 

ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, sveta staršev in Občine Ankaran.  

Skladno z navedenim je Svet zavoda dne 3. 2. 2022 Občino Ankaran zaprosil za obrazloženo pisno mnenje o 

obeh kandidatkah. Na podlagi pregledanih pisnih vlog kandidatk, njunih programov dela in odgovorov na 

vprašanja, ki so jih postavili člani sveta zavoda in zainteresirana javnost, je Občina Ankaran oblikovala 

obrazloženo pisno mnenje o obeh kandidatkah za delovno mesto ravnatelj, ki je priloga tega sklepa. 

Skladno z navedenim mnenjem je glede na predložene listine, izkušnje in predstavljeno vizijo najprimernejša 

kandidatka Željka Adamčič. 

 

             Občina Ankaran 

 

                                                   Gregor Strmčnik 
                        ŽUPAN 
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                     PRILOGA III.  

           POZIV 
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                             PRILOGA IV. 

                  MNENJE 

Mnenje o kandidatkah za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole in vrtca Ankaran  

Dne 2. 2. 2021 sem se seznanila z vlogama kandidatk za ravnateljico Osnovne šole in vrtca Ankaran (v 

nadaljevanju OŠV Ankaran), podanima za razpisano delovno mesto ravnatelja OŠV Ankaran, programom dela 

obeh kandidatk in odgovori na vprašanja članov sveta zavoda OŠV Ankaran. Skladno z 2. odst. 53. a člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri 

kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega 

zbora, ter obrazloženi mnenje sveta staršev in mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež.  

Na razpis, objavljen dne 10. 12. 2021, sta se prijavili 2 kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje in sta oddali 

popolno vlogo. Na osebno predstavitev članom Sveta zavoda OŠV Ankaran, dne 31. 1. 2022, ki je bila javna, 

sta bili povabljeni obe kandidatki, vendar je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ena od kandidatk 

predstavitev opravila videokonferenčno. Na podlagi pregledanih pisnih vlog kandidatk, njunih programov dela 

in odgovorov na vprašanja, ki so jih postavili člani sveta zavoda in zainteresirana javnost, v nadaljevanju 

podajam mnenje o kandidatkah za delovno mesto ravnatelj. 

1. Diana Šumenjak: kandidatka je predstavila bogat življenjepis in delovne izkušnje zelo širokega spektra, 

vendar sta njen program dela in vizija razvoja šole ter predstavitev zelo splošna. V programu je kot novosti 

navajala aktivnosti, ki v OŠV Ankaran že potekajo. Kandidatka ima sicer 6,5-letne izkušnje na delovnem mestu 

ravnateljice vrtca, kar je v primerjavi z drugo kandidatko, ki je zadnjih 5 let vodila kompleksnejšo obliko zavoda, 

ki zajema tako šolo kot vrtec, slabše izhodišče. Njeni odgovori na vprašanja, zastavljena s strani članov sveta 

zavoda, so bili preveč splošni in nedoločni. Na podlagi navedenega menim, da ni najprimernejša kandidatka za 

delovno mesto ravnatelja OŠV Ankaran.  

2. Željka Adamčič: kandidatka je pripravila ustrezen program dela in vizijo razvoja, ki zajema nadgradnjo 

obstoječega stanja v zavodu, tako iz izkušenj in predstavitve kandidatke pa smo lahko razbrali izjemno 

predanost poklicu, zagnanost za delo in zelo pozitiven odnos do otrok, predvsem pa optimističen in konstruktiven 

pristop k reševanju aktualnih razmer, ki so posledica prisotnosti novega koronavirusa, in izzivov, ki jih prinašajo 

družbene spremembe. Pomembna točka njenega programa dela in vizije je individualiziran pristop do vseh 

deležnikov, kjer velja osvetliti individualizirane načrte strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih. Poleg same 

predstavitve in odgovorov kandidatke pa ne moremo mimo dejstva, da gre za človeka, ki je zadnjih 5 let uspešno 

vodil javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran, ki dosega dobre rezultate na več področjih, da sledi razvojnemu 

programu, ki ga je zavod začrtal v sozvočju z lokalno skupnosti, da bi njeno nadaljnje delo pomenilo dobro 

izhodišče za kontinuiteto in nadgradnjo in da je bilo v vseh letih njenega mandata s strani Sveta zavoda OŠV 

Ankaran prepoznano, da je Željka Adamčič zavod OŠV Ankaran vodila na način, ki zagotavlja uresničevanje 

njegovega poslanstva ter ciljev, opredeljenih z njegovo ustanovitvijo. Z racionalno izrabo dodeljenih sredstev je 

zagotavlja ugodne pogoje za kakovostno izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v celotnem zavodu. S 

svojo odprto komunikacijo je odločilno prispevala k ustvarjanju dobre klime med zaposlenimi, otroki in učenci 

ter spodbujala sodelovanje med zavodom in deležniki, zlasti starši in lokalno skupnostjo. Svet zavoda jo je po 

vseh kriterijih vsakič ocenil v najvišjem možnem odstotku. Na podlagi navedenega menim, da je zelo dobra in 

najprimernejša kandidatka za delovno mesto ravnatelja. 

 

         Barbara Švagelj, 

    predsednica Odbora z družbene dejavnosti 

 


