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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 8. redni seji dne 7. 3. 2022 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) ter ob upoštevanju Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede (Uradni list RS št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21), v skladu s katero morajo biti javni uslužbenci
seznanjeni z oceno svoje delovne uspešnosti, ocenil delovno uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič v
obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Svet zavoda je delovno uspešnost ravnateljice ge. Željke Adamčič ocenil z najvišjo možno oceno (100%), kot
je razvidno iz priloženega obrazca, in sicer z naslednjo utemeljitvijo:
Sveta zavoda je soglasno ocenil, da ravnateljica ga. Željka Adamčič javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna
šola in vrtec Ankaran vodi na način, ki zagotavlja uresničevanje njegovega poslanstva ter doseganje zastavljenih
ciljev. Z namensko izrabo dodeljenih sredstev zagotavlja ugodne pogoje za kakovostno izvajanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja v celotnem zavodu v korist otrok in učencev ne glede na njihov socialni status. Na njej
lasten način je tudi v obdobju zaznamovanem z nenehnim prilagajanjem organizacije dela epidemiološki situaciji
in uvedenim ukrepom za varovanje zdravja uspelo ublažiti nastale napetosti in in tudi v danih razmerah
zagotoviti maksimalno uresničevanje ciljev.
Glede na navedeno je Svet zavoda sklenil, da se delovna uspešnost ravnateljice ge. Željke Ličan 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, 10/2022) in 146. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015, 10/2022) je Občinski svet Občine Ankaran
na 23. redni seji, dne 14. 4. 2022 sprejel

SKLEP
o podaji soglasja k ugotovitvi delovne uspešnosti ravnateljice OŠV Ankaran
Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k odločitvi Sveta Zavoda OŠV Ankaran o višini dela plače za redno
delovno uspešnost ravnateljice Željke Adamčič.

Župan Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
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PRILOGA III.
POZIV
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