
 

 

 

Številka: 900-2/2020/3-R 

Datum:  4. 3. 2021 

 

 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN 

 

 

V četrtek, 4. 3. 2020, se je v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran ob 17. uri preko ZOOM-

a pričela 2. redna seja Sveta zavoda Osnovne šole in vrtca Ankaran. Prisotnih je bilo 8 članov 

Sveta zavoda: Mirko Zorman, Valentina Šukljan, Bojan Ferlež, Zorica Krstič, Igor Smolnik, Ana 

Bordon, Miha Franca, Mirella Ceglar Jurinčič, trije člani Sveta: Ana Poljak, Katja Pišot 

Maljevac, Nataša Jerman, so svojo odsotnost opravičili. 

Seje so se udeležile tudi ravnateljica Željka Adamčič, pomočnica ravnateljice za šolo Martina 

Petrovčič, pomočnica ravnateljice za vrtec Kristina Twrdy, sindikalna zaupnica ga. Nada Đukić 

ter tajnik VIZ Urška Pečar, kot zapisničarka.  

 

Predsedujoči pozdravi vse navzoče, otvori sejo in ugotovi, da je zagotovljena sklepčnost, zato 

lahko Svet zavoda prične z delom. Nato povzame vsebino dnevnega reda : 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje. 

2. Letno poročilo za leto 2020. 

3. Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2020. 

4. Ugotovitev delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2020. 

5. Pobude, predlogi in mnenja. 

 

Ker pripomb na predlagani dnevni red ali predlogov za njegovo dopolnitev ni, je slednji 

potrjen.  
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1. točka:  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE (konstitutivne) SEJE. 

Predsednik Sveta zavoda povzame vsebino zapisnika konstitutivne seje Sveta zavoda. 

Predlaga, da v kolikor ni pripomb, člani glasujejo o potrditvi Zapisnika. Vsi člani soglašajo, 

nihče ni proti, nihče ni vzdržan. Zapisnik je sprejet in se objavi na spletni strani zavoda. 

 

Sklep 2R/1: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo Zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda 

Osnovna šola in vrtec Ankaran. 

 

2. točka:  LETNO POROČILO ZA LETO 2020 

Ravnateljica predstavi Letno poročilo za leto 2020. Osrednji del predstavlja finančno 

poročilo, kjer sta vključeni 2 šolski leti. Prihodki in odhodki so se v primerjavi z 2019 

zmanjšali zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa. Del Letnega 

poročila 2020 predstavljajo tudi dosežki učencev v enem ocenjevalnem obdobju, kjer so 

predstavljene ocene, tekmovanja, dejavnosti, NPZ. Številna tekmovanja so odpadla, učenci 

so se udeležili tistih, ki so bila izvedena, trenutno so tekmovanja ustavljena. Dejavnosti so 

potekale okrnjeno, nekatere so bile izvedene na daljavo, zaradi prilagoditve situaciji. V teku 

so priprave na NPZ za letos, lani ga ni bilo. 

Predsednik Sveta zavoda vpraša, ali ima kdo še kakšno vprašanje ali pripombe.  

Računovodja predstavi finančni del poslovanja zavoda. Pove, da so bili upadi na vseh 

področjih. Delovna mesta so vsako leto bolje sistemizirana, na način, da so financirana skoraj 

v celoti s strani ministrstva in vedno manj s strani Občine Ankaran. Stroški dela bi morali 

naraščati bolj kot so. Pove še o dobroimetju pri bankah, in sicer je letos na računih več 

sredstev, ker je bila unovčena bančna garancija za popravilo vrtca. Denar čaka na izvedbo 

popravila. Zavod ne stremi k dobičku, ker ga zavodi naj ne bi ustvarjali. Nekaj malega sicer 

zavod pridobiva iz tržne dejavnosti, ki je pa, zaradi trenutne situacije, lani ni bilo veliko. 

Predsednik Sveta zavoda meni, da se delež občine za financiranje dejavnosti za izvajanje 

dejavnosti zmanjšuje zaradi večjega števila otrok in s tem večje skladnosti oblikovanih 

oddelkov z normativi; kolikor bo v bodoče manj otrok, pa bo za ohranitev doseženega 

standarda ponovno potrebno posegati po občinskih sredstvih. Meni, da poročilo odraža 

zgledno poslovanje zavoda. Vpraša, če ima še kdo vprašanja ali pripombe.  
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Računovodja pove, da se šola trudi sodelovati z občino, s katero sodelujejo in se usklajujejo 

ves čas. Sodelovanje med šolo in občino je bilo na eni izmed konferenc računovodskih 

delavcev predstavljeno tudi kot primer dobre prakse.  

G. Ferleža zanima koliko je šola privilegirana nasproti ostalim občinam. 

Predsednik Sveta zavoda pove, da gre za sodelovanje z občino na eni strani in na drugi strani 

za pripravljenost dodatno financirati dejavnost zavoda, kjer se staršem ne zaračunava izletov 

in drugih aktivnosti.  

Ga. Šukljan doda, da ko se na seminarjih pogovarjajo z ostalimi strokovnimi delavci, katere 

dejavnosti izvaja ankaranski zavod, izve, da si drugod teh aktivnosti ne morejo privoščiti. Tak 

primer je ogled gledališča, kjer ne gre toliko za finančni vložek kot za končni rezultat, ki ga 

imajo otroci od tega.  

Predsednik Sveta zavoda sklene, da je to pomembno in predlaga nadaljnje sodelovanje v tej 

smeri. Predlaga, da se glasuje o Letnem poročilu za leto 2020. Vsi ga potrdijo, nihče ni proti, 

nihče vzdržan. 

 

Sklep 2R/2: Člani Sveta zavoda  se seznanijo in potrdijo Letno poročilo Osnovne šole in 

vrtca Ankaran za leto 2020. 

 

3. točka: POROČILO O POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV na dan 

31. 12. 2020. 

G. Smolnik pove, da je popis za šolski del potekal kot poteka vsako leto in je vsako leto bolj 

urejen. V letu 2020 je bilo kar nekaj novih računalnikov, stari so odpisani. Ostalo so 

malenkosti. Ostal je še 1 grafoskop, ki je bil odpisan. En prenosnik je izginil, kar je bilo 

prijavljeno policiji. Ga. Krstič pove, da je popis v vrtcu potekal gladko, saj so stvari urejene že 

od prej. G. Smolnik še pove, da bi v bodoče prešli na elektronsko popisovanje.  

Predsednik Sveta zavoda povzame, da so člani Sveta zavoda seznanjeni s Poročilom o popisu. 

Vpraša še, ali bi moral Svet zavoda te stvari odpisati. Računovodja pove, da so bile odpisane 

stvari že tako stare, da so bile brez računovodske vrednosti. Ker je izginotje računalnika še v 

teku, se je Svet zavoda le seznanil s tem.  
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Sklep 2R/3: Člani Sveta zavoda se seznanijo in potrdijo Poročilo o popisu sredstev in 

obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2020. 

 

4. točka: UGOTOVITEV DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJICE ZA LETO 2020. 

Predsednik Sveta zavoda pove, da nas je Ministrstvo seznanilo, da lahko od 1. 7. 2020 dalje 

prejmejo delovno uspešnost tudi ravnatelji. Glede na nastalo situacijo tudi priporočajo, da 

Sveti zavodov namenijo ravnateljem najvišji znesek, ki ga je mogoče izplačati. Znesek 

delovne uspešnosti v višini 2% znaša 520 € bruto za 6 mesecev dela, medtem ko znaša 5% 

delovne uspešnosti 886 € bruto za 6 mesecev dela. Kriteriji in merila v trenutni situaciji sicer 

niso najbolj uporabni. Do sedaj so ugotovili, da so bila pričakovanja v celoti upoštevana. 

Predlaga enako za naprej. Povpraša še, če ima kdo pripombe.  

G. Ferlež meni, da ob odsotnosti predsednice Sveta v imenu staršev lahko potrdi, da je 

sodelovanje z ravnateljico uspešno in pohvalno. Meni, da s strani staršev ni pripomb. 

Predsednik Sveta zavoda meni, da je šola uspešna, uspe slediti težavam otrok, ki težje 

spremljajo pouk na daljavo.  

Računovodja pove, da ravnatelji niso prejeli niti enega kriznega dodatka, kljub temu, da so 

zboleli in bili delovno obremenjeni.  

Ga.  Đukić poudari, da to ni krizni dodatek, saj se ta uporablja v gospodarstvu. 

Predsednik Sveta zavoda predlaga glasovanje o dodatki ravnateljici. 

 

Sklep 2R/4: Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran odloči, da se ravnateljici Osnovne 

šole in vrtca Ankaran Željki Adamčič, za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020, izplača 

delovna uspešnost za leto 2020 v višini 5% njene osnovne plače v navedenem obdobju. 

 

Ravnateljica se zahvali vsem, tako kot se je vsem zahvalila tudi v letih, ko ni bilo dodatka. 

Vesela je tudi pohval, ki nimajo finančnega učinka. Da je lahko kot ravnateljica uspešna so 

zaslužni vsi zaposleni, učenci in otroci. Zahvali se tudi članom Sveta staršev in Sveta zavoda. 
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5. točka: PREDLOGI, POBUDE, MNENJA 

Predsednik Sveta zavoda vpraša, če ima še kdo kakšen predlog, pobudo, mnenje. 

Ravnateljica še pove, da so bili starši seznanjeni s trenutno situacijo.  

Pomočnica ravnateljice za vrtec še pove, da je bil vrtec odprt ves čas izvajanja protikoronskih 

ukrepov. V vrtcu so bile 4 skupine po 6 otrok v mehurčkih, vse 3 mesece. Trenutno je visoka 

prisotnost otrok v vrtcu. Ni združevanj, ni delitev v manjše skupine, ker ni ne prostorskih in 

ne kadrovskih zmožnosti. 

Ravnateljica pove, da je v šoli je od 14 oddelkov 1 v karanteni. Obveščanje s strani staršev in 

obveščanje ostalih staršev je potekalo hitro. Učitelji so z oddelkom, ki je bil v karanteni, 

izvajali pouk na daljavo. Pouk poteka v mehurčkih. Nošenje mask s strani zaposlenih in 

učencev je dosledno. Nekaj je učencev, ki jim starši nošenja maske ne dovolijo. Od 

ponedeljka dalje so maske zapovedane za vse učence od 6. razreda dalje, za ves čas pouka.  

Ni sklepa. 

 

Predsednik Sveta zavoda se  zahvali vsem prisotnim. 

Seja je bila zaključena ob 18:05. 

 

Zapisala:        Predsednik Sveta zavoda 

Urška Pečar            mag. Mirko Zorman 


