
ZAPISNIK    013-3/2021-4 

 

 

4. sestanka Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj, ki je bil v torek, 15. 3. 2022, ob 18. uri, v 

predavalnici šole. 

 

Prisotni člani sveta šole (9 članov) (priloga – podpisna lista). Opravičeno odsotni sta bili 

Mateja Jaklič in Maja Brinc. Sklepčnost je zagotovljena. 

 

 

Sestanek je pričela in vodila  predsednica sveta zavoda Maja Kocjan.  

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Priprava razpisa za delovno mesto ravnatelja  

3. Določitev rokovnika aktivnosti glede razpisa delovnega mesta ravnatelja 

4. Pobude in predlogi 
 

 

 

Dnevni red so člani  soglasno potrdili z 9 glasi ZA. 

 

 

Ad. 1 

Predsednica je na hitro pregledala sklepe zapisnika 3. seje. Člani so zapisnik soglasno z 9 

glasovi ZA, potrdili. 

 

 

Sklep: 1,  

Člani so soglasno potrdili zapisnik 3. sestanka Sveta zavoda in potrdili predlagani 

dnevni red. 

 

Ad.2 

Priprava razpisa za delovno mesto ravnatelja  

Na 3. seji sveta zavoda, ki je bila 23. 2. 2022, je svet zavoda sprejel sklep o razpisu delovnega 

mesta ravnatelja OŠ Loka Črnomelj. 

Iz pripravljenih primerov razpisov iz Uradnega lista in v skladu zakonodaje, so člani pripravili 

osnutek razpisa za delovno mesto ravnatelja. 

 

Sklep: 2 

Tajnica naslednji dan pripravi čistopis razpisa za delovno mesto ravnatelja in ga 

posreduje v pregled g. Darku Frasu, ki je pravni svetovalec za šole v občini Črnomelj. 

Po prejemu povratne informacije se razpiše korespondenčna seja Sveta zavoda OŠ Loka 

Črnomelj, kjer člani s potrditvijo sprejmejo predlagani razpis, ki ga nato tajnica 

posreduje (predvidoma 21. 3. 2022) na Uradni list RS Slovenije, na Zavod za 

zaposlovanje RS Slovenije in na spletno stran OŠ Loka Črnomelj. 

 

 

Ad. 3 

Določitev rokovnika aktivnosti glede razpisa delovnega mesta ravnatelja 



Pripravili smo predlog rokovnika 

 
Zap. št. Opravilo Organ Rok 

1.  Sklep o razpisu Svet  zavoda 23.3.2022 

2.  Objava razpisa Tajništvo 22.3.2022 

3.  Rok za prijavo   6.4.2022 

4.  Pregled prijav in drenaža Svet zavoda 11.4.2022 

5.  Pridobivanje mnenje Učiteljski zbor, svet 
staršev, ustanovitelj… 

20 dni od zaprosila za 
mnenje 

6.  Seja sveta zavoda  3. 5. 2022 

7.  Poziv Občini za mnenje Svet zavoda Po seji sveta, na kateri je 
bilo ugotovljeno 
izpolnjevanje pogojev 

- 4. 5. 2022 

8.  Sklic učiteljskega zbora za 
mnenje 

Ravnatelj 7 dni po prejemu zaprosila 
za mnenje 

9.  Sklic sveta staršev za 
mnenje 

Predsednik sveta 
staršev 

7 dni po prejemu zaprosila 
za mnenje 

10.  Izbira kandidata  Svet zavoda Na seji 27. 5. 2022 

11.  Zaprosilo za mnenje k 
izbiri MIZŠ 

Svet zavoda - 1. 6. 2022 

12.  Pridobitev mnenja MIZŠ MIZŠ 30 dni po zaprosilu 

13.  Imenovanje ravnatelja Svet zavoda 110. dan po objavi 

 
Sklep: 3 

Tudi rokovnik tajnica pošlje v pregled g. Frasu in se ga sprejme in potrdi s 

korespondenčno sejo. 

 

Sestanek je predsednica zaključila ob 19. uri. 

 

Zapisala:     Predsednica sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj 

Elica Gorše     mag. Maja Kocjan 


