
ZAPISNIK    013-3/2021-6 

5. sestanka Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj, ki je bil v četrtek, 14. 4. 2022, ob 17. uri, v 

predavalnici šole. 

Prisotni člani sveta šole (10 članov) (priloga – podpisna lista). Sklepčnost je zagotovljena. 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Odpiranje  vlog za delovno mesto ravnatelja 

3. Uskladitev rokovnika aktivnosti glede razpisa delovnega mesta ravnatelja 

4. Pobude in predlogi 
 

Sestanek je pričela in vodila  predsednica sveta zavoda Maja Kocjan.  

Ad. 1 

Člani so pregledali zapisnik 4. seje sveta zavoda in 1. korespondenčne seje sveta zavoda. 

Sklep 1 

Soglasno potrdijo oba zapisnika. 

Ad. 2 

Na razpis za delovno mesto ravnatelja so se prijavili tri kandidati. Predsednica je pravilno označene in 

zapečatene vloge odprla.  Ugotovljeno je bilo: 

 

 Kandidati 

Pogoj Andreja 

Miketič 

Janja 

Jankovič 

Boštjan 

Papež 

dokazilo o izobrazbi 

 

x x x 

dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali 

svetovalec oziroma najmanj pet let naziv  

   mentor),  

x x x 

dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, 

 

x x x 

dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni 

obvezno, mora pa ga opraviti najkasneje v    

   1 letu od začetka opravljanja nalog ravnatelja, sicer 

mu mandat na podlagi zakona preneha),  

x 0 x 

dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji 

in izobraževanju – potrdilo s ZPIZ-a) (zaželen opis 

delovnih izkušenj),  

x x x 

potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, 

ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni, 
x x x 

potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki 

ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni, 
x x x 

potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda 
x 0 x 



Ministrstvo za pravosodje (namen: Varstvo otrok in 

mladoletnikov) in ob oddaji vloge ne sme biti starejše 

od 30 dni,  

program vodenja za mandatno obdobje,  

 

x x x 

kratek življenjepis (zaželen) in  

 

x x x 

izjavo, s katero dovoljuje obdelavo podatkov za namen 

in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja   
x x x 

 

Vloga  kandidatke Andreje Miketič je prispela pravočasno  po pošti 4. 4. 2022 in vsebuje vse 

zahtevanje pogoje razpisa. 

 

Sklep 2: Vloga je popolna in zadostuje kriterijem nadaljnje obravnave. 

 

Vloga  kandidatke Janje Jankovič je prispela pravočasno po pošti 8. 4. 2022.  Kandidatka 

nima opravljenega ravnateljskega izpita, kar ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, manjka pa 

ji potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga 

izda Ministrstvo za pravosodje (namen: Varstvo otrok in mladoletnikov) in ob oddaji vloge ne 

sme biti starejše od 30 dni. 

 

Sklep 2: Vloga ni popolna, kandidatko se pokliče k dopolnitvi vloge (e-pošta) v roku 8 

dneh. 

 

Vloga kandidata Boštjana Papeža je prispela pravočasno po pošti 11. 4. 2022, na pošto 

oddana 9. 4. 2022 in vsebuje vse zahtevane pogoje razpisa. 

 

Sklep 2: Vloga je popolna in zadostuje kriterijem nadaljnje obravnave. 

 

Ad. 3 

 

Člani so pregledali obstoječi rokovnik in ga prilagodili glede na nove termine, ki so se 

zamaknili zaradi razpisa v Uradnem listu RS (objave so samo ob petkih enkrat tedensko). 

 

Predlog novega rokovnika: 

Zap. št. Opravilo Organ Rok 

1.  Sklep o razpisu Svet  zavoda 23.3.2022 

2.  Objava razpisa Tajništvo 25.3.2022 

3.  Rok za prijavo   9.4.2022 

4.  Pregled prijav in drenaža Svet zavoda 14.4.2022 

5.  Pridobivanje mnenja Učiteljski zbor, svet 

staršev, ustanovitelj… 

20 dni od zaprosila za mnenje 

26.4.2022 

6.  Sklic učiteljskega zbora za 

mnenje 

Ravnatelj 7 dni po prejemu zaprosila za 

mnenje 



7.  Sklic sveta staršev za 

mnenje 

Predsednik sveta staršev 7 dni po prejemu zaprosila za 

mnenje 

8.  Izbira kandidata  Svet zavoda Na seji 18. 5. 2022 

9.  Zaprosilo za mnenje k izbiri 

MIZŠ 

Svet zavoda 19.5.2022 

10.  Pridobitev mnenja MIZŠ MIZŠ 30 dni po zaprosilu 

11.  Imenovanje ravnatelja Svet zavoda 110. dan po objavi 

 

Sklep: 

V tajništvu se pripravijo kopije življenjepisov in programov vodenja kandidatov ter se 

pošljejo članom sveta zavoda po e-pošti za lažjo komunikacijo in odločitev. 

 

Seja je trajala do 18. ure. 

 

 

Zapisala:     Predsednica sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj 

Elica Gorše      Mag. Maja Kocjan 

 


