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ZAPISNIK 

6. sestanka Sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj, ki je bil v sredo, 11. 5. 2022, ob 17. uri, v 

predavalnici šole. 

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

Dnevni red:  

1. Izbira kandidata za ravnatelja Osnovne šole Loka Črnomelj za mandatno obdobje 
2022-2027 

 

Na seji se bosta predstavila kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja Osnovne šole 

Loka Črnomelj za mandatno obdobje 2022-2027, in sicer: 

1. Andreja Miketič, Grajska cesta 12, 8340 Črnomelj 
2. Boštjan Papež, Kanižarica 4, 8340 Črnomelj 

 

Sestanek je pričela in vodila predsednica sveta zavoda Maja Kocjan. Pregledala in prebrala je 

prejete Sklepe na podlagi poziva k podaji mnenja predlaganima kandidatoma, kje rje bilo 

ugotovljeno:   

- Občinski svet podaja pozitivno mnenje obema kandidatoma. 

- Svet staršev daje večjo podporo Andreji Miketič . 

- Učiteljski zbor OŠ Loka Črnomelj je večinsko (52 glasov od prisotnih 54 strokovnih 

delavcev) podprl Boštjana Papeža, Andreja Miketič je prejela 2 glasova. 

Sklep 1: Svet zavoda OŠ Loka je zaprošena mnenja prejel pravočasno. 

Predsednica je predlagala volilno komisijo, ki po končani predstavitvi kandidatov izvede volitve 

za ravnatelja OŠ Loka Črnomelj: 

1. Renata Lozar – predsednica volilne komisije 

2. Vesna Fabjan – članica 

3. Barbara Hlebec – članica 

Sklep 2: Volilno komisija se imenuje v sestavi Renata Lozar – predsednica, Vesna 

Fabjan – članica, Barbara Hlebec - članica. 

Sledilo je predstavitev kandidatov, kjer sta se oba kandidata kratko predstavila in odgovorila 

na zastavljena vprašanja. Po končani predstavitvi so potekale volitve. 

Volilna komisija je volilno gradivo prejela in po končani izvedbi volitev z zapisnikom predala 

gradivo (priloga). 

Sklep 3: Na podlagi prejetega zapisnika volilne komisije Svet zavoda OŠ Loka Črnomelj 

sprejme Sklep, da je za ravnatelja OŠ Loka Črnomelj izbran kandidat Boštjan Papež. 

Seja je trajala do 19. ure. 

Zapisala:     Predsednica sveta zavoda OŠ Loka Črnomelj 

Elica Gorše      Mag. Maja Kocjan 


