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ZADEVA: Objava prostega delovnega mesta ravnatelja
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Svet zavoda Osnovne Sole Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, na podlagi sklepa,
sprejetega na 2. seji sveta zavoda z dne 9.9.2021, raqpisuje prosto delovno mesto

Kandidat morazaimenovanje na tunkcijo.Hffi;:fievati pogoje v skladu zzakonomo
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievaqja (Uradni list RS, ifi. 16107 - uradno predi5deno '

besedilo, 36108,58/09, 64109 -popr., 65/09 - popr. ,2olll,4oln -TJIF,57/12 - ZPCP-2D,47/15,
46116, 49116 - popr.,25lL7 - Dtraj in 123/21), v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedago5ke, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspe5no vodenje
zavoda. i

Predviden zadetek dela bo 1.1.2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja zapolnidelovni
das. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5let. Za das mandata bo z njim sklenjena pogodba o
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolqjevanju zahtevanih pogojev:

- dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),

- dokazilo o pridob[jenem nazivu (ftk overjena),

- dokazilo o opravljenem strokovnem iqpitu (ftk overjena),
- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk overjena),
- opis delovnih izku5enj v vzgoji in izobraZevanju,

- potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starej5e od 30 dni,
- potrdilo sodi5da, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starej5e od 30 dni,
- potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starej5e od 30 dni,
- program vodenja zavoda za mandatno obdobje,

- kratek Zivljenjepis (zaZelen) in
- i4avo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za narnen in v wezi s
postopkom imenovanja

po5ljite v 8 dneh po objavi razpisav zaprtikuverti na naslov Svet zavoda Osnovne Sole Stara Cerkev,
Stara cerkev 21, 1332 stara cerkev, s pripisom >Prijava na razpis z.aravnatelja<<.

Vse nepopolne vloge se izlod{io iz nadaljnje obravnave.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Uporabljeni
Zenske.

inazi, zapisani v mo5ki spolni slovnidni obliki, so uporabljeni kot nevhalni za mo5ke in

Svet zavoda Osnovne Sole Stara Cerkev

Predsednica:
Du5anka Dulmin
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