
Se2ana, 27 . 10.2022
Evid. 5t.: 110-31202211

Svet zavoda Sohkega centra Sredka Kosovela SeZana, Stjenkova 3, 6210 SeZana, objavlja

RAZPIS
prostega delovnega mesta RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Gimnazije in ekonomske Sole

(z molnostjo imenovania za direktorja/direktorico Solskega centra SreIka Kosovela
Seiana)

Svet zavoda Solskega centra Sredka Kosovela Se2:rna razpisuje prosto delovno mesto za

ravnatelja/rarnateljico organizacijske enote Gimnazija in ekonomska Sola (in'ajamo programe:

gimnazija, ekonomski tehnik in aranierski tehnik).

Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice organizacijske enote Gimnaziia in

ekonomska Sola izpolnjevati pogoje v skladu z drugim odstavkom 53. dlena in 107. a dlena

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS. 31. 16107 - uradno

prediSdeno besedilo. 36/08. 58/09. 64109 - popr., 65109 - popr., 20lll. 40112 - ZUJF, 57112 -
ZPCP-2D,47115.46116.49116 - popr. in25l17 -ZYaj) in sicer:

o ima najmanj izobrazbo. pridobljeno po Studijskih programih za pridobitev izobrazbe

druge stopnje, oziroma raven izobrazbe. pridobljeno po Studijskih programih. ki v skladu

z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

. izpolnjuje druge pogoje za uditelja ali za svetovalnega delavca na Soli. na kateri bo

opravlj al funkcijo ravnatelj a.

. ima najmanj 5 let delovnih izku5enj v vzgoji in izobraZevanjtr.

r ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in

r ima opravljen ravnateljski izpit.

Kandidatiike niorajo imeti pedagoSke. vodstvene. organizacijske in druge sposobnosti za

uspe5no vodenje organizacilske enote Gimnazija in ekonomska Sola.

Izbrani kandidar/ka bo imenovan za dobo 5let. Za das mandatabo z njirr/njo sklenjena pogodba

o zaposlitvi na delovnem mestu ravnate[ia za polni delovni das. Predvideni zadetek dela 20. 2,

2023.

Kandidati/ke pri prijavi priloZijo naslednja dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojer':

- potrdilo o izobrazbi.

- potrdilo o nazivu.

- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

- potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu.

- dokazilo o delovnih izku5njah v vzgoji in izobraZevanju,

- potrdilo o nekaznovanosti Ministrsn,a za pravosodje iz kazenske evidence (da kandidat/ka ni

bil/a pravnomocno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolznosti. na nepogo.ino kazen zaporu r'trajanju ved kot Sest mesecev: ter ni bil/a pravnomodno



obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki ob oddaji vloge ne sme biti
starejle od 30 dni.

potrdilo sodi5da, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj iz prejSnje

toike, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejSe od 30 dni.

Kandidati&e morajo v skladu z 58. dlenom ZOFVI k prijavi prilo2iti vizrjo in program vodenja
organizacijske enote Gimnazija in ekonomska Sola ter vizijo in program vodenja Solskega centra
Sredka Kosovela SeZana za mandatno obdobje. lahko pa priloZijo tudi kratek Zivljenjepis.

Pisne prija\re z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami po5ljite v zaprti ovojnici z omako
"Prijava na razpis za ravnatelja/ico - NE ODPIRAJ" \' roku 8 dni od objave razpisa na naslov
Svet zavoda, Solski center Sreika Kosovela SeZana, Stjenkova 3, 6210 Seiana.

Kandidatii-ke naj v prijavi navedejo svoj elektronski naslov za sprejemanje obvestil v dasu
razpisnega postopka.

Kandidati/tke bodo obve5deni o izbom v zakonitem roku. Prijava bo pravodasna, de bo oddana
po po5ti s priporodeno po5iljko najkasneje zzdnji dan roka.

Mojca Zeleznik Buda
Predsednica sveta zan,oda
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