
 

 

SVET ZAVODA  
OSNOVNE ŠOLE VELIKA DOLINA 
Velika Dolina 30 
8261 Jesenice na Dolenjskem 
 
na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
12/1996, 23/1996 - popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - odl. US, 108/2002, 79/2003, 
34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - 
popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D, 2/2015 - odl. US, 47/2015) in sklepa Sveta 
zavoda z dne 29. 2. 2016 
 
razpisuje prosto mesto  
 
RAVNATELJA/RAVNATELJICE 
 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - 
popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 
129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 
40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D, 2/2015 - odl. US, 47/2015) in sicer: najmanj izobrazba, 
pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje, ter izpolnjevanje drugih pogojev za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri 
bo opravljal/a funkcijo ravnatelja, najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, naziv 
svetnik/ca ali svetovalec/ka oziroma najmanj pet let naziv mentor/ica in opravljen ravnateljski 
izpit. Kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata, sicer mu po preteku tega roka mandat preneha po zakonu. 
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.  
 
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 
 
Poleg dokazil o izpolnjevanju zathevanih pogojev, mora kantidat/ka prijavi priložiti še potrdilo o 
nekaznovanosti oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga ministrstvo za pravosodje), potrdilo 
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno okrajno sodišče), 
pisno  izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda – šole in kratek 
življenjepis. 
 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in z zgoraj navedenimi prilogami 
kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: Svet zavoda  
Osnovne šole Velika Dolina, Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem; s pripisom "ZA RAZPIS 
ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO". 
 
Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega sodišča o nepričetem 
kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOVFI ne sme biti starejše od 8 dni. 
 
Prijavljeni kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v roku 4 mesecev od dneva 
objave tega razpisa.    


