
SVET ZAVODA Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, na podlagi sklepa zavoda 18. redne seje z dne 
6. 4. 2021, razpisuje prosto delovno mesto:  
 

RAVNATELJA  
za mandatno obdobje 5 let - M/Ž 
 
Podroben opis delovnega mesta: organiziranje in vodenje poslovanja šole v skladu z zakonom, 
organiziranje in vodenje pedagoškega dela v šoli, opravljanje drugega dela, ki ga zahteva 
delovno mesto.  
 

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 
0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev,  
Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2026. 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas  
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let  
Poskusno delo: ne 
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B  
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-
tekoče  
Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno 2 - delo s preglednicami - 2 - 
zahtevno 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno 5 - programiranje - 1 - osnovno 6 - 
poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - 
zahtevno 3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno  
 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 
Odl.US:U-1-269/12-24 in 47/15). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Kandidat mora k prijavi priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev morajo vsebovati: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o pridobljenem nazivu s področja 
vzgoje in izobraževanja (mentor, svetovalec ali svetnik), dokazilo o opravljenem strokovnem 
izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ravnateljski izpit lahko kandidat opravi v 
letu dni od imenovanja - 53.čl. ZOFVI), potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat 
ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost, kratek življenjepis z navedbami delovnih izkušenj (neobvezna 
sestavina). V primeru nepopolne vloge, bo kandidat pozvan k dopolnitvi v roku 8 dni.  
Pisne prijave z dokazili pošljite na naslov Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Prešernova cesta 4, 
6310 Izola do 20. 4. 2021, s pripisom SVET ZAVODA, z oznako PRIJAVA NA RAZPIS ZA 
RAVNATELJA s pripisom NE ODPIRAJ! Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.  
 
Zaželeno je znanje italijanskega jezika. 
 
Kontaktna oseba: MOJCA PRISTOV FINK, 031 714 165, tajnistvo.osvsmuc@guest.arnes.si  


