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Svet zavoda Šolskega centra Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
RAZPISUJE NASLEDNJA PROSTA DELOVNA MESTA:
1. DIREKTORJA/DIREKTORICE ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
2. RAVNATELJA/RAVNATELJICE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA
CENTRA KRANJ
3. RAVNATELJA/RAVNATELJICE STROKOVNE GIMNAZIJE ŠOLSKEGA
CENTRA KRANJ
4. RAVNATELJA/RAVNATELJICE SREDNJE EKONOMSKE, STORITVENE IN
GRADBENE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ
5. RAVNATELJA/RAVNATELJICE SREDNJE TEHNIŠKE ŠOLE ŠOLSKEGA
CENTRA KRANJ
Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo DIREKTORJA/DIREKTORICE
ŠC Kranj, RAVNATELJA/RAVNATELJICE ORGANIZACIJSKIH ENOT izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09 - 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP2D, 47/15 46/16, 49/16 – popr. in 25/17-ZVaj)
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ali organizacijskih enot.
Izbrani/a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018 oz. skladno s Sklepom Sveta zavoda.
Pisne prijave z overovljenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o:
izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, pedagoško-andragoški izobrazbi,
opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidira se lahko tudi brez), delovnih izkušnjah v
vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje
(naročite ga lahko tudi po elektronski pošti na naslovu: http://www.mp.gov.si/) in potrdilo
sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oz. zoper njo ni vložena pravnomočna
obtožnica, ki ga izdaja sodišče na območju prijavljenega prebivališča. (Potrdili
Ministrstva za pravosodje in sodišča ne smeta biti starejši od 30 dni.)
Kandidat/kandidatka za ravnatelja/ravnateljico Višje strokovne šole Šolskega centra
Kranj mora predložiti tudi veljavno imenovanje za predavatelja/predavateljico višje šole.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi življenjepis in PROGRAM VODENJA
ZAVODA oz. ORGANIZACIJSKE ENOTE za mandatno obdobje.
Kandidati prijave z dokazili, potrdili in programom pošljejo s priporočeno pošiljko v zaprti
ovojnici z ustrezno oznako:
»za razpis direktorja/direktorice Šolskega centra Kranj«,
»za razpis ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj«,
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»za razpis ravnatelja/ravnateljice Strokovne gimnazije Šolskega centra Kranj«,
»za razpis ravnatelja/ravnateljice Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole
Šolskega centra Kranj«,
»za razpis ravnatelja/ravnateljice Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj«
na naslov:
SVET ZAVODA, ŠOLSKI CENTER KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 55, 4000 KRANJ do
23. 3. 2018.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji dan roka do 24. ure s priporočeno
pošiljko na pošto.
Nepopolne ali prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane.
Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo obveščeni o imenovanju v zakonitem roku.

Kranj, 13. 3. 2018
Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž.,
predsednica Sveta zavoda ŠC Kranj

