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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NT14190    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 6665764000 šifra SKD: 85.100 

 Vrtec Mehurčki 
 Glavarjeva cesta 35 
 1218 KOMENDA 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5515  KAMNIK   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  RAVNATELJ - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  KANDIDAT MORA IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE, ORGANIZACIJSKE IN 
DRUGE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO VODENJE ZAVODA.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 142  
Izobraževalne vede,    
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas 60 mesecev oziroma do s pričetkom 1. 7. 2020  Vrsta zaposlitve:  polni delovni 
čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  5 let   Poskusno delo:  ne   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:     
 
Zahtevano znanje jezikov:   SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče   
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z 

bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno, 3 - 
računalniško oblikovanje - 1 - osnovno   

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  kandidat mora imeti za 
imenovanje na funkcijo ravnatelj izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom ZOFVI. Pisne prijave z dokazili o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o strokovnem izpitu, dokazilo o nazivu, 
dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si 
ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu), dokazilo o delovnih 
izkušnjah v VIZ, potrdilo Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, potrdilo pristojnega sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kazenskega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdila ne smejo biti starejša 
od 30 dni), izjava kandidata, da pri katerem koli drugem sodišču zunaj bivališča zoper kandidata ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper nedotakljivost, pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: SVET ZAVODA VRTCA MEHURČKI, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, z oznako "prijava na razpis 
za ravnatelja". Kandidat mora k prijavi priložiti kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušnjah in 
program vodenja zavoda.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Objava tudi na naslednjih UE:  DOMŽALE, LJUBLJANA   
 
Rok za prijavo kandidatov:  8  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  MELITA KVEDER, 01 83 41 320 , melita.kveder@guest.arnes.si   
Kontakt delodajalca za BO:  REBEKA PROSENC, 040 198 795, rebeka.prosenc@guest.arnes.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  ne   
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Datum sprejema prijave:  20.1.2020  Datum objave v prostorih zavoda:  21.1.2020   
Rok za prijavo kandidatov:  29.1.2020  


