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Svet zavoda Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo na podlagi 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 10. redne
seje Sveta zavoda z dne 16. 10. 2018.
razpisuje delovno mesto:


RAVNATELJA/ - ICO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Pogoji:
Kandidati / - ke morajo za funkcijo ravnatelja / - ice Višje strokovne šole izpolnjevati pogoje,
ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Trajanje:
Izbrani kandidat / - ka bo imenovan/-a za dobo petih let, za polni delovni čas.
Začetek mandata je predvidoma 20. 6. 2019.
Kandidat / - ka mora k prijavi predložiti življenjepis s podrobnim opisom delovnih izkušenj,
program vodenja zavoda za mandatno obdobje in izpis dejstev iz kazenske evidence in
potrdilo sodišča, da zoper njih ne teče kazenski postopek, dokazilo o izobrazbi, dokazilo
opravljenem ravnateljskem izpitu (v kolikor je že opravljen), za ravnatelja Višje strokovne
šole potrdilo o nazivu predavatelj. Potrdili o nekaznovanosti ne smeta biti starejši od 30
dni.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati / - ke pošljejo v zaprti
ovojnici s priporočeno pošiljko v 8 dneh po objavi na naslov: Svet zavoda,
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo, s pripisom Prijava na razpis

- ZA RAVNATELJA / - ICO VSŠ
z oznako »NE ODPIRAJ«.
Prijavljeni kandidati / - ke bodo o izbiri obveščeni / - e v zakonitem roku od
objave razpisa.
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