
DRŽAVNA SLOVENSKA SAMOUPRAVA  

na osnovi 20. a  člena zakona št. XXXIII iz leta 1992 o pravnem statusu javnih uslužbencev  
objavlja razpis za delovno mesto 

 
VODJA USTANOVE (višji vodja)  

Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci  

 

 

Čas trajanja zaposlitve: 
Delovno razmerje javnega uslužbenca za nedoločen čas 
 
Vrsta delovnega razmerja: 
Polni delovni čas 
 
Čas trajanja vodstvene funkcije: 
Določen čas od 16. 08. 2017 do 15. 08. 2022. 
 
Kraj opravljanja dela: 
Železna županija, 9982 Števanovci, Glavna ulica 117. 
 
Glavne delovne naloge, ki izhajajo iz delovnega mesta oziroma vodstvene funkcije: 
Naloga vodje javne šolske ustanove je strokovno in zakonito vodenje ustanove, varčno 
gospodarjenje, izvajanje delodajalskih pravic ter odločanje v zvezi z delovanjem ustanove v vseh 
primerih, ki jih pravni predpisi ne razvrščajo v pristojnost drugih.  
 
Plača in dodatki k plači: 
Glede plače in dodatkov k plači so merodajne določbe zakona XXXIII iz leta 1992 o pravnem statusu 
javnih uslužbencev.  
 
Razpisni pogoji: 

- Visokošolska/univerzitetna izobrazba in strokovna izobrazba primerna za opravljanje 
pedagoškega dela v slovenski narodnostni vzgoji in izobraževanju v skladu s prilogo št. 3 
zakona CXC iz leta 2011 o nacionalnem javnem šolstvu, 

- ali dokazilo o pridobljenih jezikovnih kompetencah v osnovnem ali MBA izobraževanju 
oziroma strokovnem izpopolnjevanju za pouk učnega predmeta v jeziku, ki ni madžarski, 
ustrezna pedagoška in strokovna izobrazba za poučevanje posameznega učnega predmeta v 
jeziku poučevanja v danem letniku na osnovi diplome, ki je bila nostrificirana na 
Madžarskem,  

- vsaj pet let strokovnih pedagoških delovnih izkušenj, 
- strokovna izobrazba za vodenje ustanove v okviru pedagoškega strokovnega izpita, 
- pridobljen strokovni jezikovni izpit tipa C srednje stopnje iz slovenskega jezika in da 

pogovorno obvlada slovenski jezik, 
- ECDL 
- imenuje se lahko oseba, ki je kot javni uslužbenec pri delodajalcu v delovnem razmerju za 

nedoločen čas 
- opravilna sposobnost 
- nekaznovanost in dokazilo, da mu/ji ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica. 



 
 
Prednost pri ocenjevanju prijav na razpis: 
V primeru izpolnjevanja enakih pogojev se prednost da pripadniku slovenske narodnosti.  
 
Dokumenti in dokazila, ki se morajo priložiti k prijavi na razpis: 

- fotokopija dokazil, s katerimi se dokazuje izobrazba, strokovna usposobljenost in opravljen 
strokovni izpit 

- uradno potrdilo o nekaznovanosti staro največ 90 dni in dokazilo, da kandidatu/ki ni bila 
izrečena prepoved opravljanja poklica, ki bi onemogočila vzpostavitev statusa javnega 
uslužbenca 

- dokazilo o pridobljenih vsaj 5 letnih strokovnih delovnih izkušnjah (potrdilo delodajalca z 
navedbo delovnega mesta) 

- strokovni življenjepis 
- program vizije vodenja ustanove z idejami za razvoj, ki temeljijo na strokovni analizi 

trenutnega stanja 
- izjava, da prijavitelj/ica soglaša z uporabo osebnih podatkov v zvezi z razpisom 
- izjava, da prijavitelj/ica soglaša z razmnožitvijo in posredovanjem celotne dokumentacije iz 

prijave (tretjim osebam) 
- v kolikor je postopek za pridobitev strokovne usposobljenosti za vodenje ustanove v okviru 

pedagoškega strokovnega izpita še v teku, potrdilo izobraževalne ustanove o pričakovanem 
času zaključka izobraževanja 

- potrdilo o pridobitvi strokovne usposobljenosti za vodenje ustanove v okviru pedagoškega 
strokovnega izpita je treba predložiti najpozneje do 20. maja 2017, za druge dopolnitve 
prijave po preteku razpisnega roka ni možnosti.  

 
Datum nastopa dela: 
Delovno mesto se lahko zasede od 16. avgusta 2017. 
 
Rok za prijavo na razpis: 27. marec 2017 
Nadaljnje informacije v zvezi z razpisom: Andrea Lasitsné Labricz, telefonska številka 0694/534-024. 
 
Način vložitve prijave na razpis: 
Po pošti na naslov Državne slovenske samouprave (9985 Gornji Senik, Cerkvena ulica 8). Na ovojnici 
prosimo navedite identifikacijsko številko iz podatkovne baze razpisov: 32-4/2017 ter naziv funkcije: 
Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci – vodja ustanove. 
 
Način in postopek odločanja o prijavi na razpis: 
Po pridobitvi mnenja upravičencev do podajanja mnenja bo odločala skupščina Državne slovenske 
samouprave. 
 
Rok za odločitev : 19. junij 2017 
 
Nadaljnji način in čas objave razpise: 

- na krajevno običajen način 
 
Nadaljnje informacije v zvezi z delodajalcem: 
Za nadaljnje informacije v zvezi z delodajalcem obiščite spletno stran www.slovenci.hu. 
 
Datum objave razpisa v KÖZIGÁLLÁS: 27. februar 2017 

http://www.slovenci.hu/

