
 
ŠOLA ZA RAVNATELJE 

OBJAVLJA  
 

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V PROJEKTU 
 

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in 

spodbujanje socialne vključenosti 

V projektu, ki ga izvajamo s sredstvi ESS, potekajo  dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega 

kapitala na vrtcih in šolah, ki se povežejo v mreže za dvig SKK. Dejavnosti bodo izvedene od 1. 9. 2014 

do 31. 8. 2015. Izbranim šolam in vrtcem bomo na podlagi uvajanja modelov fleksibilnih oblik 

zaposlitve omogočili delne zaposlitve strokovnih delavcev na projektu. V skladu s tem bo Šola za 

ravnatelje v okviru vsake mreže zaposlila:   

 enega strokovnega delavca za delovni čas krajši od polnega, v obsegu 50 %, na koordinatorici 
mreže in 

 po enega strokovnega delavca za delovni čas krajši od polnega, v obsegu 20 % na vsaki 
partnerici mreže. 

 

Kot pogoj za sodelovanje v projektu morajo sodelujoče šole in vrtci zagotoviti ohranitev vseh pravic, 

ki jih imajo strokovni delavci, predlagani za sodelovanje v projektu, na podlagi že sklenjenih pogodb o 

zaposlitvi. Svojim zaposlenim, ki bodo zaradi izvajanja projektnih dejavnosti za določen čas zaposleni 

na Šoli za ravnatelje, morajo po izteku projekta, če to izhaja iz njihove že sklenjene pogodbe o 

zaposlitvi, omogočiti pravico vrnitve na staro delovno mesto.  

Prijavo za vključitev v projekt odda vrtec ali šola koordinatorica, ki bo:  

 oblikovala mrežo s še tremi partnerskimi šolami ali vrtci (člani mreže) in 
 koordinirala pripravo, izvajanje ter spremljanje programa aktivnosti mreže za dvig socialnega in 

kulturnega kapitala (priloga 1).  

Prijave oddate preko spletne strani http://sk.solazaravnatelje.si/prijavnica-skk-2014-15/. Prilogi 

(prilogo 2 izpolnijo vse članice mreže) pošljete po pošti, najkasneje do 15. 4. 2014, na naslov: Šola za 

ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na poziv«. 

Vse zainteresirane vabimo na informativni sestanek, ki bo 19. 3. 2014, ob 15.00, v Hotelu Brdo, 

Predoslje 39, Kranj. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 14. 5. 2014. Prvo informativno 

srečanje izbranih mrež, na katerem bodo dogovorjene vse projektne aktivnosti, medsebojne 

obveznosti in podrobnosti v zvezi z zaposlitvami, bo 23. 5. 2014.   

Več informacij o projektu lahko najdete na naši spletni strani.  

 

Kranj, 4. 3. 2014                                             dr. Andrej Koren                          
       v. d. direktorja 
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