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OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: 
JAVNI RAZPIS "PRVA ZAPOSLITEV: UČITELJ ZAČETNIK" , smer ZGO-SLJ, 

PROJEKTNO DELOVNO MESTO: UČITELJ ZAČETNIK - M/Ž 
 

 

Naziv delodajalca 
OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE-ZAVRČ 

 

Naslov delodajalca 
CIRKULANE 57 , 2282 CIRKULANE 

 

Kontaktna oseba 

delodajalca za kandidate 

kontaktna oseba: PETEK SUZANA  

telefon: 02 795 23 90 el. naslov: 

suzana.petek@cirkulane-zavrc.si  

 

Naziv delovnega mesta 

oziroma dela 

projektno delovno mesto: učitelj začetnik, smer  
zgodovina in slovenski jezik v okviru razpisa - 
"prva zaposlitev na področju vzgoje in 
izobraževanja 2019"- M/Ž  
 

Število prostih delovnih 

mest  

1 

Opis del in nalog 

delo v skladu z javnim razpisom št. 3032-
83/2015/55 z dne 20.12.2018, ki ga je objavila 
RS ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. 

Pričetek dela 
1.4.2019   

 

Upravna enota 

delovnega mesta 

oziroma dela 

PTUJ 

Poklicna strokovna 

izobrazba 

visokošolska 2.stopnje, visokošolska 
univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne vede 
in izobraževanje učiteljev (splošno) 

Drugi pogoji 

Učitelj začetnik je lahko oseba, ki je stara do 
vključno 29 let ob vključitvi v operacijo, nima 
opravljenega strokovnega izpita na področju 
vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z 
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za 
opravljanje vzgojno izobraževalnega dela 
učitelja v javnoveljavnem programu oziroma 
programu z javno veljavnostjo, ki ga izvaja 
vzgojno izobraževalni zavod in išče prvo 
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zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj 
na področju vzgoje in izobraževanja za kot jih 
zahteva pravilnik za pristop k strokovnemu 
izpitu. Kandidat mora k vlogi predložiti 
življenjepis, potrdilo o ustrezni izobrazbi, 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost. 
Zaposlitev ustreznega učitelja začetnika se 
izvede, če bo delodajalec izbran na razpisu. 
 

Trajanje zaposlitve 
Določen čas, osem mesaecev  od 1.4.2019 do 

30.11.2019 

Delovni čas 
40 delovnih ur/teden 

 

Datum objave na spletni 

strani šole 

9.1.2019 

Rok za prijavo 

kandidatov 

 

3 dni od objave, do 11.1.2019 

Način prijave kandidatov 
kandidati naj pošljejo pisno vlogo po redni pošti 

z dokazili o izobrazbi, življenjepisom 
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