
             
 

 

Datum: 18. 8. 2021 

Štev.: 110-5/2021-3 

 

 

 

ZADEVA: Objava razpisa 
 

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje, razpisuje naslednja prosta 

delovna mesta: 

 

 

ZA ŠOLO 

 

 

 UČITELJ v Rap na POŠ Šentanel, za določen čas – od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, za 

polovični delovni čas (50 %) zaposlitev;   

Pogoj: VII. stopnja pedagoške  izobrazbe – ustrezne smeri. 

K prošnji morajo kandidati obvezno priložiti življenjepis z dokazili o izobrazbi, potrdilo o 

strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti. 

 

Nastop dela 1. 9. 2021.  

 

 

 

ZA ENOTO VRTCA KROJAČEK HLAČEK 

 

 

 ŠTIRIH (4) VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKOV 

VZGOJITELJIC ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, za določen čas – od 1. 9. 2021 do 

31. 8. 2022, za poln delovni čas (100 % zaposlitev); 

Za zasedbo delovnih mest vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljic je 

pogoj: 

Končan izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja iz predšolske vzgoje 

ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen izobraževalni program poklicnega tečaja 

predšolske vzgoje. 

Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit. 

K prošnji morajo kandidati obvezno priložiti življenjepis z dokazili o izobrazbi in potrdilo 

o nekaznovanosti. 

 

.     Nastop dela 1. 9. 2021. 
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 SPREMLJEVALEC  OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI V ENOTI VRTCA 

KROJAČEK HLAČEK –  LEŠE, za določen čas, do trajanje veljavnosti odločbe 

otroka, za poln delovni čas (100 % zaposlitev).  

 

Pogoj: 

-  V. stopnja izobrazbe ustrezne smeri; 

-  zaželene so izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami; 

 

Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit. 

K prošnji morajo kandidati obvezno priložiti življenjepis z dokazili o izobrazbi in potrdilo 

o nekaznovanosti. 

 

Nastop dela 1. 9. 2021.  

 DVA (2) SPREMLJEVALCA  OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V 

ENOTI VRTCA KROJAČEK HLAČEK, za določen čas, do trajanje veljavnosti 

odločbe otroka, 1 delovno mesto za poln delovni čas (100 % zaposlitev), 

                           1 delovno mesto za nepolni delovni čas – 30 ur tedensko (75 %   

                           zaposlitev);  

 

Pogoj: 

-  V. stopnja izobrazbe ustrezne smeri; 

-  zaželene so izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami; 

 

Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit. 

K prošnji morajo kandidati obvezno priložiti življenjepis z dokazili o izobrazbi in potrdilo 

o nekaznovanosti. 

 

Nastop dela 1. 9. 2021.  

 

Kandidati naj pošljejo prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 3 dni na naš 

naslov. 

K prošnji morajo kandidati obvezno priložiti potrdilo o nekaznovanosti. 

 

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. 

 

Kandidate bomo pisno obvestili v 30 dneh po izbiri kandidatov. 

 

 

 

 

                                                                                                      RAVNATELJICA ZAVODA: 

 

    dr. Andreja TINTA 

 

 

 


