
 

Roška cesta 2, 1000 Ljubljana 

 

ZAPOSLIMO: UČITELJ ZAČETNIK STROKOVNIH IKT EKONOMSKIH MODULOV, 
PROJEKTNO DELOVNO MESTO - M/Ž 
 
Podroben opis delovnega mesta: PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ, 
KI SO POTREBNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE (STROKOVNEGA IZPITA) V 
SODELOVANJU Z IZKUŠENIM STROKOVNIM DELAVCEM 
 
Izobrazba: najmanj visokošolska 1.stopnje 
Smer: Poslovna informatika 
 
Trajanje zaposlitve: določen čas 31. 12. 2021  
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
 
Zahtevane delovne izkušnje: ne     Poskusno delo: ne 
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik aktivno 
Zahtevana rač. znanja:  
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno 
2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno 
4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno 
5 - programiranje - 1 - osnovno 
6 - poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno 
7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno 
3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za 
zasedbo: Potrdilo o nekaznovanosti. 
Kandidat mora poznati sodobna marketinška orodja in dobro poznati socialna/družbena 
omrežja, znati mora uporabljati Google AdWords in Google Drive. Učitelj začetnik je 
oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1. 11. 2020), 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, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo 
zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot 
jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 
105/08, 38/14 in 64/15). Ustrezen kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima 
pedagoške, pedagoškoandragoške oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje 
druge pogoje za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela učitelja, v javnoveljavnem 



programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-
izobraževalni zavod.  
ZAPOSLITEV SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA JE DELODAJALEC NA JAVNEM RAZPISU IZBRAN 
- POGODBA O ZAPOSLITVI Z IZBRANIM UČITELJEM ZAČETNIKOM SE SKLENE ŠELE PO 
PREJEMU SKLEPA O IZBIRI DELODAJALCA NA JAVNEM RAZPISU. 
Rok za prijavo kandidatov je do 19.7.2020 na tajnistvo@seslj.si 


