
RAZPIS DELOVNIH MEST 

Naslov delodajalca :     OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID 

    GREGORČIČEVA 18 a 

    5222 KOBARID 

 

DATUM OBJAVE: 1. 8. 2013 

ROK PRIJAVE: tri delovne dni po objavi 

NAČIN PRIJAVE KANDIDATOV :  

- pisna vloga z dokazili o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom po navadni ali 

elektronski pošti ali osebno v tajništvu šole  

 

Z izbranimi kandidati na razpisanih delovnih mestih bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi 

po sprejetju Sistemizacije delovnih mest za vrtec v šol. letu 2013/14  na občinskem svetu, 

ki bo predvidoma 26. 8. 2013. 

 

1. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V ENOTI KOBARID (m/ž) – eno delovno 

mesto 

2. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V ENOTI BREGINJ (m/ž) – eno delovno 

mesto 

 

Opis del in nalog: priprava na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s 

starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu 

Zahtevana strokovna izobrazba: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok  

Posebni pogoji: strokovni izpit 

Delovne izkušnje: zaželene 

Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom, od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

 

3. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (m/ž) – eno delovno mesto 

 

Opis del in nalog: priprava na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s 

starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu 

Zahtevana strokovna izobrazba: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok  

Posebni pogoji: strokovni izpit 

Delovne izkušnje: zaželene 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom 

 

4. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK V ENOTI KOBARID (m/ž)- 

eno delovno mesto 

 

Opis del in nalog: sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega 

dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. 

Zahtevana strokovna izobrazba: izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja 

iz predšolske vzgoje 

Posebni pogoji: strokovni izpit 

Delovne izkušnje: zaželene  

Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom, od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 

 



 

 

 

5. POMOČNIK RAVNATELJA ZA VRTEC (m/ž) – 1 delovno mesto  

 

Opis del in nalog: pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca z dopolnjevanjem obveznosti 

neposrednega dela vzgojitelja v oddelkih vrtca 

Zahtevana strokovna izobrazba: Izpolnjevanje pogojev za vzgojitelja predšolskih otrok  v 

skladu s Pravilnikom o izobrazbi strokovnih delavcev v vrtcu  

Posebni pogoji: strokovni izpit, naziv svetnik, svetovalec ali vsaj 5 let mentor 

Delovne izkušnje: zaželene  

Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom, od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


