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POZIV ZA PRIJAVE NA DELOVNA MESTA V OKVIRU OPERACIJE PRIDOBIVANJA 

TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMEPTENC 2018 - 2022 

 

Razpisujemo prosta delovna mesta v okviru operacije KORAK – Kompetence za razvoj 

kariere, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 

programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: 

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: 

Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri 

formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in 

kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem 

in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj 

vključenih v vseživljenjsko učenje. 

V okviru projekta iščemo mentorje komunikacijskih veščin, angleškega jezika in 

mentorje računalniških usposabljanj.  

 

K sodelovanju vabimo bodoče mentorje angleškega jezika. Iščemo:  

- diplomirane angliste, germaniste in romaniste, 

- profesorje angleškega jezika. 

K sodelovanju vabimo bodoče mentorje komunikacije. Iščemo:  

- diplomirane psihologe, z izkušnjami vodenja delavnic, seminarjev in izobraževanja 

odraslih. 

K sodelovanju vabimo bodoče mentorje računalniških programov,  ki imate:  

- končano srednješolsko izobrazbo ali višješolsko strokovno izobraževanje s področja s 

področja računalništva in informatike,  



- ali najmanj srednješolsko izobrazbo in licenco v mednarodnih certifikatnih 

programih računalniškega usposabljanja 

- ali končano višješolsko izobraževanje, ki je imelo v programu vsebine iz računalništva 

ali informatike v obsegu najmanj 100 ur  

- in potrdilo o uspešnem zaključnem programu usposabljanja za izobraževalno delo z 

odraslimi v obsegu vsaj 16 ur.  

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili avtorske ali podjemne pogodbe ali sodelovali preko 

pogodbe o sodelovanju za leto 2018 - 2022. Pričetek dela bomo dogovorili po dogovoru. 

Kandidati morajo za sklenitev pogodbe izpolnjevati splošne zakonske pogoje v skladi z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (ur.l. RS, št. 16/07, 

57/12-ZPCP-2D in z Zakonom o delovnih razmerjih.  

Pisne prijave o izpolnjevanju zahtevanih pogojih pošljite ali osebno dostavite najkasneje 18. 

2. 2019 na naslov: SUTŽO, Poljanska 6, 1000 Ljubljana ali petra@balis.si 
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