
 

JAVNI POZIV ZA IZBOR                                                                                                              

UČITELJEV SPLOŠNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN STROKOVNO TEORETIČNIH 

MODULOV IN VSEBINSKIH SKLOPOV V PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA 

IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

 IZVAJALEC IZOBRAZBA 

1. učitelj visokošolska izobrazba iz slovenščine 

2. učitelj visokošolska izobrazba iz matematike 

3. učitelj visokošolska izobrazba iz angleščine 

4. učitelj visokošolska izobrazba iz nemščine 

5. učitelj visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali 

umetnostne zgodovine 

6. učitelj visokošolska izobrazba iz zgodovine 

7. učitelj visokošolska izobrazba iz geografije 

8. učitelj visokošolska izobrazba iz sociologije 

9. učitelj visokošolska izobrazba iz psihologije 

10. učitelj visokošolska izobrazba kemije, biologije in fizike 

11. učitelj visokošolska izobrazba iz biologije, tekstilne biologije 

12. učitelj visokošolska izobrazba iz računalništva, informatike, 

elektrotehnike 

13. učitelj visokošolska izobrazba iz pedagogike, socialne pedagogike, 

psihologije 

14. učitelj visokošolska izobrazba z likovnega področja 

15. učitelj visokošolska izobrazba z glasbenega področja 

16. učitelj visokošolska izobrazba s področja plesa 

17. učitelj visokošolska izobrazba s področja športa 

18. učitelj visokošolska izobrazba s področja prometa ali logistike 

19. učitelj visokošolska izobrazba s področja strojništva 

20. učitelj visokošolska izobrazba s področja mehatronike 

21. učitelj visokošolska izobrazba s področja ekonomije ali organizacije 

dela 

22. učitelj visokošolska izobrazba s področja gostinstva, hotelirstva ali 

turizma 

 

1. Razpisujemo prosta delovna mesta učiteljev splošno teoretičnih predmetov in strokovno 

teoretičnih modulov in vsebinskih sklopov v programih srednje poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske in podjemne 

pogodbe ali bomo z njimi sodelovali preko pogodbe o sodelovanju za šolsko leto 

2022/2023. Pričetek dela bomo določili po dogovoru. Delo poteka v popoldanskih urah. 

Povprašujemo po profilih kot izhaja iz tabele. 

 

 

 



 

 

2. Kandidati morajo za sklenitev pogodbe izpolnjevati splošne zakonske pogoje v skladu 

z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.l.RS, 

16/07, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj) in z Zakonom o 

delovnih razmerjih. Kandidat/-ka mora imeti opravljen: 

 

− strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, 

− pedagoško-andragoško izobrazbo, 

− vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju izobraževanja odraslih. 

Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite najkasneje do 20. 9. 

2022 na naslov: Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje. Vlogi priložite: 

− potrdilo o izobrazbi, 

− potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, 

− potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 

− opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom. 

Kandidati bodo prejeli pisno potrdilo o izboru v zakonitem roku. 
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