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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OG61570  

Delodajalec: MŠO: 5087872000 šifra SKD: 85.320  Srednješolsko poklicno in 
strokovno izobraževanje 

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1 B
4220 ŠKOFJA LOKA

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5553  ŠKOFJA LOKA 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV S PODROČJA 
STROJNIŠTVA - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE STROJNIŠTVA 

Izobrazba po Klasius:  162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0715  
Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo 
Alternativna izobrazba:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0715  

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo 
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  ne Poskusno delo:  3 meseci 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 

Zahtevano znanje jezikov:  AN - angleški jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro 
Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno
 5 - programiranje - 2 - zahtevno
 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno
 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno
 3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  - potrdilo iz kazenske evidence iz 
katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da niste bili pravnomočno obsojeni 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejši od 30 dni  
- potrdilo sodišča, da niste v kazenskem postopku in proti vam ni vložena nobena pravnomočna obtožnica 
zaradi kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da proti vam ni bila izdana obsodilna sodba 
zaradi kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ne sme biti starejši od 30 dni  
- pedagoško-andragoška izobrazba 
- strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja  
- kandidati naj svoje prijave z življenjepisom in dokazili pošljejo s priporočeno pošto na naslov Šolski center 
Škofja Loka, Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka. Začetek dela: po dogovoru 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  28  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  MAJA TOLAR, 04 506 23 00, maja.tolar@scsl.si 
Kontakt delodajalca za BO:  MAJA TOLAR, 04 506 23 00, maja.tolar@scsl.si 

Posredovanje ZRSZ:   

Druga sporočila, opombe:
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Datum sprejema prve prijave: 29.11.2021 Datum prve objave: 29.11.2021
Datum sprejema ponovne prijave: 13.1.2022 Datum ponovne objave v prostorih zavoda: 14.1.2022
Rok za prijavo kandidatov: 11.2.2022


