
 

 

 

      

 
VEČSTOPENJSKA ŠOLA Nabrežina 

 Istituto Comprensivo Aurisina 
  Nabrežina Kamnolomi štev. 85 – Aurisina Cave n. 85 (TS) 

tel.: 040200136 – fax.: 0402025252 

e-mail tsic819003@istruzione.it – pec: tsic819003@pec.istruzione.it 
FK/C.F.  90135590322 

 

 

 

Prot.n./Prot.št.:  909/A4-1                                                                Aurisina/Nabrežina,   05.04.2019  

  Oggetto/Zadeva:  razpis za izbor  zunanjih izvedencev za projektno delo na Večstopenjski šoli 

Nabrežina. Deželni prispevek zakon 26/2007 –  ŠL 2018/2019. 

 

ZNAČILNOSTI PROJEKTA 

Naslov projekta 

 

“JEZIKOVNE DELAVNICE” 

 

OV Večstopenjske šole Nabrežina 

 

Vsi otroci – štev. 49 

OV v Nabrežini, Devinu in Mavhinjah 

 

 

 

 

 

 

ŠL 2018/2019 

Za projekt odgovorna oseba na 

šoli 

Udeleženi razredi 

 

Skupno število učencev 

Opis dejavnosti 

 

 

Časovna opredelitev (med rednim 

poukom ali izven rednega pouka) 

ZAHTEVANI POGOJI 

Zunanji sodelavci 

(kurikulum v slov. ali ital.) 

Kandidati morajo predstaviti primerni življenjepis - po 

možnosti  materin jezik, obvezno pa je znanje slovenščine 

(kurikulum). 

Stopnja izobrazbe Kandidat mora dokazati strokovno in poklicno kompetenco. 

Delovne izkušnje Obvladanje slovenskega jezika in delovne izkušnje z otroki ter 

mladimi. 

Trajanje projekta Šolsko leto 2018/2019 – okvirno 28 ur. 

PROŠNJA ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

Naslov in rok za predložitev 

prošnje 

 

 

 

 

 

 

 

Prošnjo, ki jo je treba nasloviti na ravnatelja, morajo kandidati  

ročno prinesti na tajništvo Večstopenjske šole Nabrežina, 

Nabrežina Kamnolomi št. 85 – 34011 DEVIN NABREŽINA 

(TS), najkasneje do petka, 12.04.2019 in sicer do  9  (devete) 

ure. Prošnjo je  možno dostaviti tudi na naslov elektronske 

pošte: tsic819003@pec.istruzione.it. Prošnje, ki bodo poslane 

preko poštnega urada ne bomo vzeli v poštev. 
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Oblika Kandidati morajo podpisano prošnjo sestaviti izključno na 

priloženem obrazcu. Nepodpisane prošnje bodo izključene iz 

izbora. 

 

Vsebina prošnje V prošnji morajo kandidati  navesti: 

a) priimek in ime; 

b) kraj in datum rojstva; 

c) občino bivanja (z navedbo naslova, telefonske številke in e-

pošte) in popoln naslov, na katerega želi prejemati sporočila v 

zvezi z razpisom; 

č) davčno številko in eventuelno številko davka IVA; 

d) dokaz o italijanskem državljanstvu  (ali državljanstvu ene 

izmed držav članic Evropske unije); 

e) občino, v kateri je vpisan v seznam aktivnih volilcev; 

f) odsotnost predhodnih kazenskih obsodb in odsotnost 

morebitnih odprtih kazenskih postopkov; 

g) da ni bil odstavljen, odpuščen ali odstranjen iz javne službe; 

h) stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za prepustitev kandidatov k 

selekciji, z navedbo zavoda, ki je izdal diplomo, in z navedbo 

ocene, s katero je kandidat diplomiral. Za študijske naslove iz 

tujine je treba predložiti izjavo o enakovrednosti, in sicer z 

dokazilom pristojnih oblasti na osnovi veljavnih določil na 

tem področju; 

i) opravljene službe v zvezi s predmetom razpisa. 

 

Kandidati morajo vse zgoraj navedene podatke potrditi s 

samoizjavo na osnovi 46. člena OPR št. 445/2000. Izjavi 

morajo kandidati predložiti fotokopijo veljavnega osebnega 

dokumenta. 

 

Potrdilo o izobrazbi mora vsebovati naslednje podatke: 

- točen naziv diplome 

- leto diplomiranja 

- višješolski zavod, ki je izdal diplomo 

- pravni rok trajanja študija 

- končno oceno 

 

Potrdilo o službovanju mora vsebovati: 

- naziv ustanove, kjer je kandidat opravljal službo 

- poklicni profil opravljene službe 

- datum začetka in zapadlosti pogodbe 

 

Ob pomanjkanju zgoraj navedenih podatkov pri 

ocenjevanju prošenj ne bodo upoštevane navedene 

diplome in službeni naslovi. 

 

Uprava si pridržuje pravico, da na podlagi predloženih izjav 

preveri izpolnitev vseh predpisanih pogojev. Ugotovitev 

neverodostojnosti izjav je razlog za izpad iz lestvice. 

 



 

Prošnja mora vsebovati izjavo, da bodo dejavnosti projekta 

prilagojene šolskim urnikom. 

Prošnja mora vsebovati dovoljenje za obravnavo osebnih 

podatkov tako, kot predvideva Zakonski odlok št. 196/2003 o 

zasebnosti. Na podlagi 13. člena Zakonskega odloka 196/2003 

o zasebnosti je uporaba osebnih podatkov namenjena 

izključno tozadevni obravnavi selekcije. Prošnja mora 

vsebovati izrecno izjavo, s katero kandidat dovoljuje 

obravnavo osebnih podatkov. 

Priloge k vlogi Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta in kurikuluma ter 

fotokopijo davčne številke. 

POTEK SELEKCIJE KANDIDATOV 

Odpiranje kuvert Komisija sestavi prednostno lestvico na podlagi v prošnji 

navedenih naslovov; prednostna lestvica bo javno objavljena 

na spletni strani Večstopenjske  šole Nabrežina najkasneje do 

ponedeljka, 15.04.2019. Javna objava bo veljala kot uradno 

sporočilo za vse zainteresirane kandidate. Zoper sestavo 

lestvice se dovoljuje priziv v pisni obliki v roku 5 dni od 

objave lestvice. Priziv mora biti ustrezno utemeljen.  Po 

poteku roka za vložitev prizivov se prednostna lestvica smatra 

za dokončno. 

Sklic kandidatov, uvrščenih v lestvico, bo potekal po telefonu 

začenši od prvouvrščenega navzdol. V ta namen morajo 

kandidati pravočasno sporočiti telefonske številke in/ali 

naslov bivanja. 

KRITERIJI ZA IZBIRO KANDIDATOV 

Kandidati bodo izbrani izkjučno na osnovi študijskih in službenih naslovov, navedenih v vlogi. 

Prednost ima vsekakor državno šolsko osebje s pogodbo za nedoločen čas ali za določen čas. 

Komisija, ki ji predseduje ravnatelj, ocenjuje navedene naslove na podlagi sledečih kriterijev: 

 

Prednost ima učno osebje Večstopenjske šole Nabrežina in nato ostalih šol. 

 

Zunanji izvedenci pa bodo ocenjevani na sledeči način: 

A – STOPNJA IZOBRAZBE 

ŠTUDIJSKI NASLOV 

Diploma višje srednje šole                5 točk 

Univerzitetna diploma  (3 leta)        5 točk 

Univerzitetna diploma (5 let)           5 točk 

Doktorat                                             5 točk 

Tečaj angleškega jezika                    3 točke 

 

B – SLUŽBOVANJA 

Sodelovanja z Večstopenjsko šolo Nabrežina 

1 točka  za vsak mesec službovanja (do največ 12 točk) 

Sodelovanja z drugimi šolami v Italiji 

0,50 točk za vsak mesec službovanja (do največ 6 točk) 

Službovanja pri drugih javnih ustanovah, ki so povezane s predmetom tega razpisa 

0,10 točk za vsak mesec službovanja 

Prednost imajo zaposleni na šolah s slovenskim učnim jezikom 

 



Objave publikacije, ki so povezane s predmetom tega razpisa: 

1 točka za vsako publikacijo (do največ 5 točk) 

 

V primeru istega števila točk ima prednost kandidat z ustreznejšim življenjepisom. 

Izbira bo utemeljena. 

 

IMENOVANJE 

V primeru, da je izbrani kandidat že zaposlen na drugi šoli, mora  pridobiti dovoljenje ravnatelja 

šole, kjer  je zaposlen tako kot predvideva 35. člen KDPŠ z dne 29/11/2007. 

Izbrani kandidat, ki brez upravičenega razloga ne podpiše pogodbe ali, ki se brez upravičenega 

razloga ne predstavi v službo, bo izključen iz lestvice. 

Izbrani kandidat, ki nima ustreznih predpisanih pogojev oziroma, ki je bil izbran na podlagi lažnih 

izjav, izgubi pravico do pogodbe in je izključen iz lestvice. 

V primeru, da se ugotovi neustreznost enega izmed pogojev za sprejem v službo, bo pogodba 

razrešena. 

OBJAVA RAZPISA 

Razpis je bil objavljen dne  05.04.2019  na oglasni deski Večstopenjske šole Nabrežina in je bil 

posredovan vsem šolskim zavodom s slovenskim učnim jezikom v Tržaški pokrajini. 

 

BRUTO HONORAR NA URO     

Dodatne ure poučevanja 35,00 € na uro - lordo 

ROK TRAJANJA POGODBE 

Trajanje pogodbe Šolsko leto 2018/2019  - okvirno 28 ur 

 

               

           RAVNATELJ   

           Marijan Kravos 
                      Elektronsko podpisan dokument v skladu z zakonodajnim odlokom št. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ravnatelju 

Večstopenjske  šole Nabrežina 

Nabrežina Kamnolomi št. 85 

34011 Nabrežina (TS) 

 

 

 

PROŠNJA ZA VKLJUČITEV V LESTVICO ZA IZBOR ZUNANJEGA SODELAVCA  ZA 

IZPELJAVO PROJEKTA “JEZIKOVNE DELAVNICE V OV“ – Fondi Deželnega prispevka 

Zakon 26/2007 – ŠL 2018/19. 

 

Podpisani/a  _____________________________________________________________________ 

rojen/a __________________________________ (________) ___ dne _______________________ 

bivajoč/a v občini ______________________________ pokrajina _______ PTT _______________ 

ulica/trg ____________________________________________________________ št. __________    

tel.št. _________________________  št. prenosnega telefona _________________________ 

davčna številka ______________________________ 

 

PROSIM 

 

- za vključitev v selekcijo za sestavo lestvice za izpeljavo projekta, navedenega v predmetu; 

- da pošljete vsa sporočila, ki so v zvezi s selekcijo, na naslednji naslov: 

ulica/trg ____________________________________________________________ št. __________ 

občina bivanja _____________________________ pokrajina ____________ PTT _____________ 

tel.št. _________________________ št. prenosnega telefona  _________________________ . 

e-pošto ___________________________________ 

 

V ta namen in pod lastno odgovornostjo izjavljam naslednje:  

(prekrižajte samo izjave, ki Vas zanimajo) 

 

 da sem italijanski/a državljan/ka oz. z dovoljenjem za bivanje v Evropski Skupnosti; 

(oziroma) 

 da sem državljan ene izmed držav članic Evropske unije; 

 za tuje državljane: navesti če imajo slovenski ali italijanski davčni kodeks. Za italijanski 

davčni kodeks je potrebno imeti 83 dni bivanja v Italiji z zadevnim potrdilom o bivanju: 

____________________; 

 da nisem nikoli bil/a kazensko obsojen/a oziroma da niso v teku kazenski postopki, v katerih 

sem preiskovan/a, ki na osnovi veljavnih zakonskih določil onemogočajo sklenitev 

službenih vezi z javno upravo; 

 da nisem bil/a opravljen/a, odpuščen/a ali odstavljen/a iz službe pri javni upravi; 

 da sem vpisan/a v volilne sezname Občine ______________________________; 

 da sem dopolnil/a 18. leto starosti; 

 da nisem nezmožen/a opravljati službe v javni upravi oziroma da nisem v stanju, ki je 

nezdružljivo z opravljanjem službe v javni upravi; 

 da izpolnjujem vse spodaj nevedene pogoje za vključitev v lestvico kot v predmetu: 

 

 

 

 

 



 

A - STOPNJA IZOBRAZBE 

 

Študijski naslov: 

 

Naziv diplome višje srednje šole ____________________________________________________, 

pridobljene leta ___________, na ____________________________________, 

z oceno ______________________ 

Pravni rok trajanja študija _______________________________________ 

 

Drugi študijski naslovi: 

 

Univerzitetna diploma ali tečaj za specializacijo/poklicno kvalifikacijo, ki so v zvezi s tem razpisom 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

B – SLUŽBOVANJA: 

 

od ______________ do ______________ št.dni __________ opis dejavnosti _________________ 

________________________________________________________________________________ 

pri _____________________________________________________________________________ 

 

od ______________ do ______________ št.dni __________ opis dejavnosti _________________ 

________________________________________________________________________________ 

pri _____________________________________________________________________________ 

 

od ______________ do ______________ št.dni __________ opis dejavnosti _________________ 

________________________________________________________________________________ 

pri _____________________________________________________________________________ 

 

od ______________ do ______________ št.dni __________ opis dejavnosti _________________ 

________________________________________________________________________________ 

pri _____________________________________________________________________________ 

 

od ______________ do ______________ št.dni __________ opis dejavnosti _________________ 

________________________________________________________________________________ 

pri _____________________________________________________________________________ 

 

C – DRUGI SLUŽBENI NASLOVI: 

da imam naslednje kvalifikacije: 

 

○ Objavljene publikacije 

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

○ Izobraževalni tečaji v zvezi z razpisom 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 

Podpisani/a izjavljam, da se bodo dejavnosti projekta prilagodile šolskim urnikom. 

 

Podpisani/a   izjavljam, da   dovoljujem obravnavo osebnih    podatkov tako kot predvideva 



zakonska uredba štev. 196 z dne 30. junija 2003. 

  

 Podpisani/a izjavljam, da se zavedam, da bodo v primeru, da bo ta izjava navajala lažne 

podatke oziroma da bom sestavil/a ponarejene listine, bodo zoper mene odrejene kazni, ki jih 

določa člen UPR št. 445 z dne 28. decembra 2000. 

 

 

 Poleg tega izjavljam, da se zavedam, da bon v primeru lažnih izjav izključen/a iz lestvice. 

 

Datum, __________________ 

         ___________________________ 

           (čitljiv podpis)  

 

 

* Prilagam: 

fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; 

življenjepis - kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


