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OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: UČITELJ – strokovni delavec v 
programu Zdrav življenjski slog 

 

 

Naziv delodajalca 
OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE-ZAVRČ 

 

Naslov delodajalca 
CIRKULANE 57, 2282 CIRKULANE 

 

Kontaktna oseba 

delodajalca za 

kandidate 

kontaktna oseba: PETEK SUZANA  

telefon: 02 795 23 90 el. naslov: 

suzana.petek1@guest.arnes.si  

 

Naziv delovnega mesta 

oziroma dela 

UČITELJ – strokovni delavec v programu Zdrav 

življenjski slog 

Število prostih delovnih 

mest  

1 

Opis del in nalog 

 izvaja program Zdrav življenjski slog 2015 - 
2017, 

 vodi učne ure v sklopu programa Zdrav 
življenjski slog 2015 - 2017,  

 vadba v dneh pouka med 12 in 17 uro  
 izvaja vadbo v pouka prostih dneh, sobotah,  
  izvaja vadbo v pouka prostih dneh, 

počitnicah, 

 o programu vodi vso evidenco v skladu z 
zakonodajo na področju šolstva in športa, 

 spremlja razvoj novosti na področju šolske 
športne vzgoje, športnih tekmovanj in jih 
vpeljuje v program,  

 pripravlja različne analize in poročila o svojem 
delu za Zavod za šport RS Planica in za 
izvajalca,  

 sodeluje v strokovnih organih izvajalca (aktiv 
učiteljev športne vzgoje),  

 pred začetkom novega šolskega leta izvajalcu 
predloži podroben enoleten program za 
naslednje šolsko leto,  

 sodeluje z otroki, vključenimi v program, 
njihovimi starši in vzgojno izobraževalnimi 
ustanovami pri zagotavljanju optimalnih 
pogojev za izvajanje programa in reševanju 
kakršnih koli težav pri izvajanju programa, 
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 redno obvešča izvajalca o tekočih zadevah, 
povezanih z izvajanjem programa,  

 se udeležuje posvetov in seminarjev 
povezanih z izvajanjem programa Zdrav 
življenjski slog,  

 se strokovno usposablja in izpopolnjuje. 

Pričetek dela 1.9.2016 

Upravna enota 

delovnega mesta 

oziroma dela 

PTUJ 

Poklicna strokovna 

izobrazba 

visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna 

(prejšnja) ipd.  

Trajanje zaposlitve Določen čas do 31.8.2017 

Delovni čas 
20 ur, polovičen delovni čas 

 

Datum objave na spletni 

strani šole 

23.8.2016 

Rok za prijavo 

kandidatov 

 

3 dni od objave, do 26.8.2016 

Način prijave 

kandidatov 

kandidati naj pošljejo pisno vlogo po redni pošti z 

dokazili o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, 

življenjepisom 
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