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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OV96150  

Delodajalec: MŠO: 5049849000 šifra SKD: 85.100  Predšolska vzgoja 
KRANJSKI VRTCI
Ulica Nikole Tesle 2 
4000 KRANJ

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5518  KRANJ 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  POMOČ VZGOJITELJU PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI 
VZGOJNEGA DELA, POMOČ VZGOJITELJU PRI ORGANIZIRANJU AKTIVNOSTI V ODDELKU, SPREMLJANJU 
RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK, SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI. 

Izobrazba po Klasius:  150  srednja strokovna, srednja splošna, 0112  Izobraževanje vzgojiteljev 
predšolskih otrok 
Alternativna izobrazba:   
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  določen čas 31.08.2023 Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  ne Poskusno delo:  ne 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:   

Zahtevano znanje jezikov:  
Zahtevana rač. znanja:  

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Vzgojitelj predšolskih otrok – 
pomočnik vzgojitelja v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je 
lahko: kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja, kdor 
izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok. Kandidat naj predloži dokazilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Po 107.a členu ZOFVI sta obvezni dokazili pred 
sklenitvijo delovnega razmerja tudi potrdili, da oseba ni v kazenskem postopku (okrožno sodišče) in da oseba 
ni pravnomočno obsojena (Ministrstvo za pravosodje - namen varstva otrok in mladostnikov). Kandidati naj na 
vlogi nujno navedejo reg. šifro ZRSZZ razpisanega delovnega mesta. 

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

Rok za prijavo kandidatov:  3  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  TATJANA NAGLIČ, 04 201 92 11, zaposlitev@kranjski-vrtci.si 
Kontakt delodajalca za BO:  TATJANA NAGLIČ, 04 201 92 11, zaposlitev@kranjski-vrtci.si 

Posredovanje ZRSZ:   

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 24.3.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 24.3.2023
Rok za prijavo kandidatov: 29.3.2023


