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JAVNI POZIV
ZA IZBOR IZVAJALCEV V OKVIRU OPERACIJE
IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVALCEV V NIPO V KRZS 2020-2022
1. Za obdobje od 2.9.2020 do 31.10.2022 objavljamo javni poziv za izbor izvajalcev v
okviru operacije Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KZRS 2020-2022.
Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) za izbor operacij delno financira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega
učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah
učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje
prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih
kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za
zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske ali podjemne pogodbe oz. bomo
sodelovali preko pogodbe o sodelovanju za obdobje od 2.9.2020 do 31.10.2022.
Vrednost pedagoške ure je ovrednotena med 20,00 EUR do 25,00 EUR bruto bruto.
Pričetek opravljanja dela je po dogovoru.
1. Povprašujemo po profilih za izvajanje naslednjih programov:
a) ugotavljanje izobraževalnih potreb ranljivih skupin odraslih,
b) izbira in uporaba andragoških metod in didaktičnih pristopov,
c) spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,

d) povezovanje razvoja pismenosti in temeljnih zmožnosti z različnimi
življenjskimi področji za doseganje uspešnosti na področju osebne izpolnitve,
sodelovanja v družbi ter konkurenčnosti in prožnosti v svetu dela,
e) teoretski temelji, ki so pomembni za delo s ciljnimi skupinami,
f) značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
g) spremljanje napredovanja in priprava popisa pridobljenih kompetenc,
h) izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posameznika, ki upošteva
značilnosti ranljivih ciljnih skupin in odpravlja ovire teh skupin v
izobraževanju,
i) poučevanje priseljencev,
j) medkulturne razlike,
k) uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje
WORD, EXCEL, POWER POINT, uporaba računalniške in digitalne tehnologije
poučevanje na daljavo: ZOOM, Microsoft Teams, MOODLE, Google orodja,
Facebook, Viber,…).
2. Kandidati morajo za sklenitev pogodbe izpolnjevati splošne zakonske pogoje v skladu
z Zakonom o delovnih razmerjih.
3. Način prijave: prijavnico za izvajalce, ki se nahaja na spletni strani https://www.cenestupar.si/sl/kdo-smo/zaposlimo, pošljite najkasneje do 1. 10. 2022 na naslov: CENE
ŠTUPAR - CILJ, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
Prijavnici priložite kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj.
4. Na poziv naročnika boste naknadno poslali:
 dokazila o izobrazbi, in sicer dokazljiva znanja na osnovi zgoraj razpisanih
programov, kot so npr. certifikati, potrdila, diplome ali pretekla opravljena
izobraževanja.
 potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
 potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
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