
PROJEKT UČIM SE BITI UČITELJ  V Osnovni šoli in vrtcu APAČE 

 

 

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. 

 

Javni razpis za projekt UČIM SE BITI UČITELJ - 3 je bil objavljen 18. 9. 2020. 

Projekt razpisuje:  Šola za ravnatelje, Vojkova 63,1000 Ljubljana 

Predmet javnega razpisa 

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj 
(v nadaljevanju: javni razpis) kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo). 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »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«; specifičnega 
cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za 
šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. 



Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu 
usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih 
oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh 
ravneh izobraževalnega sistema«. 

 Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje 
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, 
svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki ob podpori tima za uvajanje preko zaposlitve z 
načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v 
samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

Z javnim razpisom se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oz. 
vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj 
začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva (v 
nadaljevanju: učitelj začetnik), ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 
glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na 
področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Učitelj 
začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, 
izkušenega učitelja in učitelja začetnika (v nadaljevanju: tim za uvajanje). 

Osnovna šola in vrtec Apače je kandidirala na omenjenem razpisu s 
kandidatom, mag. prof. RAP. Kljub veliki konkurenci smo bili na razpisu 
uspešni. Izbrani smo bili po naslednjih kriterijih: 

- Koeficient razvitosti občine, 

- Stopnja registrirane brezposelnosti v občini 

- Število prijav strokovnih delavcev na izobraževanje v KATIS-u 

- Kvaliteta in ustreznost napisanega programa za izvedbo in doseganje ciljev projekta. 

OŠ Apače je dosegla vse možne točke in je bila na razpisu izbrana. 

 

  

 
 

 


