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Objavljamo prosti delovni mesti: 

1. UČITELJ STROKOVNO TEORETIČNIH VSEBIN in VEŠČIN za področje hortikulture 

in podjetništvo M/Ž 

     Za določen čas, s polnim delovnim časom za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti 

     POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:  

     Učitelj strokovnoteoretičnega predmeta oz. strokovnega modula mora imeti izobrazbo s področja  

      hortikulture in podjetništva pridobljeno z: 

 

- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program, 

- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje,  

- magistrski študijski program druge stopnje, 

- enovitim magistrski študijski program druge stopnje.  

 

Za zasedbo delovnega mesta je potrebno imeti: 

- pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, 

- obvladati slovenski knjižni jezik. 

 

Začetek dela za razpisano delovno mesto: po dogovoru 

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo 

za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcija, naročite ga lahko tudi po elektronski pošti na 

naslovu: http://www.mp.gov.si) in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oz. zoper njo ni 

vložena pravnomočna obtožnica, ki ga izdaja sodišče na območju prijavljenega prebivališča pošljite do 

26. 11. 2022 na naslov Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo. 

 

 

2. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN za področje kmetijstva M/Ž 

     Za določen čas, s polnim delovnim časom. 

     POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:  

     Učitelj praktičnega pouka in veščin za področje kmetijstva mora imeti izobrazbo s področja  
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      kmetijstva: 

 

- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program, 

- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program prve stopnje,  

- višješolski študijski program.  

 

Za zasedbo delovnega mesta je potrebno imeti: 

- pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, 

- obvladati slovenski knjižni jezik. 

Začetek dela za razpisano delovno mesto: po dogovoru 

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo 

za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcija, naročite ga lahko tudi po elektronski pošti na 

naslovu: http://www.mp.gov.si) in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oz. zoper njo ni 

vložena pravnomočna obtožnica, ki ga izdaja sodišče na območju prijavljenega prebivališča pošljite do 

23. 11. 2022 na naslov Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo. 

        dr. Marijan Pogačnik, 

         direktor 

          


