
Istituto Comprensivo                                                                           
con lingua d’insegnamento slovena    
Dolina, 210 
34018 Dolina 
San Dorligo della Valle – Dolina (TS) 
C.F./D.ŠT. 90135580323 
 

 
JOSIP    

PANGERC 

Večstopenjska šola 
 s slovenskim učnim jezikom 

Tel. 040228132 
www.vspangerc.eu 

e-mail/e-pošta: 
TSIC820007@istruzione.it 

TSIC820007@pec.istruzione.it 
 

 

Dolina, 3. 5. 2017 
 
 

Spletna stran šol 3. področja 
Spletna stran šole J. Pangerc 

 
JAVNI RAZPIS 

 
 
Zadeva: Razpis za izbor  izbor zunanje  izobraževalne agencije za slovenske šolnike na 

Tržaškem 
 

RAVNATELJ 
 

 Na osnovi 44.člena M.O.44/2001; 
 Na  Z.O. 195/2003; 
 Na osnovi Odredbe Deželnega ravnatelja št. 1913 z dne 27.2.2016; 

 Na osnovi Pravilnika o delovanju 3. in 6.področja, odobren dne 11.januarja 2017; 
 Na osnovi dopisa Ministrstva št.1522 z dne 13.1.2017 in priloženih navodil ; 
 Na osnovi  odgovorov o izobraževalnih potrebah v skladu z Razvojnim načrtom in 

izobraževalnim planom posameznih šol; 
 

izda sledeči razpis 
 

za izbor  zunanje izobraževalne agencije, ki mora biti predhodno  akreditirana na Ministrstvu. 
 
 Splošni pogoji 
 
Izbrana ustanova  bo poverila vodenje izobraževalnih tečajev za  slovenske šolnike v tržaški 
pokrajini svojim strokovnjakom, ki morajo imeti za opisano dejavnost/modul vsaj dvoletno 
izkušnjo  kot profesorji v službi na univerzitetni ravni. 
Izobraževanje  mora potekati izključno v slovenskem jeziku in se zaključiti pred 30. 
septembrom 2017. 

A) Izbrana izobraževalna ustanova bo nudila didaktične in upravne storitve  za vodenje  
9 tečajev   (nekateri v dvojni ali trojni izvedbi) o  spodaj opisanih temah in  v 
navedenih terminih za skupnih 180 ur predavanja/ delavnic. 

B) Nadalje  je v sklopu vsakega modula predvideno določeno število  ur izobraževanja 
na spletu za skupnih 72 ur. 
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C) V breme izobraževalni ustanovi je organizacija tečajev, selekcija predavateljev in  
posredovanje njihovega  CV, koordiniranje izvedb, priprava vsebin, evalvacija  in 
njihovo analiza, evidentiranje prisotnosti/podpisov predavateljev in  
tečajnikov,rezervacija dvoran, če izobraževanje ne poteka v prostorih šol, ki so se 
prijavile na izobraževanje, vlaganje podatkov na italijansko digitalno platformo, 
www.istruzione.it/pdgf ter  izdaja potrdil. 

D) Nadalje  bo izobraževalna ustanova za vsak modul upravljala tudi dejavnosti, ki   se 
izvedejo preko spleta: ustnovitev specifičnega spletnega predala, zbiranje e-naslovov 
tečjnikov, dodelitev  tečjnikom gesla za dostop in  za skladiščenje delovnih listov, 
nalog, evalvacij in gradiva, ki  ga pripravijo predavatelji in tečajniki. 

 
Opis  dejavnosti 
 
Tema modula CILJNA 

SKUPINA 
Število ur 
predavanja/ 

delavnic 

 

Število ur 
preko 

spleta 

1.ali edini 
termin 

2.termin ŠTEVILO 
TEČAJEV 

Splošna 

pedagogika in 
novi učni 

prijemi 

Vertikala vsi 

predmeti 

30 12 26.6 

27.6 
28.6 

6.9  

7.9 
8.9 

2 

Digitalizacija 
šole 

Vertikala vsi 
predmeti 

 

15 6 28.6 
29.6 

30.6 

 1 

Preverjanje in 
ocenjevanje 

Vertikala  po 
predmetih 

45 18 Slo 
22.6  

23. 6 

 24.6 

mat 
28.8  

29.8 

30.8 

Ang 
28.8 

29.8 

30.8 
 

3 

Novi pristopi 
pri pouku 

slovenščine na 

nižji srednji 
šoli 

Prof. srednje 
šole od  6. do 

8.razreda 

15 6 28.8 
29.8 

30.8 

 1 

Jezik v 

matematiki na 
osnovni šoli 

Učitelji od 1. 

do 5.razreda 

15 6 23.6 

27.6 
28.6 

 1 

Predšolska 
matematika 

Vzgojiteljice 
otr. vrtcev 

15 6 6.9 
7.9 

8.9 

 1 

Slovenščina J2 
na osnovni 

šoli-

medpredmetna 
povezava 

Učitelji od 1. 
do 5.razreda 

15 6 19.6 
20.6 

21.6 

 1 

Slovenščina J2 
v predšolski 

dobi 

Vzgojiteljice 
otr. vrtcev 

15 6 29.8 
30.8 

31.8 

 1 

Filmsko, 
gledališko in 

lutkovno 

izobraževanje 

Vertikala vsi 
predmeti 

15 6 6.9 
7.9 

8.9 

 1 
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Vsak modul se bo izmenično odvijal po dogovoru na  enem od sedežev   večstopenjskih šol 
na Tržaškem, ali v drugi lokaciji po dogovoru z izobraževalno agencijo. 
 
Kriteriji prednosti 
 
V primeru, da predstavi  svojo kandidaturo več izobraževalnih ustanov,  bo imela prednost 
ustanova, ki predlaga predavatelje, ki so v sklopu drugih projektov že sodelovali s 
slovenskimi šolami  v Italiji, kot sledi: 
 

Sodelovanje s slovenkimi šolami v tržaški 
pokrajini 

2 točki za vsako ravnateljstvo 

 2 točki za vsako leto  

Sodelovanje s slovenskimi šolami v goriški 
ali videmski pokrajini 

1 točka za vsako ravnateljstvo 

 1 točka za vsako leto 

 
Šola si pridržuje pravico, da dodeli zadolžitev tudi v primeru  ene same prošnje, ki popolnoma 
odgovarja zgoraj  opisanim  projektnim dejavnostim. 
 

Honorarji 
 
Vseobsegajoč honorar za predavanja in vodenje delavnic ( Splošni pogoji točka A) se določa 
v višini 9.000,00€ bruto (všteti so davki in potni stroški) in bo izplačan na osnovi dejansko 
opravljene zadolžitve in predložene dokumentacije. 
Honorar za ure na spletni strani (Splošni pogoji točka B) se pavšalno določa v višini  720,00€. 
Honorar za upravljanje ( Splošni pogoji točki C in D)  se pavšalno določa v višini 400,00€. 
 
Za zgoraj opisane dejavnosti bo večstopenjska šola Josipa Pangerca,  nositeljica  3.področaja 
za izobraževanje, izplačala 10.120,00€ (desettisočstodvajset//00)€ podpisniku  pogodbe, 
ki pravno zastopa izbrano izobraževalno ustanovo. Če je slednji davčni obvezanec Republike 
Slovenije, bo za potrebe uveljavljanja pravic iz  Konvencije med vlado Republike Slovenije  
in vlado italijanske republike podpisal tudi izjavo o rezidenstvu za zavezance, ki prejemajo, 
oziroma dosegajo dohodke v tujini. 
Če je podpisnik pogodbe davčni zavezanec z DDV v Italiji, mora predložiti elektronski  račun. 
 
Oblike oglaševanja 
 
Razpis bo objavljen na spletni strani šol 3. področja in na oglasni deski  v.š. Pangerc. 

Prijavo na razpis lahko kandidat pošlje  
- po navadni pošti ali ročno na  

Večstopenjska šola J. Pangerc 
Dolina, 210 
34018 Dolina (TS ) 

- ali  po e-pošti na  tsic820007@istruzione.it 
- ali po overovljeni e-pošti na tsic820007@pec.istruzione.it 
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Prijave morajo dospeti  najkasneje  do 18.maja do 14. ure. 

Datum žiga poštnega urada ne velja in prošnje, ki bodo dospele po roku, ne pridejo v poštev. 

Prošnjo, oziroma  vlogo mora kandidat izpolniti v celoti, posredovati  zahtevane podatke, jo 
podpisati in izjaviti pod lastno odgovornostjo, da ima zahtevane pogoje ter priložiti kopijo 
veljavnega dokumenta.  
Nepodpisane prošnje bodo izključene iz izbora.  
Prijava naj tudi navaja dovoljenje za obravnavo osebnih podatkov v smisli Z.O 196/03. 
Lestvica bo objavljena  dne 22.maja  na šolski spletni strani. Objava velja kot obvestilo 
kandidatom. 
Zoper sestavo lestvice se dovoljuje utemeljen priziv v pisni obliki v roku 5 dni od objave 
lestvice. Po poteku roka za vložitev prizivov se prednostno lestvico smatra za dokončno.  
 

V prilogi obrazec prijave. 
 

Ravnateljica 
Fiorella Benčič 

Lastoročnipodpisnadomeščanavedbauradneosebe organa, 

kivodipostopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena 

Zakonodajnegaodlokašt. 39/1993 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO - VECSTOPENJSKA ŠOLA J.PANGERC - DOLINA   - C.F. 90135580323 C.M. TSIC820007 - AOO_TS_001 - Protocollo generale

Prot. 0001546/U del 03/05/2017 14:48:19VI.10 - Beni mobili e servizi



Priloga A 

RAVNATELJU VEČSTOPENJSKE ŠOLE J. Pangerc 
 

 
PROŠNJA ZA VKLJUČITEV V LESTVICO ZA IZBOR ZUNANJE IZOBRAŽEVALNE 
USTANOVE ZA FORMIRANJE UČNEGA OSEBJA 3. PODROČJA V TRŽAŠKI 
POKRAJINI 
 
Podpisani/a________________________________________ 
 
rojen/a________________________(_____)__dne___________________ 
 
bivajoč/a_________________________________(____)_PTT  _____ 
 
ulica, trg__________________________št._____Tel.št.___________,mobi_________________ 
 
e-naslov___________________________________davčna številka ________________________ 

 
V svojstvu 
 
□ PRAVNEGA ZASTOPNIKA 

 _____________________________    

    

Davčna številka____________________________ 

PROSIM 
 
za vključitev v selekcijo za sestavo lestvice za izvedbo izobraželnih dejavnostih, opisanih v 
razpisu zap.     št z dne 3.5.2017     
 
V ta namen, zavedajoč se  kazenske odgovornosti v primeru lažnivih izjav, izjavljam 
naslednje: 
 

□ da sem______________________  državljan/ka  

□ da nisem nikoli bil/a kazensko obsojen/a oziroma da niso v teku kazenski postopki, v 

katerih sem preiskovan/a, ki na osnovi veljavnih zakonskih določil onemogočajo sklenitev 
službenih vezi z javno upravo/ 

□ da uživam državljanske pravice 

□ da sem uslužbenec druge  javne uprave  

□ da nisem uslužbenec druge  javne uprave 

□ da nisem bil/a odpravljen/a, odpuščen/a ali odstavljen/a iz službe pri javni upravi 

□da bom ustrezno dokumentiral/a opravljeno dejavnost  

□ da so predlagani predavatelji telesno sposobni opravljati službo 

□ da dovoljujem obravnavo  osebnih podatkov tako kot predvideva zakonska uredba 

št.196 z dne 30. junija 2003  
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