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Prot. n./ Zap. št.  2341                                                                 Špeter, 16. avgust 2017 
 
 
Odlok za izbor stalno imenovanega  učnega osebja, ki je premeščeno ali dodeljeno 6. šolskemu območnemu 
okrožju Furlanije Julijske Krajine, za triletno namestitev na Večstopenjski dvojezični šoli Pavel Petričič v 
Špetru  
 

Ravnateljica 
 
- z ozirom na objavo št. Prot. 2148, z dne 25. julija 2017, s katero je bil sprožen postopek za triletno namestitev na 

Večstopenjski dvojezični šoli Pavel Petričič stalno imenovanega  učnega osebja, ki je dodeljeno 6. šolskemu 
območnemu okrožju Furlanije Julijske Krajine, za naslednja mesta: 

1) 3 redna mesta za poučevanje v vrtcu 
2) 4 redna mesta za poučevanje v osnovni šoli 

 
- z ozirom na objavo št. Prot. 2148, z dne 25. julija 2017, s katero je bil sprožen postopek za triletno namestitev na 

srednji šoli Večstopenjske dvojezične šole Pavel Petričič stalno imenovanih  profesorjev/ic, ki so dodeljeni 6. 
šolskemu območnemu okrožju Furlanije Julijske Krajine, za naslednja mesta: 

1)   2 mesti za   
       NATEČAJNI RAZRED A071 – SLOVENŠČINA, ZGODOVINA IN ZEMLJEPIS  
2)   1 mesto za  
       NATEČAJNI RAZRED A070 – ITALIJANŠČINA 
3)   1 mesto za  
       NATEČAJNI RAZRED A028 – MATEMATIKA 
 

- upoštevajoč kandidature učnega osebja, dodeljenega v 6. šolsko okrožje Furlanije Julijske Krajine, ki so prispele v 
poštni predal šolske elektronske pošte do dne 9. avgusta 2017, po navodilih ministrskih smernic; 

 
DOLOČI 

 
zaključek postopka, ki je bil sprožen na osnovi odst. 79-82 prvega člena Zakona 107/2015 za izbor učnega osebja za 
triletno namestitev na Večstopenjski dvojezični šoli Pavel Petričič; postopek je bil opravljen po kriterijih in postopkih 
kot v objavi: 
 

a. predhodno preverjanje razlogov za neujemanje, ki jih v 81. ods. prvega člena navaja Zakon 107/ 2015 z ozirom 
na prispele kandidature; 
 

b. za vsako mesto na razpolago, pregled skladnosti med CV vsakega učitelja, izjavljeno usposobljenostjo in 
kriteriji, navedenimi v javni objavi oglasa. 

 
Za redna mesta v vrtcu sta dospeli sledeči kandidaturi:  

JANJA KORSIČ 
KATJA DORNI 
 
Za redna mesta v osnovni šoli je prispela ena kandidatura: 

ANA HVALIČ 
 



 
 

Za mesta v nižji srednji šoli je prispela ena kandidatura: 

DAVIDE CLODIG za natečajni razred A028 - MATEMATIKA 
 
Po postopku preverjanja skladnosti kandidatur z zahtevanimi rekviziti/kriteriji so bili evidentirani kot prejemniki 
predloga na redno mesto vzgojitelja/ice za triletno namestitev v Večstopenjski dvojezični šoli Pavel Petričič: 
vzgojiteljica Janja Korsič 
vzgojiteljica Katja Dorni 
 
Po postopku preverjanja skladnosti kandidatur z zahtevanimi rekviziti/kriteriji je  bila evidentirana kot  prejemnica 
predloga na redno mesto učiteljice za triletno namestitev v Večstopenjski dvojezični šoli Pavel Petričič: 
 
učiteljica Ana Hvalič  
 
Po postopku preverjanja skladnosti kandidatur z zahtevanimi rekviziti/kriteriji je bil evidentiran kot  prejemnik predloga 
na redno mesto profesorja za triletno namestitev v Večstopenjski dvojezični šoli Pavel Petričič: 
 
profesor Davide Clodig 
 
V primeru, da evidentirano učno osebje ne sprejme predloga za poverjena mesta,  je za nadaljnje pristojen Deželni 
šolski urad Furlanije Julijske Krajine. Prav tako je Urad pristojen za kritje mest, za katera ni bilo kandidatur. 
 
Učno osebje, ki prejme predlog namestitve v vrtcu, v  osnovni ali nižji srednji šoli, je dolžno z e-mailom sporočiti, da 
ponudbo sprejme ali jo zavrne v zahtevanem 24-urnem časovnem roku.  
 
S sprejemom zaposlitvene ponudbe je kandidat dodeljen v seznam osebja za avtonomijo na ravnateljstvu šole za triletno 
časovno obdobje, brez kakršnega koli predhodnega razlikovanja med seznamom za redna mesta in seznamom za 
ojačanje. 
 
Na osnovi 80. odst.  prvega člena zakona 107/2015 bo zadolžitev triletna in bo lahko obnovljena, v kolikor bo v skladu 
s Triletnim načrtom vzgojno izobraževalne ponudbe.  
 
Proti tu navedenemu ukrepu je možen priziv po zakonskih določilih. 

Tukajšnji odlok bo objavljen na spletni oglasni deski šole na naslovu http://www.icbiling.ue.gov.it                                                                                    
                                                                                                 
 
 

                      RAVNATELJICA 
                      SONJA KLANJŠČEK 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, ki vodi 

 postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena Zakonodajnega odloka št. 
39/1993.  

 
 


