
 

 

PRVA ZAPOSLITEV 2019 SKLOP B UZ 

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj se je prijavila na javni razpis "Prva zaposlitev 2019 sklop B UZ", 

ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo 27. 12. 2018 in ga delno financira 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter se izvaja v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 

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, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in 

transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na 

trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, 

vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi 

prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. 

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz 

sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in 

zagotovljenega strokovnega vodstva izkušenega učitelja za zagotovitev trajnejših učinkov. 

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše 

in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanje in s tem prispeva k povečanju deleža 

zaposlenih med mladimi. 

Od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 je na naši šoli zaposlena Anja Draksler, profesorica slovenščine. V tem 

času se bo pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, se 

seznanja s šolsko zakonodajo, z internimi akti šole ter ostalim strokovnim gradivom. Poleg 

poučevanja slovenščine bo preko nudenja individualne pomoči učencem, hospitacij, nadomeščanja, 

sodelovanja na ekskurzijah in športnih dnevih vključena v vzgojno-izobraževalni proces. Vključevala 

se bo na različna področja dela na šoli in se navajala na samostojno opravljanje učiteljskega poklica 

pod vodstvom dodeljene mentorice.  

 

Delo v projektu bo ves čas potekalo po predhodno pripravljenem programu, ki bo vseboval 

sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja, s katerimi mladi učitelj 

vstopa v delo in se pripravlja na strokovni izpit. 

 

Na razpisu "Prva zaposlitev 2019 sklop B UZ" so lahko kandidirale tiste šole, ki bodo po zaključenem 

obdobju projekta mladega učitelja zaposlile v obsegu najmanj do polovičnega delovnega časa do 30. 
5. 2020. 
 
 

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


