
 

 
 

 
 
 
 
Inštitut za slovensko kulturo  RAZPISUJE selekcijo na osnovi naslovov in kolokvija za namestitev osebja pri 
Inštitutu 
 

Čl. 1 
Ekonomski tretma 

Predviden je ekonomski tretma po veljavni delovni pogodbi. 
 

Čl. 2 
Rekviziti za vključitev v selekcijo 

V selekcijski postopek so lahko vključeni tisti, ki imajo na dan zapadlosti roka za predstavitev prošnje za 
vključitev naslednje rekvizite: 
 
splošni rekviziti  
1) kandidati morajo biti polnoletni; 
2) kandidati ne smejo biti kazensko obsojeni ali podvrženi tekočim kazenskim postopkom; 
3)   kandidati morajo imeti dokončano višjo srednjo šolo (5-letno) ali univerzo.  
 
Posebni rekviziti 
1. obvladanje slovenskega initaljianskega jezika v ustni in pisni obliki;  
2. poznavanje računalniških programov (Word, Excel, Internet in elektronska pošta; 
3. obvladanje angleščine/nemščine; 
4. veljavno vozniško dovoljenje kategorije B ali več;  
5. poznavanje ozemlja v deželi Furlaniji Julijski Krajini, kjer živi slovenska manjšina, s posebnim ozirom na 

Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino;  
6. pripravljenost na fleksibilen delovni urnik in na prisotnost ob nedeljah in praznikih in v večernih urah, če je to 

potrebno;  
7. pripravljenost obiskovati jezikovne in izpopolnjevalne tečaje.  

 
Delovne zadolžitve: 
vodenje uradov in koordinacija dejavnosti Inštituta; 
administrativni postopki; 
povezava in sodelovanje s krajevnimi organizacijami; 
vzdrževanje stikov z javnostjo. 

 
Čl. 3 

Prošnja za vključitev In rok predstavitve 
Interesenti morajo predstaviti ustrezno prošnjo z lastnoročnim podpisom prosilca, sestavljeno po 
priloženem vzorcu (priloga A), najkasneje do 15. Septembra 2021 neposredno, po navadni ali elektronski 
poština naslov:  isk.benecija@yahoo.it - isk.benecija@pec.mismotu.it 
 
Prošnji mora prosilec obvezno priložiti:  
podroben kurikulum izobraževanja in poklicnih izkustev, kjer morajo biti jasno precizirani študijski naslovi, 
sodelovanja s slovenskimi društvi v Videnski pokrajini, poklicna izkustva z navedbo časa in zadolžitev ter 
izobraževalna izkustva zadnjega petletja;  kopijo veljavnega osebnega dokumenta. 
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Čl. 4 

Potek selekcije 
Kandidati, ki bodo predstavili razpisu ustrezno prošnjo, bodo ocenjeni glede na predloženo dokumentacijo 
in potek individualnega kolokvija, katerega datum bo posameznim kandidatam sporočen po elektronski 
pošti. 

 
 

Čl. 5 
Način sporočanja v zvezi s selekcijo 

Vsa morebitna nadaljnja obvestila v zvezi s selekcijo bodo objavljena izključno na spletnem mestu Inštituta 
za slovensko kulturo www.isk.benecija.eu  

 
Čl. 6 

Namestitev zmagovalca 
Izbrani kandidat bo poskusno nameščen za čas, ki ga predvideva  državna delovna pogodba CCNL 
commercio. V primeru, da kandidat ne uspešno opravi preizkusne dobe, se pogodba prekliče. 

 
 

Čl. 7 
Obravnava osebnih podatkov 

V smislu Čl.13, 1. odstavka Zakonodajnega odloka št. 196/2003 (Kodeks o varovanju osebnih podatkov) bodo 
osebni podatki, ki jih bodo kandidati navedli v prošnji za vključitev v selekcijo, hranjeni na operativnem sedežu 
Inštituta za slovensko kulturo in obravnavani v zvezi s selekcijo in upravljanjem morebitnega delovnega 
razmerja.  
 
 

Čl. 8 
Končna sporočila 

Inštitut za slovensko kulturo ima pravico, da po potrebi obnovi, podaljša, popravi, dopolni ali prekliče 
pričujoči razpis. 
Z odzivom na razpis kandidat izrecno in brezpogojno sprejema vsa v razpis vključena določila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRILOGA A - PROŠNJA 
 

INŠTITUTU ZA SLOVENSKO KULTURO 
Ul. Alpe Adria 

 33049 Špietar 
 
 
Podpisani/a  ______________________________________________________________________ 

 
da se ga/jo vključi v selekcijo za namestitev pri Inštitutu za slovensko kulturo 

 
V smislu in glede na učinke uredb, ki so predvidene v členih 46 in 47 Odloka Predsednika Republike št. 445 z dne 
28. decembra 2000, in zavedajoč se posledic, ki izhajajo iz lažnih izjav po členu 76 omenjenega OPR 445/2000, v 
ta namen pod lastno odgovornostjo 
 

IZJAVLJA, 
 

da se je rodil/a v _______________________________________ dne ______________________  
 
da ima stalno bivališče v _________________________________ poštna št. _________________ 
 
ulica  ________________________________________________ št. ________________________  
 
tel.  ___________________________________ e-pošta __________________________________ 
 
- da je državljan/ka     Italije   države (navesti) _____________________________________ 
- da ni bil/a kazensko obsojen/a in da nima v teku kazenskih sodnih postopkov; 
- da ima naslednji v vabilu za selekcijo predviden študijski naslov:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
z datumom __________________ izdala ustanova _________________________________________ 
 
- da ima veljavno vozniško dovoljenje kat. B  
- da je seznanjen z delovnimi pogoji in le-te sprejem inz njimi soglasja;  
 
V smislu Zakonodajnega odloka št. 196/2003 in njegovih dopolnil podpisani/a pristajam, da naslovnik obravnava moje 
osebne podatke  
  v okviru postopkov, ki zadevajo selekcijo, 
  tudi za morebitne naslednje selekcije v okviru Inštituta za slovensko kulturo in njegovih članic. 

Podpisani prilaga  

- kurikulum z datumom in podpisom; 

- kopijo veljavnega osebnega dokumenta prosilca; 
Datum, _____________________      
 

________________________ 
(lastnoročni podpis) 

NASLOV, NA KATEREGA ŽELITE PREJEMATI OBVESTILA  
(samo v primeru, da ni isti, kot je naveden zgoraj)  
Občina …………..………………..…………. Poštna številka. ……………………..  

Ulica ………………………………………………………………………… št. ……………..  

 

 


