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         Trst, 10. aprila 2018 

 

ZADEVA: NOTRANJI RAZPIS ZA DOLOČITEV IZDELOVALCA NOVE ŠOLSKE SPLETNE 

STRANI 

 

Ravnatelj DIZ Jožefa Stefana v Trstu 

• upoštevajoč 32., 33. in 40. čl. medministrskega odloka št. 44/2001; 

• upoštevajoč 35. čl. DKDP z dne 29. 11. 2007; 

• z ozirom na zakon št. 4/2004, ki nalaga javni upravi dolžnost, da se opremijo z 

dostopnimi spletnimi stranmi; 

• z ozirom na MO z dne 8 julija 2005, ki določa tehnične značilnosti in različne nivoje 

dostopnosti informacijskih sistemov; 

• upoštevajoč ZO št. 163/2006 (zakonik o javnih naročilih) 

• upoštevajoč ZO št. 50/2016 (novi zakonik o javnih naročilih) 

• upoštevajoč zavodski triletni načrt vzgojno-izobraževalne ponudbe 

• ob ugotovitvi, da je šolska spletna stran potrebna temeljite vsebinske in grafične 

prenove in prilagoditve najnovejši zakonodaji v zvezi s transparentnostjo delovanja 

javnih uprav in dostopnosti podatkov v zvezi z adminitrativnimi postopki 

 

RAZPISUJE 

 

javni postopek za izbiro izvedenca za prenovo spletne strani 

 

1. člen – Predmet razpisa 

Predmet pričujočega razpisa je določitev izvedenca, ki bo poskrbel za strukturno in grafično 

pripravo ter tehnično izvedbo nove spletne strani DIZ Jožefa Stefan v Trstu. 
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Nova spletna stran bo izdelana v okolju Wordpress za enostavno dodajanje in osveževanje 

vsebin. V spletni strani bo vgrajena zunanja povezava v razdelek »Transparentnost« v 

domeni ponudnika storitev Axios in povezave na morebitne zunanje tematske kanale (npr. 

You Tube) in uradne strani šolskih socialnih omrežij. 

Spletna stran bo upoštevala nacionalne in mednarodne standarde dostopnost, s posebnim 

ozirom na predvidevanja, ki veljajo za javno upravo.  

Osnovna struktura spletne strani mora biti v celoti dvojezična (slovenski jezik; italijanski 

jezik). Domača stran ter strani predstavitve šole in posameznih oddelkov morajo predvidevati 

še stran v angleškem jeziku. 

Dodelitev naloga predpostavlja aktivno in tvorno sodelovanje z referenčnimi osebami, 

katerim so bili zaupani posamezni strateški resorji: digitalni animator, upravitelj strani na 

družbenih omrežjih, ravnateljevi sodelavci in drugo osebje, ki je pooblaščeno za stike z 

javnostjo. 

2. člen – Časovni rok 

Pogodba bo stopila v veljavo na dan podpisa in se zaključila 30. septembra 2018, ko je 

predvidena zaključitev dela in objava nove spletne strani. 

3 člen – Naslovniki razpisa 

Naslovnik razpisa je notranje osebje, ki izpolnjuje pogoj delovnega razmerja z DIZ J. Stefan 

na dan objave pričujočega razpisa. Dodatni kriteriji vrednotenja so navedeni v nadaljnem 6. 

členu. 

 

4. člen -  Način prijave 

Interesenti oddajo pisne prijave na tajništvu šole na Vrdelski c. 13/2 v papirnati obliki na 

priloženem obrazcu. K prijavi dodajo CV v evropskem formatu, v katerem so navedeni 

študijski in poklicni nazivi ter delovne izkušnje, ki so pomenljivi za vrednotenje vlog. 

 

5. člen – Rok prijave 

Prijave sprejema tajništvo šole do vključno petka, 20. aprila 2018, do 14. ure. 

Vlogo in priloge izročijo interesenti v zaprti kuverti. 

 

6. člen – Vrednotenje prijav 

Prijave bo vrednotila posebej imenovana komisija na osnovi sledečih kriterijev: 
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Indikator Točke Dodeljene točke 

Izobrazba – Univerzitetna 

izobrazba s kurikulumom, ki 

vsaj delno krije področje 

sporočanja in komunikologije 

1 točka za vsak univerzitetni 

kredit na področju teorije in 

tehnik sporočanja (max 30 

točk) 

 

Usposobljenot – 

dokumentirani spopolnjevalni 

tečaji in pridobljena potrdila 

4 točke za vsak 

dokumentiran tečaj na 

področju grafičnega 

oblikovanja, sporočanja, 

medijev in trženja. 5 točk za 

vsak pridobljeni certificat na 

področju informacijskih 

tehnologij (max 20 točk) 

 

Delovne izkušnje – 

postavitev spletnih strani 

(posredovati dostop; če ni 

poimenske navedbe na 

spletni strani, predstaviti 

dokazila) 

5 točk za vsako oblikovano 

spletno stran; 

10 točk za vsako 

izoblikovano spletno stran v 

Wordpressu (max 50 točk) 

 

  /100 

 

7. člen – Izplačilo 

Za opravljeno delo je predvideno izplačilo v znesku 1.500,00 evrov bruto. 

 

8. člen – Poveritev dela 

Delo bo poverjeno tudi v primeru, da se k razpisu prijavi en sam kandidat. Prav tako si 

komisija pridržuje pravico, da v primeru neustreznosti vlog razpisanega dela ne dodeli.  

 

9. člen – Odpoved ali odstop 

V primeru neustreznega opravljanja poverjene naloge lahko ravnatelj enostransko razreši 

pogodbo. Izvajalec se lahko poverjenemu delu odpove v primeru upravičenih razlogov. V 

obeh primerih bo delo izplačano sorazmerno s količino opravljenega dela. 
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10. člen – Končna določila 

Pričujoči razpis je objavljen na šolski spletni strani. K razpisu je priložen obrazec za 

predstavitev vloge.  

 

         RAVNATELJ 

               Primož STRANI 
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