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JAVNI POZIV 

za kandidiranje strokovnjakov za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
na prvi stopnji 

V skladu s 23. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 
40/12-ZUJF, 90/12, 41/17 - ZOPOPP in 200/20 - ZOOMTVI; v nadaljevanju: ZUOPP-1) in 14. 
členom Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
(Ur. l. RS, št. 88/13 in 11/22; v nadaljevanju: Pravilnik) ter Navodili o delu komisij za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji (z dne 7. 4. 2022, št. 0073-4/2022-) objavlja direktor 
Zavoda RS za šolstvo javni poziv za kandidiranje strokovnjakov za člane in predsednike 
komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji. 

Zavod RS za šolstvo javno poziva h kandidiranju strokovnjake za naslednja področja: 

SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGE, in sicer za delo člana/predsednika 
komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki bo delovala na območju DOMŽAL, 
KAMNIKA, KRANJA, JESENIC in NOVE GORICE. 

PSIHOLOGE, in sicer za delo člana/predsednika komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, ki bo delovala na območju DOMŽAL, KAMNIKA, MARIBORA, CELJA, 
NOVEGA MESTA, JESENIC, TRBOVELJ, SLOVENJ GRADCA, VELENJA in ILIRSKE 
BISTRICE. 

- LOGOPEDE, in sicer za delo člana/predsednika komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, ki bo delovala na območju LJUBLJANE, DOMŽAL, KAMNIKA, TRBOVELJ in 
NOVE GORICE. 

ZDRAVNIKE s specializacijo iz pediatrije ali šolske medicine in sicer za delo člana komisije 
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki bo delovala na območju LJUBLJANE, 
DOMŽAL, KAMNIKA, POSTOJNE, MURSKE SOBOTE, NOVEGA MESTA, KRŠKEGA in 
SLOVENJ GRADCA. 

ZDRAVNIKE s specializacijo iz oftalmologije ter otorinolaringologije, in sicer za delo člana 
komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki bo delovala na območju 
LJUBLJANE in MARIBORA. 



Predsednik komisije prve stopnje je lahko, kdor je končal: 
univerzitetni študijski program defektologije, specialne ali rehabilitacijske pedagogike, 
socialne pedagogike ali psihologije ali magistrski študijski program druge stopnje 
specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave), 
specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer tiflopedagogika in specifične učne težave), 
logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika ali psihologija in 
je bil najmanj eno mandatno obdobje predsednik ali član komisije prve ali druge stopnje. 

Član komisije prve stopnje je lahko, kdor je končal: 
univerzitetni študijski program defektologije, specialne ali rehabilitacijske pedagogike, 
socialne pedagogike ali psihologije ali magistrski študijski program druge stopnje 
specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave), 
specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer tiflopedagogika in specifične učne težave), 
logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika ali psihologija, 

lahko pa tudi, kdor je končal: 
- univerzitetni študijski program medicine ali splošne medicine ali enovit magistrski študijski 

program druge stopnje medicine ali splošne medicine in ima specializacijo iz pediatrije ali 
otroške in mladostniške psihiatrije ter najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami. 

Član komisije mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na področju strokovnega dela z 
otroki s posebnimi potrebami oziroma najmanj tri leta, če je to potrebno za nemoteno delovanje 
komisije. 

Naloge in pristojnosti predsednika in članov komisij prve stopnje ter način plačila za opravljeno 
delo so opredeljeni v Navodilih o delu komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi 
stopnji, ki so priloga k javnemu pozivu. 

Predsedniki in člani komisij se imenujejo do 31. 8. 2023. 

Pozivamo vas, da nam do 5. 7. 2022  posredujete svojo prijavo, in sicer v elektronski obliki na 
povezavi: 

https://www2rss.si/prijava/PrijavaKUOPP/  

Kandidati, ki do objave tega javnega poziva, še nikoli niso bili imenovani za člana komisiie 
morajo k prijavi priložiti: 

dokazila o izobrazbi ter morebitni specializaciji (fotokopija diplome), 
življenjepis in dokazila o doseženih delovnih izkušnjah (kopija pogodbe o delu oz. 
zaposlitvi, potrdilo delodajalca, aktualen izpis obdobij zavarovanj izdan s strani ZPIZ-a ali 
druga ustrezna potrdila) ki izkazujejo delovne izkušnje naimani v obsegu zadnjih petih let 
oz. izjemoma zadnjih treh let) in 
soglasje delodajalca za delo v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
(v prilogi). 

Kandidati, ki so že bili imenovani za člana komisije in sicer na podlagi sklepa o imenovanju, 
morajo k prijavi priložiti: 

soglasje delodajalca za delo v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
(v prilogi). 

Kandidat s prijavo dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, vendar izključno z 
namenom in v zvezi s postopkom imenovanja. 
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Kandidat, ki še nikoli ni bil imenovan za člana komisije ali pa je od zadnjega imenovanja v komisiji 
preteklo več  kot eno mandatno obdobje in bo izpolnjeval pogoje za imenovanje v člana komisije, 
bo povabljen na strokovno izobraževanje, na katerem bo seznanjen z zakonodajo in pomembnimi 
vsebinami s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Navodila za delo Komisij za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje, Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami in priprava poročila o otroku za 
potrebe KUOPP). 

Po strokovnem izobraževanju bo kandidat povabljen na preizkus znanja. Komisija za sprejem 
novih članov (v nadaljevanju Komisija za sprejem), ki jo bo imenoval direktor Zavoda RS za 
šolstvo, bo po opravljenem preizkusu znanja podala mnenje o imenovanju oz. neimenovanju 
kandidata za člana komisije glede na rezultat preizkusa. O imenovanju kandidata za člana 
komisije bo odločal direktor Zavoda RS za šolstvo. 

O terminih strokovnega izobraževanja in preizkusa znanja bodo kandidati obveščeni naknadno, in 
sicer na elektronski naslov naveden v prijavi. Strokovno izobraževanje, preizkus znanja in 
morebitni razgovori bodo potekali v mesecu septembru v popoldanskih urah. 

V primeru imenovanja bodo kandidati obveščeni s sklepom o imenovanju v komisijo in uvrščeni 
na listo izvedencev. Za opravljanje nalog člana in predsednika komisije za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami bo Zavod RS za šolstvo sklenil s članom komisije ustrezno pogodbo, v 
kolikor bo imenovani član iz liste izvedencev pozvan k delu s strani Zavoda RS za šolstvo. V 
pogodbi bodo definirane pravice in obveznosti člana komisije in Zavoda RS za šolstvo ter časovni 
okvir izvajanja nalog. 

Neizbrane kandidate bomo obvestili s pisnim obvestilom. 

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 01 30 05 140 ali pišite na elektronski 
naslov rwiata.a. 

Dr. Natalija Vovk Ornik 
Vodja Oddelka za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami 
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Dr. Vinko Lo 
Direktor Zavoda RS za šolstvo 
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Prilogi: 
- 	Soglasje delodajalca 
- 	Navodila o delu komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji 
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