
 

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA  

Šifra in ime delovnega mesta: I017159, VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I, 1000-6/2020-8 določen čas - čas nadomeščanja 
daljše bolniške odsotnosti - M/Ž, 1 izvajalec 

Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oz. magisterijem (druga 
stopnja)  

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Opis nalog delovnega mesta - vodenje postopkov usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v 
programe vzgoje in izobraževanja na podlagi in v skladu z določili Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, podzakonskih aktov s področja 
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku 
ter izdaja pravnih aktov - odločb, sklepov in potrdil, 

- priprava potrebnih soglasij v skladu z zakonodajo (ZZZDR), 
- sodelovanje s starši, šolami, zavodi in drugimi institucijami, 
- zbiranje, obdelava, shranjevanje, posredovanje, uporaba in vodenje zbirk podatkov 

ter vodenje evidenc o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, 
- priprava analiz, mnenj in poročil vezanih na postopke usmerjanja, 
- skrbi za arhiviranje dokumentacije, ki se hrani o otroku v postopku usmerjanja, 
- opravlja naloge, določene v LDN, 
- opravlja dela v skladu z navodili vodje oddelka. 

Plačna skupina oz. podskupina; 
tarifni razred; plačni razred 
delovnega mesta: 

I; 39 - 49 

Kraj opravljanja delovnega 
mesta oz. dela: 

Organizacijska enota Murska Sobota ali Organizacijska enota Maribor 

Vrsta zaposlitve: določen čas - čas nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti; polni delovni čas (100%) 

Trajanje zaposlitve: 3 mesece 

Prijava mora vsebovati: Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo specialni pedagog, inkluzivni pedagog, pedagog 
z izkušnjami z delom na področju vzgoje in izobraževanja ter socialni delavec ter opravljenim 
izpitom iz Zakona o upravnem postopku. Prosimo, da kandidati pošljejo življenjepis 
(pretekle delovne izkušnje vsebinsko in časovno pregledno opredelijo - v pomoč je izpis 
zavarovanja v RS iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in kopijo dokazila o 
izobrazbi na elektronski naslov zaposlitev@zrss.si. 
Kraj opravljanja dela: Murska Sobota ali Maribor. 

Rok za oddajo vlog: 
 

od 3. 6. 2020 do 12. 6. 2020 

 

Jezik Razumevanje  Govorjenje Pisanje  

angleščina osnovno 
zadovoljivo 
dobro 
zelo dobro 
tekoče 

osnovno 
zadovoljivo 
dobro 
zelo dobro 
tekoče 

osnovno 
zadovoljivo 
dobro 
zelo dobro 
tekoče 

 


