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Socialna zbornica Slovenije objavlja javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za 
izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2021 (v 
nadaljevanju: javno povabilo). 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
 
Javno povabilo Socialna zbornica Slovenije objavlja na podlagi prvega odstavka 13. člena 
Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 120/04 in 
39/16 – ZSV-F). 
 
2. PREDMET IN NAMEN 
 
Predmet javnega povabila je izbira članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na 
področju socialnega varstva za obdobje 2017-2021, ki bodo delovali v okviru Socialne 
zbornice Slovenije. 
 
Namen javnega povabila je zagotovitev strokovnega, kakovostnega in nepristranskega 
izvajanja javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije. 
 
3. POGOJI ZA PRIJAVO 
 
Na javno povabilo se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 imajo visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, 

 imajo opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV vsaj tri 
leta, 

 imajo deset let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, 

 izkazujejo reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter 
spretnosti, 

 imajo strokovni naziv na področju socialnega varstva, 

 so individualni člani Socialne zbornice Slovenije. 
 
Za kandidate, ki želijo delovati kot člani izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na 
področju socialnega varstva za obdobje 2017-2021 za pravno področje, so možne izjeme pri 
izpolnjevanju vseh pogojev. Prijave teh kandidatov na javno povabilo morajo biti posebej 
utemeljene. 
 
4. OBVEZNOSTI IZBRANIH KANDIDATOV 
 
Od kandidatov, izbranih v postopku javnega povabila, s katerimi bo sklenjena pogodba o 
sodelovanju, Socialna zbornica Slovenije pričakuje sodelovanje najmanj enkrat na mesec, v 
okviru delovnega časa Socialne zbornice Slovenije, in sicer od 8. do 16. ure ter izpolnjevanje 
ostalih obveznosti, določenih s pogodbo o sodelovanju. 
 
5. NAČIN PRIJAVE 
 
Prijava na javno povabilo mora biti oddana na obrazcih, ki so del javnega povabila in mora 
vsebovati vse podatke ter obvezne priloge, določene v javnem povabilu. 
 
Kandidati k prijavi na izpolnjenih Obrazcih SZS JPA-17 in ZVOP-17 obvezno priložijo: 

 fotokopijo dokazila o izobrazbi, 

 fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV, 

 opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno njihovo trajanje in področje dela, 

 opis referenc s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti, 

 fotokopijo dokazila o strokovnem nazivu na področju socialnega varstva. 
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Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z vidnim nazivom in naslovom kandidata ter 
oznako »Javno povabilo 2017« v zgornjem levem kotu ovojnice. 
 
Prijava se odda po pošti ali osebno na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 
1000 Ljubljana. 
 
6. ROK ZA ODDAJO PRIJAVE 
 
Rok za oddajo prijave je 24. 3. 2017. 
 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 12. ure 
oddana v tajništvo Socialne zbornice Slovenije, na naslovu Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, 
ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka. 
 
Kandidat lahko prijavo dopolni oziroma spremeni do poteka roka za oddajo prijave. Za 
oddajo dopolnitve oziroma spremembe prijave se smiselno uporablja način prijave, določen v 
5. poglavju javnega povabila. 
 
Prijava ali dopolnitve prijave, ki bo oddana v nepravilno označeni ovojnici, oddana po faksu 
ali elektronski pošti ali ki bo oddana po poteku roka za oddajo prijave, bo izločena iz 
nadaljnjega postopka in vrnjena kandidatu. 
 
Oddaja prijave pomeni, da se kandidat strinja s pogoji javnega povabila. 
 
7. IZBIRA KANDIDATOV 
 
Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Komisija za 
volitve in imenovanja) bo z obravnavo prijav, oddanih v skladu s 5. in 6. poglavjem javnega 
povabila, pričela po poteku roka za oddajo prijave. 
 
Obravnava prijav ne bo javna. 
 
Komisija za volitve in imenovanja bo po zaključku obravnave prijav pisno pozvala tiste 
kandidate, katerih prijave ne bodo formalno popolne, da prijave dopolnijo. 
 
Prijave, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bodo 
zavržene. 
 
Komisija za volitve in imenovanja bo opravila strokovni pregled formalno popolnih prijav v 
skladu s pogoji javnega povabila. 
 
V kolikor bo Komisija za volitve in imenovanja ugotovila, da kandidat ne izpolnjuje pogojev 
javnega povabila, bo prijava zavrnjena. 
 
V kolikor bo komisija ugotovila, da kandidat izpolnjuje pogoje javnega povabila, bo kandidata 
uvrstila na predlog liste članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju 
socialnega varstva za obdobje 2017-2021. 
 
Odločitev Komisije za volitve in imenovanja je dokončna in zoper njo ugovor ni dovoljen. 
 
Predlog liste članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega 
varstva za obdobje 2017-2021 bo najprej obravnaval Strokovni svet Socialne zbornice 
Slovenije, nato pa jo bo potrdil Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije. 



 4 

Kandidati bodo o uvrstitvi na listo članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na 
področju socialnega varstva za obdobje 2017-2021 obveščeni predvidoma do konca meseca 
maja 2017. 
 
8. DODATNE INFORMACIJE 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom so vam na voljo na telefonski številki 01 
292 73 12 (Maja Vršič Moškrič) v času uradnih ur Socialne zbornice Slovenije, in sicer v 
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure in na elektronskem 
naslovu maja.vrsic-moskric@szslo.si. 
 
9. DOKUMENTACIJA JAVNEGA POVABILA 
 
Dokumentacija javnega povabila obsega: 

 besedilo javnega povabila, 

 Obrazec SZS JPA-17 in 

 Obrazec SZS ZVOP-17. 
 
 
Številka: 365/SZS-2017/JPOV-VK 
Datum: 14. 3. 2017 
 
        Vilko KOLBL, mag., l. r. 
        GENERALNI SEKRETAR 


