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Socialna zbornica Slovenije na podlagi Pravilnika o reševanju ugovorov zoper
opravljene socialnovarstvene storitve zasebnikov (Ur. l. RS, št. 117/2003) in sklepa
Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije št. 7, z 8. redne seje, z dne 10. 4.
2019
objavlja

PODALJŠANJE JAVNEGA POVABILA K SODELOVANJU
za predlog liste članov ekspertne skupine za reševanje ugovorov
1. NAROČNIK
Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
2. PREDMET IN NAMEN
Predmet javnega povabila je izbor strokovnjakov/ekspertov za predlog liste članov
ekspertne skupine za reševanje ugovorov iz 94. čl. Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), ki ugotavljajo utemeljenost
posameznega ugovora.
Namen javnega povabila je oblikovanje predloga liste ekspertne skupine petnajstih
članov, ki bodo v postopku ugotavljali utemeljenost ugovora, v katerem sta dolžna
sodelovati izvajalec, zoper katerega je vložen ugovor in upravičenec. Pri oceni
utemeljenosti ugovora na izvedeno socialnovarstveno storitev senat upošteva
usklajenost izvedbe z določili veljavne zakonodaje, z normativi in standardi za
področje socialnega varstva ter s predpisanimi strokovnimi postopki.
3. POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavijo se lahko strokovnjaki/izvedenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- visokošolska ali univerzitetna izobrazba,
- opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva za strokovne delavce
vsaj 5 leta,
- strokovni naziv na področju socialnega varstva,
- 8 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
- ustrezne strokovne reference,
- strokovni naziv na področju socialnega varstva,
- izkazujejo nekaznovanost,
- individualno članstvo v Socialni zbornici Slovenije.
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4. POSTOPEK IMENOVANJA NA PREDLOG LISTE
Predhodni izbor kandidatov bo na podlagi izpolnjevanja pogojev opravila Strokovna
služba Socialne zbornice Slovenije, Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije pa bo
oblikoval predlog liste izvedencev, ki ga bo posredoval v potrditev Komisiji za volitve
in imenovanja.
Odločitev komisije za volitve in imenovanja je dokončna in zoper njo ugovor ni
možen.
5. NAČIN PRIJAVE
Kandidati se prijavijo na prijavnem obrazcu (obr. SZS JP/94-19; obrazci so na voljo
na spletni strani Socialne zbornice Slovenije www.szslo.si):
Prijavi se priloži:
- dokazilo o doseženi izobrazbi;
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva;
- predstavitev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva;
- dokazila o strokovnih referencah s področja svoje stroke in poklica;
- potrdilo o doseženem strokovnem nazivu na področju socialnega varstva;
- potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (t. i. potrdilo o nekaznovanosti),
kandidati lahko do pridobitve potrdila k prijavi priložijo zahtevo za pridobitev
podatkov iz kazenskih evidenc.

6. PRIJAVA
Prijavne obrazce prejmete v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2,
1000 Ljubljana, do zaključka zbiranja prijav, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure ali na
spletni strani: www.szslo.si. Zbiranje prijav bo potekalo do zapolnitve liste članov
ekspertne skupine za reševanje ugovorov.
Prijave, s pripisom – Za izbiro članov ekspertne komisije, posredujte na naslov
Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (po pošti ali osebno).
7. OBVESTILO O IZBIRI
Kandidati bodo o izbiri za štiriletno imenovanje obveščeni po zaključenem postopku.
8. INFORMACIJE
Informacije o javnem povabilu k sodelovanju lahko prejmete v času uradnih ur v
Strokovni službi zbornice (kontaktna oseba Nebojša Golić, tel. 01 292 73 19 ali po
elektronski pošti: nebojsa.golic@szslo.si).
Št.: 940/2019-SZS/JPOV-NG
Datum: 15. 5. 2019
Vilko Kolbl, mag., l.r.
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