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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi 4. člena Pravilnika o 
predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami (Uradni list RS, št. 3/20; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in 11. člena Zakona o 
celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17, v 
nadaljnjem besedilu: ZOPOPP) objavlja

Javni poziv za imenovanje predstavnika družine po ZOPOPP

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) na podlagi Pravilnika objavlja javni poziv (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) za 
imenovanje predstavnikov družine po ZOPOPP.

2. Posamezna nevladna organizacija lahko na podlagi javnega poziva ministrstva predlaga 
največ dva predstavnika družine.

3. Nevladne organizacije morajo za kandidata za predstavnika družine v vlogi oziroma prijavi 
na ta javni poziv navesti sledeče podatke:
 osebno ime in priimek kandidata za predstavnika družine;
 elektronski naslov kandidata za predstavnika družine;
 naziv nevladne organizacije, ki je predlagala predstavnika družine;
 naslov, telefonsko številko in elektronski naslov nevladne organizacije, ki je

predlagala predstavnika družine.

4. Nevladne organizacije, ki predlagajo predstavnika družine morajo v vlogi oziroma na javni 
poziv priložiti dokazila. da: 
 v svoje aktivnosti vključujejo družine otrok s posebnimi potrebami;
 je eno izmed področij njihovega delovanja podpora družinam otroka s posebnimi 

potrebami;
 imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in 

izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, družinske politike, 
varstva človekovih pravic; invalidskega varstva oziroma opravljanja humanitarne 
dejavnosti na navedenih področjih.

5. Za predstavnika družine je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 je poslovno sposobna;
 ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni

dolžnosti;
 je starš otroka s posebnimi potrebami ali rizičnimi dejavniki;
 ima izkušnje s področja zgodnje obravnave;
 ima zaključeno najmanj izobrazbo pridobljeno po izobraževalnih programih za 

pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena v 5. raven;

 pozna delo nevladne organizacije, ki ga je predlagala;
 ima opravljeno najmanj eno izobraževanje s področja celostne zgodnje obravnave;
 ima opravljeno osnovno izobraževanje za predstavnika družine po 8. členu 

Pravilnika.



6. Za izpolnjevanje pogojev iz prejšnje točke je treba priložiti naslednja dokazila/Priloge:
 potrdilo, da zoper kandidata ni bil uveden postopek za odvzem poslovne 

sposobnosti in mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost;
 potrdilo o nekaznovanosti;
 potrdilo o tem, da ima kandidat za predstavnika družine najmanj izobrazbo, 

pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki 
je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven;

 kratek zapis kandidata za predstavnika družine o poznavanju dela nevladne 
organizacije, ki ga je predlagala ter njegovih izkušnjah s področja zgodnje 
obravnave. Iz predstavitve kandidata naj bo obvezno razvidno, da je starš otroka s 
posebnimi potrebami ali z rizičnimi dejavniki;

 potrdilo kandidata za predstavnika družine o opravljenem vsaj enem izobraževanju s 
področja celostne zgodnje obravnave;

 potrdilo kandidata za predstavnika družine o opravljenem osnovnem izobraževanju 
za predstavnika družine po 8. členu Pravilnika.

Potrdili iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ne smeta biti starejši od 30 dni.

Vse priloge iz 4. in 6. točke tega javnega poziva morajo biti označene, skladno z označbo iz 
Obrazca za prijavo, ki je kot priloga objavljen skupaj z javnim pozivom (npr: Priloga 1- dokazilo,
da NVO, ki je predlagala predstavnika družine, v svoje aktivnosti vključuje družine otrok s 
posebnimi potrebami ipd).

7. Vloge z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti do 
vključno 16. decembra 2020. Vloge vložene po tem datumu, se bodo štele kot prepozne.

8. Nevladne organizacije morajo vloge poslati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni 
poziv – za imenovanje predstavnika družine po ZOPOPP, št. 012-33/2020«, in sicer 
priporočeno po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Vlogi mora biti priložen tudi USB 
ključek, na katerem je celotna vloga shranjena v PDF obliki. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti obvezno naveden popolni naslov pošiljatelja. Samo pravilno označena vloga se bo 
štela kot ustrezna.

9. Vloge z manjkajočimi podatki oziroma neizpolnjenimi pogoji iz 3. in 5. točke tega javnega 
poziva ali manjkajočimi dokazili iz 4. in 6. točke tega javnega poziva, se bodo štele kot 
nepopolne. Nepopolne, prepozne in nepravilno označene vloge, ter vloge z več kot dvema 
kandidatoma za predstavnika družine, ne bodo obravnavane.

10. Popolne, pravočasne in pravilno označene vloge bo obravnavala komisija za izbor 
predstavnikov družine, ki jo bo imenoval minister, pristojen za družino. Minister bo na 
podlagi predloga komisije imenoval predstavnike družine za obdobje treh let.

11. Nevladne organizacije bodo o kandidatih, ki ne bodo uvrščeni na seznam, pisno 
obveščene. O izbranih predstavnikih družine bo sestavljen seznam, ki ga bo vodilo 
ministrstvo in bo vseboval imena in priimke predstavnikov družine ter elektronski naslov 
nevladne organizacije, ki ga je predlagala. 

12. Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete na tel. številko: 01 369 7500 oziroma na 
elektronsko pošto: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Vprašanje - Javni poziv za imenovanje 
predstavnika družine po ZOPOPP, št.012-33/2020.

Janez Cigler Kralj
MINISTER
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