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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 
 
 

Spoštovani! 
 

1. Obr. 8,148 – Strokovno mnenje 
 

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport RS in na podlagi Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00) in Pravilnika o organizaciji 
in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04) smo vsebinsko spremenili  
 

8,148   Strokovno mnenje 
pola, format A4, dvostranski tisk    

 

Obrazec uporabljajo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki imajo svoj 
sedež pri območnih enotah Zavoda RS za šolstvo, centrih za socialno delo, svetovalnih 
centrih, zdravstvenih domovih in drugih zdravstvenih ustanovah, zavodih za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in v drugih izobraževalnih ustanovah.  
 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati (vključno s LXV. naklado).  
 

Novi bodo na zalogi 1. septembra 2004. 
 
 

2. Obr. 8,149 – Mnenje o izobraževanju na domu                NOVO
 

Na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami nov Pravilnik o organizaciji in 
načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04) predpisuje nov obrazec 
 

8,149  Mnenje o izobraževanju na domu  
list, format A4, dvostranski tisk  

 

Obrazec bo na zalogi 1. septembra 2004. 
 
 
 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in      
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali             
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
 
 

 
Ljubljana, 27. 08. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 
 


