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Na podlagi 6. člena Pravilnika o načinu izposoje in vzdrževanja specialne opreme za 
slepe in slabovidne učence oziroma dijake, z dne 01.09.2012,  
 
izdajam  
 

RAZPIS ZAVODA ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA  
ZA IZPOSOJO RAZPOLOŽLJIVE OPREME ZA SLEPE IN SLABOVIDNE UČENCE 

V INKLUZIJI (ZA ŠOLSKO LETO 2013/14) 
 
Predmet razpisa: 
 
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod) objavlja 
razpis za izposojo razpoložljive opreme za slepe in slabovidne učence v inkluziji.  
Predmet razpisa so: 
- specialna oprema za slepe (računalnik s programsko opremo za slepe, brajeva 
vrstica),  
- specialna oprema za slabovidne (računalnik s programsko opremo za slabovidne, 
elektronska povečevala), 
- ostala oprema (brajevi stroji, bralne mizice, mize z dvižno bralno površino). 
 
Za opremo lahko zaprosijo: 
 
- šole, ki imajo v program vključenega slepega ali slabovidnega učenca, ki mu po 
odločbi pripada določena oprema za premagovanje slabovidnosti ali slepote. 
 
Način izposoje: 
 

1. Šola na Zavod pošlje uradno pisno prošnjo za izposojo določene opreme za 
šolsko leto 2013/14 za posameznega učenca/dijaka, do 01.09.2013 oz. takoj, 
ko šola prejme odločbo o usmeritvi za posameznega otroka. 

 
2. V primeru izposoje specialne opreme (računalnik s programsko opremo za 

slepe, brajeva vrstica, računalnik s programsko opremo za slabovidne, 
elektronska povečevala) Zavod in šola skleneta pogodbo o izposoji. V primeru 
izposoje brajevih strojev, bralne mizice in mize z dvižno bralno površino, 
Zavod in šola podpišeta reverz o izposoji. 
 

3. Šola je po pogodbi dolžna prevzeti opremo na sedežu Zavoda ter jo med 
prevozom ustrezno zavarovati. 
 

4. Šola mora pred samo izposojo opraviti izobraževanje oseb, ki bodo delale s 
specialno opremo (izobraževanje lahko organizira tudi Zavod). 
 

5. Z opremo mora šola skrbeti kot dober gospodar. 
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 6. Po izteku pogodbe mora šola izposojeno opremo vrniti v 

delujočem stanju in normalne obrabe. 
 
Rok za prijavo na razpis: 
01.09.2013  
 

Katjuša Koprivnikar, l.r. 
                                                                                          Ravnateljica Zavoda 

 
Ljubljana, 10.06.2013 


