POVPRAŠEVANJE
Zagotovitev stalnega spremljevalca v vrtcu
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS:
V vrtec je bila sprejeta deklica, ki boleha za močno sladkorno boleznijo (uporablja črpalko za
inzulin). Deklica je dopolnila starost tri leta. Z odločbo ji je dodeljen začasni spremljevalec.
V preteklem letu je vrtec zaposlil osebo preko programa javnih del kot stalno spremljevalko
omenjeni deklici. Program javnih del se izteka, tako bo deklica ostala brez stalne
spremljevalke. Ravnateljica je prepričana, da oddelčno osebje ne more ob skupini otrok
posebej skrbeti še za omenjeno deklico (preračunavanje količine obrokov, doziranje inzulina,
umik z deklico in počitek, ko ne zmore več določenih aktivnosti ipd.). Stroški zaposlitve
tovrstne spremljevalke tudi niso del ekonomske cene, kar pomeni, da bi bil strošek zaposlitve
v primeru, da spremljevalko zaposlimo za določen čas (do odhoda deklice v šolo) v celoti
breme proračuna.
Zanima nas, kako so reševale enako situacijo druge občine po Sloveniji.
ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS:
1)
V naši občini smo že imeli tak primer. Sredstva za spremljevalca smo zagotovili izven cene.
Sedaj, ko je ta otrok šoloobvezen, sredstva zagotavljamo šoli in sicer za polovico zaposlitve
spremljevalca – MIZŠ namreč krije samo polovico zaposlitve.
2)
V Občini krijemo stroške zaposlitve spremljevalca gibalno oviranemu otroku na podlagi
sklepa o dodelitvi in financiranju stalnega spremljevalca, ki ga občina izda osnovni šoli v
skladu z njihovo vlogo in odločbo Zavoda RS za šolstvo. Strošek spremljevalca ima občina
zagotovljen v proračunu, saj ne more biti del ekonomske cene vrtca. Za leto 2019 je le – ta
predviden v višini 16.510,00 EUR za 1 spremljevalca.
3)
Občina je pred leti zagotavljala sredstva za spremljevalko gibalno oviranemu otroku. Do
odhoda deklice v šolo je bila spremljevalka plačana iz občinskega proračuna.
4)
V takem primeru naša občina plača stroške dela za spremljevalca iz proračuna.
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5)
Občina v primeru, ko ima otrok, vključen v vrtcu, v odločbi o usmeritvi določenega
spremljevalca, financira le-tega izven cene programa na podlagi pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, torej v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo.
6)
Občina članica povprašuje po stroških izven cene programa, ki jih mora v celoti kriti občina
zavezanka (podlaga je Odločba o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, kjer je določeno, če
otrok potrebuje spremljevalca oz. če se mora tudi oblikovati oddelek z manjšim številom
otrok).
Sredstva za te stroške, ki jih je občina zavezanka dolžna pokrivati, Občina vključuje oz.
zagotavlja v občinskem proračunu.
Spremljevalca/e imamo tudi v sistemizaciji za posamezno šolsko leto, zaposleni pa so za
določen čas.
Sicer pa to področje ureja Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo, kopiram:

IV. POSEBNI PRIMERI OBLIKOVANJA CEN
Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca
11. člen
Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se
določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne
pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in
stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok.
Če strokovni delavec izvaja dodatno strokovno pomoč za več otrok, se strošek za posameznega otroka
določi v sorazmernem deležu, ki ga delavec opravi za tega otroka. Na enak način se izračunajo tudi
stroški za spremljevalca gibalno oviranih otrok.
Višji stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok se upoštevajo samo v primeru, če vrtec
zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami dejansko oblikuje oddelek z manjšim številom otrok. Te
stroške se izračuna tako, da se ceno programa na otroka brez stroškov za živila pomnoži z razliko med
povprečnim številom otrok v vseh istovrstnih oddelkih in dejanskim številom otrok v oddelku, v katerega
je vključen otrok s posebnimi potrebami.

Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti lokalno skupnost zavezanko za
plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, ki je dolžna v celoti kriti
dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.
Hkrati pojasnjujemo še glede samega programa javnih del:
javna dela namenjena za izvajanje oblik pomoči, kopiram iz navodila oz. Kataloga ZRSZ: "...v
programih javnih del se lahko izvaja tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo
izvajalcu javnih del pri izvajanju njegove registrirane ali s predpisom oziroma z aktom o
ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o
izpolnjevanju pogojev za njihovo opravljanje. ...
...Z udeleženci javnih del ni dovoljeno nadomeščati redno zaposlenih delavcev oziroma
delavcev, ki so pri izvajalcu zaposleni na sistemiziranih delovnih mestih."
7)
Tudi v naši Občini imamo enega otroka, ki obiskuje vrtec in potrebuje spremljevalca. Celotne
stroške spremljevalca in še kakšno uro psihologa/pedagoga krije naša Občina – in to seveda ni
zanemarljiv strošek – približno 1.200 EUR na mesec. S šolo (pod okriljem katere je vrtec)
imamo sklenjen dogovor, da te stroške prefakturirajo Občini – je za to kakšna pravna podlaga?
Zelo bi bila vesela, če bi izkušnje drugih občin posredovali tudi nam v vednost, mogoče pa
obstaja še kakšna druga pot.
8)
Podoben primer smo imeli na Občini, le da deklica obiskuje prvi razred osnovne šole. Ima
odločbo za začasnega spremljevalca, starši pa vztrajajo, da potrebuje stalnega.
Seveda v praksi takšen otrok potrebuje stalnega spremljevalca, usposobljenega za tovrstne
težave, kar pa nikakor ne more biti učitelj oz. vzgojitelj v vrtcu.
Mi smo zadevo rešili tako, da je mamica otroka sedaj zaposlena v javnem zavodu kot
spremljevalka, ker pač nima službe.
Če otroku izdajo odločbo s takšnimi posledicami, so dolžni zagotoviti osebo, ki bo to urejala.
V nasprotnem primeru takšne odločbe ne smejo izdati, saj je neizvršljiva in je pač odgovornost
na starših.
Dobro bi bilo, da bi preko SOS-a občine opozorile Ministrstvo za šolstvo, da takšne stvari uredi
in ne prepusti občinskega javnega zavoda naj se znajde kakor ve in zna. V kolikor namreč
osebe, ki zna ravnati s takšnim pacientom v občini ni, je odločbo nemogoče izvršiti. Dokler ne
pride do kakšnega hujšega zapleta bi bil čas, da se stvari smiselno uredijo, saj potem ne bo
nihče prevzel odgovornosti.

9)
Na območju Občine je bila pred leti v vrtec vključena deklica, ki je imela močno sladkorno
bolezen. Z odločbo Zavoda za šolstvo je bil otroku dodeljen začasen spremljevalec. Vrtec se ni
odločil za zaposlitev spremljevalca ampak se je zaposlena iz oddelka o tem postopku
izobrazila in nudila otroku vso pomoč.
Če ta način v vrtcu ni mogoč, je potrebno zaposliti začasnega spremljevalca za čas bivanja
otroka v vrtcu. Na podlagi 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo je občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na
otroka in plačilom staršev, v celoti dolžna kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi
potrebami.
10)
O financiranju dodatnih stroškov otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek
vrtca govori Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo, in sicer 11. člen.
V četrtem odstavku je navedeno: da mora vrtec o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti
lokalno skupnost , ki je dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.
11)
Tudi v naši Občini se nam obeta podoben primer. V preteklosti (že kar precej let nazaj) smo že
imeli primer, kjer je bil otroku z odločbo dodeljen stalni spremljevalec in ga je morala v celoti
pokrivati občina iz svojega proračuna, do odhoda v šolo.
12)
Občina v celoti iz proračuna sofinancira stalnega spremljevalca gibalno oviranemu otroku v
Vrtcu.
13)
V nadaljevanju vam posredujemo odgovor, kako smo na Občini ravnali v primeru zagotovitve
stalnega spremljevalca.
Imamo identičen primer, deklici pa smo kljub temu, da ji je bil z odločbo dodeljen le začasni
spremljevalec, zagotovili stalnega. Na Občinskem svetu smo za dodatnega spremljevalca
sistemizirali delovno mesto ter iz občinskega proračuna zagotovili sredstva za njegovo
pokritje. Deklica zagotavljamo stalnega spremljevalca tudi v osnovni šoli.
14)

Občina v celoti krije stroške dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok - v skladu z 11. členom
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(ločeno od ekonomske cene).
15)
Tudi pri nas imamo takšen primer in ker ima deklica odločbo, stroške zagotovo občina.
16)
V Občini zagotavljamo spremljevalce v vrtcu (začasni oz. stalni spremljevalec na podlagi
odločbe) z zaposlitvijo 0,5 osebe, preostalo pa s pomočjo študentskega dela (preko napotnice).
17)
Občina krije spremljevalca otroku s sladkorno boleznijo v vrtcu v celoti na podlagi odločbe
Zavoda za šolstvo, v letu 2018 je bil ta strošek 15.225 EUR.
Delovno mesto spremljevalec je tudi sistemizirano v sistemizaciji delovnih mest vrtca.
18)
Tudi pri nas imamo podoben primer. Sredstva smo 's težavo' zagotovili proračunu. Če ima
kdo kakšno dobro rešitve bomo hvaležni za idejo.
19)
Strošek te zaposlitve v celoti pokrijemo iz proračuna Občine. Tudi če zaposlimo preko
programa javnih del, del stroška katerega ne pokrije ZZZRS pokrijemo iz proračuna Občine.

S spoštovanjem,

Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka

