POVPRAŠEVANJE
Nudenje spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami v osnovni šoli

VPRAŠANJE
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po izvedbi povpraševanja
med občinami glede načina in višine (so)financiranja občin za nudenje spremljevalca otrokom
s posebnimi potrebami v osnovni šoli.
V osnovni šoli učenci s posebnimi potrebami s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport zaradi sladkorne bolezni, kratkotrajne pozornosti, čustvenih in vedenjskih težav…
pridobijo spremljevalca le v deležu, ki ne zagotavlja kvalitete bivanja otrok tudi v razširjenem
programu. S tem je lahko ogroženo njihovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.
Vprašanje: Katere občine in v kakšnem obsegu sofinancirate spremljevalce otrok s posebnimi
potrebami v osnovni šoli?

ODGOVORI OBČIN ČLANIC
1.
Občina sofinancira spremljevalca učencu s posebnimi potrebami (sladkorna bolezen) v
višini 50 % stroškov dela.
2.
Občina še ni imela primera, ko bi bilo potrebno sofinancirati spremljevalce otrokom s
posebnimi potrebami, ki so vključeni v osnovno šolo. Ker pa se nam v tem šolskem letu po
vsej verjetnosti obeta en takšen primer, bi prosili, da nam posredujete izkušnje drugih občin.
3.
Glede na povpraševanje po nudenju spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami v
osnovni šoli, ocenjujem, da bi bilo s strani Skupnosti občin, tudi mestnih občin, nujno pisno
opozorilo ministrstvu, da se preneha sprenevedati glede zakonskih obveznosti ter usmerjati
osnovnih šol na ustanovitelje, saj so stroške dela, tudi tiste, ki so vezane na otroke s posebnimi
potrebami, dolžni zagotoviti iz državnega proračuna.

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00,fax. 02 234 15 03 e-pošta: info@skupnostobcin.si

4.
Na podlagi vašega povpraševanja v imenu Občine pojasnjujem:
Občina trenutno nima primera, da bi bilo potrebno sofinanciranje spremljevalca otrok s
posebnimi potrebami.
Je pa Občina že imela primer, da ministrstvo ni zagotavljalo kadra v celoti (zagotavljanje le v
deležu), zato je lokalna skupnost preostali oz. manjkajoči delež pokrila v okviru dodatnega
programa za posamezno osnovno šolo iz sredstev občinskega proračuna (kot t.i. nadstandard).
5.
Občina ne (so)financira spremljevalca otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli, saj so vse
zaposlitve glede na status otroka v 100% deležu in so v celoti financirane iz državnega
proračuna.
6.
V osnovnih šolah v občini vsako leto zaznavamo več potreb po spremljevalcih otrok s
posebnimi potrebami. Vsak primer, skupaj s svetovalnimi delavci v osnovnih šolah
obravnavamo posebej. V nekaterih primerih sofinanciramo del stroška spremljevalca, v
nekaterih primerih pa financiramo delovno mesto spremljevalca v celoti. Vsako šolsko leto se
oceni upravičenost oziroma obseg pomoči učencem s posebnimi potrebami. Polega tega je
potrebno poudariti, da bi morala država v celoti finančno poskrbeti za stroške spremljevalcev,
občinski proračuni pa so že v osnovi natrpani z zadovoljevanjem osnovnih potreb občanov,
vendar kljub temu vsako leto del sredstev namenjamo za spremljevalce otrok s posebnimi
potrebami.
7.
Sporočamo vam, da v Občini Medvode sofinanciramo tri spremljevalce otrok s posebnimi
potrebami v osnovnih šolah (enega v celoti in dva v deležu 0,25).
8.
Občina ne sofinancira spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah.
9.
Občina ne sofinancira spremljevalca otrok v osnovnih šolah. S strani šol tudi ni bila nikoli
posredovana vloga na občino za sofinanciranje spremljevalca. Sicer pa je zakonodaja jasna kdo
financira kader v osnovnih šolah. Država naj poskrbi za svoje obveznosti, občina bo pa za
svoje. Je pa drugo vprašanje, ki je zaskrbljujoče. Opažamo, da se odločbe za spremljevalca v

vrtcih neverjetno širijo (plačnik občina), ko pa otrok vstopi v osnovno šolo, pa teh
spremljevalcev otroci nimajo več (plačnik država). Ali res pride do takšnega izboljšanja stanja
otroka iz vrtca v šolo je pa drugo vprašanje.
10.
Glede vašega vprašanja glede načina in višine (so)financiranja občin za nudenje spremljevalca
otrokom s posebnimi potrebami v osnovni šoli vam sporočamo, da naša občina sofinancira
50% spremljevalca, drugih 50% pa Občina xy, saj je spremljevalec zaposlen za dva otroka s
posebnimi potrebami.
11.
V Občini že vrsto let sofinanciramo spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, bodisi v celoti
(za čas do izdaje odločbe zavoda za šolstvo) ali potrebno razliko za čas, v katerem učenec
spremljevalca dejansko potrebuje (razširjen program).
V ta namen s šolo podpišemo pogodbo, v kateri določimo obseg sofinanciranja v urah na teden
in obdobje sofinanciranja. Pogodba je podlaga za dodatno zaposlitev (delež zaposlitve) v OŠ
ter izstavitev računa. Stroške krijemo na podlagi mesečnega zahtevka.
12.
Občina trenutno ne plačuje nobenega spremljevalca za otroke v osnovni šoli, imamo pa otroka
s posebnimi potrebami v vrtcu. Občina je za take potrebe sklenila pogodbo o zagotavljanju
sredstev za spremljevalca, vrtec poda mesečno zahtevek, sledi plačilo. Konkretno: letos
opravlja delo spremljevalke študentka, potrebna pa je zgolj stalna prisotnost spremljevalke
zaradi fizičnih omejitev, ki jih ima otrok. Obračunane so zgolj realno opravljene ure, ob
odsotnosti otroka namreč tudi spremljevalke ni.
13.
Občina zagotavlja spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v celoti v vrtcu na podlagi
odločbe Zavoda RS za šolstvo (sladkorna bolezen). Spremljevalca v šoli ne financiramo.
Na Zavodu za zaposlovanje v okviru javnih del obstaja katalog delovnih mest (pomoč pri
učenju in druga pomoč), poskusite kandidirati za sredstva na tem razpisu (sredstva so precej
omejena).
14.
Pri mojem več kot 18 letnem delu na področju družbenih dejavnosti v Občini sta mi poznana
le dva primera, ko je učenec OŠ imel spremljevalca. Spodaj navajam kratek opis:

1. Naglušni učenec že nekaj let obiskuje šolo za gluhe in naglušne učence v Ljubljani in Občina x
je krila stroške avtobusnega prevoza (za del poti od AP do šole še taxi) v Ljubljano tako za otroka
kot spremljevalca, ki je bil zaradi otrokove nesamostojnosti ter navajanje na novo okolje,
aktualen le nekaj časa. Spremljevalec je za čas nudenja pomoči učencu oz. za opravljeno delo
imel sklenjeno tudi podjemno pogodbo z Občino. V kolikor bo učenec tudi v tem šol. letu
obiskoval omenjeno šolo v Ljubljani, mu bomo krili stroške prevoza v šolo.
2. Gibalno ovirana učenka v OŠ je imela spremljevalko (pomoč pri upravljanju invalidskega
vozička zlasti pri uporabi šolskega stopnišča), a ker je zadeva stara že precej let, se ne spomnim
kdo je kril njene stroške dela, a menim, da šola iz svojih notranjih rezerv, saj ne razpolagam s
kakšnim občinskim dokumentom. V šoli pa v času počitnic nimam primernega sogovornika, da
bi vam lahko posredovala natančnejše podatke..

Sem pa na spletu našla tudi primer financiranje začasnega spremljevalca učenki s posebnimi
potrebami v Občini X, ki vam ga v vednost pošiljam v priponki. (povezava)
15.
Pri nas ocenjujemo, da to ni naloga občine in ne sofinanciramo spremljevalcev.
Zgroženi smo nad tem, da država tega vprašanja ne reši v zadostni meri.

