POVPRAŠEVANJE
Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami v času šolskega prevoza

VPRAŠANJE
Na pobudo občine članice je SOS zaprosila občine za povratne informacije na sledeče
vprašanje:
•

Ali imajo otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki se izobražujejo v OŠ s
prilagojenim programom, pri vas zagotovljenega spremljevalca v času šolskega
prevoza (s kombijem)?

ODGOVORI
Št.

ODGOVOR

1

V občini nimamo šolskega prevoza s kombijem v OŠ s prilagojenim
programom. Otroci se vozijo z avtobusom na redni liniji.

2

Za gibalno ovirane otroke in dijake, ki jih iz dveh obalnih občin vozimo s
kombijem v CIRIUS, zagotavljamo oz. prispevamo h kritju stroškov dela
zaposlene spremljevalke. Z Občino sorazmerno, glede na število učencev iz
posamezne občine, upoštevaje št. delovnih dni v posameznem mesecu, na
podlagi obračuna plače, nakažemo sredstva za spremljevalko pri prevozu
otrok s posebnimi potrebami.

3

Pri nas nimajo.

4

Tudi mi vas vljudno prosimo za posredovanje prejetih odgovorov.

5

v občini v navedenih primerih posebnega spremljevalca nimamo, ampak to
vlogo, v kolikor je potrebno, prevzame voznik kombija.

6

V zvezi z vašim vprašanjem glede spremstva ob prevozu v oz. iz šole vam
sporočamo, da imajo v naši občini spremljevalca pri prevozu tisti učenci, ki
imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi.
Ostali učenci imajo spremstvo po potrebi, glede na oceno šole, ki v takih
primerih tudi zagotovi spremljevalca.

7

Občina sofinancira spremljevalca preko programov javnih del na 2 avtobusih,
ki sta namenjena otrokom s posebnimi potrebami za prevoz v šolo in iz šole.

8

Občina zagotavlja oz. financira spremljevalca v času prevoza.
Zadevo imamo urejeno s Pravilnikom o povračilu stroškov šolskega prevoza
otrokom s posebnimi potrebami v Občini.

9

V zvezi z navedenim vam sporočamo, da Občina poleg rednih
osnovnošolskih prevozov v občini, zagotavlja tudi prevoze otrok s posebnimi
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potrebami, ki programe osnovne šole obiskujejo v Centru za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje.
Prevoz se izvaja vsak dan, in sicer vključuje dva jutranja odvoza iz lokacije x
proti lokaciji y in dva popoldanska odvoza iz obratne smeri. Zaradi različnih
težav in primanjkljajev uporabnikov ter varnosti je na vseh relacijah prisoten
tudi spremljevalec.
Sredstva za kritje stroškov prevoza in spremljevalca se zagotavlja v okviru
letnega proračuna Občine.
10

Občina ima organiziran kombi za prevoz otrok s posebnimi potrebami,
vendar brez spremljevalca.

11

Nimajo.

12

Na Občini spremljevalca za prevoze otrok v osnovno šolo s prilagojenim
programom, nimamo zagotovljenega.
Je pa res, da do takšne zahteve s strani staršev še ni prišlo. Otroka namreč
oddajo na kombi starši, pri osnovni šoli pa jih prevzamejo zaposleni in po
končanem pouku tudi oddajo na kombi.
Nas pa zanima, kako imajo to zadevo urejene druge občine, tako da se
priporočamo, za posredovanje odgovorov občine.

13

Pri nas spremstvo na kombiju ni zagotovljeno. Za enega otroka s težjo motnjo
v duševnem razvoju imamo drugače organiziran prevoz: vozi ga mama, s
katero imamo posebej sklenjeno pogodbo za povračilo stroškov.

14

V Občini pri izvajanju prevozov s kombiniranim vozilom učenci z zmerno ali
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju nimajo spremljevalca.

15

Občina ni seznanjena, da bi kateri od otrok imel v času šolskega prevoza
(kombijem) spremljevalca.

16

Pri nas otroci nimajo zagotovljenega spremljevalca v času prevoza s
kombijem.
Imajo pa organiziran poseben, svoj kombi, kateri vozi zgolj učence, ki
obiskujejo OŠ s prilagojenim programom.
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