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OBČINSKI SVET OBČINE BRDA

Zadeva: Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami
S strani OŠ Alojza Gradnika Dobrovo smo prejeli prošnjo o sofinanciranju začasnih spremljevalcev za dva učenca in
sicer:
• za enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca - spremljevalca otrok s polno zaposlitvijo, za nudenje
pomoči učencu z izrazitimi vedenjskimi težavami,
• za enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca - spremljevalca otrok z zmanjšanim delovnim časom
oz. 0,4 deleža zaposlitve, za nudenje zdravstvene pomoči za dolgotrajno bolnega otroka.
S strani OŠ Kozara Nova Gorica smo prejeli prošnjo o sofinanciranju spremljevalca otrok s polno zaposlitvijo, za
otroka z lažjo motnjo v duševnem razvoju, kot otroka s težko izgubo sluha, dolgotrajno bolnim otrokom in otrokom z
zmerno gibalno oviranostjo.
V dopisu, ki sta jih šoli poslali navajata, da so spremljevalci za otroke nujno potrebni, da bi poskrbeli za učence, ki
pomoč potrebujejo in hkrati celemu razredu omogočili, da bi pouk lahko potekal nemoteno.
Spremljevalca ne dobijo vsi otroci, ki bi ga potrebovali, pa čeprav jim je tovrstna dodatna pomoč zagotovljena v
pravnomočnih odločbah o usmeritvi otrok, ki jih na podlagi mnenja strokovne komisije izda Zavod RS za šolstvo, šola
pa nato izvaja s pomočjo individualiziranih programov. Šola lahko namreč stalnega spremljevalca zaposli le, če ji ga
posebej odobri Ministrstvo za izobraževanje. Po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) za te
otroke namreč spremljevalci niso predvideni. Dobijo jih lahko le slepi ter težje in težko gibalno ovirani otroci. Vsem
drugim – dolgotrajno bolnim, slabovidnim in avtističnim otrokom ter otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami –
lahko na šolah po ZUOPP zagotovijo le začasnega spremljevalca. Ministrstvo zelo različno plačuje deleže
sistematiziranega delovnega mesta, preostali delež morajo zagotoviti šole same, z zaposlenimi na šoli in s pomočjo
lokalne skupnosti.
Občina Brda s sprejetjem predlaganega sklepa bi zagotavljala:
* za OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za kritje stroškov enega delavca in 0,4 delovnega mesta zaposlitve delavca
(spremljevalca otrok) in sicer v obsegu dejanskih stroškov zaposlenega, kar vključuje bruto plačo in pripadajoče
dajatve in regres za letni dopust. Šola ocenjuje, da bi znašal obseg potrebnih sredstev za obdobje september –
december 2019 v višini cca 6.800,00 Eur; oz. v šolskem letu 2019/2020 v višini 21.400,00 Eur;
* za OŠ Kozara za kritje stroškov enega delavca (spremljevalca otrok) in sicer v obsegu dejanskih stroškov
zaposlenega, kar vključuje bruto plačo in pripadajoče dajatve in regres za letni dopust. Šola ocenjuje, da bi znašal
obseg potrebnih sredstev za obdobje januar - junij 2020 v višini 6.900 Eur.
Sofinanciranje iz občinskega proračuna bi se zagotovilo v šolskem letu 2019/2020 do zaključka pouka.
Skladno z varovanjem osebni podatkov učencev gradivu ne prilagamo podrobnejšega opisa.
Občinskemu svetu Občine Brda predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in sprejme predlagani sklep.
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17, 16/18) je Občinski svet Občine
Brda na ____ redni seji dne _______ sprejel

SKLEP
1.
Občina Brda bo Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo zagotavljala finančna sredstva za kritje stroškov zaposlitve za:
• enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca - spremljevalca otrok s polno zaposlitvijo, za nudenje
pomoči učencu z izrazitimi vedenjskimi težavami,
• enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca - spremljevalca otrok z zmanjšanim delovnim časom oz.
0,4 deleža zaposlitve, za nudenje zdravstvene pomoči za dolgotrajno bolnega otroka.
Sofinanciranje iz občinskega proračuna se izvaja v šolskem letu 2019/2020 in sicer v odboju od 1. septembra 2019 in
najdlje do zaključka pouka v šolskem letu.
2.
Občina Brda bo Osnovni šoli Kozara Nova Gorica zagotavljala finančna sredstva za kritje stroškov zaposlitve za:
• enega učenca za kritje stroškov zaposlitve delavca – spremljevalca otrok s polno zaposlitvijo, za nudenje
pomoči otroku z lažjo motnjo v duševnem razvoju, kot otroka s težko izgubo sluha, dolgotrajno bolnim
otrokom in otrokom z zmerno gibalno oviranostjo.
Sofinanciranje iz občinskega proračuna se izvaja v šolskem letu 2019/2020 in sicer v odboju od 1. januarja 2020 in
najdlje do zaključka pouka v šolskem letu.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 0141-42/2019Datum:

ŽUPAN
Franc Mužič

2

