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OBÖINSKI SVET oBÖINE MORAVSKE TOPLICE

ZADEVA: Soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest v javnem vzgojno-
izobraZ,evalnem zavodu Vrtci Oböine Moravske Toplice

1. RAZLOGI ZA SPREJEM:

Oböinski svet Oböine Moravske Toplice je na 30. redni seji dne 2.6.2014 sprejel sklep o

soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraLevalnem zavodu Vrtci
Oböine Moravske Toplice, v katerem je sistemiziranih 39,80 delovnih mest. Ravnateljica
Vrtcev Oböine Moravske Toplice je 14.08.2014 posredovala pro§njo za soglasje k novemu
delovnemu mestu spremljevalec za izvajanje frziöne pomoöi. Iz obrazloäitve in priloZene
odloöbe Zavoda RS za §olstvo izhaja, da je potrebno otroku od 1.9.2014 naprej zagotoviti
stalnega spremljevalca za izvajanje fiziöne pomoöi. Spremljevalec mora imeti srednjo ali
srednjo strokovno izobrazbo.

2. PRE,DLOG SKLEPA:

Oböinski svet Oböine Moravske Toplice podaja soglasje k naslednji dopolnitvi
sistemizacije delovnih mest v Javnem vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci Oböine
Moravske Toplice za §olsko leto 201412015:

Naziv delovnega mesta Stevilo delovnih mest
Spremlievalec za izvaianie fiziöne nomoöi I

Delovno mesto se sistemizira s srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo za doloöen öas za
Solsko leto 201412015.

Pripravila: oböinska uprava Zlurpan: Alojz Glavaö

Priloga:
Pro§nja ravnateljice Vrtcev Oböine Moravske Toplice z dne 14.08.2014
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OBÖTNA MORAVSKE TOPLICE
Kranjöeva 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

§tevilka: s.k.42ll4
Datum: 14.8.2014

ZADEVA: Predlog za sistemizacijo novega delovnega mesta v javnem
vzgojno-izobraZevalnem zavodu Vrtci oböine Moravske Toplice za §olsko leto
2014t2015

Spo§tovani!

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobr{zevanja
(Uradni list RS, §t. 1612007, 3612008, 5812009, 6412009, 6512009, 2012011,
4012012 in 5712012) doloöi sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi
normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnegazavoda.

S strani Zavoda republike Slovenije za §olstvo smo prejeli odloöbo, §t. 964-361-
41712014-9. V skladu z njo smo dolini otroku s posebnimi potrebami, med
drugim, zagotoviti tudi stalnega spremlj ev alca za inr ajanje fi ziöne pomoöi.

Glede na odloöbo prosim za soglasje k novemu delovnemu mestu - spremljevalec
za izvajanje fiziöne pomoöi, za §olsko leto 201412015, ki bo veljalo od l.
septembra 2014 naprej.

Ravnateljica
Simona Kauöiö
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Priloga:
- Priloga §t. l: Obrozloütevpredloga
- Priloga §t. 2: Odloöbo ZRSS St. 964-361-417t'2014-g
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»Vrtec, §ola ali zavod, v katerega mora biti otrok s posebnimi potrebami v skladu

z dokonöno odloöbo o usmeritvi vkljuöen, mora otroka s posebnimi potrebami

vkljuöiti.«

V na§em primeru se bo otrok v skladu z odloöbo vkljuöil v vrtec 1. 9. 2014.

V skladu s 45. ölenom istega zakona se v I odstavku doloöa tudi namen in

uporaba podatkov: »Osebni podatki otroka s posebnimi potrebami, ki se zbirajo v
skladu s tem zakonom, se obdelujejo, shranj ujejo in uporabljajo za potrebe vzgoje

in izobraievanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za §olswo, in ministrstvu,
pristdnemu za drtüino in socialne zadeve, za izvajanje z zakonom doloöenih

nalog s podroöja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ter izvajanja njihove

vzgoje in izobraievanja, öe so osebni podatki potrebni za uöinkovito izvajanle teh

nalog.« Vsi osebni podatki, so zaradi tega iz odloöbe örtani.
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Priloga §t, 1: OBRAZLOZITEV - Soglasje k novemu delovnemu mestu

(Spremljevalec za intajaaje fiziöne pomoöi)

V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
pred§olske vzgoje (uradni list RS, §t. 75105,82105,76108,77/09,79109 -

oopr., 102/09, 105/10,92112 in27/14), 17 ölen je zapisano:

» Za nudenje fiziöne pomoöi gibalno oviranim otrokom vrtec sistemizira delovno

mesto spremljevalca, öe ne more zagotoviti izvajanja odloöbe o usmeritvi v okviru
obstdeöe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen naöin. Obseg delovne

obveznosti in öas trajanja delovnega razmerja spremljevalca se doloöi glede na

§tevilo otrok, ki se jim nudi fiziöna pomoö in obseg oziroma §tevilo ur nudenja

fiziöne pomoöi, ki izhaja iz odloöbe o usmeritvi ozioma individualiziranega
programa, ki ga pripravi strokovna skupina. Spremljevalec mora imeti srednjo

izobrazbo ali srednj o strokovno izobrazbo . «

Sredstva za pokivanje nastalih stro§kov zagotavlja oböina - Zakon o vrtcih
(Uradni list RS §1. 1211996, 4412000, 78/2003, 7212005, 2412008, 98/2009-

zruzcK, 36t20 t0, 94 t2010 -au, 62t2010-zwJs, 40 t201 1 -zwJS- A, 40 120 t2-
ZUJF),28. ölen.

Dodatni stro§ki za otroka s posebnimi potrebami, vkljuöenega v redni oddelek

vrtca, so natanöno doloöeni v 11. ölenu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje

cen programov v vrtcih, ki imajajo javno sluibo (Uradni list RS,

3t. 97 /03, 77 /05 in 120 105)

»Dodatni stro§ki za otroka s posebnimi potrebami, ki je vkljuöen v redni oddelek

vrtca, se doloöijo na podlagi odloöbe o usmeritvi. Ti stro§ki so lahko stro§ki

dodatne strokovne pomoöi, stro§ki spremljevalca gibalno oviranih otrok, stro§ki

za pipravo dietne prehrane in stro§ki zaradi oblikovanja oddelka z manj§im

§tevilom otrok.

Vrtec mora o wsti in obsegu dodatnih sto§kov obvestiti lokalno skupnost
zavezan'tko za plaöilo razlike med ceno programa na otroka in plaöilom star§ev, ki
je dolina v celoti kiti dodatne stro§ke za otroka s posebnimi potrebami.«

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Uradni list RS,

58/2011, 4012012 - ZUJF ,9012012), 34. ölen (izvr§itev odloöbe) doloöa.

»Star§i so dolZni vkljuöiti otroka s posebnimi potrebami v vrtec, §olo ali zavod v
skladu z dokonöno odloöbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokonönosti, öe z

odloöbo ni odloöeno drugaöe.«
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Zavod Republike Slovenije za §olstvo - OE Murska Sobota izdaja'na podlagi 22. ölena
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, §t. 58/'11 4O112-ZUJF in
90112- v nadaljevanju ZUOPP-1), v zadevi usmeriania ki ga
zastopata njegova staßa in , stanujoöa r -
Moravske Toplice, na podlagizahteve ,za uvedbo postopka usmerjanja,
naslednjo

ODLOCBO

1. 2011, stanujoö Moravske Toplice, se
usmeri v program za pred§olske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomoöjo.

2. se od 1. 9. 2014 vkljuöi v Vrtci Oböine Moravske Toplice,
Levstikova ulica 11, Moravske Toplice.

se od 1.9. 2014 zagotavljajo 3 ure dodatne strokovne pomoöi na
teden, Od tega se 1 ura izvala kot svetovalna storitev in 2 uri kot pomoö za
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki jo zvEa specialni in
rehabilitacijski pedagog.

se od 1. 9. 2014 zagotovijo naslednji pripomoöki: sto[ in miza
primerne vi§ine, odebeljena pisala, nedrseöa podloga.

. se od 1 . g. 2014 zagotovi stalnega spremljevalca za izvajanje
fiziöne pomoöi.

Ta odloöba velja do spremembe ravnivzgoje in izobra2evanja

Stro5ki postopka niso nastali.

3.

5

6.

7.

ObrazloZitev

Dne 5. 3. 20'14 je bil uveden postopek na podlagi zahteve za uvedbo
postopka usmerjanja za , V zahtevi vlagateljica navaja, da ima
veö teZav.

Na podlagi prvega odstavka 23. ölena ZUOPP-1je organ dne 5. 3. 2014 Komisijo za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za Solstvo Ljubljana 9 (v
nadaljevanju Komisija) zaprosil za strokovno mnenje. Komisija je dne 5. 6. 2014
izdelala strokovno mnenje §t. 9823-371-68612014-2, ki ga je organ prejel dne
13.6.2014.



toöke izreka te odloöbe.

Organ je na podlagi prvega odstavka 28 ölena ZUOPP-1 dne 20 6' 2014 posredoval strokovno

mnenje staröem otroka tn , iär,i"rrn", roku ni preiel pripomb na posredovano strokovno

mnenje.

da se usmeri v Program za

no strokovno pomoöjo, in sicer na podlagi 5'

za usmerjanje otrok s Posebnimi pokebami'
gibalno ovirani otroci ter otroci z govorno-

iezikovnimi motniami.

Komisija ie v strokovnem mneniu predlagala, .d1 se olroku dodeliio 3 ure dodatne strokovne

oomoöi na teden. od r"g" ";"i 
lra iz-vaja kot svetovalna storitev in 2 uri kot pomoö za

;:#äo;räälnIrirü-r.,i,*,-"'li äti'0"'motenj' ki io izttEa specialni in rehabilitacijski

pedagog.

Organ sledi predlogu komis[e, da se otroku od 1 9.201.4 dodeliio 3 ure dodatne strokovne

oomoöi na teden, in ",* u 
-Ju""gr, 

ou[ki t"r izvajalcu dodatne strokovne pomoöi, kot ie to

äoloceno v tretii toöki izreka te odloöbe

oö za premagoüanle primanikljajev' ovir oziroma

motenj ali kot svetovalna storitev'

odstavka 6. ölena Pravilnika o dodatni strokovni

i (Ur. l. RS, §t. 88/13; v nadaljevanju: Pravilnik)

pred§olske otroke s prilagojenim izvajanjem in

e uri svetovalne storitve na teden- S svetovalno

zuoPP-1.

G) zeroa nenutlfl(e slorcniF Td 
'olstvo
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.,Dodatna strokovna pomoö za premagovanje primanjkljajev, ovir ozirorna motenj se skladno s 5.

ölenom Pravilnika lahko doloöi v program za pred§olske otroke s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pornoÖjo naiveÖ dve uritedensko.

Otroku zavod od 1. 9. 2014 zagotovi pripomoöke ter prilagoditve prostora in opreme, kotizhalaiz
öetrte toöke izreka. Ta obveznost temelji prvem odstavku 10. ölena in tretjem odstavku 30. ölena
ZUOPP-I, ki doloöata, da je otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za
pred§olske otroke, potrebno prilagoditi prostor in pripomoöke, v skladu s strokovnim mnenjem
Komisije in z navodili za prilagojeno izvajanje programov, ki jih je sprejel pristojni strokovni svet.
Pripomoöke, btez katerih se otrok s posebnimi potrebami ne more vkljuöiti v program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoöjo v zavod, doloöen v drugi toöki izreka te
odloöbe, zagotovi ustanovitelj zavoda, pod pogoji, doloöenimi v drugem odstavku '10. ölena
ZUOPP-I.

Organ je na podlagi strokovnega mnenja Komisije ter skladno s tretjim odstavkom 10. ölena
ZUOPP-1 in prvim odstavkom 9. ölena Pravilnika o dodatni strokovni in fiziöni pomoöi za otroke s
posebnimi potrebami (Ur. L RS, §t. 88/13; v nadaljevanju: Pravilnik), ki doloöata, da se za
izvajanje fiziöne pomoöi leZje ali teZko gibalno oviranim otrokom, ki so usmerjeni v program za
pred§olske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoöjo lahko dodeli stalnega
ali zaöasnega spremljevalca, odloöil, da od 1. 9. 2O',4 pripada pravica do
stalnega spremljevalca za izvalarye fiziöne pomoöi. Fiziöna pomoö se izvaja v öasu poteka
vzgojnega dela v vrtcu.

Organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoöi ter prilagojeno izvajanje se skladno s 36. in
37. ölenorn ZUOPP-1 podrobneje opredeli v individualiziranem programu, kiga za otroka sestavi
strokovna skupina zavoda, najkasneje v roku 30 dni od vkljuätve otroka. Za pripravo in

spremljanje individualiziranega prograrna je odgovorna strokovna skupina, kijo imenuje ravnatelj
zavoda. Ta obveznost temelji na prvem odstavku 7. ö[ena ZUOPP-1, kjer je doloöeno, da se
otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomoöjo za pred§olske otroke, se glede na vrsto tiosebnih potreb lahko prilagodi
organizacija in naöin izvajanja programa za pred§olske otroke ter zagotovi dodatna strokovna
pomoö.

Organ se na strokovno mnenje komisije sklicuje kot na dokaz pri odloöitvi in ga v
najpomembnej§ih toökah tudi powema. Strokovno mnenje Komisije je v skladu z ugotovljenim
dejanskim stanjem in pridobljeno dokumentacijo. Organ ocenjuje, da iz ugotovljenega dejanskega
stanja in izvedenih dokazov izhala, da je usmeritev otroka v program za predSolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoöjo v najveöjo otrokovo korist.

Ta odloöba velja do spremembe ravni vzgoje in izobraZevanja

Na podlagi '118. ölena Zakona o splo§nem upravnem postopku (Ur. l. RS, §t, 24106 -UPBZ,
105/06 - ZUS-1 , 126107, 65/08, 47109 Odl,US: U-l-54/0&32 (48l0g popr.), 8/10 in 82113) je
organ odtoöil tudi o stro§kih postopka, kot je razvidno iz zadnje toöke izreka te odloöbe.

Ta odloöba je po 28. ölenu Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, §t. 1ßl2O1O - UPB5) takse
prosta.
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stvo za izobraZevanje, znanost in Sport PritoZbo

pri Zavodu RS za Solstvo - OE Murska Sobota'

e po po§ti ali poda ustno na zapisnik PritoZba

na zäan1i dan 15 dnevnega roka priporoöeno'

Pritozba je takse Prosta.

VRCÖITI:
. ''' 9226 Moravske Toplice - osebno

9226 Moravske ToPlice - osebno

. Vrtci Oböine Moravske Toplice, Levstikova ulica 11, 9226 Moravske Toplice

PRILOGA:

" St.Xorno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi polrebami pri Zavodu. RS za
- 
i"1.t* _ Ljrtrl"'n" s +. riazä-sir-oe6izo14-2 zdne 5. 6. 2014: woäti skupaj z odloöbo o

,.n1eritui vftce'm oböne MoÄvske Toplice, Levstikova ulica 11, 9226 Moravske Toplice

öpek
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