
OBČINA TRZIN 
Župan Občine Trzin 
 
Številka: 08-18/2019 
Datum: 11. 9. 2019 
 

Zadeva:  Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi 
potrebami 

 

Namen:                 Pomoč učencu s posebnimi potrebami 
 

Predlagatelj:  Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Poročevalec: Peter Ložar, župan Občine Trzin 
 
Pravna podlaga:   
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine Trzin 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnik 
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 5/04 - uradno prečiščeno 
besedilo), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Pravilnik o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 
51/14, 64/15 in 47/17) 
 
Ocena finančnih posledic:  
Ocenjen mesečni strošek za V. stopnjo izobrazbe za polni delovni čas je 886,63 EUR prvi bruto, 
polovico tega zneska. 
 
Obrazložitev:  
Osnovna šola Trzin je dne 3. 9. 2019 posredovala Prošnjo za odobritev delovnega mesta 
stalnega spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, ki je priloga gradivu. V njej navaja, da 
bo v šolskem letu 2019/2020 šolo obiskoval deček s spektrom avtističnih motenj, kateremu je 
bila izdana odločba Zavoda RS za šolstvo, s katero se mu zagotovi začasni spremljevalec. Zaradi 
specifike njegovih potreb pa bi otrok potreboval stalnega spremljevalca, zato v imenu šole in 
staršev naproša občinski svet, da zagotovi proračunska sredstva za omenjeno delovno mesto 
za 4 ure dnevno v času pouka. Okvirni mesečni strošek spremljevalca V. stopnje katerekoli 
smeri za polni delovni čas znaša za prvi bruto 886,63 EUR. 
 
Po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se iz sredstev lokalne 
skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo tudi sredstva za dodatne dejavnosti 
osnovne šole.  
 
44. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa, da 
šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za 
sistemizacijo delovnih mest, določenih v 40., 41. in 42. členu tega pravilnika, ali pa 
sistematizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in 
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standardi v II. poglavju tega pravilnika. Šola si potrebna sredstva za opravljanje teh nalog 
zagotovi iz proračuna lokalne skupnosti, sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih 
storitev v skladu s sklepom sveta zavoda, drugih virov. 
 
Glede na to, da država, kljub smernicam o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne 
programe šole, nima posluha za zagotovitev ustreznih pogojev in sredstev za uspešno 
vključitev le-teh, predlagamo sprejetje sklepa o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu 
s posebnimi potrebami, kar bo podlaga za sofinanciranje in bo v pomoč tako vključenemu 
otroku kot ostalim otrokom v oddelku. 
 
 
Predlog sklepa: 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06),  Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 5/04 - uradno prečiščeno 
besedilo), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 
51/14, 64/15 in 47/17) je občinski svet Občine Trzin na 8. redni seji dne 9. oktobra 2019 sprejel 
naslednji 

 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin sprejme sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s 
posebnimi potrebami v Osnovni šoli Trzin v šolskem letu 2019/2020 s V. stopnjo izobrazbe za 
4 ure dnevno v času pouka. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Številka: 8-18/2019                 ŽUPAN 
Datum: 9. 10. 2019        Peter Ložar, l. r. 
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