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POVZETEK

Osnovnošolsko izobraževanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse otroke. Učni program
(načrt) je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport jasno in točno
določen. Nekateri otroci teh programov zaradi zdravstvenih, učnih težav ali drugih motenj
niso sposobni dosegati, zato so pred več kot desetletjem na področju vzgoje in
izobraževanja sprejeli določene ukrepe in zakone, ki bi tovrstnim otrokom olajšali in hkrati
omogočili redno osnovnošolsko izobraževanje.
Da se lahko otroku s posebnimi potrebami prilagodi učni program in način njegovega
izvajanja glede na njegove težave, mora pridobiti poseben status, s katerim se lahko
izvede postopek usmerjanja. S tem se skuša otrokom, ki jim je zaradi motenj v telesnem
in duševnem razvoju otežen dostop do javnih dobrin in storitev, to omogočiti in
enakopravno uresničevati človekove pravice in temeljne svoboščine. Da je otrok
opredeljen kot otrok s posebnimi potrebami, je potrebna pridobitev odločbe o usmeritvi, ki
jo na prvi stopnji izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo, na drugi stopnji pa pristojni
minister.
Poudarek diplomske naloge je na pridobitvi statusa učenca s posebnimi potrebami.
Ključne besede: osnovna šola, otrok s posebnimi potrebami, upravni postopek,
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, komisija za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami, odločba.
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SUMMARY

LEGAL REGULATION OF PRIMARY SCHOOL EDUCATION WITH AN
EMPHASIS ON THE SITUATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Primary school education is obligatory for all children in the Republic of Slovenia. Ministry
of Education, Science Culture and Sport clearly specifies the educational programme
(syllabus). Some children are not able to achieve the programs that a syllabus requires
because of the health problems, learning or other disabilities. For that reason certain
measures and laws were accepted more than a decade ago to relieve and enable primary
school education for those children.
If we want to adjust the syllabus for children with special needs, the child needs to get an
acquisition of special needs status with which regulation of special direction can take
place. By that all children get an equal fulfilment of basic human rights and freedoms. A
child needs to gain an order which proves that he or she has special needs. That order is
disclosed by the National Education Institute of the Republic of Slovenia and a competent
minister.
The emphasis of the degree paper is on the acquisition of special needs status for
children.
Key words: primary school, a child with special needs, legal regulation, direction of
children with special needs, committee for direction of children with special needs, order.
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1 UVOD

Osnovnošolsko izobraževanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse otroke. To področje
je natančno urejeno v Zakonu o osnovni šoli (ZOsn)1. To izobraževanje ima točno
določene cilje, program, organizacijo dela in dolžnosti – kar je enotno za vse učence.
Poseben status pa imajo otroci s posebnimi potrebami, ki zaradi svojih specifik, težav,
motenj in prirojenih napak ne morejo slediti učnemu procesu in celotnemu programu
izobraževanja v taki meri, kot to zmorejo otroci brez posebnih potreb. Na srečo takšnih
otrok, njihovih staršev in ne nazadnje tudi pedagoških delavcev, so se na področju
urejanja položaja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter določanju
načina in oblike vzgoje in izobraževanja zgodile korenite spremembe.
V preteklosti so bili takšni otroci poimenovani kot »otroci in mladostniki v telesnem in
duševnem razvoju«. V družbi in sistemu takšni ljudje niso imeli veliko podpore, niso imeli
enakih možnosti kot tisti, ki so se rodili zdravi. Skozi čas so se dogajale spremembe
predvsem po zaslugi ideje o vključevanju v socialno okolje oziroma socialno integracijo.
Različna gibanja, nove tehnologije, ki so povečale mobilnosti in komuniciranje z ljudmi s
posebnimi potrebami in zmanjšanje predsodkov drugih ljudi, so privedle tudi do
prizadevanj za spremembo šolskih sistemov. Tudi starši so si prizadevali, da njihovi otroci
ne bi bili izvzeti iz družbe, da bi čim manj čutili drugačno obravnavanje, predvsem pa, da
bi imeli enake možnosti kot drugi otroci. Že v Ustavi Republike Slovenije (URS)2 je v 14.
členu določeno, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne
svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno
okoliščino. Pred zakonom smo vsi enaki. Ko je leta 1995 izšla Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju, se je prvič pojavil tudi izraz »otroci s posebnimi potrebami«, s katerim
danes te otroke poimenujemo.
Vsi otroci, ki so obravnavani kot otroci s posebnimi potrebami, potrebujejo prilagojeno
izvajanje programov v vzgoji in izobraževanju in po zaslugi sprejetih ukrepov, zakonov in
pravilnikov so lahko takšni otroci vključeni v redno osnovnošolsko izobraževanje, kar, kot
smo že prej omenili, v preteklosti ni bilo mogoče. Navadno so otroci z motnjami in
prirojenimi napakami odšli v šolo s prilagojenim programom. Danes je število otrok, ki
obiskuje šolo s prilagojenim programom, padlo. V šolskem letu 1994/95 je osnovno šolo s
prilagojenim programom obiskovalo skoraj 2% vseh otrok (4135 od skupno 213496
učencev), ki so bili vključeni v osnovnošolsko izobraževanje. Od tega leta dalje je število
upadalo in tako je v šolskem letu 2004/2005 šolo s prilagojenim programom obiskoval le
1%, v šolskem letu 2010/11 pa manj kot 1% učencev, vključenih v osnovnošolsko

1
2

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996 s spremembami).
Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91 s spremembami).
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izobraževanje (1538 od skupno 161046 učencev). ( Statistični urad Republike Slovenije,
2012).
Da lahko otroka v osnovni šoli obravnavajo kot otroka s posebnimi potrebami in mu na
podlagi tega nudijo posebno obravnavo, dodatno strokovno pomoč, po potrebi fizično
pomoč in druge vrste prilagoditev, je potrebno pridobiti status, ki se podeli z odločbo o
usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. S to odločbo otrok oziroma učenec pridobi status
otroka s posebnimi potrebami, ki ga pridobi na način, ki je predpisan v Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)3 in Zakonu o splošnem upravnem
postopku (ZUP)4.
Za to temo sem se odločila predvsem zato, ker že nekaj let opravljam delo spremljevalke
gibalno ovirane učenke na osnovni šoli, ki ima prav tako status otroka s posebnimi
potrebami. Pravico do rednega spremljevalca je učenka pridobila na podlagi odločbe o
usmeritvi, ki je glede na njene omejitve in fizične težave ocenila, da je tovrstna pomoč
potrebna.
Namen moje diplomske naloge je, da s pomočjo zakonov in obravnavane literature
pridobim znanje o pravni ureditvi osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji in
povezavo le-tega s pravicami in položajem otroka s posebnimi potrebami v njem. Glavna
tema je izdaja odločbe za dodelitev statusa otroka s posebnimi potrebami.
Cilji:
•
•
•
•
•

Ugotoviti, kdo otrok s posebnimi potrebami sploh je in kakšne so njegove težave;
kako je to področje urejeno, kako je s tem olajšano in hkrati omogočeno redno
osnovnošolsko izobraževanje – torej predpisi in zakoni, ki to urejajo;
spoznati način pridobitve statusa otroka s posebnimi potrebami z odločbo;
spoznati pravna sredstva zoper izdano odločbo;
na ta način predstaviti, kako se ZUP uporablja v šolstvu.

Glede na to, da sem v vsakodnevnem stiku z učenko s posebnimi potrebami, mi to
področje že od prej ni tuje. Da pa bi namene in cilje moje diplomske naloge čim bolje
uresničila in jih dosegla, bom analizirala slovensko in tujo literaturo o otrocih s posebnimi
potrebami, zakone, ki v naši državi urejajo to področje in zakon, ki ureja splošni upravni
postopek. Ker sem zaposlena na osnovni šoli in je moje delo izključno delo z otrokom s
posebnimi potrebami, bom skušala uporabiti tudi lastno znanje in izkušnje o tem. Ne
nazadnje pa bom informacije pridobivala preko spleta (torej s strani MIZKS, ZRSŠ) in iz
pogovora z ljudmi, ki so specializirani na tem področju.

3

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. R, št. 58/2011). Zakon že velja, a se bo
začel uporabljati šele 1.9.2012.
4
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999 s spremembami).
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V drugem poglavju bom opredelila osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, kjer
bom predstavila program, organizacijo in načrtovanje dela.
V tretjem poglavju bom pisala splošno o upravnem postopku: kaj sploh je upravni
postopek ter kako se uporablja in ugotovila, kako se ZUP uporablja v šolstvu.
Četrto poglavje bo namenjeno opredelitvi otrok s posebnimi potrebami - kdo je po
ZUOPP-1 obravnavan kot otrok s posebnimi potrebami in kako je to področje pravno
urejeno.
Peto poglavje bo jedro diplomske naloge, kjer se bom osredotočila samo na postopek
pridobitve statusa otroka s posebnimi potrebami in to analizirala. Najprej se bom
osredotočila na udeležence v postopku (stranke). Nato bom opisala uvedbo postopka,
ugotovitveni in dokazni postopek, izdajo odločbe in po njeni izdaji še redna in izredna
pravna sredstva ter upravni spor.
V šestem poglavju bom predstavila pridobitev tega statusa v praksi. Torej bom opisala in
predstavila konkreten primer učenca neke slovenske osnovne šole, ki je pridobil status
učenca s posebnimi potrebami.

3

2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

2.1 OPREDELITEV
Osnovna šola je javni zavod iz področja vzgoje in izobraževanja, ki se izvaja kot javna
služba, ki obsega (če govorimo samo o osnovnošolskem izobraževanju) programe za
vzgojne programe domov za učence, vzgojni in posebni program vzgoje in izobraževanja
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki jih sprejme pristojni strokovni svet, in
izobraževalne programe, ki jih sprejme pristojni minister, ter dejavnosti in naloge,
potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Te programe opravljajo javne
šole, javni domovi za učence, javni zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami, na podlagi koncesije pa tudi zasebne šole in domovi za učence, zavodi za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter zasebniki, če je tako določeno z zakonom
(10. člen ZOFVI)5.
Ustanovitelj javne osnovne šole je lokalna skupnost, ki mora ob ustanovitvi sprejeti akt, ki
mora vsebovati:
• ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
• ime in sedež zavoda,
• dejavnosti zavoda,
• določbe o organih zavoda,
• sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
• vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
• način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja,
• primanjkljaje sredstev za delo zavoda,
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
• določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
• medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
• druge določbe v skladu z zakonom (8. člen ZZ)6.
Osnovnošolsko izobraževanje je v Republiki Sloveniji obvezno in traja 9 let. Otrok vstopi v
1. razred 1. septembra tistega koledarskega leta, v katerem dopolni 6 let. Z vstopom
pridobi status učenca. Osnovnošolsko izobraževanje se zaključi, ko učenec uspešno konča
deveti razred oziroma izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja. Da
učenec to obveznost izpolni, je dolžnost staršev, skrbnikov in drugih oseb, ki za otroka
skrbijo. Učni jezik je slovenski. Izjema so šole, ki jo obiskujejo narodne skupnosti
(italijanski in madžarski jezik).

5

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/1996 s
spremembami).
6
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991 s spremembami).
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Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:
• zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
• spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega,
duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih
zakonitosti;
• omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
• pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževanje in poklicno pot s poudarkom
na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
• vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega
družbenega okolja, prihodnjih generacij;
• razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske
odgovornosti;
• vzgajanje za obče kulture in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske
tradicije;
• vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
• razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem
jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v
italijanskem in madžarskem jeziku;
• razvijanje sposobnosti razumevanja v tujih jezikih;
• razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja;
• doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
• razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških
del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
• razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo,
inovativnosti in ustvarjalnosti učenca (2. člen ZOsn).
Posebni (ustrezni) pogoji morajo biti zagotovljeni za otroke s posebnimi potrebami, da
lahko njihova vzgoja in izobraževanje potekata nemoteno.

2.2 ORGANI UPRAVLJANJA OSNOVNIH ŠOL
1. Najvišji organ osnovne šole kot javne službe je svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja šole, predstavniki uporabnikov (torej starši) in predstavniki delavcev šole.
Mandat traja 4 leta in posamezni člani so lahko ponovno izvoljeni v svet šole največ
dvakrat zaporedoma.
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NALOGE SVETA ŠOLE:
• sprejema program razvoja zavoda;
• imenuje in razrešuje ravnatelja;
• odloča o uvedbi nadstandardnih programov;
• sprejema pravila in druge splošne akte;
• določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,...
• imenuje pritožbeno komisijo,...
2. Svet staršev sestavljajo starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih
oddelkov. Je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Člani izvolijo
predsednika sveta staršev.
NALOGE SVETA STARŠEV:
• predlaga nadstandardne programe;
• daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu;
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,...
3. Eden od organov upravljanja je tudi ravnatelj. Njegove naloge so:
• zastopa in predstavlja naloge in je odgovoren za zakonitost dela;
• načrtuje in vodi delo šole;
• pripravlja program razvoja šole;
• vodi delo učiteljskega zbora;
• odloča o napredovanju delavcev v višje plačilne razrede...(Letni delovni načrt OŠ
Črna na Koroškem, 2011/12, str. 9-11).
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Slika 1: Organigram osnovne šole

Vir: Spletna stran OŠ 8 talcev Logatec (2012).

2.3 ORGANIZACIJA OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta, pouka v posameznem šolskem letu pa
je največ 38 tednov po 5 dni v tednu. Deli se na ocenjevalna obdobja. Vzgojnoizobraževalno delo opravljajo učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.
Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, ki imajo
posamezne lastnosti in sicer:
• 1. obdobje: od 1. do 3. razreda:
V prvem obdobju poučuje učitelj razrednega pouka, v prvem razredu pa poleg učitelja še
vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj
(vzgojitelj) poučuje polovico ur pouka. Pri vzgojnih predmetih lahko sodeluje tudi učitelj
predmetnega pouka. Tedenska obveznost sme biti največ 22 ur, ura traja 45 minut.
• 2. obdobje: od 4. do 6. razreda:
V drugem obdobju poučujejo 4. in 5. razred učitelji razrednega pouka, s tem, da v 4.
razredu poučuje učitelj predmetnega pouka največ dva premeta, v 5. razredu pa največ
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tri predmete. V 6. razredu sme poučevati bodisi učitelj predmetnega bodisi učitelj
razrednega pouka. Tedenska obveznost sme biti največ 26 ur.
• 3. obdobje: od 7. do 9. razreda.
V tretjem obdobju poučujejo učitelji predmetnega pouka. Tedenska obveznost sme biti
največ 30 ur. (33., 35., 38. člen ZOsn)
Za učence s posebnimi potrebami se lahko, če prilagodimo izobraževalni program,
obdobja določijo tudi drugače.
Znanje učencev v šoli se v prvem obdobju ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem in
tretjem obdobju pa s številčnimi ocenami. Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja šola
starše pisno ( v prvem obdobju lahko samo ustno) obvesti o učnem uspehu učenca. Če so
učenci ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni, napredujejo v naslednji razred. To velja
samo za učence tretjega obdobja, saj učenci prvega in drugega obdobja razredov ne
ponavljajo. Lahko pa učenec (ne glede na obdobje) zaradi slabšega učnega uspeha, ki je
posledica daljše odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali drugih razlogov, ponavlja
razred, če tako zahtevajo njegovi starši, oziroma ponavlja razred na podlagi pisnega
obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši (61., 63., 69. člen ZOsn).
Ob zaključku vsakega razreda prejme učenec spričevalo, ki je javna listina. Od 1. do 3.
razreda vsebuje spričevalo opisne ocene, od 4. razreda naprej pa številčne ocene (82., 83.
člen ZOsn).
Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preveri z nacionalnim
preverjanjem znanja. Ob koncu drugega obdobja je preverjanje prostovoljno, ob koncu
tretjega pa obvezno za vse učence (64. člen ZOsn).

2.4 PROGRAM IN NAČRTOVANJE DELA
Program osnovnošolskega izobraževanja se deli na obvezni in razširjeni program (14. člen
ZOsn).
Obvezni program obsega obvezne ter izbirne predmete ter ure oddelčne skupnosti,
medtem ko razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk,
dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in šolo v naravi (15., 20. člen ZOsn).
Obvezni predmeti so tisti predmeti, ki jih mora šola izvajati obvezno, za vse učence. To pa
so: slovenščina (italijanščina in madžarščina na narodno mešanih območjih), dva tuja
jezika, zgodovina, družba, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika,
matematika, naravoslovje, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, kemija, biologija,
fizika, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, športna vzgoja, tehnika in tehnologija,
gospodinjstvo. V okviru izbirnih predmetov mora šola ponuditi pouk najmanj treh izbirnih
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predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovnotehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka tedensko, ob soglasju staršev lahko tudi
tri (16., 17. člen ZOsn).
Šola ima predmetnik in učni načrt. S predmetnikom se določijo izbirni predmeti, letno in
tedensko število ur pouka posameznih predmetov (obveznih in izbirnih), število ur
oddelčne skupnosti in minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta.
V učnem načrtu je določena vsebina predmetov in njihovih področij, standardi znanj ter
cilji pouka (29. člen ZOsn).
Vsaka posamezna osnovna šola ima svoj letni delovni načrt, s katerim določi vsebino,
obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela, ki je v skladu s predmetnikom in
učnim načrtom. V letnem delovnem načrtu se zajame vse, od dela šolske svetovalne
službe, aktivnosti, v katere se šola vključuje, obsega dejavnosti, s katerim šola zagotavlja
zdrav razvoj učencev, oblik sodelovanja s starši,..., pa vse do sodelovanja z zunanjimi
sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni delovni
načrt sprejme svet šole najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu
(31. člen ZOsn).
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3 UPRAVNI POSTOPEK

3.1 SPLOŠNO O UPRAVNEM POSTOPKU
Organ vodi upravni postopek tedaj, ko gre za upravno zadevo. Ko govorimo o upravni
zadevi, s tem mislimo neko pravico, obveznost, pravno korist, ki je določena z materialnim
upravnim predpisom. Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi
fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. Šteje se, da
gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki stvari vodi upravni
postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo, oziroma če to zaradi
varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari (2. člen ZUP). Kot primer lahko navedem
pravico do izdaje gradbenega dovoljenja, če pa se osredotočim na temo diplomske
naloge, pa tudi pravico do usmeritve otroka s posebnimi potrebami. To je upravna
zadeva, pri kateri se vodi upravni postopek in se v njem odloča. Področje urejajo
materialni upravni predpisi – zakoni in podzakonski predpisi.
Značilnosti upravne zadeve so:
• da gre za odločanje s področja upravnega prava;
• da je konkretna;
• da je v njej izraženo varstvo javnega interesa (Jerovšek, 2007, str. 13).
Po ZUP se vodi postopek v upravnih zadevah. ZUP je splošni postopkovni predpis, pravila
katerega veljajo za odločanje načeloma v vseh upravnih zadevah. Izjema so tiste upravne
zadeve, ki zaradi svoje specifičnosti potrebujejo posebna postopkovna pravila.
Celoten upravni postopek predstavlja zaporedje dejanj, s katerim želimo oblikovati
upravnopravno razmerje. To razmerje stranki prinese neko pravico, pravno korist ali
obveznost, torej upravno zadevo - na primer pravico do dodatne strokovne pomoči, če gre
za otroka s posebnimi potrebami (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 2, 3).

3.2 VRSTE UPRAVNEGA POSTOPKA
Upravni postopek se lahko predpiše le z zakonom. Ločimo splošni upravni postopek in
posebni upravni postopek.
Splošni upravni postopek je namenjen odločanju na vseh upravnih področjih, pri tem pa ni
pomembno, kateri materialni predpis se uporabi. Velja za vse organe, ki odločajo o
konkretnih upravnih zadevah glede na to, ali odločajo na prvi ali drugi stopnji, ali gre za
državni upravni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti, ali je nosilec javnega
pooblastila (Grafenauer, Breznik, 2005, str. 19, 20).
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V zakonu so navedena tudi splošna pravila, po katerih se je potrebno ravnati v vsakem
upravnem postopku.
Nekatera upravna področja so tako specifična, da splošna pravila ZUP ne zadoščajo in ne
ustrezajo. V tem primeru lahko zakon uredi postopkovno vprašanje oziroma pravilo
upravnega postopka (eno ali več) drugače ali na novo. Torej, posebni upravni postopek se
lahko predpiše le z zakonom, pri tem pa mora upoštevati:
• da se posebni upravni postopek predpiše le, če je to res nujno potrebno;
• da ni mogoče drugače urejati celega postopka, temveč le posamezna vprašanja;
• so pravila posebnega upravnega postopka v skladu s pravili splošnega upravnega
postopka.
Odstopanja od splošnega upravnega postopka so lahko torej le za točno določena
področja – tista, ki so tako zelo specifična (Grafenauer, Breznik, 2005, str. 21, 22).
Pri tovrstnem odločanju se posamezna vprašanja postopajo po določbah posebnega
zakona, v osnovi pa še vedno veljajo splošna pravila ZUP. To pomeni, da se oba zakona
dopolnjujeta – torej pravila splošnega upravnega postopka dopolnjujejo pravila
posebnega upravnega postopka. Zato govorimo o subsidiarni uporabi ZUP. Ta izraz
pomeni »dopolnilna uporaba ZUP« (Grafenauer, Breznik, 2005, str. 23).
ZUP se smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo narave upravne
zadeve, kot je opredeljeno v ZUP, če ta področja niso urejena s posebnim postopkom (4.
člen ZUP).

3.3 ORGANI, KI POSTOPAJO PO ZUP
Po ZUP morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč
predpise, odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb
in drugih strank (prvi odstavek 1. člena ZUP). V to skupino spada tudi osnovna šola kot
nosilec javnih pooblastil.
ZUP uporabljajo izvajalci javnih služb v primeru, ko odločajo o pravicah ali obveznostih
uporabnikov njihovih storitev (tretji odstavek 3. člena ZUP).
3.3.1 NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki ni organizacijski del državne oziroma občinske
uprave, za izvajanje določenih nalog državne oziroma občinske uprave. Nosilci javnih
pooblastil so lahko:
• fizične osebe,
• pravne osebe javnega prava,
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•

pravna oseba zasebnega prava.

Javno pooblastilo se podeli,če:
• je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot bi
bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu;
• glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni
politični nadzor nad opravljanjem nalog.
Na lokalni ravni se z občinskim predpisom lahko določi, da se za opravljanje posameznih
upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju,
javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se
s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti če se v celoti ali
pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
Katere upravne naloge naj bi bile predmet prenosa z javnim pooblastilom, ni natančno
določeno. Iz ustavne določbe je jasno vsaj to, da to ne morejo biti vse upravne naloge.
Javna
•
•
•

pooblastila se izvajajo na tri načine in sicer z:
izdajanjem abstraktnih splošnih pravnih aktov,
izdajanjem konkretnih posamičnih pravnih aktov,
opravljanjem materialnih dejanj (Tičar, Rakar, 2011, str. 226, 227).

Obstajajo tudi omejitve glede podeljevanje javnih pooblastil. Pri fizičnih osebah omejitve
določa področna zakonodaja, nanašajo pa se predvsem na državljanstvo, nekaznovanost
in usposobljenost za določene dejavnosti. Tudi pri pravnih osebah obstajajo omejitve,
predvsem pri pravnih osebah zasebnega prava. Javnih pooblastil ne morejo pridobiti na
primer politične stranke in verske skupnosti.
Pri pravnih osebah javnega prava je drugače:
• nekatere pravne osebe so ustanovljene prav zato, da bi izvajale naloge po javnem
pooblastilu (npr. Regulatorne javne agencije),
• drugim pravnim osebam javnega prava pa so javna pooblastila podeljena zaradi
lažjega oziroma smotrnejšega izvajanje javnih nalog (npr. javnim zavodom) (Tičar,
Rakar, 2011, str. 229).
Javno pooblastilo se lahko podeli na dva načina in sicer:
• z zakonom in
• na podlagi zakona.
Podelitev z zakonom pomeni, da zakon določi tako naloge kot konkretnega nosilca. Na
podlagi zakona pa pomeni, da mora zakon določiti naloge, organ, ki podeli pooblastilo,
postopek podelitve in merila, ki jih morajo izpolnjevati nosilci javnih pooblastil. V tem
primeru se javno pooblastilo podeli konkretnemu nosilcu z odločbo, izdano v upravnem
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postopku. Tega ne more prenesti naprej, ne more se mu odpovedati, saj se javno
pooblastilo šteje za pravico in dolžnost opravljati upravno nalogo.
Pri podelitvi javnega pooblastila gre za težnjo po večji kakovosti in samostojnosti izvajanja
upravne naloge (Tičar, Rakar, 2011, str. 230).

3.4 TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA
Temeljna načela upravnega postopka so urejena v prvem poglavju prvega dela ZUP z
naslovom »splošne določbe«. So osnova za razumevanje in pravilno uporabo posameznih
določil ZUP. Pri odločanju dajejo usmeritve in nakazujejo pot za pravilno uporabo
predpisov pri vodenju postopka in odločanje o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
strank in drugih udeležencev postopka (Grafenauer et al., 2010, str. 11).
ZUP opredeljuje naslednja temeljna načela:
• načelo zakonitosti,
• varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi,
• načelo materialne resnice,
• načelo zaslišanja stranke,
• prosta presoja dokazov,
• dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic,
• samostojnost pri odločanju,
• pravica do pritožbe,
• ekonomičnost postopka.
3.4.1 NAČELO ZAKONITOSTI
Organ odloča o upravni zadevi po zakonu, podzakonskih predpisih, predpisih
samoupravnih lokalnih skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil
(6. člen ZUP). Organ je pri odločanju vezan v upravni zadevi tako v vsebinskem kot
postopkovnem pogledu.
Načelo zakonitosti je eno najpomembnejših sredstev za uresničevanje pravnega reda
(Kocjančič et al., 2003, str. 276).
Je temeljno načelo naše ustavnopravne ureditve (ustava ima posebno poglavje o
ustavnosti in zakonitosti). Za področje upravnega postopka je najpomembnejša določba
153. člena ustave, po kateri morajo posamični akti in dejanja državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali na zakonskem
predpisu (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 71).
Pri odločanju o upravnih zadevah prihaja do razmerja med državnimi organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil na eni strani ter strankami
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(fizičnimi ali pravnimi osebami, drugimi nosilci pravic in obveznosti) na drugi strani.
Upoštevanje tega načela izključuje samovoljo organov oziroma uradnih oseb,
pooblaščenih za vodenje postopka in za odločanje, saj morajo delati in odločati po zakonih
in drugih predpisih (Grafenauer, Breznik, 2005, str. 72).
V nekaterih primerih pa je v zakonu določeno, da lahko organ odloči po prostem
preudarku – diskreciji. To pomeni, da lahko organ pri enakem ali podobnem dejanskem
stanju izbere izmed več pravno enako mogočih (alternativnih) odločitev tisto, ki je po
podanih okoliščinah v konkretnem primeru in glede na javno korist najustreznejša,
najprimernejša oziroma najsmotrnejša. Odločanje po prostem preudarku je mogoče samo
takrat, ko je »organ« za to posebej pooblaščen z materialnim predpisom in so za tako
odločanje izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji. To pooblastilo je v zakonu največkrat
dano na posreden način z navedbo, da organ »sme«, »lahko«, »je pooblaščen«
(Grafenauer et al., 2010, str. 13).
V drugem odstavku 6. člena ZUP je posebej določeno, da kadar je organ upravičen
odločati po prostem preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z
namenom, za katerega mu je bilo pooblastilo dano.
3.4.2 VARSTVO PRAVIC STRANK IN VARSTVO JAVNIH KORISTI
Pri postopanju in odločanju morajo organi omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo in
uveljavijo svoje pravice; pri tem morajo skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih
pravic v škodo pravic drugih in ne v nasprotju z javno koristjo, določeno z zakonom ali z
drugim predpisom (prvi odstavek 7. člena ZUP).
To načelo ima osnove že v ustavnih določilih in sicer glede enakosti pred zakonom (14.
člen ustave)7 in glede enakega varstva pravic (22. člen ustave)8.
Načelo varstva pravic strank in hkratnega varstva javnih koristi odraža medsebojno
povezanost poglavitnih ciljev upravnega postopka, ki naj po eni strani stranki omogoči
uveljavitev njene pravice oziroma pravne koristi, po drugi strani pa optimalno zavaruje
javni interes (Breznik et al, 2004, str. 83).
ZUP v 7. členu tudi določa, da mora uradna oseba stranko opozoriti, če ima v postopku
podlago za uveljavitev kakšne pravice. Pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih

7

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo,
družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.
8
Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred
drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o
njegovih pravicah, dolžnostih ali pravni interesih.
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koristih strank se nasproti njim uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki so zanje
ugodnejši, če se z njimi doseže namen. Prav tako mora organ skrbeti, da nevednost in
neukost stranke in drugih udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim gredo po
zakonu.
Varstvo pravic strank organ ne omogoča le na prej naštete načine (določbe iz 7. člena
ZUP), temveč tudi s tem, da na predpisan način (65. člen ZUP) poskrbi za ravnanje z
vlogo, za njeno dopolnitev (67. člen ZUP), za pravilno zastopanje procesno nesposobne
stranke (od 47. do 49. člena ZUP), predvsem pa tudi s pravnim materialnim (138. člen
ZUP) in procesnim (146. člen ZUP) vodenjem postopka. Pri varovanju pravic drugih oseb
je dolžan upoštevati tudi 44. in 142. člen ZUP (Breznik et al., 2004, str. 83).
3.4.3 NAČELO MATERIALNE RESNICE
V postopku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa
dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Na podlagi verjetno izkazanih
dejstev lahko organ odloči le v primeru, da tako določa zakon (8. člen ZUP).
Materialna resnica pomeni skladnost ugotovljenih in stvarnih dejstev. Zahteva torej, da se
ugotovljena dejstva skladajo s stvarnostjo, da ustrezajo objektivnemu, resničnemu stanju
zadeve. To je mogoče doseči le takrat, ko je konkretna ali posamična upravna zadeva
vsestransko in objektivno raziskana in dognana, če so ugotovljena vsa pravno relevantna
dejstva. Do materialne resnice pridemo na podlagi izvedenih dokazov in sklepanja
(Grafenauer, Breznik, 2005, str. 87).
To načelo izključuje možnost arbitrarnega odločanja organa glede na dejansko podlago
pravice oziroma obveznosti po eni ter možnost stranke, da uveljavi pravico ali se izogne
javni obveznosti v škodo javne koristi po drugi strani. Uresničevanje tega načela v
upravnem postopku omogoča predvsem načelo proste presoje dokazov (10. člen) in
inštrukcijska maksima (138., 139. člen) (Breznik et al., 2004, str. 91).
3.4.4 NAČELO ZASLIŠANJA STANKE
Preden se izda odločba, je treba dati stranki možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločbo (prvi odstavek 9. člena ZUP).
Bistvo tega načela je v tem, da mora organ dati stranki možnost, da uveljavi svoje
pravice, da se seznani z rezultatom ugotovitvenega postopka in da se izjavi oziroma izreče
o dejstvih, ki so pomembna za odločitev. Ta možnost je stranki dana, če ji je omogočeno
sodelovanje v ugotovitvenem postopku in pri dokazovanju, saj lahko tako najbolj
neposredno uveljavlja, zavaruje in brani svoje pravice in koristi (Grafenauer, et al., 2010,
str. 17).
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V 9. členu ZUP-a je predpisano še, da:
• če so v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi si interesi, mora imeti vsaka
stranka možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah stranke z nasprotnim
interesom;
• organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni bila
dana možnost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, določenih z zakonom;
• če za posamezna dejanja v postopku ni z zakonom določeno, v kakšni obliki se
lahko opravijo, jih opravijo stranke izven ustne obravnave pisno ali ustno na
zapisnik, na obravnavi pa ustno.
3.4.5 PROSTA PRESOJA DOKAZOV
O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, presodi uradna oseba, pooblaščena za vodenje
postopka oziroma odločanje v upravni zadevi po svojem prepričanju, na podlagi vestne in
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha
celotnega postopka (10. člen ZUP).
To načelo je tesno povezano z načelom materialne resnice. Le-te namreč ni mogoče
zanesljivo ali pravilno ugotoviti, če bi bila uradna oseba pri presoji dokazov vezana na
kakršnakoli formalna dokazana pravila. Prosta presoja dokazov ne pomeni samovoljnega
ocenjevanja, kateri od izvedenih dokazov neko dejstvo potrjuje ali ga ne potrjuje, temveč
zahteva kritično in logično presojo dokazne vrednosti vsakega dokaza posebej in
medsebojnega součinkovanja izvedenih dokazov (Breznik et al., 2004, str. 105).
3.4.6 DOLŽNOST GOVORITI RESNICO IN POŠTENA UPORABA PRAVIC
Stranke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so ji
priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek (11. člen ZUP).
Gre za načelo, ki je sicer povezano z zakonsko določbo (140. člen ZUP), po kateri mora
stranka dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, navesti natančno, po resnici in
določno (Grafenauer et al., 2010, str. 19).
3.4.7 SAMOSTOJNOST PRI ODLOČANJU
Organ vodi upravni postopek in odloča o upravnih zadevah samostojno v okviru in na
podlagi zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti in
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil (prvi odstavek 12. člena ZUP).
Prvi odstavek 12. člena zagotavlja uresničevanje načela zakonitosti: upravni organ mora
pri vodenju postopka in odločanju v upravnih stvareh upoštevati zakone in druge tu
navedene akte, pri čemer je v razmerju do drugih organov, pa tudi do različnih pravno
neformalnih entitet družbenega vpliva (političnih strank, medijev, strokovnih institucij itd.)
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avtonomen do tistih meja, ki mu jih določajo navedeni predpisi oziroma splošni pravni akti
(Breznik et al., 2004, str. 110).
Uradna oseba samostojno opravlja dejanja v upravnem postopku in v tem okviru
ugotavlja dejstva in okoliščine ter na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin uporablja
predpise oziroma splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil (drugi odstavek 12.
člena ZUP).
Načelo samostojnosti pri odločanju pomeni predvsem dvoje:
• da organ, ki vodi postopek, odloča (v mejah pravic, ki mu jih dajejo predpisi)
samostojno,
• da uradna oseba samostojno ugotavlja dejstva in okoliščine in uporablja predpise v
konkretnih primerih (Grafenauer et al., 2010, str. 20).
3.4.8 PRAVICA DO PRITOŽBE
Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico do pritožbe. Samo z zakonom
je mogoče predpisati, da v posameznih upravnih zadevah ni dovoljena pritožba (prvi
odstavek 13. člena ZUP). To pravico zagotavlja že ustava in sicer v 25. členu9.
ZUP v 13. členu tudi določa, da pritožba ni dovoljena v primerih, ko je na prvi stopnji za
odločanje pristojen predstavniški organ ali vlada. Kadar pa odloča ministrstvo, je pritožba
dovoljena samo v primerih, da tako določa zakon.
Pravica do pritožbe je zelo pomembna procesna pravica stranke. Obstaja pa še možnost,
da se po izčrpani pritožbi sproži sodno varstvo v okviru upravnega spora (Grafenauer et
al., 2010).
3.4.9 EKONOMIČNOST POSTOPKA
Postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in
druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se
lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter
izda zakonita in pravilna odločba (14. člen ZUP).
To načelo glede na vsebino določbe tega člena nima enake veljave kot druga načela, zlasti
načelo materialne resnice, načelo zakonitosti ter načelo varstva pravic strank in javne
koristi. (Breznik et al., 2004, str. 116).

9

Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam
sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s
katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih.
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3.5 RABA ZUP V ŠOLSTVU
Osnovna šola je javni zavod in je izvajalec javne službe, ki ima v zvezi s to dejavnostjo
podeljena tudi nekatera javna pooblastila.
Osnovna šola pri izvajanju javne službe uporablja ZUP takrat, ko v okviru le te odloča o
pravicah in obveznostih njenih uporabnikov (učencev), pri samem poučevanju oziroma
izobraževanju, torej pri izvajanju javne službe, pa po ZUP ne postopa (Kovač, 2008).
Uvajanje ZUP v šolstvo je odziv na izvajanje prakse, ko šola odloča o pravicah in
obveznostih uporabnika zavoda (torej učenca), ki v razmerju nastopa kot šibkejši člen v
razmerju do oblastnega izvajalca javnih služb. Tu mislim predvsem t.i. kazni za
neprimerno obnašanje in podobno. Pri tem gre včasih celo za poseg v ustavne pravice,
brez odločitve po ustreznem postopku ali vsaj formalnim aktom, ki bi omogočilo obrambo,
na primer učenca. Postopek po ZUP naj bi preprečeval samovoljo pedagogov in naj bi bil
kot orodje demokracije, saj se z njim določi minimalno pravno varstvo stranke. (Kovač,
2008, str. 12, 13).
V skladu z ZOsn10 so v osnovnem šolstvu upravne zadeve:
• vpis,
• prestop,
• prešolanje,
• odložitev šolanja,
• oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu,
• prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti;
• določitev statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusa športnika;
• dodelitev sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti
plačati prispevkov za materialne stroške programa (Kovač, 2008).
Pri pridobitvi statusa otroka s posebnimi potrebami gre za upravno zadevo, saj že ZUOPP1 v 30. členu določa, da se o tem izda odločba. Ne glede na to pa je zadevo mogoče
opredeliti upravno tudi v materialnem smislu, saj to izhaja iz narave zadeve.
Šole in njeni predstavniki v okviru postopkov nastopajo v več vlogah. Nastopajo kot:
• izdajatelji splošnih aktov – z njimi izvršujejo javna pooblastila;
• organ odločanja v upravnem postopku po ZUP – predvsem pri razporejanju javnih
sredstev in podobno;
• zavodi, ki lahko dajo pobudo za uvedbo upravnih postopkov, oziroma izvršujejo
odločbe drugih upravnih organov – tu lahko kot primer navedem ravno usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami, kjer šola lahko predlaga uvedbo postopka za

10

To je leta 2007 v 60.a členu uredila novela ZOsn-F (Ur. l. RS, št. 102/07).
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obravnavanje otroka kot otroka s posebnimi potrebami in ko ZRSŠ izda odločbo,
posamezna šola pa jo mora izvršiti;
stranka v upravnem postopku – nadzor šolske inšpekcije;
kot izvedenci, člani izvedenskih komisij, priče v upravnih postopkih (Kovač, 2007).

V vsakem javnem zavodu, ki je nosilec javnega pooblastila, mora biti najmanj ena oseba,
ki ZUP dobro pozna in ima opravljen iz tega področja strokovni izpit. Ni nujno, da je ta
oseba predstojnik zavoda (v našem primeru, ko govorimo o osnovni šoli, je to ravnatelj),
ampak četudi le-ta ne vodi postopka, o tem še vedno odloča. Torej je ravnatelj uradna
oseba, pooblaščena za odločanje na prvi stopnji. Na drugi stopnji, na pritožbe zoper
ravnateljeve odločitve, pa deluje pritožbena komisija, ki je kolektivno telo. Komisijo
imenuje svet šole, ki ima vsaj deset članov, od tega najmanj pet strokovnih delavcev šole,
ostali so zunanji strokovnjaki ali predstavniki staršev (Kovač, 2007).
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4 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Ustava Republike Slovenije v 52. členu določa, da imajo otroci z motnjami v telesnem ali
duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe pravico do izobraževanja in
usposabljanja za dejavno življenje v družbi. Država zagotavlja možnosti, da si državljani
pridobijo ustrezno izobrazbo. Našo državo v zvezi z izobraževanjem otrok s posebnimi
potrebami zavezujeta tudi dve konvenciji Združenih narodov. Prva je Konvencija
Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki zavezuje Republiko Slovenijo, da s posebnimi
ukrepi zagotovi učinkovit dostop do izobraževanja in usposabljanja otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju. Druga pa je Konvencija Združenih narodov o pravicah
invalidov, ki države pogodbenice zavezuje, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi
invalidnim otrokom zagotovijo, da enako kot drugi otroci uživajo vse pravice in temeljne
svoboščine. Država mora tem otrokom zagotavljati posebno varstvo, saj dejansko težje
dostopajo do dobrin, ugodnosti in pravic, ki so sicer formalnopravno enako priznane
vsem.11

4.1 OPREDELITEV
Otroci s posebnimi potrebami so po ZUOPP-1:
• otroci z motnjami v duševnem razvoju;
• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije;
• gluhi in naglušni otroci;
• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;
• gibalno ovirani otroci;
• dolgotrajno bolni otroci;
• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
• otroci z avtističnimi motnjami;
• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno
strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne
programe vzgoje in izobraževanja (2. člen ZUOPP-1).
4.1.1 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Glede na motnje v duševnem razvoju razlikujemo:
• Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju.
Otrok ima znižane sposobnosti za učenje. V prilagojenih pogojih učenja lahko
doseže temeljna šolska znanja, ki sicer ne zagotavljajo doseganja minimalnih

11

Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-118/09-21 z dne 10.6.2010 (Ur. l. RS, št. 52/2010.
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standardov znanja, vendar se takšni otroci ob ustreznem šolanju praviloma
usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.
Otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju.
Otrok ima posamezne sposobnosti različno razvite. Pri šolskem učenju osvoji
osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih,
glasbenih) pa lahko doseže več. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, sicer pa
potrebuje vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo življenje. Usposobi se za
enostavna praktična dela.
Otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju.
Otrok se lahko usposobi za enostavnejša opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebuje
pomoč drugih. Otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju ima lahko težave v
gibanju, druge motnje in bolezni.
Otroke s težko motnjo v duševnem razvoju.
Otrok se lahko usposobi le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebuje
stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Je omejen v gibanju, prisotne so težke
dodatne motnje ali bolezni (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).

4.1.2 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI
Glede na slabovidnost razlikujemo:
• Zmerno slaboviden otrok:
ima 10% - 30% vida in dela v šoli po metodi za slabovidne. Hitrost dela je lahko
enaka kot pri ostalih otrocih. Nekateri slabovidni otroci vidijo na tablo.
• Težko slaboviden otrok:
ima 5% - 9,9% vida, uporablja preostali vid. Potrebuje učbenike v povečanem
tisku. V življenju je, s previdnostjo in z obvladovanjem specialnih znanj, lahko
samostojen.
Glede na slepoto razlikujemo:
• Slepe otroke z ostankom vida: otrok ima 2% - 4,9% vida in prepoznava z vidom
manjše objekte na 1-2 metra. V šoli dela po kombinirani metodi - v glavnem v
breilovi pisavi, s pomočjo raznih povečal pa tudi vidno.
• Slepe otroke z minimalnim ostankom vida (projekcija svetlobe - 1,9% vida): otrok
vidi sence, obrise večjih objektov (projekcija), predmete v velikosti prstov
prepozna do razdalje 1 metra (ca. 1,9% vida). V vsakdanjem življenju pridobiva
znanje in spretnosti na podoben način kot popolnoma slepi. Poleg razvijanja
ostalih čutil mora sistematično razvijati ostanke vida.
• Popolnoma slepe otroke (amaurosis): otrok mora tako v vsakdanjem življenju kot
pri šolskem delu uporabljati ostala čutila. Omejen je v raziskovanju okolja in
aktivnem poseganju vanj (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).
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4.1.3 GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI
Glede na naglušnost razlikujemo:
• Otroke z lažjo izgubo sluha (26-40 dB):
otrok ima težjo ali težko izgubo sluha na enem ušesu ter lažjo ali je brez izgube na
drugem ušesu. Lahko je prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora. Otrok je
oviran v orientaciji.
• Otroke z zmerno izgubo sluha (41-55 dB):
otrok ima lahko obojestransko zmerno izgubo sluha, popolno izgubo sluha na
enem ušesu, lažjo izgubo ali je brez izgube na drugem oziroma ima težko izgubo
sluha na enem ušesu in zmerno, lažjo ali nima izgube na drugem ušesu. Otrok je
oviran v orientaciji in telesni neodvisnosti.
• Otroke s težjo izgubo sluha (56-70 dB):
otrok ima težjo obojestransko izgubo sluha ali težko izgubo sluha na enem ušesu
in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Otrok s težjo izgubo sluha je oviran v
orientaciji, pri vključevanju v družbo in pri telesni neodvisnosti.
• Otroke s težko izgubo sluha (71-90 dB):
otrok ima popolno izgubo sluha na enem ušesu in težko izgubo sluha na drugem
ušesu oziroma težko obojestransko izgubo sluha. Otrok je oviran v orientaciji,
telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo.
Glede na gluhost razlikujemo:
• Otroke z najtežjo izgubo sluha (91 decibelov in več):
otrok z najtežjo izgubo sluha ni sposoben slišati in razumeti govora, tudi če je
ojačan. Otrok je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri vključevanju v
družbo.
• Otroke s popolno izgubo sluha:
otrok s popolno izgubo sluha ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc,
ni sposoben slišati ali razumeti govora, tudi če je ojačan. Ne more sprejemati
govora niti s slušnim aparatom. Otrok je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti
ter pri vključevanju v družbo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).
4.1.4 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri osvajanju in razumevanju ter
govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha.
Glede na govorno-jezikovne motnje razlikujemo:
• Otroke z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami:
otrokovo govorno-jezikovno sporazumevanje odstopa od povprečja kronološko
enako starih otrok in sicer na enem od področij: izgovorjavi, strukturi ali semantiki.
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Otroke z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami:
otroku oviranost na področju govorno-jezikovnega sporazumevanja preprečuje
uspešno komunikacijo z okolico. Zaostanek v govorno- jezikovnem razvoju se kaže
na vseh področjih. Pisna komunikacija je omejena.
Otroke s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami:
otrokovo sporazumevanje je zelo omejeno, vezano je na osebe iz ožje okolice.
Potrebuje stalno vodenje in različne stopnje pomoči.
Otroke s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami:
otrok se odziva le na situacijo, za sporazumevanje pretežno uporablja le govorico
telesa. Uporaba nadomestne in dopolnilne komunikacije je omejena na
ponavljajoče se situacije in zadovoljevanje le najosnovnejših potreb. Za
komunikacijo uporablja konkretne predmete (Kriteriji za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).

4.1.5 GIBALNO OVIRANI OTROCI
Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata,
centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in
gibalnih motenj.
Glede na gibalno oviranost razlikujemo:
• Lažje gibalno ovirane otroke:
otrok ima motnje gibov. Hodi samostojno tudi izven prostorov, samostojen je pri
vseh opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Ni odvisen od
pripomočkov, potrebuje le manjše prilagoditve. Za izvajanje šolskega dela ne
potrebuje fizične pomoči, pri nekaterih oblikah dela so potrebni pripomočki
(posebna pisala, orodje, miza ali stol).
• Zmerno gibalno ovirane otroke:
otrok ima motnje gibov, hodi znotraj prostorov ali na krajše razdalje, možna je
uporaba pripomočkov (posebni čevlji, ortoze, bergle), ima težave na neravnem
terenu in stopnicah, kjer je počasnejši, potrebuje nadzor ali oprijemanje. Na
srednje in večje razdalje uporablja prilagojeno kolo ali voziček za transport na
ročni pogon ali pomoč in nadzor druge osebe. Pri izvajanju šolskega dela občasno
potrebuje fizično pomoč druge osebe.
• Težje gibalno ovirane otroke:
otrok ima motnje gibov, ki povzročajo težjo funkcionalno oviranost, sicer hodi
samostojno na krajše razdalje, ampak za večji del gibanja znotraj in zunaj
prostorov potrebuje voziček. Hoja po stopnicah ni možna. Pri izvajanju večine
šolskega dela potrebujejo fizično pomoč.
• Težko gibalno ovirane otroke:
otrok ima zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost.
Samostojno gibanje ni možno, lahko doseže samostojnost v gibanju z
elektromotornim vozičkom. Za sedenje potrebuje posebej prilagojene pripomočke.
Ima malo funkcionalnih gibov rok. Možne so posebne prilagoditve hranjenja. V
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vseh dnevnih opravilih je odvisen od tuje pomoči, lahko se delno hrani sam. Pri
izvajanju šolskega dela potrebuje stalno fizično pomoč (Kriteriji za opredelitev
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).
4.1.6 DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI
Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter
boleznimi, ki ovirajo otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka tista, ki ne
izzveni v treh mesecih.
Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke,
alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke
bolezni, psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje in motnje
prehranjevanja (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj otrok s posebnimi potrebami).
4.1.7 OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi
znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki
v razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z
razvojem socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo
izrazite težave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. Primanjkljaji na
posameznih področjih učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje.
Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v
primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo
mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela oziroma z vključevanjem v
dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske pomoči, ki mu jih je šola
nudila. Kljub vsej pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel
minimalnega standarda znanja (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).
4.1.8 OTROCI Z MOTNJAMI VEDENJA IN OSEBNOSTI
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti so otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno,
ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo.
Otrokovo disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s simptomi,
kot so npr. agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola in mamil,
uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje.
Otrok je lahko prepoznan kot otrok z motnjami vedenja in osebnosti le v primerih, ko
dosedanje delo šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev z otroki, socialno
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skupino in družino, ni vodilo do zmanjšanja opisanih težav (Kriteriji za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).
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5 PRAVNA UREDITEV
POTREBAMI

PRAVIC

OTROK

S

POSEBNIMI

5.1 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (ZUOPP1)
Junija 2000 je bil sprejet ZUOPP12, ki je narekoval spremenjen odnos do vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. S sprejetjem omenjenega zakona so sledili
pozivu, naj se otroci s posebnimi potrebami vključijo v redne šole povsod, kjer je le
mogoče, obenem pa zagotovijo ustrezen program za njihovo šolanje. S tem se je
uveljavilo načelo enakih možnosti, po katerem so v procesu vzgoje in izobraževanja otroci
s posebnimi potrebami deležni take pomoči, da so posledice motenj, primanjkljajev ali ovir
čim manjše.
Julija 2011 je bil sprejet nov Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP1), ki že velja, uporabljati pa se bo začel 1.9.2012.
ZUOPP-1 ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja (1.
člen ZUOPP-1).
V drugem poglavju ZUOPP-1 ureja programe in izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami. Za otroke, ki ne morejo doseči izobrazbenega standarda po
izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in poseben program za otroke z
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (6. člen ZUOPP-1). Katere vrste
pomoči in prilagoditev je deležen otrok, je odvisno od tega, v kateri program je otrok
usmerjen.
V tretjem poglavju zakon ureja izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami, v četrtem pa postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja. Organ,
ki vodi postopek usmerjanja, je na prvi stopnji ZRSŠ.

12

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000 ), ki velja do 31.8.2012.
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5.2 PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN NAČINU DELA KOMISIJ ZA
USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI TER O KRITERIJIH
ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR
OZIROMA MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Na podlagi ZUOPP so bili sprejeti različni podzakonski predpisi, ki še podrobneje urejajo to
področje13. Eden izmed njih, ki je hkrati tudi izredno pomemben, je Pravilnik o organizaciji
in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi
potrebami14. S tem pravilnikom se določa organizacija in način dela komisij za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami prve in druge stopnje ter kriterije za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, strokovna
dokumentacija o otroku, točkovni sistem za plačilo predsednikov in članov komisije za
usmerjanje prve stopnje in komisije za usmerjanje druge stopnje, ter potrebne obrazce v
postopku usmerjanja (1. člen Pravilnika).
Pravilnik torej v prvem delu določa usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanja.
Določa tudi, katere so podlage za usmeritev in v katere programe se otroke lahko usmeri.
Ti programi so:
• program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo;
• prilagojeni program za predšolske otroke;
• izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo;
• prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom;
• prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom;
• posebni program vzgoje in izobraževanja.
Točno je določeno delo komisije prve in druge stopnje, pa tudi, kdo sestavlja omenjeni
komisiji, kako se člani izvolijo in katere so posamezne funkcije in kakšne so njegove
naloge (predsednik komisije, podpredsednik komisije, predsednik senata), kako dolg je
mandat članov in na kakšen način komisija sploh deluje.
Podrobno je naveden postopek podajanja strokovnega mnenja komisije. Torej, katere so
podlage za pripravo strokovnega mnenja, kako se strokovno mnenje sploh poda, katere
so njegove sestavine in kakšen je rok za oddajo le-tega.

13
14

Ti podzakonski predpisi sicer ne veljajo več, vendar so do sprejema novih še vedno v uporabi.
Ur. l. RS, št. 54/2003 s spremembami.
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Seveda pa komisija strokovnega mnenja brez strokovne dokumentacije sploh ne more
podati. Zato pravilnik vključuje tudi poglavje o strokovni dokumentaciji – kaj to sploh je,
kako se pridobi in kdo jo izda.

5.3 PRAVILNIK O OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU UČENCEV S
POSEBNIMI POTREBAMI NA DOMU
V ZUOPP je določeno, da imajo starši pravico, da podajo predlog za izobraževanje otroka
s posebnimi potrebami na domu. Za to morajo seveda obstajati utemeljeni razlogi in biti
zagotovljeni ustrezni pogoji. V primeru, da komisija izobraževanje na domu odobri, to
področje ureja poseben Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi
potrebami na domu (v nadaljevanju: Pravilnik)15.
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izvajanje programov osnovnošolskega
izobraževanja za učence s posebnimi potrebami, ki se izvaja na domu in kriterije za
njihovo financiranje (1. člen Pravilnika).
Ta pravilnik določa, kateri so tisti utemeljeni razlogi, ki jih navaja ZUOPP, da komisija za
usmerjanje otroka usmeri v izobraževanje na domu in pa navaja, kakšni naj bi bili pogoji,
ki bi ustrezali nemotenemu izobraževanju na domu.
Utemeljeni razlogi so:
• ko zaradi primanjkljajev, ovir, oziroma motenj učenec ne more prisostvovati pri
pouku ali
• ko lahko na domu zaradi individualiziranega pristopa lažje doseže cilje oziroma
standarde znanja, določene z učnimi načrti (4. člen Pravilnika).
Seveda obstaja za uveljavitev te pravice (pravice do izobraževanja na domu) poseben
postopek. Ta pravilnik določa rok za oddajo vloge in njeno vsebino ter kako se poda
mnenje komisije in izda odločba o usmeritvi.

5.4 PRAVILNIK O DODATNI STROKOVNI POMOČI IN FIZIČNI POMOČI
ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI
Pravilnik o dodatni strokovni pomoči in fizični pomoči za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami je pravilnik, s katerim se določa obseg, način in pogoji za izvajanje
dodatne strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami.16

15
16

Ur. l. RS, 19/2009.
Ur. l. RS, št. 25/2006 s spremembami.
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Dodatna strokovna pomoč je dejavnost za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v posebni skupini.
Fizična pomoč obsega predvsem različne oblike pomoči, ki težje ali lažje gibalno oviranim
otrokom omogoča nemoteno vključevanje v dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega
programa.
Otrok lahko ima eno ali drugo obliko pomoči, pogosto pa kar obe.
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6 POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA OTROKA S POSEBNIMI
POTREBAMI

6.1 UDELEŽENCI V POSTOPKU
V upravnem postopku sta obvezna udeleženca stranka in organ. Obstajajo tudi drugi
udeleženci, ki vstopijo v postopek. To so stranski udeleženci. V upravnem postopku ločimo
stranke po njihovih interesnih upravičenjih v postopku: aktivna stranka je oseba, ki je
nosilec pravic in stranka postane prostovoljno, pasivna stranka pa je oseba, zoper katero
teče postopek in se ji nalagajo obveznosti (Jerovšek, 2007, str. 66).
V postopku pridobitve statusa otroka s posebnimi potrebami je torej stranka učenec,
organ pa je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V večini primerov je učenec opravilno
ali poslovno nesposoben, torej z dejanji lastne volje ne more prevzemati pravic in
obveznosti in se zavedati pomena svojih dejanj, saj je mladoleten. Zato učenca v
upravnem postopku zastopa njegov zakoniti zastopnik, ki je navadno njegov starš.
Stranska udeleženca postopka sta šola ali socialnovarstveni zavod, torej javna zavoda (25.
člen ZUOPP-1). Izvedenca postopka za usmerjanje sta komisiji za usmerjanje na prvi in
drugi stopnji, ki dajeta strokovno mnenje (23. člen ZUOPP-1).
V postopku pridobitve statusa otroka s posebnimi potrebami so torej:
• učenec - stranka
• starši (če je učenec mladoleten) – zakoniti zastopnik
• šola ali socialnovarstveni zavod - stranski udeleženec
• Zavod Republike Slovenije za šolstvo – organ 1. stopnje
• Komisija za usmerjanje prve in druge stopnje – izvedenec
• Ministrstvo – organ 2. Stopnje
6.1.1 STRANKA - UČENEC
Učenec je stranka postopka, saj se odloča o njegovi pravici. Glede na njegovo starost
(mladoletnost) in drugih okoliščin (opravilna sposobnost mu je delno ali v celoti odvzeta)
pa je odvisno, ali bo v postopku lahko nastopal sam ali preko zakonitega zastopnika.
Polnoleten učenec je procesno popolnoma sposoben, razen če mu je ta sposobnost delno
ali v celoti odvzeta z odločbo sodišča. Mladoleten učenec je procesno nesposoben.
Če učenec nima procesne sposobnosti ali je ta omejena, ga zastopa starš ali druge osebe
kot zakoniti zastopniki.
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6.1.2 ZAKONITI ZASTOPNIK – STARŠI ALI DRUGA OSEBA, KI JO DOLOČI
ORGAN (CSD)
Glede na to, da obravnavam otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli, je jasno, da le ti niso polnoletni in da zato potrebujejo zakonitega zastopnika, ki v imenu mladoletnega
otroka opravlja vsa procesna dejanja. Zakonitega zastopnika mora imeti tudi polnoletna
stranka, ki je procesno nesposobna. Če ga nima, ji začasnega zastopnika postavi organ
(v primeru, da tako narekuje nujnost zadeve, torej da dejanja ni mogoče odložiti).
6.1.3 STRANSKI UDELEŽENEC – ŠOLA ALI SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD
Šola, ki jo otrok obiskuje, ima pravico, da vloži zahtevo o usmerjanju otroka, četudi starši
ne želijo, da je otrok obravnavan kot otrok s posebnimi potrebami, šola pa meni, da bi
bilo za otroka to dobro. Šola se v tem primeru vključi v postopek kot stranski udeleženec
(25. člen ZUOPP-1).
6.1.4 ORGAN 1. STOPNJE - ZRSŠ
ZRSŠ je javni zavod, čigar glavne naloge so opravljanje svetovalnih, razvojnopreučevalnih in drugih strokovnih nalog s področja vzgoje in izobraževanja.
V postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami nastopa kot upravni organ. Postopek
torej vodi in o njem odloča.
V okviru ZRSŠ po celi državi delujejo pristojne območne enote. To so poleg Zavoda RS za
šolstvo v Ljubljani še območne enote (OE) Maribor, Novo mesto, Kranj, Koper, Nova
Gorica, Celje, Murska Sobota in Slovenj Gradec.
Zahtevo za začetek postopka vlagatelj vloži na pristojni organ, ki deluje na posameznem
območju. Območni organ postopek tudi vodi in o njem odloča na prvi stopnji.
6.1.5 IZVEDENEC – KOMISIJA 1. IN 2. STOPNJE
V postopku usmerjanja je za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so potrebna za optimalno
usmeritev otroka, potrebno, da se ustanovita prvo in drugostopenjska komisija za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Komisija za usmerjanje prve in druge stopnje
daje strokovno mnenje. Člane komisije prve stopnje razrešuje direktor ZRSŠ, člane druge
stopnje pa minister ( 23. člen ZUOPP-1). V postopku komisiji na obeh stopnjah nastopata
kot izvedenca.
6.1.6 ORGAN 2. STOPNJE – MINISTRSTVO
Organ druge stopnje odloča o morebitni pritožbi zoper odločbo, ki je bila izdana na prvi
stopnji.
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6.2 ZAČETEK POSTOPKA
Postopek se lahko začne na več načinov. Lahko za začne s pisno zahtevo staršev, lahko
jo zase vloži tudi oseba, starejša od 15 let. V primeru kolizije ravnanj med otroki in starši
se otroku določi skrbnika za posebne primere v skladu z zakonom, ki ureja družinska
razmerja. Zahtevo za začetek postopka je dolžan vložiti tudi vzgojno-izobraževalni oziroma
socialnovarstveni zavod, v katerega je otrok vključen, kadar oceni, da je potrebno
preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen. V primeru, da se postopek ne
začne na zahtevo staršev, je potrebno zahtevo za začetek postopka vročiti tudi njim (25.
člen ZUOPP-1).
Vloge so po ZUP zahteve, predlogi, prijave, prošnje, ugovori in druga dejanja, s katerimi
se stranke obračajo na organe. Lahko so pisne ali ustne. Za pisne se štejejo vloge,
izročene organu ali dane ustno na zapisnik organu in pa elektronska vloga. Ustne pa so
vloge, sporočene po telefonu (63. člen ZUP).
Vsebina vloge je pomembna, saj je ob pomanjkljivih podatkih organ ne more obravnavati.
Predvsem pa mora obsegati:
• navedbo organa, kateremu se pošilja;
• zadevo, katere se tiče;
• zahtevek, oziroma predlog;
• navedbo, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec;
• osebno ime vlagatelja;
• naslov vlagatelja oziroma zastopnika ali pooblaščenca (66. člen ZUP).
V primeru, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, je organ ne sme zavreči, temveč mora
v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi
organ. Če stranka vloge v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, organ vlogo s sklepom
zavrže (67. člen ZUP).
Nepopolna vloga v zahtevi za uvedbo postopka za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami je, če vložnik na primer ne priloži razpoložljive strokovne dokumentacijo, ki se
nanaša na posebne potrebe otroka. To mora storiti v predpisanem roku. Postopek je
uveden, ko ZRSŠ prejme popolno zahtevo za začetek usmerjanja (četrti in šesti odstavek
25. člena ZUOPP-1).
Zahtevo ali predlog za uvedbo postopka je na predpisanem obrazcu potrebno vložiti pri
pristojni območni enoti ZRSŠ. Kateri organ ima dolžnost in pravico opravljati svoje naloge
glede na krajevno pristojnost (19. in 20. člen ZUP), določajo predpisi o teritorialni
organizaciji organov. V primeru usmeritve otroka s posebnimi potrebami je to glede na
kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami (peti odstavek 25. člena ZUOPP1).
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Kadar je otrok, ki je že imel odločbo o usmerjanju in prehaja iz enega izobraževanja v
drugo (na primer iz vrtca v osnovno šolo, iz osnovne šole v srednjo šolo), mora ponovno
vložiti zahtevo za začetek postopka.
Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloži pred vpisom v vzgojni, vzgojnoizobraževalni program ali posebni program vzgoje in izobraževanja ter ves čas, dokler je
otrok vključen v te programe (sedmi odstavek 25. člena ZUOPP-1).

6.3 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK
Ugotovitveni postopek po ZUP temelji na dveh načelih in sicer, da je pred izdajo potrebno
ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so za odločitev in izdajo odločbe pomembne in da je
strankam potrebno omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi.
Ti dve načeli sta hkrati načeli dokaznega postopka, saj se prepletata.
Po ZUP poznamo dve vrsti postopka: skrajšani ugotovitveni postopek in posebni
ugotovitveni postopek.
Značilnost skrajšanega ugotovitvenega postopka je, da zaslišanje stranke ni potrebno, ni
ustne obravnave, v izvajanju dokazov ni izvedencev, prič in ne ogledov. Uradna oseba v
tem postopku odloči na podlagi navedenih podatkov (podatkov v vlogi) in evidencah.
Odločanje po skrajšanem ugotovitvenem postopku se izvede v primerih, ko stranka v vlogi
navede dejansko stanje tako popolno, da lahko organ odloči na podlagi njene vloge ali na
podlagi splošno znanih dejstev; če se stanje lahko ugotovi iz uradnih evidenc; če zadevo
lahko rešimo na podlagi verjetno izkazanih dejstev; ali če gre za nujne ukrepe v javnem
interesu, s katerimi ni mogoče odlagati (Jerovšek, 2007, str. 104).
Za postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je potreben posebni ugotovitveni
postopek. Za to vrsto postopka je značilno, da organ določi vrsto, način, kraj, roke in čas
ugotovitvenih in dokaznih dejanj. Zbrati mora vsa dejstva in izvesti vse dokaze za
ugotovitev dejanskega stanja (145. člen ZUP). To pa organ ugotovi na podlagi poročila
šole in drugih institucij, po pogovoru s starši po tem, ko jih pokliče na razgovor, in na
podlagi mnenja strokovne komisije. Torej na podlagi obvezne dokumentacije, ki jo je
potrebno priložiti zahtevi za uvedbo postopka in drugih dejanj v postopku.
Po prejemu vloge svetovalec ZRSŠ zaprosi šolo, ki jo otrok obiskuje, za poročilo o otroku
in pridobi ostalo strokovno dokumentacijo. Strokovna dokumentacija so poročila
pedagogov, defektologov, socialnih in medicinskih delavcev. To dokumentacijo priložijo
starši ali pa jo Zavod pridobi po uradni dolžnosti.
Kot že rečeno, svetovalec ZRSŠ lahko otroka oziroma njegovega zakonitega zastopnika
povabi na ustni razgovor. Na razgovoru svetovalec starše seznani z nadaljnjim
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postopkom, obenem pa se lahko starši tudi izjavijo o vseh dejstvih, ki bi morebiti lahko
vplivala na končno odločitev.
Vabilo na razgovor je lahko pisno (navadno), po elektronski pošti, v nujnih zadevah po
telefonu ali z javnim naznanilom. Pisno vabilo mora po ZUP vsebovati: ime in sedež
organa, ime in priimek ter polni naslov povabljenega, pojasnilo, v kateri zadevi in v
kakšni vlogi je povabljen in obvestilo, katera dokazila naj prinese. Organ mora
povabljenega opozoriti na posledice, ki ga bodo doletele v primeru, če se vabilu ne bo
odzval. Če se ne more odzvati povabilu, mora to organu sporočiti in dodati opravičilo, s
čimer izkazuje opravičen izostanek (71. člen ZUP).
Na razgovoru mora organ sestaviti zapisnik ali uradni zaznamek, če gre za ustni razgovor
po telefonu (74. člen ZUP).
6.3.1 STROKOVNA KOMISIJA NA PRVI STOPNJI
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji delujejo na območju
posameznih območnih enot ZRSŠ. Njihovo delo vodi in organizira predsednik komisije prve
stopnje. Komisije delujejo v senatih. Senat deluje v sestavi treh stalnih članov: defektolog,
psiholog in zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine. Imenuje jih
minister za šolstvo in šport s soglasjem ministra za delo, družino in socialne zadeve. Senat
zaradi potrebe, vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja deluje tudi v širši sestavi, o
čemer odloči predsednik komisije za usmerjanje. Predsednik in člani se imenujejo za dobo
štirih let. Lahko so ponovno imenovani. Član komisije prve stopnje ne more biti tudi član
komisije druge stopnje.
Pogoji, ki so potrebni, da je posameznik lahko predsednik komisije ali njen član, so
določeni v Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj otrok s posebnimi potrebami. Kot predsednik ali član komisije lahko nastopi
oziroma je lahko imenovan defektolog, psiholog, zdravnik specialist pediater ali zdravnik
specialist šolske medicine z najmanj petimi leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem
področju. Če je zaradi pomanjkanja specialistov z določenega področja moteno učinkovito
delovanje komisij, so lahko za člana imenovani tudi specialisti iz že prej omenjenih
področij, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju.
Dokazovanje je izvajanje načela materialne resnice, kar pomeni ugotavljanje, ali je
subjektivno ugotovljeno skladno z resničnim dejanskim stanjem (Jerovšek, Kovač, 2010,
str. 163).
V dokaznem postopku sme organ kot dokaz uporabiti vse, kar bi utegnilo pripomoči k
ugotovitvi dejanskega stanja. V postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami pridobi
komisija (torej organ) potrebne dokaze na podlagi:
• strokovne dokumentacije;
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poročila šole, ki jo otrok obiskuje;
mnenja šole o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih in drugih pogojev, ki bodo
potrebni za nemoteno izvajanje pouka z učencem s posebnimi potrebami;
razgovora z vlagateljem oziroma otrokom;
pregleda otroka, če je to potrebno.

6.3.2 STROKOVNA DOKUMENTACIJA
ZRSŠ pridobi od vlagatelja vso strokovno dokumentacijo, ki vključuje že opravljene
obravnave otroka ter poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga otrok obiskuje. Iz
poročila mora biti razvidno, da je bil otroku zagotovljen kontinuum pomoči. Strokovna
dokumentacija so tudi vsa zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in
druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje posebnih potreb otroka. V primeru, da
zahteve za uvedbo postopka niso podali starši, lahko ZRSŠ z njihovim soglasjem pridobi
dodatno psihološko in medicinsko dokumentacijo. Kot del strokovne dokumentacije je tudi
zapis iz pogovora z otrokom (26. člen ZUOPP-1).
6.3.3 POROČILO ŠOLE
Šola da poročilo o otroku na predpisanem obrazcu. V njem mora pedagoški delavec
navesti opažanja pri otroku. Pri tem izpostavi njegova močna in šibka področja,
posebnosti in njegovo socialno vključenost v skupino. Opisati mora dosedanji načrt dela z
otrokom, ki je pripravljen na podlagi ugotovljenih težav, kako so različne stroke na šoli
(razrednik, svetovalna služba, učitelji in drugi strokovni delavci) pomagali otroku pri
dosedanjem delu. Poročilo pa vsebuje tudi napredek otroka glede na njegovo začetno
stanje, sodelovanje s starši glede odpravljanja težav, predlog šole o potrebni pomoči in
poročilo o učnem uspehu (Priloga 2).
6.3.4 RAZGOVOR
Razgovor oziroma izjava stranke se v upravnem postopku uporabi kot dokazno sredstvo,
če je to potrebno, da bi lahko ugotovili dejansko stanje. To se zgodi v primeru, da za
ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov. Pred izjavo je potrebno stranko
opozoriti na kazensko in materialno odgovornost, če bi se izkazalo, da je izjava bila lažna
(188. člen ZUP).
6.3.5 STROKOVNO MNENJE KOMISIJE
Komisija mora vso dokumentacijo, torej ves dokazni material, dobro pregledati, preučiti in
ugotoviti vsa dejstva. Senat nato sprejme strokovno mnenje z večino glasov vseh članov.
Če je število glasov izenačeno, odloči predsednik senata. O svojem delu senat vodi
zapisnik, ki je zaupno gradivo. Pri pripravi strokovnega mnenja je senat dolžan upoštevati:
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določbe ZUOPP-1 in pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj s posebnimi potrebami;
kriterije za opredelitev vrst in stopenj primanjkljajev;
enotno ocenjevanje vrst in stopenj primanjkljajev;
predpise s področja vzgoje in izobraževanja.

Strokovno mnenje mora biti izčrpno, utemeljeno in skladno z dejanskim stanjem otroka.
Komisija ga na predpisanem obrazcu pošlje pristojni območni enoti, ki vodi postopek
usmerjanja. Rok za izdelavo mnenja je 90 dni od prejema obvezne dokumentacije.
Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezen
program vzgoje in izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V strokovnem
mnenju se opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter se na podlagi
ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v
ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Vsebovati pa mora tudi elemente, na podlagi
katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi (27. člen ZUOPP-1).
Druge obvezne sestavine mnenja pa so še (32. člen Pravilnika o organizaciji in načinu dela
komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj s posebnimi potrebami):
• program vzgoje in izobraževanja, v katerega je otrok usmerjen;
• vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire in motnje;
• šolo, ki zagotavlja pogoje za vzgojo in izobraževanje otroka;
• datum vključitve v šolo;
• obseg, način in vrsto dodatne strokovne pomoči;
• pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program;
• občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku;
• če je potrebno, zmanjšanje otrok v oddelku;
• prehajanje med programi;
• vključitev v podaljšano bivanje od 7. do 9. razreda;
• pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost od šole;
• rok za preverjanje ustreznosti usmeritve;
• usmeritev v programe osnovnošolskega programa, ki se organizira na domu ali v
zasebnem zavodu.
ZRSŠ pošlje strokovno mnenje v vpogled vlagatelju oziroma predlagatelju. Ta ima
možnost, da v roku 8 dni poda pripombe. Rok začne teči od dneva vročitve strokovnega
mnenja.
Na podlagi pripomb lahko ZRSŠ od strokovne komisije zahteva dopolnitev strokovnega
mnenja, dodatno obrazložitev ugotovitev ali pa ponovno obravnavo otroka s posebnimi
potrebami in na podlagi tega izda odločbo o usmeritvi. V primeru, da v roku 8 dni
pripombe niso bile podane, oziroma če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da
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strokovnega mnenja ni potrebno dopolniti, dodatno obrazložiti ali opraviti ponovne
obravnave, izda odločbo o usmeritvi (28. člen ZUOPP-1).
6.3.6 PREVERJANJE, ALI ZAVOD IZPOLNJUJE POGOJE ZA SPREJETJE OTROKA
Preden ZRSŠ izda odločbo o usmeritvi, mora obvezno ugotoviti, ali vzgojno-izobraževalni
zavod, v katerega je otrok vključen, izpolnjuje pogoje za sprejem otroka oziroma za
izvajanje ukrepov, povezanih s posebnimi potrebami otroka. Šteje se, da vzgojnoizobraževalni zavod izpolnjuje pogoje tudi, če se pooblastilo za izvajanje dodatne
strokovne pomoči prenese na zavod, ki izvaja strokovne naloge iz drugega odstavka 20.
člena ZUOPP-1. V primeru, da zavod ne more izpolniti pogojev za sprejem otroka oziroma
ne more zagotoviti izvajanja ukrepov, ki so povezani s potrebami otroka, mora ZRSŠ s
sodelovanjem staršev določiti najustreznejši vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnjuje
pogoje. Če se starši ne strinjajo s predlaganim vzgojno-izobraževalnim zavodom in ni
mogoče uskladiti pričakovanj staršev z obstoječo mrežo vzgojno-izobraževalnih zavodov,
vključi ZRSŠ otroka v najbližji vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnjuje pogoje za
izvajanje odločbe o usmeritvi (29. člen ZUOPP-1).

6.4 IZDAJA ODLOČBE
Ko se ugotovitveni in dokazni postopek zaključita, pristojni organ izda odločbo, torej
upravni akt o upravni zadevi. Z izdajo odločbe se odloči o predmetu postopka, torej o
pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke, torej se z določbo oblikuje upravnopravno
razmerje (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 180).
Odločba je formalen pravni akt, ki mora biti izdan v pisni obliki in mora imeti obvezne
sestavine, ki so:
• uvod;
• naziv;
• izrek;
• obrazložitev;
• pouk o pravnem sredstvu;
• podpis uradne osebe, ki je vodila postopek in odločbo izdala;
• žig organa (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 187).
ZRSŠ izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na podlagi strokovnega
mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje. Z odločbo o usmeritvi prve
stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in
izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.
Če se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo odloči o:
• vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka;
• programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja;
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vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil;
datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod;
obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči;
pripomočkov, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za
vzgojo in izobraževanje;
začasnem ali stalnem spremljevalcu;
zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative;
roku preverjanja ustreznosti usmeritve;
pravicah, za katere tako določa poseben zakon.

Gluhim in naglušnim se na podlagi zahteve o odločbi o usmeritvi v program vzgoje in
izobraževanja prizna pravica do tolmača slovenskega znakovnega jezika.
Ob usmeritvi otroka v posebni program vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja
socialnovarstveni zavod, se v primeru odločanja o celodnevnem varstvu otroka izda
odločba o usmeritvi v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo, ki mora soglasje
podati v roku osmih dni, sicer se šteje, da se z odločbo strinja (30. člen ZUOPP-1).
Rok (kar pomeni časovno obdobje, v katerem lahko ali mora organ oziroma stranka
opraviti določeno procesno dejanje) za izdajo odločbe na prvi stopnji je 30 delovnih dni
od prejema strokovnega mnenja. Če uradna oseba zahteva dopolnitev strokovnega
mnenja, njegovo dodatno obrazložitev ali ponovno obravnavo otroka pred strokovno
komisijo, mora izdati odločbo v roku 30 dni od prejema dopolnjenega oziroma
obrazloženega ali novega strokovnega mnenja (30. člen ZUOPP-1).
Rok za izdajo odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in
izobraževanja je skrajšan, saj je Ustavno sodišče razveljavilo stari zakon o delu, določa
rok za izdajo odločbe (27. člen ZUOPP). Rok je sodišče skrajšalo zaradi ugotovitev, da
mora biti postopek usmeritve urejen tako, da bo otrok pravočasno vključen v vzgojni in
izobraževalni proces. Sprejetje omenjene spremembe je nujen korak do polnega
izvrševanja človekove pravice otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja in
usposabljanja za dejavno življenje v družbi iz 52. člena ustave (Odločba Ustavnega
sodišča RS, št. U-I-118/09-21 z dne 10.6.2010 (Ur. l. RS, št. 52/2010).
6.4.1 ZAČASNA ODLOČBA
Če je glede na okoliščine primera neogibno potrebno, da se pred koncem postopka izda
odločba, s katero se začasno uredijo posamezna vprašanja ali razmerja, se izda taka
odločba na podlagi podatkov, ki obstajajo takrat, ko se izda. V taki odločbi mora biti
izrecno navedeno, da je začasna (221. člen ZUP).
Tudi v ZUOPP-1 je v 35. členu določeno, da lahko ZRSŠ na predlog vlagatelja ali po uradni
dolžnosti zaradi zavarovanja otrokovih koristi odloči o začasni usmeritvi otroka v ustrezen
vzgojno-izobraževalni zavod oziroma vzgojno-izobraževalni program. Odločba o začasni
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usmeritvi velja do izdaje odločbe o usmeritvi, vendar največ šest mesecev. Ko se izda
odločba o usmeritvi, se začasna odločba razveljavi.
6.4.2 VROČANJE ODLOČBE
Vročanje ime izjemen pomen v upravnem postopku. Pomeni izročitev oziroma prenos
upravnega dokumenta od organa k osebi, ki mu je dokument namenjen. Vročitev ima
pomembne pravne posledice za dokument, ki se mora vročiti, za organ, ki ga je izdal in
za tistega, ki mu je dokument vročen. Odločba pravno učinkuje šele potem, ko je vročena
stranki ( Grafenauer, Breznik, 2005, str. 229).
Ko ZRSŠ izda odločbo, jo mora vročiti vlagatelju oziroma predlagatelju. Vročanje odločbe
pomeni prenos le-te od organa do stranke.
Poznamo tri načine vročanja: navadno, osebno in različne posebne primere vročanja.
Navadno se vročajo tisti dokumenti, ki nimajo značaja upravnih aktov, pri katerih začne z
vročitvijo teči prekluzivni rok. Pri navadnem vročanju se dokument vrže v prejemnikov
poštni nabiralnik, se izroči naslovniku ali pošlje po elektronski pošti. Pri tem naslovnik ne
potrdi prevzema s podpisom poštne vročilnice (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 117, 118).
Osebno vročanje je tehnično drugačno od navadnega vročanja. Pri osebnem vročanju gre
za to, da mora naslovnik dobiti dokument v roke, ne sme ga dobiti nobena druga oseba in
pri tem s podpisom vročilnice potrdi prevzem, ob tem pa z besedo navede dan, mesec in s
številko leto prevzema. Osebno se vročajo odločbe in sklepi ter drugi akti, glede katerih
začne z vročitvijo teči rok (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 185).
Tako se vročajo dokumenti po pošti. Sicer pa poznamo še druge vrste vročanj: po uradni
osebi organa, po vročevalcu oziroma kurirju organa, z elektronsko vročitvijo,... Če
dokumenta ni mogoče vročiti na prej opisan način, torej da vročevalec naslovnika ne
najde (ga ni doma), mu v poštnem nabiralniku oziroma drugem primernem mestu pusti
obvestilo o prispelem dokumentu. Na njem vročevalec (poštar, uradna oseba, inšpektor)
zapiše, kje se dokument od zdaj naprej nahaja in naslovnika pozove, naj ga v roku 15 dni
prevzame. S seboj mora prinesti to potrdilo in prevzeti ga mora osebno. Petnajstdnevni
rok začne teči naslednji dan, ko je bilo obvestilo puščeno. Če ga v tem roku ne prevzame,
ga naslednji dan vročevalec pusti v njegovem predalčniku. Ta vročitev služi le temu, da se
naslovnik seznani z vsebino dokumenta, saj so vsi roki, ki so bili določeni v tem aktu, v
tem času že potekli. V primeru, da naslovnik dokumenta ni prevzel zaradi odsotnosti,
lahko uveljavlja pravico do vrnitve v prejšnje stanje (Jerovšek, 2007, str. 82, 83).
Pisanja se v postopku usmerjanja vročajo tako, da se dostavijo v hišni predalčnik ali
poštni predal v prostorih izvajalca poštnih storitev. Šteje se, da je poštna pošiljka vročena
naslovniku osmi dan od odprave izvajalcu poštnih storitev. Odločba o usmeritvi se vroči
staršem oziroma starejšemu mladoletniku osebno s priporočeno pošiljko, drugim
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vlagateljem zahteve ter vzgojno-izobraževalnemu zavodu, v katerega je otrok vključen
oziroma bo vključen, pa v hišni predalčnik ali poštni predal v prostorih izvajalca poštnih
storitev. Če ima otrok rejnika, se odločba vroči (s priporočeno pošto pošiljko) tudi rejniku
in pristojnemu Centru za socialno delo (31. člen ZUOPP-1).

6.5 DOKONČNOST IN IZVRŠLJIVOST ODLOČBE
V 224. členu ZUP je navedeno, da odločba postane dokončna, ko se ne more več
izpodbijati s pritožbo. To pomeni, da pritožba po zakonu ni bila dovoljena ali ni bila
uporabljena ali pa je izčrpana. Odločba torej postane dokončna:
• ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena;
• ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena;
• če in ko se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke;
• ko se stranki vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritožba zavrne, ali
sklep, s katerim se pritožba zavrže;
• ko se vroči stranki odločba druge stopnje, s katero je bila odločba prve stopnje
nadomeščena (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 198).
Izvršljivost odločbe praviloma nastopi skupaj z dokončnostjo. Vlagatelj ima po prejemu
odločbe o usmeritvi pravico do pritožbe. Če se ne pritoži oziroma če drugostopenjska
komisija pritožbo zavrne ali jo s sklepom zavrže, postane odločba izvršljiva.
V določenih rokih od dokončnosti odločbe morajo starši, predvsem pa šola, v katero je
otrok usmerjen, izvršiti vse naloge, ki so jim bile naložene z dokončnostjo odločbe o
usmeritvi.
Starši in šola, v katero je bil z odločbo usmerjen otrok, so dolžni v petnajstih dneh od
dokončnosti odločbe otroka vključiti v to šolo. Vrtec, šola ali zavod, v katerega mora biti
otrok s posebnimi potrebami v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi vključen, mora
otroka s posebnimi potrebami vključiti. Če se otrok s posebnimi potrebami v roku iz
prvega odstavka (15 dni od dokončnosti odločbe) ne vključi v vzgojno-izobraževalni
zavod, kamor je bil usmerjen, mora ta nemudoma obvestiti ZRSŠ in inšpektorja
pristojnega za šolstvo. V primeru nevključitve otroka s posebnimi potrebami v vzgojni ali
socialnovarstveni zavod, mora ta obvestiti ZRSŠ in inšpektorja pristojnega za socialno delo
(34. člen ZUOPP-1).
Prav tako mora šola v roku 30 dni od vključitve otroka v šolo izdelati individualiziran
program vzgoje in izobraževanja. V njem se določijo oblike dela na posameznih področjih,
pri posameznih predmetih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične
pomoči, prehajanje med programi, itd. Za pripravo in sprejem individualiziranega
programa ravnatelj šole imenuje strokovno skupino, ki bo sodelovala pri izvajanju
vzgojno-izobraževalnega programa. Pri tem sodelujejo tudi starši (36. člen ZUOPP-1).
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Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj
vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma direktor socialnovarstvenega zavoda strokovno
skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega programa. Prav tako se sestavi po namestitvi otroka v vzgojni zavod
skupino za individualno obravnavo otroka. V skupini sodelujejo predstavnik centra za
socialno delo, strokovni delavec tega zavoda in starši otroka. Delo skupine koordinira
strokovni delavec zavoda in po potrebi se lahko skupina razširi s strokovnimi delavci z
drugih področij (37. člen ZUOPP-1).
V primeru preselitve otroka ali vključitve v drug vzgojno-izobraževalni zavod z enakim
programom, v katerega je bil otrok usmerjen z odločbo, se s prepisom v nov zavod
prenese tudi izvajanje te odločbe (38. člen ZUOPP-1).
6.5.1 ZAHTEVA ZA SPREMEMBO ODLOČBE
Lahko se zgodi, da se po dokončnosti odločbe o usmeritvi spremenijo okoliščine, ki
vplivajo na ustreznost usmeritve otroka. V tem primeru lahko starši, starejši mladoletnik,
vzgojno-izobraževalni zavod, socialnovarstveni zavod ali CSD poda pri organu, ki je
odločal o usmeritvi, zahtevo za spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje
veljavnosti dokončne odločbe o usmeritvi ali njenega dela. Pri tem mora predlagatelj
navesti vsa dejstva in dokaze, na katere opira svojo zahtevo, ter pri tem utemeljiti korist
otroka. Z odločbo, izdano na podlagi teh razlogov, se prejšnja odločba potrdi ali spremeni.
Sklep o začetku omenjenega postopka lahko ZRSŠ izda tudi po uradni dolžnosti, če je to
potrebno za zaščito javne ali otrokove koristi (33. člen ZUOPP-1).
6.5.2 PREVERJANJE USTREZNOSTI USMERITVE V PROGRAM
Če komisija oceni, da je potrebno ustreznost usmeritve v program vzgoje in izobraževanja
preveriti, v strokovnem mnenju poda rok, v katerem je potrebno to storiti. Rok ne sme biti
krajši od enega leta in ne daljši od petih let. ZRSŠ mora v tem roku začeti postopek
preverjanja ustreznosti usmeritve po uradni dolžnosti ter pridobiti tudi poročilo o izvajanju
individualiziranega programa in njegovo evalvacijo. Če ZRSŠ na podlagi mnenj (pripravi ga
vzgojno-izobraževalni zavod oziroma socialnovarstveni zavod, v katerega je otrok vključen
in komisija za usmerjanje) ugotovi, da je usmeritev ustrezna, jo potrdi. V primeru, da
ugotovi, da ni ustrezna, jo spremeni po postopku, določenem za usmerjanje otrok (39.
člen ZUOPP-1).

6.6 PRAVNA SREDSTVA
Pravna sredstva so edini instrument, s katerim je omogočena zakonita možnost odprave,
razveljavitve ali spremembe že izdane odločbe (Kovač, 2009, str. 130).
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Pravno sredstvo je z Ustavo RS (25., 157., 158. člen) zagotovljena pravica vsakogar, da
izpodbija nezakonite in neprimerne upravne akte, izdane v upravnem postopku, pri čemer
pravna sredstva določi le zakon (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 205).
Pravna sredstva se delijo po več merilih, ampak najpomembnejša je delitev na redna in
izredna pravna sredstva. Redno pravno sredstvo je pritožba, izredna pravna sredstva pa
so: obnova postopka, sprememba/odprava postopka v zvezi z upravnim sporom, odprava
ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in ničnost
odločbe (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 206).
6.6.1 PRITOŽBA
Pritožba je redno pravno sredstvo, torej je skoraj vedno dovoljena. O njej odloča organ
druge stopnje. Pritožba navadno zadrži izvršitev odločbe, izdane na prvi stopnji, do
odločitve o pritožbi.
Pravico do vložitve pritožbe ima stranka sama, ki je bila v postopku udeležena, lahko pa jo
vloži tudi druga oseba, kateri je bilo poseženo v njene pravice in koristi.
Razlogi za pritožbo so:
• nepravilna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja;
• kršitve materialnega prava;
• kršitve pravil postopka.
Pritožba se vloži pri prvostopenjskem organu, rok za vložitev pa je po ZUP 15-dnevni
splošni pritožbeni rok. Rok začne teči naslednji dan po vročitvi. O pritožbi odloča organ na
drugi stopnji (Jerovšek, 2007, str. 138, 139, 141).
Ko vlagatelj (najpogosteje starš otroka ali polnoleten učenec sam) prejme odločbo o
usmeritvi, ima pravico do pritožbe. Zoper odločbo o usmeritvi, izdano na prvi stopnji,
lahko vložijo pritožbo starši ter starejši mladoletnik v roku 15 dni od njene vročitve.
Pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila zavrnjena zahteva za začetek postopka
usmerjanja, ima v roku 15 dni od njene vročitve tudi zavod, ki je podal zahtevo za začetek
postopka usmerjanja. O pritožbi odloča minister (prvi, drugi, tretji odstavek 32. člen
ZUOPP-1).
Ko zavod kot prvostopenjski organ prejme pritožbo, jo mora preizkusiti, če izpolnjuje
formalne pogoje za vložitev le-te. Formalni pogoji so izpolnjeni,če:
• je pritožba sploh dovoljena;
• jo je vložila upravičena oseba;
• je vložena v pritožbenem roku.
Če katerikoli od teh pogojev ni izpolnjen, jo organ s sklepom zavrže. Če pa so pogoji
izpolnjeni, oziroma pritožba izpolnjuje procesne predpostavke in zavod meni, da je bila
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njegova odločitev zakonita, pošlje pritožbo z vsemi dokumenti drugostopenjskemu organu
(Jerovšek, 2007, str. 141, 142).
Komisija za usmerjanje druge stopnje deluje na MIZKS. Njeno delo vodi in organizira
predsednik komisije druge stopnje, ki ga (prav tako kot njene člane) razrešuje minister za
šolstvo in šport. Prav tako, kot komisija prve stopnje, deluje drugostopenjska komisija v
senatih. Vsak senat ima tri člane: defektologa, psihologa, zdravnika specialista pediatra ali
zdravnika specialista šolske medicine. Njihov mandat traja 4 leta in so po tem preteku
lahko ponovno imenovani. Član komisije na drugi stopnji ne more biti hkrati član tudi
komisije na prvi stopnji.
Tudi drugostopenjski organ mora najprej preizkusiti, ali so izpolnjeni formalni pogoji za
vsebinsko odločanje o pritožbi. O pritožbi odloča minister. Organ pregleda pritožbo in v
okviru pritožbenih navedb preizkusi popolnost in pravilnost odločbe. Drugi odstavek 247.
člena ZUP pravi, da organ po uradni dolžnosti preizkusi tudi, ali ni prišlo v postopku na
prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen materialni zakon.
Zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, napačne uporabe
materialnega prava ali bistvene kršitve določb postopka organa druge stopnje izpodbijane
odločbe o usmeritvi ne sme odpraviti in zadeve vrniti v nov postopek, če je nepravilnost
mogoče odpraviti v postopku na drugi stopnji (četrti odstavek 32. člena ZUOPP-1).
Če je pritožba podana zaradi nepopolno ali zmotno ugotovljenega dejanskega stanja,
mora organ druge stopnje pred odločitvijo pridobiti strokovno mnenje komisije za
usmerjanje druge stopnje (peti odstavek 32. člena ZUOPP-1).
Organ druge stopnje zavrne pritožbo, če ugotovi, da je bil postopek pred odločbo
pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena.
Zavrne je tudi, če so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, niso pa bistvene
ali če organ spozna, da je izrek v odločbi prve stopnje zakonit, vendar obrazložen z
napačnimi razlogi. Takrat navede v svoji odločbi pravilne razloge, pritožbo pa zavrne (248.
člen ZUP).
Organ druge stopnje pritožbi deloma ali v celoti ugodi in torej odločbo prve stopnje
deloma ali v celoti spremeni, če:
• je dejansko stanje nepravilno ugotovljeno, če so dane bistvene kršitve pravil
postopka, če je izrek odločbe nejasen ali v nasprotju z obrazložitvijo;
• je potrebno zadevo drugače rešiti, ker je bilo materialno pravo nepravilno
uporabljeno, ker je izrek v nasprotju z obrazložitvijo (Jerovšek, 2007, str. 144).
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6.7 UPRAVNI SPOR
Če starši kot zakoniti zastopniki otroka oziroma polnoletni otrok sam z odločitvijo ministra
kot drugostopenjskega organa ni zadovoljen, lahko zoper njegovo odločitev sprožijo
upravni spor. Tožbo morajo vložiti v tridesetih dneh po prejemu odločbe
drugostopenjskega organa.
Že v Ustavi Republike Slovenije ima po 23. členu vsakdo pravico, da o njegovih pravicah
in dolžnostih brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom
ustanovljeno sodišče. Po 22. členu Ustave RS je vsakomur zagotovljeno enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem (Jerovšek, Kovač, 2010, str. 241).
Pristojno sodišče za odločanje je kot prvostopenjski organ Upravno sodišče Republike
Slovenije, kot drugostopenjski organ (revizijsko sodišče) pa je pristojno Vrhovno sodišče.
6.7.1 POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU
Če starši, torej zakoniti zastopniki, z odločitvijo drugostopenjskega organa (MIZKS) niso
zadovoljni, lahko odločbo izpodbijajo na upravnem sodišču v t.i. upravnem sporu.
Upravni spor ureja Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)17. Zakon v 1. členu določa, da se v
upravnem sporu zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih koristi posameznic oziroma
posameznikov in organizacij proti odločitvam in dejanjem državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil na način, ki ga določa zakon. O zakonitosti
dokončnih upravnih aktov odloča na prvi stopnji Upravno sodišče, na drugi stopnji pa
Vrhovno sodišče.
V upravnem sporu sodišče odloča o zakonitosti:
• dokončnih upravnih aktov;
• posamičnih aktov in dejanj, s katerimi organi posegajo v človekove pravice in
temeljne svoboščine posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo;
• aktov, izdanih v obliki predpisa, če urejajo posamična razmerja;
• aktov volilnih organov za volitve v državni zbor, državni svet in volitve predsednika
države;
• drugih aktov samo, če tako določa zakon in če se z njim posega v pravni položaj
tožnika.
Upravni spor pa je dopusten tudi:
• če upravni akt tožniku ni bil izdan ali mu ni bil vročen v predpisanem roku;

17

Ur. l. RS, št. 105/2006 s spremembami.
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•

v primeru javnopravnega spora med državo in lokalnimi skupnostmi, med lokalnimi
skupnostmi ter v sporih med njim in nosilci javnih pooblastil, če zakon določa ali če
ni z ustavo ali zakonom zagotovljeno drugo sodno varstvo (Jerovšek, 2007, str.
163, 164).

Stranke v upravnem sporu so:
• tožnik
To je lahko oseba, ki je bila stranka ali stranski udeleženec v postopku izdaje
upravnega akta ali je zastopnik javnega interesa (ko tako določa zakon). Tožbo
lahko vloži tudi oseba, kateri je bila pravica do udeležbe v postopku zavrnjena.
Tožnik pa ne more biti organ, ki je odločal v končanem postopku.
• toženec
Toženec je država, lokalna skupnost ali druga pravna oseba, ki je izdala akt, s
katerim je bil postopek odločanja končan. Zastopnik toženca je organ, ki je akt
izdal.
Upravni spor se začne s tožbo, ki mora biti vložena v roku, ki je naveden v pravnem
pouku upravnega akta.
Sodišče v okviru tožbenih navedb razišče in preizkusi dejansko stanje. Pri tem sodišče
samo odloča, katere dokaze bo uporabila in tožnik ne sme navajati dejstev in predlagati
tistih dokazov, ki bi jih imel možnost izkazati že v postopku pred izdajo akta.
S tožbo se lahko zahteva (33. člen ZUS-1):
• Odprava upravnega akta (izpodbojna tožba);
• Izdaja oziroma vročitev upravnega akta (tožba zaradi molka);
• Sprememba upravnega akta (tožba v sporu polne jurisdikcije).
Sodišče mora tožbo predhodno preizkusiti. Če pri tem ugotovi, da odločanje ne spada v
sodno pristojnost, da je bila tožba vložena prepozno, da tožnik v tožbi ne navaja kakšne
svoje pravice ali pravne koristi, če upravni akt, ki se izpodbija s tožbo, za tožnika nima
nobenih posledic,..., lahko sodišče tožbo s sklepom zavrže (36. člen ZUS-1).
Če je ne zavrže, jo vzame v obravnavo in pošlje tožniku v odgovor kopijo tožbe s
prilogami, kjer sodišče določi rok za odgovor.
Sodišče na prvi stopnji odloči po opravljeni glavni obravnavi. O sporu odloči s sodbo, o
vprašanjih, ki se tičejo postopka ali so v zvezi s postopkom, pa s sklepom.
Zoper sodbo, ki jo izda upravno sodišče, je dovoljena pritožba, ki se lahko vroči v
petnajstih dneh od vročitve sodbe strankam.
Pravna sredstva v upravnem sporu so:
• pritožba
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Zoper sodbo, ki jo izda upravno sodišče, je dovoljena pritožba, če je sodišče
samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka (73.
člen ZUS-1);
•

revizija
Zoper pravnomočno sodbo, izdano na prvi stopnji, lahko stranke vložijo revizijo.
(83. člen ZUS-1) Razloga, zakaj se revizija vloži, sta zmotna uporaba materialnega
prava in bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu (85. člen ZUS-1).
Vloži se pri upravnem sodišču (88. člen ZUS-1);

•

obnova postopka
Postopek – upravni spor, ki je bil s sodno odločbo pravnomočno končan, se lahko
na predlog stranke obnovi, če na primer stranka izve za nova dejstva, najde nove
dokaze, dobi možnost uporabiti nove dokaze; če se odločba opira na ponarejeno,
prenarejeno listino; če je pri odločitvi sodeloval sodnik, ki bi moral biti po zakonu
izločen itd. (96. člen ZUS-1).
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7 PRIKAZ PODELITVE STATUSA V PRAKSI

Zahteva za začetek postopka in sam postopek konkretnega primera se je vršil v letih
2008-2011, ko še ni bil sprejet novi zakon ZUOPP-1.

7.1 ZAHTEVA ZA ZAČETEK POSTOPKA
Starši, kot zakoniti zastopniki otroka oziroma učenca, so na ZRSŠ na predpisanem obrazcu
poslali zahtevo za začetek postopka usmerjanja njihovega otroka, ker so skupaj z delavci
šole, ki jo obiskuje, ugotovili, da ima učenec posamezne omejitve in zahteve glede
posebnega obravnavanja. Zahtevi so priložili še mnenje šole in vso potrebno
dokumentacijo, da je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami lahko izdelala
strokovno mnenje.

7.2 IZDAJA ODLOČBE NA PRVI STOPNJI
Po uvedbi postopka in prejetju zahtevane dokumentacije je Komisija pri ZRSŠ OE Slovenj
Gradec izdelala strokovno mnenje, iz katerega je razvidna vrsta in stopnja primanjkljaja
oziroma motnje. Ugotovili so, da je otrok opredeljen kot otrok s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja. Komisija je predlagala, da otrok ostane vključen v osnovno
šolo, ki jo obiskuje ves čas. Na podlagi mnenja šole glede izpolnjevanja kadrovskih,
prostorskih, materialnih in drugih pogojev so ugotovili, da omenjena šola te pogoje
izpolnjuje. Otroku je bila tudi dodeljena večurna dodatna strokovna pomoč s specialnim
pedagogom in učiteljem. Dodeljena pa mu je bila možnost prilagoditve ponazoritev pri
predmetu matematika in možnost daljšega pisanja (časovno podaljšanje) pisnih
preizkusov znanja in druge prilagoditve za olajšanje spremljanja učnega procesa.
Vse te ugotovitve je ZRSŠ navedel v odločbi. Na koncu le-te pa je še določil, da je
ustreznost usmeritve potrebno preveriti po uradni dolžnosti do določenega datuma (v tem
primeru do konca naslednjega šolskega leta).
Na izdano odločbo je bila dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. Starša pritožbe
nista vložila, torej je po preteku roka za pritožbo odločba postala dokončna in odločba
izvršljiva.

7.3 IZDAJA ODLOČBE PO URADNI DOLŽNOSTI
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je do junija 2009 moral po uradni dolžnosti preveriti
ustreznost usmeritve, ki je bila določena v odločbi po zahtevku o uvedbi postopka, ki jo je
izdal ZRSŠ – OE Slovenj Gradec.
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ZRSŠ je na podlagi 23. člena ZUOPP pridobil strokovno mnenje Komisije za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami. Takoj, ko ga je prejel ZRSŠ-OE Slovenj Gradec, so ga
posredovali staršem kot otrokovemu zakonitemu zastopniku. Starša sta zoper strokovno
mnenje poslala ugovor, v katerem sta navedla, da se ne strinjata z usmeritvijo hčerke v
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Na ugovor je odgovorila tudi
Komisija, ki se s starši ni strinjala in je vztrajala na predhodnem strokovnem mnenju.
Odgovor Komisije so poslali staršem.
V mnenju Komisije je bilo razvidno, da je obravnavan otrok glede na vrsto in stopnjo
primanjkljaja, ovire oziroma motnje po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, opredeljen kot otrok z
lažjo motnjo v duševnem razvoju.
Komisija je predlagala, da se otrok usmeri v prilagojen izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom. V zvezi s tem je pridobila tudi strokovno mnenje šole, v katero
bo otrok usmerjen glede izpolnjevanja kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih
pogojev, ki so potrebni za uspešno izobraževanje otroka. Iz mnenja je razvidno, da šola
vse te pogoje izpolnjuje.
S šolo je bilo dogovorjeno, da se otrok v šolo vključi z dokončnostjo te odločbe.
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za šport, Ljubljana, v roku 15 dni po
vročitvi. Pritožba se vloži ZRSŠ – OE Slovenj Gradec.
Zoper to odločbo sta starša vložila pritožbo, v kateri se nista strinjala z usmeritvijo učenke
v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Zato je komisija
druge stopnje začela z obravnavo omenjene zadeve.

7.4 OBRAVNAVANJE PRITOŽBE ZOPER ODLOČBO
Na osnovno šolo, kamor je učenka trenutno vključena, je MŠŠ poslalo prošnjo za pisno
sporočilo opažanj in ugotovitev o šolanju učenke (predložena so bila navodila za
oblikovanje poročila) ter za predložitev spričevala. Te dodatne informacije in ugotovitve bi
pripomogle k objektivnemu presojanju dejanskega stanja pri odločanju o pritožbi.
Komisija je sprejela sklep, da se pred zaključkom postopka posvetujejo s strokovnimi
delavci šole glede usmeritve učenke v ustrezen program izobraževanja. Zato so povabili
na sejo komisije ravnateljico šole, razredničarko in šolsko svetovalno delavko.
Na podlagi zbranih dokazov in dejstev je komisija podala mnenje in ministrstvo je izdalo
odločbo, v kateri se ugotovi, da je bila pritožba utemeljena.
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Organ druge stopnje je preizkusil odločbo v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti
je tudi preizkusil, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali
ni bil prekršen materialni zakon. Na podlagi ugotovitev v pritožbenem postopku je
pritožbeni organ sledil strokovnemu mnenju, ki ga je v postopku usmerjanja podala
komisija druge stopnje na podlagi preučitve dokumentacije, poročila šole ter pregleda
otroka. Pred izdajo odločbe je komisija mnenje poslala v vpogled staršem, ker pa nanj
nista imela pripomb, je bila izdana odločba.
Drugostopenjski organ je torej pritožbi ugodil in otrok ni bil usmerjen v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, temveč je z
dokončnostjo odločbe drugostopenjskega organa ostal na šoli s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo. Z dokončnostjo odločbe se tudi nadomesti odločba, ki jo je
na zahtevo staršev izdal ZRSŠ – OE Slovenj Gradec.
Zoper to odločbo pritožba ni bila dovoljena, dopustna pa je bila tožba, ki se vloži v
tridesetih dneh po prejemu odločbe.
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8 ZAKLJUČEK

Osnovnošolsko izobraževanje je dejavnost, ki se izvaja kot javna služba. Njena osnovna
naloga je izobraževanje in vzgoja vseh otrok v Republiki Sloveniji. Otrok vstopi v prvi
razred 1. septembra tistega koledarskega leta, v katerem dopolni 6 let, traja pa 9 let.
Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev, dolžnost države
pa je, da ustvarja možnost, da si vsi državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo, kar
izhaja iz ustave Republike Slovenije. In to velja tudi za otroke z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, ki imajo zaradi svojih specifik, težav, motenj in prirojenih napak
omejene zmožnosti in ne morejo slediti učnemu procesu in programu izobraževanja v
celoti, oziroma v takšni meri, kot njihovi zdravi vrstniki. Zaradi tega imajo otroci s
posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju priznan poseben status, ki ga pridobijo na
podlagi izdane odločbe za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Otroci s posebnimi potrebami so opredeljeni v ZUOPP-1, podrobneje pa so opisani v
Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami . Ti otroci so:
• otroci z motnjami v duševnem razvoju;
• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije;
• gluhi in naglušni otroci;
• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;
• gibalno ovirani otroci;
• dolgotrajno bolni otroci;
• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
• otroci z avtističnimi motnjami;
• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Poseben status so otroci s posebnimi potrebami pridobili, ko je bil leta 2000 sprejet
ZUOPP, ki je natančno uredil postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, način
prilagajanja izobraževanja in njegovo izvajanje. Kasneje so bili sprejeti še podzakonski akti
(Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami, Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi
potrebami na domu, Pravilnik o dodatni strokovni pomoči in fizični pomoči za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami), ki zaradi sprejetja novega Zakona o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ki se bo začel uporabljati 1.9.2012, sicer ne
veljajo več, a se uporabljajo do sprejetja novih podzakonskih aktov.
Otrok pridobi status otroka s posebnimi potrebami z izdajo odločbe v okviru upravnega
postopka na podlagi uporabe ZUP in področnih predpisov (ZOsn, ZUOPP-1 in
podzakonskih aktov). Postopek se začne s pisno zahtevo staršev. Pisno zahtevo zase vloži
tudi oseba, starejša od 15 let. V primeru kolizije ravnanj med otroki in starši se otroku
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določi skrbnika za posebne primere v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
Vzgojno-izobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod, v katerega je ali bo otrok
vključen, je dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno
preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen. Zahtevo za začetek postopka
je potrebno poslati OE ZRSŠ (glede na stalno prebivališče otroka). Na vsaki OE deluje
strokovna komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki mora izdelati strokovno
mnenje. Izdela ga v ugotovitvenem in dokaznem postopku. Podlaga zanj je v strokovni
dokumentaciji (vsebuje poročila različnih strokovnjakov s področja zdravstva, sociale in
šolstva), poročila šole, ki jo otrok obiskuje in morebitnega razgovora s stranko. Po
končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku, ko so znana vsa dejstva, ZRSŠ kot
prvostopenjski organ izda odločbo o usmeritvi. Zoper odločbo je možna pritožba. O
pritožbi odloča minister, ki mora v primeru, da je pritožba podana zaradi nepopolno ali
zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, pred odločitvijo pridobiti strokovno mnenje
komisije za usmerjanje druge stopnje. V primeru, da zakoniti zastopniki niso zadovoljni
niti z odločitvijo drugostopenjskega organa, lahko odločbo izpodbijajo na upravnem
sodišču, v t.i. upravnem sporu.
Otroci s posebnimi potrebami in njihov položaj v vzgoji in izobraževanju ter družbi nasploh
kljub pospešeni integraciji in velikemu napredku glede na dobro desetletje nazaj še vedno
ni tak, kot bi moral biti. Sama sem bila dobra štiri leta spremljevalka učenke s posebnimi
potrebami v osnovni šoli (na učenkino srečo na podružnični osnovni šoli). Vsi sprejeti
zakoni in ukrepi, nov zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - na podlagi
ustavnega sodišča sprejeta odločba, ki med drugim predpisuje tudi skrajšan rok za izdajo
odločbe,…, vsa prizadevanja za boljše in lažje vključevanje teh otrok v vzgojo in
izobraževanje ter v vsakdanje življenje nasploh, je velikega pomena za njih. Je pa
žalostno, da se kljub odločbam prvostopenjskega ali drugostopenjskega organa v praksi
določene pomoči ne izvajajo v celoti in s takim namenom, kot so bili v prvi vrsti sprejeti
zakoni, ne nazadnje pa tudi izdana odločba o usmerjanju otroka s posebnimi potrebami.
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