
 

 

Za pogovor o možnosti dodatne strokovne pomoči za 

otroka se starši obrnite na svetovalno službo vrtca:  

Helena Pugelj, izvajalka dodatne strokovne pomoči – inkluzivna pedagoginja 
- Telefon: 051 645 641 

- E-pošta: helena.pugelj@guest.arnes.si  

Nataša Štrukelj, svetovalna delavka – pedagoginja 
- Telefon: 01/513 03 80 

- E-pošta: natasa.strukelj@guest.arnes.si  

Mija Koderman, svetovalna delavka – pedagoginja 
- Telefon: 01/513 03 54 

- E-pošta: svetovalna.delavka@vrtecsentvid.si 

Starši lahko zaprosite tudi vzgojiteljico, da se dogovori za skupni sestanek s 

svetovalno službo. 

 

Dodatne informacije na spletni strani vrtca: 

http://www.vrtecsentvid.si/svetovalna-sluzba/dodatna-strokovna-pomoc/ 

 

 

 

Za informacije o možnostih vključitve otroka v razvojni oddelek se 

obrnite na svetovalko za otroke s posebnimi potrebami v ljubljanskih vrtcih, ki ima 

sedež v Vrtcu Kolezija: svetovalka.opp@vrteckolezija.si, tel.: 01 420 4633. 
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Komu je dodatna strokovna pomoč v vrtcu namenjena? 

Dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP) je namenjena: 

- otrokom z različnimi ovirami oz. motnjami,  

- otrokom z zaostanki oz. primanjkljaji (tudi blažjimi) na posameznih področjih 

razvoja, 

- otrokom z dolgotrajnimi boleznimi, 

- po novem lahko tudi otrokom, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne 

primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje. 

Kdo izvaja dodatno strokovno pomoč v vrtcu? 

V ljubljanskih vrtcih DSP izvajajo specialne in inkluzivne pedagoginje, ki so zaposlene v 

posameznih vrtcih in delujejo v okviru mobilne specialno pedagoške službe. 

V Vrtcu Šentvid DSP izvaja inkluzivna pedagoginja Helena Pugelj, v primeru večjih potreb pa 

tudi zunanje izvajalke iz drugih vrtcev. 

DSP v primeru specifičnih posebnih potreb izvajajo zunanji strokovnjaki iz ustreznih ustanov 

(surdopedagogi, tiflopedagogi, logopedi …). 

Na kakšen način dodatna strokovna pomoč poteka? 

Dodatna strokovna pomoč vključuje dejavnosti za spodbujanje otrokovega razvoja. Izvaja se 

v oddelku za podporo otrokom pri vključevanju v igro in dejavnosti ter izven oddelka 

individualno ali v manjši skupini. Izvajalka z ustreznim specialno pedagoškim pristopom 

spodbuja razvoj otrok. Otrokom omogoča, da skozi igro in razne zanimive dejavnosti 

razvijajo svoje spretnosti in sposobnosti. DSP se izvaja v obsegu 1 ali 2 ur tedensko. O obliki 

izvajanja DSP ter prednostnih ciljih se skupaj dogovarjajo izvajalka, starši in vzgojiteljice. 

DSP vključuje tudi svetovanje in podporo staršem in vzgojiteljicam pri delu z otrokom. 

Izvajalka pomaga vzgojiteljicam pri spremljanju otrokovega razvoja ter načrtovanju 

morebitnih prilagoditev v oddelku, ki so potrebne za vključevanje otroka v dejavnosti ter za 

spodbujanje razvoja. 

Kako se pridobi dodatna strokovna pomoč za otroka v vrtcu? 

V letu 2019 je prišlo do uveljavitve novega zakona, ki prinaša pomembne pozitivne 

spremembe na tem področju. Gre za Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami. Novi zakon predvideva hitrejšo in lažjo pridobitev pomoči za 

spodbujanje otrokovega razvoja ter boljše povezovanje zdravstva in šolstva v ta namen. Do 

celotne uveljavitve novega zakona se bo dodatno strokovno pomoč v ljubljanskih vrtcih 

zagotavljalo tudi v okviru nadstandarda.  

Če starši želite svojemu otroku zagotoviti dodatno strokovno pomoč v vrtcu v prihodnjem 

šolskem letu se obrnite na svetovalno službo najkasneje do 20. maja 2019. Skupaj z vami in 

vzgojiteljico bomo izpolnili obrazec, ki ga boste oddali strokovnjakom v zdravstvu, pri katerih 

je otrok v obravnavi ali pa otrokovemu osebnemu zdravniku, da bi otroka napotil na 

nadaljnje preglede. V kolikor bodo strokovnjaki v zdravstvu zapisali priporočilo, da se za 

otroka izvaja dodatna strokovna pomoč, se bo otroku predvidoma lahko zagotavljalo 2 uri 

DSP tedensko od septembra. V kolikor pregledi še ne bodo izvedeni pa predvidoma 1 ura 

tedensko.  

Odločbe ZRSŠ, ki so bile izdane še po »starem« zakonu, bodo ostale v veljavi do prehoda 

otrok v šolo.  

Kdo financira dodatno strokovno pomoč? 

DSP oz. druge prilagoditve, ki jih določi odločba ali po novem zapisnik multidisciplinarnega 

tima v zdravstvu, financira Mestna občina Ljubljana oziroma občina, kjer ima otrok stalno 

prebivališče. Nadstandardno izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke, ki so še v 

postopkih za pridobitev ustrezne dokumentacije, zagotavlja Mestna občina Ljubljana. 

Koliko časa se dodatna strokovna pomoč izvaja? Kako je s prehodom v 

osnovno šolo? 

Kadar otroci v vrtcu pridobijo ure DSP, jim le-te pripadajo najdlje do prehoda v osnovno 

šolo. V kolikor se na podlagi napredka otroka izkaže, da pomoč ni več potrebna, se izvajanje 

lahko preneha tudi že prej ali pa se ustrezno zmanjša obseg ur. 

Če se izkaže, da bo otrok tudi nadalje v šoli potreboval pomoč oziroma določene 

prilagoditve, je potrebno, da starši na Zavod RS za šolstvo oddate zahtevo za usmerjanje 

(najkasneje 6 mesecev pred pričetkom obiskovanja šole) in o tem obvestite osnovno šolo. Za 

zagotavljanje pomoči v šoli še vedno ostaja v veljavi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. 

Kakšne oblike pomoči v vrtcu so še možne? 

Za otroke, ki potrebujejo več vsakodnevne podpore v vrtcu, se lahko na podlagi ustrezne 

dokumentacije zagotovi še: 

- znižano število otrok v oddelku ali 

- spremljevalca v oddelku v polnem ali delnem obsegu. 

Za otroke, ki potrebujejo več pomoči in prilagoditev, je možna vključitev v razvojni oddelek 

(prilagojeni program za predšolske otroke), kjer delo poteka v majhni skupini do 6 otrok. V 

tem primeru je potreben prepis v enega izmed vrtcev, ki izvajajo takšen program. 


