
Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni 

zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Usmerjanje je 

namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno 

vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne 

programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov 

in oblik  pomoči.  

Postopek usmerjanja 

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se aktivira s 

strani pediatra, ki o tem presoja na osnovi otrokovih zdravstvenih 

indikacij, na zahtevo staršev ali z obvestilom, ki ga pripravi vrtec in 

le tega naslovi na pediatra. Postopek usmerjanja v nadaljevanju vodi 

pristojni tim Centra za zgodnjo obravnavo otrok. Multi-disciplinarni 

tim, na podlagi prejete dokumentacije, razgovora s starši ali 

morebitnih dodatnih pregledov otroka, pripravi strokovno mnenje. 

Na podlagi strokovnega mnenja se izdela zapisnik, ki vsebuje predlog 

usmeritve. V nadaljevanju postopka zapisnik posreduje vrtcu, ki ga 

otrok obiskuje, le-ta pa je pristojen za nadaljevanje postopka. 

Upoštevanje zapisnika je zavezujoče za starše in vrtec. 

Postopek usmerjanja je dolgotrajen in lahko traja več mesecev. 

Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v 

individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih 

potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka, dodatna strokovna 

pomoč se izvaja praviloma individualno, v času, ko otrok obiskuje 

vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, 

urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij.  

Odločbe oz. po novem multi-disciplinarni zapisniki načeloma 

veljajo do spremembe ravni izobraževanja. 



Ob prehodu v osnovno šolo otrok potrebuje novo odločbo oz. zapisnik. 

V vrtcu vas bomo pravočasno opozorili na zahtevo novega postopka 

usmerjanja in se posvetovali o primernih oblikah pomoči v šoli.  

OŠ Kidričevo PE vrtec Kidričevo sodeluje, pri zagotavljanju dodatne 

strokovne pomoči, z zunanjimi mobilnimi izvajalci, ki prihajajo iz 

OŠ Ljudevita Pivka Ptuj in iz Centra za sluh in govor Maribor. 

Strokovna skupina vrtca  

Ravnateljica izda, po prejetju zapisnika multi-disciplinarnega tima, 

v skladu s 16. členom Zakona o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 41/17), sklep o 

imenovanju Strokovne skupine za zgodnjo obravnavo.  

Strokovna skupina je odgovorna za pripravo in spremljanje 

individualiziranega programa za posameznega otroka. Skupino 

praviloma sestavljajo vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, 

izvajalec dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka.  

K aktivnemu sodelovanju pri pripravi individualnega programa so 

vedno vabljeni tudi starši. Strokovna skupina se sestane 2 – 3 krat 

letno.  

 


