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POVZETEK 

Med otroke s posebnimi potrebami spadajo tudi otroci z motnjami v 

duševnem razvoju ter otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Ti dve skupini otrok sta navadno usmerjeni v naslednje vzgojno 

izobraţevalne programe: izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, prilagojen izobraţevalni program z niţjim 

izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraţevanja. 

Presoja in odločitev o usmerjanju v program je na strani komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Komisije, na podlagi različnih 

strokovnih mnenj o posameznem otroku, ocenijo program, za katerega 

smatrajo, da se bo otrok sposoben po njem izobraţevati. V kolikor je bila 

ta ocena, in z njo povezana usmeritev, neustrezna, je potrebno otroka 

ponovno usmeriti (in, po potrebi, prešolati). Pri usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami je vsekakor ključna tudi zgodnja diagnostika in 

intervencija. Kasnejše usmeritve in dolgotrajnejše šolanje v neustreznem 

programu je lahko za učenca (pa tudi za učitelje) precej neugodno. Prav 

stališča učencev (Jurišič, 2003), ki so bili prešolani iz redne osnovne šole 

v osnovne šole s prilagojenim programom kaţejo, da so v rednih osnovnih 

šolah občutili negativna čustva, po prešolanju pa se, po njihovem mnenju, 

teţave postopoma manjšajo. 

V raziskovanju na področju Posavja se izkaţe, da je večina učencev 

usmerjenih v prilagojene izobraţevalne programe z niţjim izobrazbenim 

standardom v drugi triadi, s povprečno starostjo 9 let. To pomeni, da so bili 

otroci v neustreznem programu tri leta (kar lahko pomeni bodisi pokazatelj 

teţav v razvoju šele v 4. razredu bodisi prevelika toleranca teţav ali 

reduciranje zahtev (standardov znanja) v niţjih razredih). Prav tako je hitro 

razbrati iz dobljenih podatkov to, da je kar 22 odstotkov otrok ponavljalo 

razred v redni osnovni šoli, ali pa so napredovali brez doseţenih 

standardov znanja. Prav tako so prikazani primeri učencev, ki so se 

izobraţevali po vseh programih navedenih zgoraj (3 učenci iz OŠ dr. 

Mihajla Rostoharja). Nadaljnje se izkaţe, da so otroci z motnjami v 

duševnem razvoju prešolani iz prilagojenega programa z niţjim 
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izobrazbenim standardom v posebni program vzgoje in izobraţevanja v 4. 

razredu. S pomočjo podatkov Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami Novo mesto 2 je zaznana rast prvih usmeritev v program skozi 

leta in upadanje ponovnih usmeritev. Po pogovoru s strokovnimi delavci 

(natančneje specialnimi pedagogi) KOUPP NM2 je razvidno, da ni točno 

določenih testov in diagnostičnih instrumentov (ki ne bi bili na voljo tudi 

laikom) za diagnosticiranje ovir, motenj in primanjkljajev pri učencih, kar 

morebiti prispeva k neustreznim usmeritvam v program. V del raziskovanja 

je spadala tudi anketa svetovalnim sluţbam šol, kjer izvajajo prilagojene 

programe z niţjim izobrazbenim standardom in/ali posebni program vzgoje 

in izobraţevanja. Vendar pa, zaradi premajhnega števila vrnjenih in 

ustrezno izpolnjenih anket, rezultatov ne moremo posplošiti na področje 

Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 

Usmerjanje v programe, izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo (redna osnovna šola), izobraţevalni 

program z niţjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim 

programom), posebni program vzgoje in izobraţevanja, komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, stališča učencev ob prešolanju.
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ABSTRACT 

Two of the categories of children with special needs are also children with 

mental disorder and children with learning difficulties. These groups are 

normally committed into the following educational programs: regular 

educational program with additional support, educational program with 

lower educational standards and special programs of education. 

Judgement and decision about committing into a program concerns 

commissions charged for committing students with special needs into a 

program. They, on the basis of different expertise, chose a program best 

suitable for a child with special needs to educate in. When found, that the 

choice of a program was inadequate, another estimation is required.  In 

the process of committing children into a program, early diagnosis and 

intervention are essential. Later committed or long-term education in 

inadequate program can be very stressful for the child and the teachers. 

Personal views of students (Jurišič, 2003) who were retrained from regular 

schools to schools with lower educational standards show negative 

feelings in regular schools, but after retraining they experienced emotional 

progress. 

The research in the Posavje region shows that most of the students have 

been retrained to a program with lower educational standard in second 

triad with average age of 9. This means that the students had been in 

inadequate program for 3 years (which can indicate that problems started 

to show in the 4th grade or too much tolerance of the problems and 

reducing the lever of knowledge in lower grades). We can also quickly see 

that as much as 22 percent of students have repeated a grade in regular 

school or they have moved forward without necessary standards. We can 

see cases of students who have been educated in all of the three 

programs listed above (3 students from OŠ dr. Mihajala Rostoharja Krško). 

Further on it is shown, that students with mental disorder are retrained 

from programs with lower educational standard to special educational 

programs in the 4th grade. With the help of the information gained in 

Commission charged for committing students with special needs into a 
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program Novo mesto 2, a growth of the first committed students is 

detected over the years and on the other side a decrease of recommitted 

students.  

Conversations with professional workers (special education teachers) of 

Commission Novo mesto 2 show, that it is evident that there are no 

statutory tests (which are not available to the general public) for diagnosis 

of deficits and obstacles in students, and that perhaps can contribute to 

inadequacy of committing.   

In one part of the research there is also a survey to advisory services of 

schools in which they provide the programs with lover educational 

standards and/or special programs of education. However, because of the 

minority of the returned and correct replies, the results cannot be 

generalized to the Slovene area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Committing into programs, regular schools with additional support, 

programs with lower education standards, special programs of education 

commissions charged for committing children with special needs into a 

program, opinions of retrained students.  
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UVOD 

Otrokom s posebnimi potrebami  je v Sloveniji na voljo več programov 

izobraţevanja. Če pa se osredotočimo na otroke z motnjo v duševnem 

razvoju, obstajajo trije programi: izobraţevalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojen izobraţevalni 

program ter posebni program vzgoje in izobraţevanja. O usmeritvi v 

program odločajo komisije prve stopnje (in po potrebi komisije druge 

stopnje).  

Tam upoštevajo otrokovo doseţeno raven razvoja, zmoţnost za učenje in 

doseganje standardov znanja, etiologijo in prognozo, glede na otrokove 

primanjkljaje, ovire oziroma motnje in pri tem upoštevajo kriterije za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami.  

(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) 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja naj bi bili usmerjeni 

v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju naj bi bili usmerjeni v 

prilagojen program z niţjim izobrazbenim standardom, otroci z zmerno, 

teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju, pa naj bi bili usmerjeni v 

posebni program vzgoje in izobraţevanja. 

Čeprav so zakonsko usmeritve zelo dobro zastavljene, pa v praksi še 

vedno prihaja do pomembnih vprašanj. Če je motnja v duševnem razvoju 

stanje, zakaj prihaja do primerov, kjer gredo otroci skozi obdobje 

izobraţevanja čez vse tri programe? Kakšne posledice pustijo neuspehi 

doţiveti v neustreznem (prezahtevnem) programu na otroku in kdaj 

strokovnjaki ugotovijo, da je program za otroka neustrezen? Kako je 

moţno, da otrok zak 
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ljuči devetletno šolanje prilagojenega izobraţevalnega programa, nato pa 

ga preusmerijo v posebni program vzgoje in izobraţevanja? Kaj so vzroki 

in posledice za neustrezno usmeritev? 

Na ta vprašanja sem poskušala ugotoviti skozi raziskovanje o ustreznosti 

usmeritve v program in prešolanje učencev, kjer sem v vzorec zajela vse 

osnovne šole v Sloveniji, ki izvajajo te programe. Za podrobnejšo analizo 

stanja pa sem pod drobnogled vzela tudi slehernega učenca na osnovni 

šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško. 
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I.  TEORETIČNI UVOD 

1. UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

1.1. SKUPINE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI 

Otroci s posebnimi potrebami so v nekaterih zakonih opredeljeni malo 

drugače. Navajam skupine otrok s posebnimi potrebami, ki so trenutno 

navedene v veljavnem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju ZOUPP): 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju 

- slepi in slabovidni otroci 

- gluhi in naglušni otroci 

- otroci z govorno – jezikovnimi motnjami 

- gibalno ovirani otroci 

- dolgotrajno bolni otroci 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja 

z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraţevanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraţevanja.  

(2. člen ZUOPP 2006) 

 

1.2. SKUPINE OTROK Z MOTNJAMI IN PRIMANJKLJAJI 

Če se podrobneje osredotočim na skupino otrok z motnjami v duševnem 

razvoju in skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, je 

smiselno, da si pogledamo tudi podskupine in kriterije za usmeritev otrok v 

ti dve skupini. 
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Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Otroci z motnjo v duševnem razvoju imajo zniţano splošno ali specifično 

raven inteligentnosti, niţje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 

motoričnem in socialnem področju, ter pomanjkanje veščin, kar se vse 

odraţa v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo. 

(Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami – v nadaljevanju Pravilnik o 

delu komisij – UL, št. 54, stran 6363 (2003)) 

 

Otroke z motnjami v duševnem razvoju delimo v štiri sledeče podskupine: 

a) Otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju 

Otrok ima zniţane sposobnosti za učenje. V prilagojenih pogojih 

učenja lahko doseţe temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo 

pridobitve minimalnih standardov znanja, določenih z 

izobraţevalnimi programi. Ob ustreznem šolanju se praviloma 

usposobi za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno 

ţivljenje. 

b) Otroci 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 doseţe več. 

Sposoben je sodelovati v enostavnem razgovoru in razume 

navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. Svoje 

potrebe in ţelje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta 

opravila, sicer pa potrebuje vodenje in različno stopnjo pomoči 

skozi celo ţivljenje. Usposobi se za enostavna praktična dela, 

vendar se le izjemoma usposobi za povsem neodvisno socialno 

ţivljenje. 
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c) Otroci s teţjo motnjo v duševnem razvoju 

Otrok se lahko usposobi za najenostavnejša opravila. Pri skrbi zase 

pogosto potrebuje pomoč drugih. Razume enostavna sporočila in 

se nanje odziva. Orientira se v oţjem okolju, vendar pri tem 

potrebuje varstvo. Otrok s teţjo motnjo v duševnem razvoju ima 

lahko teţave v gibanju, druge motnje in bolezni. 

d) Otroci s teţko 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 še teţje dodatne motnje, bolezni in 

obolenja. Razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno. 

(Pravilnik o delu komisij – UL, št. 54, stran 6363 (2003)) 

 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

So heterogena skupina otrok, pri katerih se zaradi znanih in neznanih 

motenj v delovanju centralnega ţivčnega sistema pojavljajo izrazite teţave 

pri branju, pisanju, pravopisu in računanju ter zaostanki v razvoju 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih 

sposobnosti in v emocionalnem dozorevanju. Primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja trajajo celo ţivljenje 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 teţave pokazale ţe v 

dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam 

metod in oblik dela (notranja diferenciacija in individualizacija) oziroma z 

vključevanjem v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske 

pomoči ter strokovni pomoči in svetovanju šolske svetovalne sluţbe, ki mu 

jih je šola nudila v skladu s tretjim. odstavkom 12. in 24. člena Zakona o 

osnovni šoli tako, da otrok kljub vsej pomoči na enem ali več področjih 

(branje, pisanje računanje, pravopis, itd.) ni dosegel minimalnega 
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standarda znanja. Šola je dolţna o vseh, v tem odstavku navedenih 

oblikah pomoči otroku, pisno seznaniti starše.  

Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, je 

poleg učne neuspešnosti potrebno ugotoviti vseh pet naslednjih kriterijev:  

1. kriterij predstavlja dokazano neskladje med strokovno določenimi in 

utemeljenimi pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 

uspešnostjo na določenih področjih učenja.  

2. kriterij so obsežne, izrazite težave na enem ali več izmed štirih področij 

šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki so izraţene do te 

mere, da učencu izrazito oteţujejo napredovanje v procesu učenja.  

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali 

motenih kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja 

in strukturiranja učnih zahtev) in motenega tempa učenja (hitrost 

predelovanja informacij).  

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 

pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 

koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd.  

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, čustvene 

in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost in neustrezno 

poučevanje kot glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih 

področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 

(Pravilnik o delu komisij – UL, št. 25, stran 2640 (2003)) 
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2. POSTOPEK USMERJANJA OTROK V PROGRAME 

VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA 

2.1. ZAKONODAJA O USMERJANJU OTROK 

Kako poteka postopek usmerjanja v določen program vzgoje in 

izobraţevanja za otroka s posebnimi potrebami? Na to vprašanje nam 

deloma lahko pomagata odgovoriti dva predpisa: 

1. 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 

(2003) 

2. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007) 

 

Postopek usmerjanja je v splošnem poznan po tem, da je zelo dolgotrajen. 

Da bi bil otrok usmerjen (in nato vključen) v ustrezen program, se je 

potrebno drţati točnega protokola od zahteve oziroma predloga do 

postopka usmerjanja in do dejanske vključitve otroka v določen program.  

 

2.2. POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE 

IN IZOBRAŢEVANJA 

Prvi del postopka temelji na nekem odstopanju od povprečja, oziroma na 

ugotovitvi, da je trenuten program za otroka neustrezen. Postopek lahko 

sproţijo starši ali ustanova, v katero je trenutno vključen otrok. 

Zahteva za uvedbo postopka 

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu Republike 

Slovenije za šolstvo, ki na prvi stopnji vodi postopke usmerjanja v 

programe vzgoje in izobraţevanja, vloţijo starši, zase pa jo lahko vloţi 

tudi mlajša polnoletna oseba (v nadaljevanju vlagatelj). 

(21. člen ZOUPP 2007) 
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Predlog za uvedbo postopka 

Če starši ne vloţijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, pa vrtec, 

šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod (v nadaljevanju predlagatelj) 

meni, da je usmeritev potrebna, lahko pri Zavodu RS za šolstvo poda 

predlog za uvedbo postopka, katerega obenem vroči tudi staršem. 

(22. člen ZOUPP 2007) 

Ko je enkrat otrok v postopku obravnave, je potrebno temeljito preučiti 

njegovo stanje, ter določiti program, ki bi bil zanj najustreznejši. 

 

Odločba: 

Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in 

izobraţevanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za 

usmerjanje prve stopnje. Odločbo izda vlagatelju (ali/in predlagatelju) ter 

zavodu, v katerega je otrok usmerjen.  

(28. člen ZOUPP 2007) 

 

Starši so dolţni vključiti otroka s posebnimi potrebami v vrtec, šolo ali 

zavod v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene 

dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi ni določeno drugače. 

(28.a člen ZOUPP 2007) 

Ko sta določena ustanova in program (predstavljeni v nadaljevanju), ki je 

za otroka najbolj primeren, sledi oblikovanje individualiziranega programa.  

Individualiziran program: 

Vrtec, šola ali zavod mora najkasneje v roku 30 dni, po vključitvi otroka s 

posebni potrebami, izdelati individualiziran program vzgoje in 

izobraţevanja. 



Strgar.T.: Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev. Diplomsko 
delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta,2012 

9 

 

Z individualiziranim programom se določijo: 

- oblike dela na posameznih vzgojnih in predmetnih področjih, pri 

posameznih predmetih  ali predmetnih področjih 

- načini izvajanja dodatne strokovne pomoči 

- izvajanje fizične pomoči 

- prehajanje med programi 

- potrebne prilagoditve pri: 

o organizaciji 

o preverjanju in ocenjevanju znanja 

o napredovanju 

o časovni razporeditvi pouka 

(29. člen ZOUPP 2007) 

 

Strokovna skupina: 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje 

ravnatelj strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole ali 

zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno 

– izobraţevalnega programa. Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi 

starši otroka. 

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualiziran 

program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami in ob 

koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in 

izdelati individualiziran program za naslednje šolsko leto. 

(30. člen ZOUPP 2007) 

Ko je otrok dejansko vključen v ustrezen program in njegovo 

izobraţevanje poteka po edinstvenem individualiziranem programu, je 

včasih potrebno preveriti ustreznost usmeritve. Bodisi je v prezahtevnem 

programu, bodisi v premalo zahtevnem, lahko pa je bila usmeritev 

ustrezna.  
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Preverjanje ustreznosti usmeritve v program: 

Če komisija za usmerjanje meni, da je potrebno ustreznost usmeritve v 

program vzgoje in izobraţevanja preveriti, v strokovnem mnenju določi rok 

za preverjanje ustreznosti, ki ne sme biti krajši od enega leta in daljši od 

petih let. 

(31. člen ZOUPP 2007) 

 

Zahteva ali predlog za spremembo usmeritve: 

Vlagatelj ali predlagatelj spremembe usmeritve po predhodni seznanitvi 

vlagatelja lahko zaradi bistvenih sprememb okoliščin zahteva oziroma 

predlaga spremembo usmeritve v program vzgoje in izobraţevanja v 

okviru iste ravni izobraţevanja. 

(32. člen ZOUPP 2007) 

 

3. PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA 

3.1. VRSTE PROGRAMOV 

Vzgoja in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami poteka po: 

- programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo 

- prilagojenem programu za predšolske otroke 

- izobraţevalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo 

- prilagojenih izobraţevalnih programih 

- posebnih programih vzgoje in izobraţevanja 

- vzgojnih programih 

Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe glede na vrsto in 

stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj.  

(5. člen ZOUPP 2007) 
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V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo se lahko usmerijo: 

- otroci z laţjimi motnjami v duševnem razvoju 

- slepi in slabovidni otroci 

- gluhi in naglušni otroci 

- otroci z govorno – jezikovnimi motnjami 

- gibalno ovirani otroci 

- dolgotrajno bolni otroci 

Izjemoma se lahko v ta program usmeri tudi otroke z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju.  

(7. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

V prilagojen program za predšolske otroke se lahko usmerijo: 

- otroci z zmernimi, teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem razvoju 

- slepi in slabovidni otroci 

- gluhi in naglušni otroci 

- gibalno ovirani otroci 

(8. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

V izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo se lahko usmerijo: 

- slepi in slabovidni otroci 

- gluhi in naglušni otroci 

- otroci z govorno – jezikovnimi motnjami 

- gibalno ovirani otroci 

- dolgotrajno bolni otroci 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

- otroci z motnjami vedenja in osebnosti 

(10. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 
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V izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se poleg otrok 

iz 10. člena lahko usmerijo tudi otroci z laţjimi motnjami v duševnem 

razvoju. 

(11. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

V prilagojen izobraževalni program, ki zagotavlja enakovreden 

izobrazbeni standard, se lahko usmerijo: 

- slepi in slabovidni otroci 

- gluhi in naglušni otroci 

- otroci z govorno – jezikovnimi motnjami 

- gibalno ovirani otroci 

(12. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

V prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom se lahko usmerijo: 

- otroci z laţjimi motnjami v duševnem razvoju 

- otroci z več motnjami, ki imajo tudi laţje motnje v duševnem razvoju 

(13. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

V posebne programe vzgoje in izobraževanja se lahko usmerijo: 

- otroci z zmernimi, teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem razvoju 

- otroci, pri katerih se v času šolanja pojavi potreba po vključitvi v 

rehabilitacijske programe 

(14. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti se usmerjajo v: 

- izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (le ta pa se jim nudi v obliki vzgojnih, 

kompenzacijskih, socialno integrativnih, preventivnih in korekcijskih 

programov, ki so sestavni del vzgojnega programa) 

(6. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 
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Če se podrobneje fokusiramo na programe, ki jih obiskujejo otroci z 

motnjami v duševnem razvoju in otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (v nadaljevanju PPPU), vidimo, da so jim na voljo 

naslednji trije programi. 

 

3.1.1. Prilagojen izobraţevalni program z dodatno 

strokovno pomočjo 

 V te programe so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje 

ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmoţnosti, da bodo, predvidoma 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj 

minimalne standarde znanja določene v učnih načrtih za vse predmete v 

predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s 

posebnimi potrebami. 

(Košir, 2008) 

a) Trajanje 

Izobraţevanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno izobraţevalna 

obdobja – triade: 

- prva triada traja od 1. do 3. razreda 

- druga triada traja od 4. do 6. razreda 

- tretja triada traja od 7. do 9. razreda 

b) Diferenciacija in individualizacija 

Vsakemu učencu je v odločbi natančneje zapisana stopnja 

individualizacije (še bolj pa je razdelana v individualiziranem programu). 

Prav tako mora učitelj v razredu upoštevati splošna didaktično – 

metodična načela poučevanja, ki so prav tako koristna za vse učence v 

razredu. Najbolj pa je pozoren na specifiko učenčevih primanjkljajev 

izvajalec dodatne strokovne pomoči, ki prepozna njegove posebne 

vzgojno izobraţevalne potrebe in v skladu s tem izbere ustrezne 

prilagoditve in pripomočke (zmanjšan obseg domačih nalog, takojšnja 
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povratna informacija, menjava dejavnosti, vizualni pripomočki, razdelitev 

kompleksne snovi na krajše dele, sedeţni red, organizacija prostora v 

učilnici ipd.)  

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraţevalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se 

glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, prilagodi: 

- organizacija 

- način preverjanja in ocenjevanja znanja 

- napredovanje 

- časovna razporeditev pouka 

- zagotovi dodatna strokovna pomoč 

(7. člen ZOUPP 2007) 

 

Dodatna strokovna pomoč 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v posebni skupini glede na vrsto 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje v oddelku ali izven oddelka, lahko pa 

tudi individualno v oddelku ali izven oddelka. Če dodatne strokovne 

pomoči ni mogoče zagotoviti in je strokovno utemeljeno, se dodatna 

strokovna pomoč lahko nudi tudi otroku na domu. Pri izvajanju dodatne 

strokovne pomoči lahko sodelujejo tudi starši, skrbniki ali rejniki. 

(8. člen ZOUPP 2007) 

Izvajanje:  

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, 

lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene 

pogoje. 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o 

usmeritvi, v skladu z standardi in normativi, ki jih določi minister. 

(9. člen ZOUPP 2007) 
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c) Napredovanje 

Če učenec doseţe vsaj minimalne standarde znanja, ima vse pogoje za 

napredovanje v višji razred. V primeru, da pri nekaterem predmetu teh 

standardov ne doseţe, pa je napredovanje odvisno tudi od prilagoditev, 

zapisanih v individualiziranem programu. 

d) Preverjanje in ocenjevanje 

Prilagoditve niti pri preverjanju niti pri ocenjevanju znanja ne smejo 

temeljiti le na redukciji kompleksnosti snovi, ampak prvenstveno na 

iskanju prilagoditev, načinov in oblik postavljanja vprašanj, posredovanja 

odgovorov in na količini opor, ki jih ponudimo učencu s PPPU, da mu 

omogočimo optimalno pokazati usvojeno znanje. 

Prilagoditve morajo upoštevati učenčeva močna področja in njegove 

posebne vzgojno izobraţevalne potrebe. V učenčevem individualiziranem 

programu mora biti za tisto predmetno področje, ki zahteva rabo 

učenčevega šibkega področja (področja s primanjkljajem oziroma 

primanjkljaji), jasno in korektno opredeljeno, katere prilagoditve pri načinu 

preverjanja in ocenjevanja znanja učenec, zaradi svojega primanjkljaja 

oziroma primanjkljajev, potrebuje. 

Prilagajamo lahko: 

- način posredovanja učiteljevih vprašanj 

- način posredovanja učenčevih odgovorov 

- čas ocenjevanja znanja 

- organizacijo preverjanja 

- obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja 

- rabo tehničnih pripomočkov 

- prostorske pogoje 

(Košir, 2008) 
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e) Predmetnik 

1., 2., 3. razred  

- matematika 

- slovenščina 

- spoznavanje okolja 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- športna vzgoja 

4. razred  

- slovenščina 

- matematika 

- tuj jezik 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- druţba 

- naravoslovje in tehnika 

- športna vzgoja 

5. razred  

- slovenščina 

- matematika 

- tuj jezik 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- druţba 

- naravoslovje in tehnika 

- športna vzgoja 

- gospodinjstvo 
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6. razred 

- slovenščina 

- matematika 

- tuj jezik 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- geografija 

- zgodovina 

- naravoslovje 

- tehnika in tehnologija 

- športna vzgoja 

- gospodinjstvo 

7. razred 

- slovenščina 

- matematika 

- tuj jezik 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- geografija 

- zgodovina 

- naravoslovje 

- tehnika in tehnologija 

- športna vzgoja 

- gospodinjstvo 

- drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika 

- izbirni predmeti 
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8. razred  

- slovenščina 

- matematika 

- tuj jezik 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- geografija 

- zgodovina 

- kemija 

- biologija 

- fizika 

- tehnika in tehnologija 

- športna vzgoja 

- gospodinjstvo 

- drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika 

- izbirni predmeti 

9. razred 

- slovenščina 

- matematika 

- tuj jezik 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- geografija 

- zgodovina 

- kemija 

- biologija 

- fizika 

- športna vzgoja 

- gospodinjstvo 

- izbirni predmeti 
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Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v izobraţevalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se usmerijo v 

prilagojene izobraţevalne programe in posebne programe vzgoje in 

izobraţevanja. 
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3.1.2. Prilagojeni programi z niţjim izobrazbenim 

standardom 

S prilagojenim izobraţevalnim programom,  ki ne omogoča otrokom s 

posebnimi potrebami enakovrednega izobrazbenega standarda, se lahko 

prilagodi: 

- predmetnik in učni načrt 

- vzgojno izobraţevalna obdobja 

- nivojski pouk 

- prehajanje med nivoji v osnovni šoli 

- način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij 

- napredovanje 

- pogoji za dokončanje izobraţevanja 

(12. člen ZOUPP 2007) 

a) Trajanje izobraţevanja 

Izobraţevanje traja 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno izobraţevalna 

obdobja – triade: 

- prva triada traja od 1. do 3. razreda 

- druga triada traja od 4. do 6. razreda 

- tretja triada traja od 7. do 9. Razreda 

(Splošni del programa Prilagojen izobraţevalni program z niţjim 

izobrazbenim standardom (v nadaljevanju Splošni del programa NIS), 

str.4, 2006) 

b) Diferenciacija in individualizacija 

V vseh treh vzgojno izobraţevalnih obdobjih učitelj pri pouku diferencira in 

individualizira delo z učenci glede na njihove značilnosti. Nivojski pouk, 

zaradi manjšega števila učencev v prilagojenem programu z niţjim 

izobrazbenim standardom, ni potreben. 

(Splošni del programa NIS, str.4, 2006) 
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c) Napredovanje iz razreda v razred 

Učenec zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti 

zaradi bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ponavlja 

razred, če to zahtevajo njegovi starši. Zahteva staršev mora biti podana 

najkasneje do konca pouka v tekočem šolskem letu. 

Učenec ponavlja razred tudi na predlog učitelja in šolske svetovalne 

sluţbe, vendar ne več kot dvakrat. Odločitev o ponavljanju sprejme 

učiteljski zbor šole. Šola mora starše o predlogu za ponavljanje obvestiti 

pred zaključkom pouka v tekočem šolskem letu. 

(Splošni del programa NIS, str.5, 2006) 

 

d) Preverjanje in ocenjevanje 

Znanje učenca se v OŠPP (osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer 

izvajajo prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim 

standardom) ocenjuje opisno oziroma številčno. V prvem in drugem 

vzgojno izobraţevalnem obdobju OŠPP se učenčevo znanje ocenjuje 

opisno, v tretjem obdobju pa se učenčevo znanje ocenjuje številčno. 

Če ima učenec dodatne motnje, se učencu prilagodi način preverjanja in 

ocenjevanja (npr. lahko se ga oceni samo na osnovi pisnih izdelkov ali 

samo na osnovi ustnega preverjanja znanja). 

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi 

znanja, ki pa so prostovoljni. Ob koncu prvega in drugega obdobja se 

preverja znanje iz slovenščine in matematike. Ob koncu tretjega obdobja 

se preverja znanje iz slovenščine, matematike in izbranega predmeta iz 

obveznega dela predmetnika.  

Učenec uspešno zaključi 9. razred, če je pozitivno ocenjen pri vseh 

predmetih.  

(Splošni del programa NIS, str 4, 2006) 
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e) Prehajanje med programi 

Učenec, ki pri posameznem predmetu (predvsem pri vzgojnih predmetih) 

dosega minimalna znanja programa osnovne šole, lahko (na predlog 

strokovnega tima) pri tem predmetu prehaja med programi v skladu z 

zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

(Splošni del programa NIS, str.6, 2006) 

Ni pa določeno, kakšen je namen prehajanja: ali je namen vključitve 

krepitev socialnih stikov ali so namen boljši izobraţevalni učinki.  

(Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji, 2011) 

Prehajanje med programi se v praksi pogosto zapleta, še posebno takrat, 

ko se omenjena programa izvajata v ustanovah, ki niso v isti stavbi, kot je 

osnovna šola z enakovrednim izobrazbenim standardom. V sedanjih 

razmerah pa učencem z motnjo v duševnem razvoju sama vključenost v 

redni program osnovne šole ne zagotavlja ustreznega učenja in 

napredovanja v razvoju, ker ne omogoča dovolj strokovne pomoči in 

programov, po katerih bi ti otroci lahko napredovali.  

(http://www.zveza-sozitje.si/solsko-obdobje.html) 

f) Prilagojen predmetnik z niţjim izobrazbenim standardom: 

1., 2., 3. razred 

- slovenščina 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- matematika 

- spoznavanje okolja 

- športna vzgoja 

- socialno učenje 

- oddelčna skupnost 

http://www.zveza-sozitje.si/solsko-obdobje.html
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4. razred  

- slovenščina 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- matematika 

- naravoslovje 

- druţboslovje 

- športna vzgoja 

- socialno učenje 

- oddelčna skupnost 

5. , 6. razred 

- slovenščina 

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- matematika 

- naravoslovje 

- druţboslovje 

- športna vzgoja 

- socialno učenje 

- oddelčna skupnost 

- tehnika in tehnologija 

- gospodinjstvo 

7., 8., 9. razred 

- slovenščina 

- tuj jezik  

- likovna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- matematika 

- naravoslovje 

- druţboslovje 

- športna vzgoja 

- socialno učenje 
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- oddelčna skupnost 

- tehnika in tehnologija 

- gospodinjstvo 

- izbirne vsebine 
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3.1.3. Posebni programi vzgoje in izobraţevanja 

Program je namenjen predvsem usposabljanju za ţivljenje, usposabljanju 

za delo in postopnemu vključevanju v delo. 

a) Trajanje izobraţevanja 

Celoten program se deli v stopnje. 

 Obvezni del vključuje tri stopnje in vsaka stopnja traja tri 

leta. 

Na prvo stopnjo je učenec vključen 1., 2. in 3. leto šolanja. 

Na drugo stopnjo je učenec vključen 4., 5. in 6. leto šolanja. 

Na tretjo stopnjo je učenec vključen 7., 8. in 9. leto šolanja. 

 
 Obvezni del z možnostjo podaljšanja vključuje četrto 

stopnjo posebnega programa. 

Vključitev v ta del programa ni obvezna za učenca, ima pa moţnost po 75. 

členu Zakona o osnovni šoli.  

Na četrto stopnjo je učenec vključen 10., 11. in 12. leto šolanja. 

 
 Nadaljevalni - neobvezni del posebnega programa 

vključuje peto stopnjo. Vključitev v ta del programa za 

učenca ni obvezna. 

Na peto stopnjo je učenec vključen 13., 14. in 15. leto šolanja. 

 
 Usposabljanje za življenje in delo 

Posamezen udeleţenec posebnega vzgojno-izobraţevalnega programa 

se lahko, na osnovi doseţene stopnje razvoja ali ugotovljene nadaljnje 

smotrnosti usposabljanja, po zaključeni peti stopnji programa ali po 

njegovemu 21. letu starosti vključi tudi v Usposabljanje za ţivljenje in delo 

(v nadaljevanju UŢD). Ta del programa traja najdlje 5 let, udeleţenec pa 

ga lahko zaključi na koncu vsakega šolskega leta. 

(Ulaga et al.,2008, str.7, 8) 
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b) Napredovanje  

Udeleţenci v programu napredujejo na osnovi načrtovanih in doseţenih 

ciljev, ki jih opredeljuje individualizirani program. 

(Ulaga et al.,2008, str.8) 

c) Diferenciacija in individualizacija 

Glede na izredno heterogenost učencev z zmernimi, teţjimi in teţkimi 

motnjami v duševnem razvoju ter s številnimi kombinacijami drugih 

dodatnih motenj, primanjkljajev in ovir je delo na vseh stopnjah 

individualizirano. 

Pouk poteka dosledno po individualiziranem programu za vsakega 

učenca. Udeleţenci programa usposabljanje za ţivljenje in delo se v 

skladu s svojimi sposobnostmi aktivno vključujejo v oblikovanje svojega 

individualiziranega programa in to v vseh njegovih fazah, in sicer pri 

načrtovanju in izvajanju in pri evalvaciji ciljev. 

(Ulaga, Ulaga et al.,2008, str.8) 

d) Preverjanje in ocenjevanje 

V posebnem programu vzgoje in izobraţevanja je ocenjevanje na vseh 

stopnjah izključno opisno, za učence se lahko kot povratna informacija 

uporablja različne znake, vendar ne številčne ocene. Opisujejo se doseţki 

v smislu napredovanja po operativnih ciljih iz individualiziranega programa 

vsakega učenca. 

Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca 

po posameznih področjih. 

(Ulaga, Ulaga et al.,2008, str.8) 
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e) Področja dejavnosti 

Obvezni del: osnovni del prve, druge in tretje stopnje  

- razvijanje samostojnosti 

- splošna poučenost 

- gibanje in športna vzgoja 

- glasbena vzgoja 

- likovna vzgoja 

- delovna vzgoja 

Usposabljanje za ţivljenje in delo: 

- splošna poučenost 

- razvijanje in ohranjanje samostojnosti 

- kreativna znanja 

- rekreacija in šport 

- aktivno preţivljanje prostega časa 

- razvijanje aktivnega drţavljanstva 

- intimno ţivljenje in odnosi med spoloma 

- delovne in zaposlitvene tehnike 

 

f) Prehajanje med programi 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in 

izobraţevanja, se lahko občasno vključujejo v prilagojene programe 

osnovnošolskega izobraţevanja. 

(13. člen ZOUPP 2007) 
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3.2. RAZLIKE MED PROGRAMI 

Tabela 1: Primerjava programov 3.1.1., 3.1.2. in 3.1.3. (povzeto po: Ulaga, 

Ulaga et al.,2008; ZOUPP 2007; Košir 2008; Splošni del programa NIS 

2006) 

 Izobraţevalni 
program s 

prilagojenim 
izvajanjem in 

dodatno 
strokovno 
pomočjo: 

Prilagojen 
izobraţevalni 

program z niţjim 
izobrazbenim 
standardom: 

 

Posebni program 
vzgoje in 

izobraţevanja: 

Izobrazbeni 

standard 

Zagotavlja  
otrokom s 
posebnimi 
potrebami 

moţnost, da si 
pridobijo 

enakovreden 
izobrazbeni 
standard. 

Otroci ne morejo 
doseči 

izobrazbenega 
standarda po 

izobraţevalnem 
programu 

osnovnošolskega 
izobraţevanja 
temveč ima 

program svoje 
standarde 

znanja. 

Nima predpisanih 
standardov 

znanja. 

Izvajalci Šole v rednih 
oddelkih. 

Šole v rednih 
oddelkih ali v 

oddelkih s 
prilagojenimi 

programi, šole 
oziroma 

podruţnice šol, ki 
so ustanovljene 

oziroma 
organizirane za 

izvajanje teh 
programov in 

zavodi za vzgojo 
in izobraţevanje 

otrok s posebnimi 
potrebami. 

Izvajajo šole 
oziroma 

podruţnice šol, ki 
so ustanovljene 

oziroma 
organizirane za 

izvajanje 
prilagojenih 
programov 

izobraţevanja in 
posebnega 

programa vzgoje 
in izobraţevanja 

ter 
socialnovarstveni 

zavodi. 

Leta 
obveznega 
izobraţevanja 

9 let. 9 let. 9 let. 
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(nadaljevanje tabele 1) 

 

Izobraţevalni 
program s 

prilagojenim 
izvajanjem in 

dodatno 
strokovno 
pomočjo: 

Prilagojen 
izobraţevalni 

program z niţjim 
izobrazbenim 
standardom: 

 

Posebni program 
vzgoje in 

izobraţevanja: 

Moţnost 
nadaljnjega 
izobraţevanja 

Po Pravilniku o 
vpisu v srednje 

šole. 

Niţje poklicno 
izobraţevanje (po 

uspešno 
dokončani le-tej 

lahko tudi srednje 
poklicno 

izobraţevanje), 
vendar takrat več 
niso usmerjeni kot 

dijaki z laţjo 
motnjo v 

duševnem 
razvoju). 

Moţnost 
podaljšanja 

izobraţevanja po 
posebnem 

programu do 
26ega leta. 

Predmetnik 

- Slovenščina 
- matematika 

- tuj jezik 
- likovna vzgoja 

- glasbena 
vzgoja 

- geografija 
- zgodovina 

- naravoslovje 
- tehnika in 
tehnologija 
- športna 

vzgoja 
- gospodinjstvo 
- drţavljanska 
in domovinska 

vzgoja ter 
etika 

- izbirni 
predmeti 

- spoznavanje 
okolja 

- naravoslovje 
in tehnika 
- kemija 

- biologija 
- fizika 

- slovenščina 
- tuj jezik 

- likovna vzgoja 
- glasbena vzgoja 

- matematika 
- naravoslovje 
- druţboslovje 

- športna vzgoja 
- socialno učenje 

- oddelčna 
skupnost 

- tehnika in 
tehnologija 

- gospodinjstvo 
- izbirna vsebina 

- razvijanje 
samostojnosti 

- splošna 
poučenost 

- gibanje in 
športna vzgoja 

- glasbena vzgoja 
- likovna vzgoja 
- delovna vzgoja 

- razvijanje in 
ohranjanje 

samostojnosti 
- kreativna znanja 

- rekreacija in 
šport 

- aktivno 
preţivljanje 

prostega časa 
- razvijanje 

aktivnega 
drţavljanstva 

- intimno ţivljenje 
in odnosi med 

spoloma 

- delovne in 
zaposlitvene 

tehnike 
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(nadaljevanje tabele 1) 

 

Izobraţevalni 
program s 

prilagojenim 
izvajanjem in 

dodatno 
strokovno 
pomočjo: 

Prilagojen 
izobraţevalni 

program z 
niţjim 

izobrazbenim 
standardom: 

 

Posebni 
program vzgoje 

in 
izobraţevanja: 

Merila za 
oblikovanje 
oddelkov 

O številu 
učencev v 

oddelku, kjer 
so usmerjeni 

učenci s 
posebnimi 
potrebami, 

odloči šolska 
strokovna 
skupina ob 

upoštevanju 
predloga 

komisije za 
usmerjanje 

(brez otrok s 
posebnimi 

potrebami – 28 
učencev). 

Prva triada – 8 
učencev 

Druga triada – 
10 učencev 

Tretja triada – 12 
učencev 

Prva stopnja - 6 
otrok 

Druga stopnja - 
7 otrok 

Tretja, četrta, 
peta stopnja - 8 

otrok 

Kader 

Učitelj, ki 
poučuje v tem 

razredu 
(razredni in 
predmetni 
učitelji) ter 
izvajalci 
dodatne 

strokovne 
pomoči 

(specialni in 
rehabilitacijski 

pedagog, 
socialni 

pedagog, 
pedagog, 
svetovalni 
delavec..). 

Specialni in 
rehabilitacijski 

pedagog. 

Specialni in 
rehabilitacijski 

pedagog. 
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4. KOMISIJE ZA USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI  

Kot ţe omenjeno, vsak predlog ali zahtevo za usmeritev pregleda 

komisija. Poznamo več vrst komisij, ki pa za nekatera področja svojega 

dela nimajo natančno določenih pravil, instrumentov za diagnosticiranje in 

poenotenega načina zapisovanja strokovnega mnenja. Obstaja pa 

pravilnik, v katerem so zapisani grobi okviri njihovega delovanja:   

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. 

(UL, št. 54, 2003, stran 6359) 

SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILNIKA  

Komisije za usmerjanje prve in druge stopnje obravnavajo otroke s 

posebnimi potrebami in jih usmerjajo v programe vzgoje in izobraţevanja v 

skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in tem 

pravilnikom, s predpisi, ki urejajo področje vrtcev, osnovnošolskega, 

poklicnega, strokovnega ter splošnega srednjega izobraţevanja, zakonom 

o financiranju vzgoje in izobraţevanja in upoštevajoč pravila strok. 

(2. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

 

4.1. USMERJANJE V PROGRAME VZGOJE IN 

IZOBRAŢEVANJA 

Komisije za usmerjanje usmerjajo otroke s posebnimi potrebami v 

programe vzgoje in izobraţevanja upoštevaje:  

- otrokovo doseţeno raven razvoja 

- zmoţnost za učenje 

- doseganje standardov znanja 

- etiologijo 

- prognozo glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje  
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in pri tem upoštevajo kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.  

(5. člen Pravilnika o delu komisij 2003) 

 

4.2. KOMISIJE ZA USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Komisija prve stopnje: 

Komisije za usmerjanje prve stopnje delujejo pri Zavodu in imajo sedeţe 

pri območnih enotah Zavoda. Delo komisije prve stopnje vodi in organizira 

predsednik komisije prve stopnje. 

(16. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 

2007) 

Komisija druge stopnje: 

Komisije za usmerjanje druge stopnje delujejo pri Ministrstvu, pristojnem 

za šolstvo. Delo komisije vodi in organizira predsednik komisije druge 

stopnje 

(17. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 

2007) 

 

 

Senat komisije prve oziroma druge stopnje: 

Komisije prve oziroma druge stopnje delujejo v senatih. Predsednik 

komisije prve oziroma druge stopnje določi predsednika senata prve 

oziroma druge stopnje in člane senata izmed članov komisije prve oziroma 

druge stopnje, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje otroka. 
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Senat deluje v sestavi treh članov ( z najmanj petimi leti delovnih 

izkušenj): 

- defektolog 
- psiholog 

- zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine 

Senat deluje tudi v širši sestavi, če je to potrebno zaradi vrste in stopnje 

otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje in zahtevnosti obravnave. 

(19. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 

2007) 

Za predsednika komisije je lahko imenovan defektolog, psiholog, zdravnik 

specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine z najmanj petimi 

leti delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju, za predsednika 

druge stopnje pa tudi zdravnik druge ustrezne specialnosti z najmanj pet 

let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju. 

(22. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 

2007) 

 

 Naloge predsednika senata: 

- vodi in organizira delo senata in skrbi za pripravo strokovnega 

mnenja in predhodnega mnenja 

- na osnovi pregleda strokovne dokumentacije in poročila vrtca, šole 

ali zavoda o otroku, sodeluje pri pripravi strokovnega mnenja 

- predlaga predsedniku komisije prve oziroma druge stopnje širšo 

sestavo senata 

- predlaga sodelovanje vzgojitelja ali učitelja, ki izvaja vzgojno 

izobraţevalno delo z otrokom 

- predlaga sodelovanje predstavnika centra za socialno delo, kadar 

se usmerja otroka s čustvenimi ali vedenjskimi motnjami 

- predlaga razgovor z vlagateljem in morebitni razgovor z otrokom in 

pregled otroka 
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- po posvetu s predsednikom komisije prve oziroma druge stopnje 

opravi tudi diagnostični pregled in pripravi poročilo o pregledu 

- preveri, kateri vrtec, šola oziroma zavod, v katerega se bo otrok 

vključil s seznama vrtec, osnovnih šol, gimnazij, poklicnih in 

strokovnih šol, srednjih tehniških in srednjih strokovnih šol, 

zavodov, lahko zagotovi pogoje za vzgojo in izobraţevanje 

posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami 

- po potrebi predlaga pridobitev dodatne dokumentacije od vzgojno 

izobraţevalnih, socialnih, zdravstvenih in drugih institucij v skladu z 

zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov 

- po potrebi poda obrazloţitev strokovnega mnenja oziroma 

predhodnega mnenja 

- o delu senata vodi dokumentacijo, ki se hrani na sedeţu komisije 

prve oziroma druge stopnje 

- se udeleţuje izobraţevanj s področja usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami 

(26. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 

2007) 

Naloge članov senata 

- na osnovi pregleda strokovne dokumentacije sodeluje pri pripravi 

strokovnega mnenja 

- na predlog predsednika komisije prve oziroma druge stopnje opravi 

tudi diagnostični pregled in pripravi poročilo o pregledu 

- o svojem delu vodi dokumentacijo, ki se hrani na sedeţu komisije 

prve oziroma druge stopnje 

- v postopku priprave strokovnega mnenja lahko sodeluje tudi z 

vlagateljem, vrtci, šolami in drugimi zavodi 

- se udeleţuje izobraţevanj s področja usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami 

(27. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 

2007) 
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4.3. STROKOVNO MNENJE 

Strokovno mnenje: 

Senat prve stopnje pripravi strokovno mnenje na podlagi: 

- strokovne dokumentacije 

- poročila vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje 

- mnenje vrtca, šole ali zavoda, v katerega naj bi bil otrok s 

posebnimi potrebami vključen, o izpolnjevanju kadrovskih, 

prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenja 

drugih institucij  

- razgovora z vlagateljem oziroma otrokom, če je potreben 

- pregled otroka, če je za to potreba 

Senat druge stopnje izdela mnenje na podlagi: 

- dokumentacije komisije prve stopnje 

- dodatne dokumentacije vzgojno-izobraţevalnih, zdravstvenih in 

drugih institucij v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov, če je to potrebno 

- pregled otroka, če je za to potreba 

(29. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 

2007) 

 

Senat je pri pripravi strokovnega mnenja dolţan upoštevati: 

- določbe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in tega 

pravilnika ter stroko s področja usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami 

- kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, v skladu s kriteriji iz prejšnje alineje 

- predpise s področja vzgoje in izobraţevanja, zdravstva in 

socialnega varstva 
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Strokovno mnenje mora biti izčrpno, utemeljeno in skladno z dejanskim 

stanjem otroka. 

(30. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 
2007) 

Senat mora izdelati strokovno mnenje v roku od 90 dneh od dneva, ko 

Zavod prejme obvezno dokumentacijo. 

(31. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 
2007) 

Sestavine strokovnega mnenje: 

Strokovno mnenje vključuje: 

- program vzgoje in izobraţevanja, v katerega se otrok usmerja, 

oziroma obrazloţeno ugotovitev, da usmeritev ni potrebna 

- vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 

- vrtec,šola oziroma zavod, ki zagotavlja pogoje za vzgojo in 

izobraţevanje otroka 

- datum vključitve v vrtec, šolo oziroma zavod 

če je potrebno, tudi: 

- obseg, vrsto in način ter izvajalca dodatne strokovne pomoči 

- pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program, 

prilagoditev prostora in opreme ter druge pogoje  

- občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno 

oviranem otroku 

- zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative 

- prehajanje med programi 

- vključitev v podaljšano bivanje od 7. do 9. razreda 

- pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 

otrokovega bivališča od šole 

- rok za preverjanje ustreznosti usmeritve 

- usmeritev v program osnovnošolskega izobraţevanja, ki se 

organizira na domu oziroma v zasebnem zavodu. 

(32. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delu komisij 
2007) 
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4.4. STROKOVNA DOKUMENTACIJA 

Strokovna dokumentacija so 

- pedagoška (poročila o otroku na obrazcu, druga poročila strokovnih 

delavcev vrtca, šole oziroma zavoda, ki ga otrok obiskuje ter 

poročila iz zbirke podatkov o otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma 

svetovanje) 

- defektološka in psihološka (strokovne interpretacije diagnostičnih 

postopkov, postopkov pomoči in mnenja, ki jih posreduje 

strokovnjak institucije, v kateri je bil otrok defektološko oziroma 

psihološko obravnavan) 

- socialna (poročila in mnenja, ki jih center za socialno delo pripravi 

za potrebe usmerjanja otroka) 

- medicinska (zdravstvena dokumentacija otroka, ki vsebuje 

zdravniške izvide in druga poročila zdravnikov posameznih strok in 

drugih strokovnjakov s področja zdravstva) 

 

in druga poročila, ki jih Zavod pridobi od ustreznih institucij na podlagi 

predpisov, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in 

predpisov s področja vzgoje in izobraţevanja, zdravstva in socialnega 

varstva. 

(34. člen, 34.a člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

delu komisij 2007) 
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4.5. PREVERJANJE USTREZNOSTI USMERITVE 

Pogosto se dogaja, da enkratna usmeritev otroka s posebnimi potrebami 

ni dovolj. Bodisi zaradi spremembe ravni izobraţevanja, bodisi zaradi 

bistvenih sprememb okoliščin je potrebno usmeritev otroka spremeniti.  

 

Vse osnovne šole, ki vsem otrokom nudijo moţnost doseganja minimalnih 

standardov znanja, naj pomoč otrokom z učnimi teţavami nudila v obliki 

petstopenjskega modela pomoči.  

Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli teţave pri učenju, razlikujemo pet 

osnovnih stopenj pomoči: 

1. Pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem 

pouku ter v okviru podaljšanega bivanja. 

2. Pomoč šolske svetovalne sluţbe in/ali mobilne specialno 

pedagoške sluţbe. 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč (specialni pedagogi, 

učitelji, svetovalni delavci). 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Če je pomoč zagotovljena na vseh štirih stopnjah, pa učenec z 

izrazitejšimi specifičnimi učnimi teţavami potrebuje več pomoči in 

prilagoditev, se otroka usmeri v izobraţevalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Če otrok v izobraţevalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ne dosega minimalnih standardov znanja, potem je 

potrebno preveriti ustreznost usmeritve v program. Če komisija oceni, da 

je otrok v programu, ki je zanj prezahteven, potem lahko otroka usmeri v 

izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom.  

V primeru, da otrok v izobraţevalnem programu z niţjim izobrazbenim 

standardom ne dosega minimalnih standardov znanja, potem je tudi v tem 

primeru potrebno preveriti ustreznost usmeritve v program. Če komisija 
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oceni, da je otrok v programu, ki je zanj prezahteven, potem lahko otroka 

usmeri v posebni program vzgoje in izobraţevanja. 

 

Motnja v duševnem razvoju je stanje počasnega razvoja intelekta, kjer 

zdravila nimajo nikakršnega učinka. (http://www.zveza-sozitje.si/razlike-

med-dusevnimi-boleznimi-in-motnjami-v-dusevnem-razvoju.html). Ko 

komisija enkrat oceni otrokovo funkcioniranje in pregleda vso strokovno 

dokumentacijo, naj bi takrat ugotovila stopnjo otrokovih posebnih potreb. 

Ali gre za primanjkljaje na posameznih področjih učenja ali pa za motnje v 

duševnem razvoju. In ta diagnoza ali usmeritev bi morala veljati za 

pravilno (kar zadeva izobraţevanja na isti ravni izobraţevanja). Res pa je, 

da stopnja motnje v duševnem razvoju ni enaka vse ţivljenje (še posebej 

velja za otroke v predšolskem obdobju in za otroke z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju)  

Najbolj delikatna oziroma sporna za diagnosticiranje je skupina otrok z 

laţjo motnjo v duševnem razvoju, kajti prepogosteje se dogaja, da so 

otroci, po nekaj letnem izobraţevanju v programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, usmerjeni v prilagojeni 

izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom, pa tudi obratno, 

da so otroci, ki so se izobraţevali v programih s prilagojenim 

izobraţevalnim programom z niţjim izobrazbenim standardom, kasneje v 

srednješolskem obdobju usmerjeni v srednješolske programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Otroci z motnjo v duševnem razvoju se v našem sistemu vzgoje in 

izobraţevanja ne morejo vključiti v program redne osnovne šole v sistemu 

usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Če je otrok ocenjen kot otrok z 

laţjo, zmerno, teţjo ali teţko motnjo v duševnem razvoju pomeni, da ne 

more biti usmerjen v program redne osnovne šole, niti ne v program redne 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo.  

(http://www.zveza-sozitje.si/razlike-med-dusevnimi-boleznimi-in-motnjami-

v-dusevnem-razvoju.html). 

http://www.zveza-sozitje.si/razlike-med-dusevnimi-boleznimi-in-motnjami-v-dusevnem-razvoju.html
http://www.zveza-sozitje.si/razlike-med-dusevnimi-boleznimi-in-motnjami-v-dusevnem-razvoju.html
http://www.zveza-sozitje.si/razlike-med-dusevnimi-boleznimi-in-motnjami-v-dusevnem-razvoju.html
http://www.zveza-sozitje.si/razlike-med-dusevnimi-boleznimi-in-motnjami-v-dusevnem-razvoju.html
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Zaradi napačnega razumevanja integracije/inkluzije v našem šolskem 

sistemu je nekaj otrok z motnjo v duševnem razvoju tudi pri nas vključenih 

v programe redne osnovne šole. Tako sta pri nas vključeni predvsem dve 

skupini otrok z motnjo v duševnem razvoju: 

1) Otroci, ki niso ustrezno odkriti in so bili vpisani v osnovno šolo kot 

šoloobvezni otroci. 

2) Otroci, ki jih je komisija usmerila v program z niţjim izobrazbenim 

standardom ali v posebni program vzgoje in izobraţevanja, pa so 

se starši pritoţili na drugostopenjsko komisijo za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami (v času, ko se rešuje pritoţba). 

Ti otroci zato niso deleţni ustrezne strokovne pomoči ali pa imajo te 

pomoči premalo, hkrati pa se učijo po programu, ki zanje ni ustrezen.  

(http://www.zveza-sozitje.si/solsko-obdobje.html) 
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5. STALIŠČA UČENCEV OB PREŠOLANJU IZ PROGRAMA 

REDNE OSNOVNE ŠOLE V PROGRAM Z NIŢJIM 

IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

Jurišičeva (2003) je izvedla raziskavo, v katero je bilo zajetih 88 učencev 

osnovnih šol s prilagojenim programom. 59 učencev je obiskovalo 5. ali 

višji razred, 29 učencev pa je bilo srednješolcev. V raziskavi je bilo 43 

deklic in 45 dečkov. Povprečna starost vseh učencev je bila 14,6 let. 

Za boljšo nazornost sem podatke iz raziskave uredila v tabele in grafe: 

Tabela 2: Število učencev udeleţenih v raziskavi 

Stopnja Število 

Višja stopnja 59 

Srednja šola 29 

 

9 otrok je začelo šolanje v prilagojenem programu ţe v prvem razredu. 8 

otrok je pričelo s šolanjem v prilagojenem programu med šolskim letom 

prvega razreda, 15 otrok v drugem razredu, 15 otrok v tretjem razredu, 16 

otrok v četrtem razredu, 12 otrok v petem razredu, 11 otrok v šestem 

razredu in 2 otroka v sedmem razredu.  

Tabela 3: Število otrok, ki so pričeli izobraţevanje v prilagojenem 

programu 

Začetek šolanja v prilagojenem 
programu (nižji izobrazbeni 

standard) 
Število 

v 1. razredu 9 

med prvim razredom 8 

v 2. razredu 15 

v 3. razredu 15 

v 4. razredu 16 

v 5. razredu 12 

v 6. razredu 11 

v 7. razredu 2 



Strgar.T.: Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev. Diplomsko 
delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta,2012 

42 

 

33,3% otrok je začelo šolanje v prilagojenem programu brez ponavljanja 

na redni osnovni šoli, 46,6% otrok je ponavljalo enkrat, 18,2% otrok je 

ponavljalo dvakrat in 2,3% otrok je ponavljalo trikrat. 

Graf 1: Strukturni odstotek otrok, ki so/niso ponavljali razreda v redni 

osnovni šoli 

V raziskavi je avtorica otrokom postavljala različna vprašanja v zvezi z 

njihovim počutjem, o stališču staršev pri spremembi programa, o vzrokih 

za teţave, o izboljšanju po prešolanju ipd. Odgovori so bili sledeči 

(predstavljam statistiko odgovorov glede na pomembnost): 

64,8% otrok je čutilo negativna čustva v zvezi s prešolanjem (39,8% je 

imelo bojazen pred novo okoliščino). 18,3% otrok je čutilo olajšanje. 

Tabela 4: Čustva otrok ob prešolanju 

Čustva Strukturni odstotek 

Negativna 64,8% 

Pozitivna (olajšanje) 18,3% 
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46% otrok so starši opogumljali, 17,1% otrok meni, da so razočarali starše 

in so na njega jezni, 11,4% otrok pravi, da so starši prešolanju 

nasprotovali. 

Tabela 5: Mnenja otrok o odzivu staršev ob prešolanju 

Mnenja otrok Strukturni odstotek 

Opogumljanje  46% 

Razočaranja staršev, jeza 17,1% 

Nasprotovanje prešolanju 11,4,% 

 

48,9% otrok pravi, da ima izredno negativne izkušnje iz redne osnovne 

šole (zasmehovanja, zbadanja, pretepi), 22,7% pa pozitivne (sošolci so jim 

pomagali, opogumljali, bili do njih prijateljski). 

Tabela 6: Čustva otrok iz izobraţevanja v redni osnovni šoli 

Čustva Strukturni odstotek 

Negativna 48,9% 

Pozitivna 22,7% 

 

53,4% otrok meni, da so bili prešolani, ker so imeli teţave in je bila redna 

osnovna šola za njih prezahtevna, 3,4% otrok meni, da so bili prešolani, 

da bi jim bilo bolje, 10,2% otrok meni, da so bili prešolani zaradi učiteljev iz 

redne osnovne šole, 11,4% otrok meni, da so bili prešolani, ker se niso 

dovolj potrudili (so bili leni), 5,6% otrok našteva druţinske razloge. 

Tabela 7: Mnenja otrok o vzroku prešolanja 

Vzrok  Strukturni odstotek 

Teţave, prezahtevnost 53,4% 

Premajhen trud 11,4% 

Zaradi učiteljev iz OŠ 10,2% 

Druţinski razlogi 5,6% 

Da bi jim bilo bolje 3,4% 
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27,5% otrok pravi, da imajo teţave, ker so leni, 21% krivi zdravstvene 

dejavnike (prezgodnji porod, zlomljena noga..), 10% pravi, da so se takšni 

rodili, 10% otrok pravi, da imajo slabši spomin oziroma zmanjšane 

moţnosti za učenje. 

Tabela 8: Mnenja otrok o vzroku njihovih teţav 

Vzrok  Strukturni odstotek 

Lenoba 27,5% 

Zdravstveni dejavniki 21% 

Takšni so se rodili 10% 

Slabši spomin 10% 

 

Na vprašanje, kako so se njihove teţave sedaj izboljšale, odgovarjajo: 

39,8% otrok pravi, da se je stanje izboljšalo, 26,1% otrok pravi, da se 

teţave postopoma popravljajo, 12,5% otrok pravi, da bodo imeli teţave 

vse ţivljenje. 

Tabela 9: Mnenja o izboljšanju teţav 

Spreminjanje težav Strukturni odstotek 

Izboljšanje 39,8% 

Postopno popravljanje 26,1% 

Teţave bodo vedno prisotne  12,5% 

 

Nato jim je avtorica članka postavila zelo zanimivo vprašanje: Če bi lahko 

izbirali, katero šolo bi obiskovali (redno osnovno šolo, osnovno šolo s 

prilagojenim programom). 

45,5% otrok bi raje obiskovalo osnovno šolo s prilagojenim programom 

(20% navaja razlog, da je šola laţja in boljša, 9,1% navaja vrstnike), 

46,5% otrok pa bi raje obiskovalo redno osnovno šolo (35% navaja razlog 

večjo moţnost izbire poklica). 
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Graf 2: Strukturni odstotek otrok o preferenci programa 

 

Vsi otroci pa so bili enotni v tem, da so na to vprašanje teţko odgovorili, 

češ, da ni preprosta izbira. Tudi če pogledamo odstotke vidimo, da večjih 

razlik med obema odgovoroma ni. 

42% otrok svojim prijateljem in vrstnikom ne pove, da obiskujejo osnovno 

šolo s prilagojenim programom, 36,4% otrok svojim prijateljem in 

vrstnikom pove, 11,4% otrok nekaterim prijateljem pove, nekaterim ne. 

10,4% otrok pravi, da se nihče z njem o tem ne pogovarja in ga o tem ne 

sprašujejo. 

Tabela 10: Pogovarjanje s prijatelji in vrtniki o obiskovanju OŠPP 

Odkritost otrok o obiskovanju 
OŠPP 

Strukturni odstotek 

Odkriti 42% 

Neodkriti  36,4% 

Nekaterim povedo, drugim ne  11,4% 

Nihče se z njem o tem ne pogovarja 10,4% 

 

Otroke so tudi vprašali, kaj menijo, kakšno je mnenje njihovih vrtnikov o 

osnovni šoli s prilagojenim programom. 

59,1% otrok misli, da imajo negativno mnenje o tej šoli, programu (otroke 

iz Zavoda za usposabljanje Janeza Levca imenujejo »levci«), 18,2% otrok 

Šola, ki bi jo lahko izbral, če bi lahko 
izbiral

raje OŠPP

raje ROŠ

45,5%46,5%
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meni, da njihovi vrstniki ne vedo ničesar o osnovni šoli s prilagojenim 

programom, 5,7% otrok meni, da vrstniki mislijo, da je ta šola v redu.  

Tabela 11: Mnenja otrok o mnenju vrstnikov glede njihovega 

izobraţevanja: 

Mnenje Strukturni odstotek 

Negativno mnenje 59,1% 

O OŠPP ne vedo ničesar 18,2% 

Pozitivno mnenje 5,7% 

 

Osebni vtis o razpetem šolanju med ROŠ in OŠPP bi za omenjeno 

skupino otrok strnila takole: v obdobju, ko so učenci v ROŠ, imajo teţave 

zaradi svojih posebnih potreb ali motenj  te trajajo predvsem od začetka 

do konca pouka. Isti otroci so popoldne, po pouku, »običajni, normalni, 

zdravi, čisto v redu« brez posebnih motenj. V obdobju šolanja na OŠPP 

postanejo »običajno, normalni, uspešni, povprečni« v času pouka. Isti 

otroci tokrat postanejo »moteni, neumni in prizadeti« popoldne, po koncu 

pouka med svojimi vrstniki. Vsakemu laiku bi se zdelo čudno, da imamo 

opraviti s posebnimi potrebami ali motnjami, ki se enkrat pojavljajo zgolj 

dopoldne, drugič pa zgolj popoldne. Tistim, ki urejajo šolski sistem, se 

potem zdi, da je šolanje za učence v OŠPP primernejše, ker merijo uspeh 

šolanja zgolj dopoldne.  

(Jurišič, 2003, str.48) 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. PROBLEM 

Postopek usmerjanja v program poteka tako, da komisija za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami na podlagi različne dokumentacije ter 

razgovora s starši in otrokom izda strokovno mnenje, v katerem je 

podrobneje zapisano v kater program naj se otrok vključi in kakšne so 

njegove motnje. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so usmerjeni v 

izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom ali pa v posebni 

program vzgoje in izobraţevanja. Otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja pa v prilagojen izobraţevalni program z dodatno 

strokovno pomočjo. Pogosto se kasneje izkaţe, da so otroci usmerjeni v 

neustrezen program in potrebna je sprememba usmeritve. V raziskovanju 

me je zanimalo predvsem to, kakšna je ustreznost usmeritve in v katerem 

razredu (triadi) so otroci najpogosteje prešolani iz enega programa v drug 

program. 

 



Strgar.T.: Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev. Diplomsko 
delo. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta,2012 

48 

 

2. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Zanimalo me je število prešolanih otrok iz ROŠ v OŠ NIS in iz OŠ NIS v 

PPVI (pregled strokovnih mnenj) ter kakšna je struktura vseh 

obravnavanih usmeritev v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami Novo mesto 2, ki deluje v Krškem, kakšne so poti šolanja 

posameznih učencev (pregled matičnih listov). Na podlagi katerih 

diagnostičnih postopkov je otrok usmerjen v program, ki se v velikih 

primerih izkaţe za zanj neustreznega. Strnjeno me je zanimalo naslednje: 

- Ugotoviti število in program usmerjenih otrok usmerjenih pri Komisiji 

za usmerjanje Novo mesto 2. 

 

- Poiskati triado, v katero so najpogosteje prešolani otroci iz redne 

osnovne šole v izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim 

standardom. 

 

- Poiskati stopnjo, v katero so najpogosteje prešolani otroci iz 

izobraţevalnega programa z niţjim izobrazbenim standardom  v 

posebni program vzgoje in izobraţevanja. 

 

- Poiskati število in odstotek otrok, ki so obiskovali vse tri omenjene 

programe. 

 

- Ugotoviti, ali število prvih in ponovnih usmeritev v programe 

narašča ali pada. 

 

- Ugotoviti povprečno starost otrok pri prešolanju v drug program. 

 

- Poiskati število in odstotek otrok, ki so zaključili izobraţevalni 

program z niţjim izobrazbenim standardom in se nato šolali v 

posebnem programu vzgoje in izobraţevanja. 
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3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

o RV1: V kateri triadi so učenci najpogosteje prešolani v drug 

program? 

o RV2: Koliko usmeritev iz enega programa v drugega je 

izvedla komisija za usmerjanje v letu 2011? 

o RV3: Kolikokrat lahko /mora otrok ponavljati razred, preden 

ga prešolajo? 

o RV4: Katere diagnostične postopke uporablja komisija za 

usmerjanje (natančneje, katere diagnostične postopke 

uporabljajo člani komisije za usmerjanje – specialni in 

rehabilitacijski pedagogi? 

 

 H1: otroci so najpogosteje prešolani iz redne osnovne šole v 

osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi triadi 

 H2: otrok, ki sedaj obiskujejo posebni program vzgoje in 

izobraţevanja in so v preteklosti obiskovali redno osnovno 

šolo je več kot 10% 

 H3: otroci so najpogosteje prešolani iz osnovne šole s 

prilagojenim programom v posebni program vzgoje in 

izobraţevanja v prvi triadi 

 H4: prešolanih otrok v drug program (v isti ravni 

izobraţevanja) v letu 2011 je manj kot 10% 
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4. METODOLOGIJA 

 

Vse tri dele empirične raziskave sem izvedla po deskriptivni in kavzalno-

neeksperimentalni metodi. 

4.1. RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskavo sem izvedla na naslednjih vzorcih: 

- 44 šol v Sloveniji kjer izvajajo izobraţevalni program z niţjim 

izobrazbenim standardom in/ali posebni program vzgoje in 

izobraţevanja (svetovalne sluţbe) 

- 194 strokovnih mnenj o usmeritvi v program izdanih v letu 2011 pri 

Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Novo mesto 2 

(individualno pregledovanje) 

- 60 učencev OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (individualno 

pregledovanje) 

 

4.2. MERSKI INSTRUMENTI 

Vsebinsko formalne značilnosti: 

a. Anketa svetovalnim sluţbam šol, kjer izvajajo programe z 

niţjim izobrazbenim standardom in/ali posebni program 

vzgoje in  izobraţevanja 

Anketa je zahtevala informacije o spolu, izobrazbi ter letih delovnih 

izkušenj anketiranca. Prav tako me je zanimalo število otrok v 

OŠPP in PPVI ter informacije o številu prešolanih otrok. 

Anketiranec je odgovore izpolnjeval v anketo ali pa izbral ponujene 

odgovore.  

(Priloga 1) 
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S tem načinom zbiranja podatkov je verjetnost objektivnosti visoka, 

saj nobeno od vprašanj ni terjalo subjektivnega odgovora v kolikor 

je bila prisotna korektnost pri izpolnjevanju (analiza dokumentov 

oziroma informacije o statistiki posamezne šole). 

b. Analiza dokumentov (matičnih listov) učencev OŠ dr. Mihajla 

Rostoharja Krško 

Pri tem načinu zbiranja podatkov sem pregledala vse matične liste 

učencev omenjene šole in si zabeleţila število let in končan razred v ROŠ 

in/ali OŠ NIS in/ali PPVI. Podatke sem vnašala v naprej pripravljeno tabelo 

(priloga 2 in 3). 

c. Analiza dokumentov (strokovnih mnenj) usmeritev v letu 

2011 Komisije za usmerjanje Novo mesto 2 v Krškem 

V tem delu empiričnega raziskovanja pa sem analizirala vsa strokovna 

mnenja, ki so bila izdana pri Komisij za usmerjanje Novo mesto 2 v 

Krškem. V vsakem strokovnem mnenju sem pregledala program, v 

katerega se otrok usmeri, in program v katerem se trenutno izobraţuje 

(priloga 4).  

 

4.3. POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Organizacija zbiranja podatkov: 

a. Ankete sem poslala preko elektronske pošte vsem šolam v 

Sloveniji, ki izvajajo OŠ NIS in/ali PPVI. Anketa je bila 

namenjena svetovalnim sluţbam na šolah, za izpolnjevanje 

pa so imeli 3 tedne časa (po preteku roka sem ponovno 

poslala anketne vprašalnike ter prosila šole, ki jih so takrat 

niso izpolnile, da to storijo). Anketa je bila časovno 

zastavljena tako, da je zahtevala 30min reševanja. 
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b. Analiza dokumentov (matičnih listov) učencev osnovne šole 

dr. Mihajla Rostoharja Krško, za kar smo potrebovali 

pribliţno 4 ure. 

c. Analiza dokumentov (strokovnih mnenj) učencev, ki so bili 

usmerjeni v letu 2011 pri Komisij za usmerjanje Novo mesto 

2 v Krškem, kar je terjalo pribliţno 3 ure. 

 

4.4. SPREMENLJIVKE 

- spol anketirancev 

- izobrazba anketirancev 

- število let delovnih izkušenj 

- število vpisanih otrok v šolskem letu 2010/2011 

- število prešolanih otrok iz redne osnovne šole v osnovno šolo s 

prilagojenim programom 

- triada v osnovni šoli s prilagojenim programom 

- število prešolanih otrok iz osnovne šole  s prilagojenim programom 

v posebni program vzgoje in izobraţevanja 

- stopnja v posebnem programu vzgoje in izobraţevanja 

- število neposredno prešolanih otrok iz redne osnovne šole v 

posebni program vzgoje in izobraţevanja 

- triada v osnovni šoli in stopnja v posebnem programu 

- število posredno prešolanih otrok iz redne osnovne šole v posebni 

program vzgoje in izobraţevanja 
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4.5. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem statistično analizirala in izračunala: 

 absolutne frekvence, 

 strukturne odstotke, 

 veriţne indekse, 

 geometrijske sredine veriţnih indeksov, 

 χ2 preizkus (hipoteza enake verjetnosti). 
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5. REZULTATI 

 

a) ŠTEVILO PREŠOLANIH OTROK V SLOVENIJI 

Število vseh prešolanih otrok v šolah v Sloveniji, kjer izvajajo 

program z niţjim izobrazbenim standardom in posebni program 

vzgoje in izobraţevanja. 

Število poslanih anket: 44 

Število prejetih anket: 18 

Število ustrezno izpolnjenih anket: 10 

Tabela 12: Rezultati ankete šol v Sloveniji 

 

Š
t 

o
tr

o
k
 

N
IS

 

Š
t 

o
tr

o
k
 

P
P

V
I 

Iz
 R

O
Š

 v
 

N
IS

 

Triada 

Iz
 N

IS
 v

 

P
P

V
I 

Stopnja 
Iz

 R
O

Š
 v

 

P
P

V
I 

Razred, 
stopnja 

Iz
 R

O
Š

, 

N
IS

 v
 

P
P

V
I Razred, 
razred, 
stopnja 

1 26 31 6 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0  1 1,2,2 

2 19 20 3 1 2 O 1 0 0 0 1 0 0  0  

3 14 10 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 
Razvo-
jni vrtec 

1 3,6,3 

4 55 33 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0  1 0,6,3 

5 7 11 1  1  1 1 0 0 0 0 0  0  

6 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  

7 11 19 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
0,1 

0  
3,2 

8 45 33 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0  0  

9 13 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  0  
10 33 11 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0  0  

  
Ta del raziskave ni pokazal nobenih rezultatov, s katerimi bi lahko 

posplošila na celotno Slovenijo. Ţe samo odstotek ustrezno 

izpolnjenih anket je premajhen.  

Tabela 13: Število poslanih anket v slovenske šole 

 vrnjene ankete 18 

 nevrnjene ankete 26 

skupaj poslanih anket  44 
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Tabela 14: Število vrnjenih anket iz slovenskih šol 

 Pravilno izpolnjene ankete 10 

 Nepravilno izpolnjene ankete 8 

skupaj vrnjenih anket  18 

 

Graf 3: Struktura vrnjenih in izpolnjenih anket 

 

Kljub malemu številu vrnjenih in ustrezno izpolnjenih anket pa se pokaţe, 

da so v 10ih šolah 3je otroci, ki so obiskovali vse tri programe.  

 

59%
23%

18%41%

ŠTEVILO ANKET

nevrnjene ankete

pravilno izpolnjene ankete

napačno izpolnjene 
ankete
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b) ANALIZA ŠOLANJA UČENCEV OSNOVNE ŠOLE DR. MIHAJLA 

ROSTOHARJA KRŠKO 

Analiza let izobraţevanja otrok, ki trenutno obiskujejo OŠ NIS ali PPVI v 

OŠ. Dr. Mihajla Rostoharja Krško.  

 

Tabela 15: Učenci,  ki se v šolskem letu 2011/2012 izobraţujejo po 

programu z niţjim izobrazbenim standardom v OŠ dr. Mihajla Rostoharja 

Krško 

U
č
e
n
e
c
 

S
p
o
l 

Zaključen ROŠ 

L
e
to

 

ro
js

tv
a

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 2          2003 

2 2 0         2003 

3 1 0 0        2001 

4 2 1 0        2001 

5 1 1 1        2001 

6 2 1 1 0       2002 

7 1 1 1 0       2002 

8 1 1 1 0       2001 

9 2          1998 

10 2 1 1 0, 1       1999 

11 1 1 1 0       2000 

12 2 1 1 1 0      1999 

13 1 1 1 1 1      2000 

14 1 1 1 1       1999 

15 2 1 1 1 1 0,0     1998 

16 1 1 1 1 1 0     1997 

17 2 1 1 0       1998 

18 2 1 0,1 1 1 0     1997 

19 2 1 1        1998 

20 2 0,1 1 1 1      1997 

21 2 1 0        1998 

22 1          1997 

23 2          1996 

24 2 1 1 1 1 1 1    1997 

25 2 1 1 0,1 1 1     1996 

26 1 1 1 1 1 1     1997 
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Legenda: 

Spol:  

1 – ţenski spol 
2 – moški spol 
 
 
Bela polja – število let v redni osnovni šoli (0, neuspešno zaključen razred, 
1 uspešno zaključen) 
 
Temno siva polja – leta izobraţevanj v programu z niţjim izobrazbenim 
standardom 
 
Svetlo siva polja – razred, ki ga otrok še ni obiskoval

 
 
Tabela 16: Število učencev glede na pričetek izobraţevanja v OŠ NIS 

 

 

 

 

 

 

 

Razred Število 
Strukturni 
odstotek 

1 4 15,4% 

2 1 3,8% 

3 5 19,2% 

4 7 26,9% 

5 3 11,5% 

6 5 19,2% 

7 1 3,8% 

8 0 0% 

9 0 0% 

Skupaj 26 100% 
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Graf 4: Struktura pričetka izobraţevanja otrok v OŠ NIS v OŠ dr. Mihajla 

Rostoharja Krško 

 

Iz grafa je razvidno, da je največji deleţ otrok (ki prične z obiskovanjem 

programa z niţjim izobrazbenim standardom) v 4. razredu (27%,), sledita 

mu 3. in 6. razred (19%). Deleţ otrok v 1. in 2. razredu je 15% oziroma 

4%.  

Povprečen razred pričetka obiskovanja je 3,8 = 4. 

Povprečen razred pričetka obiskovanja dečkov: 4,3; povprečen razred 

pričetka obiskovanja deklic: 4,6. 

Tabela 17: Struktura učencev po triadah:  

Triada fe % 

I. 10 38,5 

II. 15 57,7 

III. 1 3,8 

∑ 26 100 

χe
2 = 11,57 > χt

2 (df = 2; P = 0,01) = 9,21 

Statistično pomemben preizkus kaţe, da je po triadah različna struktura 

učencev. Dobra polovica jih je v drugi triadi, dobra tretjina v prvi triadi, v 

tretji tiradi pa jih je le 4 odstotke. 

15%
4%

19%

27%

12%

19%

4% 0% 0%

Struktura učencev, ki so izobraževanje v 
OŠ NIS začeli v enem izmed razredov:

1

2

3

4

5

6

7

8

razre
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Tabela 18: Starost učencev ob pričetku izobraţevanja v OŠ NIS 

  

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Struktura starosti učencev ob začetku izobraţevanja v OŠ NIS 

 

Iz grafa je razvidno, da je največji deleţ otrok (ki prične z obiskovanjem 

programa z niţjim izobrazbenim standardom) pri 9. letih (23%,), sledi mu 

deleţ pri 8. letih (19%). Deleţ otrok pri 6. letih je 15% oziroma 4%.  

Povprečna starost ob vpisu v program je 9,1 = 9. 

Povprečna starost dečkov ob vpisu : 9,1; povprečna starost deklic ob 
vpisu: 9,0. 
Povprečna starost (9 let) ustreza povprečnemu razredu (4. razred). 

15%
4%

19%

23%

12%

12%

15%

0% 0%

Struktura starosti učencev ob začetku 
izobraževanja v OŠ NIS

6

7

8

9

10

11

12

13

Starost Število učencev Strukturni 
odstotek 

6 4 15,4% 

7 1 3,8% 

8 5 19,2% 

9 6 23,1% 

10 3 11,5% 

11 3 11,5% 

12 4 15,4% 

13 0 0% 

14 0 0% 

Skupaj 26 100% 
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Tabela 19: Učenci, ki se v šolskem letu 2011/2012 izobraţujejo po 

posebnem programu vzgoje in izobraţevanja v OŠ dr. Mihajla Rostoharja 

Krško 
U

č
e
n
e
c
 

S
p
o
l 

Zaključen ROŠ Zaključen NIS 

L
e
to

 

ro
js

tv
a

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 1                   1996 

2 1          0,0         1997 

3 2                   1995 

4 1 1 1 0         0,0       1997 

5 2                   2000 

6 1                   2002 

7 1                   1999 

8 1                   1998 

9 1 0,0                  1999 

10 2                   2004 

11 1                   2003 

12 1                   2002 

13 1                   2004 

14 1                   2004 

15 2                   2002 

16 1                   2001 

17 2          0         2001 

18 2                   1999 

19 2 1 0         1 0       2000 

20 2          1 1 1 0      1998 

21 2                   1996 

22 2                   1992 

23 1          1 1 0,0,1 1 1  1 1 1 1990 

24 2          1 1 1 1 1  1 1 1 1994 

25 1          1 1 1 1 1  1 1 0 1994 

26 2          0         1995 

27 
2 

6x0, 
1 

0                
 1997 

28 2          0,1 1 1 1      1992 

29 2          0         1987 

30 1          1 1 1 1 1  1 0,1 0 1991 

31 1 1         1 1 1 1 1  1 1 0,0 1991 

32 2                   1990 

33 2                   1989 

34 2                   1992 
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Legenda: 

Spol:  

1 – ţenski spol 
2 – moški spol 

 

Bela polja – število let v redni 
osnovni šoli in v programu z 
niţjim izobrazbenim standardom 
(0, neuspešno zaključen razred, 1 
uspešno zaključen) 
Temno siva polja – razred, ki ga 
otrok ni obiskoval 

 

 

Tabela 20: Število otrok ki so se/niso izobraţevali v redni osnovni šoli in/ali 

v OŠ NIS 

Otroci Število Strukturni odstotek 

ki niso nikoli obiskovali ROŠ 19 55,9% 

nikoli ROŠ, 1 leto NIS 3 8,8% 

nikoli ROŠ, 2 leti NIS 1 2,9% 

nikoli ROŠ, 3 leta NIS 0 0% 

nikoli ROŠ, 4 leta NIS 1 2,9% 

nikoli ROŠ, 5 let NIS 1 2,9% 

nikoli ROŠ, 6 let NIS 0 0% 

nikoli ROŠ, 7 let NIS 0 0% 

nikoli ROŠ, 8 let NIS 2 5,9% 

nikoli ROŠ, 9 let NIS 1 2,9% 

nikoli ROŠ, 10 let NIS 1 2,9% 

1 leto ROŠ, nato NIS 1 2,9% 

2 leti ROŠ, nato NIS 1 2,9% 

2 leti ROŠ, brez NIS 1 2,9% 

3 leta ROŠ, nato NIS 1 2,9% 

8 let ROŠ, nato NIS (op.) 1 2,9% 

Skupaj: 34 100% 

(op. Učenec, ki je 8 let obiskoval redno osnovno šolo, je 6 krat ponavljal 1. 

razred. Ker pa je učenec Rom, obstaja moţnost, da otrok programa ni 

obiskoval in je bilo ponavljanje razreda formalnost) 
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Graf 6: Struktura šolanja otrok, ki se trenutno šolajo po posebnem 

programu vzgoje  in izobraţevanja 

  
 

Število učencev, ki so obiskovali oba programa: 3 (8,8%). 
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 Povprečno število let izobraţevanja v ROŠ: 0,24 let 

(opomba: za bolj natančno in verjetno izračunavanje sem učenca, ki se je 
8 let izobraţeval v ROŠ, izključila iz statističnega obdelovanja podatkov)  

 Povprečen zaključen razred v ROŠ: 0,12 razreda 

 Povprečno število let izobraţevanja v OŠ NIS: 1,8 let 

 Povprečen zaključen razred v OŠ NIS: 1,5 razreda 

 Povprečen zaključen razred otrok v OŠ NIS, ki so se v tem 

programu izobraţevali: 4,1 razreda 
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c) ANALIZA USMERITEV V LETU 2011, KI JIH JE IZDALA KOMISIJA 

ZA USMERJANJE NOVO MESTO 2 V KRŠKEM 

Tabela 21: Število usmeritev 

glede na spol 

Tabela 22: Strukturni odstotek 

usmeritev glede na spol

vrsta 
usmeritve 

deklice Dečki skupaj 

1 4 10 14 

2 1 2 3 

3 18 35 53 

4 1 0 1 

5 0 0 0 

6 0 1 1 

7 3 6 9 

8 0 0 0 

9 4 7 11 

10 0 2 2 

11 4 3 7 

12 0 1 1 

13 1 1 2 

14 5 5 10 

15 7 7 14 

16 3 2 5 

17 0 5 5 

18 0 0 0 

19 3 1 4 

20 0 0 0 

21 8 12 20 

22 0 0 0 

23 0 1 1 

24 1 2 3 

25 1 7 8 

26 0 1 1 

27 0 5 5 

-1 3 11 14 

Skupaj 67 127 194 

 

vrsta 
usmeritve 

deklice dečki Skupaj 

1 6% 7,9% 7,2% 

2 1,5% 1,6% 1,5% 

3 26,9% 27,6% 27,3% 

4 1,5% 0% 0,5% 

5 0% 0% 0% 

6 0% 0,8% 0,5% 

7 4,5% 4,7% 4,6% 

8 0% 0% 0% 

9 6% 5,5% 5,7% 

10 0% 1,6% 1% 

11 6% 2,4% 3,6% 

12 0% 0,8% 0,5% 

13 1,5% 0,8% 1% 

14 7,5% 3,9% 5,2% 

15 10,5% 5,5% 7,2% 

16 4,5% 1,6% 2,6% 

17 0% 3,9% 2,6% 

18 0% 0% 0% 

19 4,5% 0,8% 2,1% 

20 0% 0% 0% 

21 11,9% 9,4% 10,3% 

22 0% 0% 0% 

23 0% 0,8% 0,5% 

24 1,5% 1,6% 1,5% 

25 1,5% 5,5% 4,1% 

26 0% 0,8% 0,5% 

27 0% 3,9% 2,6% 

-1 4,5% 8,7% 7,2% 

skupaj 100% 100% 100% 
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Tabela 23: Legenda vrste usmeritve 

1 v redni vrtec z dodatno strokovno pomočjo 

2 v razvojni oddelek vrtec 

3 v osnovno šolo z dodatno strokovno pomočjo 

4 v osnovno šolo s prilagojenim programom (niţji izobrazbeni standard) 

5 v posebni program vzgoje in izobraţevanja 

6 v zavod 

7 v srednjo šolo z dodatno strokovno pomočjo 

8 v niţje poklicno izobraţevanje 

9 se ne usmeri 
 

10 
iz niţjega poklicnega izobraţevanja v niţje poklicno izobraţevanje z 
dodatno strokovno pomočjo 

11 
iz srednje šole v srednjo šolo z dodatno strokovno pomočjo, pa so ţe 
v redni osnovni šoli prejemali dodatno strokovno pomoč 

12 
iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v posebni 
program vzgoje in izobraţevanja 

13 
iz osnovne šole s prilagojenim programom v posebni program vzgoje 
in izobraţevanja 

14 
iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v osnovno šolo s 
prilagojenim programom 

15 ostane, kjer je 
 

16 
iz rednega vrtca z dodatno strokovno pomočjo v redno osnovno šolo 
z dodatno strokovno pomočjo 

17 
iz rednega vrtca z dodatno strokovno pomočjo v osnovno šolo s 
prilagojenim programom 

18 
iz razvojnega vrtca v redno osnovno šolo z dodatno strokovno 
pomočjo 

19 iz razvojnega vrtca v posebni program vzgoje in izobraţevanja 

20 iz razvojnega vrtca v osnovno šolo s prilagojenim programom 

21 
iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v srednjo šolo z 
dodatno strokovno pomočjo 

22 
iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v niţje poklicno 
izobraţevanje 

23 
iz osnovne šole s prilagojenim programom v niţje poklicno 
izobraţevanje 

24 
iz osnovne šole s prilagojenim programom v srednjo  šolo z dodatno 
strokovno pomočjo 

25 
iz osnovne šole s prilagojenim programom v niţje poklicno 
izobraţevanje z dodatno strokovno pomočjo 

26 
iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v niţje poklicno 
izobraţevanje z dodatno strokovno pomočjo 

27 3+2 (srednješolsko izobraţevanje) 

-1  strokovno mnenje ni bilo v otrokovi osebni mapi 
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Graf 7: Usmeritve izdane leta 2011 pri Komisiji za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami  - KOUPP Novo mesto 2 

 

 Usmeritve označene s števili od 1 do 9 predstavljajo usmeritev 

otroka, ki je bila v letu 2011 zanj prva. 

 Usmeritve označene s števili od 10 do 15 predstavljajo usmeritve 

otroka v drug program. 

 Usmeritve označene s števili od 16 do 27 predstavljajo usmeritve 

otroka zaradi spremembe ravni izobraţevanja. 
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Tabela 24: Vrsta usmeritve v program (glede na skupine) 

Vrsta usmeritve Število Strukturni odstotek 

Prve usmeritve (1-9) 92 47,4% 

Usmeritve v drug 
program (10 - 15) 

36 18,6% 

Usmeritve kot posledica 
spremembe ravni 
izobraţevanja 16 – 27) 

52 26,8% 

Manjkajoča strokovna 
mnenja 

14 7,2% 

Skupno: 194 100% 

 

Graf 8: Število in strukturni odstotki usmeritev v letu 2011 

 

Največ izdanih usmeritev je bilo torej prvih usmeritev v program (47%), 

sledijo usmeritve zaradi posledice spremembe ravni izobraţevanja 

(26,8%) ter usmeritve v drug program (18,6%). 
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V komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Novo mesto 2 pa 

sem dobila tudi podatke o številih usmeritev v preteklih letih: 

Tabela 25: Usmeritve izdane pri KOUPP Novo mesto 2 v preteklih letih 
L
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Š
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2011 195 108,9 187 118,4 34 52,3 221 99,1 

2010 179 84,8 158 117,0 65 83,3 223 
104,

7 

2009 211 86,5 135 103,1 78 67,8 213 86,6 

2008 244 / 131 / 115 / 246 / 

GV - 92,8 - 112,6 - 66,6 - 96,5 

(opomba: Do razlike med številom obravnavanih otrok in skupnim številom 

prvih ter ponovnih usmeritev pride zaradi letnega zamika izdaje usmeritev 

(otrok je prišel na obravnavo v letu 2010, usmeritev pa je bila izdana leta 

2011).) 
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Graf 9: Rast oziroma upadanje števila usmeritev 

 

Graf nam lepo kaţe naraščanje števila prvih usmeritev – torej je vsako leto 

usmerjenih več otrok, medtem ko število ponovnih usmeritev iz leta v leto 

upada. 
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6. INTERPRETACIJA 

Obstajata dve komisiji, ki presodita, kakšen program je najbolj ustrezen 

za otroka s posebnimi potrebami. To delo opravijo na podlagi 

razgovora s starši in otrokom, ter dobljene strokovne dokumentacije. 

Prva komisija predstavlja splošen postopek usmerjanja, druga komisija 

pa nastopi v primeru revizije.  

Menim, da obstaja v omenjenem prenovljenem pravilniku o organizaciji 

in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

velika vsebinska luknja, kajti nikjer ni natančno zapisano, kateri 

rezultati diagnostičnih preizkusov pripomorejo k oblikovanju 

strokovnega mnenja. Prav tako ni nikjer zapisano, ali je učitelj, ki je 

član komisije, prav tako učitelj, ki tega otroka poučuje, ali je s tem 

definiran le njegov poklic. Enako vprašanje se poraja pri članu: 

zdravnik pediater. Pomembno teţo pri oblikovanju dejanskega stanja 

otroka prispeva dobro in dolgotrajno poznavanje otroka, ki nikakor ni 

enako nekajkratnim pregledom. Prav tako, bi bilo potrebno jasneje 

definirati, kakšne teste lahko uporabljajo učitelji, ki otroka poučujejo 

(svetovalna sluţba, specialni pedagog), kajti podvajanje testov 

pripomore k naučenemu reševanju in nerealni sliki trenutnega znanja 

otroka. 

Pri raziskovanju sem naletela na mnogo ovir. Spletna anketa se je 

izkazala za neprimerno vrsto raziskovanja, kajti šole nimajo zbranih 

podatkov oziroma statistike poteka izobraţevanja otrok, temveč je za 

pridobivanje teh podatkov potrebno pregledovanje sleherne osebne 

mape učenca. Ţe sam podatek o ustrezno izpolnjenih anketah (23%) 

kaţe, da je izpolnjevanje ankete terjalo več časa in dela kot 

predvideno. Prav zaradi tega podatkov in rezultatov ne morem 

posplošiti na celotno Slovenijo in rezultati kaţejo stanje na področju 

Krškega oziroma kraje, ki jih pokriva KOUPP Novo mesto 2 (ki pokriva 

kraje iz občine Breţice, Sevnice in Krškega). 
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Pri pregledovanju osebnih map učencev, ki se šolajo v OŠ dr. Mihajla 

Rostoharja Krško, sem ugotovila, da je zapisovanje v matične liste 

precej neenotno, vendar je groba slika izobraţevanja in vrsta programa 

razvidna.  

Prav tako je zapisovanje v rubriko Dosedanja vključenost v vzgojno – 

izobraževalne ustanove in potek vzgoje in izobraževanja neenotno, 

kajti pri otrocih, ki so se izobraţevali v različnih programih je ponekod 

zapisan prejšnji/dosedanji program, ponekod ne in je potrebno 

pregledati predhodna strokovna mnenja, kar je za skoraj 200 

strokovnih mnenj zelo zahtevno in naporno. Ker pa so bila strokovna 

mnenja za leto 2011 na začetku osebne mape, je bilo raziskovanje za 

to leto izvedljivo, če pa bi ţelela pridobiti podatke še za prejšnja leta, bi 

to predstavljalo večjo oviro.  

Hipoteza 1 je v celoti potrjena, kajti otroci iz občine Krško, ki so 

obiskovali izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ter prilagojeni program z niţjim izobrazbenim 

standardom, so najpogosteje prešolani v drugi triadi (natančneje v 4. 

razredu, s povprečno starostjo 9 let) – graf 4 in graf 5. 

Hipoteza 2 je ovrţena, saj je otrok, ki so obiskovali izobraţevalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter 

posebni program vzgoje in izobraţevanja 8,8% (3 učenci iz OŠ dr. 

Mihajla Rostoharja Krško) in ne več kot 10%. Menim, da bi bil strukturni 

odstotek višji, če bi lahko vpeljala tudi podatke iz vseh OŠ v Sloveniji, 

kjer izvajajo posebni program vzgoje in izobraţevanja. 

Hipoteza 3 je delno potrjena. Če pogledamo tabelo 20, je razvidno, da 

je 13 otrok, ki so se izobraţevali tudi v OŠ NIS. Z upoštevanjem 

učencev, ki so dokončali vseh 9 razredov v tem programu, je 

povprečen razred prešolanja teh učencev v 4. razredu (4,1), če pa iz 

statističnega obdelovanja izvzamem te učence, je povprečen razred 

prešolanja 3. razred (3,2).  
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Hipoteza 4 je zavrnjena, kajti otrok, ki so  bili prešolani v drug program 

(v isti ravni izobraţevanja v letu 2011 je 18,6% (graf 8) torej več kot 

10%. Če pogledamo graf 9 je razvidno upadanje ponovnih usmeritev v 

zadnjih 5ih letih. 

V tabeli 20 je zanimiv podatek, ki je označen z mastnim tiskom in nam 

pove, da je učenec v tej šoli dve leti obiskoval redno osnovno šolo 

(izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo) nato pa je bil prešolan v PPVI brez vmesne OŠ NIS. Izmed 

pravilno izpolnjenih spletnih anket (tabela 12) sta na desetih šolah dva 

otroka prav tako »preskočila« OŠ NIS, trije pa so se izobraţevali po 

vseh treh programih. Ponovno, če bi pridobila podatke za vse šole v 

Sloveniji menim, da bi bil odstotek večji. 

V tabeli 20 sta dva učenca, ki sta zaključila izobraţevanje v OŠ NIS, 

nato pa so starši podali zahtevo za spremembo usmeritev. Sprva sta 

imela učenca v strokovnem mnenju zapisano laţjo motnjo v duševnem 

razvoju, nato pa zmerno motnjo v duševnem razvoju in sta se tako 

izobraţevala po posebnem programu vzgoje in izobraţevanja. 

KOUPP Novo mesto 2 je v letu 2011 prvič usmerila 187 otrok v 

določen program (več kot prejšnja leta) in ponovno usmerila 34 otrok 

(manj kot prejšnja leta). Torej število prvih usmeritev narašča, medtem 

ko število ponovnih usmeritev upada. To lahko nakazuje na to, da so 

usmeritve ustreznejše (kot v prejšnjih letih) ali pa spuščamo standarde 

znanja v programih in tako otroci ostajajo v neustreznih programih.  

Nikjer ni natančneje definirano, kolikokrat mora/lahko otrok ponavlja 

razred, preden je prešolan v drug program oziroma preden ugotovijo, 

da je trenutni program zanj prezahteven. V tabelah 15 in 19 lahko 

vidimo, da so učenci, ki se sedaj šolajo v OŠ dr. Mihajla Rostoharja 

Krško, tudi do trikrat ponavljali razred (če izvzamem učenca, ki je 

šestkrat ponavljal prvi razred). Vsekakor pa je število ponavljanj 

indikator teţav. 
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Po pogovoru s člani KOUPP Novo mesto 2 niso določeni posebni testi 

(ki niso tudi na voljo ostalim učiteljem in strokovnim delavcem šol) za  

diagnostiko motenj in primanjkljajev pri učencih. Med svojo študijsko 

prakso sem za diagnostiko uporabila različne teste, ki so nam bili na 

voljo tudi preko spleta, za katere sem kasneje izvedela, da niso 

zaţeleni v javni uporabi. Kajti, komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami uporabljajo ponekod enake teste, zato je rezultat 

reševanja lahko tudi naučen oziroma otroku poznan. Komisije bi 

morale imeti točno določene diagnostične instrumente, ki bi bili na voljo 

le njim (tako kot so tudi nekateri psihološki testi, ki so na voljo le tistim, 

ki imajo opravljeno usposabljanje za uporabo le-teh).  
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7. SKLEP 

Na področju prvih in ponovnih usmeritev je zelo malo napisanega. Če 

pogledamo primera zgoraj omenjenih učencev, se vprašamo o 

smiselnosti izobraţevanja v OŠ NIS in spremembi usmeritve oziroma o 

ustreznosti prve usmeritve. Poraja se vprašanje o statusu invalida. Ali 

je pogosto razlog usmeritve v posebni program vzgoje izobraţevanja 

prav ta status in z njem pogojena invalidska pokojnina, ali dejansko 

stanje in sposobnosti otroka. Ali ni cilj izobraţevanja otrok prav njihova 

samostojnost in neodvisnost? Otroci z laţjimi motnjami v duševnem 

razvoju naj bi bili sposobni samostojnega ţivljenja in uporabo 

naučenega znanja v OŠ NIS. Kaj je torej smisel dokončanje tega 

programa in preusmeritev v posebni program vzgoje in izobraţevanja 

(natančneje v stopnjo: učenje za delo in ţivljenje)? Smiselno bi bilo to, 

da učenec od začetka, ko je ugotovljena nesamostojnost in prevelika 

odvisnost od drugega, obiskuje (se izobraţuje v ) posebni program 

vzgoje in izobraţevanja, kjer bi se lahko do nekatere meje naučil biti 

sposoben in funkcionirati v druţbi. Ali s tem, ko je otrok prešolan iz OŠ 

NIS v PPVI ne zbijamo kreditibilnost otroka? Iz dokončanega (ne 

nedokončanega) programa je prešolan v manj zahteven program. Prav 

zato je pomembna natančna zgodnja identifikacija otrokovih motenj, 

ovir in primanjkljajev.  

Na področju ustreznosti usmeritve v program in prešolanje učencev je 

zelo malo virov informacij. Smiselna bi bila analiza šol iz celotne 

Slovenije, kajti le z natančno pridobljenimi in zbranimi podatki bi lahko 

na področju ustreznosti usmeritve naredili korak naprej. Potrebno bi 

bilo natančneje definirati pogoje za oblikovanje strokovnega mnenja 

(zapis in vsebina), oblikovati boljše kriterije in diagnostiki nameniti več 

časa. V letu 2012 so redne osnovne šole prejele okroţnico s 

kontinuumom pomoči za otroke z učnimi teţavami, kjer obveščajo šole 

na 5-stopenjski model pomoči otrokom z učnimi teţavami. Če bodo 

redne osnovne šole dosledneje upoštevale oblike pomoči, menim, da 

bo manj otrok usmerjenih v prilagojene izobraţevalne programe z 
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dodatno strokovno pomočjo, prav tako bodo bolj sistematično 

spremljali otroke, za katere je ta program prezahteven. Dogaja se, da 

je v rednih osnovnih šolah preveč otrok, ki so v neustreznem programu 

in so prešolani v višjih razredih (ali sploh niso). V OŠ NIS so otroci, ki 

bi se morali izobraţevati v PPVI. Prav tako je vedno več otrok v PPVI, 

ki bi dejansko potrebovali oskrbo in nego v zavodu.  

Proučevana problematika je vsekakor zanimiva, raziskovanje na tem 

področju pa je smiselno in potrebno. Če bi dobili natančnejšo analizo o 

poteh izobraţevanja otrok  s posebnimi potrebami v Sloveniji, bi hitreje 

poiskali vrzeli v izobraţevanju. Ne zadošča le število prvih oziroma 

ponovnih usmeritev, temveč podatki o slehernem letu izobraţevanja 

otroka s posebnimi potrebami. Vse šole bi morale poenotiti evidenco 

izobraţevanja, ki pa bi bila v obliki anonimnih podatkov na voljo ostalim 

šolam.  
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9. PRILOGE  

PRILOGA 1: Anketa svetovalnim sluţbam šol, kjer izvajajo 
izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom in/ali posebni 
program vzgoje in izobraţevanja 
 
 
Spoštovani! Sem Tjaša Strgar, absolventka specialne in 
rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti  Univerze v 
Ljubljani. Cilj moje diplomske naloge je ugotoviti statistiko otrok, ki so 
bili prešolani v osnovne šole s prilagojenim programom z niţjim 
izobrazbenim standardom (v nadaljevanju OŠ NIS) oziroma v posebni 
program vzgoje in izobraţevanja (v nadaljevanju PPVI). To bi rada 
ugotovila z Vašo pomočjo na osnovi anketnega vprašalnika, ki je 
namenjen svetovalnim delavcem na OŠ NIS in PPVI. Zato Vas prosim, 
da si vzamete nekaj minut časa in mi s tem pomagate pri mojem 
raziskovanju. Vprašalniki so anonimni, Vaši odgovori bodo uporabljeni 
zgolj v namen izdelave diplomske naloge. Ker pa je število šol, ki 
izvajajo NIS in PPVI malo, Vas pozivam k izpolnjevanju anketnega 
vprašalnika, saj bom le tako dobila vpogled v širšo sliko izobraţevanja 
otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in ustreznost usmerjanja v 
program. Vprašanja se nanašajo na preteklo šolsko leto, če pa niste 
imeli takšnega primera, prosim navedite šolsko leto, v katerem ste ga 
imeli.  

 
1) Spol anketiranca:  
 

 ţenski  
 moški  

 
2) Izobrazba anketiranca:  
 
_______________________________________ 
 
3) Število let delovnih izkušenj:  
 
_______________________________________ 
 
4) Koliko otrok je bilo vpisanih v  OŠ NIS v šolskem letu 2010/2011?  
 
_______________________________________ 
 
5) Koliko otrok je bilo vpisanih v PPVI v šolskem letu 2010/2011?  
 
________________________________________ 

 
6) Koliko otrok je prišlo v OŠ NIS iz večinske (redne) osnovne šole (v 
nadaljevanju ROŠ) v šolskem letu 2010/2011?  
________________________________________
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7) V katero triado so se vpisali učenci po prešolanju (iz ROŠ v OŠ 
NIS)?  
 

 število otrok 

1. triada (1.-3. razred)   

2. triada (4.-6. razred)   

3. triada (7.-9. razred)   

 
8) Koliko otrok je prišlo v PPVI iz OŠ NIS v šolskem letu 
2010/2011?  
 
______________________________________________________
_____ 
 
9) V katero stopnjo so se vpisali učenci po prešolanju (iz OŠ NIS v 
PPVI)?  
 

 število otrok 

1. stopnja   

2. stopnja   

3. stopnja   

4. stopnja   

5. stopnja   

 
 
10) Koliko učencev je prišlo v PPVI v šolskem letu 2010/2011 iz 
neposredno (brez OŠ NIS) iz ROŠ?  
 
______________________________________________________ 
 
šolsko leto (v kolikor različno od 2010/2011): _________________ 
 
 
11) Prosim, če navedete triado, katero je obiskoval posamezen 
učenec v ROŠ in stopnjo, katero je obiskoval po prešolanju v PPVI.  
 

 ROŠ (vpišite 
zaključen razred) 

PPVI (vpišite 
stopnjo) 

učenec A     

(opomba: tabela se je širila glede na število v odgovoru na prejšnje 
vprašanje)  
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12) Koliko učencev je prišlo v PPVI v šolskem letu 2010/2011 
posredno (z OŠ NIS) iz ROŠ?  
 
______________________________________________________ 

 
šolsko leto (v kolikor različno od 2010/2011): _________________ 
(opomba: v kolikor učenec ni zaključil prvega razreda, vpišite št. 0 
(pod rubriko ROŠ)  

 
 

 ROŠ (vpišite 
zaključen 
razred) 

OŠ NIS 
(vpišite 

zaključen 
razred) 

PPVI (vpišite 
stopnjo) 

učenec A    

 

 

PRILOGA 2: Tabela 

Učenec spol 
Število let 

obiskovanja 
ROŠ 

Zaključen 
ROŠ 

1.      

2.      

 (za učence, ki trenutno obiskujejo OŠ NIS) 

 

PRILOGA 3: Tabela 

Učenec Spol 
Število let 

obiskovanja 
ROŠ 

Zaključen 
ROŠ 

Število let 
obiskovanja 

NIS 

Zaključen 
NIS 

1.        

2.        

(za učence, ki trenutno obiskujejo PPVI) 

(Opomba: ROŠ – redna osnovna šola; NIS – osnovna šola z niţjim 

izobrazbenim standardom oziroma osnovna šola s prilagojenim 

programom) 
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PRILOGA 4: Tabela 

Št. Usmeritev: 

1  

2  

(opomba: v stolpec na desni strani sem vnašala numerične podatke od 1 

do 27, opisni podatki pa so predstavljeni v nadaljevanju) 

1 V redni vrtec z dodatno strokovno pomočjo 

2 V razvojni oddelek vrtca 

3 V osnovno šolo z dodatno strokovno pomočjo 

4 
V osnovno šolo s prilagojenim programom (niţji izobrazbeni 
standard) 

5 V posebni program vzgoje in izobraţevanja 

6 V zavod 

7 V srednjo šolo z dodatno strokovno pomočjo 

8 V niţje poklicno izobraţevanje 

9 Se ne usmeri 

 

10 
Iz niţjega poklicnega izobraţevanja v niţje poklicno 
izobraţevanje z dodatno strokovno pomočjo 

11 
Iz srednje šole v srednjo šolo z dodatno strokovno pomočjo, pa 
so ţe v redni osnovni šoli prejemali dodatno strokovno pomoč 

12 
Iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v posebni 
program vzgoje in izobraţevanja 

13 
Iz osnovne šole s prilagojenim programom v posebni program 
vzgoje in izobraţevanja 

14 
Iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v osnovno 
šolo s prilagojenim programom 

15 Ostane, kjer je 

16 
Iz rednega vrtca z dodatno strokovno pomočjo v redno osnovno 
šolo z dodatno strokovno pomočjo 

17 
Iz rednega vrtca z dodatno strokovno pomočjo v osnovno šolo s 
prilagojenim programom 

18 
Iz razvojnega vrtca v redno osnovno šolo z dodatno strokovno 
pomočjo 

19 Iz razvojnega vrtca v posebni program vzgoje in izobraţevanja 

20 Iz razvojnega vrtca v osnovno šolo s prilagojenim programom 

21 
Iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v srednjo 
šolo z dodatno strokovno pomočjo 

22 
Iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v niţje 
poklicno izobraţevanje 
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23 
Iz osnovne šole s prilagojenim programom v niţje poklicno 
izobraţevanje 

24 
Iz osnovne šole s prilagojenim programom v srednjo  šolo z 
dodatno strokovno pomočjo 

25 
Iz osnovne šole s prilagojenim programom v niţje poklicno 
izobraţevanje z dodatno strokovno pomočjo 

26 
Iz redne osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo v niţje 
poklicno izobraţevanje z dodatno strokovno pomočjo 

27 3+2 (srednješolsko izobraţevanje) 

-1  Strokovno mnenje ni bilo v otrokovi osebni mapi 

 

 


