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POVZETEK 
 

 

Število gibalno oviranih študentov na univerzah narašča, pri čemer je potrebno za njih 

pedagoško delo ustrezno prilagoditi po načelih inkluzivnega visokošolskega izobraževanja. Da 

bi zagotovili čim večjo uspešnost gibalno oviranih študentov pri študiju, je potrebno izvesti 

določene sistemske ukrepe, hkrati pa tudi pravilno informirati in izobraževati osebje ter ostale 

študente o posebnih potrebah gibalno oviranih študentov. 

Cilj raziskave je bil analiza stališč študentov brez posebnih potreb in gibalno oviranih študentov 

do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih. Raziskavo smo izvedli po 

deskriptivni in kavzalno – neeksperimentalni metodi. Z raziskavo smo ugotovili stališča do 

inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih glede na smer in jakost, strukturo 

stališč glede na smer in jakost ter razlike v stališčih obeh skupin in razkrivali stereotipne trditve, 

ki pogosto onemogočajo polno vključitev gibalno oviranih v študijski proces. Na podlagi 

dobljenih rezultatov želimo krepiti realna stališča in empatijo vrstnikov do gibalno oviranih 

študentov ter vplivati na družbeno osveščenost o gibalno oviranih študentih v slovenskem 

prostoru. 

Stališča do gibalno oviranih študentov se razvijajo hkrati z izkušnjami, izobraževanjem in 

prilagajanjem na obeh straneh, tako pri gibalno oviranih študentih kot pri ostalih študentih. 

Razvoj pozitivnih stališč zahtevajo osebnostni razvoj tako posameznika kot družbe v celoti. 
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SUMMARY 

 

 

The number of physically disabled students in universities is increasing, which is necessary to 

adapt teaching according the principles of inclusive higher education. To ensure maximum 

performance of physically disabled students in their studies, it is necessary to make certain 

system actions, while also properly inform and educate staff and other students on the special 

needs of physically disabled students. 

The aim of the study was to analyze the attitudes of students without special needs and students 

with physical disabilities to inclusive higher education of physically disabled. The research was 

carried out according to the descriptive and causal - experimental method. With our research 

we found attitudes towards inclusive higher education of physically disabled depending on the 

direction and intensity, the structure of views on the direction and intensity as well as 

differences in the positions of both parties and reveal the stereotypical arguments often prevent 

full integration of physically disabled in the study process. Based on the results we want to 

strengthen the real attitudes and empathy of their peers to physically disabled students and affect 

the social awareness of the physically disabled students in the Slovenian territory. 

Attitudes toward physically disabled students are being developed simultaneously with the 

experience, education and adjustment on both sides, both for physically disabled students than 

other students. The development of positive attitudes require personal development of both 

individuals and society as a whole. 

 

KEY WORDS 

 

students with special needs, physically disabled students, inclusion, attitudes, peers 

 

 

 

 

 

 



KAZALO 

1. UVOD 1 

1.1 GIBALNA OVIRANOST 4 

1.1.1 Podporna tehnologija 7 

1.2 ŠTUDIJ GIBALNO OVIRANIH 8 

1.2.1 Vpis v študijski program 9 

1.2.2 Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami 10 

1.2.3 Pravilnik o študiju študentov s posebnimi potrebami na Univerzi na 

Primorskem 

12 

1.2.3.1 Prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj 14 

1.2.3.2 Prilagoditve v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja 15 

1.2.3.3 Prilagoditve v knjižnici 17 

1.2.3.4 Tutor za študente s posebnimi potrebami 18 

1.2.3 5 Pravice študentov s posebnimi potrebami 18 

1.2.3.6 Koordinacija aktivnosti 19 

1.3 PODPORA PRI ŠTUDIJU 20 

1.3.1 Bivanje 20 

1.3.1.1 Arhitekturna dostopnost objektov 21 

1.3.2 Osebna asistenca 23 

1.3.3 Prilagojeni prevozi 23 

1.3.4 Društvo študentov invalidov Slovenije 24 

1.5 INKLUZIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE 27 

1.6 STALIŠČA 30 

1.6.4 Oblikovanje in spreminjanje stališč 33 

1.6.7 Stališča do oseb s posebnimi potrebami 35 



2. CILJ 38 

2.1 HIPOTEZE 38 

3. METODE DELA 39 

3.1 VZOREC 39 

3.2 SPREMENLJIVKE 40 

3.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ 43 

3.4 VREDNOTENJE 44 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 44 

3.6 STATISTIČNE OBDELAVE 44 

4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 46 

4.1 OPISNI REZULTATI 46 

4.2 REZULTATI PO PODROČJIH 48 

4.2.1 Pripravljenost fakultet na vključitev gibalno oviranih študentov 48 

4.2.2 Sposobnost gibalno oviranih za obvladovanje študijskega programa 51 

4.2.3 Osebnostne značilnosti gibalno oviranih študentov 54 

4.2.4 Uspešnost pri vzpostavljanju socialnih stikov gibalno oviranih študentov 

z ostalimi študenti 

56 

4.2.5 Oblike pomoči za gibalno ovirane študente pri študiju 58 

4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 62 

4.4 LATENTNA STRUKTURA STALIŠČ DO VKLJUČEVANJA GIBALNO 

OVIRANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKI PROCES 66 

4.5 DISKRIMINATIVNE ZNAČILNOSTI STALIŠČ DO INKLUZIVNEGA 

VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA GIBALNO OVIRANIH 

ŠTUDENTOV 

71 

5. ZAKLJUČEK 77 

6. LITERATURA 82 

7. PRILOGA 87 

 



1 

 

1. UVOD 

Smernice visokošolskega izobraževanja študentov s posebnimi potrebami so v nastajanju šele 

zadnjih 15 let s povečevanjem vpisa mladostnikov s posebnimi potrebami v študijske programe. 

Skupina študentov s posebnimi potrebami je izrazito raznolika populacija, ki je večkrat 

predstavljena kot enovita. Razlike so glede potreb znotraj te skupine precej večje kot razlike 

med ostalo študentsko populacijo. Prav tako ni enovite definicije, kdo sodi med študente s 

posebnimi potrebami. Univerze in fakultete v svojih statutih in  pravilnikih same določajo, kdo 

so študenti s posebnimi potrebami oziroma študenti invalidi. Pridobitev statusa študenta s 

posebnimi potrebami je precej lažja za tiste, ki so status osebe s posebnimi potrebami pridobili 

že v obdobju osnovnošolskega oziroma srednješolskega izobraževanja. Zakon o usmerjanju 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (2011) zajema samo obdobje  predšolske vzgoje 

do zaključka srednješolskega izobraževanja. Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

Razvrstitev lahko smiselno upoštevamo tudi za populacijo študentov s posebnimi potrebami. 

Razlikujejo se po vrstah in stopnjah posebnih potreb, prav tako se razlikujejo stališča do 

različnih kategorij posebnih potreb. 

Ob večanju števila gibalno oviranih študentov  se izboljšuje arhitektonska dostopnost fakultet 

in visokošolskih institucij (Bera, 2010 a). Veliko manj je narejenega na področju odpravljanja 

informacijskih in komunikacijskih ovir, ki ovirajo sam študijski proces in jih je mogoče z 

inkluzivnimi metodami izvajanja študija in poučevanja zmanjšati ali odpraviti. Na začetku 

uresničevanja vključevanja oseb s posebnimi potrebami je pomembno stališče pedagoških 

delavcev in vrstnikov do teh oseb. Raziskav, ki bi proučevale stališča študentov brez posebnih 

potreb do gibalno oviranih študentov v slovenskem prostoru še nimamo, kar kaže na 

zanemarjanje te problematike v lastnem okolju. Od uspešnega vključevanja gibalno oviranega 

študenta je odvisna njegova dosežena stopnja izobrazbe in znanje. 

Inkluzivno vključevanje je vodilni koncept na področju vzgoje in izobraževanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami po svetu in pri nas, ki zahteva spreminjanje okolja, 

spreminjanje stališč udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa do oseb s posebnimi 
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potrebami in oblikovanje takega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo odpravljal ovire za 

optimalni razvoj potencialov vseh otrok in mladostnikov. Inkluzivno izobraževanje je pravica 

posameznika do socialnega, intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja. 

Demokratične pravice posameznika in inkluzivno izobraževanje namreč temeljijo na splošno 

sprejetih demokratičnih vrednotah sprejemanja, sodelovanja in upoštevanja različnosti 

(Grossman, 2008). 

V dokumentih s področja posebnih potreb naletimo na nekatera neskladja med koncepcijo 

posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, inkluzivnim vzgojno-izobraževalnim modelom in 

terminologijo ter koncepti, uporabljenimi v različnih slovenskih dokumentih s tega področja. 

Uporabljajo se pojmi študentje invalidi, študentje s posebnimi potrebami, gibalno ovirani, 

hendikepirani. Obstaja več besed in besednih zvez, ki so v rabi, pa niso vedno primerne. Vsak 

posameznik sam pojmuje svoje stanje ter na svoj način opiše svojo oviranost in najbolje je to 

upoštevati ter uporabljati. Prav tako se ti izrazi spreminjajo od države do države. Pomembno je 

zavedanje, da govorimo o osebi in ne o stanju, v katerem je ta oseba. Mi smo uporabili pojem 

študentje s posebnimi potrebami, znotraj te skupine pa gibalno ovirani študentje. 

Ko sem se pred 15 leti začela ukvarjati z raziskovanjem področja študija študentov s posebnimi 

potrebami, so bili v ospredju vprašanja, povezana z bivanjem, osebno asistenco in prevozi pred 

samimi pogoji študija in prilagoditvami pri študiju. V zadnjih nekaj letih se to področje vedno 

bolj sistematično in kompleksno ureja. V ospredje pa prihajajo bolj osebne komponente, osebni 

odnosi, sprejetost in stališča do študentov s posebnimi potrebami, ki so prav tako pogoj za 

uspešen študij. Menim pa, da je razvoj odnosov in stališč obojestranski proces in ni odvisen le 

od oseb brez posebnih potreb, ampak predvsem od študentov s posebnimi potrebami samih, ki 

s svojim življenjem in delom puščajo pečat med ostalimi študenti. 

Preseči moramo stereotipen pogled na invalidnost oziroma posebne potrebe. Če resnično 

želimo razvijati pozitivna stališča do gibalno oviranih študentov, moramo v bistvu spremeniti 

celotno dojemanje oseb s posebnimi potrebami (pomilovanje, postavljanje oseb s posebnimi 

potrebami v vlogo nemočnega, ki se ne morejo sami odločati zase, zbiranje dobrodelnih 

sredstev na osnovi čustvene komponente darovalcev itn). 

Gibalno oviran študent je sam odgovoren za svojo študijsko in življenjsko pot, hkrati ob 

zagotovljenih pogojih za preseganje posebnih potreb. Usmerjenost mora biti v sposobnosti, ne 

pa v oviranost. Gibalno oviranega študenta moramo upoštevati kot enakopravnega in 
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odgovornega člana družbe, hkrati pa od njega tudi več pričakovati in zahtevati. Gibalno 

oviranim študentom so omogočene prilagoditve postopkov in študijskega procesa, ki 

zagotavljajo enakopravno sodelovanje v postopkih in zagotavljanje pravic ter dostopnost do 

informacij. 

Sama izobraževalna institucija bi morala nuditi strokovno izobraževanje, hkrati pa študenta s 

posebnimi potrebami spodbujati tudi v povezovanje s svojimi sošolci in strokovnjaki s področja 

študija, preseganje predsodkov do invalidnosti in študentovih sposobnosti ter preseganje 

posledic stigmatizacije. Izkušnja stigmatizacije lahko namreč za študenta pomeni dodaten 

pritisk na poti do zastavljenega cilja. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da mnogo gibalno 

oviranih študentov  porabi več časa za študij, kot tudi za obvladovanje vsakdanjega življenja, 

kombinacija obojega pa lahko povzroči odsotnost prostočasnih aktivnosti in slabši razvoj 

drugih življenjskih področij in zanimanj (Bera in Nedeljkovič, 2007b). 

Vendar je v zadnjem času veliko število diplomantov s posebnimi potrebami dokazalo, da ni 

nič nemogoče. Študij je v osebnostnem razvoju človeka iz dijaka v odraslo osebo 

nenadomestljiva izkušnja. Brez študija je prehod iz srednje šole na delovno mesto brez tiste 

vmesne stopnje, ki jo marsikdo smatra za nujno. Višja, kot je izobrazba, bolj intelektualno je 

delo, ki ga človek zna opravljati. To pa pomeni manj fizičnih naporov, ki jim marsikdo ravno 

zaradi oviranosti ni kos. Znanje je njihovo največje orodje in v dobi računalnikov in interneta 

so lahko gibalno ovirani močnejši, spretnejši in bolj konkurenčni kot kdajkoli v zgodovini. Ni 

razloga, da bi oviranost pomenila nepremagljivo oviro. Študentje z najtežjimi oblikami 

oviranostmi so prepotovali celo Evropo, opravljali različne vrste del preko študentskega servisa, 

obiskovali in organizirali raznovrstne tečaje ter trenirali mnoge športe. In to kljub oviranosti in 

z izpolnjenimi študijskimi obveznostmi. V zadnjih letih se je marsikaj spremenilo. Položaj 

glede prilagojenosti in pravic se izboljšuje, obštudijskih dejavnosti je vedno več, urejeni so 

prevozi, urejenih je vedno več pomoči (Bera, 2006a). 
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1.1 GIBALNA OVIRANOST 

Gibalna oviranost pomeni na zunaj vidno motnjo, ki je v okolju opazna. Razvoj bolezni oz. 

motnje se pojavijo v organizmu otroka, ko se zgodi nekaj nenormalnega (pred, ob ali po 

rojstvu). Vrsta vzročnih okoliščin (etiologija) privede do sprememb v zgradbi ali delovanju 

telesa. Procesi v telesu povzročijo različne simptome, npr. okvare, ki nastanejo kot motnje v  

organih in postanejo na zunaj vidne. Oviranost predstavlja motnje na ravni osebe, posameznika, 

pomeni spremembe v učinkovitosti, aktivnosti in vedenju ovirane osebe. Družbena razsežnost 

oviranosti pa je zavedanje in posledično spremenjeno vedenje oseb, ki obenem to osebo postavi 

v slabši položaj v primerjavi z drugimi. Oviranost se odraža kot odziv družbe na posameznikovo 

doživljanje stanja in vključuje kulturne norme, stališča in odzive tistih v družbi, ki niso ovirani, 

odstopanja v funkcionalnosti zgradb, učinkovitost zakonodaje in strokovnih služb. Pomeni 

pogled neke družbe na osebe z oviranostmi in kaže njihovo pripravljenost za pomoč in 

razumevanje teh oseb. 

Gibalno ovirane osebe imajo torej prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, 

centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in 

gibalnih motenj. 

V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za gibalno ovirane učence (2000) 

zasledimo razvrstitev stopenj gibalne oviranosti na lažjo, zmerno, težjo in težko motorično 

okvaro: 

- Lažja motorična okvara. Opazne so manjše težave na področju senzomotorike in 

percepcije. Potrebna je občasna terapevtska in zdravniška pomoč. 

- Zmerna motorična okvara. Motnje gibov povzročajo zmerno funkcionalno prizadetost. 

Gibljivost je na daljše ali krajše razdalje. Potrebni so ortopedski pripomočki ali pa tudi 

ne. Viden je senzomotorični in perceptivni deficit zaradi pomanjkanja čutno-gibalnih 

izkušenj. Potrebna je občasna terapevtska obravnava in zdravniška oskrba. 

- Težja motorična okvara gibov (težja funkcionalna prizadetost). Za gibanje in druge 

dejavnosti so potrebni pripomočki. Viden je velik izpad na področju senzomotorike, 

potrebni sta redna terapevtska in zdravniška obravnava. 

- Težka motorična okvara. Gibanje je mogoče z električnim vozičkom. V celoti so osebe 

odvisne od tuje pomoči. Prisotna je težka prizadetost, izpad na področju motorike in 

senzomotorike. Potrebna je stalna pomoč zdravnika in terapevta. 
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Pogostejše vrste obolenj, ki povzročajo gibalno oviranost, so: 

- cerebralna paraliza  

- živčno mišična obolenja  

- meningomielokela / Hidrocefalus/  

- craniocerebralna travma  

- travma hrbtenjače  

- stanje po operaciji tumorjev  

- epilepsija  

- deformacije hrbtenice  

- okvare udov 

- ostale kronične bolezni ter obolenja, ki pomembno vplivajo na življenje oseb in potrebujejo 

zdravstveni nadzor ter prilagoditve izobraževalnega programa. 

 

Prav tako podobno razlikuje gibalno oviranost Kriterij za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami v Pravilniku o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2003), ki se 

nanaša le na otroke in mladostnike do konca srednješolskega izobraževanja: 

a) Lažje gibalno ovirani otroci: otrok ima motnje gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno 

motenost, hodi samostojno tudi izven prostorov, lahko ima težave pri teku in daljši hoji po 

neravnem terenu; samostojen je pri vseh opravilih, razen pri tistih, ki zahtevajo dobro spretnost 

rok. Ni odvisen od pripomočkov, potrebuje le manjše prilagoditve. Za izvajanje šolskega dela 

ne potrebuje fizične pomoči, pri nekaterih oblikah dela so potrebni pripomočki (posebna pisala, 

orodje, miza ali stol). 

b) Zmerno gibalno ovirani otroci: otrok ima motnje gibov, ki povzročajo zmerno funkcionalno 

oviranost, sicer samostojno hodi znotraj prostorov ali na krajše razdalje, možna je uporaba 

pripomočkov (posebni čevlji, ortoze, bergle), ima težave na neravnem terenu in stopnicah, kjer 

je počasnejši, potrebuje nadzor ali oprijemanje. Na srednje in večje razdalje uporablja 

prilagojeno kolo ali voziček za transport ali na ročni pogon ali pomoč in nadzor druge osebe. 

Fina motorika rok je lahko zmerno motena. Pri dnevnih opravilih potrebuje nadzor ali pomoč 

pri zahtevnejših opravilih, za izvajanje potrebuje prilagoditve ali pripomočke. Lahko je prisotna 

motnja kontrole sfinktrov, ki jo obvladuje otrok sam ali pod nadzorom. Pri izvajanju šolskega 

dela občasno potrebuje fizično pomoč druge osebe. 
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c) Težje gibalno ovirani otroci: otrok ima motnje gibov, ki povzročajo težjo funkcionalno 

oviranost, sicer hodi samostojno na krajše razdalje, čeprav hoja tudi na kratke razdalje brez 

pripomočkov ni funkcionalna, lahko na kratke razdalje del dneva uporablja ortoze in hoduljo. 

Za večji del gibanja znotraj in zunaj prostorov potrebuje voziček na ročni pogon, zunaj 

prostorov tudi prilagojeno kolo ali pomoč druge osebe. Hoja po stopnicah ni možna. Fina 

motorika je motena in ovira dobro funkcijo rok. Pri dnevnih opravilih potrebuje stalno delno 

pomoč druge osebe. Morebitne motnje kontrole sfinktrov zahtevajo iztiskanje mehurja ali 

samokateterizacijo. Pri izvajanju večine šolskega dela potrebujejo fizično pomoč. 

d) Težko gibalno ovirane otroke: otrok ima zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno 

funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni možno, lahko doseže samostojnost v gibanju z 

elektromotornim vozičkom. Za sedenje potrebuje posebej prilagojene pripomočke. Ima malo 

funkcionalnih gibov rok. Možne so posebne prilagoditve hranjenja (sonda). V vseh dnevnih 

opravilih je odvisen od tuje pomoči, lahko se delno hrani sam. Morebitna motnja sfinktrov je 

težje oblike in zahteva urejanje s pomočjo druge osebe. Pri izvajanju šolskega dela potrebuje 

stalno fizično pomoč. Gibalna oviranost je lahko po trajanju začasna ali trajna. 

Kriterije lahko smiselno uporabimo tudi za gibalno ovirane študente. 

Po Mednarodni klasifikaciji okvar prizadetosti in oviranosti (Moravec-Berger, 1997) gre pri 

oviranosti za okoliščine, v katerih se bodo prikrajšane osebe znašle in v katerih bodo z vidika 

družbenih norm v primerjavi z vrstniki v slabšem položaju. Mednarodno klasifikacij je 

oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija v 70-ih letih in je zdravstvena klasifikacija, ki 

zajema informacije s področja dolgotrajnih posledic bolezni, poškodb in motenj, ki jih lahko 

uporabljamo kot napotek pri usmerjanju za zgodnjo prepoznavo in preprečevanja stanja in kot 

priporočilo za zmanjšanje ovir v okolju in družbi. S tem naj bi spremenili pogled na invalidnost 

in prizadetost ter opozorili na vlogo fizičnega ter družbenega okolja pri oviranosti. Ob enem 

spodbuja gibalno ovirane k aktivnosti in samostojnosti.  

 

1.1.1 Podporna tehnologija 

Gibalno ovirane osebe uporabljajo podporno tehnologijo, da jim lajša premagovanje težav 

zaradi njihove oviranosti oziroma posebnih potreb. Uporablja se v šoli, v službi, v prostem času, 

doma. Najbolj razširjen in uporaben pripomoček podporne tehnologije poleg ortopedskih 

pripomočkov (vozički, bergle, ortoze…) je osebni računalnik. Uporablja se kot orodje za 



7 

 

pisanje, komunikacijsko sredstvo, izobraževalno sredstvo, delovno sredstvo, pripomoček za 

zabavo... 

Za ljudi, ki imajo omejeno funkcionalnost rok ali rok ne morejo premikati in uporabljati, obstaja 

širok spekter pripomočkov. Snemanje predavanj lahko pomaga pri urejanju zapiskov, kot tudi 

posebne tipkovnice ali posebni računalniški programi, v kolikor nekdo ne more pisati. Po 

potrebi so lahko, npr. tipkovnice povečane, drugače oblikovane, tipkovnice prilagojene na 

vsega 12 tipk ali pa popolnoma zamenjane posebnimi instrumenti, ki se jih lahko uporablja z 

drugim delom telesa, ki deluje (recimo z nogami, glavo ali usti). Nekateri urejevalniki besedil 

lahko predvidijo tekst po nekaj črkah kar olajša pisanje počasnejšim. Obstajajo tudi programi, 

ki prepoznajo glas in na tak način poskrbijo za zapis (Bera, 2010b). 

Za gibalno ovirane študente  je s prihodom računalnikov marsikaj postalo lažje dostopno in 

bližje. Vse podatke v elektronski obliki z lahkoto pretvorijo v njim dostopno obliko, gradivo 

lahko predelajo v sebi prilagodljivem času, iskanje je lažje, podatki, ki jih dobijo, so identični 

tistim od drugih študentov.  

Podporna tehnologija pomaga odstranjevati ovire na več področjih v družbi (Ahern, 2001): 

- omogoča večje komunikacijske sposobnosti; 

- pomaga pri obvladovanju okolja; 

- omogoča dostop do izobraževanja; 

- omogoča boljši dostop do prostočasnih dejavnosti in umetnosti. 

 

Podporna tehnologija omogoča gibalno oviranim osebam  večjo neodvisnost pri vsakodnevnih 

aktivnostih. 

 

1.2 ŠTUDIJ GIBALNO OVIRANIH ŠTUDENTOV 

Ko gibalno oviran mladostnik zaključi srednješolsko izobraževanje, se znajde pred čisto novim 

izzivom. Nima več podpore, oskrbe in zavetja zavoda ali kakšne druge ustanove. Sam si mora 

poiskati stanovanje ali si urediti bivanje v študentskem domu, poiskati osebno asistenco in si 

priskrbeti prevoze do fakultete ter finančna sredstva za pokrivanje vseh teh stroškov, ki so lahko 

precej visoki.  
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Po končani srednji šoli se gibalno oviran mladostnik pogosto ne more vpisati na fakulteto po 

svoji lastni želji in izbiri, ampak glede na urejenost pogojev študija, ki jih potrebuje za uspešno 

izobraževanje (dostopnost, terenske vaje, laboratorijske vaje, bivanje...). 

Cesarjeva in Lapajnetova (2000) sta v raziskavi ugotovili, da so gibalno ovirani ljudje na 

področju vzgoje in izobraževanja še vedno izključeni iz splošnega izobraževalnega sistema. 

Zaradi svoje oviranosti pogosto nimajo možnosti izbirati v skladu s svojimi željami. Družba 

jim s svojim negativnim odnosom omejuje možnosti uresničevanja njihovih pravic, kot so jim 

pravno zagotovljene. 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) se nanaša tudi na študij gibalno oviranih, in 

sicer v 11. členu omenja zagotavljanje vključevanja v programe izobraževanja na vseh ravneh. 

Prav tako omenja, da imajo študentje s posebnimi potrebami pravico do ustreznih prilagoditev 

pri vključevanju v študijski proces in pravico do primernih prilagoditev študijskega procesa 

individualnim potrebam. 

Natančnih podatkov o številu študentov s posebnimi potrebami ne moremo zbrati zaradi 

varovanja osebnih podatkov, hkrati pa evidence ne vodijo na vseh fakultetah, prav tako se ne 

vodijo enotno. Društvo študentov invalidov Slovenije zbira podatke le o študentih, ki se včlanijo 

v njihovo društvo. Prav tako vodijo evidenco študentov s posebnimi potrebami Študentski 

domovi, vendar le za študente, ki bivajo pri njih. Tako ni popolnega pregleda nad stanjem. Po 

podatkih Društva študentov invalidov (Huskič, 2013) zajemajo gibalno ovirani 65% vseh 

študentov s posebnimi potrebami. Trenutno je pri njih včlanjenih okoli 250 študentov s 

posebnimi potrebami, torej se število gibalno oviranih giblje okoli 160. 

 

1.2.1 Vpis v študijski program 

Pri vpisu na fakulteto lahko gibalno ovirani dijaki zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s 

posebnimi potrebami z individualno prošnjo, v kateri sami obrazložijo posebne potrebe in 

interes za izbrani študijski program (Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske 

študijske programe v študijskem letu 2013/2014, 2013). Priložiti morajo ustrezna dokazila. 

Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis, oziroma najkasneje do objavljenega razpisnega 

roka. Kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po 

navedenem roku. 
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Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami v prvem prijavnem roku se upošteva tudi v 

drugem roku. Status kandidata s posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem 

prijavnem roku, se upošteva tudi v tretjem roku. Oddaja prošnje za dodelitev statusa kandidata 

s posebnimi potrebami v tretjem roku ni mogoča. Dodeljeni status kandidata s posebnimi 

potrebami velja le za tekoči prijavno-sprejemni postopek in kandidatu preneha z vpisom v prvi 

letnik dodiplomskega študija. O dodelitvi statusa in sprejemu v študijski program odloči 

pristojni organ univerze oziroma javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov 

in o tem pisno obvesti kandidata. 

Kandidati z dodeljenim statusom, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, so vključeni v redni 

izbirni postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se razvrščajo v skladu z določili pravil 

izbirnega postopka. Kandidati s statusom posebnih potreb, ki v rednem postopku dosežejo 

minimum točk za uvrstitev v enega od napisanih programov, so sprejeti v ta študijski program. 

Gibalno ovirani kandidati, ki v prijavno-sprejemnem postopku pridobijo status kandidata s 

posebnimi potrebami in v rednem izbirnem postopku niso sprejeti na nobenega od v prijavi 

navedenih študijskih programov, morajo za naknadno uvrstitev na enega od v prijavi navedenih 

študijskih programov ob izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev doseči 90 % minimuma točk, 

potrebnih za uvrstitev. Sprejeti so v prvega od napisanih študijskih programov v prijavi, za 

katerega izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli 90 % minimuma točk. Enako velja 

za drugi in tretji rok za vpis. 

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru (Poslovnik komisije za prošnje in pritožbe v 

prijavnem postopku, 2013) in Univerza v Novi Gorici (Pravila za dodelitev statusa kandidata s 

posebnimi potrebami za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija na Univerzi v Novi Gorici, 

2013) natančneje določajo dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami v posebnih 

pravilnikih. 

Status kandidata s posebnimi potrebami se tako dodeli gibalno oviranim kandidatom, ki s 

pisnimi dokumenti izkazujejo: 

- motnje v telesnem in duševnem razvoju, 

- invalidnost, 

- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki v času prijavno-sprejemnega postopka še 

trajajo in so imele vpliv na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik oziroma 

zadnja dva letnika srednje šole oziroma zaključek srednje šole),  
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Ustrezne listine, ki dokazujejo opravičenost do pridobitve statusa kandidata s posebnimi 

potrebami pa so:  

- Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Strokovno mnenje komisije  

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Odločba Centra za socialno delo, Izvid in mnenje 

strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,  

- Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  

- zdravniško potrdilo zdravnika specialista. 

 

1.2.2 Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami 

Gibalno ovirani študenti morajo tako po vpisu zaprositi za pridobitev statusa študenta s 

posebnimi potrebami (študenta invalida),  na podlagi katerega pridobijo določene prilagoditve 

pri študiju oz. študijskih obveznostih. Dejstvo, da je gibalno oviran kandidat v vpisnem 

postopku pridobil status kandidata s posebnimi potrebami, mu avtomatično ne zagotavlja 

statusa študenta s posebnimi potrebami pri samem študijskem procesu. Pogoje za pridobitev 

statusa študenta s posebnim potrebam določajo univerze v svojih statutih in pravilnikih. 

a) Univerza v Ljubljani 

Univerza v Ljubljani določa pogoje za dodeljevanje statusa študenta s posebnimi potrebami in 

splošne pravice ter prilagoditve študijskega procesa v Statutu Univerze v Ljubljani (2012) v 

238. členu. Status študenta s posebnimi potrebami tako pridobi študent, ki ob vpisu predloži 

ustrezno mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih 

oseb s posebnimi potrebami ali mnenje invalidske komisije in se mu lahko izjemoma podaljša 

status študenta, če ne more v roku opravljati študijskih obveznosti. Prav tako lahko študent s 

statusom študenta s posebnimi potrebami opravlja izpit po dogovoru z izpraševalcem v 

izrednem izpitnem roku (141. člen). Lahko se izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil 

vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik. Fakultete s pravili 

opredelijo način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik. 

Na Univerzi v Ljubljani sicer še nimajo enotnega pravilnika, ki bi veljal za celotno univerzo, 

imajo pa nekatere fakultete svoje pravilnike, na podlagi katerih so študentje s posebnimi 

potrebami upravičeno do prilagoditev. 
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b) Univerza v Mariboru 

Statut Univerze v Mariboru (2012) v 211. členu opredeljuje status za študente, ki zaradi 

posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje. Med njimi so tudi študenti 

s posebnimi potrebami, ki jih statut omenja kot študente invalide. Nadalje razlaga, da so študenti 

invalidi osebe, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, 

v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in 

učinkovito vključevanje in sodelovanje v izobraževalnih procesih. Pridobitev statusa študenta 

invalida se podrobneje ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme Senat univerze po 

predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. 

V 212. členu je navedeno, da se lahko študentom, ki imajo druge opravičene razloge (bolezen, 

izjemne socialne in družinske okoliščine…), status študenta podaljša. O podaljšanju statusa 

študentom odloča Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze. 

Študenti s posebnimi potrebami (216. člen) imajo pri izvajanju študijskih programov posebne 

prilagoditve pri obiskovanju predavanj, seminarjev, vaj in pri načinu opravljanja preizkusa 

znanja. Prilagajanje študijskega procesa tem  študentom se podrobneje ureja s splošnim aktom 

univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze. 

O vrsti olajšav posameznim študentom s posebnim statusom odloča Komisija za študijske 

zadeve članice univerze.  

Na Univerzi v Mariboru ureja prilagajanje študijskega procesa študentom s posebnimi 

potrebami oziroma študentom invalidom Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov 

(2008). Glede na posebne potrebe študenta in v dogovoru s študentom komisija določi pogoje 

in prilagoditve za opravljanje izpitov in študijskih obveznosti študenta. Študentska pisarna oz. 

referat skrbi za obveščenost izvajalcev predmetov o vpisanih študentih, ki imajo v skladu s 

sklepom komisije za študijske zadeve priznan status študenta s posebnimi potrebami/invalida, 

in o prilagoditvah in posebnih pogojih, ki so jim priznani. Status študenta s posebnimi 

potrebami/invalida se lahko vpiše v Indeks. Tako lahko ob dogovorih s profesorji za 

prilagoditve, študenti to tudi pokažejo. Na mariborskih fakultetah pa se status po novem vpisuje 

v elektronsko bazo podatkov AIPS. Na podlagi podatka na listi prijavljenih nato profesor 

pripravi dogovorjene prilagoditve. Študentu tako ni potrebno posebej obveščati profesorja, da 

se prijavlja na izpit in potrebuje prilagoditve. 
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c) Univerza na Primorskem 

Statut Univerze na Primorskem (2008) opredeljuje študente s posebnimi potrebami  v 168. 

členu, in sicer da so študenti s posebnimi potrebami oziroma študenti invalidi osebe, ki se zaradi 

dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi 

študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito 

vključevanje in sodelovanje v študijskih procesih. Poseben status podeli komisija za študentske 

zadeve univerze na podlagi ustreznih dokazil. Pridobitev statusa se uredi v pravilnikih, ki ju 

sprejme senat univerze. Prav tako imajo študentje s posebnimi potrebami možnost vpisa v višji 

letnik, tudi če niso opravili vseh obveznosti, določenih s študijskem programom (118.a člen) in 

izjemnega podaljšanja statusa študenta, če niso mogli opraviti študijskih obveznosti (170. člen).  

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (2008) je natančen in 

celovit pri opisu in razlagi vseh prilagoditev, ki jih študenti s posebnimi potrebami potrebujejo 

in je dobra osnova za vse pravilnike, ki bodo šele nastajali na drugih univerzah in visokošolskih 

zavodih. Zato povzemamo nekaj vsebinskih opredelitev iz tega dokumenta. 

 

1.2.3 Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na 

Primorskem (2008) 

Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo v študijskem procesu in v študijskem okolju 

različne prilagoditve in pomoč, saj se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali 

senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo 

njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Osrednjega 

pomena so prilagoditve študijskega procesa in študijskega okolja študentu s posebnimi 

potrebami in pomoč študentu s posebnimi potrebami, ko le-ta potrebuje pomoč druge osebe, da 

lahko izvaja določene naloge iz študijskega procesa. 

Med študente s posebnimi potrebami v tem pravilniku spadajo: slepi in slabovidni študenti, 

gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, 

dolgotrajno bolni študenti, študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter študenti 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

S pravilnikom se ureja postopke za študente s posebnimi potrebami: 

- pridobitev statusa, 

- posebne prilagoditve študija, 
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- spremljanje in podpora, 

- pravice študentov, 

- koordinacija aktivnosti na univerzi ter 

- vodenje evidence in dokumentacije na članicah in rektoratu Univerze na Primorskem. 

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami lahko vloži študent dodiplomskega 

oziroma podiplomskega študija na univerzi. Vloži jo praviloma ob vpisu, in sicer v referat, 

pristojen za študente na posebnem obrazcu, ki je priloga k pravilniku (Vloga za pridobitev 

statusa študenta s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem). 

Študent k vlogi za pridobitev statusa priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primanjkljaj, 

oviro oziroma motnjo, in sicer: 

- odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za 

razvrščanje otrok in mladostnikov, s katerimi izkazujejo usmeritev oziroma razvrstitev v skladu 

z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), Pravilnikom o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2003) ali, 

- odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo 

invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (1999) ali, 

- zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazujejo upravičenost za dodelitev 

statusa študenta s posebnimi potrebami. 

Pri obravnavi vlog za pridobitev statusa na seji komisije sodeluje zaradi specifičnosti vlog in 

priložene medicinske dokumentacije tudi strokovnjak, ki je bodisi zdravnik specialist ali 

strokovnjak za otroke s posebnimi potrebami. Strokovnjak svetuje komisiji glede zadev, ki so 

vezane na njegovo področje dela. 

V sklepu komisija navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli ta status. Praviloma se 

status študenta s posebnimi potrebami dodeli študentu za celotno obdobje trajanja študija, lahko 

pa tudi za krajše obdobje, v kolikor ne gre za trajni primanjkljaj, oviro oziroma motnjo. 

Posebne prilagoditve študija za študente s posebnimi potrebami, ki jih Pravilnik določa, so 

priprava individualiziranega programa podpore študentom s posebnimi potrebami, ki ga 

pripravi tutor – učitelj. Individualizirani program vsebuje naslednje elemente: 
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- opredelitev primanjkljaja, ovire oziroma motnje študenta, 

- zahtevane prilagoditve študija za študenta, 

- zmanjšanje obvezne prisotnosti študenta pri študijskih obveznostih. 

Pri pripravi individualiziranega programa se smiselno upošteva predlagane ukrepe za 

zmanjšanje oziroma odpravo ovir za študij, ki jih v vlogi za pridobitev statusa navede študent. 

Ravno tako se pri izbiri in opredelitvi posebnih prilagoditev študija, ki za članico univerze 

predstavljajo finančni strošek, smiselno upoštevajo finančne zmogljivosti članice univerze. 

Tutor – učitelj seznani z vsebino individualiziranega programa nosilce predmetov (učnih enot) 

v letniku študijskega programa, v katerega je vpisan študent. Nosilci predmetov (učnih enot) so 

dolžni izvajati individualizirane programe. 

Glede na primanjkljaje, ovire oziroma motnje študentov s posebnimi potrebami so v času študija 

možne prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj, v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter 

pri uporabi knjižnice. 

 

1.2.3.1 Prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj 

Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter 

morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve pri 

izvedbi predavanj in vaj: 

- vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki jih študenti prejmejo na predavanjih in vajah (npr. za 

slepe in slabovidne študente, da lahko sledijo predavanju oziroma za tiste študente, ki si ne 

morejo delati zapiskov), 

- vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki se uporabljajo pri predmetu (učni enoti), da se lahko 

prilagodijo v elektronsko ali avdio obliko ali se jih primerno poveča, 

- snemanje predavanj in vaj, 

- uporaba posebnih pripomočkov kot so računalnik, elektronsko povečalo, lupe in podobno,  

- prisotnost pomočnika, in sicer: bralca oziroma pisarja ter tolmača – prevajalca v slovenski 

znakovni jezik, 

- možnost posredovanja pisnih izdelkov v elektronski obliki, 

- opravljanje določenih študijskih obveznosti v paru s študentom, ki nima statusa študenta s 

posebnimi potrebami, 

- možnost opravljanja določenih nalog in vaj doma (delna oblika e-učenja), 
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- prilagoditev načina opravljanja strokovne oziroma študijske prakse zmožnostim študenta tako, 

da lahko pokaže svoje znanje in sposobnosti oziroma dosega kompetence, opredeljene s 

študijskim programom, 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti članice univerze. 

 

1.2.3.2 Prilagoditve v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja 

Način preverjanja in ocenjevanja znanja za študente s posebnimi potrebami je prilagojen na tak 

način, da lahko izkažejo raven svojega znanja, vendar se ne smejo znižati zahtevani standardi  

znanj. 

Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter 

morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve: 

- podaljšanje časa opravljanja ustnega oziroma pisnega izpita, 

- zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita, 

- prilagoditev v prostoru oziroma prostora in prilagoditev opreme, 

- opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov, 

- opravljanje izpita s pomočjo pomočnika, 

- sprememba oblike preverjanja in ocenjevanje znanja, 

- prilagoditev oblike izpitnega gradiva, 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti članice univerze. 

Čas opravljanja pisnega oziroma ustnega izpita se študentu lahko podaljša praviloma za največ 

100% (npr. nujna terapija v času opravljanja izpita) predvidenega časa za izpit, lahko pa tudi 

več glede na primanjkljaj, oviro oziroma motnjo oziroma specifiko predmeta (učne enote), pri 

katerem se opravlja izpit. Pri opravljanju izpita se lahko študentu zagotovi tudi krajše odmore. 

O tem odloči nosilec predmeta (učne enote) po posvetovanju z učiteljem – tutorjem. Praviloma 

za največ 50% predvidenega časa se lahko podaljša tudi čas odmora (in tudi čas priprave na 

izpit), če se ugotovi, da bi bilo to potrebno zaradi nastale situacije. Če je čas opravljanja pisnega 

izpita podaljšan, opravlja študent izpit v posebnem prostoru. Do podaljšanja časa opravljanja 

izpita so upravičeni vsi študenti s posebnimi potrebami. 

Poseben prostor za opravljanje izpita se zagotovi študentu, v kolikor je prostor, v katerem naj 

bi se izvajal izpit, zanj nedostopen. Poseben prostor se študentu zagotovi tudi v primeru, da bi 

bil študent »moteč« za ostale študente, ki opravljajo izpit (npr. uporaba zvočne podpore na 
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računalniku, prisotnost pomočnika idr.) Do zagotovitve posebnega prostora za opravljanje 

izpita so upravičeni vsi študenti s posebnimi potrebami. 

Študentu se lahko prilagodi prostor, v katerem opravlja izpit, lahko se mu prilagodi tudi oprema, 

in sicer: lahko se prilagodi delovna površina, zagotovi prostor s posebnimi akustičnimi 

razmerami, omogoči dodatna osvetlitev, omogoči se uporaba ustreznega stola, mize z izrezom 

in podobno. Slepim in slabovidnim študentom se zagotovi prilagojena delovna površina 

(možnost dviga, dodatna osvetlitev in podobno). Gluhim in naglušnim študentom se zagotovi 

prostor z ustreznimi akustičnimi razmerami, upravičeni so tudi do uporabe elektroakustične 

aparature, medtem ko so gibalno ovirani kandidati upravičeni do prilagojenega delovnega mesta 

(miza z izrezom, ustrezen stol, nagib). 

Študentu se lahko omogoči opravljanje izpita s pomočjo računalnika. V tem primeru študent ne 

sme imeti dostopa do drugih pripomočkov na računalniku oziroma v programu; lahko uporablja 

le programe, ki mu tehnično olajšajo izvedbo izpita. Njegovo delo mora biti posneto na disketi 

ali zgoščenki in natisnjeno, iz računalnika pa se mora zbrisati. Študent lahko uporablja tudi 

posebne pripomočke, kot so brajev pisalni stroj, računalnik z brajevo vrstico ali programsko 

povečavo, elektronsko povečalo, lupe, ustrezna pisala, ustrezni žepni računalnik, ustrezen 

pribor za geometrijo in podobno. Do opravljanja izpita s pomočjo računalnika so upravičeni 

slepi in slabovidni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, 

dolgotrajno bolni študenti in študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Do 

uporabe posebnih pripomočkov so upravičeni slepi in slabovidni študenti (brajev pisalni stroj, 

računalnik z brajevo vrstico ali programsko povečavo, elektronsko povečalo, lupe, ustrezna 

pisala, ustrezni žepni računalnik in podobno), gibalno ovirani študenti (ustrezna pisala, ustrezen 

pribor za geometrijo, računalnik), dolgotrajno bolni študenti (računalnik) in študenti s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (računalnik, kalkulator). 

Študentu, ki zaradi vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne more opravljati npr. 

ustnega ali pisnega izpita, se zagotovi druga oblika preverjanja in ocenjevanja znanja. Do 

spremembe oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so upravičeni vsi študenti s posebnimi 

potrebami. 

Študentu, ki zaradi vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne more sam opravljati 

izpita, in v utemeljenih primerih drugim študentom, je lahko dodeljen pomočnik, in sicer: bralec 

oziroma pisar ter tolmač – prevajalec v slovenski znakovni jezik. Pomočnik ne sme biti 
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visokošolski učitelj oziroma sodelavec pri tem predmetu (učni enoti) ali študentov sorodnik. 

Do opravljanja izpita s pomočjo pomočnika so upravičeni slepi in slabovidni študenti (bralec 

in/ali pisar), gluhi in naglušni študenti (tolmač – prevajalec v slovenski znakovni jezik), gibalno 

ovirani študenti (bralec in/ali pisar), dolgotrajno bolni študenti (bralec in/ali pisar) in študenti s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (bralec in/ali pisar). 

Slepemu ali slabovidnemu kandidatu se lahko prilagodi oblika izpitnega gradiva: povečava 

besedila oziroma pisnega gradiva in prepis vprašanj v brajevo pisavo. 

 

1.2.3.3  Prilagoditve v knjižnici 

Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter 

morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve v 

knjižnici: 

- daljši čas izposoje gradiva (zaradi pretvorbe v dostopne oblike: povečava gradiva, prepis v 

brajevo pisavo in podobno), 

- možnost izposoje gradiva, ki je dostopen samo v čitalnici (zaradi pretvorbe v dostopne oblike: 

povečava gradiva, prepis v brajevo pisavo in podobno), 

- zagotovitev pomoči pri iskanju gradiva, 

- možnost izposoje gradiva s strani študentovega pomočnika ali asistenta, če je knjižnica 

študentu nedostopna, 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti članice univerze. 

 

1.2.3.4 Tutor za študente s posebnimi potrebami 

V kolikor je na članici univerze vpisan vsaj en študent s posebnimi potrebami, imenuje dekan 

za obdobje dveh študijskih let enega ali več visokošolskih učiteljev – tutorjev za spremljanje in 

podporo študentom s posebnimi potrebami. 

Naloge tutorja – učitelja so: 

- priprava in spremljanje izvajanja individualiziranega programa podpore študentom s 

posebnimi potrebami, 

- usklajevanje z nosilci predmetov (učnih enot) in svetovanje pri izvajanju posebnih 

prilagoditev študija, 



18 

 

- posredovanje poročila o svojem delu s študenti s posebnimi potrebami dekanu članice 

univerze, ki s tem seznani senat članice univerze (poročilo se posreduje praviloma ob koncu 

študijskega leta in ne sme vsebovati osebnih podatkov o študentih), 

- podajanje predlogov izboljšav pogojev za študij za študente s posebnimi potrebami na članici 

dekanu in senatu članice univerze, 

- udeleževanje sestankov komisije, 

- druge naloge, določene v univerzitetnem aktu o izvajanju tutorstva, ki ga sprejme senat 

univerze. Pri opravljanju nalog se tutor – učitelj lahko posvetuje s strokovnjakom. 

 

1.2.3.5 Pravice študentov s posebnimi potrebami 

Študenti s posebnimi potrebami imajo naslednje pravice: 

- pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti pri študijskih obveznostih iz upravičenih razlogov 

(npr. zaradi zdravniškega pregleda, bolnišnične obravnave, rehabilitacijskega postopka, 

zdraviliškega zdravljenja idr.), 

- pravica do vpisa v višji letnik oziroma absolventski staž, če imajo opravljenih vsaj 50% 

predpisanih pogojev za vpis v višji letnik, 

- pravica do opravljanja izpitov na izpitnih rokih, ki jih študent individualno dogovori z 

nosilcem predmeta (učne enote), 

- pravica do podaljšanja statusa študenta za največ eno študijsko leto, če zaradi primanjkljaja, 

ovire oziroma motnje ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti.  

1.2.3.6 Koordinacija aktivnosti 

Za koordinacijo aktivnosti na univerzi je zadolžena komisija, ki se s tem namenom sestane vsaj 

enkrat letno. Pri delu komisije sodelujejo prorektor za študijske zadeve in tutorji – učitelji s 

članic univerze. lahko sodelujejo tudi strokovnjaki. Naloge komisije so spremljanje in 

usmerjanje dela učiteljev – tutorjev, izmenjava izkušenj pri delu s študenti s posebnimi 

potrebami in podajanje predlogov za izboljšanje pogojev študija za študente s posebnimi 

potrebami rektorju in senatu univerze. 

Rektorat in članice univerze vodijo evidenco in dokumentacijo o vlogah za pridobitev statusa. 

Evidenca vlog za pridobitev statusa obsega: 

- ime in priimek študenta, 

- študijski program, v katerega je vpisan študent in letnik študija, 



19 

 

- datum prejema vloge za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami, 

- številko in datum seje komisije, na kateri je bilo odločeno o vlogi in njena odločitev, 

- navedbo primanjkljaja, ovire oziroma motnje študenta, 

- obdobje, za katero se študentu dodeli ta status, 

- datum izdaje individualiziranega programa, 

- ime in priimek tutorja – učitelja. 

Evidenco se vodi tudi v elektronski obliki, ki omogoča statistično obdelavo in analizo podatkov. 

Rektorat univerze vodi naslednjo dokumentacijo o vlogah za pridobitev statusa: 

- vloga študenta za pridobitev statusa s prilogami, 

- sklep komisije, 

- individualizirani program. 

Članica univerze vodi naslednjo dokumentacijo: 

- sklep komisije, 

- individualizirani program. 

Rektorat univerze vodi evidenco opreme in pripomočkov, dostopnih na univerzi za študente s 

posebnimi potrebami. Ob pričetku študijskega leta članice posredujejo rektoratu univerze popis 

opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami, dostopnih na članici, kasneje pa v 

kolikor je prišlo do sprememb. Članice univerze se povezujejo pri uporabi opreme in 

pripomočkov za študente s posebnimi potrebami. 

Na slovenskih univerzah so torej že bili narejeni temeljiti koraki k sistemskemu urejanju načina 

študija študentov s posebnimi potrebami s sprejemom določenih pravilnikov. Naslednji korak 

pa je izobraževanje visokošolskih učiteljev in ostalih študentov na fakulteti. 

Reindal (1995) je v okviru posveta o položaju študentov s posebnimi potrebami na univerzi v 

Oslu na Norveškem izvedel raziskavo o potrebah študentov s posebnimi potrebami in 

vsakodnevnimi težavami, s katerimi se srečujejo. Posebne potrebe študentov so razvrstili v dve 

skupini, nekatere so povezane z začetkom študija in uveljavitvijo kot študent, druge pa so 

povezane s poučevanjem ter učno snovjo in se nadaljujejo preko celega študija. Ugotovili so, 

da je za študente s posebnimi potrebami študij napornejši kot za ostale študente že pri običajnih 

aktivnostih, kot so obiskovanje predavanj, zapisovanje predavanj, študiranje v čitalnici, gibanje 

po študentskem naselju, opravljanje izpitov in sledenje učni snovi. Niso pa mogli dokazati, ali 
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so ti praktični problemi tolikšni, da zmanjšujejo možnost in pravico študentov s posebnimi 

problemi do študija. Vendar dokler bodo morali študentje s posebnimi potrebami preživljati 

tako naporne dneve v primerjavi z drugimi študenti, ostajajo praktični problemi stalna ovira v 

uresničevanju načela o enakih možnostih izobraževanja za vse. 

 

1.3 PODPORA PRI ŠTUDIJU 

1.3.1 Bivanje 

Kot vsi drugi študentje si morajo tudi gibalno ovirani študentje poiskati sobo ali stanovanje 

sami. Možnosti so naslednje: 

 

- bivanje na svojem domu (študenti, ki živijo blizu študijskih središč); 

- bivanje v študentskem domu; 

- bivanje v stanovanjskih skupnostih, ki jih organizirajo različne invalidske organizacije. 

V skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske 

domove (1996) imajo gibalno ovirani študentje prednost pri sprejemu v študentski dom. Če se 

pri študentu ugotovi najmanj 80% invalidnost, se na osnovi individualne obravnave k točkam 

za materialni položaj doda še 100 točk za posebne socialne in zdravstvene razmere. Imajo tudi 

možnost uveljavljati pravico do bivanja spremljevalca v študentskem domu. V tem primeru 

morajo k prošnji za sprejem v študentski dom priložiti pisno dokazilo o upravičenosti do 

spremljevalca. Spremljevalec mora imeti status študenta, ni pa potrebno, da doseže zadostno 

število točk za sprejem v študentski dom. 

S prenovo bloka 5 v Rožni dolini so začeli Študentski domovi v Ljubljani sistematično reševati 

problem bivanja gibalno oviranih študentov. V tem bloku so zagotovljeni dostop v zgradbo in 

arhitekturno prilagojeni apartmaji v pritličju s posebnimi standardi in opremo. Urejeno je tudi 

parkirišče za gibalno ovirane. Prilagojeni apartmaji so tudi v študentskem domu na Kardeljevi 

ploščadi za Bežigradom, na Poljanski v centru in na Litostrojski v Šiški. Študentski domovi 

imajo v upravljanju tudi dve prilagojeni stanovanji na Hacquetovi, kjer bivajo gibalno ovirani 

študentje pod enakimi pogoji kot v študentskih domovih. Lažje gibalno ovirani, ki ne 

potrebujejo posebnih prilagoditev za vsakodnevno življenje, bivajo tudi v drugih študentskih 

domovih. 
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V Domskem redu študentskih domov v Ljubljani (2010) imajo gibalno ovirani določen poseben 

status. Z vsemi aktualnimi vprašanji posebnih skupin stanovalcev, in tako tudi gibalno oviranih 

študentov, se ukvarja socialno - ekonomska komisija. Gibalno oviranim študentom ni potrebno 

dežurati v študentskem domu, kot morajo to ostali študentje, razen če to sami želijo. Gibalno 

oviran študent ima pravico do samostojne uporabe dvoposteljne sobe, vendar mora zanjo 

plačevati dvojno ceno. Bivanje v študentskem domu se lahko podaljša gibalno oviranim 

študentom, ki jim je podaljšan status študenta in predložijo dokazila o invalidnosti. 

V Mariboru so Študentski domovi Univerze v Mariboru z izgradnjo študentskega naselja na 

Lentu pridobili tudi prilagojene apartmaje za gibalno ovirane študente. Na voljo so tudi parkirna 

mesta v garažni hiši. En prilagojen apartma je tudi v naselju na Tyrševi.  

 

1.3.1.1 Arhitekturna dostopnost objektov 

Ovire v grajenem okolju za gibalno ovirane ljudi delimo na dve vrsti: 

 ovire pri oblikovanju zunanjega prostora, 

 ovire pri oblikovanju notranjega prostora (arhitekturne). 

Grajene ovire pri oblikovanju zunanjega prostora preprečujejo funkcionalno ovirani osebi 

neovirano gibanje na prostem, bodisi v urbanem ali neurbanem okolju. Te ovire so na cestah, 

trgih in drugih javnih površinah, npr. nepoglobljeni cestni robniki na prehodih za pešce, 

podhodi, nadhodi brez primernih naprav za premagovanje višin, stopnice, samo svetlobni 

semaforji in s prekratko odmerjenimi intervali za prehod cestišča, neurejena možnost parkiranja 

in zaustavljanja za osebe s posebnimi potrebami itd. Prav tako so ovire tudi v javnem prometu 

(npr. dostopi do zunajnivojskih postajališč ali postaj, vstopi – izstopi v javna vozila). 

Grajene ovire pri oblikovanju notranjega prostora ali arhitekturne ovire funkcionalno ovirani 

osebi preprečuje dostop v stavbo (javno ali stanovanjsko) in ji onemogočajo ali vsaj otežijo 

uporabo le-te. To so, npr. preozka vrata, vrtljiva vrata, pretežko vratno krilo, stopnice, tla, na 

katerih drsi, ozki, temačni hodniki oziroma komunikacijski prostori, premajhni in 

nepremišljeno načrtovani stanovanjski prostori, predvsem sanitarije in kuhinje, neprimerna 

stanovanjska oprema, neustrezno oblikovana drobna oprema in še kaj (Vovk, 2000). 

Objekt je arhitekturno prilagojen, če: 

- je omogočen dostop do objekta z invalidskim vozičkom (od parkirnega prostora do vhoda).  
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- je mogoč vhod v objekt (premagovanje višinskih razlik in širina vrat); 

- je omogočen dostop do vseh prostorov v objektu, namenjenih študentom, kot so 

predavalnice, laboratoriji, referat, knjižnica… (širina prehodov, širina vrat, primernost 

dvigal, premagovanje višinskih razlik); 

- so prilagojene sanitarije za uporabo z invalidskim vozičkom. Prostor sanitarij mora biti 

dovolj velik, da omogoča vstop in obračanje vozička. 

Hribernikova (2000) je analizirala arhitekturno prilagojenost fakultet in visokošolskih zavodov 

Univerze v Ljubljani. Ugotovila je, da so članice univerze še vedno slabo dostopne oziroma 

prilagojene osebam s posebnimi potrebami. Fakultete in visokošolski zavodi se sicer trudijo 

odpravljati arhitekturne ovire, vendar pa nekatere prilagoditve niso uporabne. 

Večina novih fakultet ima dvigala, ki omogočajo dostop v vsa nadstropja. Težavne so predvsem 

fakultete v starejših zgradbah. Poleg posameznih fakultet zagotavljajo denar za odpravljanje 

ovir tudi univerze in šolsko ministrstvo. Grajene ovire se lahko odpravijo z ureditvijo klančin, 

namestitvijo dvižnih ploščadi ali vgradnjo dvigal. Ta morajo biti dovolj velika, da omogočajo 

vstop ljudem na invalidskih vozičkih ali invalidskih skuterjih in njihovim spremljevalcem. 

 

1.3.2 Osebna asistenca 

Gibalno ovirani študentje so glede na svoje fizične sposobnosti bolj ali manj nesamostojni in 

potrebujejo pomoč druge osebe pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb. Nekateri 

potrebujejo 24-urno nego in pomoč, nekateri le občasno, nekateri pa so samostojni. Nega 

zajema pomoč pri vsakdanjih higienskih opravilih. Pomoč pa potrebujejo tudi pri gospodinjskih 

aktivnostih, hobijih, spremljanjih na razne kulturne in zabavne prireditve. Gibalno ovirani 

študentje, ki tako pomoč potrebujejo, si sami poiščejo asistente ali pa so to njihovi prijatelji in 

sorodniki oziroma imajo asistenco urejeno preko Društva študentov invalidov Slovenije in 

drugih invalidskih organizacij. Stroške za nego krijejo sami ali preko invalidskih organizacij 

(Bera in Nedeljkovič, 2007a).  

Osebna nega in asistenca pri življenjskih aktivnostih zajema: 

- namestitev na voziček, prestavljanje; 

- osebno nego: oblačenje, slačenje, WC, umivanje, kopanje; 

- asistenco pri hranjenju in pitju; 

- asistenco pri jemanju zdravil, namestitev umetne ventilacije in kisika; 
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- nočno obračanje ipd. 

Spremstvo in pomoč pri komunikaciji zajema: 

- asistenco pri gibanju; 

- asistenca pri upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov; 

- asistenco pri urejanju študijske literature; 

- spremstvo po opravkih, nakupih, prostočasnih aktivnostih, na prireditve… 

Asistenca pri gospodinjskih opravilih zajema: 

- kuhanje; 

- pranje, likanje, zlaganje perila; 

- pospravljanje. 

 

1.3.3 Prilagojeni prevozi 

Gibalno ovirani študentje, ki ne morejo uporabljati javnega prevoza, potrebujejo prevoz s 

prilagojenimi vozili za invalidske vozičke (posebna klančina za vstop v vozilo). Potrebe po 

urejenosti prevozov so odvisne od tega, kako razvejani so prostori fakultete, kraja bivanja 

študenta ter ostalih potreb. Redni prevozi gibalno oviranih študentov do fakultet in drugih 

ustanov, potrebnih pri študijskih in obštudijskih dejavnostih so osnovni pogoj za študij. Hkrati 

pa omogoči tudi ostale aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja gibalno 

oviranih. 

Ker se še vedno pojavljajo težave pri uporabljanju javnih prevozov, ima več invalidskih društev 

organiziran prilagojen prevoz za svoje člane. 

Kramperškova (1997) je v svoji raziskavi preko poglobljenih intervjujev in s kvalitativno 

analizo ugotovila, da so gibalno ovirani študentje zaradi neurejenega statusa prikrajšani za 

kvalitetno življenje na ljubljanski univerzi  in so zato prepuščeni svoji iznajdljivosti in podpori 

svojih družin, brez katerih ne bi imeli možnosti študija. Sredstva za življenje ne zadostujejo, da 

bi pokrili svoje najosnovnejše potrebe, kot so nega, prevozi, tehnični pripomočki, fizioterapija. 

Poleg arhitektonskih ovir so primorani premagovati miselne in komunikacijske ovire, ki so v 

ljudeh, saj zaradi nepoučenosti in strahu ne razumejo položaja gibalno oviranih študentov. Tudi 

svoj prosti čas preživljajo enolično, ker so vezani na študentski dom. Z ostalimi študenti nimajo 

večjih stikov, tako na fakulteti kot v študentskem domu, ker se ti bojijo prevelike angažiranosti 
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v stiku z gibalno oviranimi študenti, nekateri jih celo ignorirajo in stigmatizirajo zaradi njihove 

fizične drugačnosti. 

 

1.3.4 Društvo študentov invalidov Slovenije 

Za interese in izboljšanje položaja študentov s posebnimi potrebami si prizadeva Društvo 

študentov invalidov Slovenije, ki je nevladna in nepridobitna organizacija in deluje na področju 

celotnega območja Slovenije od leta 1996 (Sevčnikar, 1998). Član društva lahko postane vsak, 

ki ima status študenta in katerokoli vrsto ali stopnjo oviranosti ali telesne okvare, dolgotrajno 

ali kronično bolezen ali specifične učne težave. Član ima lahko status dodiplomskega ali 

podiplomskega, rednega ali izrednega študenta. So edina organizacija, ki se sistematično 

ukvarja z reševanjem problemov študentov s posebnimi potrebami v Sloveniji. Njihov namen 

je združevati vse študente s posebnimi potrebami  in jim omogočati lažji in kvalitetnejši študij 

z materialno in svetovalno pomočjo. Vzpostavili so Službo za pomoč študentom s posebnimi 

potrebami in izobraževalno-delovni center, ki vključuje različne strokovnjake kot tudi same 

študente. Cilj službe za pomoč je, da se poveča število vključenih študentov s posebnimi 

potrebami ter njihova uspešnost pri študiju. 

Društvo študentov invalidov Slovenije študentom s posebnimi potrebami nudi informacije 

glede dostopnosti študija, možnostih nastanitve, finančnih pomočeh ter o programih asistence 

in drugih podpornih programih, ki jih Društvo izvaja za izboljšanje študijskih in obštudijskih 

pogojev za študente s posebnimi potrebami. 

Prizadevajo si, da bi bile informacije o študiju dostopne že gibalno oviranim dijakom. S projekti 

v okviru društva jim pomagajo pri prehodu na želeno fakulteto, saj se ovire pokažejo že z izbiro 

fakultete. Sodelujejo tudi s posameznimi fakultetami in študijskimi oddelki, da bi študentom s 

posebnimi potrebami ter zaposlenimi na univerzah in fakultetah ponudili primerno pomoč in 

tako v kar največji meri odpravljali ovire, s  katerimi se pri študiju srečujejo študenti s 

posebnimi potrebami. 

 

Delovna skupina Sveta Evrope, ki deluje v okviru Komiteja za rehabilitacijo in integracijo oseb 

s posebnimi potrebami, proučuje pa zaščito otrok in odraslih oseb s posebnimi potrebami pred 

slabim ravnanjem in zlorabami, je kot primer dobrega delovanja in prakse v letu 2001 izmed 

dvanajstih predlogov evropskih držav izbrala kot primer dobre prakse delovanje Društva 
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študentov invalidov Slovenije (Brown, 2002). Trenutno združujejo 250 članov študentov s 

posebnimi potrebami, ki študirajo na vseh slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih 

zavodih. 

Ukvarjajo se z naslednjimi dejavnostmi (Huskič, 2013): 

- Osveščanje in obveščanje ostalih študentov in širše javnosti o življenju in delu študentov s 

posebnimi potrebami. 

- Brezplačni  prevozi študentov s posebnimi potrebami  s prilagojenimi vozili do fakultet in 

drugih ustanov, ki so potrebne pri študiju in vsakdanjem življenju. Študentje s posebnimi 

potrebami preko elektronske pošte, osebno ali po telefonu sporočijo, kdaj, za kakšen namen 

in za katero lokacijo potrebujejo prevoz. Strokovna služba pripravi urnik prevozov, ki je 

objavljen tudi na spletni strani društva.  

- Finančna pomoč študentom s posebnimi potrebami pri reševanju različnih vsakodnevnih 

težav (arhitekturne ovire, socialna ogroženost, stanovanjska vprašanja, nakupi dvigal…). 

- Pomoč pri organizaciji nege in osebne asistence. Na društvu imajo redno zaposlene osebne 

asistente in osebne asistente, ki delajo preko pogodbe o delu. Poleg tega imajo urejeno bazo 

prostovoljnih delavcev, ki jih po potrebi pošiljajo na različne lokacije, na katerih bivajo 

uporabniki programa. Osebni asistenti in prostovoljci uporabnikom nudijo pomoč pri 

osebnih in vsakodnevnih opravilih, spremljanje ter asistenco pri študijskih opravilih. Način 

dela je prilagojen vsakemu posamezniku posebej in je odvisen od njegovih potreb in 

fizičnega stanja. Osebna asistenca vključuje stalno ali občasno pomoč.  

- Brezplačno fotokopiranje in povečave študijskega gradiva svojim članom. 

- Prilagojene športne aktivnosti (plavanje, smučanje z monoskijem, alpsko smučanje, tek na 

smučeh, sankanje). 

- Družabna srečanja, okrogle mize, problemske diskusije o aktualnih vprašanjih. 

- Zbiranje informacij o pogojih študija: dostopnost do fakultet, dostopnost predavalnic, 

dostop in uporaba knjižničnega gradiva na fakultetah, opravljanje študijskih obveznosti po 

dogovoru s profesorji, možnost podaljšanja študentskega staža… 

- Organizacija ekskurzij, izletov in potovanj za študente s posebnimi potrebami. 

- Sodelovanje s predstavniki univerz v Sloveniji in vladnimi organizacijami za izboljšanje 

študijskih in življenjskih  pogojev študentov s posebnimi potrebami. 

- Raziskovanje možnosti kasnejše zaposlitve in stanovanjske problematike. 
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- Mednarodno sodelovanje s sorodnimi organizacijami (Univerza v Corku na Irskem, Movit) 

in sodelovanje na mednarodnih projektih v okviru Sveta Evrope in Evropske skupnosti 

(Leonardo). 

- Svetovanje študentom s posebnimi potrebami, ki se v času študija poleg običajnih stisk, ki 

jih doživljajo v izpitnem obdobju oziroma v povezavi s študijem, preživljajo še posebno 

stresna obdobja zaradi reševanja osebnih stisk zaradi oviranosti. Tako se kaže potreba po 

osebnem in poklicnem svetovanju (iskanje prakse, zaposlitve, delovne izkušnje…). 

Izvajajo tudi dodatna izobraževanja, ki so potrebna za zaposlitev. To so, npr. tečaj računalniških 

programov in seznanitev s sodobnimi tehnološkimi komunikacijskimi sredstvi, trening 

asertivnosti, tečaji tujega jezika ipd. 

 

1.5 INKLUZIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE 

Inkluzija spada med temeljne pravice, vrednote in ideale, zato ni privilegij ali nova moderna 

ideja. Njeni začetki segajo že v šestdeseta leta 20. stoletja, ko se je začelo gibanje za človekove 

pravice (Florian, 1998). Demokratične pravice posameznika in inkluzivno izobraževanje 

namreč temeljijo na splošno sprejetih demokratičnih vrednotah sprejemanja, sodelovanja in 

upoštevanja različnosti. Inkluzivno izobraževanje je pravica posameznika do socialnega, 

intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja. Osnove uspešnega socialnega 

vključevanja se najučinkoviteje razvijajo v inkluzivnem izobraževanju, saj le-ta pripravlja 

učence na uresničevanje človekovih pravic v odraslosti (Grossman, 2008). 

Junija 1994 je UNESCO v Salamanci organiziral svetovno konferenco o vzgoji in 

izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, na kateri so sprejeli izjavo, ki uvaja koncept 

inkluzije kot normativ za kakovostnejšo vzgojo in izobraževanje za vse otroke - "enakovredno 

šolanje za vse". Problematika vključevanja oseb s posebnimi potrebami v vzgojno-

izobraževalno in širše socialno okolje je tako postala deležna večje družbene, strokovne in 

znanstvene pozornosti (Vrhovski-Mohorič, 2002). 

S sprejetjem novega koncepta vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami je bila tudi 

pri nas sprejeta splošna usmeritev, da mora država zagotoviti možnosti za uveljavitev koncepta 

vključevanja oseb s posebnimi potrebami v programe enotnega šolskega sistema z 

upoštevanjem drugačnosti in pravico do izbire. Učenci s posebnimi potrebami so postali izziv 
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za celotni sistem vzgoje in izobraževanja, na katerega vpliva mnogo dejavnikov: mednarodni 

integracijski in stabilizacijski procesi, konkurenčni pritiski, gospodarsko prestrukturiranje, 

demografski dejavniki, večja brezposelnost, potrebe po spremembah in hitrem odzivu na 

različne okoliščine, informacijska družba, potrebe po vseživljenjskem učenju, storilnostna 

naravnanost, pa tudi demokratizacija, sprememba vrednot, humanizacija odnosov, skrb za 

človekove pravice, poudarek na kvalitetnem emocionalnem in socialnem življenju, zahteva po 

enakovrednem šolanju za vse (Hafnar, 2002). 

Prav socialna vključenost omogoča otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami 

optimalno kognitivno funkcioniranje. In ne le osebam s posebnimi potrebami, pač pa tudi tistim, 

ki so delno ali v celoti socialno izključeni. Osebe, ki so socialno izključene, niso dovolj uspešne 

na kognitivnem področju, kar pomeni, da so tudi učno manj uspešni. Učni uspeh in socialna 

vključenost sta v tesni medsebojni povezavi, visoko motivacijo pri učečemu dosežemo namreč  

s socialnim vključevanjem (Resman, 2002). 

Društvo študentov invalidov Slovenije je v sodelovanju z vsemi tremi slovenskimi univerzami 

organiziral oktobra 2006 mednarodno konferenco in posvet o enakih možnostih izobraževanja 

študentov s posebnimi potrebami z naslovom Enakovreden študij (Bera, 2006b). Namen 

konference in posveta je bil predstaviti individualni in institucionalni vidik vključevanja 

študentov s posebnimi potrebami v visokošolsko in univerzitetno izobraževanje. Predstavljene 

so bile različne ureditve in prakse na tem področju v evropskem prostoru, hkrati pa je bila 

poudarjena vloga koordinatorja za študente s posebnimi potrebami. Temeljni cilj konference je 

bil osveščanje pristojnih na ravni univerz glede pomembnosti odstranjevanja fizičnih in 

komunikacijskih ovir za dosego dostopnega študija. 

Različni avtorji opisujejo inkluzijo kot gibanje ali filozofijo, katere bistvo izhaja iz prepričanja, 

da se lahko vsi učenci, ne glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb, uspešno izobražujejo 

skupaj z vrstniki iste kronološke starosti v rednih oblikah izobraževanja (Schmidt, 2000). 

Teoretično izhodišče inkluzije je holistični pogled na svet, ki upošteva vse potrebe oseb s 

posebnimi potrebami in ob izobraževalnem daje enako vrednost socialnemu in emocionalnemu 

razvoju ter razvoju osebne in kolektivne odgovornosti vseh udeležencev v izobraževalnem 

sistemu. Namen inkluzije ni spremeniti učence, temveč preoblikovati šole. O pravi vključenosti 

lahko govorimo takrat, ko je izobraževalni sistem organiziran tako, da omogoča upoštevanje 

potreb vseh otrok, ki živijo v lokalni skupnosti, tudi tistih, ki imajo posebne potrebe. Pri 

vključevanju imajo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami več možnosti za navezovanje 
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stikov z vrstniki brez težav ter za razvijanje medsebojnih prijateljstev. Pogosto so globoko 

zakoreninjeni predsodki in negativne predstave o osebah s posebnimi potrebami ena od težav, 

s katero se soočajo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. Na začetku uresničevanja 

vključevanja oseb s posebnimi potrebami je najpomembnejše tudi stališče pedagoških delavcev 

in vrstnikov do teh oseb (Schmidt, 2001). 

Pri inkluziji  ne gre samo za prilagajanje, temveč za oblikovanje kulture, v kateri se podpirajo 

različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna 

pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, 

težave, motnje, bolezni. Inkluzija je za razliko od integracije popolnejši in drugačen proces 

vključevanja. Inkluzija je izpeljana iz idej o multi in inter-kulturnosti, sožitju, tolerantnosti, 

sobivanju, strpnosti. Novi izzivi inkluzije so izzivalni za vsakega posameznika v družbi. 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahtevata tudi spreminjanje okolja in spreminjanje stališč 

udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa do uresničevanja posebnih potreb otrok in 

oblikovanje takega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo odpravljal ovire za optimalni razvoj 

potencialov vseh otrok (Kavkler, 2005). 

Uspešnost inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je odvisna od (Kavkler, 

2008): 

- pozitivnih stališč strokovnjakov (od vladnih, šolskih in vseh drugih) in ostalih državljanov do 

inkluzivnega izobraževanja vseh otrok; 

- sistematične priprave pogojev (dobro izobraženih strokovnih delavcev, materialnih pogojev, 

dobrih tehničnih rešitev za odstranjevanje objektivnih ovir in podobnega) za optimalni razvoj 

otrokovih potencialov; 

- fleksibilnost pri izvajanju izobraževalnih programov, v katere so otroci vključeni (izbira 

institucije, ustrezen urnik, podpora vodstva in drugo) . 

Uspešnost inkluzivnega izobraževanja pri gibalno oviranih študentih pa je ne nazadnje odvisna 

tudi od gibalno oviranih študentov samih, od njihovih sposobnosti, aktivnosti in motivacije za 

študij. 

Za uspešno inkluzijo je pomembno, kako družba pojmuje osebe s posebnimi potrebami, kakšna 

so stališča okolja do njih oziroma, kako jih okolje vrednoti. Med vsemi pogoji za uspešno 

inkluzijo oseb s posebnimi potrebami v šolo so  najpomembnejša stališča pedagoških delavcev, 

vodstva izobraževalnih ustanov in vrstnikov do oseb s posebnimi potrebami (Schmidt, 2001). 



29 

 

Thornhill (2004) je v okviru Organizacije za visokošolski študij (Association of Higher 

Education Access and Disability) na Irskem izvedel raziskavo o vključevanju študentov s 

posebnimi potrebami v visokošolsko izobraževanje. Raziskava zajema podatke 42 

visokošolskih zavodov za šolsko leto 1998/99 ter zajema naslednja področja: vpisna politika, 

kadri na fakulteti, izpitne prilagoditve, službe in podporna tehnologija za študente s posebnimi 

potrebami, nastanitev, arhitekturni pogoji, zdravstveno in socialno varstvo, financiranje 

študentov s posebnimi potrebami in samoorganiziranost študentov s posebnimi potrebami. 

Podatki nakazujejo viden napredek na področju visokošolskega izobraževanja študentov s 

posebnimi potrebami. Še vedno pa se premalo oseb s posebnimi potrebami vključuje v 

visokošolsko izobraževanje zaradi slabih pogojev. Tako jim je odvzeta možnost živeti polno 

življenje in vključevanje v družbo s svojim prispevanjem na ekonomskem in socialnem 

področju. 

Bera (2010a) je v okviru projekta StuDis – Razvijanje inkluzivnega visokega šolstva na 

Univerzi v Mariboru analizirala pogoje študija za študente s posebnimi potrebami, izkušnje 

študentov s posebnimi potrebami ter poznavanje potreb študentov s posebnimi potrebami med 

visokošolskimi učitelji Univerze v Mariboru. Splošni cilj projekta je bil zmanjšati oziroma 

odpraviti ovire, ki se pojavljajo v procesu poučevanja/učenja, izboljšati osveščenost in znanje 

visokošolskih delavcev za delo s študenti s posebnimi potrebami, izboljšati možnost za uspešen 

študij študentov s posebnimi potrebami ter prispevati h kakovostnejšemu študijskemu procesu 

za vse študente. Na osnovi ugotovitev so oblikovali predloge za poenotenje obravnave 

študentov s posebnimi potrebami, razvili gradivo za usposabljanje osebja in to usposabljanje 

izvedli na sodelujočih fakultetah v projektu. Ta raziskava je prva v Sloveniji, ki se osredotoča 

na izobraževanje akademskega kadra v visokem šolstvu za delo s študenti s posebnimi 

potrebami. 

 

1.6 STALIŠČA 

Stališča so trajni sistemi pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti 

človeka v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov. Ljudje sprejemajo stališča zato, 

ker pomagajo zadovoljevati njihove osnovne potrebe. Stališča vplivajo na mentalno 

pripravljenost za določen način reagiranja in zato vplivajo na to, kako zaznavamo in doživljamo 

določene situacije in objekte, kako o njih mislimo in nanje čustveno reagiramo. Stališča 

usmerjajo pozornost, delujejo na selektivnost zaznavanja. Stališča vplivajo na to, da v množici 
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vtisov in dražljajev izberemo in vidimo le tisto, kar se sklada z našimi stališči. Stališča delujejo 

tudi na učenje in pomnjenje. Lažje se učimo in hitreje si zapomnimo stvari, ki so v skladu z 

našimi stališči (Ule Nastran, 2004). 

Stališča usmerjajo naše početje v svetu in obratno, spremembe v socialnem svetu se odrazijo v 

naših stališčih, ki vplivajo na spreminjanje naših dejanj ali vedenjskih oblik. Zaradi tesne 

povezave stališč z vedenjem so stališča ključna za izoblikovanje predstav o nas samih, naše 

motivacijske strukture, pa tudi za izoblikovanje predstav o drugih osebah in raznih vidikov 

družbene stvarnosti. Stališča igrajo središčno vlogo v socialni konstrukciji sveta in delujejo v 

duševnosti človeka. Posredujejo med zunanjimi dražljaji in odzivi ljudi nanje. Stališča so 

socialno pridobljene strukture, ki jih spreminjamo skozi vse življenje. So pomemben rezultat 

socialne konstrukcije subjekta, saj jih sprejemamo in oblikujemo skupaj s sprejemanjem 

socialnega znanja, izkušenj in norm iz okolja (Ule Nastran, 2004). 

Pojem stališč zajema veliko definicij, v vseh pa se odražajo skupne značilnosti: stališč ne 

moremo neposredno opazovati. So duševne stvarnosti, o katerih lahko sklepamo posredno, na 

podlagi zunanjega delovanja ljudi, stališča imamo za vzročne dejavnike vedenja in delovanja, 

stališča se ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki vedenja. To pomeni, da si jih 

zamišljamo kot trajne duševne dispozicije za določeno vedenje ljudi (Ule Nastran, 2004). 

Značilnosti stališč so, da so trajna duševna pripravljenost za določen način reagiranja. Imajo 

direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost 

človekovega obnašanja. Pridobivamo jih v teku življenja, v procesih socializacije in so 

integracija treh osnovnih duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in aktivnostne. 

Kognitivna komponenta stališč so vedenja, znanja, izkušnje, informacije, vrednostne sodbe in 

argumenti v zvezi z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. 

Vsako stališče temelji na znanju in poznavanju situacij in stvari, do katerih imamo stališče. 

Najosnovnejša oblika kognitivnega elementa stališča so kategorije, s katerimi razvrščamo 

objekte v razrede. Stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih, govoricah, imenujemo 

predsodki. 

Čustvena oziroma ocenjevalna (evaluativna) komponenta stališč so pozitivna ali negativna 

občutja in ocenjevanja objektov stališč. Simpatija, obžalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, 

zaničevanje se nahajajo med čustvi, ki jih lahko vzbujajo določene osebe, socialne situacije.  
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Kognitivna in emotivna komponenta sta običajno usklajeni med seboj. Če pride do razlik med 

njima, to skoraj nujno vodi do spremembe stališča bodisi z dodajanjem novih informacij, bodisi 

s pozivom na naša čustva. 

Aktivnostna (dinamična) komponenta je težnja človeka, da deluje na določen način glede na 

objekt stališč, ko na primer podpre tiste objekte ali situacije, do katerih ima pozitivna stališča, 

oziroma prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih ima negativna stališča. Poudarek je na 

pripravljenosti za delovanje, ne na dejavnosti sami. 

Stališča so lahko bolj ali manj splošna ali specifična. Nekatera stališča zavzemamo do vseh 

ljudi, druga le do pripadnikov nekaterih skupin. Stališča so lahko tudi bolj ali manj ekstremna. 

Ekstremnost stališč pomeni stopnjo pristajanja oziroma zavzemanja za določeno stvar. Stališče 

se razlikuje tudi po stopnji kompleksnosti in diferenciranosti. Kompleksno stališče vsebuje 

razne sestavine (podstališča), te pa so bolj ali manj urejene v celote. 

Oblikovala sta se dva raziskovalna in teoretska pogleda na stališča, konvencionalni in 

sociohistorični. Po konvencionalnem pogledu so stališča umeščena v duševnosti oziroma 

zavesti ljudi in to neodvisno od družbenega okolja, imajo značilne lastnosti, ki jih lahko 

raziščemo in opišemo. Čeprav jih ne moremo neposredno opazovati, nanje lahko sklepamo iz 

vedenja ljudi. So povezana z našim vedenjem. Sociohistorični pogled poudarja, da stališča niso 

individualni koncept, ampak so zgodovinsko nastale in kulturne stvaritve. Ne nastajajo v 

duševnosti ljudi, ampak jih uveljavlja določena družba, kultura za določene namene in so 

ukoreninjena v našem socialnem vedenju in niso nek psihološki dejavnik zunaj njega (Ule 

Nastran, 2004). 

Stališča v vsakdanji rabi pogosto zamenjujemo z nekaterimi drugimi pojmi, ki so sorodni, 

vendar pa niso enaki. Stališče je najpogosteje zamenjano s pojmom prepričanje. Bistvena 

razlika je, da je prepričanje zasnovano samo na intelektualni komponenti, stališče pa na 

intelektualni, čustveni in aktivnostni komponenti. Ko govorimo o prepričanju, se sklicujemo na 

dejstva, argumente. Prepričanja so lahko zasnovana na predpostavki, da obstajajo argumenti 

zanje, čeprav nimamo logičnih argumentov za to. V tem primeru govorimo o verovanju ali celo 

o praznoverju. Mnenje je tudi soroden pojem stališču. Mnenja so predvsem bolj specifična od 

stališč in bolj nestabilna oziroma lažje spremenljiva. Mnenja predstavljajo konkretizacijo stališč 

oziroma manifestacijo stališč v konkretnih situacijah. Več mnenj o nekem objektu  ali situaciji 

naj bi privedlo do formiranja stališča o tem objektu ali situaciji. S pojmom stališče pogosto 

zamenjujem tudi pojem vrednote. Tudi med njima obstaja razlika. Vrednote so običajno 
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pozitivne, stališča pa so lahko pozitivna ali negativna. Vrednote so splošnejše od stališč in so 

lahko izvor mnogih stališč. Z vrednotami predvsem označujemo ideje ali situacije, ki 

predstavljajo nekaj pozitivnega, zaželenega, nekaj, za kar se je treba zavzemati. Vrednote so 

pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, za katere se v življenju zavzemamo in k 

čemur težimo. 

Nekatera stališča nam služijo za to, da ohranjamo stabilno samopodobo, nas branijo pred trdimi 

stvarnostmi življenja in negativnimi spoznanji o nas samih. Služijo kot obrambni mehanizmi, 

ki nas branijo pred notranjimi bolečinami. 

Ljudje težimo k usklajenosti oziroma konsistentnosti stališč. Stališča so bolj ali manj usklajena 

med seboj in tvorijo neke vrste sindrome stališč. Skladnost stališč predpostavlja človeško 

racionalnost. Ljudje občutimo nekonsistentnost stališč kot boleče stanje, ki ga poskušamo 

zmanjšati. 

1.6.4 Oblikovanje in spreminjanje stališč 

Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik samih stališč, predvsem pa od ekstremnosti, 

kompleksnosti in usklajenosti stališč. Stališča se lahko spreminjajo v intenziteti, od bolj 

skrajnih (ekstremnih) k manj ekstremnim ali obratno in  v smeri, od pozitivnih v negativna ali 

obratno. Ekstremna stališča se teže spreminjajo kot manj ekstremna. Bolj kompleksno stališče, 

ki je pri človeku povezano z večjim številom drugih stališč in usklajeno z njimi, je tudi bolj 

odporno na spremembe (Ule Nastran, 2004).  

Na oblikovanje in spreminjanje stališč vplivajo dejavniki: skupinska pripadnost, predvsem 

primarne in referenčne skupine (družina, prijatelji, tisti, ki jih oseba ceni); informacije in znanje 

(predvsem izobraževalne institucije, mediji); osebnostne značilnosti, predvsem izkušnje, 

samopodoba, potrebe in želje. 

Skupine, ki jim človek pripada, imajo pomembno vlogo pri oblikovanju stališč. Svoj vpliv 

uveljavljajo s poudarjanjem skupnega vrednotnega sistema skupine; z dajanjem socialne 

podpore tistim posameznikom v skupini, ki delujejo v skladu s skupnim vrednotnim sistemom;  

s sankcioniranjem (nagrajevanjem, kaznovanjem) tistih, ki ne delujejo v skladu s skupnim 

vrednotnim sistemom. Včasih se mora človek odločati med lastnimi stališči in članstvom v 

skupini; z izborom in cenzuro informacij, ki naj bi prišle do članov skupine. Tiste informacije, 

ki niso v skladu z vrednotnim sistemom skupine, praviloma ne pridejo do članov skupine. 
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Posebno pomembno vlogo imajo pri oblikovanju stališč primarne skupine, kot so družina ali 

vrstniške skupine. V teh skupinah človek odrašča, v njih dobi prva znanja in izkušnje. V njih 

se spletejo tesne čustvene vezi in imajo močan vpliv na človeka. Če so te skupine za človeka 

tudi identifikacijske referenčne skupine, torej tiste skupine, katerih vrednotni sistem človek 

najbolj sprejema in se z njimi identificira, je njihov vpliv še posebej velik. V vsakem obdobju 

življenja imajo na človeka velik vpliv ravno referenčne skupine. Referenčne skupine so lahko 

za človeka tudi tiste, ki jim oseba ne pripada, pa jim želi pripadati. 

Za oblikovanje stališč so pomembne tiste individualne, subjektivne značilnosti in lastnosti, ki 

določajo človekovo samopodobo in sploh odnos do samega sebe. Osebe, ki kažejo veliko 

stopnjo samozaupanja (samozavesti), ki gojijo pozitivno podobo o sebi, bodo težile k bolj 

usklajeni in trdnejši strukturi stališč. 

Pomemben izvor človekovih stališč so naše neposredne izkušnje in znanje. Neposredna 

izkušnja je najenostavnejša oblika pridobivanja in spreminjanja stališč. Človekove neposredne 

izkušnje z objekti stališč so praviloma povezane z množico interpretacij in pričakovanj, s 

katerimi tako človek sam, kot socialno okolje opremljata vsako izkušnjo. Na nas vpliva tudi 

socialno posredovana izkušnja. 

V raziskavi Študentje s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani (Sevčnikar, 1998) so 

opisani problemi, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani študentje pri študiju in vsakodnevnem 

življenju. O odnosih med študenti imajo gibalno ovirani študenti različna mnenja. Nakazujejo 

pa, da se jih drugi študentje bojijo in ne vedo, kako bi se obnašali do njih, dokler jih ne spoznajo. 

Prav tako imajo različne izkušnje s profesorji. V veliki meri so zadovoljni s študijem.  

Vpliv neposredne izkušnje na oblikovanje stališč se v psihologiji pojasnjuje predvsem s 

pogojevanjem. Če smo dalj časa izpostavljeni podobnim sporočilom oziroma podobnim 

situacijam, potem težimo k takšnim stališčem, ki so skladna z našimi odzivi na ta sporočila 

oziroma situacije. Ta stališča potem sama vplivajo na vedenje tako, da se ohranjajo podobni 

odzivi na podobne situacije (Ule Nastran, 2004). 

Informacije imajo pomembno vlogo pri formiranju stališč v tistih primerih, kjer ne moremo 

dobiti neposrednih izkušenj, na primer zaradi časovne ali prostorske oddaljenosti dogodka ali 

objekta. Tako imenovana stališča iz druge roke so rezultat informacij, ki jih dobimo iz 

zunanjega sveta, torej preko različnih komunikacijskih procesov in kanalov. Uporaba 

komunikacijskega procesa za spreminjanje stališč imenujemo prepričevanje. Cilj prepričevanja 
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je predvsem spreminjanje prepričanj in stališč, to je osebno interpretiranih pomenov sporočil 

ob predpostavki, da bo to privedlo tudi do spremembe vedenja. 

Prepričevanje je motiviranje nekoga skozi komunikacijo, da bi spremenil svoja prepričanja, 

stališča, obnašanje. Prepričevanje je koristno. Skozi prepričevanje se da vplivati na druge, da 

živijo kvalitetnejše, bogatejše, bolj zdravo življenje. 

Upoštevati moramo, da so prepričanja in stališča kompleksen pojav in njihovo spreminjanje 

prav tako. Prepričanja in stališča so naučena, ne pridobljena. Spreminjanje prepričanj in stališč 

je torej tudi oblika učenja novih prepričanj in stališč. Prepričanja in stališča so med seboj 

sistematično povezana. Nimamo osamljenih prepričanj in stališč. Vedno govorimo tudi pri 

ljudeh o sistemih prepričanj in stališč. 

 

 

1.6.7 Stališča do oseb s posebnimi potrebami 

Psihološke raziskave stališč in načini njihovega spreminjanja so pomembni za področje 

posebnega izobraževanja. Psihosocialni položaj oseb s posebnimi potrebami je v veliki meri 

determiniran s stališči okolja, v katerem živijo. Socialno obeležje oviranosti oziroma motnje je 

odvisno od odnosov in vrednotnega sistema družbe, od ideologije in od možnosti razvoja 

znanosti in tehnike (Levandovski, 1980). Raziskovanje stališč je pomembno, zato da opustimo 

nekatere stereotipne trditve. Pogosto so globoko zakoreninjeni predsodki in negativne predstave 

o osebah s posebnimi potrebami ena od težav, s katero se soočajo otroci in mladostniki s 

posebnimi potrebami (Schmidt, 2001). 

Razprave o stališčih do gibalno oviranih študentov  so pomembne, saj opozorijo ostale študente 

na pomembna vprašanja in dejstva v zvezi z oviranostjo in jim pomagajo, da preverijo 

ustreznost lastnih stališč in čustev. Raziskovanje stališč do gibalno oviranih študentov je tako 

pomembno tudi zato, ker imajo pozitivna oziroma negativna stališča do gibalno oviranih 

študentov neposreden vpliv na uspešnost pri študiju. Dejstvo je, da posameznik ceni sebe bolj, 

če ga cenijo drugi. Študent, ki ima občutek, da ga cenijo, ima boljšo samopodobo. Pri študiju je 

zato uspešnejši in ima več prijateljev. Če prihaja iz družine, ki njegove dosežke hvali, spodbuja, 

bo uspešnejši. Samospoštovanje se krepi, če je gibalno oviran študent sprejet pri vrstnikih in 

ima prijatelje, ki jim zaupa. Pozitivna samopodoba vliva moč in samozaupanje, da vstopa v 

odnose in sprejema nove zahteve z večjo mero optimizma in volje. Študent s posebnimi 
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potrebami prav tako lahko verjame vase in je pripravljen vložiti več napora za dosego ciljev – 

tako študijskih kot drugih (Selan, 2003). Uspešnost pri študiju je torej odvisna od same kvalitete 

poučevanja in upoštevanju posebnih potreb, študentovih sposobnosti za učenje, spodbudnega 

družinskega okolja in samopodobe gibalno oviranega študenta, kar vpliva na motivacijo za 

študij, prizadevanja in uspešnost (Juriševič in Razdevšek-Pučko, 1999). Te dejavnike lahko 

strnemo v objektivnost okolja, individualnega odnosa do gibalno oviranega študenta in 

njegovih osebnostnih lastnosti. 

Stališča do oseb s posebnimi potrebami delujejo na treh različnih, vendar povezanih družbenih 

krogih oziroma nivojih (Fabricio-Filipič, 1995): 

- stališča, ki jih imajo do drugačnih oseb njihovi sorodniki, prijatelji in vrstniki; 

Stališča te skupine izražajo ne le razvoj samozavesti drugačne osebe, ampak tudi socializirajo 

posameznika v tipične dejavnosti skupnosti. 

- odnosi oseb s posebnimi potrebami z delavci v vzgojno izobraževalnem procesu, s katerimi 

so te osebe v stiku; 

V tej skupini so zdravniki, medicinske sestre, psihologi, svetovalci, socialni delavci, učitelji, 

specialni pedagogi... V teh vlogah imajo delavci v vzgoji in izobraževanju nalogo priskrbeti 

informacije, usluge in varnost. Stališča teh oseb lahko močno vplivajo na stališča članov prvega 

socialnega kroga – družine in vrstnikov. Prav tako pa tudi na stališča širšega, tretjega kroga – 

družbe nasploh. 

- stališča družbenega okolja; 

Negativna stališča družbe do njenih drugačnih članov predstavljajo velike ovire pri 

uresničevanju njihovih vlog in doseganju ciljev. Ta negativna stališča so večkrat prikrita, 

vendar pa jih lahko zasledimo v medijskih stereotipih, prepričanjih, polnih predsodkov in 

pomanjkanju skrbi za dobrobit oseb s posebnimi potrebami. Ta stališča so prav tako prisotna 

pri delodajalcih. Njihova negativna stališča do oseb s posebnimi potrebami večkrat povzročijo 

zmanjšanje možnosti zaposlitve in poklicnega izobraževanja. 

Upton in Harper (2002) sta izvedla raziskavo med študenti brez posebnih potreb o njihovem 

odnosu do oviranosti na splošno in o njihovem pogledu na izobraževalne prilagoditve na 

fakulteti za njihove kolege študente s posebnimi potrebami. Raziskava je pokazala, da se 
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splošna stališča razlikujejo glede spola. Več študentk kot študentov je kazalo pozitivno 

naravnanost do študentov s posebnimi potrebami. 

Wolman, C., Suarez McCrink, C., Figueroa Rodriguez, S. in Harris-Looby, J. (2004) so 

preučevali stališča in prilagoditve fakultet za študente s posebnimi potrebami v ZDA in Mehiki. 

Raziskava je pokazala, da imajo fakultete v ZDA bolj pozitivno naravnana splošna stališča o 

študentih s posebnimi potrebami kot v Mehiki. Rezultati pa so bili v obeh državah podobni 

glede sprejemanja študentov s posebnimi potrebami na fakultete in glede sklepanja prijateljstev 

s študenti s posebnimi potrebami. 

Hamilton, Trolier, Milner, Gartner in Dovidio izhajajo pri oblikovanju stališč do oseb s 

posebnimi potrebami iz delitve na stereotipna in segregacijska stališča (po Schmidt, 2001). 

Stereotipna stališča ne upoštevajo empiričnih informacij in izražajo vnaprejšnja pričakovanja 

in vrednostne ocene o osebah s posebnimi potrebami. Poudarjene so dimenzije kategorizacije 

(posamezniki s posebnimi potrebami so depresivni, nesrečni), depersonalizacije (ravnanje oseb 

s posebnimi potrebami so nerazumljiva in nesprejemljiva, če jih primerjamo z običajnimi 

standardi socialnega vedenja), ter dimenzije poniževanja, razvrednotenja (prikazovanje oseb s 

posebnimi potrebami kot omejenih in nekompetentnih na vseh področjih). 

Segregacijska stališča se pojavljajo v dveh oblikah, pozitivni in negativni. Segregacija 

(izločanje) vključuje zaznave, stališča in vedenje, po katerih se posamezniki manjšine 

razlikujejo od ostalih, večine. Skupna značilnost segregacijskih stališč je nadzor nad osebami s 

posebnimi potrebami in institucionalizacija. Segregacijsko negativna stališča so tesno povezana 

z neosebnim odnosom, negativnimi čustvi, nezaupanje v sposobnosti. Osebe s posebnimi 

potrebami so obravnavane kot manjvredne v primerjavi s povprečno razvitimi posamezniki. 

Segregacijsko pozitivna stališča se kažejo v nenehni skrbi in nadzoru nad življenjem in delom 

oseb s posebnimi potrebami, v nenehni težnji po prilagajanju in izboljšanju pogojev, opreme, v 

iskanju alternativnih oblik pomoči, v socialni rehabilitaciji (Schmidt, 2001). 

Pregled raziskav o stališčih do otrok s posebnimi potrebami kaže, da oblikovanje pozitivnih 

stališč zahteva upoštevanje kompleksnih dejavnikov. Izkušnje z oviranostjo lahko pri 

posamezniku izzovejo pozitivne in negativne odzive. Ni nujno, da bodo dejavniki, ki so privedli 

do negativnih stališč, ob pogostih kontaktih odstranjeni, zato se je potrebno z njimi poglobljeno 

ukvarjati. Tako na primer programi za izboljšanje socialnih spretnosti ali programi za 

zmanjševanje izzivalnega vedenja pri otrocih s posebnimi potrebami uspešno odstranjujejo 
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ovire pri vključevanju. Najverjetneje kratkotrajni kontakti privedejo do negativnih stališč, 

pogostejši pa stališča izboljšujejo. Individualen odnos je tisti, ki je tesneje povezan s 

sprejemanjem ali zavračanjem otrok s posebnimi potrebami s strani vrstnikov (Roberts in 

Zubrick 1992, po Schmidt, 2001). 

Kudlaček, Blankova, in Filipčič (2007) so v raziskavi Kazalci odnosov bodočih učiteljev 

razrednega pouka in pouka športne vzgoje do inkluzije otrok in mladostnikov z gibalnimi 

ovirami v športno vzgojo, predstavljeni z »ATIPDPE-SL« preučevali odnose do inkluzije otrok 

in mladostnikov z gibalnimi ovirami v redno športno vzgojo. V vzorec so vključili 175 bodočih 

učiteljev razrednega pouka in športne vzgoje. Vsi udeleženci so bili zadnjem letu svojega 

študija. Rezultati nakazujejo tri strukture osebnih prepričanj, in sicer inkluzija otrok in 

mladostnikov z gibalnimi ovirami v pouk športne vzgoje pomeni pozitivno izkušnjo za 

sovrstnike brez gibalnih ovir, inkluzija pomeni negativno izkušnjo in težave za učitelja in 

inkluzija pomeni negativno izkušnjo za otroke z in brez gibalnih ovir. 
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2. CILJ 

Splošni cilj raziskave je analiza stališč študentov brez posebnih potreb in gibalno oviranih 

študentov do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih.  

 

2.1 HIPOTEZE 

H1: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede pripravljenosti fakultet na vključitev 

gibalno oviranih študentov v študijski proces. 

H2: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede sposobnosti gibalno oviranih študentov za 

obvladovanje študijskega programa. 

H3: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede osebnostnih značilnosti gibalno oviranih 

študentov. 

H4: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede vzpostavljanja socialnih stikov gibalno 

oviranih študentov z ostalimi študenti. 

H5: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede oblik pomoči za gibalno ovirane študente  

pri študiju. 
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3.  METODE DELA 

3.1 VZOREC 

V raziskavo je vključen vzorec 178 oseb, razdeljenih na 2 podvzorca. 

Prvi podvzorec zajema 89 gibalno oviranih študentov s statusom študenta s posebnimi 

potrebami, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem 

in drugih samostojnih visokošolskih zavodih v Sloveniji. 

Drugi podvzorec zajema 89 študentov brez posebnim potreb (v nadaljevanj ostali študentje), ki 

študirajo na Univerzi v Ljubljani. 

Skupini sta podobni po kontrolnih spremenljivkah spolna struktura in starost. 

Vzorec študentov brez posebnih potreb je v raziskavi predstavljal 46% (41) moških in 54% (48) 

žensk. Vzorec študentov s posebnimi potrebi je v raziskavi predstavljal 31,46% (28) moških in 

68,5% (61) žensk. 

V nadaljevanju smo v tabelah in grafih uporabili za pojem študenti brez posebnih potreb tudi 

kratico študenti brez PP oziroma Š brez PP in za gibalno ovirani študenti GOŠ. 

 

 

 

Graf 1 : Grafični prikaz strukture vzorca glede na spol 
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Največ (76%) študentov brez posebnih potreb (68), je starih od 18-21 let. Ostalih 24% (21) 

sodelujočih študentov pa se starostno gibljejo od 22-25 let. Največ (46,1%) gibalno oviranih 

študentov (41) pa je starih od 22-25 let, 24,7% (22) je starih od 18-21 let, 21% (19) je starih od 

26-29 let, 4% (4) je starih od 30-33 let in 3% (3) študentov je starih od 34-37 let. Starost gibalno 

oviranih študentov je visoka zaradi podaljšanja študija oziroma počasnejšega prehajanja v višje 

letnike zaradi gibalne oviranosti ter izrednega študija, v katerega so se gibalno ovirani vključili 

kasneje, ne takoj po zaključku srednješolskega izobraževanja. 

 

 

 

Graf 2 : Grafični prikaz strukture vzorca glede na starost 

 

 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 

1. Kriterijske spremenljivke: 

- gibalno ovirani študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami – eksperimentalna skupina 

- študenti brez posebnih potreb – kontrolna skupina 

 

2. Kontrolne spremenljivke: 

- spol 

- starost 
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 Področja  Trditve Oznaka Spremenljivke Vsebina spremenljivk 

V
K

L
J

U
Č

IT
E

V
 

1 OV oviranje izvajanja študijskega programa 

2 ORG organizacija fakulteta nudi vse, kar potrebujejo pri študiju 

3 OB obveščenost  
obveščenost zaposlenih o posebnih potrebah in 

prilagoditvah 

4 ŠU študijski uspeh organizirano življenje in učenje za uspeh 

5 FS finančna sredstva pomanjkanje finančnih sredstev 

6 SPO spoštovanje drug z drugim ravnajo s spoštovanjem 

7 INF informiranje 
kvalitetno informiranje pomaga pri premagovanju 

predsodkov 

8 DI 
dodatno 

izobraževanje 
dodatno izobraževanje profesorjev 

9 FLE fleksibilnost večja fleksibilnost profesorjev 

10 KOO koordinator koordinator za gibalno ovirane študente 

Š
T

U
D

IJ
S

K
I 

P
R

O
G

R
A

M
 

11 ŠP študijski program uspešno zaključijo študijski program 

12 US uspešnost enako uspešni kot ostali študenti 

13 VPL vpliv dober vpliv na uspeh celotnega letnika 

14 VKL vključevanje vključitev v skupinsko delo (vaje, seminarji) 

15 ČAS čas več časa za usvajanje študijske snovi 

16 ZAU zaupanje 
profesorjevo zaupanje bistveno vpliva na študijsko 

uspešnost 

17 PRIS prisotnost redna prisotnost na predavanjih 

18 SPRE spremljanje 
pri vseh predmetih spremljajo študijski program 

tako dobro kot ostali 

19 ZNA znanje 
raven znanja in usposobljenosti je enaka kot pri 

ostalih 

20 IZK izkušnje deležni enakih izkušenj na terenskih vajah 

O
S

E
B

N
O

S
T

N
E

 Z
N

A
Č

IL
N

O
S

T
I 

21 SRE sreča so srečni 

22 OL osebnostne lastnosti po osebnostnih lastnostih enaki ostalim 

23 POG pogum so pogumni in so navdih ostalim 

24 ŠPO šport ukvarjanje s športom 

25 ŠD študentsko delo služenje denarja s študentskim delom 

26 EO 
enakovredna 

obravnavava 
obravnavani na enak način kot ostali študentje 

27 PP privilegij in prednost iskanje privilegijev in prednosti 

28 MOT motivacija več motivacije za študij 

29 DM dobro mnenje dobro mnenje o sebi 
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 Področja  Trditve Oznaka Spremenljivke Vsebina spremenljivk 

30 NAD nadarjenost so nadarjeni 
S

O
C

IA
L

N
I 

S
T

IK
I 

31 DRU druženje 
druženje z ostalimi študenti bolj koristno kot 

druženje samo med seboj 

32 SR socialni razvoj študij prispeva k dobremu socialnemu razvoju 

33 PRI prijatelji 
ostali študenti imajo za prijatelja gibalno oviranega 

študenta 

34 SPRE sprejetost gibalno ovirani študenti so dobro sprejeti 

35 KLI klima 
prisotnost gibalno oviranega študenta dobro vpliva 

na klimo v študijski skupini 

36 POM pomoč nudenje pomoči 

37 PO profesorjev odnos profesorjev odnos vpliva na sprejetost 

38 RAZ razumevanje razumevanje pomoči 

39 ŽEL želja želja po družiti se z ostalimi študenti 

40 ENAK enakovrednost enakovredni ostalim 

O
B

L
IK

E
 P

O
M

O
Č

I 

41 DOST dostopnost 
dostopnost fakultete za gibalno ovirane študente, ki 

uporabljajo invalidski voziček 

42 PRIZ prizanesljivost 
obravnavani z večjo mero prizanesljivosti pri vpisu 

na univerzo 

43 PRIL prilagoditve prilagojene praktične vaje in študijska praksa 

44 OBV obveznost 
omogočeno opravljanje določenih nalog in vaj 

doma ter zmanjšanje obvezne prisotnosti 

45 GRAD gradiva 
možnost prejetja vsega gradiva, potrebnega za 

pripravo na izpit, v pisni oziroma elektronski obliki 

46 ROK izpitni roki opravljanje izpitov izven razpisnih rokov 

47 KRED krediti 
vpis v višji letnik z manj krediti kot to velja za 

ostale 

48 SPRE spremljevalec spremljevalec na predavanjih 

49 PČ podaljšan čas podaljšan čas pri pisnem izpitu 

50 UI ustni izpit opravljanje ustnega izpita namesto pisnega 

Tabela 1 : Pregled eksperimentalnih spremenljivk 
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3.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Za zbiranje podatkov je uporabljen anketni vprašalnik, ki vsebuje trditve o stališčih do 

vključevanja gibalno oviranih študentov v študijski proces. Vprašalnik (priloga 1) je smiselno 

preoblikovan, prirejen in dopolnjen po vprašalniku, ki ga je oblikovala leta 1982 skupina 

avtorjev Edukacijsko rehabilitacijske fakultete v Zagrebu: Stančić, Mejovšek, Novosel, 

Radovančić. Instrument je bil najprej uporabljen v okviru projekta Objektivne in subjektivne 

predpostavke vključevanja otrok z motnjami v razvoju v redne osnovne šole zagrebške regije 

(Schmidt, 2001). Vsebuje petdeset trditev. Vsebina variabel (indikatorji stališč) vključuje pet 

temeljnih področij, ki so relevantni za oceno stališč študentov: pripravljenost fakultet za 

vključitev gibalno oviranih študentov v študijski proces, sposobnost obvladovanja študijskega 

programa, osebnostne značilnosti gibalno oviranih študentov, uspešnost pri vzpostavljanju 

socialnih stikov gibalno oviranih  študentov z ostalimi študenti, področje oblike pomoči za 

gibalno ovirane študente pri študiju. Vsako področje predstavlja 10 trditev. 

Objektivnost testa je bila zagotovljena z vnaprej pripravljenimi merili za točkovanje in 

podobnimi pogoji anketiranja. Navodila so bila jasno podana, za vse enotna, študenti brez 

posebnih potreb in gibalno ovirani študenti so reševali vprašalnik samostojno. Zagotovljena je 

bila anonimnost. Z vidika vrednotenja odgovorov je objektivnost zagotovljena z uporabo 

zaprtega tipa odgovorov. 

Zanesljivost vprašalnika je bila izmerjena s Cronbachovim alfa koeficientom in znaša pri 

študentih brez posebnih potreb 0,798 in pri gibalno oviranih študentih 0,899. Izračunana 

koeficienta zanesljivosti sta visoka, kar pomeni, da obstaja visoka notranja konsistentnost 

postavk v anketnem vprašalniku. 

ZANESLJIVOST MERSKEGA POSTOPKA 

KOEFICIENT 

ZANESLJIVOSTI 

N = 89 N = 89 

študenti brez posebnih potreb  gibalno ovirani študenti 

Alpha =    0,798 Alpha =     0,899 

Tabela 2: Prikaz zanesljivosti vprašalnika 

Veljavnost testa smo neodvisno analizirali trije strokovnjaki, ki poznamo področje posebnih 

potreb, točneje področje gibalno oviranih študentov. Upoštevali smo tiste trditve, pri katerih je 

bila prisotna zadostna stopnja skladnosti med ocenjevalci. Na osnovi tega smo izdelali končno 

verzijo vprašalnika. 
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Glede na visoko stopnjo Cronbachovega alfa koeficienta ugotovimo, da je vprašalnik dobro 

sestavljen in da je smiselna nadaljnja uporaba. 

 

3.4 VREDNOTENJE 

Na trditve iz anketnega vprašalnika so se morali vprašani opredeliti za enega od petih ponujenih 

odgovorov. Odgovori so stopnje strinjanja (od 1 do 5). In sicer 1 - se sploh ne strinjam, 2 - se v 

glavnem ne strinjam, 3 - ne vem, se ne morem odločiti, 4 - se v glavnem strinjam, 5 - se 

popolnoma strinjam. V tej raziskavi so izjave z numerično vrednostjo 1 predstavljale največjo 

stopnjo nestrinjanja s trditvijo, medtem ko so izjave z numerično vrednostjo 5 predstavljale 

največjo stopnjo strinjanja s trditvijo. 

 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketne vprašalnike stališč do vključevanja gibalno oviranih študentov v študijski proces smo 

študentom brez posebnih potreb posredovali preko fakultet po elektronski pošti posameznih 

študijskih oddelkov, gibalno oviranim študentom pa preko elektronske pošte Društva študentov 

invalidov Slovenije. Vsi študenti in gibalno ovirani študenti so bili pred izpolnjevanjem 

vprašalnika opozorjeni na podrobnosti, opredeljene v uvodnem delu vprašalnika, prav tako jim 

je bila ponujena možnost pojasnjevanja, razlage. V vprašalniku je naveden namen zbiranja 

podatkov. Vrnjene vprašalnike smo statistično obdelali. 

 

3.6 STATISTIČNE OBDELAVE 

Podatki so analizirani s programom SPSS 17.0. Narejena je deskriptivna statistika, katere 

rezultati dajejo osnovne informacije o spremenljivkah. 

Za testiranje razlik med skupinama je uporabljena enosmerna analiza variance – Levenov test 

homogenosti varianc. 

Enakost povprečij je testirana s t-preizkusom. Glede na stopnjo značilnosti je bila nato sprejeta 

ali zavrnjena postavljena hipoteza o razlikah med aritmetičnima sredinama. Hipoteze so se 

preverjale na stopnji tveganja 0,05. 

 



45 

 

Faktorska analiza je uporabljena za identificiranje faktorjev, ki pojasnjujejo latentno strukturo 

stališč do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih študentov. Za pridobitev 

faktorjev je bila uporabljena metoda glavnih komponent z varimax rotacijo. Z diskriminativno 

analizo je predstavljena funkcija, ki pomembno razloči stališča med študenti brez posebnih 

potreb in gibalno oviranimi študenti do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno 

oviranih. 

 

Dobljeni rezultati so prikazani tabelarično in grafično ter interpretirani. 
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4.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 OPISNI REZULTATI 

 

Eksperimentalne 

spremenljivke 
Skupina N Min Max M σ 

VKLJUČITEV 

študenti brez PP 89 1 5 3,62 0,38 

gibalno ovirani študenti 89 1 5 3,82 0,45 

ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 

študenti brez PP 89 1 5 3,58 0,41 

gibalno ovirani študenti 89 1 5 3,62 0,57 

OSEBNOSTNE 

ZNAČILNOSTI 

študenti brez PP 89 1 5 3,49 0,42 

gibalno ovirani študenti 89 1 5 3,95 0,56 

SOCIALNI STIKI 

študenti brez PP 89 1 5 3,55 0,49 

gibalno ovirani študenti 89 1 5 4,14 0,46 

OBLIKE POMOČI 

študenti brez PP 89 1 5 3,78 0,45 

gibalno ovirani študenti 89 1 5 3,99 0,76 

Tabela 3 : Ocene eksperimentalnih spremenljivk skupine študentov brez posebnih potreb in 

skupine gibalno oviranih študentov 

V tabeli 3 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike za primerjani skupini. 

Globalni rezultati primerjanja povprečja ocen po posameznih področjih kažejo, da je stopnja 

strinjanja na vseh področjih (vključitev, študijski program, osebnostne značilnosti, socialni 

stiki, oblike pomoči) pri gibalno oviranih študentih večja kot pri študentih brez posebnih potreb. 

Vsa stališča so pozitivna in tendirajo k oceni se v glavnem strinjam. Ni ekstremno pozitivnih in 

ne ekstremno negativnih stališč. 
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Graf 3 : Prikaz ocen po področjih 

Pri študentih brez posebnih potreb je najti najvišje strinjanje s trditvami v področju oblike 

pomoči (M=3,78), sledi vključitev (M=3,62). Najmanjše strinjanje pa je v področju osebnostne 

značilnosti (M=3,49), kljub temu so vse ocene pozitivne. Pri večini področij, razen socialni 

stiki, so študenti brez posebnih potreb tudi bolj enotni, homogeni v svojih stališčih kot gibalno 

ovirani študenti. To nam kaže varianca. 

Gibalno ovirani študenti so visoko postavili področje socialni stiki (M=4,14), sledi področje 

oblike pomoči (M=3,99). Najnižje pa so glede strinjanja postavili področje študijski program 

(M=3,62). 

V povprečju so vsi rezultati po stopnji strinjanja večji pri skupini gibalno oviranih študentov 

kot pri ostalih študentih. Pri gibalno oviranih študentih je tudi nekoliko večja razpršenost 

odgovorov.  

rangi 

 

skupini 

1 2 3 4 5 

GOŠ Socialni stiki Oblike pomoči Osebnostne značilnosti Vključitev Študijski program 

Š brez PP Oblike pomoči Vključitev Študijski program Socialni stiki Osebnostne značilnosti 

Tabela 4 : Prikaz rangov strinjanja obeh skupin 

Obe skupini visoko ocenjujeta področje oblike pomoči. Oboji so mnenja, da so oblike pomoči 

gibalno oviranim študentom ustrezne in dosegljive. Morda je tovrsten rezultat posledica 

prilagoditev načina dela, pristopa, prilagajanje izvedbe predmetnika, učnih načrtov, 

pripravljenost predavateljev…, ki so se v zadnjih letih močno izboljšale v slovenskem prostoru. 

3,82

3,62

3,95 4,14

3,99

3,62

3,58

3,49

3,55

3,78

vključitev študijski program osebnostne
značilnosti

socialni stiki oblike pomoči

gibalno ovirani študenti študenti brez PP
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Gibalno ovirani študenti nizko navajajo področje študijski program, študenti brez posebnih 

potreb pa osebnostne značilnosti. Največji razkorak med skupinama sodelujočih se kaže v 

področju socialni stiki, ki ga gibalno ovirani študentje postavljajo najvišje, študenti brez 

posebnih potreb pa kažejo nižjo stopnjo strinjanja. Morda so stereotipne predstave o gibalno 

oviranih študentih in študiju rezultat tovrstnega razkoraka v mnenju obeh skupin študentov. 

Lahko, da študenti brez posebnih potreb vidijo primanjkljaj na področju preseganja predsodkov 

do oviranosti. 

Rezultati povprečja ocen po posameznih področjih so natančno predstavljeni v naslednjem 

poglavju. 

 

4.2 REZULTATI PO PODROČJIH 

4.2.1 Pripravljenost fakultet na vključitev gibalno oviranih študentov 

 

 
Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

Š brez PP 

Spremenljivke vključitev gibalno oviranih študentov M σ M σ 

1. Gibalno ovirani študentje ne ovirajo izvajanja študijskega 

programa na fakulteti. 
4,54 0,97 3,87 1,15 

2. Fakulteta lahko v organizacijskem pogledu gibalno 

oviranim študentom nudi vse, kar potrebujejo pri študiju. 
3,67 1,02 3,83 0,86 

3. Zaposleni na fakulteti so dovolj obveščeni o posebnih 

potrebah in prilagoditvah za gibalno ovirane študente. 
3,43 1,02 3,66 0,95 

4. Na fakulteti je organizirano življenje in učenje kot 

prostor, ki zagotavlja študijski uspeh vsem študentom. 
4,07 0,93 2,98 0,90 

5. Glavni razlog, da ni prilagoditev za gibalno ovirane 

študente, je pomanjkanje finančnih sredstev. 
3,26 1,03 3,15 1,17 

6. Osebje in študenti ravnajo drug z drugim s spoštovanjem. 4,39 0,67 3,83 0,88 

7. Kvalitetno informiranje o potrebah gibalno oviranih 

pomaga pri premagovanju predsodkov do njih. 
4,12 1,10 4,19 0,85 

8. Prilagajanje pedagoškega procesa gibalno oviranim 

študentom zahteva dodatno izobraževanje profesorjev. 
3,70 0,93 3,87 0,89 



49 

 

 
Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

Š brez PP 

Spremenljivke vključitev gibalno oviranih študentov M σ M σ 

9. Prisotnost gibalno oviranih študentov od profesorjev 

zahteva večjo fleksibilnost. 
3,66 0,99 3,69 1,01 

10. Fakulteta ima zagotovljenega koordinatorja za gibalno 

ovirane študente. 
4,54 0,97 3,10 0,74 

M = VKLJUČITEV 3,83 0,45 3,62 0,38 

Tabela 5 : Ocene vključitve 

Iz tabele 5 razberemo, da je v povprečju večja aritmetična sredina pri gibalno oviranih študentih 

v stališčih med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede pripravljenosti 

fakultet na vključitev gibalno oviranih študentov v študijski proces. Homogenost odgovorov je 

malenkost večja pri skupini študentov brez posebnih potreb. Pri celotnem sklopu vključitve so 

študenti brez posebnih potreb odgovarjali bolj heterogeno kot gibalno ovirani študentje. 

Študenti s posebnimi potrebami so najvišje ocenili stališči, da ima fakulteta zagotovljenega 

koordinatorja za gibalno ovirane študente in, da gibalno ovirani študentje ne ovirajo izvajanja 

študijskega programa na fakulteti. Najnižje pa je bila ocenjena trditev, da je na fakulteti 

organizirano življenje in učenje kot prostor, ki zagotavlja študijski uspeh vsem študentom. 

Gibalno ovirani študenti pa se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da kvalitetno informiranje 

o potrebah gibalno oviranih pomaga pri premagovanju predsodkov do njih. Tendiranje k 

odgovoru »ne vem, se ne morem odločiti« pa so pokazali s trditvijo, da je glavni razlog, da ni 

prilagoditev za gibalno ovirane študente, pomanjkanje finančnih sredstev. Razlog je morda 

nepoznavanje področja. 

Gibalno ovirani študentje se (M=4,54) v glavnem strinjajo, da gibalno ovirani študentje ne 

ovirajo izvajanja študijskega programa na fakulteti. Njihovi odgovori so homogeni. Študenti 

brez posebnih potreb se z isto trditvijo strinjajo v manjši meri. 

Pri trditvah: »fakulteta lahko v organizacijskem pogledu gibalno oviranim študentom nudi vse, 

kar potrebujejo pri študiju« in »zaposleni na fakulteti so dovolj obveščeni o posebnih potrebah 

in prilagoditvah za gibalno ovirane študente« je ocena strinjanja nekoliko večja pri študentih 

brez posebnih potreb kot pri gibalno oviranih študentih. Odgovori so nekoliko bolj homogeni 
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pri študentih brez posebnih potreb kot pri gibalno oviranih študentih. Morda ostali študenti 

vidijo možno rešitev o boljši obveščenosti in informiranju v sodobni komunikacijsko 

informacijski tehnologiji. Z uporabo spletnih strani za posredovanje relevantnih in ažurnih 

informacij imajo gibalno ovirani študenti neoviran dostop. Morda je vsebina teh spletnih strani 

še vedno preskromna za gibalno ovirane študente in jim ne nudi zadostno mero potrebnih 

informacij. Na tem mestu pa se nam tudi poraja vprašanje o možnosti sodelovanja gibalno 

oviranih študentov pri vsebinskem doprinosu teh strani. 

Primerjava aritmetičnih sredin pri trditvi »na fakulteti je organizirano življenje in učenje kot 

prostor, ki zagotavlja študijski uspeh vsem študentom« pokaže, da se z omenjenim v glavnem 

strinjajo gibalno ovirani študentje, medtem pa se študenti brez posebnih potreb z omenjenim ne 

strinjajo v taki meri. Verjetno ocenjujejo, da bi se dalo še marsikaj storiti. 

Obe skupini se v glavnem strinjata, da kvalitetno informiranje o potrebah gibalno oviranih 

pomaga pri premagovanju predsodkov do njih, prilagajanje pedagoškega procesa gibalno 

oviranim študentom zahteva dodatno izobraževanje profesorjev in prisotnost gibalno oviranih 

študentov od profesorjev zahteva večjo fleksibilnost. Pri omenjenih trditvah je nekoliko večja 

aritmetična sredina pri študentih brez posebnih potreb. Tu sta obe skupini odgovarjali 

homogeno. K še večjemu informiranju in premagovanju predsodkov bi lahko gibalno ovirani 

študenti v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki za svoje kolege in profesorje v sklopu 

predavanj ali vaj pripravili predstavitve o različnih posebnih potrebah, ovirah in možnih 

rešitvah. Tako bi vsi pridobili informacije in izkušnje, s katerimi spreminjamo odnos do 

oviranosti in s katerimi se lahko izognemo neprijetnim situacijam, neenakopravni obravnavi 

določenih skupin študentov in dezinformacijam.  

S trditvijo, da ima fakulteta zagotovljenega koordinatorja za gibalno ovirane študente, so se v 

veliki meri strinjali gibalno ovirani študentje (M=4,54), v manjši (M=3,10) pa študentje brez 

posebnih potreb. Morda je razlog v razkoraku v nepoznavanju koordinatorja za gibalno ovirane 

študente na fakultetah. 

Obe skupini študentov se v podobni meri strinjata, da prilagajanje pedagoškega procesa gibalno 

oviranim študentom zahteva dodatno izobraževanje profesorjev, in da prisotnost gibalno 

oviranih študentov od profesorjev zahteva večjo fleksibilnost. Oboji se zavedajo dejstva, da 

ovire v okolju niso največji problem, temveč ovire v načinu predavanja in opravljanju študijskih 

obveznosti. Zato je nujen individualen pristop, saj enotnega pristopa za odpravljanje ovir za vse 
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ni. Navedeno pa jasno zahteva od profesorjev pridobivanje dodatnega znanja, informiranja, 

časa, pozitivne naravnanosti, predvsem pa fleksibilnosti.  

Z večjo pripravljenostjo fakultet na vključitev gibalno oviranih študentov dosežemo dostopnost 

za več ljudi, saj upoštevamo raznovrstnost in prepoznamo, da se s podobnimi ovirami na 

fakulteti in širšem okolju srečujejo različne skupine ljudi. Tako lahko z odpravljanjem ovir 

povečujemo dostopnost ne le posameznemu gibalno oviranemu študentu, pač pa več skupinam 

ljudi. Torej pripravljenost fakultet na vključitev gibalno oviranih študentov doprinese vsem. Z 

uresničevanjem takega pristopa na vseh oddelkih, fakultetah in univerzah spreminjamo družbo 

in okolje, s tem pa  prispevamo k boljšemu in  kvalitetnejšemu življenjskemu okolju za vse. 

Glede na to, da živimo v vse bolj raznolikem okolju, ki je etično, versko, rasno in drugače vedno 

bolj raznovrstno, je pristop, ki nikogar ne izključuje, postal nekaj nujnega. Potrebno pa je 

spremeniti način razmišljanja in postajati bolj prilagodljiv na nove izzive. 

 

4.2.2 Sposobnost gibalno oviranih za obvladovanje študijskega programa 

 

 

Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

 Š brez PP 

Spremenljivke sposobnosti gibalno oviranih za 

obvladovanje študijskega programa M σ M σ 

1. Gibalno ovirani študenti uspešno zaključijo študijski 

program. 
4,17 1,00 3,82 1,04 

2. Gibalno ovirani študenti so enako uspešni pri študiju kot 

ostali študenti. 
4,10 1,10 4,12 0,75 

3. Gibalno oviran študent dobro vpliva na uspeh celotnega 

letnika. 
3,40 1,05 4,11 0,79 

4. Gibalno ovirani študenti se dobro vključujejo v skupinsko 

delo (vaje, seminarji). 
4,04 0,92 3,87 0,87 

5. Gibalno ovirani študenti v povprečju potrebujejo več časa 

za usvajanje študijske snovi kot ostali študentje. 
3,13 1,21 3,24 1,46 

6. Profesorjevo zaupanje v gibalno oviranega študenta 

bistveno vpliva na njegovo študijsko uspešnost. 
3,74 1,07 3,39 0,96 
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Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

 Š brez PP 

Spremenljivke sposobnosti gibalno oviranih za 

obvladovanje študijskega programa M σ M σ 

7. Gibalno ovirani študentje so redno prisotni na predavanjih. 3,27 1,17 3,40 1,04 

8. Gibalno ovirani študenti lahko pri vseh predmetih 

spremljajo študijski program tako dobro kot ostali študentje. 
3,56 1,05 3,21 1,02 

9. Raven znanja in usposobljenosti gibalno oviranih 

študentov je enaka kot pri ostalih študentih. 
3,97 0,87 3,67 1,06 

10. Gibalno ovirani študenti so lahko deležni enakih izkušenj 

na terenskih vajah kot ostali študenti. 
2,76 1,24 2,91 0,87 

M = ŠTUDIJSKI PROGRAM 3,83 0,45 3,58 0,41 

Tabela 6 : Ocene študijski program 

Iz tabele 6 je razvidno, da je nekoliko večja aritmetična sredina pri gibalno oviranih študentih 

v strinjanju s trditvami med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede 

sposobnosti gibalno oviranih za obvladovanje študijskega programa. Homogenost odgovorov 

pa je bila malenkost večja pri skupini študentov brez posebnih potreb.  

Gibalno ovirani študenti se strinjajo v večji meri (M=4,17), da uspešno zaključijo študijski 

program kot študenti brez posebnih potreb. Omenjeno trditev so gibalno ovirani študentje tudi 

najvišje ocenili. Obe skupini se strinjata, da so gibalno ovirani študenti enako uspešni pri študiju 

kot ostali študenti. Razlika v aritmetičnih sredinah je minimalna, homogenost odgovorov pa je 

večja pri skupini študentov brez posebnih potreb. 

S trditvijo »gibalno oviran študent dobro vpliva na uspeh celotnega letnika« se v večji meri 

strinjajo študenti brez posebnih potreb (M=4,11), kjer je tudi večja homogenost odgovorov. Da 

se gibalno ovirani študenti dobro vključujejo v skupinsko delo (vaje, seminarji), se v glavnem 

strinjajo gibalno ovirani študenti, študenti brez posebnih potreb se strinjajo v nekoliko manjši 

meri. Homogenost odgovorov pa je v obeh skupinah podobna. 

S trditvama, da gibalno ovirani študenti v povprečju potrebujejo več časa za usvajanje študijske 

snovi kot ostali študentje, in da profesorjevo zaupanje v gibalno oviranega študenta bistveno 

vpliva na njegovo študijsko uspešnost, se delno strinjata obe skupini anketirancev. Študenti brez 
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posebnih potreb se v večji meri strinjajo kot gibalno ovirani študentje, da so gibalno ovirani 

študentje redno prisotni na predavanjih. Pri trditvi »gibalno ovirani študenti lahko pri vseh 

predmetih spremljajo študijski program tako dobro kot ostali študentje« pa je aritmetična 

sredina višja pri skupini gibalno oviranih študentov. Gibalno ovirani študentje se v večji meri 

strinjajo, da je raven znanja in usposobljenosti gibalno oviranih študentov enaka kot pri ostalih 

študentih, kot študentje brez posebnih potreb. Homogenost odgovorov je tudi pri skupini 

gibalno oviranih študentov večja. 

V sklopu študijski program je bila najnižja stopnja strinjanja pri obeh skupinah anketirancev 

pri trditvi: »gibalno ovirani študenti so lahko deležni enakih izkušenj na terenskih vajah kot 

ostali študenti (gibalno ovirani študentje: M=2,76 in študentje brez posebnih potreb: M=2,91). 

Stališče je negativno in tendira k odgovoru »ne vem, ne morem se odločiti«. Pri tej trditvi pa je 

bila homogenost odgovorov večja pri študentih brez posebnih potreb. 

Dober pedagog se zaveda odgovornosti svojega dela ter natanko pozna svoje področje. Njegov 

cilj je, kako čim več študentom predstaviti vsebine na njim čim bolj razumljiv in zanimiv način. 

Da bi dosegli aktivno vključenost v vse faze študijskega procesa za gibalno ovirane študente, 

so morda potrebne prilagoditve ali pa je potrebno poiskati drugačne možnosti za študijski 

proces. Eden glavnih pomislekov, ki se pojavljajo pri spreminjanju ter realizaciji učnega 

programa za gibalno ovirane študente, je ohranitev ravni strokovnosti in zahtevnosti ter 

standardov znanj, ki jim mora gibalno oviran študent pridobiti. Nižanje zahtevnosti, 

strokovnosti ali standardov znanj ni cilj, ki ga želimo doseči. (Bera in Nedeljkovič, 2007b). 

Prav tako tak način ni pošten do drugih študentov. 

Gibalno oviran študent lahko opravlja nalogo v paru z drugim študentom, jo opravlja virtualno 

ali morda kako drugače, v drugi obliki. Bistveno je poznavanje snovi. Zavedati se je treba, da 

gibalno oviran diplomant ne bo opravljal poklica, s katerim bi moral opravljati delovne naloge, 

ki so zanj že med študijem zaradi oviranosti neizvedljive, temveč bo opravljal delo, kjer bodo 

prišle do izraza njegove sposobnosti in strokovnost. Možnosti za prilagajanje, ko s tem ne 

nižamo zahtevanega standarda, je veliko. Vprašanje je v sposobnosti in domišljiji, s katero se 

reševanja lotimo. 
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4.2.3 Osebnostne značilnosti gibalno oviranih študentov 

 

 

Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

Š brez PP  

Spremenljivke osebnostnih značilnosti gibalno oviranih 

študentov M σ M σ 

1. Gibalno ovirani študentje so tako kot ostali študenti srečni. 4,19 0,86 3,56 0,94 

2. Gibalno ovirani študentje so po osebnostnih lastnostih 

enaki ostalim študentom. 
4,12 0,81 3,85 1,01 

3. Gibalno ovirani študenti so pogumni in so navdih ostalim 

študentom v premagovanju svoje oviranosti. 
4,04 0,90 4,10 0,84 

4. Gibalno ovirani študentje se ukvarjajo s športom. 4,18 0,87 2,98 0,92 

5. Gibalno ovirani študenti si prislužijo denar s študentskim 

delom. 
3,82 1,12 2,91 0,76 

6. Gibalno ovirani študenti želijo biti obravnavani na enak 

način kot ostali študentje. 
4,45 0,90 4,19 0,71 

7. Gibalno ovirani študentje ne iščejo privilegijev in 

prednosti. 
3,98 1,04 3,49 0,84 

8. Gibalno ovirani študenti imajo več motivacije za študij kot 

ostali študenti. 
3,30 1,00 3,82 0,85 

9. Gibalno ovirani študenti imajo dobro mnenje o sebi. 3,69 0,96 2,97 0,85 

10. Gibalno ovirani študenti so nadarjeni. 3,73 0,86 2,98 0,85 

M = OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI 3,62 0,57 3,49 0,42 

Tabela 7: Osebnostne značilnosti 

Na področju stališč glede osebnih značilnosti gibalno oviranih študentov je aritmetična sredina 

nekoliko večja pri skupini gibalno oviranih kot pri skupini študentov brez posebnih potreb. 

Homogenost odgovorov na tem področju pa je nekoliko večja pri skupini študentov brez 

posebnih potreb. Obe skupini sta najvišje postavili trditev, da želijo biti gibalno ovirani študenti 

obravnavani na enak način kot ostali študentje. Najnižje pa so gibalno ovirani postavili sledečo 

trditev »gibalno ovirani študenti imajo več motivacije za študij kot ostali študenti«, študentje 

brez posebnih potreb pa »gibalno ovirani študenti imajo dobro mnenje o sebi«. 
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Pri trditvah, da so gibalno ovirani študentje tako kot ostali študenti srečni, in da so po 

osebnostnih lastnostih enaki ostalim študentom, je aritmetična sredina večja pri skupini 

anketirancev, ki so gibalno ovirani kot pri skupini študentov brez posebnih potreb. Prav tako je 

homogenost odgovorov pri omenjenih trditvah večja pri skupini gibalno oviranih študentov kot 

pri skupini študentov brez posebnih potreb. Nekoliko višja je bila stopnja strinjanja s tretjo 

trditvijo (gibalno ovirani študenti so pogumni in so navdih ostalim študentom v premagovanju 

svoje oviranosti) pri študentih brez posebnih potreb kot pri gibalno oviranih študentih. Temu je 

morda tako, ker velja splošno prepričanje, da morajo imeti gibalno ovirani študentje veliko več 

poguma in energije, da uresničijo svoje cilje. Večji razkorak v strinjanju pa je viden pri trditvi, 

da se gibalno ovirani študentje ukvarjajo s športom. Z omenjeno trditvijo se študenti brez 

posebnih potreb v glavnem ne strinjajo in tendirajo k trditvi »ne vem, se ne morem odločiti« 

(M=2,98), medtem ko se gibalno ovirani študentje v glavnem strinjajo (M=4,18). Šport za 

gibalno ovirane je sicer dobro razvit, vendar je to področje ostalim študentom nepoznano. 

Gibalno ovirani anketiranci se strinjajo, da si gibalno ovirani študenti prislužijo denar s 

študentskim delom, (M=3,82), da želijo biti obravnavani na enak način kot ostali študentje 

(M=4,45), in da gibalno ovirani študentje ne iščejo privilegijev ter prednosti (M=3,98). Z 

omenjenimi trditvama se sodelujoči študenti brez posebnih potreb v raziskavi strinjajo v manjši 

meri kot gibalno ovirani. Morda je razlog ponovno v nepoznavanju možnosti dela in študija za 

gibalno ovirane. 

Študenti brez posebnih potreb menijo, da imajo gibalno ovirani študenti več motivacije za študij 

kot ostali študenti. Gibalno ovirani anketiranci se v večji meri strinjajo, da imajo gibalno ovirani 

študenti dobro mnenje o sebi, in da so nadarjeni, v primerjavi s študenti brez posebnih potreb. 

Upoštevati moramo, da je vsak gibalno oviran študent posameznik, vsak je drugačen. Zato 

različne možnosti in rešitve niso nujno edine prave. Najboljši je še vedno neposreden in iskren 

pogovor o pričakovanjih in potrebah posameznika. 

Razlike v rezultatih so lahko posledica različnih osebnostnih struktur posameznih študentov in 

premalo izkušenj ostalih študentov z gibalno oviranimi študenti. Gibalno ovirani študentje so v 

manjšini in zato manj prepoznavni na področju visokošolskega izobraževanja. 
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4.2.4 Uspešnost pri vzpostavljanju socialnih stikov gibalno oviranih študentov z ostalimi 

študenti 

 

Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

Š brez PP  

Spremenljivke uspešnosti pri vzpostavljanju socialnih 

stikov M σ M σ 

1. Druženje z ostalimi študenti na fakulteti je za gibalno 

ovirane študente bolj koristno kot druženje samo med seboj. 
4,07 0,89 4,07 0,81 

2. Študij na fakulteti prispeva k dobremu socialnemu razvoju 

gibalno oviranega študenta. 
4,44 0,66 4,24 0,80 

3. Študenti brez posebnih potreb imajo za prijatelja gibalno 

oviranega študenta. 
4,15 0,97 3,63 0,99 

4. Gibalno ovirane študente njihovi kolegi na fakulteti dobro 

sprejmejo. 
4,22 0,72 3,43 0,89 

5. Prisotnost gibalno oviranega študenta dobro vpliva na 

klimo v študijski skupini. 
3,70 0,90 3,27 0,95 

6. Ostali študentje so pripravljeni nuditi pomoč gibalno 

oviranemu študentu. 
4,29 0,73 3,65 0,91 

7. Profesorjev odnos do gibalno oviranega študenta 

pomembno vpliva na to, kako ga sprejmejo v skupino ostali 

študentje. 

3,88 0,99 3,02 1,31 

8. Ostali študentje razumejo, da gibalno ovirani študent 

potrebuje pomoč. 
4,09 0,97 3,97 0,83 

9. Gibalno ovirani študentje se želijo družiti z ostalimi 

študenti. 
4,45 0,77 3,44 1,17 

10. Gibalno ovirani študentje se čutijo enakovredne ostalim. 4,11 0,87 2,83 1,10 

M = SOCIALNI STIKI 3,95 0,56 3,55 0,49 

Tabela 8: Socialni stiki 

Iz tabele 8 je razvidno, da se gibalno ovirani študentje z večino spremenljivk uspešnosti pri 

vzpostavljanju socialnih stikov strinjajo v večji meri kot študenti brez posebnih potreb. 
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Obe skupini anketirancev se v enaki meri strinjata, da je druženje z ostalimi študenti na fakulteti 

za gibalno ovirane študente bolj koristno kot druženje samo med seboj. Homogenost odgovorov 

je pri študentih brez posebnih potreb nekoliko večja kot pri gibalno oviranih študentih. 

Najvišjo oceno so gibalno ovirani študentje pripisali trditvi, da se gibalno ovirani študentje 

želijo družiti z ostalimi študenti. Ostali študenti pa so najvišje ocenili stališče, da študij na 

fakulteti prispeva k dobremu socialnemu razvoju gibalno oviranega študenta. Najnižja ocena v 

povprečju je bila dodeljena s stani gibalno oviranih študentov v trditvi, da prisotnost gibalno 

oviranega študenta dobro vpliva na klimo v študijski skupini. Ostali študenti pa se v največji 

meri niso strinjali glede občutka enakovrednosti gibalno oviranih študentov z ostalim. 

Večji razkorak v stopnji strinjanja med sodelujočima skupinama v raziskavi je viden pri 10. 

trditvi, ki pravi, da se gibalno ovirani študentje čutijo enakovredne ostalim. S tem se ne strinjajo 

študenti brez posebnih potreb (M=2,83), medtem ko se gibalno ovirani študenti z navedenim 

strinjajo (M=4,11). Gibalno ovirani študentje se torej čutijo sprejete in enakovredne z ostalimi, 

medtem ko študenti brez posebnih potreb teh izkušenj nimajo in domnevajo, da so gibalno 

ovirani študentje v toliko slabšem položaju in s tem posledično pri vzpostavljanju socialnih 

stikov z ostalimi študenti. 

Opaznejše razlike med obema skupinama anketirancev so tudi pri naslednjih trditvah: gibalno 

ovirane študente njihovi kolegi na fakulteti dobro sprejmejo; ostali študentje so pripravljeni 

nuditi pomoč gibalno oviranemu študentu; profesorjev odnos do gibalno oviranega študenta 

pomembno vpliva na to, kako ga sprejmejo v skupino ostali študentje; gibalno ovirani študentje 

se želijo družiti z ostalimi študenti. Pri vseh trditvah je stopnja strinjanja večja pri skupini 

gibalno oviranih študentov kot pri študentih brez posebnih potreb. Morda je rezultat posledica 

nižjih pričakovanj gibalno oviranih študentov v primerjavi z ostalimi študenti. Zaradi manjšega 

števila so lahko velikokrat preslišani. Lahko je rezultat tudi posledica dejstva, da je za nekatere 

že sam vpis na univerzo zahteval veliko borbe in energije, in so zato sama pričakovanja v času 

študija nižja. 

Poudariti je potrebno, da je vzpostavljanje socialnih stikov dvosmeren odnos. Potrebna je 

določena stopnja zrelosti gibalno oviranega študenta kot ostalih študentov. Študentje brez 

posebnih potreb lahko imajo stereotipne predstave o gibalno oviranih študentih, prav tako pa 

lahko imajo gibalno ovirani študentje stereotipne predstave o drugih študentih in samem študiju. 

Torej je temeljita izmenjava mnenj, idej, izkušenj in dogovorov nujno potrebna. Ključnega 

pomena za socialno vključenost gibalno oviranega študenta pa je njegova osebnostna struktura 
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in sposobnost navezovanja in krepitve stikov z ostalimi študenti. Če so gibalno ovirani študentje 

odprti, jih ostali študentje tudi lažje in hitreje sprejmejo. 

Sama izobraževalna institucija bi morala s svojim delovanjem gibalno oviranega študenta 

spodbujati v povezovanju z ostalimi študenti in strokovnjaki s področja študija. Izkušnja 

stigmatizacije lahko namreč za gibalno oviranega študenta pomeni dodaten pritisk na poti do 

zastavljenega cilja. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da gibalno ovirani študenti porabijo več 

časa za študij, kot tudi za obvladovanje vsakdanjega življenja. S tem pa se zmanjša čas za 

prostočasne aktivnosti in morebiten slabši razvoj drugih življenjskih področij in zanimanj (Bera 

in Nedeljkovič, 2007b). 

Preprosta pravila pri vzpostavljanju socialnih stikov gibalno oviranih študentov so vedno 

dobrodošla. Vedno se pogovarja neposredno z gibalno oviranim študentom in ne s 

posrednikom. Naše domneve,  kaj gibalno oviran študent zmore ali ne zmore, so lahko napačne, 

zato se raje osebo vpraša. Izrazi, kot so peš, hoja, hoditi se uporabljajo običajno tudi v 

prisotnosti gibalno oviranega študenta, ki ima težave na tem področju. Ne domnevajmo, da 

gibalno oviran študent potrebuje pomoč. Pomoč lahko ponudimo in če je odgovor pritrdilen, 

pomagajmo. Uporaba diagnoze ni primerna v vsakdanjem pogovoru (ne »kako tetraplegiki…«, 

raje »kako vi«). Obnašajmo se do študenta kot do vsakega drugega odraslega človeka. Če ne 

razumemo, kaj je študent povedal, ga prosimo, da povedano ponovi, da ne pride do napačnih 

zaključkov. 

 

4.2.5 Oblike pomoči za gibalno ovirane študente pri študiju 

 

 

Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

Š brez PP  

Spremenljivke oblik pomoči M σ M σ 

1. Vse fakultete bi morale biti dostopne za gibalno ovirane 

študente, ki uporabljajo invalidski voziček. 
4,84 0,58 4,49 0,77 

2. Gibalno ovirani kandidati bi morali biti obravnavani z 

večjo mero prizanesljivosti pri vpisu na univerzo. 
3,17 1,28 3,62 1,13 
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Eksperimentalna 

skupina GOŠ 

Kontrolna 

skupina 

Š brez PP  

Spremenljivke oblik pomoči M σ M σ 

3. Gibalno oviran študent bi moral imeti prilagojene 

praktične vaje in študijsko prakso njegovim posebnim 

potrebam. 

3,81 1,21 4,13 1,01 

4. Gibalno oviranemu študentu bi moralo biti omogočeno 

opravljanje določenih nalog in vaj doma ter zmanjšanje 

obvezne prisotnosti na vajah ali predavanjih. 

3,47 1,45 3,74 1,05 

5. Gibalno ovirani študentje bi morali imeti možnost prejetja 

vsega gradiva, potrebnega za pripravo na izpit, v pisni 

oziroma elektronski obliki. 

4,36 0,94 3,97 0,88 

6. Gibalno oviran študent bi morali imeti možnost 

opravljanja izpitov izven razpisnih rokov. 
4,00 1,27 2,89 1,08 

7. Gibalno ovirani študenti bi morali imeti možnost vpisa v 

višji letnik z manj krediti kot to velja za ostale. 
3,07 1,33 3,21 1,09 

8. Gibalno oviran študent bi moral imeti možnost 

spremljevalca na predavanjih. 
4,40 0,70 3,53 0,91 

9. Gibalno oviran študent bi moral imeti možnost 

podaljšanega časa pri pisnem izpitu. 
4,42 1,03 4,18 0,75 

10. Gibalno oviran študent bi moral imeti možnost opravljati 

ustni izpit namesto pisnega. 
4,31 1,22 4,00 0,92 

M = OBLIKE POMOČI 3,99 0,76 3,78 0,45 

Tabela 9 : Oblike pomoči 

Na področju spremenljivk oblik pomoči se je izkazalo, da je v povprečju večja aritmetična 

sredina pri skupini gibalno oviranih študentih kot pri skupini študentov brez posebnih potreb. 

Kar pomeni, da se gibalno ovirani v večji meri strinjajo s trditvami oblik pomoči kot študenti 

brez posebnih potreb. Homogenost odgovorov pa je v povprečju večja pri skupini študentov 

brez posebnih potreb. 

Obe skupini anketirancev se v največji meri strinjajo s stališčem, da bi morale biti vse fakultete 

dostopne za gibalno ovirane študente, ki uporabljajo invalidski voziček. Stališče »Gibalno 

ovirani študenti bi morali imeti možnost vpisa v višji letnik z manj krediti kot to velja za ostale« 
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so gibalno ovirani ocenili najnižje. To nakazuje, da gibalno ovirani študentje ne želijo 

privilegijev pri študiju, čeprav bi jim bila ta možnost ponujena. Ostali študenti so najnižje 

ocenili trditev »Gibalno oviran študent bi morali imeti možnost opravljanja izpitov izven 

razpisnih rokov«. 

Da bi vse fakultete morale biti dostopne za gibalno ovirane študente, ki uporabljajo invalidski 

voziček, se popolnoma strinjajo gibalno ovirani študentje (M=4,84) in študenti brez posebnih 

potreb (M=4,49). Homogenost odgovorov je nekoliko večja pri prvi skupini anketirancev, torej 

pri gibalno oviranih študentih. 

Študenti brez posebnih potreb so izkazali večjo stopnjo strinjanja kot gibalno ovirani študentje 

pri naslednjih trditvah: gibalno ovirani kandidati bi morali biti obravnavani z večjo mero 

prizanesljivosti pri vpisu na univerzo; gibalno oviranemu študentu bi moral imeti prilagojene 

praktične vaje in študijsko prakso njegovim posebnim potrebam; gibalno oviranemu študentu 

bi moralo biti omogočeno opravljanje določenih nalog in vaj doma ter zmanjšanje obvezne 

prisotnosti na vajah ali predavanjih. Rezultat je lahko ponovno odraz izkušenj, ki jih imajo 

gibalno ovirani pri študiju. 

Da bi gibalno oviran študent moral imeti možnost opravljanja izpitov izven razpisnih rokov, se 

v večji meri strinjajo gibalno ovirani študentje (M=4) kot študenti brez posebnih potreb 

(M=2,89). Prav tako se slednji v manjši meri strinjajo (M=3,53), da bi gibalno oviran študent 

moral imeti možnost spremljevalca na predavanjih, kot meni skupina gibalno oviranih 

študentov (M=4,40). 

Obe skupini anketirancev se strinjata, da bi gibalno oviran študent moral imeti možnost 

podaljšanega časa pri pisnem izpitu, in možnost opravljanja ustnega izpita namesto pisnega. 

Stopnja strinjanja je pri obeh trditvah nekoliko večja pri skupini gibalno oviranih študentih kot 

pri skupini študentov brez posebnih potreb. 

Težave, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani študenti, so zelo raznovrstne. Individualne 

razlike so zelo velike. Zato so tudi načini pristopa in reševanja lahko zelo raznovrstni. Prav tako 

se od same fizične in tehnične dostopnosti pozornost obrača tudi k izvedbi predmetnikov in 

učnih načrtov. Lahko gre za prilagoditev, za spremembo metode ali za dodatne postopke, ki so 

uvedeni. Iskanje individualnih rešitev skupaj z gibalno oviranim  študentom bo dalo najboljše 

rezultate. 
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Jasno opisane vsebine predmeta, zastavljeni cilji, definiranje znanj in veščin, ki jih morajo 

študenti osvojiti, opisi študijskih obveznosti ter kriteriji preverjanja in ocenjevanja znanja, 

obvezna in priporočena literatura, dosegljivost predavatelja, vse te informacije prispevajo k 

splošnemu izboljšanju  komunikacije med predavatelji in gibalno oviranimi študenti in k večji 

jasnosti. To pa je cilj vseh, tako gibalno oviranih študentov kot fakultete. Na podlagi tega 

gibalno ovirani študenti  lažje predvidevajo, kje bi se morda pri predmetu lahko pojavile ovire 

in težave in se s profesorjem lažje in pravočasno pogovorijo o mogočih prilagoditvah ali 

nadomestnih nalogah. Predvsem pa je prilagodljivost v samem bistvu, torej prilagodljivost 

načina dela, pristopa, delovanja nekaj, kar predstavlja izziv za izobraževalni proces. Vse to 

koristi ne le gibalno oviranim študentom in ostalim študentom, ampak tudi celotni družbi. 

Fakulteta, ki upošteva, da ima gibalno oviran študent  določene ovire in posebne potrebe, ter 

išče rešitve,  kako bi se mu prilagodilo določeno gradivo, kako bi drugače podali snov, katere 

drugačne pristope lahko uporabijo, da bi lahko gibalno oviranemu študentu te težave omilili ali 

odpravili, ima na voljo kar nekaj možnosti. Preden pa se odloči za ukrepanje, je pomembno, da 

se s posameznim gibalno oviranim študentom konkretno pogovori in posvetuje ter tako skupaj 

poiščejo najboljše rešitve. Individualen pristop je nujen zaradi izrazito nehomogene skupine z 

različnimi potrebami gibalno oviranih študentov. 
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4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede pripravljenosti fakultet na vključitev 

gibalno oviranih študentov v študijski proces. 

 

Brez GOŠ  

M σ M σ F p (F) t 2p (t) 

3,62 0,38 3,82 0,45 6,010 ,015 2,380 0,018 

Tabela 29: Signifikantnost razlik v stališčih med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi 

študenti glede pripravljenosti fakultet na vključitev gibalno oviranih študentov v študijski proces 

T–test v zgornji tabeli kaže, da obstaja statistično pomembna razlika med aritmetičnimi 

sredinami med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti pri 5% tveganju glede 

pripravljenosti fakultet na vključitev gibalno oviranih študentov v študijski proces. Postavljeno 

hipotezo 1 zato sprejmemo. 

Dejstvo je, da število gibalno oviranih študentov na univerzah narašča. Dostopnost članic 

univerze pa je še vedno slaba oziroma slabo prilagojena gibalno oviranim osebam. Fakultete in 

visokošolski zavodi se sicer trudijo odpravljati arhitekturne ovire, vendar pa nekatere 

prilagoditve niso uporabne ali so za fakulteto prevelik finančni zalogaj. Študenti brez posebnih 

potreb pri vključevanju na fakultete ne potrebujejo posebnih prilagoditev in morda tudi zato ne 

opazijo potrebnih  prilagoditev za gibalno ovirane študente. Morda je razlog tudi v majhnem 

odstotku gibalno oviranih študentov na fakulteti in s tem posledično imajo ostali študenti 

premalo izkušenj z njimi.  

 

H2: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede sposobnosti gibalno oviranih 

študentov za obvladovanje študijskega programa. 

 

Brez PP  

M σ M σ F p (F) t 2p (t) 

3,58 0,41 3,62 0,57 ,295 ,588 1,716 0,088 

Tabela 30: Signifikantnost razlik v stališčih med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi 

študenti glede sposobnosti gibalno oviranih študentov za obvladovanje študijskega programa 
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Hipotezo 2 zavrnemo na podlagi t–testa, ki kaže, da ne obstaja statistično pomembna razlika 

med aritmetičnimi sredinami med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti 

glede sposobnosti gibalno oviranih študentov za obvladovanje študijskega programa pri 5% 

tveganju. Postavljeno hipotezo 2 zato zavrnemo in sprejmemo novo, ki pravi, da ne obstaja 

statistično pomembna razlika med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti 

glede sposobnosti gibalno oviranih študentov za obvladovanje študijskega programa. 

Večje število gibalno oviranih diplomantov v zadnjih letih dokazuje, da so prav tako uspešni 

pri študiju kot ostali študentje. Znanje je najmočnejše orodje gibalno oviranih, ki ga v dobi 

računalnikov in interneta lažje pridobivajo kot kdaj koli prej. S pomočjo sodobne informacijske 

tehnologije gibalno ovirani študentje lažje sledijo študijskemu programu in morda zato razlike 

niso tako očitne. Višja, kot je izobrazba, bolj intelektualno je delo, ki ga človek opravlja. To pa 

pomeni manj fizičnih naporov, kar omogoča enake študijske oziroma delovne dosežke tudi za 

gibalno ovirane. S tem pa sledimo ciljem inkluzije. 

 

H3: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede osebnostnih značilnosti gibalno 

oviranih študentov. 

 

Brez PP  

M σ M σ F p (F) t 2p (t) 

3,49 0,42 3,49 0,42 1,721 ,191 2,124 0,035 

Tabela 31: Signifikantnost razlik v stališčih med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi 

študenti glede osebnostnih značilnosti gibalno oviranih študentov 

 

Hipotezo 3 sprejmemo. Obstaja statistično pomembna razlika med aritmetičnimi sredinami 

med študenti in gibalno oviranimi študenti glede osebnostnih značilnosti gibalno oviranih 

študentov pri 5% tveganju. 

Gibalna oviranost pomeni na zunaj vidno motnjo, ki je v okolju opazna. Procesi v telesu 

povzročijo različne simptome, npr. okvare, ki nastanejo kot motnje v  organih in postanejo na 

zunaj vidne. Kar pa ne pomeni nujno, da gibalno ovirani študentje niso srečni, pogumni, da se 

ne ukvarjajo s športom, da si želijo biti obravnavani na enak način kot ostali študentje, da niso 

nadarjeni ipd. Oviranost se odraža kot odziv družbe na posameznikovo doživljanje stanja in 

vključuje kulturne norme, stališča in odzive tistih v družbi, ki niso ovirani, odstopanja v 
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funkcionalnosti zgradb, učinkovitost zakonodaje in strokovnih služb. Pomeni pogled neke 

družbe na osebe z oviranostmi in kaže njihovo pripravljenost za pomoč in razumevanje teh 

oseb. Ta pogled pa je v našem izobraževalnem prostoru še vedno tog in precej omejen. 

H4: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede vzpostavljanja socialnih stikov 

gibalno oviranih študentov z ostalimi študenti. 

 

Brez PP  

M σ M σ F p (F) t 2p (t) 

3,55 0,49 4,14 0,46 ,106 ,745 2,638 0,009 

Tabela 32: Signifikantnost razlik v stališčih med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi 

študenti glede vzpostavljanja socialnih stikov gibalno oviranih študentov z ostalimi študenti. 

Razberemo lahko, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti in gibalno 

oviranimi študenti pri 5-odstotnem tveganju na področju socialnih stikov gibalno oviranih 

študentov. Hipotezo 4 sprejmemo. Gibalno ovirani študenti pripisujejo socialnim stikom večji 

pomen in jih tudi bolj pozitivno ocenjujejo kot ostali študenti. Ocenjujejo jih na osnovi lastnih 

izkušenj in spoznanj, medtem ko ostali študenti o socialnih stikih bolj domnevajo. 

Večje, kot so samo arhitekturne ovire v okolju, so komunikacijske ovire med gibalno oviranimi 

študenti in ostalimi. Če resnično želimo razvijati pozitivna stališča do gibalno oviranih 

študentov, moramo v bistvu spremeniti celotno dojemanje oseb s posebnimi potrebami. 

Sprejemati jih moramo kot polno odgovorne za njihove odločitve ter njihovo življenjsko pot, 

hkrati pa jim zagotavljati enake možnosti s tehničnimi prilagoditvami okolja za premagovanje 

gibalne oviranosti.  

 

H5: Domnevamo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti glede oblik pomoči za gibalno ovirane 

študente  pri študiju. 

Brez PP  

M σ M σ F p (F) t 2p (t) 

3,78 0,45 3,99 0,76 ,044 ,835 2,391 0,018 

Tabela 33: Signifikantnost razlik v stališčih med študenti brez posebnih potreb in gibalno oviranimi 

študenti glede oblik pomoči za gibalno ovirane študente pri študiju 
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Na podlagi t-testa, ki kaže na statistično pomembne razlike med skupinama študentov glede oblik 

pomoči pri 5% tveganju, hipotezo 5 sprejmemo. 

Univerze in fakultete nimajo enotnih pravilnikov o oblikah pomoči in pravicah gibalno oviranih 

študentov. Omenjeno dejstvo zagotovo predstavlja dodaten trud in energijo, ki ju morajo 

gibalno ovirani vlagati za pridobitev osnovnih pogojev za študij v primerjavi z ostalimi študenti 

brez posebnih potreb. Morda je to tudi razlog, da so posledično manj zahtevni in bolj zadovoljni 

s ponujenimi oblikami pomoči. Čas in energijo usmerjajo k izobraževanju, zmanjka pa pobude 

za boj za svoje pravice. Prav tako je morda razlog v nepoznavanju področja s strani ostalih 

študentov. 

Študenti brez posebnih potreb so v določenih vidikih bolj blagohotni in njihova stališča izražajo 

potrebo po večji prizanesljivosti, prilagodljivosti, tudi zmanjšanje prisotnosti na vajah, lažjem 

prehodu v višji letnik, kot to ocenjujejo gibalno ovirani študenti. Ti pa prav s tem dokazujejo 

svojo moč in enakovrednost. 

Študenti brez posebnih potreb pa podcenjujejo pomen spremljevalca, podaljšanje časa 

opravljanja izpita, opravljanje izpita izven izpitnih rokov. 
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4.4 LATENTNA STRUKTURA STALIŠČ DO VKLJUČEVANJA 

GIBALNO OVIRANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKI PROCES 

Za ugotovitev latentne strukture stališč do vključevanja gibalno oviranih študentov na fakulteto 

je bila narejena faktorska analiza. Latentne faktorje smo primerjali s skupino študentov brez 

posebnih potreb in ugotavljali strukturne razlike pri vključevanju gibalno oviranih študentov na 

fakulteto. 

Izdelani sta bili kompletni korelacijski matriki z eksperimentalnimi spremenljivkami, katerih 

vrednosti so bile zaradi različnega števila trditev spremenjene v enakovredne vrednosti, in tako 

dobljen vpogled v manifestno strukturo faktorskega prostora. 

 

študenti brez PP vključitev 
študijski 

program 

osebnostne 

značilnosti 
socialni stiki 

oblike 

pomoči 

vključitev 1,000     

študijski program ,290 1,000    

osebnostne 

značilnosti 
,316 ,690 1,000   

socialni stiki ,232 ,349 ,589 1,000  

oblike pomoči ,085 ,035 ,021 ,098 1,000 

Tabela 10: Korelacijska matrika – študenti brez posebnih potreb (statistično pomembne korelacije pod 

nivojem 0,05 so krepko natisnjene) 

Tabela 10 prikazuje povezanost elementov vključevanja gibalno oviranih študentov na 

fakulteto in statistični nivo povezanosti skupine študentov brez posebnih potreb. Za statistično 

pomembne smatramo nivo 0,05 ali manj. Statistično pomembno korelira večina spremenljivk. 

GOŠ vključitev 
študijski 

program 

osebnostne 

značilnosti 
socialni stiki 

oblike 

pomoči 

vključitev 1,000     

študijski program ,387 1,000    

osebnostne 

značilnosti 
,343 ,710 1,000   

socialni stiki ,411 ,539 ,531 1,000  

oblike pomoči ,347 ,214 ,102 ,322 1,000 

Tabela 11: Korelacijska matrika – gibalno ovirani študentje (statistično pomembne korelacije pod 

nivojem 0,05 so krepko natisnjene) 
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Iz obeh osnovnih korelacijskih matrik lahko razberemo, da je večji del koeficientov korelacije 

statistično pomemben (P<0,05) in da je zato nadaljnja faktorizacija smiselna. 

Ustreznost aplikacije faktorske analize smo testirali s KMO (Kaiser-Meyer-Oklinov) testom in 

z Bartlett-ovim testom sferičnosti. Oba testa potrjujeta smiselnost analize. 

       

KMO test ,731  KMO test ,835 

Bartlettov test 2 1048,567  Bartlettov test 2 131,831 

df 10  df 10 

p ,000  p ,000 

Tabela 12: KMO in Bartlett test ustreznosti 

vzorčenja študentov brez posebnih potreb 

  Tabela 13: KMO in Bartlett test ustreznosti 

vzorčenja gibalno oviranih študentov 

Vrednost indeksa KMO-testa je pri obeh skupinah primerna. Tudi signifikantnost testa 

sferičnosti (P<0,05) govori o pomembnosti povezav med spremenljivkami sistema. Sistem 

spremenljivk po obeh kriterijih (KMO in Bartlett test) zadošča pogojem za uporabo faktorske 

analize. 

Komunalitete za vsako posamezno spremenljivko, prikazane v tabelah 10 in 11, predstavljajo 

delež njihovih varianc, zajet v ekstrahiranih faktorjih. Celotni korelacijski matriki smo 

faktorizirali s Hotellingovo metodo glavnih komponent (število glavnih komponent je bilo 

določeno v skladu s Keiser-Guttmanovim kriterijem) in kot končni produkt faktorizacije dobili 

komunalitete. 

 Initial Komunal   Initial Komunal 

vključitev 1,000 0,525  vključitev 1,000 0,570 

študijski program 1,000 0,665  študijski program 1,000 0,784 

osebnostne značilnosti 1,000 0,826  osebnostne značilnosti 1,000 0,828 

socialni stiki 1,000 0,538  socialni stiki 1,000 0,636 

oblike pomoči 1,000 0,950  oblike pomoči 1,000 0,824 

Tabela 14: Komunalitete študentov brez posebnih 

potreb 

Tabela 15 : Komunalitete gibalno oviranih 

študentov 
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Kumunaliteta je količina variance, ki jo pojasnjuje generalni faktor. Predstavlja spodnjo mejo 

zanesljivosti sistema. Preostanek, splošni faktorji, pa predstavljajo varianco, ki jo deli naš 

sistem s preostalimi spremenljivkami. Vrednost komunalitet je pri vseh spremenljivkah večja 

od 0,5, kar pomeni, da si spremenljivke delijo dovolj skupne variance. 

 

Faktorji 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstarhiranih faktorjev 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

1 2,291 45,829 45,829 2,291 45,829 45,829 

2 1,011 20,229 66,058 1,011 20,229 66,058 

3 ,811 16,212 82,270    

4 ,643 12,855 95,125    

5 ,244 4,875 100,000    

Tabela 16 : Pojasnjena skupna varianca – študenti brez posebnih potreb 

Faktorji 

Lastne vrednosti vseh faktorjev Lastne vrednosti ekstarhiranih faktorjev 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

lastne 

vrednosti 

% 

variance 

Kumulat. 

% 

1 2,622 52,446 52,446 2,622 52,446 52,446 

2 1,020 20,394 72,840 1,020 20,394 72,840 

3 ,607 12,147 84,987    

4 ,471 9,416 94,403    

5 ,280 5,597 100,000    

Tabela 17: Pojasnjena skupna varianca – gibalno ovirani študenti 

Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju (lastne vrednosti so enake 1 ali več) smo zadržali pri obeh 

skupinah 2 faktorja, ki pojasnjujeta celotno varianco sistema.  

Prva dva faktorja pri skupini študentov brez posebnih potreb skupaj pojasnjujeta 66,057% 

celotne variance sistema. Prva komponenta po ekstrakciji faktorjev pojasnjuje 45,578% in 

druga 20,480% variance sistema.  
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Prva dva faktorja pri skupini gibalno oviranih študentov skupaj pojasnjujeta 72,840% celotne 

variance sistema. Prva komponenta po ekstrakciji faktorjev pojasnjuje 52,446% in druga 

20,394% variance sistema.  

 faktorja   faktor 

 1 2   1 2 

vključitev ,540 ,184  vključitev ,668 ,352 

študijski program ,802 -,146  študijski program ,833 -,300 

osebnostne značilnosti ,897 -,147  osebnostne značilnosti ,796 -,441 

socialni stiki ,732 ,036  socialni stiki ,798 ,007 

oblike pomoči ,127 ,966  oblike pomoči ,461 ,782 

Tabela 18: Matrika ekstrahiranih komponent – 

študenti brez posebnih potreb 

 Tabela 19: Matrika ekstrahiranih komponent– 

gibalno ovirani študenti 

 

Za interpretacijo strukture faktorjev smo uporabili Varimax (pravokotno) rotacijo, ki nam daje 

enostavnejšo strukturo faktorjev v skladu s Thurstonovimi kriteriji. 

Z rotacijo faktorjev smo izdiferencirali projekcije faktorjev na manifestne spremenljivke, pri 

čemer je delež pojasnjene variance sistema ostal nespremenjen. Spremenila se je teža 

posameznega faktorja, saj smo z rotacijo pri obeh skupinah dobili dva faktorja, ki pojasnjujeta 

pomemben delež variance sistema. 

 faktorji   faktorji 

 1 2   1 2 

osebnostne značilnosti  ,907   osebnostne značilnosti  0,910  

študijski program ,813   študijski program 0,870  

socialni stiki ,725   socialni stiki 0,682  

vključitev ,519   oblike pomoči  0,908 

oblike pomoči  ,974  vključitev  0,643 

Tabela 20 : Rotirana faktorska matrika – študenti 

brez posebnih potreb 

 

 Tabela 21 : Rotirana faktorska matrika – gibalno 

ovirani študenti 
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Tabeli 20 in 21  prikazujeta korelacije med spremenljivkami in rotiranimi faktorji. Faktorji so 

unipolarni, kjer so korelacije med manifestnimi spremenljivkami pozitivno orientirane. 

Prvi faktor pri skupini študentov brez posebnih potreb pojasnjuje kar 45,578% variance sistema. 

Po rotaciji je saturiran z naslednjimi spremenljivkami: osebnostne značilnosti, študijski 

program, socialni stiki, vključitev. Prvi faktor smo zato poimenovali osebnostni faktor. 

Drugi faktor pri skupini študentov brez posebnih potreb pojasnjuje 20,480% variance sistema 

in je po rotaciji saturiran s spremenljivko - oblike pomoči. Ta faktor smo poimenovali faktor 

pomoči. 

Prvi faktor pri skupini gibalno oviranih študentov pojasnjuje 52,446% variance sistema. 

Največjo utež imajo spremenljivke osebnostne značilnosti, študijski program, socialni stiki, 

zato smo ta faktor poimenovali socialni faktor. Majhna razlika v vsebini, večja razlika v uteži, 

pomenu posameznega faktorja, ki mu ga pripisuje posamezna skupina študentov. To potrjuje 

že analizirane hipoteze kot statistično pomembne razlike v globalnem stališču do inkluzivnega 

izobraževanja. 

Drugi faktor pri gibalno oviranih študentih pojasnjuje 20,394% variance sistema in je po rotaciji 

saturiran s spremenljivkama: oblike pomoči, vključitev. Ta faktor smo poimenovali faktor 

vključitve. 

V nadaljnjem postopku smo opravili še transformacijo matrike. 

faktor 1 2   faktor 1 2 

1 1 -,699   1 1 ,510 

2 -,699 1   2 -,510 1 

Tabela 22 : Interfaktorska matrika po 

rotaciji Varimax – študenti brez posebnih 

potreb 

 
Tabela 23 : Interfaktorska matrika po 

rotaciji Varimax – gibalno ovirani študenti 

  

Tabeli 22 in 23 prikazujeta interkorelacije med faktorjema, ki nam povedo, da sta oba faktorja 

med seboj visoko povezana. 

Rezultati faktorske analize kažejo na statistično pomembno razliko v stališčih med študenti brez 

posebnih potreb in gibalno oviranimi študenti pri stališčih do inkluzivnega visokošolskega 

izobraževanja gibalno oviranih. 
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Ta se kaže z večjim deležem pojasnjene variance sistema (72,8%), ki opredeljuje stališča 

gibalno oviranih študentov do njihove vključitve v študijski proces in manjšim deležem 

pojasnjene variance (66,1%) sistema, ki opredeljuje stališča študentov brez posebnih potreb do 

vključitve gibalno oviranih študentov. 

 

4.5 DISKRIMINATIVNE ZNAČILNOSTI STALIŠČ DO 

INKLUZIVNEGA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA GIBALNO 

OVIRANIH ŠTUDENTOV 

Z diskriminativno analizo določamo spremenljivke stališč do inkluzivnega visokošolskega 

izobraževanja gibalno oviranih študentov glede na mnenja gibalno oviranih študentov in 

študentov brez posebnih potreb, ki najbolje diferencirajo skupini med seboj. 

 

 

 
sistem prediktorskih 

variabel 

                

              

 M SD λ F df1 df2 sig. 

V
K

L
J

U
Č

E
N

O
S

T
 

oviranje 
GOŠ 4,54 0,97 

,911 ,906 1 87 ,040 
ŠBPP 3,87 1,15 

organizacija 
GOŠ 3,67 1,02 

,986 2,534 1 87 ,113 
ŠBPP 3,83 0,86 

obveščenost  
GOŠ 3,43 1,02 

995 ,909 1 87 ,342 
ŠBPP 3,66 0,95 

študijski 

uspeh 
GOŠ 4,07 0,93 

,878 ,905 1 87 ,023 
ŠBPP 2,98 0,90 

finančna 

sredstva 
GOŠ 3,26 1,03 

,995 ,901 1 87 ,344 
ŠBPP 3,15 1,17 

spoštovanje 

GOŠ 4,39 0,67 
,999 ,190 1 87 ,664 

ŠBPP 3,83 0,88 

informiranje 

GOŠ 4,12 1,10 
,999 ,242 1 87 ,623 

ŠBPP 4,19 0,85 

dodatno 

izobraževanje 

GOŠ 3,70 0,93 
,998 ,283 1 87 ,595 

ŠBPP 3,87 0,89 

fleksibilnost 

GOŠ 3,66 0,99 
,998 ,404 1 87 ,526 

ŠBPP 3,69 1,01 

koordinator 

GOŠ 4,54 0,97 
,959 3,794 1 87 ,043 

ŠBPP 3,10 0,74 
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sistem prediktorskih 

variabel 

                

              

 M SD λ F df1 df2 sig. 

Š
T

U
D

IJ
S

K
I 

P
R

O
G

R
A

M
 

študijski 

program 
GOŠ 4,17 1,00 

,990 1,693 1 87 ,195 
ŠBPP 3,82 1,04 

uspešnost 
GOŠ 4,10 1,10 

,991 1,543 1 87 ,216 
ŠBPP 4,12 0,75 

vpliv 
GOŠ 3,40 1,05 

,941 1,234 1 87 ,026 
ŠBPP 4,11 0,79 

vključevanje 
GOŠ 4,04 0,92 

,998 ,440 1 87 ,508 
ŠBPP 3,87 0,87 

čas 

GOŠ 3,13 1,21 
,999 ,171 1 87 ,680 

ŠBPP 3,24 1,46 

zaupanje 

GOŠ 3,74 1,07 
1,000 ,045 1 87 ,832 

ŠBPP 3,39 0,96 

prisotnost 

GOŠ 3,27 1,17 
1,000 ,056 1 87 ,813 

ŠBPP 3,40 1,04 

spremljanje 

GOŠ 3,56 1,05 
,998 ,291 1 87 ,590 

ŠBPP 3,21 1,02 

znanje 

GOŠ 3,97 0,87 
,998 ,284 1 87 ,595 

ŠBPP 3,67 1,06 

izkušnje 

GOŠ 2,76 1,24 
,997 ,480 1 87 ,489 

ŠBPP 2,91 0,87 

O
S

E
B

N
O

S
T

N
E

 Z
N

A
Č

IL
N

O
S

T
I 

sreča 
GOŠ 4,19 0,86 

,994 1,118 1 87 ,029 
ŠBPP 3,56 0,94 

osebnostne 

lastnosti 
GOŠ 4,12 0,81 

,996 ,669 1 87 ,414, 
ŠBPP 3,85 1,01 

pogum 
GOŠ 4,04 0,90 

,989 2,003 1 87 ,159 
ŠBPP 4,10 0,84 

šport 
GOŠ 4,18 0,87 

,999 ,163 1 87 687 
ŠBPP 2,98 0,92 

študentsko 

delo 
GOŠ 3,82 1,12 

,999 ,165 1 87 ,685 
ŠBPP 2,91 0,76 

enakovredna 

obravnava 

GOŠ 4,45 0,90 
1,000 ,027 1 87 ,870 

ŠBPP 4,19 0,71 

privilegij in 

prednost 

GOŠ 3,98 1,04 
,995 ,937 1 87 ,334 

ŠBPP 3,49 0,84 

motivacija 

GOŠ 3,30 1,00 
,982 1,555 1 87 ,021 

ŠBPP 3,82 0,85 

dobro mnenje 

GOŠ 3,69 0,96 
,995 ,796 1 87 ,374 

ŠBPP 2,97 0,85 
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sistem prediktorskih 

variabel 

                

              

 M SD λ F df1 df2 sig. 

nadarjenost 

GOŠ 3,73 0,86 
,999 ,108 1 87 ,743 

ŠBPP 2,98 0,85 

S
O

C
IA

L
N

I 
S

T
IK

I 

druženje 

GOŠ 4,07 0,89 
,998 ,335 1 87 ,563 

ŠBPP 4,07 0,81 

socialni 

razvoj 

GOŠ 4,44 0,66 
,997 ,615 1 87 ,434 

ŠBPP 4,24 0,80 

prijatelji 

GOŠ 4,15 0,97 
,995 ,883 1 87 ,349 

ŠBPP 3,63 0,99 

sprejetost 

GOŠ 4,22 0,72 
1,000 ,025 1 87 ,874 

ŠBPP 3,43 0,89 

klima 

GOŠ 3,70 0,90 
,983 2,970 1 87 ,037 

ŠBPP 3,27 0,95 

pomoč 
GOŠ 4,29 0,73 

,999 ,196 1 87 ,658 
ŠBPP 3,65 0,91 

profesorjev 

odnos 
GOŠ 3,88 0,99 

,998 ,356 1 87 ,552 
ŠBPP 3,02 1,31 

razumevanje 
GOŠ 4,09 0,97 

1,000 ,023 1 87 ,881 
ŠBPP 3,97 0,83 

želja 
GOŠ 4,45 0,77 

,998 ,305 1 87 ,582 
ŠBPP 3,44 1,17 

enakovrednos

t 
GOŠ 4,11 0,87 

,999 ,211 1 87 ,647 
ŠBPP 2,83 1,10 

O
B

L
IK

E
 P

O
M

O
Č

I 

dostopnost 
GOŠ 4,49 0,77 

,983 1,886 1 87 ,017 
ŠBPP 4,84 0,58 

prizanesljivos

t 
GOŠ 3,17 1,28 

,995 ,831 1 87 ,363 
ŠBPP 3,62 1,13 

prilagoditve 
GOŠ 3,81 1,21 

,998 ,300 1 87 ,585 
ŠBPP 4,13 1,01 

obveznost 
GOŠ 3,47 1,45 

,997 ,594 1 87 ,442 
ŠBPP 3,74 1,05 

gradiva 
GOŠ 4,36 0,94 

,999 ,156 1 87 ,693 
ŠBPP 3,97 0,88 

izpitni roki 
GOŠ 4,00 1,27 

,999 ,126 1 87 ,724 
ŠBPP 2,89 1,08 

krediti 
GOŠ 3,07 1,33 

,982 ,762 1 87 ,038 
ŠBPP 3,21 1,09 

spremljevalec 
GOŠ 4,40 0,70 

,999 ,097 1 87 ,756 
ŠBPP 3,53 0,91 
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sistem prediktorskih 

variabel 

                

              

 M SD λ F df1 df2 sig. 

podaljšan čas 
GOŠ 4,42 1,03 

1,000 ,045 1 87 ,833 
ŠBPP 4,18 0,75 

ustni izpit 
GOŠ 4,31 1,22 

,999 ,190 1 87 ,663 
ŠBPP 4,00 0,92 

Tabela 24 : Parametri opisne statistike za manifestne spremenljivke in izračun Wilksonovega testa 

 

 

funkcija L  df sig. 
Lastna 

vrednost 

Kanonična 

korelacija 

1 ,946 9,553 5 ,004 ,057 ,231 

Tabela 25: Diskriminativna enačba 

 

Wilksova lambda kaže na to, da je diskriminantna funkcija sposobna učinkovitega razločevanja 

med skupinama. S testom smo ugotovili, da je diskriminantna funkcija statistično 

pomembna, kar pomeni, da je sposobna učinkovito razlikovati med skupinama. 

 

Strukturna matrika 
Diskriminativna funkcija 

1 

socialni stiki ,836 

oblike pomoči ,757 

vključenost ,754 

osebnostne značilnosti ,673 

študijski program ,544 

Tabela 26 : Strukturna matrika 
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Tabela 26 prikazuje pomembne projekcije na diskriminantni funkciji. Kot metodo analize 

neodvisnih variabel smo uporabili metodo enter, ki vključi v analizo vse neodvisne 

spremenljivke hkrati. 

Če analiziramo trditve, ki so rezultirale kot razlikujoče, je razvidno, da so si opisane projekcije 

glede na doprinos zelo blizu. Rezultati, prikazani v tabeli, kažejo na to, da diskriminira od vseh 

spremenljivk najbolj socialni stiki. Sledijo spremenljivke: oblike pomoči, vključenost, 

osebnostne značilnosti in študijski program, v tem zaporedju. 

V socialnih stikih najbolje razločuje spremenljivka, ki smo jo poimenovali klima. Pri oblikah 

pomoči najbolj razločujeta dva elementa, in sicer spremenljivki dostopnost in krediti. Pri 

vključenosti najbolje razločujejo trije elementi, in sicer spremenljivke, ki smo jih poimenovali 

oviranje, študijski uspeh in koordinator. Pri osebnostnih značilnostih najbolje razločujeta dva 

elementa, in sicer spremenljivki sreča in motivacija. Pri študijskem programu pa najbolje 

razločuje spremenljivka, ki smo jo poimenovali vpliv. 

 

 

 

 

 

 

Stališča do vključevanja Funkcija 1 

GOŠ ,237 

Š brez PP -,237 

Tabela 27 : Centroida skupin 

Tudi centroida skupin kažeta na oddaljenost obeh skupin – gibalno ovirani študenti, študentje 

brez posebnih potreb. Poleg tega sta se skupini znašli na nasprotnih polih. Diskriminantna 

funkcija torej dobro ločuje med skupinama. Smer diskriminantne funkcije je takšna, da 

predstavlja pozitivna vrednost skupino gibalno oviranih študentov, negativno vrednost pa ima 

skupina študentov brez posebnih potreb. 
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Rezultati klasificiranja 

 

napovedana  

pripadnost skupini Σ 

  Stališča GOŠ ŠbPP  

dejanska GOŠ 52 37 
89 

razvrstitev ŠBPP 39 50 
89 

% pravilno GOŠ 58,4 41,6 100,0 

razvrščenih ŠBPP 43,8 56,2 100,0 

57,3% originalno grupiranih primerov pravilno klasificiranih. 

Tabela 28: Rezultati klasificiranja 

 

S pomočjo izbranega sistema spremenljivk je pravilno uvrščenih 58,4% skupine gibalno 

oviranih študentov in 56,2% skupine študentov brez posebnih potreb. 

Kot je razvidno iz tabele 28, je 57,3% originalno grupiranih primerov pravilno klasificiranih. 

To pomeni, da sistem na osnovi vprašalnika o vključevanju gibalno oviranih študentov na 

fakulteto in njihovem izobraževanju v elementih socialnih stikov, oblik pomoči, vključenosti, 

osebnostnih značilnosti in študijski program, pravilno napove pripadnost testirane osebe v 

skupino študentov brez posebnih potreb ali gibalno oviranih študentov na podlagi izraženih 

stališč do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih študentov.  



77 

 

5. ZAKLJUČEK 

Namen naloge je bil raziskati stališča slovenskih študentov do inkluzivnega visokošolskega 

izobraževanja gibalno oviranih, ki študirajo na slovenskih univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih v slovenskem prostoru.  

Število gibalno oviranih študentov na univerzah narašča, pri čemer je potrebno za njih 

pedagoško delo ustrezno prilagoditi po načelih inkluzivnega visokošolskega izobraževanja. Da 

bi zagotovili čim večjo uspešnost gibalno oviranih študentov pri študiju, je potrebno izvesti 

določene sistemske ukrepe, hkrati pa tudi pravilno informirati in izobraževati osebje ter ostale 

študente o posebnih potrebah gibalno oviranih študentov. Prav tako pa imajo ključno vlogo pri 

uspešni študijski poti gibalno ovirani sami, ki morajo prevzeti odgovornost za svoje odločitve 

in se maksimalno aktivirati, ne pa postavljati v podrejeni položaj. Seveda to zahteva dodatno 

energijo in pripravljenost za delo, vendar je vse to nujno potrebno za uspešen zaključek študija 

gibalno oviranega študenta. 

Cilj raziskave je bil analiza stališč študentov brez posebnih potreb in gibalno oviranih študentov 

do inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih. Raziskavo smo izvedli po 

deskriptivni in kavzalno – neeksperimentalni metodi. Z raziskavo smo ugotovili stališča do 

inkluzivnega visokošolskega izobraževanja gibalno oviranih glede na smer in jakost, strukturo 

stališč glede na smer in jakost ter razlike v stališčih obeh skupin in razkrivali stereotipne trditve, 

ki pogosto onemogočajo polno vključitev gibalno oviranih v študijski proces. 

V raziskavo je bil vključen vzorec 178 oseb, razdeljen na dva podvzorca. Prvi podvzorec je 

zajemal 89 gibalno oviranih študentov s statusom študenta s posebnimi potrebami, ki študirajo 

na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem in drugih samostojnih 

visokošolskih zavodih v Sloveniji. Drugi podvzorec je zajemal 89 študentov brez posebnim 

potreb, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani. Skupini sta bili podobni po kontrolnih 

spremenljivkah spolna struktura in starost. 

V ta namen je bil uporabljen inštrumentarij - anketni vprašalnik, ki je vseboval trditve o 

vključevanju gibalno oviranih študentov v študijski proces. Vseboval je petdeset trditev. 

Vsebina variabel (indikatorji stališč) je vključevala pet temeljnih področij, ki so relevantni za 

oceno stališč študentov: pripravljenost fakultet za vključitev gibalno oviranih študentov v 

študijski proces, sposobnost obvladovanja študijskega programa, osebnostne značilnosti 

gibalno oviranih študentov, uspešnost pri vzpostavljanju socialnih stikov gibalno oviranih  

študentov z ostalimi študenti, področje oblike pomoči za gibalno ovirane študente pri študiju. 
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Vsako področje je predstavljalo 10 trditev. Spremenljivke so bile vrednotene s petstopenjsko 

lestvico, kjer so se anketiranci opredelili za enega od ponujenih odgovorov, pri čemer je višja 

ocena pomenila višjo stopnjo strinjanja s trditvijo. 

Stališča do gibalno oviranih študentov se razvijajo hkrati z izkušnjami, izobraževanjem in 

prilagajanjem na obeh straneh, tako pri gibalno oviranih študentih kot pri ostalih študentih. 

Razvoj pozitivnih stališč zahtevajo osebnostni razvoj tako posameznika kot družbe v celoti. 

Statistično pomembne razlike v stališčih med študenti brez posebnih potreb in gibalno 

oviranimi študenti so se pokazale glede pripravljenosti fakultet na vključitev gibalno oviranih 

študentov v študijski proces. Fakultete in visokošolski zavodi se sicer trudijo odpravljati 

arhitekturne ovire, vendar pa nekatere prilagoditve niso uporabne ali so za fakulteto prevelik 

finančni zalogaj. Študenti brez posebnih potreb pri vključevanju na fakultete ne potrebujejo 

posebnih prilagoditev in morda tudi zato ne opazijo potrebnih  prilagoditev za gibalno ovirane 

študente. Morda je razlog tudi v majhnem odstotku gibalno oviranih študentov na fakulteti in s 

tem posledično imajo ostali študenti premalo izkušenj z njimi. 

Analiza rezultatov je pokazala, da ni statistično pomembne razlike v stališčih med študenti in 

gibalno oviranimi študenti glede sposobnosti gibalno oviranih za obvladovanje študijskega 

programa. Večje število gibalno oviranih diplomantov v zadnjih letih dokazuje, da so prav tako 

uspešni pri študiju kot ostali študentje. Znanje je najmočnejše orodje gibalno oviranih, ki ga v 

dobi računalnikov in interneta lažje pridobivajo kot kdaj koli prej. S pomočjo sodobne 

informacijske tehnologije gibalno ovirani študentje lažje sledijo študijskemu programu in 

morda se zato razlike niso izkazale. 

Največje ovire gibalno oviranih študentov pri študiju niso ovire v okolju, torej grajene oziroma 

arhitekturne ovire, temveč ovire v načinu predavanja in opravljanju študijskih obveznosti, torej 

ovire v samem študijskem procesu. Skozi prakso na področju gibalno oviranih študentov smo 

ugotovili, da predstavljajo težavo dolžina predavanj, način podajanja snovi, praktično delo, 

predstavitve itd. Prav tako predstavlja nemalo ovir samo opravljanje izpitov, seminarjev in 

drugih samostojnih študijskih obveznosti. Določena aktivnost, ki ostalim študentom ne 

predstavlja posebne težave, je lahko za gibalno oviranega študenta skoraj nepremostljiva ovira. 

Statistično pomembne razlike v stališčih med gibalno oviranimi študenti in ostalimi študenti so 

se pokazale na področju osebnostnih značilnosti gibalno oviranih študentov. Gibalna oviranost 

pomeni na zunaj vidno motnjo, ki je v okolju opazna. Kar pa ne pomeni nujno, da gibalno 
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ovirani študentje niso srečni, pogumni, da se ne ukvarjajo s športom, da si želijo biti 

obravnavani na enak način kot ostali študentje, da niso nadarjeni ipd. 

Oviranost se odraža kot odziv družbe na posameznikovo doživljanje stanja in vključuje kulturne 

norme, stališča in odzive tistih v družbi, ki niso ovirani, odstopanja v funkcionalnosti zgradb, 

učinkovitost zakonodaje in strokovnih služb. Pomeni pogled neke družbe na osebe z 

oviranostmi in kaže njihovo pripravljenost za pomoč in razumevanje teh oseb. Ta pogled pa je 

v našem izobraževalnem prostoru še vedno tog in precej omejen. 

Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v stališčih med gibalno oviranimi 

študenti in ostalimi študenti glede vzpostavljanja socialnih stikov gibalno oviranih študentov z 

ostalimi študenti. Komunikacijske ovire predstavljajo večjo težavo kot same arhitekturne ovire. 

Še vedno so zakoreninjeni predsodki do gibalno oviranih študentov, hkrati pa imajo ostali 

študentje premalo izkušenj z njimi. 

Največjo vlogo pri premagovanju ovir v socialnih stikih pa imajo gibalno ovirani študentje 

sami. Tudi študentje z najtežjimi gibalnimi oviranostmi potujejo po svetu, opravljajo različna 

dela preko študentskega servisa, obiskujejo razne kulturne prireditve, se udeležujejo različnih 

izobraževanj, trenirajo različne športe. V zadnjih letih se je marsikaj spremenilo. Položaj glede 

prilagojenosti in pravic se izboljšuje, obštudijskih dejavnosti je vedno več. 

Statistično pomembne razlike v stališčih med gibalno oviranimi študenti in ostalimi študenti so 

se pokazale tudi glede pomoči za gibalno ovirane študente pri študiju. Univerze in fakultete 

nimajo enotnih pravilnikov o oblikah pomoči in pravicah gibalno oviranih študentov. 

Omenjeno dejstvo zagotovo predstavlja dodatno energijo, ki jo morajo gibalno ovirani vlagati 

za pridobitev osnovnih pogojev za študij v primerjavi z ostalimi študenti brez posebnih potreb. 

Morda je to tudi razlog, da so posledično manj zahtevni in bolj zadovoljni s ponujenimi 

oblikami pomoči, hvaležni, da imajo sploh možnost študija. Čas in energijo usmerjajo k 

izobraževanju. Prav tako je morda razlog v nepoznavanju oblik pomoči za gibalno ovirane s 

strani ostalih študentov. 

S faktorsko analizo smo latentne faktorje primerjali med skupinama študentov brez posebnih 

potreb in gibalno oviranimi študenti ter ugotavljali strukturne razlike pri vključevanju gibalno 

oviranih študentov na fakulteto. Z njo smo pojasnili 66-73% variance sistema. Dala nam je po 

dva povezana, a vsebinsko različna faktorja za vsako skupino. Prvi faktor pri skupini gibalno 

oviranih študentov, ki pojasnjuje največ variance sistema, smo poimenovali socialni faktor. 
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Drugi faktor pri gibalno oviranih študentih pa smo poimenovali faktor vključitve. Latentne 

strukturne razlike pri vključevanju gibalno oviranih študentov na fakulteto, se razlikuje od 

študentov brez posebnih potreb. Prvi faktor pri skupini študentov brez posebnih potreb, ki 

pojasni največ variance sistema, smo poimenovali osebnostni faktor, drugega pa faktor pomoči. 

V diskriminativno analizo smo določili spremenljivke stališč do inkluzivnega visokošolskega 

izobraževanja gibalno oviranih študentov glede na mnenja gibalno oviranih študentov in 

študentov brez posebnih potreb in določili spremenljivke, ki najbolj ločujejo omenjeni skupini.  

Rezultati kažejo, da diskriminira od vseh spremenljivk najbolj socialni stiki. Ostale 

spremenljivke v razlikovanju tudi doprinašajo, vendar v manjših deležih. Diskriminativna 

funkcija uspe razvrstiti 57,3% % oseb. 

Na podlagi dobljenih rezultatov želimo krepiti realna stališča in empatijo vrstnikov do gibalno 

oviranih študentov in vplivati na družbeno osveščenost o gibalno oviranih študentih v 

slovenskem prostoru. Rezultati raziskave bodo prispevali k večjemu zavedanju o posebnih 

potrebah in ovirah, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani študentje in pripravi strategij za 

premagovanje teh ovir in tako izboljšati možnosti za uspešen študij gibalno oviranih študentov 

ter prispevati h kakovostnejšemu študijskemu procesu za vse študente. Obstoj preprek, fizičnih, 

komunikacijskih in človeških poglabljajo njihovo oviranost in povečujejo odvisnost. Pozitivne 

izkušnje fakultet in ostalih študentov z gibalno oviranostjo pa predstavljajo vedno boljše 

možnosti tudi za vse tiste gibalno ovirane študente, ki se bodo šele vpisali na fakultete v 

prihodnjih letih. Postopek od izključevanja do vključevanja je na področju izobraževanja 

dolgotrajen. Vendar uspehi opogumljajo tako gibalno ovirane študente kot tudi fakultete in 

ostale študente. 

Že pred samim vpisom na fakulteto si mora gibalno oviran dijak v sodelovanju s strokovno 

službo srednje šole, ki jo zaključuje oziroma s svetovalcem iz fakultete ali Društva študentov 

invalidov osvetliti naslednja vprašanja, ki pomembno vplivajo na študij: s kakšno gibalno 

oviranostjo se sooča in kako bi le-ta lahko vplivala na sam proces študija; pričakovanja o 

izbranem študijskem programu; kakšne so njegove dosedanje izobrazbene in zaposlitvene 

izkušnje; kakšen je program, na katerega se vpisuje, kakšen je način študija, poučevanja in 

ocenjevanja. 

Dober primer spremljanja gibalno oviranih študentov od vpisa na fakulteto do zaključka študija 

predstavlja Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (2008), ki 
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natančno določa pridobitev statusa, posebne prilagoditve in pravice gibalno oviranih študentov 

kakor tudi ostalih študentov s posebnimi potrebami. 

Vprašamo se lahko, kakšna je nadaljnja pot gibalno oviranih diplomantov. Kako bodo svoje 

znanje uspeli prenesti na trg delovne sile? Kakšne so njihove možnosti za zaposlitev na 

področju, za katerega so se izobraževali? Nadaljnje raziskovanje bi bilo smiselno usmeriti tudi 

na zaposlovanje gibalno oviranih diplomantov oziroma njihova nadaljnjo poklicno pot. Tako bi 

lahko ugotovili dejansko stanje o možnostih zaposlitve in že gibalno ovirane dijake usmerili na 

področja študija, ki ponujajo večje možnosti zaposlitve in tako finančno neodvisnost v 

prihodnosti. 

Dobro bi bilo preučiti tudi okolje, v katerem živijo gibalno ovirani študenti in ugotoviti doprinos 

teh faktorjev k uspešnosti pri študiju in nadaljnji zaposlitvi. Tudi skozi prakso smo pri 

posameznih gibalno oviranih študentih v Sloveniji ugotovili, da je zaposlitev v rednih podjetjih 

po študiju skoraj nemogoča. Večina diplomantov se zaposli v invalidskih organizacijah in 

invalidskih podjetjih. Vsekakor pa imajo z večjim znanjem vedno boljše možnosti tudi na trgu 

delovne sile. Poleg sistemskega spodbujanja zaposlovanja gibalno oviranih pa je njihov uspeh 

na trgu delovne sile odvisen prav od gibalno oviranih diplomantov samih.  
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7. PRILOGA 

Priloga 1 

Anketni vprašalnik za študente 

STALIŠČA DO INKLUZIVNEGA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

GIBALNO OVIRANIH ŠTUDENTOV 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem študentka podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Z vprašalnikom želim pridobiti nekatere podatke o vključevanju gibalno 

oviranih študentov na fakulteto in njihovem izobraževanju. Prosim vas, da si vzamete nekaj 

časa in ga izpolnite. Za vaš dragoceni čas in trud se vam najlepše zahvaljujem. 

 

Natalija Sevčnikar, prof. def. 

 

SPLOŠNI PODATKI 

 

A) Univerza: 

 

a) Univerza v Ljubljani 

b) Univerza v Mariboru 

c) Univerza na Primorskem 

d) drugi visokošolski zavod _________________________ 

 

B) Spol (obkroži): a)  M  b)  Ž 

 

C) Starost: ________________ 

 

D) Sem (obkroži): 

 

a) ŠTUDENT BREZ POSEBNIH POTREB 

 

b) GIBALNO OVIRAN ŠTUDENT 

 

NAČIN REŠEVANJA VPRAŠALNIKA 

 

Izbirate lahko med naslednjimi odgovori: 

 1 - se sploh ne strinjam, 

 2 - se v glavnem ne strinjam, 

 3 - ne vem, se ne morem odločiti, 

 4 - se v glavnem strinjam, 

 5 - se popolnoma strinjam. 

 

Preberite trditev in ustrezni odgovor označite z X. 
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P1: PRIPRAVLJENOST FAKULTET NA VKLJUČITEV 

GIBALNO OVIRANIH ŠTUDENTOV  
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1. Gibalno ovirani študentje ne ovirajo izvajanja študijskega 

programa na fakulteti. 
     

2. Fakulteta lahko v organizacijskem pogledu gibalno oviranim 

študentom nudi vse, kar potrebujejo pri študiju. 
     

3. Zaposleni na fakulteti so dovolj obveščeni o posebnih potrebah 

in prilagoditvah za gibalno ovirane študente. 
     

4. Na fakulteti je organizirano življenje in učenje kot prostor, ki 

zagotavlja študijski uspeh vsem študentom. 
     

5. Glavni razlog, da ni prilagoditev za gibalno ovirane študente, je 

pomanjkanje finančnih sredstev. 
     

6. Osebje in študenti ravnajo drug z drugim s spoštovanjem.      

7. Kvalitetno informiranje o potrebah gibalno oviranih pomaga pri 

premagovanju predsodkov do njih. 
     

8. Prilagajanje pedagoškega procesa gibalno oviranim študentom 

zahteva dodatno izobraževanje profesorjev. 
     

9. Prisotnost gibalno oviranih študentov od profesorjev zahteva 

večjo fleksibilnost. 
     

10. Fakulteta ima zagotovljenega koordinatorja za gibalno ovirane 

študente. 
     

 

P2: SPOSOBNOST GIBALNO OVIRANIH ZA  

OBVLADOVANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
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1. Gibalno ovirani študenti uspešno zaključijo študijski program.      

2. Gibalno ovirani študenti so enako uspešni pri študiju kot ostali 

študenti. 
     

3. Gibalno oviran študent  dobro vpliva na uspeh celotnega letnika.      

4. Gibalno ovirani študenti se dobro vključujejo v skupinsko delo 

(vaje, seminarji). 
     

5. Gibalno ovirani študenti v povprečju potrebujejo več časa za 

usvajanje študijske snovi kot ostali študentje. 
     

6. Profesorjevo zaupanje v gibalno oviranega študenta bistveno 

vpliva na njegovo študijsko uspešnost. 
     

7. Gibalno ovirani študentje so redno prisotni na predavanjih.      

8. Gibalno ovirani študenti lahko pri vseh predmetih spremljajo 

študijski program tako dobro kot ostali študentje. 
     

9. Raven znanja in usposobljenosti gibalno oviranih študentov je 

enaka kot pri ostalih študentih. 
     

10. Gibalno ovirani študenti so lahko deležni enakih izkušenj na 

terenskih vajah kot ostali študenti. 
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P3: OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI GIBALNO OVIRANIH 

ŠTUDENTOV 

 S
e 

sp
lo

h
 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

S
e 

v
 

g
la

v
n

em
 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

N
e 

v
em

, 
se

 

n
e 

m
o

re
m

 

o
d

lo
či

ti
 

S
e 

v
 

g
la

v
n

em
 

st
ri

n
ja

m
 

S
e 

p
o

p
o

ln
o

m
a 

st
ri

n
ja

m
 

1 2 3 4 5 

1. Gibalno ovirani študentje so tako kot ostali študenti srečni.      

2. Gibalno ovirani študentje so po osebnostnih lastnostih enaki 

ostalim študentom. 
     

3. Gibalno ovirani študenti so pogumni in so navdih ostalim 

študentom v premagovanju svoje oviranosti. 
     

4. Gibalno ovirani študentje se ukvarjajo s športom.      

5. Gibalno ovirani študenti si prislužijo denar s študentskim delom.      

6. Gibalno ovirani študenti želijo biti obravnavani na enak način kot 

ostali študentje. 
     

7. Gibalno ovirani študentje ne iščejo privilegijev in prednosti.      

8. Gibalno ovirani študenti imajo več motivacije za študij kot ostali 

študenti. 
     

9. Gibalno ovirani študenti imajo dobro mnenje o sebi. 

 
     

10. Gibalno ovirani študenti so  nadarjeni. 

 
     

 

P4: USPEŠNOST PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNIH 

STIKOV GIBALNO OVIRANIH ŠTUDENTOV Z OSTALIMI 

ŠTUDENTI 
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1. Druženje z ostalimi študenti na fakulteti je za gibalno ovirane 

študente bolj koristno kot druženje samo med seboj. 
     

2. Študij na fakulteti prispeva k dobremu socialnemu razvoju 

gibalno oviranega študenta. 
     

3. Študenti brez posebnih potreb imajo za prijatelja gibalno 

oviranega študenta. 
     

4. Gibalno ovirane študente njihovi kolegi na fakulteti dobro 

sprejmejo. 
     

5. Prisotnost gibalno oviranega študenta dobro vpliva na klimo v 

študijski skupini. 
     

6. Ostali študentje so pripravljeni nuditi pomoč gibalno oviranemu 

študentu. 
     

7. Profesorjev odnos do gibalno oviranega študenta pomembno 

vpliva na to, kako ga sprejmejo v skupino ostali študentje. 
     

8. Ostali študentje razumejo, da gibalno ovirani študent potrebuje 

pomoč. 
     

9. Gibalno ovirani študentje se želijo družiti z ostalimi študenti. 

 
     

10. Gibalno ovirani študentje se čutijo enakovredne ostalim. 
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P5: OBLIKE POMOČI ZA GIBALNO OVIRANE 

ŠTUDENTE PRI ŠTUDIJU 
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1. Vse fakultete bi morale biti dostopne za gibalno ovirane študente, 

ki uporabljajo invalidski voziček. 
     

2. Gibalno ovirani kandidati bi morali biti obravnavani z večjo mero 

prizanesljivosti pri vpisu na univerzo. 
     

3. Gibalno oviranemu študentu bi moral imeti prilagojene praktične 

vaje in študijsko prakso njegovim posebnim potrebam. 
     

4. Gibalno oviranemu študentu bi moralo biti omogočeno 

opravljanje določenih nalog in vaj doma ter zmanjšanje obvezne 

prisotnosti  na vajah ali predavanjih. 
     

5. Gibalno ovirani študentje bi morali imeti možnost prejetja vsega 

gradiva, potrebnega za pripravo na izpit, v pisni oziroma elektronski 

obliki. 
     

6. Gibalno oviran študent bi moral imeti možnost opravljanja 

izpitov izven razpisnih rokov. 
     

7. Gibalno ovirani študenti bi moral imeli možnost vpisa v višji 

letnik z manj krediti kot to velja za ostale. 
     

8. Gibalno oviran študent bi moral imeti možnost spremljevalca na 

predavanjih. 
     

9. Gibalno oviran študent bi moral imeti možnost podaljšanega časa 

pri pisnem izpitu. 
     

10. Gibalno oviran študent bi moral imeti možnost opravljati ustni 

izpit namesto pisnega. 
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