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POVZETEK 

V pričujočem magistrskem delu z naslovom Prepoznavnost nevladnih 
organizacij v Sloveniji, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami, med 
strokovnjaki v šolstvu sem pisala in raziskovala o nevladnih (ali drugače – o neprofitnih) 
organizacijah v Sloveniji, ki svojo pomoč in podporo namenjajo šolajočim se osebam 
s posebnimi potrebami.  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem pojasnila teoretične pojme, ki so 
pomembni za lažje branje dela v nadaljevanju. Opredelila sem, kaj so to nevladne 
organizacije in kakšne so njihove značilnosti. Nevladne organizacije poznamo pod 
različnimi imeni, zato sem podrobneje opredelila pojme: društvo, zveza društev, zavod, 
ustanova, center in svetovalni center, inštitut in združenje.  

V magistrskem delu sem raziskala področje nevladnih organizacij, ki se 
ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Aktualni zakon, – Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami – ki je v veljavi od leta 2013, opredeljuje 9 skupin otrok s 
posebnimi potrebami. V teoretičnem delu sem vsaki skupini teh otrok namenila 
poseben prostor, jo na kratko predstavila in opisala. Zapisala sem tudi, kako v Sloveniji 
poteka šolanje oseb s posebnimi potrebami, kajti v nadaljevanju sem raziskovala 
nevladne organizacije, ki svojo pomoč usmerjajo šolajočim se otrokom s posebnimi 
potrebami. Zanimalo me je tudi, kdo so strokovnjaki, ki delajo v naših osnovnih šolah 
z otroki s posebnimi potrebami ter ali so to zgolj učitelji in specialni pedagogi? 

V empiričnem delu magistrskega dela sem pripravila spletno anketo za 
zaposlene v šolstvu. Poslala sem jo na različne šole po Sloveniji, nanjo je odgovorilo 
64 oseb. Spletna anketa je bila sestavljena iz dveh delov, iz prvega, kjer so me 
zanimale izkušnje strokovnjakov z nevladnimi organizacijami, kakšno pomembnost jim 
pripisujejo, kje so se o njih poučili, koliko jih znajo našteti … V drugem delu spletne 
ankete pa sem za zaposlene pripravila kratek preizkus znanja – zanimalo me je ali 
prepoznajo določene organizacije in ali vedo, kateri skupini otrok s posebnimi 
potrebami so prvenstveno namenjene.  

Ključne besede: nevladne organizacije, društvo, posebne potrebe, 
strokovnjaki v šolstvu. 

 

 

 





 

ABSTRACT  

This master's thesis, entitled Visibility of non-governmental organisations in 
Slovenia among education experts dealing with persons with special needs, explores 
non-governmental (non-profit) organisations in Slovenia that offer assistance and 
support to persons with special needs in the educational process. 

The theoretical part of the master's thesis explains the main theoretical concepts 
for better understanding of the entire thesis. It describes non-governmental 
organisations and their characteristics. Non-governmental organisations have different 
names, which is why the thesis defines: a society, an association of societies, an 
institute, a foundation, a centre and advisory centre, and an association.  

The master's thesis explores non-governmental organisations focusing on 
persons with special needs. The current Placement of Children with Special Needs 
Act, which has been in force since 2013, provides for 9 groups of children with special 
needs. The theoretical part briefly describes each group and explains how education 
of persons with special needs is organised in Slovenia. Furthermore, it focuses on non-
governmental organisations that help children with special needs with their education. 
One of the goals was to determine who are the experts in Slovene primary schools that 
work with children with special needs: are they just teachers or are they special school 
teachers? 

As for the empirical part of the master's thesis, it revolves around an online 
survey among people employed in education. The survey was sent to different schools 
around Slovenia. A total of 64 people responded. The online survey consisted of two 
parts. The first part was devoted to the experience of the experts with non-
governmental organisations, i.e. what importance they attached to them, where they 
had found out about them, how many they knew, etc. The second part was a test to 
determine whether the experts recognised certain organisations or knew for which 
group of children those organisations were intended. 

Keywords: non-governmental organisations, society, special needs, education 
experts. 
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1 UVOD  

Ko govorimo o nevladnih (neprofitnih, zunanjih) organizacijah, ki se ukvarjajo z 
osebami s posebnimi potrebami, imamo v mislih društvo, zvezo društev, zavod, 
ustanovo, center, inštitut ali združenje. V nadaljevanju naloge sem zapisala definicije 
in pojasnila le-teh v obrazložitev in za lažje sledenje vsebini napisanega.  

»Društva so včasih tako samoumeven spremljevalec našega življenja, da se 
njihove prisotnosti v našem vsakdanu sploh ne zavedamo« (Travner, 1997, str. 5) V 
slovenskem prostoru imamo veliko društev, to nam potrjujejo tudi podatki o številu 
društev skozi našo zgodovino. Vida Kokalj (2006) navaja, da smo imeli na začetku 90. 
let prejšnjega stoletja okrog 10 300 društev, leta 2006 pa je bilo registriranih že okrog 
20 200 društev, se pravi, enkrat več zabeleženih društev v zgolj šestnajstih letih. 
Število nevladnih organizacij pa se vsako leto še viša, v letu 2010 priročnik Skupaj za 
skupnost (Forbici, Divjak, Osonkar, Dernovšek in Verbajs, 2010) omenja, da smo jih 
imeli že preko 23 000.  

Vsa ta društva delujejo na različnih področjih. »Glede na dejavnosti, s katerimi 
se ukvarjajo, so najštevilčnejša športna društva, sledijo jim gasilska, kulturno-
prosvetna, društva rdečega križa itd.« (Travner, 1997, str. 37). Veliko društev pa deluje 
tudi na področju oseb s posebnimi potrebami. V pričujoči magistrski nalogi sem se 
osredotočila predvsem na društva, ki svojo pomoč in podporo namenjajo prav osebam 
s posebnimi potrebami, tistim osebam, ki se še šolajo.  

V literaturi (Radinovič Hajdič, 2006) in na spletu sem zasledila, da (tudi) na 
področju posebnih potreb obstoji v našem prostoru veliko organizacij, pa vendar se 
zdi, da jih ne poznamo dovolj. V magistrski nalogi sem raziskovala, koliko poznamo 
tovrstne zunanje organizacije zaposleni v šolstvu, zanje sem pripravila spletno anketo.   

Med študijem sem o nevladnih organizacijah nekaj že izvedela, spoznala sem 
društvo Bravo, nekoliko sem poznala tudi zvezi društev Sožitje in Sonček. S 
septembrom 2014 pa sem se zaposlila. Kot novopečena strokovnjakinja za delo z 
otroki s posebnimi potrebami se nikoli nisem počutila tako – kot že skoraj pregovorno 
rečejo za mlade diplomante – kot da sem pogoltnila vse znanje in knjige tega sveta. 
Razmišljala sem o temi magistrske naloge in kaj bi preučevala, da bi s tem pridobila 
tudi nekaj uporabnega zase ter da bi se ob pisanju naloge naučila kaj bistvenega in 
novega, kar bi mi pomagalo pri delu tudi v bodoče. Spomnila sem se na nevladne 
organizacije, na to, kako veliko jih obstaja in kako slabo jih poznam. Domislila sem se 
še, da lahko preučim vse nevladne organizacije, jih razvrstim glede na to, kateri skupini 
oseb s posebnimi potrebami se prvenstveno posvečajo ter naredim brošuro zase in za 
strokovne šolske delavce, ki mi bodo pri raziskavi pomagali.  

Ob začetku raziskovanja sem želela svoje subjektivne domneve in razmišljanja 
preveriti v pogovoru s strokovnjaki. Izbrala sem si dva strokovnjaka, ki delujeta vsak 
na svojem področju, dobro pa združujeta oba pola raziskave. Intervjuvala sem 
ravnatelja osnovne šole, ki izobražuje učence s posebnimi potrebami in izvaja dva 
vzgojno-izobraževalna programa: prilagojen izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja. Zanimalo pa 
me je tudi, kaj meni o moji izbrani preučevani temi predstavnik (predsednik) ene izmed 
zunanjih organizacij, ki svoje delo usmerja na področje oseb s posebnimi potrebami.  
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O tem. kaj sem izvedela preko intervjujev, o tem kakšno mnenje imata vodilna 
strokovnjaka s področja šolstva in zunanjih organizacij, si lahko preberete v 
nadaljevanju.  

1.1 Povzetek opravljenih intervjujev 

V juliju 2015 sem opravila dva intervjuja. Zanimalo me je, kako tematiko 
obravnavano v pričujoči magistrski nalogi vidita dva vodilna strokovnjaka, zaposlena 
vsak na svojem področju. Intervjuvala sem strokovnjaka, zaposlenega v (specializirani) 
šoli za otroke s posebnimi potrebami in strokovnjaka, ki vodi društvo, ki deluje na 
področju oseb s posebnimi potrebami.  

Opravljena intervjuja predstavljata dobro izhodišče za nadaljnje preučevanje 
teme te magistrske naloge.   

Identitete ravnatelja osnovne šole, ki izobražuje otroke s posebnimi potrebami, 
ne bom razkrivala, saj želi ostati anonimen. Pišem v moški obliki, torej - ravnatelj, 
vendar ta navedba ne razkriva spola intervjuvane osebe. Okvirna vprašanja, ki sem jih 
zastavila ravnatelju specializirane osnovne šole in njegovi odgovori so:  

Kako strokovnjaki, zaposleni v šolstvu, po vašem mnenju/občutku poznamo 
zunanje organizacije (če imate v mislih sebe in svoje zaposlene)? Jih poznamo dovolj?  

Ravnatelj osnovne šole, ki izobražuje učence s posebnimi potrebami, ima 
občutek, da zaposleni v šolstvu dokaj dobro poznamo nevladne organizacije. Deloma 
zato, ker jih nekaj spoznamo že med študijem, deloma zato, ker se pojavljajo v javnosti 
in se o njih ter o njihovem delovanju govori, pa tudi zato, ker pridemo v stik z njimi po 
službeni dolžnosti. Poznavanju nevladnih organizacij med zaposlenimi bi po svojem 
občutku tako prisodil številčno oceno 3 (dobro, solidno). Meni, da zaposleni, ki šolamo 
učence s posebnimi potrebami v specializiranih šolah (se pravi, v šolah, ki izvajajo 
prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni 
program vzgoje in izobraževanja), poznamo predvsem tiste nevladne zunanje 
organizacije, ki ponujajo pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Najbolj 
poznana organizacija, ki nudi pomoč in podporo otrokom in staršem otrok s posebnimi 
potrebami je društvo Sožitje, s katerim ta šola veliko sodeluje. Zelo poznano je tudi 
društvo Sonček, je nadaljeval ravnatelj, toda šola, katere ravnatelj je, z društvom 
Sonček do sedaj še ni sodelovala. Ostale organizacije so manj poznane, ker ni toliko 
potreb, ker starši otrok in njihovi otroci vse, kar potrebujejo in iščejo, dobijo na šoli ter 
pri društvu Sožitje.  

Se (specializirane) šole, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami 
povezujejo z zunanjimi organizacijami? S katerimi? Na kakšen način? 

Ravnatelj je povedal, da se njegova šola povezuje z društvom Sožitje, z 
društvom Bravo (mobilna specialno-pedagoška služba) in z lokalnim varstveno-
delovnim centrom (okrajšano – z VDC-jem). Prihaja tudi do sodelovanja z okoliškimi 
šolami in vrtcem. Šola je vpeta v lokalno dogajanje, ljudje vedo za njih in za njihove 
»posebne« učence in to je dobro, meni ravnatelj. Povedal je še, da se šola povezuje 
predvsem z lokalnimi in dostopnimi organizacijami. Pravi, da je društvo Sožitje zelo 
aktivno. Če društvo priredi nastop, povabijo tudi šolo, prirejajo vikende za starše in 
otroke s posebnimi potrebami, poskrbijo za izobraževanje in sprostitev staršev. Mnogo 
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zaposlenih te šole so člani društva Sožitje, plačujejo članarino in podpirajo dejavnosti 
društva.  

Je poznavanje zunanjih organizacij za zaposlene v šolstvu pomembno? Zakaj 
(ne)?  

Da, poznavanje nevladnih organizacij je za zaposlene v šolstvu pomembno. 
Seveda je v prvi vrsti pomembno, da ustrezno, strokovno, kvalitetno in z občutkom za 
svoje učence opravljajo svoje delo, da delajo v dobro otrok, da razvijajo otrokove 
sposobnosti in zmožnosti. Če pa poznaš nevladne organizacije, bolje razumeš tudi 
želje in potrebe staršev. Ravnatelj je povedal, da meni, da se starši obračajo na 
zunanje organizacije predvsem zato, ker si želijo nekaj dodatnega za svojega otroka. 
Društvo Sožitje je že takšno, da ponuja nekaj več. Izobraževanja za starše, vikende, 
kjer se družijo, se starši in otroci s posebnimi potrebami med seboj spoznajo in 
ugotovijo, da niso sami. Bolj kot poznaš delovanje posameznega društva, bolj veš, kaj 
se z otrokom dogaja, česa vse je deležen, kakšno je njegovo življenje zunaj šole. Bolje 
spoznaš otroka.  

Pri razmisleku, kdo naj bo intervjuvana oseba oz. strokovnjak, predsednik 
društva, sem imela v mislih to, da bo društvo ljudem poznano in da bo že dobro 
uveljavljeno. Po natančnem pregledu anketnega vprašalnika sem opazila, da so 
anketirane osebe na prva tri mesta njim bolj poznanih nevladnih organizacij uvrstili 
naslednje tri: društvo Sonček, društvo Sožitje in društvo Bravo. Ker pa je meni najbolj 
poznano tretje uvrščeno društvo Bravo, sem se odločila, da opravim intervju s 
predsednico društva Bravo, z gospo Marijo Kavkler. Dr. Marija Kavkler je predsednica 
društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Je izredna 
profesorica za področje didaktike specialne in rehabilitacijske pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. »Doktorica Marija Kavkler se vse svoje življenje 
posveča delu s tistimi, ki težje kot vrstniki prihajajo do svojih ciljev« (Bunič, 2013).  

Intervju sva izvedli 9. julija 2015 v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani. 
Profesorici dr. Mariji Kavkler sem zastavila naslednja vprašanja in na njih dobila 
zanimive odgovore.  

Komu je društvo Bravo prvenstveno (v prvi vrsti) namenjeno? (Vprašanja sem 
zastavila zato, ker je nekaj anketirancev v anketi odgovorilo, da nasploh otrokom in 
mladostnikom, ki imajo težave, ena oseba pa me je še dodatno opozorila na to, da je 
društvo namenjeno vsem, ne samo določenim skupinam otrok).  

Dr. Kavklerjeva je odgovorila, da je društvo BRAVO namenjeno izključno 
učencem (otrokom in mladostnikom), ki imajo specifične učne težave. Ali na kratko: 
društvo BRAVO je namenjeno otrokom in mladostnikom s SUT. Na društvo se včasih 
obrnejo tudi osebe z drugimi težavami, toda za njih so bolj pristojne druge ustanove in 
organizacije.  

Anketiranci (zaposleni v šolstvu, ki imajo stik z osebami s posebnimi potrebami 
ali pa jih tudi poučujejo) so v spletni anketi izbirali, katere nevladne organizacije so jim 
bolj poznane. Društvo BRAVO so uvrstili na tretje mesto (za društvi Sonček in Sožitje). 
Društvo BRAVO je razmeroma mlado društvo, ustanovljeno je bilo leta 2002. Kako ste 
si ustvarili tolikšno prepoznavnost? 
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Dr. Kavklerjeva je povedala, da strokovnjaki društva Bravo (prostovoljno) za 
prepoznavnost njihovega društva in njihove dejavnosti naredijo veliko sami. Vsako leto 
imajo v mesecu oktobru (to je mesec ozaveščanja javnosti) teden, ko ozaveščanju 
javnosti dajo še večji pomen. Pripravljajo izobraževanja za šole, za zaposlene, šolam 
podelijo gradivo, ki govori o specifičnih učnih težavah, delijo letake, obveščajo o 
konferencah, propagirajo knjižno gradivo. Največkrat vse to opravljajo brezplačno, tako 
so šolam bolj dostopni. Če je šola informirana, so hitreje informirani tudi starši. Društvo 
Bravo ima 7 podružnic, kar pomeni, da je društvo prisotno na sedmih različnih lokacijah 
po Sloveniji in so blizu ljudem, ki društvo potrebujejo. Informacije (in gradiva) so vsem 
dostopne tudi na spletu.  

Česa po vašem mnenju ljudje o društvu Bravo še ne vedo, kaj jim ni dovolj 
poznano?  

Dr. Kavklerjeva je izpostavila, da je to morda Sekcija BRAVO MI, ki deluje v 
okviru društva Bravo. BRAVO MI je sekcija staršev otrok in mladine z učnimi težavami. 
So zelo aktivni, imajo tudi svoj profil na družabnem omrežju Facebook. Malo ljudi ve, 
da ima društvo status humanitarne organizacije na kar dveh področjih – v šolstvu in 
zdravstvu.  

Se vam zdi pomembno, da zaposleni v šolstvu poznajo nevladne organizacije, 
ki svojo pomoč in podporo usmerjajo na osebe s posebnimi potrebami?  

Odgovor dr. Kavklerjeve se je glasil, da je sodelovanje vsekakor pomembno. 
Če strokovnjak pozna nevladne organizacije, če okvirno pozna njihovo delovanje, 
potem bolje pozna tudi otroka z različnimi težavami. Več kot ve o določeni stvari, bolje 
razume otroka in njegove težave, pri delu je bolj suveren in uspešnejši.  

Zakaj imamo toliko nevladnih organizacij na področju posebnih potreb? Zakaj 
jih toliko obstaja? 

Dr. Kavkler je dejala, da tudi zato, ker je toliko stvari potrebno opraviti zastonj in 
prostovoljno. Tisti, ki odločajo (državni vrh), ne delajo v stroki in problematike ne 
poznajo tako dobro, saj so vpleteni zgolj posredno. Mnoga društva ustanovijo starši, ki 
se borijo za svoje otroke ter jim resnično želijo najboljše in največ, kar se da ponuditi.  

Ali vaše društvo sodeluje s šolami? Kako, na kakšen način? Se vam zdi 
sodelovanje s šolami pomembno?  

Dr. Kavklerjeva je odgovorila, da se ji zdi takšno sodelovanje pomembno. Kot 
je zapisano že zgoraj – društvo BRAVO sodeluje s šolami. Najbolj si prizadevajo za 
prepoznavnost društva med šolami. Društvo se trudi, da specifične učne težave 
zaposleni v šolstvu poznajo ter da jih poskušajo razumeti in upoštevati. To lahko 
dosežejo tudi tako, da za šole pripravljajo različna izobraževanja, konference, jih 
obveščajo o novostih (preko spleta, preko obvestil poslanih na šole), da šolam dajo 
različna strokovna gradiva in plakate, da izdajajo bilten BRAVO, ki je dostopen 
vsakomur. Tako ustvarjajo vez med društvom in šolami. Čeprav tovrstne naloge 
sodelavci v društvu počnejo prostovoljno in brezplačno, njihov čas in trud nista zaman, 
nasprotno, njihova vloga je neprecenljiva.  

Skupne pomembne ugotovitve iz obeh intervjujev:  
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 Poznavanje nevladnih organizacij je za strokovne delavce, zaposlene v šoli 
pomembno.  

 Strokovni delavci po šolah večinoma poznajo nekatere bolj znane 
organizacije: Zvezi društev Sožitje in Sonček ter društvo BRAVO.  

 Pomembno je sodelovanje med šolo in nevladnimi organizacijami.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

2.1 O organizacijah – nevladne organizacije 

V magistrski nalogi sem opredelila organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z 
otroki in mladostniki s posebnimi potrebami – s tistimi, ki se še šolajo. 

Večinoma gre za nevladne organizacije, zato sem jih v nadaljevanju nekoliko 
podrobneje predstavila. Kaj je to nevladni/neprofitni sektor, kaj in katere so nevladne 
organizacije in zakaj jih imamo? 

Za nevladne organizacije je danes v uporabi več terminov: 

 Neprofitne organizacije oz. neprofitni sektor, 

 negospodarske organizacije, 

 dobrodelne organizacije, 

 nevladne organizacije, 

 neodvisne organizacije (Antonič, 1997). 

 Tretji sektor, civilna družba (Nevladne organizacije, b. d.).  

V magistrski nalogi sem uporabljala izraz nevladne organizacije (NVO)1. To so 
tiste organizacije, ki jih ni ustanovila država in niso del vladajoče politike (Trpin, 2004). 
Pravzaprav jih lahko ustanovi vsak izmed nas, vsak državljan (Nevladne organizacije, 
b. d.).  

Nevladne organizacije so torej neodvisne od vlade, financirajo se same s 
prostovoljnimi prispevki in preko različnih projektov. Nevladne organizacije imajo 
naslednje skupne lastnosti (Trpin, 2004): 

 Neodvisnost od drugih institucij.  

 Nevladnost. 

 Neprofitnost. 

 Imajo oblikovano notranjo strukturo. 

 Prostovoljnost. 

Podobne lastnosti oziroma značilnosti nevladnih organizacij našteje tudi 
Regijski NVO Center JV Slovenije (Nevladne organizacije, b. d.): neodvisnost (od 
države), neprofitnost, prostovoljnost, več-funkcionalnost (delujejo lahko na več 
različnih področjih) in inovacijski potencial (NVO se lahko prej in bolj usmerjeno 
odzovejo na družbene potrebe, ko se le-te pojavijo).   

Poznamo torej vladne in nevladne organizacije oziroma profitne in neprofitne 
organizacije, glavna razlika med njimi pa je v cilju njihovega delovanja. Cilj profitnih 
organizacij je predvsem ustvarjanje dobička, cilj neprofitnih organizacij pa je v 
splošnem družbenem interesu, njihovo delovanje je usmerjeno v splošno družbeno 
korist (Katere dejavnosti bi morale biti neprofitne?, b. d.). Če organizacija deluje v 
javnem interesu pomeni, da organizacija ne zadovoljuje le nekaterih ozko usmerjenih 
potreb (posameznih) članov svoje organizacije, ampak se delovanje organizacije 
ocenjuje kot koristno za vso družbo (Nevladne organizacije, b. d.).  

                                            
1 Na nekaterih mestih sem za lažjo berljivost za nevladne organizacije uporabljala kratico NVO.  
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Delovanje nevladnih organizacij ima za družbo dvojno vlogo: storitveno in 
zagovorniško. Storitvene dejavnosti izvajajo razna društva: gasilsko, lovsko, kulturno, 
športno. Zagovorniško vlogo pa imajo društva, ki (državo) opozarjajo in delujejo na 
področju človekovih pravic, okolja, socialne enakosti. Stroge ločnice med 
organizacijami, ki izvajajo storitvene in zagovorniške dejavnosti, sicer ni vedno 
enostavno in smiselno potegniti (Nevladne organizacije, b. d.). Ugotavljamo pa, da 
imajo NVO na področju posebnih potreb skoraj vedno tudi zagovorniško vlogo v naši 
družbi.  

To še ne pomeni, da nevladna (neprofitna) organizacija ne sme imeti dobička, 
pač pa ga mora ponovno vrniti v organizacijo, v njeno razširjeno delovanje ali pa za 
izboljšano kvaliteto delovanja (Antonič, 1997).   

Višji predavatelj, mag. Franc Hočevar (b. d.), pravi: »Država z organiziranjem in 
reguliranjem neprofitnega sektorja zagotavlja pogoje za uresničevanje temeljnih pravic 
s področja šolstva, zdravstva, kulture in socialnih transferov«. V nadaljevanju članka 
avtor bolj natančno opredeli, katere organizacije sodijo med neprofitne. Med drugimi 
sem uvrščamo tudi društva invalidov. Hočevar (b. d.) pravi, da so to jasno profilirana 
in izredno močna društva. Našteje jih nekaj: Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo 
multiple skleroze, društvo Sožitje (ki vključuje starše otrok z motnjami v duševnem 
razvoju), Društvo slepih in slabovidnih, Društvo gluhih in naglušnih, Društvo avtističnih 
otrok, Društvo za cerebralno paralizo, društvo Kapisti. Naštetih je le nekaj društev, ki 
jih navaja avtor članka mag. Franc Hočevar; na področju posebnih potreb seveda 
obstoji še več društev in organizacij – o njih več v naslednjem poglavju.  

V magistrski nalogi sem se potrudila (in upam da) zajela vse organizacije, ki se 
ukvarjajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami – s tistimi, ki se še šolajo.  

Poznamo različne oblike nevladnih organizacij. Med njimi (med NVO) so v 
Sloveniji med bolj zastopanimi oziroma med prevladujočimi oblikami: društva, zavodi 
in ustanove (Nevladne organizacije, b. d.). Ker se ti izrazi v magistrski nalogi pogosto 
pojavljajo, je prav, da jih v nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavim.  

Ko govorimo o organizacijah, ki namenjajo svojo pomoč in podporo osebam s 
posebnimi potrebami, pa zasledimo tudi naslednje oblike NVO in tudi njim sem 
namenila kakšno besedo v pojasnilo: zveza društev, (svetovalni) center, inštitut in 
združenje.  

Društvo: 

»Društva so včasih tako samoumeven spremljevalec našega življenja, da se 
njihove prisotnosti v našem vsakdanu sploh ne zavedamo. Pa vsi prihajamo v stik z 
njimi, saj je človek socialno bitje in želja po druženju je vgrajena v vsakega od nas. Z 
združevanjem v društva zasledujemo svoje interesne cilje, ki so različni, kot smo 
različni ljudje. // V urejeni, na vladavini prava utemeljeni družbi, je vsako združevanje 
ljudi urejeno s posebnimi predpisi. In društva pri tem niso nobena izjema« (Travner, 
1997, str. 5). 

»Društva so že poldrugo stoletje najpomembnejši steber civilne družbe v 
Sloveniji« (Kokalj, 2006, str. 9). Da je temu res tako, govori tudi letnica prvega 
sprejetega zakona o društvih – 1869. Zasledila sem podatek, da je leta 1938 obstajalo 
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kar neverjetnih 6014 društev. Največ društev obstoja na področju športa (okoli 35 %), 
sledi področje kulture. Precej društev deluje tudi na področju poklicnega in 
stanovskega združevanja, pa na področju požarnega varstva in za zaščito živali.  

V društvih delujejo večinoma prostovoljci, ki opravijo ogromno število ur 
mesečno. Kar 82 % društev nima zaposlenih. Še največ zaposlenih najdemo v športnih 
društvih, v društvih, ki delujejo na področju socialnega varstva ter v invalidskih ter 
dobrodelnih organizacijah. Se pravi, v teh društvih torej delujejo zagnani in društvom 
predani prostovoljci, v njih pa so se oblikovala tudi močna profesionalna jedra. Krasna 
kombinacija.  

Oglejmo si definicijo društva. »Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, 
ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi 
uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost 
oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali 
posredno sprejemajo člani društva« (Kokalj, 2006, str. 17).  

Ljudje se v društva združujejo prostovoljno, ljubiteljsko, ljudi v društvih povezuje 
skupen interes. Kot smo že omenili - na območju Slovenije deluje ogromno društev, že 
leta 1996 jih je delovalo preko 13.000, članov vseh društev pa je bilo že takrat preko 
milijon – se pravi približno polovica vseh prebivalcev Slovenije. Društva se med seboj 
razlikujejo po namenu delovanju in so najrazličnejša: športna, gasilska, kulturno-
prosvetna, strokovna, organizacije Rdečega križa, društva oziroma zveze častnikov, 
strelska in lovska društva (Predpisi o društvih in ustanovah, 1996, str. 9–10).  

Prav vsak človek ima pravico do združevanja z drugimi ljudmi, to pravico imajo 
tudi otroci in tujci. Dokler človek upošteva pravice in svobodne odločitve drugih ljudi, 
se lahko prostovoljno vključi v društvo. Ker imamo navadno več različnih interesov, se 
lahko posameznik vključi v več društev hkrati. Verjetno imamo tudi zato tako veliko 
število članov društev, ker je lahko en človek štet večkrat, ker je član več društev. 
Posameznik lahko iz društva tudi izstopi in preneha biti član določenega društva. 
Društva temeljijo na prostovoljnosti, v kolikor mora biti posameznik član kakšnega 
društva (ne po lastni želji, ampak je v to prisiljen), pa ne moremo govoriti več o društvu 
(Kokalj, 2006, str. 26).  

Med organizacijami, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami, je društev 
veliko. Ta društva – društva, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami – bomo 
imenovali strokovna društva. Travner (1997) pravi, da lahko posamezniki v društvih 
skupaj s podobno mislečimi ljudmi uresničujejo svoje interese ter dosegajo boljše 
rezultate na področju, ki jih povezuje, kot bi jih lahko dosegel posameznik sam.    

Zakon o društvih iz leta 2006 navaja tri temeljna načela, ki nakazujejo na 
bistveno naravo društev (Kokalj, 2006):  

 Načelo samostojnosti oz. neodvisnosti. 

 Društvo si samo določa namen, cilje, dejavnosti oziroma naloge ter 
način delovanja, tako, da bodo člani društva lahko uresničevali skupne 
interese, tiste, zaradi katerih se društvo ustanavlja. Namen, cilje in 
način delovanja vsako društvo opredeli v temeljnem aktu.  

 Načelo nepridobitnosti.  

 O načelu nepridobitnosti sem že spregovorila, zato sedaj samo 
ponovimo. Društvo se ne ustanovi in kasneje ne deluje z namenom, 
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da bi ustvarilo dobiček. Presežke dohodkov društvo namenja v svoje 
delovanje ali izboljšanje samega delovanja društva.  

 Načelo javnosti.  

 Delovanje društev je javno. Javnost ima tako pravico biti obveščena o 
delovanju društva. Zakon tako onemogoča delovanje tajnih društev. 
Pri društvih, ki so namenjena osebam s posebnimi potrebami, se nam 
zdi pomembno omeniti, da ima pravica do varovanja osebnih podatkov 
vseeno prednost in večjo veljavo pred pravico do obveščenosti. 
(Kokalj, 2006, str. 18–25). Pa vendar je dobro, da so tudi društva s 
področja posebnih potreb – njihovo poslanstvo in delovanje – v 
javnosti prisotna. Družba preko javnosti, medijev tako »spozna« osebe 
s posebnimi potrebami in se zave, da ti ljudje SO okoli nas.  

Načela društev (lastnosti, značilnosti) se v različnih gradivih (v zakonu, na 
spletu, v knjigah) med seboj nekoliko razlikujejo, imajo pa precej tudi skupnih točk 
(prostovoljnost, nepridobitnost …).  

Zveza društev: 

Zveza društev je združenje najmanj dveh društev, ki imata enake ali podobne 
namene in cilje delovanja. Zvezo društev ustanovijo društva sama, odločitev morajo 
sprejeti zbori članov vseh društev ustanoviteljev (Društva, b. d.).  

Primeri zvez društev:  

 Zveza gluhih in naglušnih Slovenije,  

 Zveza slepih in slabovidnih Slovenije,  

 Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju – 
SOŽITJE. 

Zavod:  

»Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega 
varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj 
opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička« (Zakon o zavodih, 1991).  

V knjigi Otroci s posebnimi potrebami: integracija in inkluzija (Založnik, 2006) so 
našteti in opisani naslednji zavodi za otroke s posebnimi potrebami: 

 Mladinski dom Malči Beličeve (Ljubljana) 

 Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru 

 Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora 

 Zavod za slepo in slabovidno mladino (Ljubljana) 

 Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 

 Mladinski dom Maribor 

 Oddelek za invalidno mladino Stara Gora 

 Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej 

 Zavod za usposabljanje Janeza Levca, oziroma po novem: Center za 
usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana  

 Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (Velenje) 
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K temu seznamu bi dodala še:  

 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana  

 CIRIUS Kamnik – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik  

Ustanova:  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika na spletu (Ustanova, b. d.) piše, da je 
ustanova javna in organizirana skupnost ljudi namenjena opravljanju kake dejavnosti. 
V nadaljevanju piše, da poznamo različne ustanove – dobrodelne, gospodarske, 
kulturne, znanstvene, zdravstvene, ustanove za varstvo in vzgojo predšolskih otrok in 
tako dalje.  

Center in svetovalni center: 

Svetovalni centri so namenjeni otrokom, mladostnikom in staršem otrok s 
posebnimi potrebami. So strokovne ustanove, ki delujejo v smeri varovanja duševnega 
zdravja otrok in mladostnikov. Otrokom in mladostnikom so v pomoč pri premagovanju 
učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.  

Pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, se svetovalni centri v 
največji meri ukvarjajo s težavami učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja.  

V Sloveniji imamo 5 svetovalnih centrov, ki delujejo v naših večjih mestih. Ta 
mesta so: Ljubljana, Maribor, Koper, Celje in Novo mesto (Radinovič Hajdič, 2006).  

V svetovalnih centrih so zaposleni strokovnjaki različnih profilov: psiholog, 
socialni delavec, zdravnik (različni specialisti), defektolog, logoped, pedagog 
(Zaposleni, b. d.). Vsak izmed njih se najbolje spozna na svoje strokovno področje, a 
timsko sodelujejo, si podatke o otroku izmenjajo in na ta način celostno in optimalno 
pomagajo posameznemu otroku.   

Inštitut:  

Za razlago besede inštitut sem pogledala na spletno stran SSKJ – Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika (Inštitut, b. d.). Zasledila sem, da je inštitut samostojen 
zavod ali pa je oddelek na univerzi ali znanstveni ustanovi, ki se v prvi vrsti ukvarja z 
znanstvenim raziskovanjem. Kot primer – za lažjo predstavo – v slovenskem prostoru 
obstoji od leta 2006 dalje Inštitut za avtizem in sorodne motnje. Ustanoviteljica in 
direktorica tega privatnega nepridobitnega zavoda si je s svojo ekipo sodelavcev 
zadala veliko nalog in ciljev, med drugim pa močno spodbujajo in razvijajo tudi 
raziskovanje na področju avtizma (Inštitut za avtizem in sorodne motnje, b. d.).   

  

http://www.scoms-lj.si/si/zaposleni.html
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Združenje:  

Slovar slovenskega knjižnega jezika na spletni strani (Združenje, b. d.) pravi, da 
združenje predstavlja organizirano skupino samostojnih oseb ali organizacij, ki 
opravljajo enake ali podobne dejavnosti. Za primer združenja, ki ga omenjam tudi v 
magistrski nalogi bi izpostavila organizacijo, ki svojo pomoč namenja otrokom z 
avtističnimi motnjami – združenje BODI ZDRAV. Na svoji spletni strani (Avtizem: prvi 
znaki, simptomi, vzroki, terapije, b. d.) je združenje opredelilo obširne cilje, ki so si jih 
zastavili. Zgolj nekaj posameznikov teh ciljev ne bi moglo uresničiti, zato so ustanovili 
združenje, ki se bo zavzemalo in stremelo k izpolnjevanju istih jasno določenih ciljev.  

2.2 Kdo so otroci s posebnimi potrebami? 

Če imate možnost spoznati otroka s posebnimi potrebami, ne glejte njegovih 
omejitev. 

Ne glejte njegovega vozička, njegove cevke za hranjenje ali dihanje, brizg, s 
katerimi ga hranijo. 

Ne glejte njegovih trzljajev, napadov, njegovega zategnjenega telesa. 
Ne glejte ga kot revčka, nesrečneža, 

ki se ni uspel roditi normalen. 
Ne glejte ga kot ubogega otroka. 
Ne glejte ga kot napako narave. 

Namesto tega poglejte njegove iskrive oči, 
droben iskren smehljaj, 

njegov nežen odziv na materin dotik ali glas. 
Poglejte njegovo neskončno slo po življenju, 

njegovo čudovito sposobnost, 
da s pogledom izrazi več kot večina ljudi z usti, polnimi besed. 

Ne glejte njegovih posebnih potreb, 
ker boste spregledali njegovo posebno lepoto. 

Poskusite videti več ... 
Poskusite ga gledati tako, kot ga vidim jaz, 

njegova mama. 
Glejte ga kot čudež življenja.  

(Prošnja mame otroka s posebnimi potrebami, 2014)  

Ko govorimo o osebah s posebnimi potrebami in o izobraževanju, ne moremo 
mimo temeljnega strokovnega in političnega koncepta na področju vzgoje in 
izobraževanja – koncepta inkluzije oz. vključevanja teh oseb (Hernja idr., 2010). 
Koncept vključevanja gleda na otroke (tudi na otroke s posebnimi potrebami) kot na 
skupnost različnih, izvirnih posameznikov. Potrebno je prilagajati okolje otroku (pri 
integraciji je obratno – se prilagodi otroka okolju). Inkluzivni koncept vzgoje in 
izobraževanja resda ugotavlja otrokove motnje, ovire, primanjkljaje, a tudi močna 
področja! Ne osredotoča se samo na otrokovo notranjost in na njegovo funkcioniranje, 
ampak gre tudi korak dlje in išče ovire v otrokovem okolju in zagotavlja pogoje, ki 
omogočajo otrokovo optimalno funkcioniranje. Se pravi, nismo več strogo togo 
osredotočeni zgolj na posameznika in na njegovo notranjo naravo, ampak tudi na učno 
okolje – to pa je lahko pouk, učilnica, kurikulum (Hernja idr., 2010).  
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Od 1. septembra 2013 je v veljavi nov zakon, Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
Aktualni zakon nekoliko na novo opredeljuje skupino otrok s posebnimi potrebami. Zdaj 
je v tej veliki skupini 9 skupin otrok s posebnimi potrebami. To so (Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, 2011): 

 Otroci z motnjami v duševnem razvoju (MDR)2, 

 gluhi in naglušni otroci,  

 slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (GJM), 

 gibalno ovirani otroci (GO), 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), 

 dolgotrajno bolni otroci (DB), 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ČVM) in 

 otroci z avtističnimi motnjami.  

Vsako skupino izmed teh devetih skupin otrok s posebnimi potrebami sem v 
nadaljevanju na kratko opredelila in opisala. V nadaljevanju pa sem za vsako skupino 
poiskala in opredelila še društva, organizacije in vire pomoči, na katere se lahko 
obrnejo starši otrok s posebnimi potrebami ali strokovnjaki, ki se z njimi srečujejo pri 
svojem delu.  

Ponekod sem v nadaljevanju naloge uporabljala kratice. Besedno zvezo 
posebne potrebe sem okrajšala s PP, ko sem imela v mislih osebe ali otroke s 
posebnimi potrebami, pa sem kje zapisala kar OPP.  

2.2.1 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju (osebe z MDR) so precej velika skupina 
oseb s posebnimi potrebami – v celotni populaciji predstavljajo 2,5 odstotka ljudi. 
Ločimo 4 stopnje izrazitosti motenj v duševnem razvoju (Opara, 2005): 

 Lažje motnje v duševnem razvoju. 

 Zmerne motnje v duševnem razvoju. 

 Težje motnje v duševnem razvoju. 

 Težke motnje v duševnem razvoju. 

Nekoliko sem orisala splošne značilnosti oseb s posamezno stopnjo motenj v 
duševnem razvoju, vendar je potrebno vedeti, da posameznik lahko na različnih 
področjih dosega tudi več ali manj kot sem zapisala.  

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju največkrat obiskujejo osnovno 
šolo s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Po 
končani osnovni šoli lahko nadaljujejo šolanje v programu nižjega poklicnega 
izobraževanja. Ti učenci, učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (LMDR) 
potrebujejo pri učenju več časa, zmorejo pa manj kot njihovi vrstniki v večinski osnovni 
šoli. Potrebujejo veliko ponazoril, veliko utrjevanja in uporabo šolskega znanja v 
vsakdanjih situacijah. Učitelj mora veliko časa nameniti tudi podpori in spodbujanju 

                                            
2 Posameznim skupinam oseb s posebnimi potrebami sem pripisala tudi kratice, ki so pogosto v uporabi.  
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učenca, premagovanju strahov učenca pred šolsko neuspešnostjo in krepiti 
samopodobo učenca s prepoznavanjem njegovih močnih področij (Opara, 2005).  

Učenci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju pa se 
navadno šolajo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.  

Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju usvojijo osnove branja, pisanja 
in računanja. Na drugih področjih (gibalno, likovno, glasbeno) lahko dosežejo več kot 
zgolj osnove, odvisno od posameznega učenca. »Usposobijo se lahko za enostavna 
praktična dela, a le izjemoma za povsem neodvisno socialno življenje« (Opara, 2005, 
str. 42). Celo življenje, ne le v času šolanja, potrebujejo vodenje in pomoč – v različnih 
življenjskih obdobjih različno intenzivno (Opara, 2005).  

Osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo še več pomoči in 
podpore drugih ljudi. Pogosto se te osebe oteženo gibljejo, pridružene so tudi druge 
motnje in bolezni. Usposobijo se za nezahtevna opravila. Potrebujejo varstvo, ne 
zmorejo skrbeti zase in samostojno živeti (Opara, 2005). 

Osebe z težkimi motnjami v duševnem razvoju pa potrebujejo največ pomoči, 
podpore in vodenja, poleg tega pa tudi stalno nego in varstvo. Te osebe so omejene v 
gibanju, prisotne imajo tudi težke dodatne motnje in bolezni (Opara, 2005).  

V literaturi pogosto še vedno zasledimo razvrščanje oseb z motnjami v 
duševnem razvoju glede na količnik inteligentnosti. Ni prav, da gledamo zgolj na 
količnik inteligentnosti, ki preverja oz. ocenjuje samo kognitivno funkcioniranje osebe. 
Gledati moramo na posameznika kot na celoto (celotno funkcioniranje osebe), zato 
okvirnih vrednosti količnika inteligentnosti za posamezno stopnjo motenj v duševnem 
razvoju namenoma ne bom zapisala.  

2.2.2  Gluhi in naglušni otroci  

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok 
s posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 2015) jasno opredeljujejo, kdo so gluhi in naglušni 
otroci. V kriterijih so namreč zapisane fiziološke značilnosti naglušnega ali gluhega 
učenca ter kako se odražajo v delovanju posameznika.  

Naglušen otrok ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 
hercev (Hz) manj kot 91 decibelov (dB). Že naglušen učenec ima resne težave pri 
poslušanju govora in pri govorni komunikaciji, sporazumevanje preko govora je delno 
ovirano. Ojačanje zvoka naglušnim učencem koristi. Ločimo učence z lažjo (26-40 dB), 
zmerno (41-55 dB), težjo (56-70 dB) in s težko (71-90 dB) izgubo sluha.  

Gluhi učenci pa so tisti učenci, ki imajo najtežjo izgubo sluha, pri katerih ojačanje 
zvoka ne koristi. Povprečna izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 hercov (Hz) 
je 91 decibelov (dB) in več. Ločimo otroke z najtežjo izgubo sluha (91 dB do 110 dB) 
in otroke s popolno izgubo sluha (nad 110 dB), ko otrok ni sposoben slišati govora tudi, 
če je ojačan (Vovk-Ornik, 2015).  

Opara (2005) zapiše, da sta gluhota in naglušnost v smislu komunikacije precej 
izključujoči. Pri gluhem ali (močno) naglušnem otroku sta namreč ovirana tudi verbalni 
govor in besedno sporazumevanje z okolico. »Gluhota ljudi sili v samoto, v svoj svet 
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tišine« (Opara, 2005, str. 47). Pri izobraževanju gluhih in naglušnih oseb je potrebno 
biti še posebej pazljiv. Zaradi slušnih motenj in ovir sta pogosto otežena tako 
intelektualni kot socialni razvoj otroka. Ovire moramo znati prepoznati in jih v čim večji 
meri tudi odpraviti. Če gluhemu ali naglušnemu učencu ponudimo dovolj ustrezne 
pogoje izobraževanja, ustvarimo možnosti za polno vključevanje učenca v splošno 
okolje (Opara, 2005). Na strokovnjakih, ki pridejo v stik z gluhim ali naglušnim otrokom 
je torej, da bo prepoznal otrokove težave in otroka čim bolje vključil v samo učno in 
širše družbeno okolje.  

2.2.3 Slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije 

»V svetu ni enotne definicije slepote in slabovidnosti« (Vidovič-Valentinčič, 
2014, str. 19).  

Četudi v svetu ni enotne definicije, se posamezna država mora odločiti za eno, 
kajti na definiciji nato temeljijo tudi kriteriji razvrščanja oseb v kategorije oseb s slepoto 
ali slabovidnostjo, s tem pa se določa tudi pomoč in podpora tem osebam.  

V slovenskem prostoru so slabovidne osebe uvrščene v dve skupini, slepe 
osebe pa v tri skupine – odvisno od vidne ostrine in obsega vidnega polja (Vidovič-
Valentinčič, 2014). Pri skupini slabovidnih otrok ločimo zmerno ter težko slabovidnega 
otroka, pri skupini slapih otrok pa ločimo slepe otroke z ostankom vida, slepega otroka 
z minimalnim ostankom vida ter popolnoma slepega otroka (Vovk-Ornik, 2015).  

Dr. Vidovič-Valentinčičeva (2014) navaja, da je slabovidna oseba tista oseba, ki 
ima tudi po zdravljenju ali s korekcijskimi pripomočki vidno ostrino manjšo kot 0.3, 
vidno polje (to je zaznavanje svetlobe) pa ožje kot 10 stopinj okrog fiksacijske točke.  

Slepota ni enoznačen pojem in ne pomeni nujno, da oseba popolnoma nič ne 
vidi. Lahko, da oseba res nič ne vidi, se pravi, oseba ne zmore zaznati svetlobe 
(popolna slepota), vendar pa večina slepih oseb svetlobo zaznava (Vidovič-
Valentinčič, 2014).  

Definicije slepote in slabovidnosti se določijo na osnovi kliničnih meritev 
(zdravniki izmerijo vidno ostrino in vidno polje osebe), vendar nam te meritve in 
definicije ne povedo prav nič o tem, kako oseba funkcionira s preostalim vidom, ki ga 
ima (Vidovič-Valentinčič, 2014). Če pogledamo za šolsko okolje; če vemo za kategorijo 
slepote ali slabovidnosti določenega učenca, nam ta podatek še nič pove, kako učenec 
funkcionira v šolskem okolju, kako se znajde v učilnici, katere prilagoditve potrebuje, 
katere veščine in opravila mu predstavljajo težave, kaj vidi in česa ne. 

Področje izobraževanja slepih in slabovidnih oseb v zadnjih letih v našem 
prostoru doživlja izrazite spremembe. Imamo dobro razvit sistem specialnega šolanja 
(Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana), slepe in slabovidne otroke pa se 
čedalje bolj umešča tudi v večinski izobraževalni sistem. »Če želimo, da slep ali 
slaboviden učenec v večinski OŠ ne bo prikrajšan, nujno potrebuje pomoč specialnega 
pedagoga/tiflopedagoga (Cankar in Pinterič, 2014, str. 14).  

http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf
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2.2.4 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

O govornih motnjah govorimo takrat, ko govor osebe toliko odstopa od govora 
okolice, da tak govor pritegne pozornost in moti komunikacijo. Poslušalci so pri takem 
govoru bolj pozorni na to, kako oseba govori, kot pa na samo vsebino povedanega 
(Žnidarič, 1993). 

Za namene te magistrske naloge je smiselno, da samo na kratko omenim 
najpogostejše motnje, ki se pojavljajo že v predšolskem obdobju. To so bebljanje, 
jecljanje in brbotanje. Pojavljata se tudi zakasneli govorni razvoj in nosljanje, vendar 
manj pogosto (Mikuš Kos in Strajnar, 1985).  

Pri bebljanju (dislaliji) se motnja izkazuje v nezmožnosti oz. v nepravilnosti 
izrekanja posameznega glasu ali glasov. Otrok ni zmožen izgovoriti posameznega 
glasu, zato ga nadomesti s katerim drugim glasom ali pa glas izreče, vendar kvaliteta 
izreke ni dovolj visoka. »Bebljanje je najbolj pogosta motnja govora in se pojavlja v 10 
do 20 % primerov« (Grobler, 1985, str. 193). Bebljanje pa imenujemo tudi fazo, ki se 
pojavlja v zgodnjem obdobju oblikovanja govora – je prehodne narave in se značilno 
pojavlja kot posledica še ne dovolj zrelega delovanja živčnega sistema in govornih 
organov. Pomembno je, da razvojno bebljanje (ki je zgolj faza govora na poti k 
ustreznemu govoru) ločimo od bebljanja, ki ga označujemo kot govorno-jezikovno 
motnjo.  

Jecljanje (hesitacija) je ena najbolj opaznih govornih motenj. Izraža se različno 
intenzivno, težko jo odpravimo. Pri otroku, ki jeclja hitro opazimo nepravilen ritem in 
tempo (hitrost) govora. Jecljanje je močno pogojeno s socialnimi situacijami; oseba, ki 
jeclja, navadno občutno manj jeclja v družbi oseb, ki jih dobro pozna kot pred 
neznanimi ljudmi. Govorimo tudi o zaprtem krogu. Bolj kot oseba jeclja, več strahu 
občuti v govorni situaciji. Več strahu kot pa oseba občuti, bolj jeclja. Vemo, da nas 
okolica sodi in ocenjuje tudi preko tega, kako govorimo, osebe, ki jecljajo pa se svojega 
načina govora močno zavedajo (Grobler, 1985; Podlogar, 2013).  

Brbotanje (tahimejija) pa je govorna motnja, pri kateri se pojavljata – podobno 
kot pri jecljanju – moten ritem in tempo (hitrost) govora. Oseba, ki brbota, govori hitro, 
»požira« glasove, zloge, besede, ponavlja zloge in besede, izgovorjava glasov pa ni 
popolna. Govor deluje neurejen, kot da oseba prehiteva svoje misli. Oseba, ki brbota 
se te svoje govorne motnje niti ne zaveda dobro, do nje ni kritična. To bi bila tudi glavna 
razlika med jecljanjem in brbotanjem (Grobler, 1985).  

2.2.5 Gibalno ovirani otroci 

Gibalno oviranost je težko preprosto opredeliti – kaže se namreč v različnih 
oblikah, v različnih obsegih, vzroki za njen nastanek so prav tako različni.  

Pa vendar, če rečemo poenostavljeno, so gibalno ovirani otroci tisti otroci, ki 
imajo prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro/motnjo, ki se kaže v zmanjšanih 
zmožnostih pri hoji, uporabi rok ali pri izvajanju drugih motoričnih aktivnosti. 
Posameznik ima lahko težave na naslednjih področjih: gibanje in mobilnost, osebna 
nega, komunikacija, učenje ter druga področja. Ločimo različne stopnje gibalne 
oviranosti, ki se določajo glede na to ali oseba določene gibalne dejavnosti opravlja z 
več ali manj težavami, ali ob dejavnostih potrebuje kakšne pripomočke, pomoč in 
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vodenje odrasle osebe … ali posamezne aktivnosti zmore narediti ali ne (Opredelitev, 
b. d.).  

Ločimo več vrst gibalne oviranosti. Te so (Opara, 2005):  

 Lažja gibalna oviranost. Osebe z lažjo gibalno oviranostjo potrebujejo le 
nekaj manjših prilagoditev, pri šolskem delu pa ne potrebujejo fizične 
pomoči.  

 Zmerna gibalna oviranost. Zmerno gibalno ovirane osebe potrebujejo že 
več prilagoditev, nadzora in pomoči, pri šolskem delu pa ti učenci občasno 
potrebujejo pomoč druge osebe.  

 Težja gibalna oviranost. Težje gibalno ovirani učenci pri večini šolskega 
dela potrebujejo pomoč druge osebe.  

 Težka gibalna oviranost. Težje gibalno ovirane osebe imajo hude oblike 
gibanja, samostojno gibanje ni mogoče, lahko pa dosežejo določeno 
samostojnost pri gibanju z elektromotornim vozičkom. Pri šolskem delu 
potrebujejo ti učenci stalno fizično pomoč. 

Otroci s težjo in težko gibalno oviranostjo imajo pravico do spremljevalca, ki se 
ga določi z odločbo otroka o usmeritvi v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 
Spremljevalec otroku pomaga pri vseh nalogah, pri katerih le-ta potrebuje pomoč in 
podporo (Opara, 2005).  

2.2.6 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

V šolski zakonodaji je opredeljeno, da med učence s posebnimi potrebami 
spadajo tudi učenci s specifičnimi učnimi težavami (Magajna, Kavkler, Čačinovič 
Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Učence z učnimi težavami opredeljujeta 
dva dokumenta: Zakon o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami.  

Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu. To pomeni, da se 
pojavljajo v lažji, zmerni, težji ali v najtežji obliki. Lažje in zmerne specifične učne 
težave imenujemo učne težave; teh učencev ne usmerjamo. Učenci, ki imajo bolj 
izrazite specifične učne težave (zmerne, težje, najtežje) imenujemo učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti učenci potrebujejo več pomoči in 
prilagoditev, zato jih usmerjamo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Z odločbo so učenci upravičeni do prilagoditev v organizaciji, 
načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju, časovni organizaciji pouka 
ter do dodatne strokovne pomoči (Magajna idr., 2008). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in Pravilnik o dodatni 
strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) opredeljujeta, da se 
dodatna strokovna pomoč od začetka veljanja novega zakona (to je bilo 1. 9. 2013) 
izvaja s tremi nalogami. Tako se izvaja kot: 

 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

 svetovalna storitev in 

 učna pomoč.  

Svetovalna storitev je v tem zakonu opredeljena na novo, (čeprav so jo dobri 
strokovnjaki izvajali že prej) zanimivo bi bilo raziskati, kako so se šole (oz. specialni 
pedagogi) v tej novi nalogi znašli, koliko jo upoštevajo, kako koristna se jim zdi.  
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Specifične učne težave dokazujemo s prisotnostjo petih kriterijev. Da pri učencu 
potrdimo prisotnost specifičnih učnih težav, moramo dokazati prav vseh pet naslednjih 
kriterijev (Magajna idr., 2008): 

1. Neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in 
njegovo dejansko uspešnostjo na določenih šolskih področjih. 

2. Težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju (torej pri eni ali pri več 
osnovnih šolskih veščin), ki so tako obsežne in izrazite, da učencu 
onemogočajo napredovanje v procesu učenja. 

3. Pomanjkljive kognitivne in metakognitivne strategije učenca (tj. sposobnost 
organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) ter moten tempo učenja 
(tj. hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja novega znanja); zato je 
učenec učno manj učinkovit.  

4. Motenost enega ali več psiholoških procesov (ki so: pozornost, spomin, 
jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, 
časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij …) 

5. Da izključimo kot glavne povzročitelje težav pri učenju naslednje dejavnike: 
okvare čutil (vid, sluh), motnje v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske 
motnje, kulturno različnost, socialno-ekonomsko prikrajšanost, neustrezno 
poučevanje. Lahko se sicer pojavljajo skupaj s specifičnimi učnimi težavami, 
ne smejo pa biti glavni povzročitelji teh težav. 

Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (torej za učence, ki 
doživljajo težjo in najtežjo obliko specifičnih učnih težav) lahko ogromno naredi že 
sama šola, ki jo otrok obiskuje. Glede na stopnjo izraženosti težav, se stopnjuje tudi 
pomoč tem učencem. Tako kot se učne težave razprostirajo na kontinuumu, se na 
kontinuumu nudi tudi pomoč tem učencem. Učencem nudimo 5 osnovnih stopenj 
pomoči: 

1. Pomoč učitelja pri pouku. 
2. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialno-pedagoške 

službe. Ta pomoč je zgolj občasna.  
3. Dodatna individualna in skupinska pomoč. (Obiskuje jo več učencev hkrati.)  
4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. (Npr.: Svetovalni center.)  
5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna 

idr., 2008). Otrok dobi odločbo in s tem nekaj ur dodatne pomoči 
strokovnjaka na teden, zato se ta pomoč imenuje dodatna in strokovna 
pomoč.  

Vidimo, da mora šola veliko postoriti, preden se učenec vključi v program, v 
katerem je deležen prilagajanja samega programa in dodatne strokovne pomoči. Na 
četrtem koraku se mora šola na pomoč obrniti tudi na zunanjo ustanovo, na zunanje 
strokovnjake. Zunanje ustanove so razni svetovalni centri, društva, organizacije … vse 
to, kar proučujem v svoji magistrski nalogi. Zaposleni v šoli poznajo te možnosti, na 
koga in kam naj se obrnejo? V kakšni meri pa resnično sodelujejo z zunanjimi 
strokovnjaki in z zunanjimi ustanovami?  

V šolskem prostoru najpogosteje zasledimo naslednje primanjkljaje na 
posameznih področjih učenja: primanjkljaje na področju branja, pravopisa in pisanja 
(disleksija – specifična motnja branja in pisanja), primanjkljaje na področju matematike 
(diskalkulija), nebesedne (neverbalne) motnje vedenja in dispraksijo (gre za motnjo 
načrtovanja procesov motorične dejavnosti, usvajanja motoričnih veščin in izvajanja 
naučenih motoričnih veščin). Te motnje so podrobneje predstavljene tudi v publikaciji 
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Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (Nagode, 2008). Na 
spletni strani Zavoda RS za šolstvo sem zasledila v letu 2015 zapisano publikacijo: 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Vovk-Ornik, 2015). Tudi v tej publikaciji so kot najpogostejše motnje 
opredeljene iste oblike primanjkljajev.  

Opozoriti velja tudi na pogosto sopojavnost (komorbidnost) primanjkljajev na 
posameznih področjih učenja z drugimi težavami in motnjami. Najpogosteje se 
pojavljajo skupaj z motnjami pozornosti ali z motnjami pozornosti s hiperaktivnostjo, z 
motnjami komunikacije, z razvojno koordinacijsko motnjo in z motnjami avtističnega 
spektra. V takem primeru mora imeti strokovnjak, ki otroku nudi pomoč širše in bolj 
poglobljeno znanje, kako in na kakšen način naj z otrokom dela, da bosta oba doživela 
uspeh, otrok pa napredek.  

2.2.7 Dolgotrajno bolni otroci 

»Dolgotrajna bolezen je tista, ki ne izzveni v treh mesecih« (Kesič Dimic, 2010, 
str. 35). Dolgotrajno bolni učenci imajo kronične (dolgotrajne) motnje ter bolezni, ki jih 
pomembno ovirajo pri šolskem delu, bolezen pomembno vpliva na učenčevo učno 
uspešnost in učinkovitost. Ti učenci pogosto izostajajo od pouka, hodijo na različne 
preiskave, preglede in/ali so tudi za dalj časa hospitalizirani. Takrat učenci manjkajo 
pri pouku in zamudijo obravnavano šolsko snov. Kadar so pri pouku, se pogosto 
počutijo slabo, so utrujeni in šibki. Učenec mora za usmeritev imeti diagnozo zdravnika 
specialista določenega področja. Vendar diagnoza sama po sebi ne pomeni nujno, da 
ima učenec posebne vzgojno izobraževalne potrebe ter da potrebuje usmeritev in s 
tem dodatno pomoč, podporo in prilagoditve (Kesič Dimic, 2010).  

Do leta 2000 dolgotrajno bolnih učencev niso uvrščali v skupino oseb s 
posebnimi potrebami. Mnogi so še sedaj mnenja, da teh učencev ne bi bilo potrebno 
usmerjati, da bi področje šolanja za njih lahko uredili brez zakonov, s srčnostjo, z 
zavzetostjo in s posluhom strokovnjakov do teh otrok (Bečan, 2012). Pa pogosto ni 
tako, morda zaposleni še vedno potrebujejo prisilo od zgoraj, zakon, ki zapoveduje.  

Med dolgotrajne bolezni sodijo: 

 Nekatere nevrološke bolezni (npr. epilepsija), 

 avtoimunske motnje, 

 motnje prehranjevanja (anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje), 

 kardiološke, alergološke, onkološke, revmatološke, dermatološke, 
nefrološke, pulmološke in nekatere druge bolezni (Kesič Dimic, 2010).  

 V skupino dolgotrajno bolnih otrok sodijo tudi otroci z motnjo pozornosti s 
hiperaktivnostjo ali zgolj z motnjo pozornosti. Opravljena mora biti celostna 
in timska obravnava ter postavljena diagnoza (Vovk-Ornik, 2015).  

Dolgotrajno bolni učenci so pri šolskem delu upravičeni tudi do pomoči 
začasnega spremljevalca, v kolikor ga potrebujejo. Dodeljen jim je, v kolikor učenec 
potrebuje fizično pomoč (primer: učenec, ki pogosto doživlja težke oblike epileptičnih 
napadov), v kolikor tako presodi zdravnik specialist ali v kolikor ima učenec posebne 
zdravstvene potrebe, a jih ne (z)more zadovoljiti sam (primer: učenec z inzulinsko 
odvisno sladkorno boleznijo v prvem triletju OŠ). Začasni spremljevalec mora pridobiti 
ustrezna dodatna zdravstvena znanja (Vovk-Ornik, 2015).   

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf
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Posebno pomoč in podporo pa moramo zaposleni v šoli nuditi tudi staršem 
dolgotrajnega učenca, ne samo učencu (Bečan, 2012). Starše bolnega otroka zanj 
skrbi – skrbi jih za otrokovo življenje, za njegovo zdravje, prihodnost. Želijo si narediti 
vse za svojega otroka, spoprijemajo se s sprejemanjem bolezni svojega otroka, včasih 
tudi z občutki krivde (Bi morali iti prej k zdravniku? Zakaj smo odlašali? Kaj bi še lahko 
naredili za svojega otroka, če bi imeli več znanja?), pogosto tudi s finančnimi težavami, 
ki jih prinaša bolezen in zdravljenje le-te. Zaradi novega, stresnega in negotovega 
poteka življenja, je na preizkušnji družinsko in partnersko življenje. »Ko otrok zboli, to 
obrne na glavo dotedanje ustaljeno življenje vse družine, seveda tudi življenje staršev 
samih« (Bečan, 2012, str. 19).  

Z novo vlogo pa se ob dolgotrajni bolezni njihovega učenca srečujejo tudi 
zaposleni v šoli. Učitelji se soočajo z vprašanji in dilemami, kot so: Lahko s šolskih 
delom in z zahtevami preobremenim bolnega učenca, oviram njegovo zdravstveno 
stanje in mu s tem škodim? Kje najti mejo, da učenca zaradi njegovih zdravstvenih 
težav ne naučim premalo ali preveč? Kdaj sem preveč zahteven, preveč nepopustljiv, 
kdaj pa samo dosleden? Ali obratno, sem preveč popustljiv? Kaj, če bolnega učenca 
ne bom znal oceniti pravično? Kaj, če ne bom znal pristopiti k bolnemu učencu in 
njegovim staršem? Kaj, če bo učenec umrl (Bečan, 2012)? 

Na koga se torej lahko obrnejo starši in na koga učitelji? Obstajajo v Sloveniji 
društva in organizacije, ki se zavzemajo za čim bolj kvalitetno šolanje in življenje 
dolgotrajno bolnih učencev? Katera, katere so?  

2.2.8 Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  

Ko govorimo o čustvenih in vedenjskih motnjah, govorimo o spektru motenj, ki 
se praviloma pojavljajo v kombinaciji z drugimi motnjami – najpogosteje ob motnjah 
pozornosti in koncentracije, primanjkljajih na posameznih področjih učenja, govorno-
jezikovnih motnjah ter motnjah avtističnega spektra (Vovk-Ornik, 2015). 

V postopek usmerjanja gredo tisti učenci, pri katerih so spremembe v 
čustvenem odzivanju in vedenju opazne dalj časa, odzivanje in vedenje učenca pa 
pomembno odstopa od razvojno pričakovanih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja.  

Prepoznavamo:  

 Čustvene motnje. 

 Vedenjske motnje. 

 Kombinacija čustvenih in vedenjskih motenj.  

Otrok s težjo čustveno in vedenjsko motnjo je upravičen do začasnega 
spremljevalca (Vovk-Ornik, 2015).  

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so težko vodljivi, njihovo vedenje 
je neprilagojeno in moteče za učitelje in sošolce teh otrok. Njihovo vedenje je lahko 
tudi razdiralno, močno kljubovalno, nasilno. Na vprašanje zakaj je vedenje nekaterih 
učencev tako šibko prilagojeno normam večine, je težko odgovoriti. Vzrokov za to je 
veliko. Naj jih naštejemo le nekaj: vzgoja, neprimerno okolje, v katerem otrok odrašča, 
močne čustvene obremenitve v otrokovih zgodnjih letih, zasmehovanje s strani 
vrstnikov, nesprejemanje in nerazumevanje okolice, izločitev iz vrstniške skupine …  
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Učitelji navadno ravno pri delu s to podskupino učencev s posebnimi potrebami 
občutijo največ zadreg in težav, želijo si pomoči zunanjih strokovnjakov (Opara, 2005). 
Katere pa so zunanje organizacije, na katere se lahko obrnejo učitelji in starši teh 
otrok? Na to vprašanje sem več zapisala v nadaljevanju naloge.  

2.2.9 Otroci z avtističnimi motnjami 

Kaj motnje avtističnega spektra pomenijo, nakazuje že ime samo. Beseda 
»avtističen« (po grško) pomeni »izmikajoč se iz odnosov«. Beseda avtizem (po grško 
»autos«) namreč pomeni »sam, lasten, usmerjen vase« (Sektor za zdravstveno 
varstvo ogroženih skupin prebivalstva, 2009).  

Motnje avtističnega spektra (kratica MAS) povzročajo težave na treh področjih 
otrokovega razvoja. Ta področja so: 

 Socialna interakcija in razumevanje.  
Otrok pogosto napačno razume druge ljudi, okolica pa napačno 

razume otroka. Otrok nenavadno (uradno, vsiljivo, moteče) prihaja v stik z 
drugimi ljudmi ali pa ima odpor do druženja z okolico. Ne razume čustev in 
odzivov drugih ljudi. Otrok z avtističnimi motnjami ima težave pri razumevanju 
pravil v socialni situaciji. Okolica pa otrokovih težav pogosto ne zazna 
pravilno, ima občutek, da je otrok nesramen ali kljubovalen, to pa lahko otroka 
pripelje v veliko (čustveno) stisko.  

 Verbalna IN neverbalna komunikacija. 
Pri razumevanju in uporabi jezika je med otroci z avtističnimi motnjami 

velika razlika, skupno pa imajo, da se težave pojavljajo tako na področju 
verbalne kot neverbalne komunikacije. Otroci z avtističnimi motnjami imajo 
težave pri izražanju svojih potreb, pogosto v socialni situaciji ne uporabljajo 
jezika, ne razumejo v polnosti jezika in komunikacije drugih ter dobesedno 
dojemajo povedano (ne razumejo fraz, humorja …).   

 Fleksibilnost mišljenja, predstavljivost in adaptivno vedenje.  
Za otroke z motnjami avtističnega spektra so značilni različni rituali, 

rutine in odpor do sprememb. Ker se pri vsakem otroku pojavljajo na 
drugačen način in različno intenzivno, različno tudi ovirajo otrokovo in 
družinsko vsakdanje življenje. »Otroci si ustvarijo svoje rituale in rutine: 
vztrajajo, da so stvari postavljene, narejene ali celo izrečene na (točno) 
določen način« (Whitaker, 2011, str. 13). Spremembe od pričakovanega 
lahko te otroke močno vznemirijo in jim pokvarijo razpoloženje. Narejenih je 
malo raziskav, a nekatere med njimi nakazujejo na to, da se težave na 
področju fleksibilnosti mišljenja in vedenja pojavljajo kot posledica težav na 
zgoraj opisanih dveh področjih. Ker imajo otroci težave pri razumevanju 
drugih ljudi in pri predvidevanju, si z rituali - z občutkom istosti, stalnosti – 
pridobijo nekaj varnosti, nekaj sigurnosti v svojem življenju (Whitaker, 2011).  

»Stopnja vsake od teh težav se občutno razlikuje od otroka do otroka!« 
(Whitaker, 2011, str. 9).  
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2.3 Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi 
potrebami 

V magistrski nalogi sem naredila pregled nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo 
z osebami s posebnimi potrebami. Pregled društev sem uredila tako, da sem jih 
razvrstila v kategorije - glede na to, kateri skupini oseb s posebnimi potrebami 
posamezna organizacija prvenstveno namenja svojo skrb in podporo. Nekaj nevladnih 
organizacij pa deluje širše in ponuja svojo pomoč in podporo vsem skupinam oseb s 
posebnimi potrebami. Organizacije sem zapisala v tabeli, tako je prikaz bolj pregleden, 
v kolikor bi kdo želel, pa si lahko glede na svoje zanimanje, pogleda delujoče 
organizacije za zgolj točno določeno skupino oseb s posebnimi potrebami.  

V skladu z naslovom magistrske naloge sem v tabelo v nadaljevanju zapisala le 
tiste nevladne organizacije, ki svojo pomoč usmerjajo na osebe s posebnimi 
potrebami, ki se še šolajo. Tiste organizacije, ki so namenjene starejšim osebam s 
posebnimi potrebami (npr. za zaposlovanje invalidov …), v tej nalogi nisem omenjala. 
Ker jih tokrat nisem omenila, to ne pomeni, da ne obstajajo ali da mi niso poznane. 
Zabeležila sem torej le nevladne organizacije za šolsko področje, saj sem poznavanje 
le-teh preverjala pri osnovnošolskih strokovnjakih. Pri nekaterih organizacijah ni bilo 
lahko ugotoviti, kateri starostni skupini oseb je določena ustanova v prvi vrsti 
namenjena.  

Naj omenim še to, da sem organizacije po skupinah oseb s posebnimi 
potrebami razvrstila sama po tehtnem posvetu z mentorjem, da pa bi jih lahko razvrstili 
še tudi kako drugače, ker niso vse nevladne organizacije usmerjene ozko, zgolj na eno 
skupino oseb s posebnimi potrebami. Morda se pri kakšni organizaciji celo ne boste 
strinjali z mojo odločitvijo, kateri skupini oseb s posebnimi potrebami sem jo pripisala, 
vsako organizacijo sem namreč uvrstila v tabelo zgolj enkrat.  

Tabela 1: Nevladne organizacije za posamezne skupine (šolajočih se) oseb s 
posebnimi potrebami (OPP)  

Skupina oseb s posebnimi potrebami Nevladne organizacije 

OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 
RAZVOJU (osebe z MDR) 

 SOŽITJE – Zveza društev za pomoč 
osebam z MDR 

GLUHI IN NAGLUŠNI  Zveza društev gluhih in naglušnih 
(DGN) Slovenije 

 Društva gluhih in naglušnih (DGN) 

 Medobčinska društva gluhih in 
naglušnih (MDGN)  

SLEPI IN SLABOVIDNI oz. OSEBE Z 
OKVARO VIDNE FUNKCIJE 

 Zveza društev slepih in slabovidnih 
(DSS) Slovenije  

 Medobčinska društva slepih in 
slabovidnih  

OSEBE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI 
MOTNJAMI 

 Društvo Vilko Mazi 

GIBALNO OVIRANE OSEBE  SONČEK – Zveza društev za 
cerebralno paralizo Slovenije 

 Center Sonček (podružnice) 

 Rekreacijski center Sonček Elerji  
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 Društvo VIZIJA – Društvo GO 
invalidov Slovenije 

 Zveza paraplegikov Slovenije 

 Društvo študentov invalidov SLO 

 Zveza za šport invalidov  

 Zavod za usposabljanje invalidne 
mladine  

 Društvo distrofikov Slovenije  

 ZARJA, Zavod za varstvo in 
rehabilitacijo po poškodbi glave 

 Zavod KORAK, Zavod za varstvo in 
rehabilitacijo po poškodbi glave (Kranj) 

 Društvo KROS – Društvo za 
kakovostno rehabilitacijo otrok.  

 Društvo VITA za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave.  

 PARAS – Društvo paralitikov 
Slovenije (Ljubljana)  

OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA 
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 
(osebe s PPPU) 

 Društvo Bravo (pomoč otrokom in 
mladostnikom s SUT ter njihovim staršem 
in učiteljem).  

 Bralno društvo Slovenije 

 Inštitut za disleksijo  

DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI  Društvo revmatikov Slovenije 

OTROCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI 
MOTNJAMI 

 ŽAREK – društvo za delo z mladimi v 
stiski (delo z odvisniki od drog in alkohola 
in z njihovimi starši  

 UP – društvo za pomoč zasvojencem 
in njihovim svojcem Slovenije  

OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI  Društvo za avtizem DAN 

 Društvo za pomoč otrokom z 
avtističnimi motnjami Školjke (MB) 

 Združenje BODI ZDRAV 

 Društvo AS.  

 Inštitut za avtizem in sorodne 
motnje (dr. Marta Macedoni Lukšič)  

 Center društvo za avtizem 

 Center za kulturo avtizma  

NA SPLOŠNO – ORGANIZACIJE, KI SO 
NAMENJENE VSEM SKUPINAM OSEB S 
POSEBNIMI POTREBAMI  

 YDH – društvo za teorijo hendikepa  

 MODRIN – svetovalno – 
izobraževalni zavod za starše, otroke in 
mladostnike  

 MALI PRINC - društvo za dvig 
kvalitete življenja oseb z motnjo v razvoju.  

 VESELE NOGICE (za pomoč 
otrokom z zaostankom v razvoju na 
različnih področjih)  

 SKUPAJ ZMOREMO 
(samozagovorniško društvo)  

V nadaljevanju sem za nekatere nevladne organizacije zapisala še pojasnilo, 
komu so namenjene ali pa ciljno skupino organizacije nekoliko predstavila.  
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Zavod MODRIN – svetovalno-izobraževalni zavod za starše, otroke in 
mladostnike (po Glasserjevi teoriji izbire):  

 MALI PRINC – društvo za dvig kvalitete življenja oseb z motnjo v (telesnem 
in duševnem) razvoju.  

 Društvo ANNA – za izboljšanje življenja oseb z MDR, njihovih družin in 
skrbnikov. Ustanovljeno je bilo na pobudo staršev odraščajočih 
mladostnikov z MDR, ki so zaključevali program VIZ v Centru Draga.  

 RDEČI NOSKI: društvo za pomoč trpečim in bolnim  

 KROS - društvo za kakovostno rehabilitacijo otrok, ustanovljeno 2005 na 
pobudo strokovnjakov Inštituta za rehabilitacijo (SOČA) z namenom, da bi 
s sodelovanjem širše javnosti razširili vsebine pomoči otrokom s posebnimi 
potrebami in njihovim družinam 

 YDH – Društvo za teorijo hendikepa, Ljubljana  

 PARAS – društvo paralitikov Slovenije (Paralitiki so invalidne osebe z 
okvaro perifernega motoričnega nevrona. V društvo paralitikov so tako 
vključene osebe, ki so gibalno ovirane, imajo zmanjšano zmožnost 
premikanja in/ali so nesamostojne pri izvedbi vsakodnevnih dejavnosti. Te 
osebe so trajno vezane na invalidski voziček, pri hoji na krajše razdalje pa 
si nekatere od teh oseb lahko pomagajo z uporabo opornih palic, opornih 
aparatov ali drugih ortopedskih pripomočkov (O društvu, b. d.).  

 SKUPAJ ZMOREMO – samozagovorniško društvo  

Po pregledu literature in informacij, ki so dostopne na spletu, sem ugotovila, da 
obstaja veliko (zasebnih, s.p., torej ne sodijo v javno službo) organizacij, tako 
imenovanih SOCIALNIH SERVISOV. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in 
drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih 
primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Te 
organizacije ponujajo pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami – nudijo 
socialno oskrbo na domu, nego, osebno pomoč, svetovanje, izobraževanje in 
usposabljanje. Naj naštejem (le) nekaj tovrstnih organizacij (Radinovič Hajdič, 2006, 
str. 31–33):  

 JUTRO (Zavod za pomoč in nego na domu – pomoč družini na domu kot 
socialna oskrba na domu, Kočevje) 

 COMETT (Zavod za pomoč in nego na domu – pomoč družini na domu kot 
socialna oskrba na domu in socialni servis, Ljubljana) 

 Zavod Pelikan - Karitas (Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na 
domu) 

 HELPY, d. o. o., socialni servis  

 VISITA – A, d. o. o. (pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu 
in socialni servis)  

2.4 Šolajoče se osebe s posebnimi potrebami 

Pravica do izobraževanja je ena temeljnih človekovih pravic (Radinovič Hajdič, 
2006). Se pravi, vsi otroci – tudi otroci s posebnimi potrebami – morajo imeti enake 
pravice do šolanja in vzgoje. Pa ni bilo vedno tako, v zgodovini je imela družba do oseb 
s posebnimi potrebami različna mnenja in odnose, v 20. stoletju pa so se zgodile 
korenite spremembe v smeri sprejetja in zavedanja o pomembnosti šolanja (tudi) oseb 
s posebnimi potrebami. V letu 1958 je bil sprejet Splošni zakon o šolstvu, ki jasno 
zapiše ravno to, da imajo (da morajo imeti) VSI državljani (vsi otroci!) enake pravice 
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do šolanja in vzgoje. Dve leti kasneje, leta 1960 je bil sprejet Zakon o posebnem 
šolstvu, leta 1968 pa Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. Ti zakoni so bili za osnovo, kasneje so sledile še 
nadgradnje teh zakonov (Košir idr., 2011). 

V magistrski nalogi govorimo o osebah s posebnimi potrebami, ki se (še) šolajo. 
Ko govorimo o šolskem obdobju, mislimo na osnovno- in srednješolsko izobraževanje. 
Pri osebah s posebnimi potrebami zasledimo pri njihovem šolanju v primerjavi s 
šolanjem v večinski osnovni šoli nekaj podobnosti, pa tudi razlik. 

Spletni vprašalnik sem poslala in dala v reševanje osnovnošolskim učiteljem, 
zato bom nekaj več povedala prav o osnovnošolskem izobraževanju otrok s posebnimi 
potrebami.  

»Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in zajema celotno populacijo« 
(Opara, 2005, str. 31). Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v različne programe 
osnovnošolskega izobraževanja, glede na vrsto in stopnjo izraženosti svojih posebnih 
potreb. Imamo redne, večinske osnovne šole ter osnovne šole, ki učencem ponujajo 
več pomoči, podpore ter individualnega pristopa – specializirane šole.  

Otrok, katerega posebne potrebe niso izražene v tolikšni meri, da ne bi mogel 
slediti minimalnim standardom znanja večinske osnovne šole, je vključen v redni 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
(Pucihar, 2012). Tak način dela z otroki, ki obiskujejo tovrstni izobraževalni program 
znotraj večinske osnovne šole se je pričel uveljavljati v začetku 80ih let prejšnjega 
stoletja, najprej zgolj kot projekt Zavoda RS za šolstvo (Košir idr., 2011). 

V kolikor so posebne potrebe večje in bolj intenzivne, je otrok vključen v 
prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V kolikor učenec 
zaradi narave svojih posebnih potreb ne bi zmogel niti tega zanj prilagojenega učnega 
programa, se ga vključi v posebni program vzgoje in izobraževanja, kjer učenec ni 
obremenjen z doseganjem standardov, ampak se uči in napreduje po svojih lastnih 
zmožnostih, na področjih, ki so zanj pomembna, da bo postal (in ostal) čim bolj 
samostojen (Pucihar, 2012).  

Spletno anketo sem poslala na osnovne šole, ki izvajajo naslednje programe:  

 Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo (večinska osnovna šola).  

 Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS).  

 Posebni program vzgoje in izobraževanja (PP).  

2.5 Strokovnjaki zaposleni v šolstvu 

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v šoli opravljajo pedagoški 
delavci. To so strokovnjaki različnih profilov – učitelji, specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, svetovalni delavci, knjižničarji … (Zuljan Valenčič, Vogrinc, Cotič, Fošnarič 
in Peklaj, 2011). »Pedagoški delavci imajo najpomembnejši vpliv na kakovost vzgojno-
izobraževalnega dela, zato je treba k izbiri pedagoškega poklica spodbujati najbolj 
kakovostne in poklicno motivirane posameznike« (Zuljan idr., 2011, str. 5).  
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Pedagoški poklic zahteva od pedagoškega delavca vseživljenjsko učenje. 
Pedagoški delavec mora imeti pogoje za izobraževanje in učenje tudi po opravljeni 
fakulteti ter motivacijo za nenehen profesionalni razvoj. Znanje, ki ga dobi delavec na 
fakulteti, torej ne zadošča za visoko kvalitetno strokovno delo.  

V monografiji Sistemski vidiki izobraževanja pedagoških delavcev zasledimo, 
da mora imeti pedagoški delavec mnogo znanj z različnih področij. »Pedagoški delavci 
morajo biti pripravljeni na sodelovanje in morajo znati poiskati tudi pomoč strokovnjaka 
zunaj vrtca, šole …« (Zuljan idr., 2011, str. 6). Ta trditev potrjuje, da je poznavanje 
(nevladnih) organizacij za pedagoškega delavca pomembno. Znati moramo poiskati 
pomoč zase, za otroka in za starše tudi zunaj institucije v kateri delujemo.  

Da mora biti učitelj motiviran za vseživljenjsko učenje in s tem za stalni poklicni 
razvoj poudarjata tudi Resnik Planinčeva in Kosten Zabretova v monografiji Teorija in 
praksa v izobraževanju učiteljev (Resnik Planinc in Kosten Zabret, 2006). Pravita, da 
mora biti učitelj pripravljen na sodelovanje z drugimi učitelji, strokovnimi delavci (v 
ustanovi njegovega delovanja in izven nje) in s starši. Pa dobimo dovolj teh znanj že 
na fakulteti ali se moramo dodatno izobraževati? »… med študijem pridobljene 
kompetence pa učitelju niso več dovolj« (Resnik Planinc in Kosten Zabret, 2006, str. 
57).   

»Posebnost slovenske šole je svetovalna služba« (Zuljan idr., 2011, str. 25). Pri 
nas se v osnovni šoli, v kolikor ima šola 20 oddelkov, sistematizira eno delovno mesto 
svetovalnega delavca. V drugih državah je takšna politika prava redkost. Šole za 
svetovalno delo najamejo strokovnjake, ki so že zaposleni v drugih strokovnih centrih. 
Se pravi, en svetovalni delavec je zadolžen za več šol. Svetovalni delavci morajo med 
drugimi nalogami opravljati tudi svetovalno dejavnost. Tako se zaposleni na šoli lahko 
ob vseh vprašanjih, težavah lahko obrnejo po pomoč k svetovalnemu delavcu (in ta 
nas potem napoti dalje), a morda bo tudi pri nas kmalu prišlo do tega, da šole ne bodo 
imele zaposlenega svetovalnega delavca, ampak si ga bo več šol »posojalo«. Pa 
potem? Bi znali pedagoški delavci sami poiskati pomoč zase in za starše otrok? 

Po rezultatih raziskave prikazane v monografiji Sistemski vidiki izobraževanja 
pedagoških delavcev iz leta 2011 je razvidno, da je izobrazba kadrov zaposlenih v 
vlogi svetovalnega delavca v slovenski šoli različna. Največ svetovalnih delavcev je po 
izobrazbi pedagog ali psiholog, sledijo socialni pedagogi, specialni in rehabilitacijski 
pedagogi in socialni delavci. Skoraj vsi učitelji in ravnatelji vključeni v raziskavo menijo, 
da je pomembno, da je šolska svetovalna služba del vsake šole in da ni dobro, če ima 
(ali bi imelo) več šol skupno šolsko svetovalno službo (Zuljan idr., 2011).  

Poglejmo si, katere zaposlene najdemo v slovenskih šolah. Glede na to, da 
naše šole izvajajo različne programe, so potrebe v različnih programih po šolah glede 
strokovnjakov, ki tam delujejo, različne. Na spletni Centra Janeza Levca (Predstavitev 
ustanove, b. d.) sem zasledila, da imajo med svojimi zaposlenimi ljudi z naslednjo 
izobrazbo: učitelj, vzgojitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog (ali kot se je reklo 
včasih – defektolog, specialni pedagog), logoped, psiholog, socialni delavec, 
fizioterapevt, varuh negovalec. Ti zaposleni imajo vsakodnevni stik z učenci, ostalo 
osebje pa manj (tehnična služba).  

http://www.centerjanezalevca.si/
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 Opredelitev problema in cilji  

V slovenskem prostoru imamo mnogo društev, ki delujejo na različnih področjih. 
Veliko društev deluje tudi na področju oseb s posebnimi potrebami (Predpisi o društvih 
in ustanovah / z uvodnimi pojasnili Slavka Debelaka in Verice Trstenjak, 1996). Po 
pregledu domače literature sem pogrešala pregled društev, ki se ukvarjajo z osebami 
s posebnimi potrebami. V letu 2006 je bil sicer narejen prvi tovrstni pregled organizacij, 
ki delujejo na področju posebnih potreb (Radinovič Hajdič, 2006). V tem 
informacijskem paketu sem zasledila veliko društev, vendar ne vseh. Zato sem v 
magistrski nalogi naredila seznam teh organizacij, posodobila že obstoječi pregled le-
teh ter ga opremila tako, da je lahko v resnično pomoč strokovnjakom, staršem in 
otrokom s posebnimi potrebami. Pri iskanju organizacij, ki se ukvarjajo z osebami s 
posebnimi potrebami, sem v magistrsko nalogo vključila tiste, ki so namenjene 
šolajočim se osebam s posebnimi potrebami. »S šolskim obdobjem tu označujemo 
osnovno- ter srednješolsko izobraževanje« (Opara, 2005, str. 31). Raziskovala sem, 
zakaj potrebujemo (toliko) nevladnih organizacij ter kako dobro jih zaposleni v šolstvu 
sploh poznajo. 

Cilji empiričnega dela so ugotoviti:  

 Kako dobro zaposleni v šolstvu poznajo različne nevladne organizacije, ki 
se ukvarjajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.  

 Imajo zaposleni v šolstvu izkušnje s temi organizacijami? S katerimi?  

 Kako dobro poznajo nevladne organizacije s katerimi še nimajo izkušenj? 

Prav tako pa je cilj te magistrske naloge poizvedeti:  

 Zakaj sploh obstaja toliko organizacij, ki ponujajo pomoč in podporo 
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Jih potrebujemo toliko? 
Kako delujejo? Si med seboj pomagajo, sodelujejo ali ne? Kako na zunanje 
organizacije gledajo v šolstvu? So strokovnjaki v šolstvu mnenja, da 
potrebujemo toliko zunanjih organizacij? Jih zaposleni v šolstvu poznajo? 
Prihaja do sodelovanja med šolami in zunanjimi organizacijami?  

3.2 Hipoteze 

 H1: Večina anketirancev (več kot polovica anketirancev) bo naštela vsaj tri 
nevladne organizacije, ki jih pozna, je zanje zgolj slišala ali pa je z njimi že 
sodelovala.  

 H2: Večina anketirancev, ki imajo izkušnje z zunanjimi organizacijami bo 
odgovorila, da so prišli v stik z njimi preko lastnega raziskovanja in 
zanimanja.  

 H3: Večina anketirancev bo odgovorila, da med formalnim izobraževanjem 
na fakulteti o nevladnih organizacijah ni dobila dovolj znanja in informacij.  

 H4: Večina anketirancev bo na svoje trenutno znanje o nevladnih 
organizacijah odgovorila, da bi želeli zunanje organizacije poznati (še) bolje 
kot jih.  

 H5: Anketiranci med bolj poznane zunanje organizacije uvrščajo naslednje 
tri:  

 Sožitje, Sonček in društvo Bravo.  
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 H6: Večina anketirancev pomembnost sodelovanja šole z nevladnimi 
organizacijami ocenjuje vsaj z oceno pomembno (4).  

3.3 Metode dela  

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 
empiričnega pedagoškega raziskovanja. Pristop raziskave je kvantitativen in 
kvalitativen. 

3.3.1 Opis vzorca  

V empiričnem delu naloge je sodelovalo 64 strokovnjakov zaposlenih v šolstvu. 
Anketo sem pošiljala v reševanje konec junija 2015, ko zaposleni v šoli zaključijo s 
šolskim delom, zato sem lahko nad odzivom več kot zadovoljna. Da je učiteljski poklic 
močno feminiziran poklic, se je pokazalo tudi pri vzorcu anketiranih oseb v pričujoči 
magistrski nalogi, saj je odstotek žensk v vzorcu kar 92.2.   

Spletno anketo sem najprej poslala na nekaj šol, na katerih sem v času študija 
opravljala prakso ali prostovoljno delo. Ker je bil odziv oz. ker je bilo število rešenih 
anket za objektivno raziskavo nekoliko premajhno, sem povezavo do spletne ankete 
poslala še na nekaj poljubno izbranih šol. Glede na vzorec 64 anketiranih oseb, sem 
poskrbela za to, da je približno polovica anketiranih oseb prihajala iz Ljubljane ali iz 
okolice, polovica pa iz krajev po celotni Sloveniji.  

V okviru naloge sem opravila tudi dva intervjuja z dvema izmed vodilnih 
strokovnjakov s področja oseb s posebnimi potrebami – z predsednico društva Bravo 
in z ravnateljem šole, ki izobražuje učence s posebnimi potrebami.  

Naj natančneje predstavim spol anketiranih oseb, njihovo delovno dobo, kraj iz 
katerega prihajajo ter izobrazbo.  

1. Spol: 

Tabela 2: Spol 

 f % 

Moški  5 7,8 

Ženski  59 92,2 

Skupaj  64 100,0 

 



28 

Graf 1: Spol 

 

V tej raziskavi je sodelovalo 64 anketirancev, od tega 7,8% moških in 92.2% 
žensk. Tudi v tej raziskavi se je potrdilo, da je učiteljski poklic precej feminiziran poklic 
in da v njem prevladujejo ženske.  

2. Število delovnih let: 

Tabela 3: Število delovnih let na področju vzgoje in izobraževanja 

 f % 

Manj kot 5 let 29 45,3 

5-10 let 9 14,1 

11-20 let 13 20,3 

nad 20 let 13 20,3 

Skupaj 64 100,0 

Na vprašanje »Število delovnih let na področju vzgoje in izobraževanja« je 
45,3% anketiranih oseb odgovorilo, da delajo »manj kot 5 let«, 14,1% oseb je 
odgovorilo, da delajo »5-10 let«, 20,3% oseb je odgovorilo, da »11-20 let«, 20,3% oseb 
pa je odgovorilo, da delajo »nad 20 let«.  

Opaziti je, da je skoraj polovica oseb zaposlena šele nekaj let (manj kot 5 let). 
Presenetilo me je, da se je na spletno anketo odzvalo tako veliko  mladih strokovnjakov 
zaposlenih v šolstvu. Ko sem razmišljala, zakaj mladi zaposleni v tem vzorcu tako 
močno prevladujejo (skoraj polovica anketiranih oseb je namreč zaposlenih 5 let ali 
manj), je morda razlog prav v tem, da sem v reševanje poslala spletno anketo preko 
računalnika in prav mladi smo tisti, ki smo računalnika najbolj vešči in nam je tak način 
delovanja blizu (morda še bolj kot reševanje anket v fizični obliki).  
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Graf 2: Število delovnih let na področju vzgoje in izobraževanja 

 

3. Kraj, kamor hodite v službo: 

Tabela 4: Kraj, kamor hodite v službo 

 f % 

Ljubljana (z okolico) 34 53,1 

Drugo 30 46,9 

Skupaj 64 100,0 

 

Graf 3: Kraj, kamor hodite v službo 
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4. Drugo 

Tabela 5: Drugo 

 f % 

Gorenjska (Jesenice, Mojstrana, Radovljica …)  7 23,3 

Primorska (Koper, Piran, Strunjan …)  4 13,3 

Štajerska (Laško, Loče pri Poljčanah, Celje, 
Ptuj, Ptuj z okolico, Rogaška Slatina, Rogaška 
Slatina z okolico, Slovenske Konjice …)  

12 40,0 

Koroška  1 3,3 

Dolenjska (Novo mesto)  2 6,7 

Prekmurje (Lendava z okolico, Murska Sobota 
…)  

4 13,3 

Skupaj  30 100,0 

Opaža se, da približno polovica anketiranih oseb profesionalno deluje v 
Ljubljani, približno polovica oseb pa v drugih krajih po Sloveniji.  

Ankete sem pošiljala tako, da sem zajela strokovnjake iz cele Slovenije. Zdi se 
mi dobro, da sem zajela strokovnjake iz celotne Slovenije in ne zgolj Ljubljančane, saj 
sem dobila tako boljši vpogled v njihovo poznavanje nevladnih organizacij.  

Največ nevladnih organizacij ima sedež svojega delovanja namreč v Ljubljani, 
zato je precej verjetno, da jih strokovnjaki, zaposleni v Ljubljani poznajo bolje kot 
strokovnjaki, zaposleni v drugih mestih po Sloveniji. Podrobneje tega sicer nisem 
raziskovala, lahko pa bi se tega lotila v kakšni drugi raziskavi.  

5. Izobrazba: 

Tabela 6: Izobrazba 

 f % 

Defektolog, specialni pedagog, specialni in 
rehabilitacijski pedagog 

49 76,6 

Logoped, fizioterapevt, delovni terapevt.... 1 1,6 

Psiholog, svetovalni delavec, pedagog, 
socialni pedagog, socialni delavec... 

5 7,8 

Učitelj (razredna, predmetna stopnja) 6 9,4 

Medicinska sestra, varuhinja... 1 1,6 

Drugo.... 2 3,1 

Skupaj 64 100,0 

Strokovnjake sem povprašala tudi o njihovi izobrazbi. Kar 76,6% anketiranih 
oseb je odgovorilo, da so po izobrazbi »Defektolog, specialni pedagog, specialni in 
rehabilitacijski pedagog«, 9,4% oseb je odgovorilo »Učitelj (razredna, predmetna 
stopnja)«, 7,8% oseb pa je odgovorilo »Psiholog, svetovalni delavec, pedagog, socialni 
pedagog, socialni delavec ...«. Ena oseba (1,6%) je odgovorila, da je po izobrazbi 
»Logoped, fizioterapevt, delovni terapevt …«, ena oseba pa, da je »Medicinska sestra, 
varuhinja …«. V spletni anketi sem ponudila tudi odgovor »Drugo«, zanj sta se odločili 
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dve anketirani osebi in zapisali, da sta po izobrazbi »Tiflopedagog in inkluzivni 
pedagog«. 

Opaziti je torej, da je večina anketiranih oseb po izobrazbi iz specialno-
pedagoške stroke. Spletno anketo sem sicer pošiljala tudi na večinske osnovne šole, 
a je anketo rešilo razmeroma malo učiteljev. Moje razmišljanje je, da se lažje odločiš 
za reševanje teme, ki ti je blizu in vsaj malo poznana (verjamem, da je specialnim 
pedagogom bolj poznana kot strokovnjakom, ki nimajo toliko stika z osebami s 
posebnimi potrebami) in da se prej odločiš za reševanje spletne ankete nekoga, ki 
pravi, da prihaja iz iste stroke kot si sam.   

Graf 4: Izobrazba  

 

3.3.2 Opis merskih pripomočkov oz. instrumentarija 

Da sem pridobila odgovore, ki sem si jih predhodno zastavila, sem v ta namen 
s pomočjo mentorja oblikovala dva merska pripomočka: pol-strukturiran intervju in 
spletni vprašalnik. Spletni vprašalnik je priložen kot priloga k magistrski nalogi.  

3.3.3 Opis poteka raziskave  

Podatke sem pridobila s spletno anketo. Merske karakteristike anketnega 
vprašalnika sem predhodno preverila na pilotnem vzorcu. Spletno anketo sem poslala 
na nekaj šol, ki se nahajajo v Ljubljani (in v okolici) ter širom po Sloveniji. Spletno 
anketo sem na šole (oz. na njihove elektronske naslove) pošiljala konec meseca junija 
2015, podatke sem nato zbirala slab mesec.  

Za namene magistrske naloge sem izvedla še dva intervjuja. En intervju sem 
izvedla s predsednico društva Bravo, z dr. Marijo Kavkler. En intervju pa sem izvedla 
z ravnateljem osnovne šole, ki izvaja dva programa: NIS – prilagojen izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom in PP – posebni program vzgoje in 
izobraževanja – torej z ravnateljem, ki je z osebami s posebnimi potrebami v 
vsakodnevnem stiku. Oba intervjuja sem izvedla v začetku meseca julija, oba intervjuja 
sta potekala po (približno) pol ure. Odgovore intervjuvancev sem si sproti beležila.  
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3.3.4 Opis obdelave podatkov in statistične metode 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem obdelala z računalniškim 
programom SPSS. Kot opisno statistiko sem izračunala absolutno frekvenco, strukturni 
odstotek, aritmetično sredino, standardni odklon ter koeficient asimetrije in 
sploščenosti. Hipoteze sem preverila z naslednjimi statističnimi preizkusi: t-test (»one 
sample«), χ2– test (hipoteza neodvisnosti) ali Kullbackov test ter χ2–test (hipoteza 
enake verjetnosti). Rezultate sem predstavila v tabelah in grafih. 

Informacije, pridobljene skozi intervjuje, sem kvalitativno analizirala in poiskala 
skupne ključne besede, kode. Tako sem naknadno lahko iz obeh intervjujev izluščila 
skupne ključne ideje, ki se navezujejo na temo magistrske naloge. Uporabila sem 
polstrukturiran intervju, pogovor sem vodila po vnaprej določenih vprašanjih, vendar 
sem med pogovorom lahko zastavljala še dodatna vprašanja, kadar sem bila mnenja, 
da bom tako izvedela še kaj pomembnega, ključnega.  

3.4 Rezultati in interpretacija  

Sledi natančnejša analiza v tabeli in grafu po vprašanjih, ki sem jih zastavila 
zaposlenim strokovnjakom v šolstvu preko spletne ankete.  

6. Program, v katerem učite oz. delujete: 

Tabela 7: Program, v katerem učite oz. delujete 

 Odgovorov % vseh 
odgovorov  f % 

Redni izobraževalni program 
(večinska OŠ ..., razred, v katerem 
noben otrok nima odločbe).  

9 11,8 14,1 

Izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in z dodatno strokovno 
pomočjo (večinska OŠ, nekaj otrok 
ima odločbo). 

34 44,7 53,1 

Prilagojen izobraževalni program z 
nižjim izobrazbenim standardom 
(NIS v OŠPP). 

18 23,7 28,1 

Posebni program vzgoje in 
izobraževanja (PP, OVI). 

15 19,7 23,4 

Skupaj 76 100,0 118,8 

Anketirancem sem postavila vprašanje, v katerem izobraževalnem programu 
učijo oz. delujejo. Ker sem sama v času oblikovanja spletne ankete poučevala kar v 
treh različnih izobraževalnih programih hkrati, sem anketirancem omogočila, da so 
lahko izbrali tudi med več odgovorov hkrati. Na vprašanje je odgovorilo 64 oseb, podali 
pa so 76 odgovorov. Odstotki so tako deleži odgovorov, pa tudi števila anketiranih 
oseb.  

Seznam izobraževalnih programov s podatki, kako so se odločale anketirane 
osebe:  
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 Redni izobraževalni program (večinska OŠ ..., razred, v katerem noben 
otrok nima odločbe).  

 11,8 % vseh odgovorov (9 odgovorov)  

 Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 
pomočjo (večinska OŠ, nekaj otrok ima odločbo).  

 44,7 % vseh odgovorov (34 odgovorov) 

 Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS v 
OŠPP).  

 23,7 % vseh odgovorov (18 odgovorov)  

 Posebni program vzgoje in izobraževanja (PP, OVI).  

 19,7 % vseh odgovorov (15 odgovorov)  

 Vzgojni program vzgoje in izobraževanja (zavod). 

 0 % odgovorov 

Opazi se, da večina anketiranih oseb deluje v izobraževalnem programu s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v večinskih osnovnih šoli). 
Odgovor me je nekoliko presenetil, saj sem spletno anketo poslala večinoma na šole, 
ki izobražujejo učence z izrazitejšimi posebnimi potrebami. Res pa je, da veliko 
strokovnjakov opravlja tudi nekaj ur tedensko kot mobilni specialni pedagog, ki potuje 
na večinske osnovne šole.  

7. Katere organizacije (društva, zveze, zavode …), ki se ukvarjajo s šolajočimi se 
osebami s posebnimi potrebami poznate? 

Anketirane osebe sem poprosila, da so našteli toliko nevladnih organizacij (ki 
se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami) kot jih poznajo in da zraven še 
pripišejo, kateri skupini oseb s posebnimi potrebami je določena organizacija v prvi 
vrsti namenjena. Večina anketirancev se je navodil držala, vendar pa niso vsi zapisali 
skupine posebnih potreb, kateri je določena nevladna organizacija namenjena. V 
spodnji tabeli sem zapisala dobesedne odgovore anketiranih oseb, ničesar nisem 
spreminjala.  

Tabela 8: Poznavanje nevladnih organizacij 

 Št. odg. % 

Bravo - specifične učne težave Sonček - cerebralna paraliza 
Sožitje - osebe s posebnimi potrebami, Downov sindrom 
Društvo za avtizem - motnje avtističnega spektra Društvo Perot 
- terapevtsko delo s starši in otroki, organiziranje taborov 

1 2,4 

Društvo Bravo 2 4,8 

Društvo Bravo - učenci s SUT Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše v Ljubljani 

1 2,4 

društvo Bravo - za pomoč otrokom s specifičnimi učnimi 
težavami Sonček - osebam s cerebralno paralizo društvo Perot 
- terapevtska pomoč otrokom, otrokom in staršem, vedenjske 
in čustvene težave... 

1 2,4 

Društvo BRAVO, Sonček, Sožitje 1 2,4 

Društvo Bravo, Sožitje, zveza za šport invalidov, Zveza slepih, 1 2,4 

Društvo Sonček (osebe s cerebralno paralizo), društvo Školjke 
(otroci z MAS), društvo za downov sindrom (osebe z DS), 

1 2,4 
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Tačke pomagačke (gibalno ovirani in dolgotrajno bolni), 
društvo sožitje (osebe z motnjami v duševnem razvoju), zveza 
prijateljev mladine (pomoč socialno šibkejšim otrokom), zveza 
društev slepih in slabovidnih (otroci s slepoto in slabovidni 
otroci), zveza gluhih in naglušnih Slovenije (gluhi in naglušni)... 

društvo Sonček-otroci s cerebralno paralizo, Sožitje- otroci z 
motnjo v duševnem razvoju želva, društvo za avtizem 

1 2,4 

Društvo Sožitje, Zveza invalidov Slovenije 1 2,4 

društvo za avtizem dan društvo za pomoč otrokom z 
avtističnimi motnjami školjke 

1 2,4 

Društvo za kulturo inkluzije - je društvo, ki povezuje učence s 
posebnimi potrebami (LMDR, ZMDR...) z učenci večinskih OŠ, 
SŠ društvi na mednarodnem nivoju. Društvo Sožitje - za ljudi z 
Zmerno motnjo (ZMDR) 

1 2,4 

Mladinski centri, skala, sonček 1 2,4 

Ozara, Želva, Sonček, Detelj, VDC, Sožitje 1 2,4 

Šent, Sonček, VDC 1 2,4 

Sonček - cerebralna paraliza Sožitje - MDR Svetovalni center 
za otroke, mladostnike in starše - učenci, mladostniki in starši 
- učne težave - to ne vem če spada pod to Društvo za avtizem 
DAN - otroci z avtizmom Društvo Školjke - društvo za pomoč 
otrokom z avtističnimi motnjami Društvo Bravo - za otroke z UT 
Zavod Dornava Zavod Dolfke Boštjančič 

1 2,4 

Sonček - osebe s cerebralno paralizo, društvo bravo - učenci 
z učnimi težavami, sožitje - osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, planet 47 - osebe z downovim sindromom 

1 2,4 

Sonček (cerebralna paraliza) Bravo (disleksija) Zveza Sožitje 
(motnje v duševnem razvoju) DAN (društvo za avtizem) 

1 2,4 

Sonček (cerebralna paraliza), Zveza paraplegikov Slovenija, 
Zveza prijateljev mladine 

1 2,4 

SONČEK, BRAVO 1 2,4 

sonček, društvo bravo, društvo za downov sindrom, društvo za 
osebe z avtizmom, sožitje, želva, 

1 2,4 

Sonček, društvo za downov sindrom, društvo bravo 1 2,4 

sonček, sožitje, dan, vera in luč cp, mdr, avtizem, mdr 1 2,4 

Sonček, Sožitje, Društva slepih in slabovidnih, 1 2,4 

Sonček, Sožitje, Zavod 13, Specialci 1 2,4 

sonček: cerebralna paraliza, barčica: starejši z psihičnimi 
težavami, društvo za turetov sindrom, bravo: SUT, 

1 2,4 

Sožitje 1 2,4 

Sožitje - za osebe z duševno motnjo Sonček - za osebe s 
cerebralno paralizo Želva - za invalidne osebe, osebe Dan - za 
osebe z avtizmom Vera in luč - za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju Barka - za osebe z duševno motnjo Vita - 
za osebe po poškodbi glave Bravo - za otroke in mladostnike 
s specifičnimi učnimi težavami 

1 2,4 

Sožitje - za osebe z motnjami v duševnem razvoju Sonček - za 
osebe s cerebralno paralizo Zveza za šport invalidov  

1 2,4 
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Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjo v 
duševnem razvoju Sonček - pomoč osebam s cerebralno 
paralizo Center Društvo za avtizem - pomoč osebam z 
avtizmom Planet 47 - osebe z downovim sindromom Društvo 
Bravo - učenci s PP 

1 2,4 

Sožitje (MDR), Sonček (CP), Barka (OPP), Zavod 13, Vesele 
nogice, Društvo Downov sindrom, Vera in luč 

1 2,4 

Sožitje (motnje v duševnem razvoju), Sonček, 12.planet 
(Downov sindrom), 

1 2,4 

Sožitje (osebe z MDR), Zveza društev za cerebralno paralizo 
Sonček, zavod Korak (osebe po možganski poškodbi), društvo 
Bravo (osebe s PPPU), Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 

1 2,4 

Sožitje (vsem) Sonček (osebe s CP) 1 2,4 

SOŽITJE (za otroke s posebnimi potrebami) sekcija za 
Downov sindrom  

1 2,4 

Sožitje, Društvo Downov sindrom, Društvo za kulturo inkluzije, 
Društvo AS, Društvo za pomoč osebam z avtističnimi motnjami 
Školjka, Dan, Društvo Vilka Mazija, Sonček, Želva, Barka, 
Bravo, Zarja, Planet 47, 

1 2,4 

Sožitje, Sonček, Društvo prijateljev mladine 1 2,4 

ZPM Gotska ostalih pa se ne spomnim. V svojem kratkem 
?asu zaposlenosti nisem imel priložnosti navezovanja stikov z 
mnogo nevladnimi organizacijami. Verjamem pa, da lahko 
nudijo pomemben prispevek h kakovostni in celostni obravnavi 
otroka oz mladostnika s posebnimi potrebami ter nudijo dober 
support tako strokovnim delavcem v šoli kakor tudi staršem. 

1 2,4 

Zveza prijateljev mladine, Mozaik, Prostovoljci 1 2,4 

Zveza Sonček (osebe s CP), Zveza slepih in slabovidnih, 
Zveza gluhih in naglušnih, Društvo Bravo (Učne težave) 

1 2,4 

Zveza Sožitje , Zveza Sonček, Ambasadorji nasmeha, Rdeči 
noski, Društvo Želva, Društvo Downov sindrom, Društvo za 
avtizem DAN, Drugi dom, Zavod 13, Društvo ELA 

1 2,4 

Zveza Sožitje za osebe z motnjami v duševnem razvoju, Zveza 
Sonček predvsem za osebe s cerebralno paralizo, Društvo 
Školjka za osebe z motnjo avtističnega spektra, Zavod Naprej 
za osebe s poškodbami glave, Društvo Downov sindrom 
Slovenija, Društvo \"Vesele nogice\" za pomoč otrokom z 
zaostankom v razvoju na različnih področjih. 

1 2,4 

Skupaj 42 100,0 

Na vprašanje o poznavanju nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z osebami s 
posebnimi potrebami je odgovorilo 42 oseb. Pri tem vprašanju sem se srečala z velikim 
osipom, saj je ravno pri tem vprašanju anketo nehalo reševati kar 22 oseb. Opaziti je 
bilo, da zanimanje oz. motivacija za reševanje ankete naglo upade, v kolikor je 
potrebno kaj zapisati.  
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8. Ste imeli do sedaj med vašim službenim delovanjem že kakšne izkušnje s 
tovrstnimi organizacijami? 

Tabela 9: Izkušnje anketirancev z nevladnimi organizacijami 

 f % 

Da 29 63,0 

Ne 17 37,0 

Skupaj 46 100,0 

 
Anketiranim osebam sem zastavila vprašanje, če so do sedaj že imeli izkušnje 

z nevladnimi organizacijami. Na vprašanje je odgovorilo 46 oseb, 29 anketiranih oseb 
pravi, da so do sedaj že imeli izkušnje z nevladnimi organizacijami, 17 oseb pa je 
odgovorilo, da ne. Z nevladnimi organizacijami ima torej izkušnje več kot polovica 
anketiranih oseb.  

Graf 5: Izkušnje anketirancev z nevladnimi organizacijami 

 

9. V kolikor ste izkušnje z nevladnimi organizacijami imeli, prosim, da naštejete, s 
katerimi.  

Tabela 10: Izkušnje s konkretnimi nevladnimi organizacijami 

 f % 

- Gotska - to je neke vrste svetovalnica - malo sem že pozabil, ker je od 
tega minilo že nekaj ?asa. - ZPM - v tem primeru pa nisem ravno 
prepričan, če je to organizacija za otroke s posebnimi potrebami, čeprav 
so med otroki iz socialno šibkejših družin tudi otroci z odločbo oziroma 
otroci s posebnimi potrebami 

1 3,45 

... 1 3,45 

bravo 1 3,45 

društvo Bravo 1 3,45 

Društvo Bravo 2 6,9 

Društvo Bravo, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v 
Ljubljani 

1 3,45 

Društvo bravo, Zveza slepih in slabovidnih, zveza gluhih in naglušnih. 1 3,45 

DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN (MARIBOR) 1 3,45 
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Društvo za nenasilno komunikacijo, Sožitje, Sonček 1 3,45 

isto kot zgoraj 1 3,45 

Mladinski centri, sonček 1 3,45 

Praksa-VDC 1 3,45 

predavanja izdaja brošur na temo otrok s PP 1 3,45 

Predvsem z zgoraj naštetimi 1 3,45 

Sonček, Tačke pomagačke, Sožitje, ZPM 1 3,45 

Sožitje 2 6,9 

Sožitje, Bravo, Center Društvo za avtizem, Sonček 1 3,45 

sožitje, društvo Bravo, sonček 1 3,45 

Sožitje, Sonček 1 3,45 

Sožitje, Sonček, Zveza za šport invalidov 1 3,45 

Svetovalni center 1 3,45 

Svetovalni center za pomoč otrokom in mladostnikom, Sožitje, Sonček, 
Društvo za kulturo inkluzije, Želva, Društvo AS, Društvo Downov sindrom, 
Društvo Vilka Mazija 

1 3,45 

Vera in Luč Bravo 1 3,45 

Vse zgoraj naštete 1 3,45 

Z društvom BRAVO (v okviru organizacije oz. koordinacije številnih 
izobraževanj). 

1 3,45 

Z VSEMI NAŠTETIMI 1 3,45 

Zveza Sožitje 1 3,45 

Skupaj 29 100,0 

Že na prejšnje vprašanje je 29 oseb odgovorilo, da imajo izkušnje z nevladnimi 
organizacijami in te iste osebe, so te nevladne organizacije tudi naštele. Opaziti je, da 
imajo anketirane osebe izkušnje predvsem z naslednjimi organizacijami: Bravo, 
Sonček in Sožitje.  

10. Pravite, da imate z zunanjimi organizacijami že izkušnje. Zakaj oz. na kakšen način 
ste prišli v stik z njimi? 

Tabela 11: Razlogi za stik z zunanjimi organizacijami 

 Odgovorov % vseh 
odgovorov N % 

Sam(a) sem poiskal(a) pomoč in 
podporo v povezavi s službenimi 
vprašanji.  

11 18,6 37,9 

Tja sem napotil(a) starše oseb, s 
katerimi delam.  

12 20,3 41,4 

Tam sem bil(a) na izobraževanju.  19 32,2 65,5 

Zanima me delovanje njihove 
organizacije, zato sem se pozanimal(a), 
kako delujejo in kaj ponujajo.  

8 13,6 27,6 

Drugo: 9 15,3 31,0 

Skupaj 59 100,0 203,4 

Tiste osebe, ki že imajo izkušnje z zunanjimi organizacijami, sem povprašala, 
na kakšen način so prišli v stik z njimi. Anketiranim osebam sem ponudila več 
odgovorov, lahko so se odločile za več odgovorov hkrati. Če med odgovori niso 
zasledile pravega zase, so se lahko odločile tudi za odgovor »Drugo« in same pripisale 
svoj odgovor.  
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Dobila sem 59 odgovorov (se pravi, osebe so se odločile tudi za več odgovorov, 
saj je na vprašanje odgovarjalo 29 oseb).  

19 oseb (to predstavlja 32,2 % vseh odgovorov) je odgovorilo, da so bile pri 
določenih nevladnih organizacijah na izobraževanju. 12 oseb (to je 20,3 % vseh 
odgovorov) je odgovorilo, da so na določene organizacije obrnili starše otrok s 
posebnimi potrebami, s katerimi delajo. 11 oseb (18,6 % odgovorov) je odgovorilo, da 
so z nevladnimi organizacijami prišli v stik tako, da so se sami obrnili na pomoč na 
nevladne organizacije in pri njih poiskali pomoč in podporo v povezavi s službenimi 
vprašanji. 8 oseb (13,6 % odgovorov) pa je odgovorilo, da jih je zanimalo delovanje 
določene nevladne organizacije in so se sami pozanimali, kako deluje in kaj ponuja.  

9 oseb (15,3 %) pa se je odločilo za odgovor »Drugo«, kaj so odgovorili 
prikazuje tabela v nadaljevanju.  

 

 Sam(a) sem poiskal(a) pomoč in podporo v povezavi s službenimi vprašanji.  

 11 oseb (37,9 % vseh anketiranih oseb) 

 Tja sem napotil(a) starše oseb, s katerimi delam.  

 12 oseb (41,4% vseh anketiranih oseb) 

 Tam sem bil(a) na izobraževanju.  

 19 oseb (65,5 % vseh anketiranih oseb)  

 Zanima me delovanje njihove organizacije, zato sem se pozanimal(a), kako 
delujejo in kaj ponujajo.  

 8 oseb (27,6% vseh anketiranih oseb) 

 Drugo.  

 9 oseb (31,0 % vseh anketiranih oseb)  

Kaj so posamezne anketirane osebe odgovorile pod odgovor »Drugo«, je 
predstavljeno v naslednji tabeli.  

Tabela 12: Drugo  

Bila sem študentka - prostovoljka na specialni olimpijadi, poleg tega sem vodila tudi 
počitniške delavnice za skupino oseb s PP in pomagala pri srečanjih za starše. 

Društva so stopila v stik z našo šolo 

ONI SO IMELI PREDSTAVITVE PRI NAS 

Praksa v letnem del. načrtu za OPP 

pridobiti informacije o nadaljnjem usposabljanju, delovanju in vključevanju odraslih 
oseb s posebnimi potrebami, ki jih poznam in so bili moji učenci, v socialno, delovno 
in življenjsko okolje 

Sodelujem pri pripravi in organizaciji taborov VŽU preko Zveze Sožitje 

Vodila sem več seminarjev in izobraževanj preko teh organizacij. 

Z učenci sem se udeležila vsaj ene njihove prireditve. 

Zaposlena pri njih. 

11. Poskusite sami zase oceniti, kako dobro poznate zunanje organizacije, ki svojo 
pomoč usmerjajo na osebe s posebnimi potrebami.  
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Tabela 13: Subjektivna ocena o poznavanju nevladnih organizacij  

 f % F % 

Zelo slabo 6 13,3 13,3 

Slabo 17 37,8 51,1 

Solidno 18 40,0 91,1 

Dobro 4 8,9 100,0 

Skupaj 45 100,0  

Nadalje sem strokovnjake povprašala po njihovem mnenju, da se sami ocenijo, 
kako dobro poznajo nevladne (zunanje) organizacije, ki svojo pomoč usmerjajo na 
osebe s posebnimi potrebami. Na vprašanje je odgovorilo 45 oseb. Ponudila sem 5 
odgovorov: zelo slabo, slabo, solidno, dobro, odlično; anketirane osebe so se odločile 
tako:   

 Zelo slabo.  

 6 oseb (13,3 % anketiranih oseb) 

 Slabo.  

 17 oseb (37,8 % anketiranih oseb) 

 Solidno.  

 18 oseb (40,0 % anketiranih oseb)  

 Dobro. 

 4 osebe (8,9 % anketiranih oseb)  

Več kot polovica anketiranih oseb je na vprašanje zase ocenila, da nevladne 
organizacije, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami poznajo zelo slabo ali 
slabo. Večina anketiranih oseb je odgovorila, da jih poznajo solidno, le 4 osebe pa so 
odgovorile, da jih poznajo dobro. Za odgovor »Odlično« se ni odločil nihče. V splošnem 
lahko zapišem, da imajo anketirane osebe občutek, da nevladne organizacije poznajo 
precej slabo.  

Graf 6: Subjektivna ocena o poznavanju nevladnih organizacij 

 

12. Kje ste dobili informacije o tovrstnih organizacijah? 
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Tabela 14: Kje ste dobili informacije o tovrstnih organizacijah? 

 Število in % 
odgovorov 

% vseh 
anketiranih oseb 

N % 

Na fakulteti.  15 19,2 3,3 

Na izobraževanjih v okviru 
službe.  

22 28,2 8,9 

Samostojno raziskovanje: na 
spletu, v knjigah ... 

34 43,6 75,6 

Drugo: 7 9,0 15,6 

Skupaj 78 100,0 173,3 

Anketirance sem povprašala o tem, kje so dobili informacije o nevladnih 
organizacijah, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Strokovnjakom sem 
ponudila 3 opisne odgovore in odgovor »Drugo«, torej, da zapišejo svoj odgovor, če 
med ponujenimi ne najdejo pravega odgovora zase. Anketirane osebe so se lahko 
odločile za več odgovorov hkrati. Na vprašanje je odgovarjalo 45 oseb, podali so 78 
odgovorov. Odgovorili so takole:  

 Na fakulteti:  

 15 oseb (za ta odgovor se je odločilo 33,3 % vseh anketiranih oseb).  

 Na izobraževanjih v okviru službe.  

 22 oseb (za ta odgovor se je odločilo 48,9 % vseh anketiranih oseb).  

 Samostojno raziskovanje: na spletu, v knjigah …  

 34 oseb (za ta odgovor se je odločilo 75,6 % vseh anketiranih oseb).  

Opazimo, da je so kar tri četrtine anketiranih oseb odgovorile, da so do 
informacij o nevladnih organizacijah prišli preko samostojnega raziskovanja.  

7 oseb pa se je odločilo (tudi) za odgovor »Drugo«, v tabeli spodaj so našteti 
vsi njihovi odgovori – zapisala sem jih dobesedno, tako kot so zapisale anketirane 
osebe.  

Tabela 15: Drugo 

delo 

informacije od staršev oseb s posebnimi potrebami 

izkušnje prostovoljno delo 

od ust do ust  

prostovoljno delo 

vsepovsod 

z aktivnim sodelovanjem s temi org.  

13. Se vam zdi, da ste med izobraževanjem na fakulteti dobili dovolj znanja o 
nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami? 
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Tabela 16: Znanje o nevladnih organizacijah med izobraževanjem na fakulteti 

 f % 

Da 4 8,9 

Ne 41 91,1 

Skupaj 45 100,0 

Strokovnjake sem povprašala o tem, ali imajo občutek, da so med formalnim 
izobraževanjem na fakulteti dobili dovolj znanja in informacij o nevladnih organizacijah, 
ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami. Odločali so se lahko samo med 
dvema odgovoroma: »Da« in »Ne«. Na vprašanje je odgovorilo 45 oseb.  

Kar 41 oseb (91,1 %) je odgovorilo, da na fakulteti o nevladnih organizacijah 
niso dobili dovolj znanja. Drugače – da so o nevladnih organizacijah na fakulteti dobili 
dovolj znanja – pa pravijo 4 anketirane osebe (8,9 %).  

Subjektivno mnenje anketiranih oseb je torej v večini, da med študijem niso 
pridobili dovolj znanj o nevladnih organizacijah. V zaključku naloge sem predstavila 
svojo zamisel, kako bi lahko v obliki seminarjev pri posameznih predmetih pridobili tudi 
nekoliko več znanja, vedenja in predvsem zavedanja o nevladnih organizacijah. 

Graf 7: Znanje o nevladnih organizacijah med izobraževanjem na fakulteti 

 

14. Bi si želeli poznati zunanje organizacije še bolje kot jih? 

Tabela 17: Bi si želeli poznati zunanje organizacije še bolje kot jih sedaj? 

 f % 

Da 43 95,6 

Ne 2 4,4 

Skupaj 45 100,0 
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Anketiranim osebam sem zastavila še eno vprašanje, na katero so lahko 
odgovorile z »Da« ali »Ne«. Strokovnjake sem povprašala o tem, ali bi si želeli poznati 
nevladne organizacije še bolje kot jih? Imajo to željo ali ne? Na vprašanje je odgovorilo 
45 oseb, kar 43 oseb (to je 95,6 %) pa je odgovorilo, da bi si želeli. Željo po dodatnem 
znanju s področja nevladnih organizacij sta zanikali le dve osebi (4,4 % vseh 
anketiranih oseb).  

Graf 8: Bi si želeli poznati zunanje organizacije še bolje kot jih sedaj? 

 

15. Se vam zdi sodelovanje šole z zunanjimi ustanovami pomembno? Ocenite. 

Tabela 18: Pomembnost sodelovanja šole z zunanjimi ustanovami 

 f % F % 

Popolnoma nepomembno (1) 0 0,0 0,0 

Nepomembno (2) 0 0,0 0,0 

Srednje pomembno (3) 6 13,3 13,3 

Pomembno (4) 23 51,1 64,4 

Zelo pomembno, ključno (5) 16 35,6 100,0 

Skupaj 45 100,0  

Zaposlenim sem zastavila vprašanje, kako pomembno se jim zdi sodelovanje 
šole z nevladnimi organizacijami, ki svojo pomoč in podporo ponujajo otrokom s 
posebnimi potrebami. Na vprašanje je odgovorilo 45 oseb, odločili so se lahko za en 
odgovor med petimi že ponujenimi: »Popolnoma nepomembno – 1«, »Nepomembno 
– 2«, »Srednje pomembno – 3«, »Pomembno – 4« in »Zelo pomembno, ključno – 5«.  

Anketirane osebe so se odločile za odgovore, ki nakazujejo na pomembnost 
sodelovanja šole z nevladnimi organizacijami »Srednje pomembno – 3«, »Pomembno 
– 4« in »Zelo pomembno, ključno – 5«. Odstotek več kot polovica oseb so se odločile 
za odgovor »Pomembno – 4«. Zanj se je odločilo 23 oseb. Natančneje pa je zapisano 
v tabeli zgoraj.  

Nihče se ni odločil za odgovora, ki pravita, da sodelovanje šole z nevladnimi 
organizacijami ni pomembno.  
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Graf 9: Pomembnost sodelovanja šole z zunanjimi ustanovami 

 

Po 12. vprašanju se je končal prvi del spletne ankete in pričel drugi.  

Anketirane osebe sem na tem mestu prijazno pisno nagovorila, da se 
zahvaljujem za njihove odgovore do tega mesta in da jih prosim, da anketo rešujejo 
dalje. Vprašanja v nadaljevanju ankete so zastavljena v obliki testa, preizkusa znanja. 
Zanimalo me je, ali znajo anketirane osebe povezati ime društva s skupino oseb, kateri 
je društvo v prvi vrsti namenjeno.  

Anketirane osebe sem še poprosila, da si pri reševanju ne pomagajo s spletom 
ali kako drugače - da anketo rešujejo iskreno in brez prevelikega razmisleka.  

Vprašanja s »preizkusa znanja« in odgovori na njih so podrobneje predstavljeni v 
nadaljevanju.  

16. SOŽITJE. Kateri skupini oseb s posebnimi potrebami je društvo namenjeno? 

Tabela 19: Komu je namenjeno društvo Sožitje? 

 f % 

Osebam z motnjami v duševnem razvoju. 42 97,7 

Ne vem. 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 

Anketirane osebe sem povprašala po zvezi društev Sožitje in kateri skupini oseb 
s posebnimi potrebami je to društvo (so ta društva) v prvi vrsti namenjeno. Na 
vprašanje je odgovorilo 43 anketirancev, odločili so se lahko za en odgovor izmed štirih 
ponujenih. Našteti odgovori so bili naslednji: »Gluhim in naglušnim osebam.«, 
»Osebam z motnjami v duševnem razvoju.«, »Osebam s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja.« in »Ne vem.«  

Anketirane osebe so izbrale zgolj dva odgovora. Kar 42 oseb (to predstavlja 
97,7 % odgovorov) je odgovorilo pravilno – da je društvo Sožitje v prvi vrsti namenjeno 
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osebam z motnjami v duševnem razvoju. Zgolj ena oseba je označila, da odgovora ne 
pozna.  

Opaža se, da je društvo Sožitje (oz. zveza društev, saj je društvo prisotno po 
krajih širom Slovenije) ljudem dobro poznano in vedo, katerim osebam je najbolj 
namenjeno. 

Graf 10: Komu je namenjeno društvo Sožitje? 

 

17. Katera skupina oseb s posebnimi potrebami se obrača na združenje BODI 
ZDRAV? 

Tabela 20: Kdo se najbolj obrača na združenje BODI ZDRAV? 

 f % 

Osebe z avtističnimi motnjami. 8 18,6 

Osebe s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami. 

6 14,0 

Gibalno ovirane osebe. 3 7,0 

Ne vem. 26 60,5 

Skupaj 43 100,0 

Nato sem anketirane osebe povprašala po združenju BODI ZDRAV in komu je 
v prvi vrsti namenjeno – osebam z avtističnimi motnjami. Zopet je na vprašanje 
odgovorilo 43 oseb, tokrat je opaziti (bolj) raznolike odgovore. Anketirancem sem zopet 
ponudila 4 odgovore, tokrat naslednje: »Osebe z avtističnimi motnjami.«, »Osebe s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami.«, »Gibalno ovirane osebe.« in »Ne vem«.  

Največ anketiranih oseb (26 oseb, oz. več kot polovica anketirancev) se je 
odločilo za odgovor »Ne vem.« Združenje BODI ZDRAV med strokovnjaki zaposlenimi 
po šolah ni tako poznano kot kakšna druga nevladna organizacija. Skoraj 20% 
anketirancev (oz. 8 oseb) se je odločilo za odgovor »Osebe z avtističnimi motnjami«, 
kar je tudi pravilen odgovor na vprašanje katera skupina oseb s posebnimi potrebami 
se obrača na združenje BODI ZDRAV. Po nekaj oseb se je odločilo še za preostala 
dva odgovora, podrobneje je predstavljeno v tabeli in grafu.  
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Pri tem vprašanju se je pokazalo, da je veliko oseb iskreno odgovorilo na 
vprašanje z odgovorom »Ne vem«, čeprav so imeli možnost ugibanja med preostalimi 
tremi odgovori, se za to možnost niso odločali.  

Graf 11 Kdo se najbolj obrača na združenje BODI ZDRAV? 

 

18. V Ljubljani deluje društvo VILKA MAZIJA. Komu je društvo namenjeno? 

Tabela 21: Komu je namenjeno društvo Vilka Mazija? 

 f % 

Osebam z govorno-jezikovnimi motnjami. 10 23,3 

Osebam s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. 

2 4,7 

Ne vem 31 72,1 

Skupaj 43 100,0 

V Ljubljani deluje društvo Vilka Mazija – društvo, ki svojo pomoč namenja 
osebam z govorno-jezikovnimi motnjami. Zanimalo me je, kako dobro je to društvo 
poznano med strokovnjaki zaposlenimi v šolstvu. Anketirancem sem zopet ponudila 
štiri odgovore, tokrat: »Osebam z govorno-jezikovnimi motnjami«, »Osebam z 
avtističnimi motnjami«, »Slepim in slabovidnim osebam« ter odgovor »Ne vem«.   

Kar 31 oseb (to predstavlja 72,1 % vseh odgovorov) se je odločilo za odgovor 
»Ne vem«. Ljudje so raje odgovarjali iskreno kot da bi ugibali. Za pravilni odgovor – 
»Osebam z govorno-jezikovnimi motnjami« se je odločilo 10 oseb (23,3 % vseh 
odgovorov). Dve osebi sta se odločili za odgovor, da je društvo namenjeno osebam s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ponujen je bil tudi odgovor »Osebam z 
avtističnimi motnjami«, a se zanj – pravilno – ni odločil nihče.  
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Graf 12: Komu je namenjeno društvo Vilka Mazija? 

 

19. Komu je prvenstveno namenjena zveza društev SONČEK? 

Tabela 22: Komu je namenjeno društvo Sonček? 

 f % 

Osebam s cerebralno paralizo. 39 90,7 

Osebam z Downovim sindromom. 4 9,3 

Skupaj 43 100,0 

V nadaljevanju me je zanimalo za zvezo društev Sonček – komu je prvenstveno 
namenjena? Na vprašanje je odgovorilo 43 oseb, zopet sem anketirancem ponudila 4 
odgovore: »Osebam z epilepsijo«, »osebam s cerebralno paralizo«, »osebam z 
Downovim sindromom« ter odgovor »ne vem«.  

Anketirane osebe so se odločile le za dva odgovora: kar 39 oseb (to predstavlja 
90,7 % vseh odgovorov) je odgovorilo pravilno – namreč, da je društvo Sonček 
namenjeno predvsem osebam s cerebralno paralizo. Štiri osebe (9,3 %) pa so 
označile, da je društvo namenjeno osebam z Downovim sindromom.  

Zanimivo, pri tem vprašanju se ni prav nihče odločil za odgovor »Ne vem«. 
Zveza društev Sonček je zaposlenim v šolstvu dobro poznana in večinoma so ji znali 
prisoditi, kateri skupini oseb s posebnimi potrebami je prvenstveno namenjena.  
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Graf 13: Komu je namenjeno društvo Sonček? 

 

20. Označite organizacije, ki svojo skrb namenjajo osebam z avtističnimi motnjami. 
Pravilni so trije odgovori. 

Tabela 23: Organizacije za pomoč osebam z avtističnimi motnjami 

 Odgovorov % vseh 
odgovorov f % 

DAN 29 30,2 67,4 

ČEBELA 2 2,1 4,7 

VITA 4 4,2 9,3 

ŠKOLJKE 24 25,0 55,8 

BODI ZDRAV 14 14,6 32,6 

ZARJA 14 14,6 32,6 

ŽELVA 2 2,1 4,7 

VIVA 7 7,3 16,3 

Skupaj 96 100,0 223,3 

S posebnim vprašanjem sem želela nekoliko preveriti tudi poznavanje nevladnih 
organizacij, ki so v prvi vrsti namenjene osebam z avtističnimi motnjami. Avtistične 
motnje so v zadnjih letih v porastu, o tem se veliko govori, v zadnjih letih pa se je 
pojavilo precej društev, ki so prvenstveno namenjeno tej skupini oseb s posebnimi 
potrebami.  

Anketiranim osebam sem naštela 8 društev, ki so namenjena različnim 
skupinam oseb s posebnimi potrebami. Med naštetimi so le 3 društva, ki svojo skrb v 
prvi vrsti namenjajo osebam z avtističnimi motnjami in ta so: DAN, ŠKOLJKE in BODI 
ZDRAV. Med tri pravilne odgovore sem tako vmešala še 5 nepravilnih.  

Anketirane osebe so morale označiti po tri društva, za katere menijo, da so 
namenjena osebam z avtističnimi motnjami. Različna društva so prejela različno število 
odgovorov (podrobneje je zapisano v preglednici), a največ oseb se je odločilo ravno 
za ta društva, po katerih sem spraševala v vprašanju.  
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Precej anketiranih oseb se je odločilo tudi za društvo Zarja, kar pomeni, da je 
ljudem to društvo poznano, večkrat so že slišali zanj, ne vedo pa točno, kateri skupini 
oseb s posebnimi potrebami bi ga namenili.  

21. Naštetih je nekaj naključno izbranih (nevladnih) organizacij, ki se ukvarjajo z 
osebami s posebnimi potrebami. Označite tiste organizacije, ki so vam BOLJ 
POZNANE kot ostale. Izberite 3 vam bolj znane organizacije.  

Tabela 24: Anketirancem bolj poznane nevladne organizacije 

 Odgovorov Odstotek 
vključenih N Odstotek 

Planet 47  3 2,3 7,0 

Sožitje 40 30,3 93,0 

Sonček 43 32,6 100,0 

Društvo Vilka Mazija 1 0,5 2,3 

Zarja 1 0,75 2,3 

Korak 1 0,75 2,3 

Krizni center 2 1,5 4,7 

Dan 1 0,75 2,3 

Društvo Downov sindrom 
Slovenije 

11 8,3 25,6 

Društvo Bravo 29 22,0 67,4 

Skupaj 132 100,0 306,9 

Naključno sem izbrala 10 nevladnih organizacij in jih ponudila anketiranim 
osebam, da se odločilo, katere izmed njih se jim zdijo BOLJ poznane kot druge. 
Anketirane osebe so se lahko odločile za 3 njim bolj poznane nevladne organizacije in 
jih označile. Natančni rezultati so predstavljeni v preglednici.  

Največ anketirancev se je odločilo za društva: Sožitje, Sonček in Društvo Bravo.  

22. Ob koncu spletnega vprašalnika sem anketiranim osebam v reševanje ponudila še 
nekoliko obširnejšo tabelo.  

V tabeli je bilo zapisanih več društev, anketiranci so nato morali vsaki skupini oseb 
s posebnimi potrebami dodeliti po eno društvo. V tabeli je bilo zapisano 6 skupin 
posebnih potreb in 6 društev – ki so namenjena različnim skupinam osebam s 
posebnimi potrebami.  
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Primer tabele, ki so jo rešili anketiranci:  

 Dan Krizni 
center 

Sonček Bravo Sožitje Vilko 
Mazi 

Osebe z MDR*       

Osebe z govorno-
jezikovnimi motnjami 

      

GO** osebe       

Osebe s PPPU***       

Osebe z avtističnimi 
motnjami 

      

Osebe s čustvenimi 
in vedenjskimi 

motnjami 

      

Obrazložitev kratic:  

 * MDR: osebe z motnjami v duševnem razvoju 

 ** GO: gibalno ovirane osebe 

 *** PPPU: osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja  

V namen analize sem pregledala za vsako skupino oseb s posebnimi potrebami, 
ali so anketiranci skupini dodelili ustrezno društvo. Anketirane osebe so morale torej 
vsaki (v stolpcu) zapisani skupini oseb s posebnimi potrebami dodeliti po eno društvo.  

Rezultati te naloge so predstavljeni v nadaljevanju.  

Tabela 25: Organizacija namenjena osebam z motnjami v duševnem razvoju 

 f % 

Sonček 3 7,0 

Sožitje 39 90,7 

Vilko Mazi 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 

Osebam z motnjami v duševnem razvoju je poskušalo pravo nevladno 
organizacijo izbrati 43 anketiranih oseb. Izbirali so med šestimi nevladnimi 
organizacijami, največ odgovorov pa je dobilo društvo Sožitje. Več kot 90 % 
anketiranih oseb se je odločilo za pravilen odgovor – društvo Sožitje je res društvo, ki 
svojo pomoč najbolj namenja osebam z motnjami v duševnem razvoju.  

Tabela 26: Organizacija namenjena osebam z govorno-jezikovnimi motnjami 

 f % 

Dan 3 7,0 

Bravo 3 7,0 

Sožitje 1 2,3 

Vilko Mazi 36 83,7 

Skupaj 43 100,0 

 

Anketirane osebe so nato morale določiti društvo, ki je namenjeno osebam z 
govorno-jezikovnimi motnjami. Izmed šest naštetih društev, so se anketiranci v velikem 
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odstotku (kar 83,7 %) odločili za društvo Vilka Mazija. Društvo Vilka Mazija je res v prvi 
vrsti namenjeno osebam z govorno-jezikovnimi motnjami, torej je večina anketirancev 
odgovorila pravilno.  

Tabela 27: Organizacija namenjena gibalno oviranim osebam 

 f % 

Krizni center 1 2,3 

Sonček 38 88,4 

Bravo 1 2,3 

Sožitje 2 4,7 

Vilko Mazi 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 

Nadalje je bilo potrebno določiti društvo, ki je prvenstveno namenjeno gibalno 
oviranim osebam. Anketiranci so si bili zopet pri enem odgovoru precej enotni in sicer 
so v večini (več kot 88 %) izbrali, da je društvo Sonček tisto društvo, ki se v prvi vrsti 
ukvarja z gibalno oviranimi osebami.  

Anketirane osebe so tudi gibalno ovirani skupini oseb s posebnimi potrebami 
dodelile pravilen odgovor – društvo Sonček.  

Tabela 28: Organizacija namenjena osebam s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja (osebam s PPPU) 

 f % 

Dan 1 2,3 

Krizni center 1 2,3 

Sonček 1 2,3 

Bravo 38 88,4 

Vilko Mazi 2 4,7 

Skupaj 43 100,0 

Sledilo je določanje ustreznega društva za skupino oseb s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. V veliki večini (več kot 88 %) so se odločili za društvo 
Bravo, kar pomeni, da so se v večini odločili za pravilen odgovor, saj se osebe s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja praviloma res obračajo na društvo Bravo.   

Tabela 29: Organizacija namenjena osebam z avtističnimi motnjami 

 f % 

Dan 38 88,4 

Krizni center 1 2,3 

Bravo 3 7,0 

Vilko Mazi 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 

 

Anketirane osebe so morale pravo društvo izbrati tudi za skupino oseb z 
avtističnimi motnjami. Tudi tokrat je po izbiri anketiranih oseb močno prevladal en 
odgovor. Večina anketirancev (več kot 88 %) se je odločilo za odgovor Dan. Društvo 
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Dan je društvo za avtizem – se pravi, so se anketiranci večinoma odločili za pravilen 
odgovor. 

Tabela 30: Organizacija namenjena osebam s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami 

 f % 

Dan 1 2,3 

Krizni center 41 95,3 

Bravo 1 2,3 

Skupaj 43 100.0 

Tudi za skupino oseb s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se je večina 
anketiranih oseb (več kot 95 %) odločila za pravilen odgovor, to je Krizni center.  

Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se izmed naštetih društev res 
najbolj obračajo na Krizni center. Ko ljudje slišijo za Krizni center, navadno že po imenu 
sodeč vedo, da svojo pomoč v prvi vrsti nudi skupini oseb s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami.  

Naknadno sem ugotovila, da je Krizni center državna institucija, da dejavnosti 
teh centov spadajo k dejavnostim Centra za socialno delo. Krizni center torej NI 
nevladna organizacija. Ker sem to napako uvidela šele potem, ko so anketirane osebe 
že reševale anketo, tega vprašanja nisem izbrisala, pojasnjujem pa to napako. 

Večina anketiranih oseb je pravilno določila posamezna društva določenim 
skupinam oseb s posebnimi potrebami. Rezultati so me nekoliko presenetili in jih 
pripisujem naslednjim razlogom:  

 V določeni meri je šlo za ugibanje.  

 Anketirane osebe so najprej določile društva, ki so jim (bolj) poznana, 
nadalje so si lahko pomagale z izločanjem posameznih društev.  

 Nekatera društva imajo prepoznavno ime, četudi društva ne poznaš dobro. 
Primer: Krizni center.  

Pa vendar, visoki odstotki pravilno izbranih odgovorov so zelo razveseljujoči.  

3.4.1 Preverjanje zastavljenih hipotez  

V začetku magistrske naloge sem si zastavila 6 hipotez, ki sem jih preverila s 
spletno anketo, ki sem jo poslala na nekaj šol zaposlenim v šolstvu. Pred tem zapisom 
(nekaj strani nazaj) sem zapisala opisno statistiko vsakega posameznega vprašanja, 
v nadaljevanju pa sledi podrobno preverjanje vsake posamezne hipoteze.  

 H1: Večina anketirancev (več kot polovica anketirancev) bo naštela vsaj 
tri nevladne organizacije, ki jih pozna, je zanje zgolj slišala ali pa je z njimi 
že sodelovala. POTRDIMO.  

To hipotezo sem preverila s 6. vprašanjem v spletni anketi. Nanj je odgovorilo 
42 oseb (22 oseb je do tega vprašanja že prenehalo z reševanjem ankete). Opravila 
sem opisno statistiko in upoštevala le odgovore tistih oseb, ki so odgovorili na 
vprašanje. Tako sem preverila, kakšen je odstotek tistih, ki so našteli vsaj 3 nevladne 
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organizacije (3 ali več). V vzorcu 42-ih oseb je 76,2% anketirancev naštelo vsaj 3 
nevladne organizacije, 23,8% anketiranih oseb pa ni naštelo dovolj nevladnih 
organizacije (se pravi, so našteli 2 ali manj).  

Tabela 31: Število naštetih organizacij 

 f % 

3 ali več 32 76,2 

Manj kot 3 10 23,8 

Skupaj 42 100,0 

Z binomskim testom sem preverila, ali je razporeditev anketirancev, ki je naštelo 
vsaj tri nevladne organizacije - ki jih pozna, je zanje zgolj slišalo ali pa je z njimi že 
sodelovalo - statistično značilno različna od 0,5. 

Tabela 32: Binomski test za »število naštetih organizacij« 

 Kategorije Št. Opazovani 
delež. 

Test delež. p 

Število 
naštetih 
organizacij 

Skupina 1 
3 ali 
več 

32 0,76 0,001 

Skupina 2 
manj 
kot 3 

10 0,24 
 

Skupaj  42 1,00  

 

Iz tabele zgoraj je razvidno, da pri stopnji značilnosti (p=0,001, p<0,05), 
sprejmemo hipotezo, ki pravi da bo več kot 50% anketiranih oseb naštelo vsaj tri 
nevladne organizacije, ki jih pozna, je zanje zgolj slišalo ali pa je z njimi že sodelovalo 
statistično značilno različna od 0,5. 

 H2: Večina anketirancev, ki imajo izkušnje z zunanjimi organizacijami, bo 
odgovorila, da so prišli v stik z njimi preko lastnega raziskovanja in 
zanimanja. POTRDIMO.  

Odgovor na to hipotezo sem dobila preko 11. vprašanja iz spletne ankete. 
Upoštevala sem zgolj tiste anketirane osebe, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorile, 
da imajo izkušnje z zunanjimi organizacijami, teh oseb je bilo 29.  

Opravili smo opisno statistiko, da smo preverili, kakšen je odstotek tistih 
anketiranih oseb, ki so odgovorili, da so prišli v stik z zunanjimi organizacijami preko 
lastnega raziskovanja in zanimanja. Osebam je bil med drugimi odgovori ponujen tudi 
odgovor: Samostojno raziskovanje: na spletu, v knjigah … Za ta odgovor se je odločilo 
22 anketiranih oseb, kar pomeni – od 29 oseb – da se je za ta odgovor odločilo 75,9% 
anketiranih oseb. Preostalih 7 anketirancev se je odločilo za drug odgovor.   
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Tabela 33: Samostojno raziskovanje: na spletu, v knjigah … 

 f % 

Ne 7 24,1 

Da 22 75,9 

Skupaj 29 100,0 

Z binomskim testom smo preverili ali je razporeditev anketirancev, ki so prišli v 
stik z zunanjimi organizacijami preko lastnega raziskovanja in zanimanja statistično 
značilno različna od 0,5. 

Tabela 34: Binomski test za »Samostojno raziskovanje: na spletu, v knjigah …« 

 Kategorije Št. Opazovani 
delež. 

Test 
delež. 

P-vrednost 
signifikance 

Samostojno 
raziskovanje: 
na spletu, v 
knjigah ... 

Da 22 0,76 0,50 0,008 

Ne 7 0,24   

 
29 1,00 

  

 

Iz tabele zgoraj je razvidno, da pri stopnji značilnosti (p=0,008, p<0,05), 
sprejmemo hipotezo, ki pravi da več kot 50% anketiranih oseb, trdi, da so prišli v stik 
z zunanjimi organizacijami preko lastnega raziskovanja in zanimanja - statistično 
značilno različna od 0,5. 

 H3: Večina anketirancev bo odgovorila, da med formalnim izobraževanjem 
na fakulteti o nevladnih organizacijah ni dobila dovolj znanja in informacij.  

Opravila sem opisno statistiko, da sem preverila, kakšen je odstotek tistih 
anketiranih oseb, ki so se odločili za odgovor, da med formalnim izobraževanjem na 
fakulteti niso dobili dovolj informacij o nevladnih organizacijah. To hipotezo sem 
preverila z 12. vprašanjem spletne ankete. Anketirane osebo so se odločile med 
dvema odgovoroma: »Da.« in »Ne.«  

V vzorcu 45-ih oseb (19 oseb je pri tem vprašanju že prenehalo z reševanjem 
ankete) je 91,1% oseb odgovorilo, da med izobraževanjem na fakulteti niso dobili 
dovolj znanja o nevladnih organizacijah, 8,9% oseb pa je odgovorilo, da so dobili dovolj 
znanj.  

Tabela 35: Dovolj znanja na fakulteti?  

 f % 

 

Da 4 8,9 

 Ne 41 91,1 

 Skupaj 45 100,0 

Z binomskim testom smo preverili ali je razporeditev anketirancev, ki misli, da 
med izobraževanjem na fakulteti niso dobili dovolj znanja o nevladnih organizacijah je 
statistično značilno različna od 0,5. 
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Tabela 36: Binomski test za »Dovolj znanja na fakulteti?« 

 Kategorije Št. Opazovani 
delež. 

Test 
delež. 

p 

Se vam zdi, da ste med 
izobraževanjem na 
fakulteti dobili dovolj 
znanj o nevladnih 
organizacijah, ki se 
ukvarjajo z osebami s 
posebnimi potrebami? 

Ne 41 0,91 0,50 0,000 

Da 4 0,09   

 

45 1,00 

  

Iz tabele zgoraj je razvidno, da pri stopnji značilnosti (p=0,000, p<0,05) 
sprejmemo hipotezo, ki pravi da več kot 50% anketiranih oseb trdi, da med formalnim 
izobraževanjem na fakulteti o nevladnih organizacijah ni dobila dovolj znanja in 
informacij. 

 H4: Večina anketirancev bo na svoje trenutno znanje o nevladnih 
organizacijah odgovorila, da bi želeli zunanje organizacije poznati (še) 
bolje kot jih. POTRDIMO.  

Opravila sem opisno statistiko, da sem preverila, kakšen je odstotek tistih 
anketiranih oseb, ki so odgovorile, da bi si želeli nevladne organizacije poznati (še) 
bolje kot jih. Na vprašanje je odgovorilo 45 oseb, 42 anketiranih oseb je odgovorilo, da 
bi si nevladne organizacije želeli poznati še bolje kot jih sedaj – to pomeni 95,6%.  

Le 3 osebe (to pomeni 4,4%) pa si boljšega znanja s tega področja ne želijo. 

Tabela 37: Bi si želeli poznati nevladne organizacije še bolje kot jih? 

 f % 

Da 43 95,6 

Ne 2 4,4 

Skupaj 45 100,0 

Z binomskim testom smo preverili ali je razporeditev anketirancev, ki bi si želeli 
poznati zunanje organizacije še bolje kot jih sedaj, statistično značilno različna od 0,5. 

Tabela 38: Binomski test za »Bi si želeli poznati NO še bolje kot jih?« 

 Kategorije Št. Opazovani 
delež. 

Test 
delež. 

p 

Bi si želeli poznati 
zunanje 
organizacije še 
bolje kot jih sedaj? 

Da 43 0,96 0,50 0,000 

Ne 2 0,04   

 
45 1,00 

  

Iz tabele zgoraj je razvidno, da pri stopnji značilnosti (p=0,000, p<0,05) 
sprejmemo hipotezo, ki pravi, da več kot 50% anketiranih oseb trdi, da bi si želeli 
poznati zunanje organizacije še bolje kot jih sedaj. Hipotezo potrdimo.  



55 

 H5: Anketiranci med bolj poznane zunanje organizacije uvrščajo 
naslednje tri: Sožitje, Sonček in društvo Bravo.  

Anketirane osebe so se lahko odločile za tri odgovore izmed devetih naštetih 
nevladnih organizacij. Na vprašanje je odgovorilo 43 oseb, skupno so podale 127 
odgovorov (ena oseba se je odločila le za en odgovor). Odstotki so deleži odgovorov 
in ne udeležencev (je več odgovorov kot udeležencev).  

Tabela 39: Naštejte 3 vam bolj poznane nevladne organizacije 

 Odgovorov Odstotek 
vključenih N Odstotek 

Planet 47  3 2,3% 7,1% 

Sožitje 40 30,3% 93,2% 

Sonček 43 32,6% 102,4 

Društvo Vilka Mazija 1 0,8% 2,4% 

Zarja 1 0,8% 2,4% 

Korak 1 0,8% 2,4% 

Krizni center 2 1,5% 4,8% 

Dan 1 0,8% 2,4% 

Društvo Downov sindrom 
Slovenije 

11 8,3% 26,2% 

Društvo Bravo 29 22,0% 69,0% 

Skupaj 132 100,0% 312,3% 

Hipotezo sem analizirala na podlagi anketiranih oseb, ki so odgovorile na to 
vprašanje.  

Osebe so se lahko odločale med devetimi nevladnimi organizacijami, ki se jim 
zdijo bolj poznane kot druge. Anketiranim oseba sem ponudila naslednje nevladne 
organizacije: Planet 47, Sožitje, Društvo Vilka Mazija, Zarja, Korak, Krizni center, Dan, 
Društvo Downov sindrom Slovenije, Društvo Bravo.  

Iz tabele zgoraj je razvidno, da anketiranci med njim bolj poznane zunanje 
organizacije uvrščajo naslednje tri: Sožitje, Sonček in društvo Bravo.  

Za Društvo Bravo se je odločilo 29 oseb (kar predstavlja 22% vseh odgovorov), 
za društvo Sožitje se je odločilo 40 oseb (kar predstavlja 30,3% vseh odgovorov), za 
društvo Sonček pa se je odločilo 43% anketiranih oseb (kar predstavlja 32,6% vseh 
odgovorov).  

 H6: Večina anketirancev pomembnost sodelovanja šole z nevladnimi 
organizacijami ocenjuje vsaj z oceno pomembno (4). POTRDIMO.  

Zadnjo hipotezo sem preverila s 14. vprašanjem v spletni anketi. Za preverjanje 
hipoteze sem uporabila parametrični t-test za en vzorec. S pomočjo testa sem 
preverila, ali je vzorčno povprečje statistično značilno večje ali nižje od pričakovane 
vrednosti 4. 
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Tabela 40: Pomembnost sodelovanja šole z nevladnimi organizacijami  

 Št. M SD 

Se vam zdi sodelovanje 
šole z zunanjimi 
ustanovami pomembno? 
Prosim, ocenite.  

45 4,22 0,670 

 

Podatki pri vprašanju »Se vam zdi sodelovanje šole z zunanjimi ustanovami 
pomembno?« so normalno porazdeljeni (koeficient asimetrije 0,728 in koeficient 
sploščenosti 0,290). Povprečna vrednost (M=4,22, SO=0,670) tega vprašanja je večja 
od pričakovane vrednosti 4. Rezultati kažejo, da je statistično pomembna razlika med 
povprečnima vrednostma (p<0,05) in da je vzorčna povprečna vrednost (М=4,22) 
statistično značilno večja od pričakovane vrednosti 4. Hipotezo H6 potrdimo. 

Če na kratko povzamem, v povezavi s temo magistrske naloge sem si zastavila 
šest hipotez in jih preverila preko spletnega vprašalnika. Prav vseh šest hipotez sem 
potrdila – moja predvidevanja pred izvedbo empiričnega dela magistrske naloge so se 
izkazala za pravilna.   

T-test za en vzorec 

 Pričakovana vrednost = 4                                        

t 
Stopnja 

prostosti 
p 

Se vam zdi sodelovanje šole 
z zunanjimi ustanovami 
pomembno? Prosim, 
ocenite.  

2,223 44 0,016 
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4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

V magistrski nalogi sem torej raziskala področje nevladnih organizacij, ki so 
namenjene osebam s posebnimi potrebami. Zaključujem, da strokovnjaki v šolstvu 
dobro poznajo nekaj nevladnih organizacij, da pa priznavajo, da sicer o nevladnih 
organizacijah ne vedo dovolj. Večina pravi, da bi se želeli o nevladnih organizacijah 
bolje poučiti in da so se ob reševanju spletne ankete zamislili o trenutnem vedenju in 
znanju s področja nevladnih organizacij. Imajo občutek, da med študijem na fakulteti o 
nevladnih organizacijah niso izvedeli dovolj. Sodelovanju šole z nevladnimi 
organizacijami pripisujejo pomembno vlogo. Prav tako menita tudi dva strokovnjaka, ki 
se vsakodnevno srečujeta z osebami s posebnimi potrebami.  

Zunanje organizacije, ki ponujajo svojo pomoč in podporo osebam s posebnimi 
potrebami, so dostopne širši javnosti, zlahka jih poiščemo na internetu. Zakaj se mi 
potem zdi potrebno, da nekaj omenjenih organizacij pozna čisto vsak strokovnjak, ki 
deluje v šolstvu? Ker imam občutek, da tovrstno znanje pomeni splošno razgledanost 
pedagoškega delavca. Menim, da bi vsak pedagoški delavec moral znati našteti nekaj 
nevladnih organizacij s področja posebnih potreb, recimo vsaj tri do pet. Je že res, da 
se s tovrstnimi vprašanji na šolah bolj ukvarjajo svetovalni delavci ter da se od njih 
pričakuje, da imajo razširjeno bazo znanj tudi s področja posebnih potreb in nevladnih 
organizacij. Kar (po)znamo, nam ne more škoditi. 

Večina anketiranih strokovnih delavcev je odgovorilo, da o nevladnih 
organizacijah niso dovolj slišali na fakulteti med študijem. Velika večina (skoraj vsi) pa 
so tudi odgovorili, da bi nevladne organizacije želeli poznati bolje ter da bi želeli razširiti 
svoje znanje. Menim, da bi se željo anketirancev dalo izpolniti preprosto. V okviru  
predmeta, ki se ukvarja z osebami s posebnimi potrebami, bi lahko izvedli seminar na 
temo nevladnih organizacij. Študenti bi lahko sami raziskovali to področje in ugotovitve 
posredovali tudi svojim kolegom. Če bi tej vsebini namenili eno seminarsko srečanje 
ali dve, bi bilo to po mojem mnenju dovolj.  

Imamo nevladne organizacije, ki so strokovnjakom v šolstvu bolj poznane kot 
druge. Najpogosteje so anketiranci med bolj poznane organizacije našteli naslednje: 
Sožitje, Sonček in društvo Bravo. Menim, da so te nevladne organizacije bolj poznane 
zato, ker delujejo že dlje časa, ker izvajajo različne programe za osebe s posebnimi 
potrebami, ker je v njih vključenih veliko ljudi (»cele skupine« oseb s posebnimi 
potrebami: npr. osebe z učnimi težavami ...) in ker tudi organizacije same delajo na 
svoji promociji.  

Opaža se, da pri nekaterih skupinah oseb s posebnimi potrebami najdemo več 
nevladnih organizacij kot pri drugih. Največ nevladnih organizacij (društev) sem 
zasledila pri skupini oseb z avtističnimi motnjami. Menim, da je temu tako, ker je 
skupina oseb z avtističnimi motnjami razmeroma »mlada« skupina oseb s posebnimi 
potrebami. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se namreč prvič pojavi 
v letu 2011 (ta zakon je v veljavi od leta 2013). Manj kot so otroci (oz. posamezna 
skupina oseb s posebnimi potrebami) poznani, razumljeni in sprejeti  v širši družbi, več 
potreb čutijo starši po ustanovitvi nevladne organizacije, kjer bi si delile izkušnje in 
poiskale pomoč in podporo tiste osebe, ki so v podobni življenjski situaciji. Bolj kot je 
posamezna skupina oseb s PP v družbi sprejeta in »uveljavljena«, manj nevladnih 
organizacij te osebe potrebujejo.  
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Pomembno je tudi delovanje javnih ustanov. V kolikor obstaja dovolj javnih 
institucij za posamezno skupino oseb s posebnimi potrebami in če delujejo dobro, te 
osebe (oz. starši, skrbniki) nimajo občutka, da za njih in za njihove otroke ni dobro 
poskrbljeno, zato je tudi potreb po ustanavljanju novih nevladnih organizacij manj.  

Anketiranim strokovnjakom sem ob koncu ankete ponudila tudi možnost, da 
komentirajo bodisi anketo bodisi samo temo magistrske naloge ali mi kaj sporočijo. 
Komentarji anketirancev ob zaključku rešene spletne ankete so bili naslednji:  

 Nekomu se vprašanje »Kateri skupini oseb s posebnimi potrebami je 
prvenstveno namenjeno društvo Bravo?« ni zdelo na mestu. Anketirana oseba 
je še utemeljila, da je to društvo namenjeno prav vsem osebam, ki imajo 
kakršnekoli težave in ne zgolj določeni skupini oseb s posebnimi potrebami. 
(Pojasnilo: društvo Bravo je namenjeno izključno osebam s specifičnimi učnimi 
težavami – to mi je potrdila tudi predsednica društva dr. Marija Kavkler.)  

 Nekdo je pokomentiral, da sem v reševanje poslala zelo dobrodošlo anketo. Da 
vemo ljudje (tudi strokovnjaki) kljub možnostim informiranja o nevladnih 
organizacijah zelo malo.  

 Dve osebi sta zapisali, da se bosta tudi zaradi te ankete malo pozanimali o 
nevladnih organizacijah, pobrskali po spletu in razširili svoje znanje. Zapisali 
sta, da sta ravno med reševanjem ugotovili, kako slabo poznata to področje in 
da to ni dobro.  

 Nekdo pa je izpostavil izjemno zanimivo razmišljanje, da prepoznavnost 
nevladnih organizacij ni tako pomembna. Bolj naj bi bilo pomembno, da se je 
posameznik s posebnimi potrebami (oz. njegovi starši) sploh pripravljen obrniti 
na določeno organizacijo, da si prizna, da potrebuje pomoč ter da bi s tem, ko 
bi se obrnil na zunanjo organizacijo, lahko tudi veliko pridobil. Ta oseba je tudi 
zapisala, da si prizadeven posameznik želeno pomoč skoraj gotovo najde. 
Informacije so na spletu, organizacije pa so med seboj sodelovalne, odprte za 
vprašanja in povedo, kam in na koga se je najbolje obrniti.  

 Ena oseba je izpostavila svojo izkušnjo, ki jo je pridobila v praksi. Ta oseba dela 
z dečkom z avtističnimi motnjami. Starši bi radi sodelovali s temu namenskim 
društvom (v smislu podpore, druženja, izmenjave izkušenj s starši, ki doživljajo 
isto kot ta družina), vendar živijo v manjšem kraju, delujoča društva pa delujejo 
zgolj v večjih mestih. Tako so ljudje, ki živijo v večjih mestih v prednosti, ko želijo 
vzpostaviti oseben stik s kakšno organizacijo.  

 Veliko anketiranih oseb je pohvalilo pripravljeno spletno anketo in mi zaželelo 
veliko sreče na osebnem in strokovnem področju. 

Tema magistrske naloge bi bila zanimiva tudi za nadaljnje preučevanje. 
Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali obstaja kakšna razlika pri poznavanju nevladnih 
organizacij med različno starimi strokovnjaki. Koristno bi se bilo bolj natančno usmeriti 
zgolj na posamezne skupine oseb s PP (in na organizacije namenjene njim), jih 
podrobno predstaviti in približati strokovnjakom.   
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Priloga 1: Spletni vprašalnik v Word obliki poslan zaposlenim v šolstvu  

Vprašalnik, spletna anketa 

Prepoznavnost organizacij, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami  

Pozdravljeni! 

Sem Petra Podlogar, diplomirana specialna in rehabilitacijska pedagoginja, 
zaposlena na OŠ Ane Gale v Sevnici.  

V svoji magistrski nalogi pišem o organizacijah, ki se ukvarjajo s šolajočimi se 
osebami s posebnimi potrebami. Naredila bom pregled (seznam) le-teh, rada pa bi tudi 
raziskala, koliko poznajo in prepoznajo tovrstne organizacije zaposleni v šolstvu. 
Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori bodo uporabljeni zgolj v namene magistrske 
naloge.  

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu vprašalnika bo potrebno 
na nekaj vprašanj tudi kaj zapisati, v večini pa bo odgovore potrebno zgolj označiti.  

Vprašalnik se rešuje hitro, prosim, da si vzamete 5 do 10 minut vašega časa, 
vaše sodelovanje mi bo v veliko pomoč.  

Za sodelovanje in izpolnjene odgovore se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

1. Spol:  

 moški 

 ženski  
 

2. Število delovnih let na področju vzgoje in izobraževanja:  

 manj kot 5 let 

 5 – 10 let 

 11 – 20 let 

 nad 20 let 
 

3. Kraj, kamor hodite v službo: 

 Boštanj, Sevnica, Krško 

 Ljubljana (z okolico) 

 Drugo: _________________ 
 

4. Izobrazba: 

 Defektolog, specialni pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog … 

 Logoped, fizioterapevt, delovni terapevt …. 

 Psiholog, svetovalni delavec, pedagog, socialni pedagog, socialni delavec … 

 Učitelj (razredna, predmetna stopnja).  

 Medicinska sestra, varuhinja … 

 Drugo: ____________________ 
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5. Program, v katerem učite oz. delujete: (Možnih je več odgovorov.) 

 Redni izobraževalni program (redna OŠ … razred, v katerem noben otrok nima 
odločbe).  

 Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 
pomočjo (redna OŠ, nekaj otrok ima odločbo).  

 Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS v 
OŠPP).  

 Posebni program vzgoje in izobraževanja (PP, OVI).  

 Vzgojni program vzgoje in izobraževanja (zavod).  
 

6. Katere organizacije (društva, zveze, zavode …), ki se ukvarjajo s šolajočimi se 
osebami s posebnimi potrebami poznate? 

 
Prosim, naštejte jih.  
Pripišite še, kateri skupini oseb s posebnimi potrebami so naštete 

organizacije v prvi vrsti namenjene. 

 
 
 
 

 
7. Ste imeli do sedaj med vašim službenim delovanjem že kakšne izkušnje s 

tovrstnimi organizacijami? 

 da 

 ne  
 

8. V kolikor ste jih imeli, nas zanima s katerimi. Prosim, naštejte jih.  

 
 
 
 

 
9. Pravite, da imate z zunanjimi organizacijami že izkušnje. Zakaj oz. na kakšen način 

ste prišli v stik z njimi? (Možnih je več odgovorov.) 

 Sam(a) sem poiskal(a) pomoč in podporo v povezavi s službenimi vprašanji.  

 Tja sem napotil(a) starše oseb, s katerimi delam.  

 Tam sem bil(a) na izobraževanju.  

 Zanima me delovanje njihove organizacije, zato sem se pozanimal, kako 
delujejo in kaj ponujajo.  

 Drugo: _________________________ 
 

10.  Poskusite sami zase oceniti, kako dobro poznate zunanje organizacije, ki svojo 
pomoč usmerjajo na osebe s posebnimi potrebami. 

 zelo slabo 

 slabo 

 solidno 

 dobro 

 zelo dobro 
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11.  Kje ste dobili informacije o tovrstnih organizacijah? (Možnih je več odgovorov.)  

 Na fakulteti.  

 Na izobraževanjih v okviru službe.  

 Samostojno raziskovanje: na internetu, v knjigah … 

 Drugo: _________________ 
 

12.  Se vam zdi, da ste med izobraževanjem na fakulteti dobili dovolj znanja o 
nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami?  

 da  

 ne  
 

13.  Bi si želeli poznati zunanje organizacije še boljše kot jih? 

 da 

 ne  
 

14.  Se vam zdi sodelovanje šole z zunanjimi ustanovami pomembno? Ocenite.  

 popolnoma nepomembno 

 nepomembno 

 srednje pomembno 

 pomembno 

 zelo pomembno, ključno  
 

Najlepša hvala za izpolnjen prvi del vprašalnika.  

Pred vami je še drugi del, s katerim bom preverila prepoznavanje organizacij, ki 
se ukvarjajo s šolajočimi se osebami s posebnimi potrebami.  

Zanima me, katere prepoznate, katere so tiste, ki so poznane širšemu krogu 
ljudi.  

Prosim, da si ob reševanju NE pomagate s spletom ali kako drugače.  

1. SOŽITJE. Kateri skupini oseb s posebnimi potrebami je društvo namenjeno? 

 Gluhim in naglušnim osebam.  

 Osebam z motnjami v duševnem razvoju.  

 Osebam s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  
 

2. Katera skupina oseb s posebnimi potrebami se obrača na združenje BODI 
ZDRAV? 

 Osebe z avtističnimi motnjami.  

 Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

 Gibalno ovirane osebe.  
 

3. V Ljubljani deluje društvo VILKA MAZIJA. Komu je društvo namenjeno? 

 Osebam z govorno-jezikovnimi motnjami.  

 Osebam z avtističnimi motnjami.  

 Osebam s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  
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4. Komu je prvenstveno namenjena zveza društev SONČEK? 

 Osebam z epilepsijo.  

 Osebam s cerebralno paralizo.  

 Osebam z Downovim-sindromom.  
 

5. Označite organizacije, ki svojo skrb namenjajo osebam z avtističnimi motnjami. 
Pravilni so trije odgovori.  

 DAN 

 ČEBELA 

 VITA 

 ŠKOLJKE 

 BODI ZDRAV 

 ZARJA 

 ŽELVA 

 VIVA 
 

6. Naštetih je nekaj naključno izbranih organizacij, ki se ukvarjajo z osebami s 
posebnimi potrebami.  

 
Označite tiste organizacije, ki so vam bolj poznane kot ostale. (Izberite 3 

vam bolj poznane.) 

 Planet 47  

 Sožitje 

 Sonček 

 Društvo Vilka Mazija 

 Zarja 

 Korak  

 Krizni center  

 Dan 

 Društvo Downov sindrom Slovenije 

 Društvo Bravo  
 

7. Označite, kar sodi skupaj.  
 
Vsaki spodaj zapisani skupini oseb s posebnimi potrebami (zapisani v vrstici) 

dodelite po ENO društvo (zapisano v stolpcu).  
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V vsaki vrstici se tako lahko odločite le za EN odgovor.  
 

Skupina oseb s 
PP/organizacija 

DAN KRIZNI 
CENTER 

SONČEK BRAVO SOŽITJE VILKO 
MAZI 

 
Osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. 
 

      

 
Osebe z govorno-
jezikovnimi motnjami. 
 

      

 
Gibalno ovirane osebe. 
 

      

 
Osebe s primanjkljaji na 
posameznih področjih 
učenja. 
 

      

 
Osebe z avtističnimi 
motnjami. 
  

      

 
Osebe s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami.  
 

      

 

 

 


