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Povzetek 

 
 

Zagotovo je eden prelomnih trenutkov, trenutek v življenju, ko postaneš starš. V 

tvojem življenju se kar naenkrat pojavi živo bitje, za katerega si odgovoren. 

Pripravljen ali ne, tu je. S prihodom otroka v družino sledi obdobje starševstva.       

O starševstvu in vzgoji otrok je napisano ogromno literature. Pravi izziv pa je 

prenesti teorijo v prakso. Starši se neprestano soočamo z raznimi odločitvami, z 

različnimi metodami vzgoje in s kompromisi. Prav gotovo pa lahko trdimo, da je 

starševstvo naporno. Toliko večji izziv pa predstavlja starševstvo otroka s 

posebnimi potrebami.  

V Sloveniji imamo z Zakonom o usmerjanju otrok določeno katerim otrokom 

pripada dodatna strokovna pomoč in v kakšni obliki. 

V vseh fazah se starši spopadamo z raznimi strahovi, neprijetnimi čustvi in 

navsezadnje tudi s tesnobo. V tej diplomski nalogi sem raziskala, kako starši otrok 

z dodatno strokovno pomočjo občutijo in doživljajo tesnobo. 

Predpostavila sem, da bodo bolj tesnobni tisti starši, katerih otroci so šele začeli 

prejemati dodatno strokovno pomoč, kajti starši se soočajo z novo situacijo, prav 

tako sem predvidevala večjo tesnobnost v začetnem obdobju šolanja. Preverila sem 

tudi, kateri od staršev bolj sodeluje s šolo in ali so starši vključeni v kakšne 

programe pomoči. 

 

 

 

 

Ključne besede 

Tesnoba, starševstvo, otroci s posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Summary 

 

One of the turning points in life is certainly the moment when you become a parent. 

A living creature suddenly appears in your life and your are responsible for your 

child, if you are ready or not. Period of parenthood starts when a child comes in to 

the family. 

There is a lot of literature about parenting and education of children. The real 

challenge is to translate theory into practice. Parents are constantly faced with 

different decisions, with different methods of education, and compromises. I can 

certainly claim that parenting is hard. Even bigger challenge is being a parent to a 

child with special needs. 

In our country we have a law that determines which children need additional 

professional help and in what form. 

Parents are faced with various fears, unpleasant emotions, and ultimately with 

anxiety. In my thesis I did explore how parents of children with additional 

professional help are feeling and experiencing anxiety. 

I assumed that parents whose children are just beginning to receive additional 

professional help are more anxious, because they are faced with a new situation and 

I also anticipated greater anxiety in the initial period of schooling. I also verified 

which of the parents are more involved with the school and if the parents are 

involved in any support groups. 

 

 

 

Key words 

Anxiety, parenthood, children with special needs, additional professional help 

  



 

 

 

 

KAZALO VSEBINE 

 

1. UVOD ..............................................................................................................................................1 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA ..........................................................................................................2 

2.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI .................................................................................2 

2.1.1 OPREDELITEV POJMA .................................................................................................2 

2.1.2 CILJI   IN   NAČELA  VZGOJE   IN   IZOBRAŽEVANJA   OTROK   S POSEBNIMI 
POTREBAMI ...................................................................................................................................2 

2.1.3 KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR 
OZ. MOTENJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI ..................................................................3 

2.2 POSTOPEK USMERJANJA .................................................................................................17 

2.2.1 ZAČETEK POSTOPKA USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA .......................................................................................................................17 

2.2.2 KOMISIJE ZA USMERJANJE .....................................................................................18 

2.2.1 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ..............................................................................24 

2.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ ...................................................................................25 

2.3.1 OBSEG DODATNE STROKOVNE POMOČI .............................................................26 

2.3.2 IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI .....................................................28 

2.4 TESNOBA .............................................................................................................................29 

2.4.1 DEFINICIJA TESNOBE ...............................................................................................29 

2.4.2 SIMPTOMI  TESNOBE ................................................................................................31 

2.4.3 VZROKI ZA RAZVOJ TESNOBE in DEJAVNIKI TVEGANJA ...............................33 

2.4.4 REAKCIJE NA TESNOBO IN POMOČ ......................................................................34 

2.5 STARŠEVSTVO ....................................................................................................................36 

2.5.1 VLOGA STARŠEV PRI IZOBRAŽEVANJU ..............................................................37 

2.5.2 NAČELA SODELOVANJA S STARŠI ........................................................................39 

2.5.3 TESNOBA , STARŠEVSTVO in OTROK Z DSP ........................................................41 

2.5.4 NASVETI, KI JIH MORA SLIŠATI IN UPOŠTEVATI VSAK STARŠ .....................43 

3. PROBLEM IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA..............................................................................46 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA ..............................................................................................46 

3.2 CILJI RAZISKOVANJA .......................................................................................................46 

3.3 HIPOTEZE .............................................................................................................................47 

3.4 METODE DELA....................................................................................................................48 

3.4.1 OPIS VZORCA ..............................................................................................................48 

3.4.2 MERSKI  INSTRUMENTI ............................................................................................49 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ........................................................................49 

3.4.4 STATISTIČNA ANALIZA ...........................................................................................49 

4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ...........................................................................................50 

5. ZAKLJUČEK .................................................................................................................................58 



 

 

 

 

6. LITERATURA .............................................................................................................................. 59 

 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 3.1: Struktura vzorca za spol ........................................................................................ 48 

Tabela 4.1: Povezanost tesnobnosti in časa prejemanja dodatne strokovne pomoči ............... 50 

Tabela 4.2: Povezanost tesnobnosti in šolskega obdobja ........................................................ 52 

Tabela 4.3: Povezanost tesnobnosti in šolskega obdobja-združeno ........................................ 53 

Tabela 4.4: Frekvence oseb, ki sodelujejo s šolo ..................................................................... 55 

Tabela 4.6: Povezanost med vključenostjo v podporno skupino in tesnobo ........................... 56 

 

KAZALO SLIK 

Slika 2.1: Postopek usmerjanje otrok ...................................................................................... 23 

Slika 3.1: Struktura vzorca za spol ............................................................................................ 48 

Slika 4.1: Povezanost tesnobnosti in časa prejemanja dodatne strokovne pomoči ............... 50 

Slika 4.2: Povezanost tesnobnosti in šolskega obdobja ........................................................... 52 

Slika 4.3: Odvisnost tesnobnosti in šolskega obdobja-združeno ............................................. 54 

Slika 4.4: Frekvence oseb, ki sodelujejo s šolo ......................................................................... 55 

Slika 4.5: Odvisnost  med vključenostjo v podporno skupino in tesnobo ............................... 56 

Slika 4.6: Odstotek vključenosti v podporno skupino .............................................................. 57 

 



 

 

1 

 

1. UVOD 

 

Zame je bil najlepši trenutek v življenju tisti, ko sem postala mama. Prav gotovo je starševstvo 

eden od »poklicev«, ki zahteva ogromno truda, zame je pa tudi najbolj osrečujoč.   

Starševstvo je poklic, ki nima osem urnega delovnika, nima praznikov in počitnic. Starš si vse 

minute, vsak dan, vsak teden in vsa leta. Neprenehoma smo kot starši postavljeni pred izzive. 

Starševstvo je naše življenje spremenilo v nego, prilagajanje, odpovedovanje, hkrati pa nudi in 

vrača toliko veselja, ljubezni in izpopolnjenosti.  

Normalen pojav je tudi, da vse faze otroštva prinesejo s sabo različne skrbi. Pravzaprav je strah 

prisoten v življenju vsakega posameznika v vseh življenjskih obdobjih. Težave pa se pojavijo, 

kadar strah postane naš dnevni spremljevalec.  

Vsi se spomnimo svojega prvega šolskega dne. Bil je pomemben dan. Zagotovo vstop otroka v 

šolo sproži mnoga pričakovanja in mnoge bojazni pri starših. Normalen pojav je, da nas malo 

skrbi, da razmišljamo o otrokovi uspešnosti. Od predšolskega obdobja naprej si vsak starš želi, 

da bi bil otrok uspešen, odličen, zgodi pa se, da so pritiski in pričakovanja preveliki. In kaj hitro 

starše zajame tesnoba. Tesnoba prinaša težave na vseh področjih človekovega delovanja in ga 

onesposobi pri opravljanju vsakodnevnih opravil.  

Otroci so različni. Z različnimi lastnostmi, željami in sposobnostmi. V našem izobraževalnem 

sistemu imamo tudi otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Potrebujejo tudi več 

vzpodbude in pomoči doma. 

Ravno zato sem se odločila, da bom v svoji diplomski nalogi skušala ugotoviti, kako je s 

tesnobo pri starših otrok z dodatno strokovno pomočjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

2.1.1 OPREDELITEV POJMA 

Opredelitev v zakonu (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - ZUOPP-11) pravi, da 

so otroci s posebnimi potrebami:  

• otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,  

• gluhi in naglušni otroci,  

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

• gibalno ovirani otroci,  

• dolgotrajno bolni otroci,  

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

• otroci z avtističnimi motnjami ter  

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,  

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje 

in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 

40/12 – ZUJF in 90/12)) . 

 

2.1.2 CILJI   IN   NAČELA  VZGOJE   IN   IZOBRAŽEVANJA   OTROK   S 
POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Po ZUOPP-1 temelji vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na ciljih in načelih, 

ki so določeni v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in 

načelih: 

• zagotavljanje največje koristi otroka, 

• celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

• enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

• vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: 

                                                           
1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12) 
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staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

• individualiziranega pristopa, 

• interdisciplinarnosti, 

• ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

• čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

• takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

• vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, 

• organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

• zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

 

2.1.3 KRITERIJI ZA OPREDELITEV VRSTE IN STOPNJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZ. MOTENJ 

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

V nadaljevanju so opisani kriteriji, ki opredelijo vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami.  

OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti.  

Stopnjo motnje ne definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč na osnovni 

ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo: 

a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje 

splošnih znanj. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in 

odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi 

in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne 

zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se 

usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. (Marinč, D., 

Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju imajo posamezne sposobnosti različno razvite. 

V učnem procesu lahko usvojijo osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in 

računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. 
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Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in 

želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Posebno 

podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, 

nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in različno stopnjo pomoči. (Marinč, D., 

Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. 

Razumejo enostavna sporočila in navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati 

svoje potrebe in želje, pri tem lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. 

Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine 

in spretnosti so samo avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo 

težave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič 

K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobijo le za sodelovanje pri 

posameznih aktivnostih. Razumevanje in upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo 

osnove govora in sporazumevanja. Prav tako sta omejeni zaznavanje in odzivanje na zunanje 

dražljaje. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma 

imajo težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič 

K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  

SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI TER OTROCI Z OKVARO VIDNE FUNKCIJE  

Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije so otroci, ki imajo zmanjšano 

ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro vidne funkcije. Merilo za oceno vidnega polja je 

izvid perimetrije.  

SLABOVIDNI OTROK ima ostrino vida od 5 do 30 odstotkov ali zoženo vidno polje v vseh 

meridianih nad 10 do vključno 20 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida.   

a) Zmerno slabovidni otrok ima ostrino vida 10 do 30 odstotkov. Potrebuje delno prilagojeno 

vzgojno-izobraževalno okolje in po potrebi prilagojene učne in vzgojne pripomočke, specialni 

trening na področju komunikacijskih tehnik in/ali orientacije. Ob ustreznih pogojih sprejema 

vidne informacije in dela po metodi za slabovidne. Lahko ohrani hitrost dela kot videči vrstniki, 

vendar s prilagoditvijo gradiv ali z uporabo pripomočkov za branje.  (Marinč, D., Burnik, F., 

Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 
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b) Težko slabovidni otrok ima ostrino vida od 5 do manj kot 10 odstotkov. Potrebuje prilagojeno 

vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke. Potrebuje specialni trening na 

področju komunikacijskih tehnik, orientacije in socialnih veščin. Pretežni del učenja poteka z 

vidno informacijo, dela po metodi za slabovidne. Lahko bere črni tisk s prilagoditvijo gradiva 

ali z uporabo pripomočkov, vendar je njegovo branje ovirano in počasnejše. (Marinč, D., 

Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

SLEPI OTROK ima ostrino vida manj kot 5 odstotkov ali zoženo vidno polje na 10 stopinj ali 

manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida.  

a) Slepi otrok z ostankom vida ima ostrino vida 2 do manj kot 5 odstotkov. Potrebuje 

prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke, prilagojene pripomočke 

na področju komunikacijskih tehnik, dodatne didaktične pripomočke za pridobivanje 

abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin ter pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje 

življenje. Potrebuje specialni trening socialnih veščin, orientacije in komunikacijskih tehnik. 

Dela po kombinirani metodi: delno po metodi za slepe, delno po metodi za slabovidne. Pri delu 

je precej počasnejši od videčih vrstnikov. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., 

Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

b) Slepi otrok z minimalnim ostankom vida ima ostrino vida od projekcije svetlobe do manj kot 

2 odstotka. Potrebuje prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje in didaktične pripomočke, 

prilagojene pripomočke na področju komunikacijskih tehnik, dodatne didaktične pripomočke 

za pridobivanje abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin ter pripomočke za slepe za orientacijo 

in vsakdanje življenje. Potrebuje specialni trening socialnih veščin, orientacije in 

komunikacijskih tehnik. Dela po kombinirani metodi: pretežno po metodi za slepe, delno po 

metodi za slabovidne. Pri delu je precej počasnejši od videčih vrstnikov. (Marinč, D., Burnik, 

F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  

c) Popolnoma slepi otrok: dojem negativen ali dojem svetlobe pozitiven z negativno projekcijo 

Potrebuje stalni specialni trening za vsakdanje življenje, prilagojeno vzgojnoizobraževalno 

okolje, prilagojene učne pripomočke na področju komunikacijskih tehnik, pri čemer uporablja 

brajico, dodatne didaktične pripomočke za pridobivanje abstraktnih pojmov in fizikalnih veličin 

ter pripomočke za slepe za orientacijo in vsakdanje življenje. Pri gibalnih dejavnostih je opazno 

počasnejši od videčih vrstnikov. Ker se ne uči s posnemanjem, potrebuje profesionalni pristop 

za učenje novih gibanj in spretnosti. Dela po metodi za slepe; učenje poteka po tipnih in slušnih 

zaznavnih poteh. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., 

Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 
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OTROK Z OKVARO VIDNE FUNKCIJE  

Okvare vidne funkcije so izražene kot posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega živčevja. 

Prisotne so pri eno- ali obojestranski delno ali v celoti ohranjeni ostrini vida in pri eno- ali 

obojestransko delno ali v celoti ohranjenem vidnem polju. Okvare vidne funkcije so prepoznane 

kot: težave z vidno pozornostjo, težave z vidno kompleksnostjo, motnje pogleda in fiksacije, 

zakasnel, upočasnjen vidni odgovor, odsoten, netipičen vidni odgovor (npr. reakcije na grozečo 

nevarnost), neustrezno vidno-motorično vedenje (npr. koordinacija oko – roka), neučinkovita 

vidna percepcija, vidna agnozija. Za oceno okvare vidne funkcije so potrebni izvidi z znaki 

okvar osrednjega živčevja po objektivnih preiskavah, kot so npr. klinične, nevroradiološke, 

nevrofiziološke, laboratorijske, genetske in druge. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič 

K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI  

Naglušni otrok ima povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah 500, 1000, 

2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, gluhi otrok pa več kot 110 dB. Izguba sluha vpliva na 

različna področja otrokovega življenja – na sporazumevanje, socializacijo, izobraževanje. V 

populaciji naglušnih in gluhih otrok se lahko pojavljajo velike individualne razlike. Razvoj 

sluha, govora in načina sporazumevanja je odvisen od pravočasne diagnostike okvare sluha, 

dodelitve slušnega aparata ali vstavitve polževega vsadka, redne uporabe teh pripomočkov in 

ustrezne rehabilitacije. Ločimo: 

NAGLUŠNI OTROCI  

a) Otrok z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 dB) je otrok, 

ki ima obojestransko lažjo izgubo sluha ali zmerno izgubo na enem ušesu in je brez izgube na 

drugem ušesu. Otrok usvaja govor in jezik ter se sporazumeva po slušni poti; v hrupnem okolju 

se poslužuje tudi veščine odgledovanja z ustnic. Pri usvajanju govora in jezika ima lahko težave 

pri izgovarjavi glasov v besedah, usvajanju besedišča, uporabi slovničnih pravil in oblikovanju 

povedi v smiselno celoto (težave se pojavljajo na začetku, ko se otrok šele uči govora, jezika in 

sporazumevanja; podobne težave se pojavljajo tudi pri otroku, ki je bil diagnosticiran kasneje). 

V tihem okolju otrok sliši in razume glasovni govor. Sprememba pogojev poslušanja (tih govor, 

hrup, slabše razumljiv sogovornik, oddaljenost od izvora zvoka, slab akustični prostor ipd.) pa 

povzroči, da je otroku glasovni govor težje razumljiv. Pride do napačnega slušnega zaznavanja 

določenih glasov, ki spremenijo pomen povedanega. Lahko ima težave tudi pri slušni 

orientaciji.  (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, 

F., …Maček, J., 2015) 
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b) Otrok z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 41 do 60 dB) je 

otrok, ki ima obojestransko zmerno izgubo sluha ali težko, najtežjo ali popolno izgubo na enem 

ušesu in je brez izgube na drugem ušesu. Otrok usvaja govor in jezik ter se sporazumeva 

primarno po slušni pot s pomočjo slušnega pripomočka. Pri govoru in sporazumevanju si 

pomaga tudi z odgledovanjem z ustnic. Usvajanje glasovnega govora je upočasnjeno, saj 

glasove v besedah sliši nepopolno in jih nerazumljivo tudi izgovarja. Slabše so lahko nekatere 

prvine govorne prozodije (melodija, ritem, višina, glasnost, tempo). Posledice se kažejo tudi v 

pomanjkljivem razumevanju besed, povedi, besedila in sobesedila. Nespretno oblikuje povedi 

v smiselno celoto, težave ima pri pravilni rabi slovničnih pravil. V vsakdanjem življenju ima 

precejšnje težave pri sporazumevanju, še posebno v hrupnem okolju. (Marinč, D., Burnik, F., 

Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

c) Otrok s težko izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 61 do 90 dB) ima 

obojestransko težko izgubo sluha ali popolno izgubo na enem ušesu in zmerno izgubo na 

drugem ušesu. Otrok usvaja govor in jezik pretežno po slušni poti s pomočjo slušnega 

pripomočka; pri sporazumevanju potrebuje odgledovanje z ustnic, nekateri si pomagajo z 

znakovnim jezikom. Usvajanje govora po slušni poti je upočasnjeno, okrnjeno in zahtevno, saj 

veliko glasov v besedah sliši nepopolno in popačeno ter težko razbere posamezne besede. Težko 

razume povedi in besedilo, težko sledi sobesedilu. Običajno glasove v besedah izgovarja 

pomanjkljivo (izpušča, zamenjuje), v večini prvin je slaba tudi govorna prozodija, kar privede 

do težje razumljivega govora. Posledice se kažejo v skromnem besednem zakladu in 

pomanjkljivem usvajanju vseh jezikovnih ravni v govorjeni, pri večini tudi v pisani besedi. V 

vsakdanjem življenju ima običajno zelo velike težave pri razumevanju govora po slušni poti. 

(Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, 

J., 2015)  

GLUHI OTROCI  

a) Otrok z najtežjo izgubo sluha ima obojestransko najtežjo izgubo sluha in je funkcionalno 

gluh. Otrok ima slušno zaznavo le s pomočjo slušnega pripomočka. Otrok usvaja govor in jezik 

primarno po vizualni poti (s kinestetičnem zavedanjem glasov, s pomočjo enoročne abecede, z 

odgledovanjem z ustnic in s pomočjo slovenskega znakovnega jezika). Govor usvaja močno 

upočasnjeno in okrnjeno tudi po slušni poti. Glasove sliši zelo popačeno ali jih sploh ne sliši ter 

težko slušno loči besede med seboj. Posledice se pogosto kažejo v zelo skromnem besedišču. 

Pomanjkljivo oblikuje povedi v smiselno celoto, okrnjena je uporaba slovničnih pravil. 

Razumevanje besed, povedi in navodil je pogosto šibko. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., 

Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  
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Govor je pogosto težko razumljiv ali nerazumljiv, govorna prozodija je v večini elementov zelo 

slaba. Pisno sporazumevanje je razumljivejše od govora, vendar ima večinoma težave na vseh 

ravneh jezika; bogatejše je lahko sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku. Otrok 

primerno sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v možgansko deblo. Govor in jezik 

dobro usvoji le, če dovolj zgodaj dobi polžev vsadek ali vsadek v možgansko deblo in ustrezno 

strokovno pomoč. Govora, jezika in sporazumevanja se tako uči po slušni poti.  

b) Otrok s popolno izgubo sluha – gluhi otrok (povprečna izguba v govornem območju nad 110 

dB) ne loči niti dveh jakosti zvoka niti ne dveh frekvenc, ni sposoben slišati ali razumeti govora, 

tudi če je ojačen. Otrok usvaja govor in jezik izključno s pomočjo kinestetičnega zavedanja 

glasov, po vizualni poti in s pomočjo slovenskega znakovnega jezika. Govor je pogosto 

nerazumljiv. Posledice se kažejo v zelo skromnem besedišču verbalnega jezika. Bogatejše pa 

je lahko sporazumevanje v slovenskem znakovnem jeziku ali v pisni obliki. Otrok sliši le z 

uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v možgansko deblo. Govor in jezik dobro usvoji le, 

če dovolj zgodaj dobi polžev vsadek ali vsadek v možgansko deblo in ustrezno strokovno 

pomoč. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., 

…Maček, J., 2015)  

 

OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI  

Otroci in mladostniki (v nadaljevanju otroci) z govorno-jezikovnimi motnjami so skupina 

otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe 

govora, jezika in komunikacije. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo 

vsakodnevno sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se odražajo na otrokovi sposobnosti 

interakcije z okoljem, učenju prek jezika in vedenju že v predšolskem obdobju. V šolskem 

obdobju se motnje odražajo tudi pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj in veščin, 

medosebnih odnosih, vedenju in čustvovanju. Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami 

praviloma obstajajo neskladja med besednimi in nebesednimi sposobnostmi, pri čemer so 

nebesedne sposobnosti običajno boljše od besednih. Govorno-jezikovno motnjo opredeli 

logoped v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za opredelitev motnje.  

a) Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami v komunikaciji odstopajo od povprečja 

kronološko enako starih otrok vsaj na enem od teh področij: pragmatika, semantika, sintaksa, 

fonologija, artikulacija in fluentnost govora. Razumevanje jezika je v skladu s kronološko 

starostjo otroka. Razumljivost otrokovega govora je lahko zmanjšana zaradi nadomeščanja, 

popačenja in izpuščanja več glasov, neustreznega ritma, tempa in hitrosti govora. Otrok s 
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pomočjo govora pretežno učinkovito prenaša informacije, pri tem pa potrebuje več spodbud in 

pomoči kot vrstniki. V predšolskem obdobju gre pri otroku lahko za takšen zaostanek v razvoju 

govora in jezika, da vpliva na otrokovo socialno vključevanje. V šolskem obdobju potrebuje 

predvsem podporo in prilagoditve pri učenju zahtevnejših jezikovnih vsebin, pri usvajanju 

učnih vsebin in izkazovanju znanja. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik 

Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

b) Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami v komunikaciji pomembno odstopajo od 

povprečja kronološko enako starih otrok na več področjih: pragmatika, semantika, sintaksa, 

fonologija, artikulacija in fluentnost. Zmožnost razumevanja jezika je lahko zmanjšana 

predvsem na višjih jezikovnih ravneh. Razumljivost otrokovega govora je zmanjšana zaradi ene 

ali več motenj, kot so nadomeščanje, popačenje in izpuščanje več glasov ali zlogov, neustrezna 

raba ali izpuščanje besed, skromnejše besedišče, neustrezna sintaksa, krajša povprečna dolžina 

povedi, zaostanek v fonološkem razvoju, neustrezni ritem, tempo in hitrost govora ter podobno. 

Otrok s pomočjo govora učinkovito komunicira le z znanimi ljudmi. Otrok tako v predšolskem 

kot v šolskem obdobju potrebuje sistematično pomoč in podporo pri usvajanju, razumevanju, 

izražanju in/ali smiselni rabi govora, jezika in komunikacije. Lahko si pomaga z dopolnilno ali 

nadomestno komunikacijo. V šolskem obdobju potrebuje sistematično pomoč in podporo pri 

usvajanju, utrjevanju in izkazovanju znanja. Lahko ima težave na področju priklica besed, 

zapomnitve novih izrazov, tvorbe povedi, z besednim redom, besedno morfologijo, uporabo 

abstraktnih besed, fonologijo. Govorno-jezikovne motnje pomembno vplivajo na usvajanje 

veščin branja in pisanja ter posledično na celotno otrokovo učno uspešnost. (Marinč, D., Burnik, 

F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

c) Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami so v komunikaciji glede na otroke enake 

kronološke starosti zelo omejeni. Otrok se sporazumeva z gestami, posameznimi glasovi, 

besedami in kratkimi povedmi. Otrokovo razumevanje jezika je lahko slabo razvito, zato 

potrebuje prilagojen način podajanja informacij in uporabo konkretnih vizualnih pripomočkov. 

Razumljivost njegovega govora je bistveno zmanjšana. Tempo usvajanja jezika je pri otroku 

bistveno okrnjen in potrebuje sistematično logopedsko obravnavo tako v predšolskem kot v 

šolskem obdobju. Sposoben je uporabljati dopolnilno in nadomestno komunikacijo. V šolskem 

obdobju je otrokova učna uspešnost zelo zmanjšana. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., 

Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  
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d) Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami imajo glede na otroke enake kronološke 

starosti pomembno zmanjšano sposobnost komunikacije. Otrok izraža velik zaostanek ali težke 

motnje funkcionalne komunikacije z vrstniki in odraslimi. Večinoma so moteni vsi vidiki 

govora in jezika ter komunikacije: pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in 

fluentnost. Otrokovo razumevanje jezika je lahko omejeno na razumevanje znanih besed in fraz 

v znanih okoliščinah, ki jih uporabljajo osebe iz ožje okolice. Otrok za sprejemanje jezika in 

ustvarjanje jezikovnih konceptov potrebuje veliko konkretnih pripomočkov in 18 skrajno 

poenostavljen način govora. Otrok se govorno ne izraža ali pa je njegov govor za okolico 

nerazumljiv. Lahko ima težave pri prenašanju pomena s kretnjo. Otrok potrebuje logopedsko 

pomoč pri sistematičnem učenju uporabe enostavne nadomestne in dopolnilne komunikacije, 

ki podpira komunikacijo v ponavljajoči se vsakodnevni komunikaciji. (Marinč, D., Burnik, F., 

Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)   

GIBALNO OVIRANI OTROCI  

Gibalno ovirani otroci oz. otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo prirojene ali 

pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Posledično imajo 

težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju. Glede na gibalno oviranost razlikujemo 

otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo.  

a) Otroci z lažjo gibalno oviranostjo imajo težave na področju gibanja, ki se kažejo kot nekoliko 

zmanjšane zmožnosti: hodijo samostojno tudi zunaj zaprtih prostorov, lahko imajo težave pri 

teku in daljši hoji po neravnem terenu ali pri gibanju v skupini oseb; imajo lahko slabše 

ravnotežje in težave pri koordinaciji gibanja; samostojni so pri vseh opravilih, razen pri tistih, 

ki zahtevajo dobro spretnost rok; lahko imajo lažje motnje zaznavanja in občutenja dražljajev 

ter senzomotorične integracije. Niso odvisni od pripomočkov za gibanje, lahko potrebujejo 

manjše prilagoditve izvedbe naloge ali prilagoditve okolja, v katerem izvajajo dejavnost. Za 

izvajanje šolskega dela in pri športu ne potrebujejo fizične pomoči, pri nekaterih oblikah dela 

so potrebne prilagoditve programa in pripomočki (npr. stol, miza, prilagojena pisala, orodje, 

informacijsko-komunikacijska tehnologija). (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., 

Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  

b) Otroci z zmerno gibalno oviranostjo imajo težave na področju gibanja, ki se kažejo kot 

zmerno zmanjšane zmožnosti gibanja – samostojno hodijo znotraj zaprtih prostorov ali na 

krajše razdalje, pogosto je potrebna uporaba pripomočkov za gibanje (posebni čevlji, ortoze, 

bergle), imajo težave na neravnem terenu in stopnicah, kjer so počasnejši, potrebujejo nadzor 

ali oprijemanje.  
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Na srednje in večje razdalje uporabljajo prilagojeno kolo ali voziček za transport ali na ročni 

pogon ali pomoč in nadzor druge osebe. Za vstop v stavbe, pri prehajanju med prostori, pri hoji 

po stopnicah in pri nošenju šolske torbe potrebujejo pomoč druge osebe. Spretnost rok je lahko 

zmerno zmanjšana ali pa je zaradi okvare, delne ali popolne odsotnosti ene roke za funkcijo 

uporabna le ena roka. Otroci imajo lahko zmerne motnje zaznavanja in občutenja dražljajev ter 

senzomotorične integracije. Pri zahtevnejših dnevnih opravilih potrebujejo nadzor ali pomoč, 

za izvajanje dejavnosti potrebuje pripomočke ali prilagoditve izvedbe dejavnosti ali okolja, v 

katerem izvaja dejavnosti. Lahko imajo motnjo kontrole sfinktrov, ki jo obvladujejo sami ali 

pod nadzorom. Pri športu in izvajanju šolskega dela občasno potrebujejo pomoč druge osebe, 

prilagoditve programa in pripomočke (npr. stol, mizo, prilagojena pisala, orodje, informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo). (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik 

Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

c) Otroci s težjo gibalno oviranostjo imajo težave na področju gibanja, ki se kažejo kot zelo 

zmanjšane zmožnosti gibanja. Lahko stopijo na nogi ali s pripomočki hodijo na kratki razdalji, 

vendar hoja ni funkcionalna. Od pripomočkov lahko uporabljajo ortoze in hoduljo. Lahko imajo 

težjo motnjo orientacije, ki jim onemogoča samostojno gibanje med prostori. Za večji del 

gibanja znotraj in zunaj prostorov potrebujejo voziček na ročni pogon, elektromotorni voziček 

ali prilagojeno kolo. Pri tem potrebujejo pomoč. Hoja po stopnicah ni mogoča. Spretnost ene 

ali obeh rok je zelo zmanjšana in pomembno ovira izvedbo grobih in finih gibalnih spretnosti 

rok. Zaradi delne ali popolne odsotnosti ene ali obeh rok, so otroci večinoma odvisni od fizične 

pomoči druge osebe. Pri dnevnih opravilih potrebujejo stalen delni nadzor ali pomoč. Za 

izvajanje dejavnosti potrebujejo pripomočke ali prilagoditve izvedbe dejavnosti ali okolja. 

(Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, 

J., 2015)  

d) Otroci s težko gibalno oviranostjo imajo težave na področju gibanja, ki se kažejo kot povsem 

zmanjšane zmožnosti gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno 

gibanje ni mogoče. Samostojno se lahko gibljejo samo z elektromotornim vozičkom. Imajo 

malo funkcionalnih gibov rok. Lahko imajo zelo hude motnje zaznavanja in občutenja 

dražljajev, orientacije ter senzomotorične integracije. V vseh dnevnih opravilih so odvisni od 

fizične pomoči druge osebe. Lahko se delno hranijo sami in nekoliko pomagajo pri osnovnih 

dnevnih opravilih. Mogoče so posebne prilagoditve hranjenja (sonda, gastrostoma). Pri športu 

in izvajanju šolskega dela potrebujejo stalno fizično pomoč druge osebe, prilagoditve izvedbe 

naloge ali okolja in pripomočke. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik 

Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 
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DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI  

V skupino dolgotrajno bolnih otrok uvrščamo otroke, katerih bolezen ne izzveni najmanj v treh 

mesecih. Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do njenih 

ponovnih zagonov (do ponovnega poslabšanja otrokovega zdravstvenega stanja). Med 

dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, 

revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, psihiatrične in 

nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti. Otroci z motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo ali brez nje spadajo v skupino dolgotrajno bolnih otrok, kadar je opravljena 

celostna in timska diagnostika ter postavljena diagnoza otroškega psihiatra in/ali otroškega 

nevrologa in/ali razvojnega pediatra. Otroka lahko opredelimo kot dolgotrajno bolnega le, če 

ima postavljeno diagnozo zdravnika specialista določenega področja. Diagnoza sama po sebi 

še ni zadostno merilo, da ima otrok posebne vzgojno izobraževalne potrebe in da zato 

posledično potrebuje usmeritev. Za usmeritev je potrebna ugotovitev, da bolezen, zdravljenje 

ali morebitne posledice obojega pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje v vzgojno-

izobraževalnem procesu, na njegovo uspešnost in učinkovitost. Pomoč in prilagoditve pri 

izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa lahko potrebujejo tudi otroci, pri katerih je 

zdravljenje že končano. Zaradi posledic bolezni in zdravljenja namreč še vedno lahko 

potrebujejo pomoč, podporo in prilagoditve, zato jih v takem primeru usmerimo kot otroke s 

posebnimi potrebami. Nekateri otroci z dolgotrajno boleznijo imajo tudi v času vzgojno-

izobraževalnega procesa posebne zdravstvene potrebe (npr. jemati morajo zdravila, si meriti 

vrednosti krvnega sladkorja, potrebujejo vstavitev katetra, prekiniti je treba njihove epileptične 

napade idr.). Posledično otroci potrebujejo izvajanje določenih postopkov oz. pomoč pri 

izvajanju le-teh. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., 

Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA  

Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko 

specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju 

centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. 

Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. 

Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 

usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So 

notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi 
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dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v 

duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi. Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja je potrebno izpolnjevanje vseh kriterijev. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič 

K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  

Kriteriji za opredelitev primanjkljajev na posameznih področjih učenja  

1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 

globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na naslednjih področjih učenja in 

sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa.  

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih področij šolskih 

veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene do te mere, da otroku 

izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

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

in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih zahtev) in/ali 

motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij).  

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

jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij itd.  

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in nevrološke 

motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter psihosocialno 

neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje primanjkljajev na 

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

Skupina motenj je heterogena in vključuje specifične motnje branja (disleksijo), pravopisne 

težave (disortografijo), specifične motnje računanja (specifične aritmetične učne težave in 

diskalkulijo), motnje pisanja (npr. disgrafijo) in primanjkljaje na področju praktičnih ter 

socialnih veščin (neverbalne motnje učenja in dispraksija). Primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja opredeljujejo otrokova močna področja in primanjkljaji. Otrok s primanjkljaji 

ima na nekaterih področjih učenja (branje, pisanje, računanje, pravopis) izrazito nižje 

izobraževalne dosežke, kot bi jih pričakovali glede na starost, razred, sociokulturno okolje in 

raven intelektualnih sposobnosti. Pri opredelitvi je ključno vztrajanje primanjkljajev kljub vsaj 

šestmesečnem izvajanju prvih treh korakov modela odziv na obravnavo – v skladu z zakonom 

o osnovni šoli: prilagoditve metod in oblik dela (notranja diferenciacija in individualizacija), 
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vključevanje v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske pomoči. Za 

premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja in učno napredovanje otrok 

nujno potrebuje empirično dokazano učinkovite oblike specialnopedagoške pomoči, 

psihopedagoške ter druge oblike podpore in pomoči, nujen je tudi otrokov trud. Primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja se pojavijo v obdobju šolanja, vendar pa se izražajo v polni 

meri šele takrat, ko zahteve presežejo posameznikove, na specifičnih področjih omejene 

zmožnosti (časovno omejeni testi, branje in pisanje kompleksnih poročil ob prisotnosti 

časovnih rokov, velika količina obremenitev). Težave vztrajajo, čeprav se v teku razvoja lahko 

kažejo na različne načine (npr. adolescenti z disleksijo usvojijo dekodiranje in število napak se 

zmanjša, vendar pa še vedno berejo počasi in z zavestnim naporom). Primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja lahko diagnosticiramo šele po začetku formalnega poučevanja 

veščin pisanja, branja, pravopisa in računanja; ugotavljamo jih lahko tudi v kasnejših obdobjih 

šolanja in življenja, če imamo dokazila o zgodnjem začetku. Diagnostično ocenjevanje mora 

temeljiti na več virih, pri čemer posamezni podatki ne zadostujejo. Za diagnozo je potrebna 

klinična diagnostična ocena, ki vključuje sintezo ugotovitev posameznikove zdravstvene, 

razvojne, šolske in družinske zgodovine (anamneze) ter različne formalne in neformalne mere 

šolskih veščin in kognitivnih primanjkljajev. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., 

Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

 

OTROCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI  

Čustvene in vedenjske motnje, katerih pogoste posledice so težave v socialni integraciji 

razporejamo v spekter. Praviloma se pojavljajo skupaj s primanjkljaji/ motnjami na drugih 

področjih – npr. motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra idr.. Pri opredelitvi otrok 

in načrtovanju pomoči upoštevamo učinkovanje bioloških, psiholoških, socialnih in okoljskih 

dejavnikov. Medsebojno delujejo neustrezno zadovoljevanje psihosocialnih potreb, doživljanje 

travmatskih izkušenj, šibkosti v delovanju živčnega sistema, slaba kontrola impulzov, 

pomanjkanje strategij spoprijemanja, nizek socialni kapital in drugi neugodni vplivi. Omenjeni 

dejavniki v kombinaciji ali posamično sprožajo, vzdržujejo in oblikujejo otrokove čustvene in 

vedenjske odzive in vplivajo na njegovo psihosocialno delovanje. Usmerjamo otroke, pri 

katerih so spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa in odstopajo od 

razvojno pričakovanih, normativnih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja:  
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1. intenziteta čustvenih odzivov in vedenja presega stopnjo pričakovanega za razvojno obdobje 

ali okoliščine;  

2. vedenje in/ali čustvovanje je nekontrolirano ali iracionalno in se kaže vsaj šest mesecev; 

motnje se pojavljajo v najmanj dveh okoljih (npr. v šoli, doma, v vrstniški skupini, širšem 

okolju);  

3. pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na enem ali več področjih (učni 

uspeh, socialni odnosi, prilagajanje šolskim pravilom, skrb zase);  

4. otrok nima zadosti varovalnih dejavnikov v svojem primarnem in širšem socialnem okolju 

(odsotnost izkušenj dobre povezanosti, doživljanje odklanjanja in zavrnitev).  

Izražajo se v osnovnih skupinah, in sicer kot:  čustvene motnje,  vedenjske motnje ter  v 

kombinaciji obeh - kot čustvene in vedenjske motnje. V razvoju otroka prepoznamo vrsto 

travmatskih dogodkov, pomanjkanje doživljanja uspehov in sprejetosti v socialnem okolju ter 

razvoj obrambnih mehanizmov (zanikanje, projekcije, nadkompenzacije), ki se kažejo v 

simptomih, kot so izogibanje obveznostim, izguba motivacije, samopoškodovanje, izmikanje, 

umikanje, nezaupanje vase in v druge, vdanost v položaj. Ti in drugi čustveni ter vedenjski 

odzivi v kombinaciji z reakcijami okolja vodijo do težav v socialni integraciji. (Marinč, D., 

Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015) 

 

OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI  

Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. motnje na področjih socialne 

komunikacije in socialne interakcije, ki se kažejo kot težave v verbalni in neverbalni 

komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah, pri vzpostavljanju socialnih odnosov, njihovemu 

razumevanju in vzdrževanju; na področju vedenja, interesov in aktivnosti, ki se kažejo kot 

ponavljajoča in stereotipna gibanja, v uporabi predmetov na neobičajen in vedno enak način, 

stereotipen in ponavljajoč govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in 

ritualom, okupiranost z interesnim področjem, ki je lahko neobičajno, ter kot neobičajni odzivi 

na senzorne dražljaje. Primanjkljaji se pokažejo v zgodnjem otroštvu in pomembno vplivajo na 

delovanje na socialnem, izobraževalnem in drugih pomembnih področjih otrokovega 

trenutnega delovanja. Avtistično motnjo opredelimo, kadar so primanjkljaji v socialni 

komunikaciji večji, kot bi jih pričakovali glede na siceršnjo otrokovo razvojno raven. (Marinč, 

D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  
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Lažji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji: otrok ima težave pri 

navezovanju stikov. Neustrezno se odziva na socialne pobude drugih ljudi in lahko kaže 

zmanjšan interes za interakcijo z drugimi. Neustrezno vzpostavlja socialne odnose, kaže se 

pomanjkanje vzajemnosti v komunikaciji, slaba integracija verbalne in neverbalne 

komunikacije ter težave pri prilagajanju vedenja različnim socialnim okoliščinam. Zmerni 

primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji: otrok ima pomembne primanjkljaje 

na področju verbalne in neverbalne socialne komunikacije. Opazno je omejeno vzpostavljanje 

socialnih odnosov in zmanjšano oz. neustrezno odzivanje na socialne pobude drugih. Otrok 

zmanjšano izraža in deli interese in čustva z drugimi, neustrezno vzpostavlja očesni stik. 

Njegova govorica telesa je neobičajna, kaže primanjkljaje pri razumevanju in uporabi gest ter 

težave pri sodelovanju v simbolični igri. Težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni 

interakciji: otrok ima zelo pomembne primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne 

socialne komunikacije, ki povzročajo izrazite motnje v njegovem funkcioniranju. Zelo omejeno 

vzpostavlja socialne odnose in se minimalno odziva na socialne pobude drugih. Ne zmore začeti 

ali odgovoriti na pobudo po socialni interakciji, obrazna mimika in neverbalna komunikacija 

sta odsotni, za vrstnike se ne zanima. (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik 

Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, J., 2015)  

Lažji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti: nefleksibilno/rigidno vedenje 

otroka povzroča odstopanja v funkcioniranju na enem ali več področjih. Otrok ima težave pri 

prehajanju med dejavnostmi. Težave na področju organizacije in načrtovanja ovirajo otrokovo 

samostojnost.Zmerni primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti: 

nefleksibilno/rigidno vedenje otroka povzroča pomembna odstopanja pri prilagajanju na 

spremembe. Otrok je preveč okupiran z interesi in/ali vedenji, ki se pojavljajo tako pogosto, da 

so očitni tudi naključnemu opazovalcu in vplivajo na otrokovo delovanje na več različnih 

področjih. Otrok kaže stisko, če mora svoje vedenje spremeniti oz. prilagoditi zahtevam okolja. 

Težji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti: nefleksibilno/rigidno vedenje 

otroka povzroča zelo pomembna odstopanja pri prilagajanju na spremembe. Otrok je tako 

preokupiran z interesi in/ali vedenji, da to onemogoča njegovo delovanje na več različnih 

področjih. Otrok kaže veliko stisko, če mora svoje vedenje spremeniti oz. prilagoditi zahtevam 

okolja.  (Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., 

…Maček, J., 2015) 
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2.2 POSTOPEK USMERJANJA 

2.2.1 ZAČETEK POSTOPKA USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

� zahteva za uvedba postopka 

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ki na 

prvi stopnji vodi postopke usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja, vložijo starši, zase 

pa jo lahko vloži tudi mlajša polnoletna oseba.  

Vloga mora vsebovati: 

• zahtevo za uvedbo postopka,  

• strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih 

obravnav otroka (to so pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska 

in druga poročila) in  

• poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje.  

Strokovno dokumentacijo lahko predložijo starši, če z njo razpolagajo. Lahko pa  strokovno 

dokumentacijo pridobi Zavod Republike Slovenije za šolstvo sam od ustreznih institucij. V 

kolikor Zavod tega ne more storiti, morajo starši zagotoviti poročila najkasneje v 6 mesecih, od 

dneva, ko jim je bila odločitev o dopolnitvi dokumentacije sporočena. V kolikor tega ne storijo, 

se postopek ne nadaljuje, ker se vloga umakne. 

� predlog za uvedbo postopka 

Najbolj pozitivno za ves proces je, da starši sprejmejo novico o potrebah svojega otroka čim 

bolj umirjeno in se sami odločijo, da vložijo zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja. V kolikor 

se to ne zgodi, se lahko vrtec, šola ali kakšen drug ustrezen zavod odloči in pri Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo poda predlog za uvedbo postopka, katerega obenem vroči tudi 

staršem.  

Vloga mora vsebovati: 

• predlog za uvedbo postopka, 

• poročilo o otroku, ki vsebuje tudi podatke iz dokumentacije, ki se zbira o otroku v 

skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva ali socialnega 

varstva.  
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi: 

• predloga za uvedbo postopka,  

• poročila o otroku,  

• predhodnega mnenja, ki ga pridobi od komisije,  

• razgovora s starši in drugih dejstev in okoliščin odloči.  

V primeru, da ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja in o tem obvesti 

zavod, ki je posredoval vlogo in starše. Če starši v postopku ne sodelujejo oziroma uvedbi 

postopka nasprotujejo, lahko Zavod Republike Slovenije za šolstvo odloči, da se postopek 

usmerjanja uvede, in o tem tudi obvesti pristojni center za socialno delo.  

V kolikor pa Zavod Republike na podlagi poročil in razgovorov ugotovi, da usmeritev ni 

potrebna, to sporoči zavodu, ki je vlogo posredoval  in staršem (vir: Uradni list RS, št. 58/2011, 

22. člen do 40.člen). 

2.2.2  KOMISIJE ZA USMERJANJE 

Člane komisije za usmerjanje prve stopnje imenuje in razrešuje direktor Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo.  

Člane komisije za usmerjanje druge stopnje imenuje in razrešuje minister, pristojen za šolstvo.  

Komisije za usmerjanje podajo strokovno mnenje o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v 

program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: strokovno mnenje) v sestavi treh 

stalnih članov: defektolog, psiholog in zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske 

medicine.  

Komisije za usmerjanje lahko podajo strokovno mnenje tudi v širši sestavi, če je to potrebno 

zaradi vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje in zahtevnosti 

obravnave. O tem odloči predsednik komisije za usmerjanje.  

V komisijah za usmerjanje lahko sodeluje vzgojitelj ali učitelj, ki izvaja vzgojno izobraževalno 

delo z otrokom s posebnimi potrebami, kadar pa se usmerja otroke s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, mora sodelovati predstavnik pristojnega centra za socialno delo.  

Član komisije za usmerjanje prve stopnje ne more biti hkrati član komisije za usmerjanje druge 

stopnje. 



 

 

19 

 

� strokovno mnenje o usmeritvi na prvi stopnji 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in 

izobraževanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve 

stopnje.  

Komisija za usmerjanje prve stopnje izdela strokovno mnenje na podlagi obvezne 

dokumentacije iz drugega in četrtega odstavka 21. člena ali dokumentacije iz drugega odstavka 

22. člena tega zakona, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi 

razgovora z otrokom oziroma pregleda otroka.  

Komisija za usmerjanje prve stopnje mora pred izdelavo strokovnega mnenja pridobiti tudi 

mnenje vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok s posebnimi potrebami vključen, 

o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi 

mnenje drugih ustreznih institucij.  

Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju lahko predlaga usmeritev v ustrezni 

program vzgoje in izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna.  

Strokovno mnenje vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih 

določajo drugi predpisi, če s temi predpisi ni drugače določeno.  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo pošlje strokovno mnenje vlagatelju, če odloča na podlagi 

predloga za uvedbo postopka, pa tudi predlagatelju. Pri tem določi 8-dnevni rok za odgovor, ki 

je lahko podan pisno ali ustno na zapisnik, in začne teči od dneva vročitve strokovnega mnenja.  

Na podlagi odgovora Zavod Republike Slovenije za šolstvo lahko od komisije zahteva 

dopolnitev strokovnega mnenja, dodatno obrazložitev ali pa ponovno obravnavo in na podlagi 

le-tega izda odločbo o usmeritvi.  

Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo odgovora ne prejme ali oceni, da mnenja komisije ni 

potrebno dopolniti, dodatno obrazložiti ali opraviti ponovne obravnave, na podlagi prvotnega 

mnenja izda odločbo o usmeritvi. 
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� odločba o usmeritvi prve stopnje in vsebina 

Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v 

program vzgoje in izobraževanja ali se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.  

Če se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo določi:  

• program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,  

• vrtec, šolo ali zavod, v katerega se otrok vključi,  

• datum vključitve v vrtec, šolo ali zavod,  

po potrebi pa tudi:  

• obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči,  

• pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za 

vzgojo in izobraževanje,  

• občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,  

• zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,  

• rok preverjanja ustreznosti usmeritve in  

• druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona in zakonov s področja vzgoje in 

izobraževanja.  

Ob usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v poseben program vzgoje in izobraževanja, ki ga 

izvaja socialno-varstveni zavod, se izda odločba o usmeritvi v soglasju s pristojnim centrom za 

socialno delo. 

� pritožba na odločbo o usmeritvi 

Zoper odločbo o usmeritvi lahko v roku 15 dni od njene vročitve starši, zase pa tudi mlajša 

polnoletna oseba, vložijo pritožbo.  

O pritožbi odloča minister, pristojen za šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja komisije za 

usmerjanje druge stopnje.  

Strokovno mnenje komisije za usmerjanje druge stopnje ni potrebno, če je pritožba vložena 

zaradi napačno uporabljenega materialnega predpisa, če tak predpis sploh ni bil uporabljen ali 

kadar gre za pritožbo zaradi kršitev postopka. 
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� rok za izdajo odločbe 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo mora izdati odločbo o usmeritvi najkasneje v šestih 

mesecih od dneva uvedbe postopka, ministrstvo, pristojno za šolstvo, pa mora izdati odločbo o 

usmeritvi najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko prejme popolno pritožbo. 

� vročitev odločbe 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo odločbo o usmeritvi, izdano na podlagi zahteve za 

uvedbo postopka, vroči vlagatelju, vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok v času usmerjanja 

vključen, in vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok usmerjen. Če je odločba o usmeritvi 

izdana na podlagi predloga za uvedbo postopka usmerjanja, pa se vroči tudi predlagatelju.  

Odločba, s katero Zavod Republike Slovenije za šolstvo ugotovi, da usmeritev ni potrebna, se 

vroči vlagatelju, če je izdana na podlagi predloga za uvedbo postopka, pa staršem in 

predlagatelju. 

� izvršitev odločbe 

Starši so dolžni vključiti otroka s posebnimi potrebami v vrtec, šolo ali zavod v skladu z 

dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi ni 

določeno drugače.  

Vrtec, šola ali zavod, v katerega mora biti otrok s posebnimi potrebami v skladu z dokončno 

odločbo o usmeritvi vključen, mora otroka s posebnimi potrebami vključiti najkasneje v roku 

15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi ni določeno drugače.  

Če se odločba ne izvrši v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, je vrtec, šola ali 

zavod, v katerega je otrok s posebnimi potrebami v času usmerjanja vključen, dolžan v roku 15 

dni od poteka roka, določenega v prvem ali drugem odstavku tega člena, to sporočiti Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo. 

� preverjanje ustreznosti usmeritve v program 

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

izobraževanja preveriti, v strokovnem mnenju določi rok za preverjanje ustreznosti, ki ne sme 

biti krajši od enega leta in ne daljši od petih let.  
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Če je rok preverjanja ustreznosti usmeritve iz prejšnjega odstavka v odločbi o usmeritvi 

določen, jo Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola 

ali zavod, v katerega je otrok vključen, in mnenja komisije za usmerjanje, preveri.  

Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, 

v katerega je otrok vključen, in mnenja komisije za usmerjanje ugotovi, da je usmeritev 

ustrezna, jo potrdi. Če ugotovi, da usmeritev ni ustrezna, jo spremeni. 

� zahteva ali predlog za spremembo usmeritve 

Vlagatelj ali predlagatelj spremembe usmeritve po predhodni seznanitvi vlagatelja lahko zaradi 

bistvenih sprememb okoliščin zahteva oziroma predlaga spremembo usmeritve v program 

vzgoje in izobraževanja v okviru iste ravni vzgoje in izobraževanja. 

� zahteva za spremembo odločbe v delu, ki določa vrtec, šolo ali zavod 

Vlagatelj lahko zaradi bistvenih sprememb okoliščin vloži zahtevo za spremembo dokončne 

odločbe o usmeritvi le v delu izreka, ki določa vrtec, šolo ali zavod, v katerega je otrok s 

posebnimi potrebami vključen.  

V primeru iz prejšnjega odstavka si mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo pred odločitvijo 

pridobiti od vrtca, šole ali zavoda, v katerega naj bi bil otrok vključen, mnenje o izpolnjevanju 

kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev vrtca, šole ali zavoda. 

� strokovna skupina 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vrtca, šole 

oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in 

drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. 

Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi starši otroka. Strokovna skupina mora med šolskim 

letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi 

potrebami in ob koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in 

izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto. 

� individualizirani program 

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

potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: 
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individualizirani program oz. IP). Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na 

posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih 

področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med 

programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, 

napredovanju in časovni razporeditvi pouka. 

 

Slika 2.1: Postopek usmerjanje otrok 

Komisija I. stopnje

člane določi Zavod za šolstvo

pošlje strokovno mnenje

starši imajo osem dni za pripombe

Zavod izda odločbo o usmeritvi (v 6-ih 
mesecih od uvedbe postopka)

15 dni od vročitve je možna pritožba 

po dokončnosti odločbe se otroka 
vključi v Zavod v roku 15 dni (razen, če 

je odločeno drugače)

vzgojno-izobraževalni zavod izdela IP 
v roku 30 dni vzgojno-izobraževalni 

zavod izdela IP v roku 30 dni

preverjanje ne sme biti krajše od 
enega leta in ne dalše od 5 let

Komisija II. stopnje

člane določi Minister za 
šolstvo
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2.2.1 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Otroku, ki je vključen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, je potrebno izdelati individualiziran program. 

Individualiziran program upošteva vse pravice otroka in mladostnika s posebnimi potrebami, 

zapisane v zakonodaji oz. programski zasnovi. Je orodje, ki pomaga strokovnim delavcem 

voditi otroka v njegovem razvoju in hkrati pregled vseh močnih področij, interesov in potreb 

otroka in mladostnika s posebnimi potrebami ter pričakovanj o njegovem učenju in delu, ki 

se razlikujejo od postavljenih zahtev v programu, v katerega je vključen. Zaradi neskončnega 

števila variacij bio-psiho-socialne strukture posameznikov in njihovega razvoja ni mogoče, 

da obstajata ali bi kdaj obstajali dve identični osebi (Končar, 2003). Vsak posameznik je 

unikaten in zato vsak potrebuje individualiziran pristop.  

Po uvedbi postopka za usmerjanje mora komisija na podlagi lastnih ugotovitev, razgovora s 

starši otroka ter na podlagi pedagoške, specialno-pedagoške, socialne, psihološke, medicinske 

in druge dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih institucij, otroka uvrstiti v ustrezen 

program vzgoje in izobraževanja (Končar, 2003). Vrtec, šola oziroma zavod, ki otroka 

sprejme, mora otroku zagotoviti obseg in način izvajanja dodatne strokovne in druge pomoči, 

zagotoviti kadrovske, prostorske, materialne in druge pogoje v skladu z ZUOPP-1. 

KDO     SODELUJE     PRI     SESTAVI     INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA? 

Po ZUOPP-1 mora vrtec, šola oziroma zavod najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka 

izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja (ZUOPP-1, 36. člen).  

Ravnatelj šole  je tisti, ki določi strokovno skupino, ki bo sodelovala pri pripravi, izvajanju in 

evalviranju programa vzgoje in izobraževanja. Naloga specialnega pedagoga je, da usklajuje 

delo vseh strokovnjakov, ki delajo z otrokom s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. 

Nadvse pomembna člana strokovne skupine sta tudi otrok in njegovi starši.  

M.Končar (2003) meni, da jih je potrebno seznaniti s pomenom oblikovanja 

individualiziranega programa - kaj je individualiziran program, kaj obsega, kako nastaja, kdo 

sodeluje pri oblikovanju, kako bo delo potekalo, zakaj ga otrok potrebuje, kakšna je njihova 

vloga pri oblikovanju, kaj od njih pričakujemo ipd. Starši so otrokovo primarno socialno 

okolje. Otroka najbolje poznajo, zato moramo njihova mnenja, predloge in hkrati tudi želje 

upoštevati. 
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VSEBINA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

Individualiziran program poleg osnovnih podatkov o otroku, starših, šoli in strokovnih 

delavcih, trenutnega funkcioniranja otroka ter dolgoročnih in kratkoročnih razvojnih ciljev, 

vsebuje še: 

• cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

• strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

• potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 

• uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

• izvajanje fizične pomoči, 

• izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

• prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

• časovna razporeditev pouka, 

• veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev (ZUOPP-1, 36. člen). 

 

2.3 DODATNA STROKOVNA POMOČ 

Osebam s posebnimi potrebami je potrebno zagotoviti ustrezno izobraževanje. Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 7. člen) pravi, da se otrokom s 

posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 

lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in 

časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. 

Zakon (ZUOPP-1, 36. člen) členu pravi, da se z individualiziranim programom v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne 

strokovne pomoči za: 

• premagovanje primanjkljajev, 

• izvajanje svetovalnih storitev, 

• izvajanje učne pomoči. 
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Dodatna strokovna pomoč vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v posebni skupini, za otroke, ki so 

usmerjeni v:  

• program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,  

• izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in  

• izobraževalne programe poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega 

izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

2.3.1 OBSEG DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

Komisija z odločbo o usmeritvi določi obseg in način dodatne strokovne pomoči.  

 

• otrokom, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za predšolske otroke in v izobraževalne programe poklicnega in strokovnega 

ter splošnega srednjega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, se z odločbo o usmeritvi dodatna strokovna pomoč določi največ tri ure 

tedensko.  

• gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gibalno oviranim otrokom in otrokom z 

govorno-jezikovnimi motnjami, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi 

določi največ pet ur, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa največ tri ure tedensko dodatne 

strokovne pomoči.  

• dolgotrajno bolnim otrokom, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se ob vseh usmeritvah določi 

največ pet ur dodatne strokovne pomoči. (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični 

pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami)  

• otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrokom z motnjami vedenja 

in osebnosti, ki so usmerjeni v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ tri 

ure, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa največ dve uri tedensko dodatne strokovne 

pomoči. 

 



 

 

27 

 

• Za otroke, ki so bili v postopku usmerjanja v skladu s prvo alinejo 7. člena ali s šesto 

alineo 10. člena Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

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

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03, 93/04 in 97/05) 

usmerjeni kot otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi v program za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se pri preverjanju 

ustreznosti usmeritve dodatna strokovna pomoč za predšolskega otroka določi največ 

tri ure tedensko, za šoloobveznega otroka največ pet ur tedensko in dijaka največ tri ure 

tedensko. 

• poseben 5. člen se nanaša na razširjen obseg dodatne strokovne pomoči za slepe in 

slabovidne in pravi, da »za slepe in slabovidne otroke, ki so usmerjeni v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se 

lahko z odločbo o usmeritvi določi večje število ur dodatne strokovne pomoči, kot je 

določeno v 4. členu tega pravilnika, in sicer v delu, ki se nanaša na premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj: - 1 dodatna ura tedensko za predšolske 

otroke, največ 3 dodatne ure tedensko za otroke v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju izobraževalnega programa devetletne osnovne šole, 1 dodatna 

ura tedensko za otroke v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju izobraževalnega 

programa devetletne osnovne šole in 1 dodatna ura tedensko za dijake v izobraževalnih 

programih poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja. Način 

izvajanja oblike dodatne strokovne pomoči iz prejšnjega odstavka, se glede na stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje, opredeli z individualiziranim programom, izvaja 

pa se praviloma skupinsko v seminarski obliki, v organizaciji zavoda za slepe. (Pravilnik 

o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami) 
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2.3.2 IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

Dodatna strokovna pomoč se za predšolske otroke izvaja v času otrokovega bivanja v vrtcu, za 

učence in dijake pa praviloma v času pouka.  

Ura dodatne strokovne pomoči traja praviloma 45 minut.  

Komisija v odločbi o usmeritvi na podlagi strokovnega mnenja določi: 

• razmerje ur dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na premagovanje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj in tiste dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na učno pomoč,  

• način izvajanja, ki je lahko individualen ali v posebni skupini, v oddelku ali izven 

oddelka, lahko pa tudi delno v oddelku, delno izven oddelka ter  

• izvajalce dodatne strokovne pomoči. To so strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi 

določene pogoje. 

Podrobna opredelitev vrste dodatne strokovne pomoči, dinamika izvajanja ter način izvajanja 

dodatne strokovne pomoči se določi z individualiziranim programom. 
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2.4 TESNOBA 

 

2.4.1 DEFINICIJA TESNOBE 

 

• V Slovarju slovenskega jezika najdemo opisan pojem tesnoba, kot: 

1. neprijetno stanje vznemirjenosti, napetosti zaradi občutka ogroženosti, zlasti brez 

jasnega zavedanja vzrokov, 

2. neprijeten občutek stiskanja, dušenja, 

3. tesnost (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). 

 

• Tesnoba je občutje negotovosti, pričakovanje česa neugodnega, brez stvarnega 

zunanjega razloga, spremljano z vegetativnimi pojavi (npr. pospešen srčni utrip in 

pospešeno dihanje, drhtenje) (Slovenski medicinski slovar, 2014) 

           

• Oseba je anksiozna, ko oceni, da se ni več sposobna soočiti z življenjskimi težavami. 

Gre za bolezensko stanje nemoči, nezaščitenosti. Anksioznost je stanje napetosti, 

zaskrbljenosti in stalnega pričakovanja, da se bo zgodilo nekaj strašnega. Tem občutjem 

oseba ne najde izvora. Izraža z anksiozno reakcijo, s katero se napetost skuša osvoboditi 

preko telesa. (Milivojević, 1999). 

 
 

• Anksioznost je kompleksno, neugodno čustveno stanje tesnobe, bojazni, napetosti in 

nesigurnosti, pogojeno z aktivacijo avtonomnega živčnega sistema. Njen obstoj se 

potrjuje na osnovi introspekcije, fizioloških sprememb in opazovanju vedenja (Petz, 

1992).  

 

• Gre za razmeroma trajen občutek tesnobe, zaskrbljenosti, nelagodja, napetosti. To je 

hkrati trajnejša osebnostna poteza in pa tudi začasno stanje, ki se pojavi samo v 

določenih situacijah (Marentič-Požarnik, 2003). 
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Tesnoba ali anksioznost  je del normalnega čustvovanja. Sicer sodi  med neprijetna čustva, ki 

jih ponavadi spremljajo fiziološke in vedenjske spremembe, podobne spremembam, ki 

spremljajo običajen odziv na stres.  

Kadar določeno situacijo zaznamo kot težavno ali bolečo, to je, ko je stres izrazito negativen, 

naši možgani telesu sporočijo, naj se pripravi za nevarno situacijo. To reakcijo imenujemo "boj 

ali beg" in vključuje pospešeno bitje srca, hitro dihanje, napete mišice, mrzle dlani in stopala, 

nervozen želodec in občutek strahu ali ogroženosti.  

Tesnoba se lahko pojavi postopoma ali nenadno. Traja lahko nekaj minut in je lahko komaj 

zaznavna, ali pa se kaže v obliki paničnih napadov. Če je tesnoba tako močna, da človeka ovira 

pri vsakodnevnih dejavnostih in mu povzroča trpljenje, če tesnoba vztraja, tudi ko nevarnosti 

ni več, če oseba tesnobe ne more kontrolirati oziroma, če tesnoba kontrolira osebo, gre za 

bolezensko tesnobo oziroma anksiozno motnjo.  

Tesnobo, ki moti vsakodnevno delovanje, moramo vzeti resno, pri njenem premagovanju 

pomagati drug drugemu in jo včasih zdraviti, saj vpliva na kakovost življenja in ovira zmožnost 

ter onemogoča osebnostni napredek. (Dernovšek, Tavčar, Orel, Gorše Muhič in Pečenik, 2006)   

Anksiozne motnje so poleg depresije najpogostejše duševne motnje v razvitem svetu. Po 

najnovejših ocenah v Evropskem prostoru za anksioznimi motnjami trpi 41 milijonov ljudi. K 

razvoju anksioznih motenj so zlasti nagnjeni tisti ljudje, ki so perfekcionisti, ljudje, ki imajo 

večjo potrebo po odobravanju s strani okolice, ljudje, ki slabo prenašajo kritiko in imajo močno 

potrebo imeti kontrolo ter tisti, ki se nagibajo k zanemarjanju občutkov, da so pod stresom. 

Anksiozne motnje so značilne tako za odraslo populacijo, kot tudi za otroke.  

Za vse motnje, kjer nastopa tesnoba, so značilna stalna razmišljanja, ki ne pomagajo rešiti 

problema in ne pripeljejo do olajšanja. Osebe precenjujejo nevarnost, ki grozi in podcenjujejo 

možnost rešitve in lastne sposobnosti. Strah je usmerjen v prihodnost, za katero osebe menijo, 

da bo neugodna (kot bi znale napovedati nekaj slabega zase in za bližnje).  
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2.4.2 SIMPTOMI  TESNOBE  

 

Simptomi tesnobe se kažejo v vztrajnem strahu pred socialnimi situacijami z neznanimi ljudmi, 

pretiranem strahu glede številnih dogodkov, aktivnosti ali situacij, v vztrajnem in 

nerazumljivem strahu pred določenim predmetom ali situacijo (letenje, višina, živali), v težavah 

z oteženim dihanjem ali pospešenim utripom srca brez kakšnega očitnega razloga, doživljanju 

pretirane tesnobe v interakcijah z vrstniki, doživljanju občutka zamrznjenosti, povečani 

odvisnosti od odrasle osebe in izbruhih togote ob izpostavljenosti predmetu ali situaciji, ki se 

je oseba boji, pretiranih skrbeh glede kompetentnosti in kakovosti dela, padcu učinkovitosti pri 

delu, zavračanju primernih letom socialnih aktivnosti, pretiranem umivanju, preverjanju stvari 

ali preštevanju, težavah s koncentracijo, razdražljivosti, težavah s spanjem,….  

ZNAČILNOSTI NA PSIHIČNEM PODROČJU  

Občutja tesnobe prevzamejo človeka v celoti. Strah je konstantno prisoten, preplavlja celo telo, 

vendar pa posameznik pri tem ne ve od kod prihaja in zakaj se je sploh pojavil. Ljudje ta občutek 

primešajo z doživljanjem zle slutnje, da se bo zgodilo nekaj hudega njim samim ali pa tistim, 

katere imajo radi. Te slutnje se ne morejo znebiti, nad njimi plava kot zlovešč oblak in jih 

popolnoma paralizira.  

Na psihičnem področju so za pojav tesnobe značilni predvsem:  

• zaskrbljenost ter občutja negotovosti,  

• bojazen, utesnjenost, nemir,  

• nemoč, utrujenost raztresenost, slaba kontrola misli, težave pri osredotočanju, 

• težave pri organizaciji, realizaciji svojih ciljev,  

• nizko samospoštovanje,  

• depresivnost,  

• prepirljivost, 

• težave pri komunikaciji, pri medosebnih odnosih,  

• motnje spanja (težave pri uspavanju, dolžina spanca, nočne more, zbujanja,...), 

• motorična napetost (zateglost mišic vratu, zatilja, ramen),  

• motoričen nemir (težave pri ustalitvi), 

• višja raven opreznosti, previdnosti,  

• sumničav odnos do sebe, sveta v katerem živijo in ljudem, ki jih obkrožajo.  
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TELESNE ZNAČILNOSTI  

Ta oblika izražanja tesnobe je praktično neizbežna, saj so intenzivna občutenja oziroma 

doživljanja le - te vedno spremljana s fiziološkimi in biokemičnim spremembami v organizmu. 

Telesni znaki tesnobe so lahko generalizirani ali pa se omejijo na posamezne organe in sisteme: 

kardiovaskularne, respiratorne, urogenitalne,... Najbolj pogoste oblike pojavljanja so:  

a) SRCE IN OŽILJE  

Najpogostejše so motnje v delovanju srca. Gre predvsem za tahikardijo, katero posameznik 

občuti kot povečano jakost in hitrost srčnega utripa, palpitacije (zavedanje lastnega bitja srca, 

ki nastane zaradi sprememb v hitrosti in ritmu srčnega bitja) in bolečine oziroma stiskanje pri 

srcu. Povečan je tudi krvni pritisk.  

b) DIHALA  

Najpogostejša je dispnoa, ki se pojavlja v različnih oblikah in intenzitetah in sicer od blago 

oteženega dihanja preko astmi podobnih napadov, pa vse do hudih kriz bronhialne astme. 

Nastopi afonija, kašelj, kolcanje, zehanje, plitvo dihanje, čas vdiha prevladuje nad časom 

izdiha, izdih je sunkovit, nepopoln.  

c) PREBAVILA  

Najpogostejša je slabost, bruhanje, želodčni in črevesni krči z bolečinami, driska, povečano 

izločanje sline in suha usta, izguba ali povečanje apetita.  

d) SEČILA IN GENITALIJE 

 Povečano in pogosto uriniranje, bolečine v medenici, genitalijah, težave pri spolnosti.  

e) ŽIVČNO-MIŠIČNI SISTEM  

Tresenje lahko postane tako izrazito, da zaobjame celotno telo, lahko pa se kaže le kot mišična 

napetost. Posameznik je napet ter rigiden že v sami drži in izrazu obraza.  

f) SENZITIVNO-SENZORIČNI SIMPTOMI  

Gre predvsem za šumenje v ušesih, srbenje, potenje, motnje ravnotežja, povečano občutljivost, 

neobičajne občutke, motnje vida in vrtoglavice. 

Telesni simptomi, ki se kažejo pri tesnobi, niso značilni samo zanjo, ampak tudi za vse ostale 

emocije. Noben simptom sam po sebi ni zanesljivo merilo tesnobe, so pa dobri indikatorji 

intenzivnosti emocionalnih reakcij. Ne moremo pa samo na njihovi osnovi sklepati kvaliteto 

čustvenega doživljanja. Le - ta lahko najbolj zanesljivo sklepamo tako, da upoštevamo tudi 

introspektivne izjave osebe ter opazujemo njeno vedenje. 
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2.4.3 VZROKI ZA RAZVOJ TESNOBE in DEJAVNIKI TVEGANJA 

  

Pri posamezniku se prepletejo različni dejavniki, in sicer:  

1. dejavniki, ki ga napravijo bolj dovzetnega za razvoj tesnobe – prisotni so dosti pred razvojem 

tesnobe: prirojena nagnjenost, tesnoba v družini, zgodnje izkušnje, kronične telesne bolezni, 

2. dejavniki, ki tesnobo sprožijo – prisotni so tik pred nastankom tesnobe: različni neprijetni 

dogodki in situacije v okolju, zdravstvene težave, izgube, 

3. dejavniki, ki tesnobo vzdržujejo – včasih so enaki dejavnikom pod 1 in 2, dodatno pa se 

pridružijo še težave, ki nastanejo zaradi tesnobe same, ko oseba slabše rešuje težave in se težje 

znajde.  

Vzroke tesnobe poskušajo razložiti mnoge teorije, vendarle pa kot pri številnih drugih 

psiholoških pojavih tudi pri tesnobi še ni popolnega vzrokov (Kocmur, 1999, v Kozina, 2016).  

V splošnem velja, da tesnoba nastane, ko organizem zazna nevarnost, ki se lahko pojavi v 

zunanjem okolju, ali pa je zaznana nevarnost posledica posameznikovega specifičnega 

procesiranja informacij (Kabza in Meyendorf, 1998, v Kozina, 2016).  

Tesnoba je rezultat kompleksne interakcije generičnih, bioloških, razvojnih, socioekonomskih 

in drugih faktorjev.  

Prevladujejo predvsem tri teorije, ki skušajo pojasniti, kako ti faktorji vplivajo na pojav te 

motnje:  

IZKUSTVENA TEORIJA  

Ljudje se lahko naučijo strahu na podlagi prejšnje neprijetne izkušnje, kot je npr. doživljanje 

poniževalnih, nasilnih situacij. Podobne izkušnje, ki sledijo, samo še dodatno povečajo strah.  

KOGNITIVNA TEORIJA  

Ljudje verjamejo ali predvidevajo, da bo končni rezultat neke situacije za njih škodljiv ali 

poniževalen. To se dogaja predvsem takrat, kadar so starši v odnosu do svojega otroka preveč 

pokroviteljski in ga nenehno opozarjajo na stvari, ki bi se lahko zgodile.  
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BIOLOŠKA TEORIJA  

Nekatere raziskave namigujejo, da globoko v možganih leži struktura, ki služi kot 

komunikacijska centrala. Ko zazna prisotnost ogroženosti, sproži odgovor v obliki strahu ali 

zaskrbljenosti. Ravno tako skladišči emocionalni spomin in lahko igra vlogo v nastanku 

tesnobe. Otroci tesnobnih staršev so veliko bolj nagnjeni k razvoju tega pojava kot ostali otroci, 

kar lahko razložimo z genetskim faktorjem, vplivom staršev ali obojim. Ljudje smo različno 

občutljivi in tako so nekateri celo življenje bolj ali manj tesnobni, drugi pa jo doživijo naenkrat. 

Doživijo jo lahko povsem spontano ali pa kot posledico nekega bolečega dogodka. Težko je 

trditi, da ima tesnoba ali telesne ali psihološke vzroke. Najlaže jo je razumeti oziroma definirati 

s kombiniranjem ustrezne dispozicije in sprožilnega dejavnika. Vselej pa so prisotne 

biokemične spremembe v možganih, ki so lahko posledica genetskih vzrokov, življenjskih 

izkušenj ali kombinacije obojega. 

 

2.4.4 REAKCIJE NA TESNOBO IN POMOČ 

 

Tesnoba je popolnoma normalna reakcija na dejansko ali grozečo nevarnost. Naše telo 

avtomatizirano odreagira. Primer je kašelj: v kolikor nam pride tujek v dihalno pot, nas sili 

h kašlju, saj tako pomagamo odstraniti vzrok.  Tudi tesnoba nam pomaga ubežati trenutni 

nevarnosti ali se izogniti prihodnji. 

F.Wilks (2001) opisuje štiri različne načine odzivanja na tesnobno stanje:  

 

• z ohromelostjo  

 

Osebe, katere tesnoba ohromi, se bojijo reagirati, hkrati pa občutijo strah pred tem, kaj bo, 

če ne bodo reagirali. Ostanejo ujeti v življenjskih situacijah, misleč, da se stvar ne bo 

zgodila, če bodo ostali na določeni točki oziroma če ne bodo reagirali. 

 

• z begom  

 

Oseba, ki reagira na ta način, vedno beži od ene stvari k drugi, je brez obstanka. Za svoj 

beg vedno najde opravičilo, ki lahko zveni presenetljivo razumno. V nekaterih situacijah je 

beg sicer nujen in opravičljiv, vendar pa ne sme postati običajen obrambni mehanizem, ko 

se pojavi problem. 



 

 

35 

 

 

• z napadom  

 

Določene osebe ob občutju tesnobe napadejo. Kolektivna tesnoba v eni državi lahko povzroči 

napad na drugo - kar vodi v vojno (Wilks, 2001). Oseba, ki tesnobo izraža s takšnim 

obrambnim mehanizmom ima težave v partnerskih odnosih, v službi, pri timskem delu. Zgodi 

se tudi, da napad usmeri nase, kar v končni točki pripelje do depresije in slabe samopodobe. 

• s podrejanjem  

 

Eden od možnih obrambnih mehanizmov pri občutju tesnobe je tudi podreditev. Takšna oseba 

se odklanja boriti za to, kar si resnično želi zaradi strahu, da se želeno ne bo uresničilo. Če ta 

mehanizem prevlada v vseh situacijah, lahko vodi v pasiven ali mazohističen odnos do življenja 

in prepričanje, da sploh nima druge izbire.  

Vsakega posameznika sicer ne moremo strogo uvrstiti v opisane tipe reagiranja, kajti naše 

vedenje je sestavljeno iz različnih delov odzivanja - pač odvisno od situacije. Dobro pa je 

ugotoviti, katere vrste tesnobe izzovejo določene vrste mehanizmov.     

Napačno je prepričanje, da je tesnoba posledica človekove šibkosti in da bi jo z močno željo 

ter voljo lahko premagali. Tesnobni bolniki ne morejo prisiliti samih sebe, da bi se počutili 

bolje. Kljub temu da se zavedajo nesmiselnosti svojih strahov, se jih ne morejo znebiti. Pomoč 

tem bolnikom pa je zelo pomembna, saj jih njihova motnja lahko pomembno ovira v življenju.     

Proti tesnobi se borimo na različne načine: 

• pomembno je znižati raven tesnobe, ki je moteča. Izvaja se dejavnosti, ki zmanjšujejo 

tesnobo: sproščanje, sprehod, pogovor, izrekanje podpore,…  

• pomaga svetovanje in usmerjanje v iskanje rešitev iz nastalega stanja. Ni priporočljivo, 

da se oseba izogiba stikov z ljudmi in se zapira vase. Ljudje, ki se skupaj znajdejo v 

podobni situaciji, si lahko med seboj izkazujejo največ podpore. Izogibanje stvarem, 

katerih se bojimo, samo še veča strah pred njimi,    

• dolgotrajnejše tesnobe zdravimo z medikamenti. Z antidepresivi, ki ne povzročajo 

odvisnosti in tolerance, njihov poln učinek pa se razvije po 3 do 6 tednih rednega 

jemanja. Anksiolitiki in uspavala delujejo nekaj ur, odsvetujemo pa redno jemanje dlje 

kot 6 tednov, ker se razvije odvisnost.  
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2.5 STARŠEVSTVO 

 

Za področje vzgoje in starševstva je napisano zelo veliko literature. Literatura opisuje in daje 

nasvete za čas nosečnosti, vzgoje, odraščanja otroka in drugo. V literaturi piše, kako naj se 

vedemo in kako naj odreagiramo. Ko to beremo, se nam zdi vse tako enostavno. Toda v praksi 

se velikokrat izkaže, da teorija ne drži ali pa je teoretično znanje težko udejanjiti.  

 

Eden večjih problemov današnje družbe je ta, sta pravni in normativni sistem v temelju še 

vedno zgrajena okrog jedrne družine, ki jo lahko razdre le smrt (Goody, 2003). Pravi, da se 

pravni sistem sicer prilagaja, predvsem porastu enostarševskih družin, vendar je ideološki 

problem ta, da celo danes večina ljudi pričakuje, da bodo zakoni trajali večno.  

Goody (2003) piše, da je v zahodnoevropskem prostoru pričakovan format družine, ki vsebuje 

vlogo matere, očeta ter enega ali več otrok. Pomembno je tudi to, da poleg obliko tvornosti 

predvideva tudi vlogo matere kot gospodinje in poslovne ženske hkrati, vlogo očeta kot 

preskrbovalca ter otroka kot zdravega in marljivega.  

Stres, ki je povezan z razliko med dejanskim in idealom je nekaj, kar je zmeraj prisotno v 

vsakem družinskem sistemu. Strokovnjaki morajo upoštevati in razumeti situacijo tudi v tej 

luči, saj so še posebej odstopanja, v katerih nastopajo otroci, čustveno zelo naporna (Goody, 

2003). Starš, katerega otrok ima takšne posebne potrebe, da je potrebna odločba o usmeritvi in 

dodatni strokovni pomoči, prav gotovo tudi, zaradi pričakovanj okolice, čuti pritisk in se 

spopada s tesnobo.   

Starševsto otroka s posebnimi potrebami  

Starši otrok s posebnimi potrebami se morajo spopasti tudi z diagnozo otrokovih posebnih 

potreb. In tu se pojavijo krize staršev, ki gredo od rojstva takega otroka naprej skozi vse 

življenjske krize, ki se pojavljajo v procesu. Grunewald in Cunningham navajata štiri faze tega 

procesa (Kesič, 2010): 

• faza šoka, stresa in žalovanja, v kateri se pojavi zmedenost, zanikanje 

resničnosti, dezorganizacija, težko obvladujejo čustev in vedenja in lažno 

upanje, 

• faza občutkov krivde, razočaranja, samoobtoževanja, negotovosti, strahu in 

upanja, 

• faza sprejemanja otroka kot takega in objektiven pogled na otrokove posebne 

potrebe, 

• prehajanje krize in realno razmišljanje o prihodnosti, 
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V zadnji fazi se družinsko življenje umiri in ustali, starši pa poiščejo ustrezno vzgojno 

izobraževalno pomoč. V tej fazi se lahko pojavi tako: 

• zanikanje dejanskega stanja  

Starši, ki zanikajo dejansko stanje, pretiravajo pri preizkušanju različnih metod in se 

pogosto agresivno odzivajo do strokovne ekipe. 

 

• pasivnost 

Pri pasivnosti pa se vdajo v usodo in pomoč zavračajo (Kesič, 2010). 

 
 

2.5.1 VLOGA STARŠEV PRI IZOBRAŽEVANJU 

 

Družina je najbolj preprosta in naravna človeška skupnost oziroma celica. Otrok v njej živi in 

dela ob stalni pomoči družine in v tesnih čustvenih vezeh, ki vladajo med njimi. Družina je za 

otroka prva šola za življenje; zanj je družina svet v malem (Lepičnik Vodopivec, 1996, v 

Zupanc Grom, 1999). 

Raziskave o povezanosti med šolo in starši glede izobraževanja otrok so pokazale pozitivne 

učinke na otroku, na družini in šoli. Pomembno je le, da učitelji in starši povezano, nepretrgoma 

podpirajo in spodbujajo otrokovo učenje in razvoj (Kalin, 2008). Kot pravita Henderson in 

Berla (1994, v Kalin, prav tam) najustreznejši napovedovalec učenčevih šolskih dosežkov ni 

finančni ali socialni položaj družine, ampak koliko je otrokova družina sposobna: 

• oblikovati družinsko okolje, v katerem spodbuja/podpira učenje, 

• izražati visoka (toda realna) pričakovanja glede otrokovih učnih dosežkov in prihodnje 

kariere, 

• se vključevati v otrokovo izobraževanje v šoli in skupnosti. 

 

Sodelovanje šole, učenca in staršev prinaša mnoge prednosti. Prednosti za otroka so, da si bolj 

prizadeva za dosego čim boljših učnih rezultatov, rednejši je pri opravljanju domačih nalog in 

pri prisotnosti v šoli, poveča se mu samozavest, pokaže znake višje zastavljenih ciljev, poveča 

se njegova samodisciplina in motivacija za šolsko delo. J. Kalin (2008) pravi, da se pozitivno 

stališče otroka do šole pogosto kaže v izboljšanem vedenju v šoli in v manjšem deležu 

disciplinskih težav.  
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Prednosti za starše pa so seveda, bolj ko so starši povezani z otrokom, več ko se družijo in 

pogovarjajo z njim, občutljivejši postajajo za njegove intelektualne, čustvene in socialne 

potrebe. Starši tako pridobijo samozavest in bolj zaupajo svoji sposobnosti odločanja. Z 

razvojem otroka se pri njih poveča zanimanje za spodbujanje pozitivnega, istočasno pa upada 

težnja po kaznovanju otroka. Pozitivno je tudi, da se poveča razumevanje učiteljevega dela in 

šolskega kurikuluma. Ko so starši seznanjeni s tem, kaj se otrok uči v šoli, so tudi bolj 

pripravljeni dejavno sodelovati pri delu z otrokom doma. Izboljša se tudi pogled staršev na šolo 

in oblikuje se večja povezanost ter pripadnost šoli (Kalin, 2008). 

A.Merljak Bratuš (1996) omenja tri ravni oblikovanja (vzgajanja) otroka in vzpostavljanja 

tipičnih odnosov, ki se jih mora otrok naučiti, do sebe in okolja. Mednje spadajo dom, šola, 

družba oz. okolje.  

In če izpostavimo kaj predstavljajo starši učencu:  

1. Otroku nudijo varnost, zavetje, ljubezen, sprejetost in spremljanje, 

2. Iz tega raste občutek gotovosti, zaželenosti, rastejo zavest, pripadnost in pozitivna 

samopodoba. 

 

Dom – otrok mora čutiti, da ima ob sebi starše, da so na njegovi strani, čeprav mu postavijo 

določene zahteve, izrečejo nekateri prepovedi (Merljak Bratuš, 1996).  

Starši morajo dati otroku vedeti, da je sprejet, spremljan, zaželen in ljubljen. Na ta način se bo 

lažje povezal in poiskal pomoč, ko bo naletel  na težave. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, 

da se bo začel zapletati v lasten klobčič težav, za katere pa sam, žal, ne bo vedel vzroka. Na 

podlagi tega kmalu začne izgubljati voljo, zanimanje, ker pred sabo enostavno ne vidi nekega 

pozitivnega cilja.  
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2.5.2 NAČELA SODELOVANJA S STARŠI 

 

Strokovna komisija (Strokovna skupina pri uradu za razvoj šolstva, 2008) je pripravila skupek 

strategij in ukrepov pomoči otrokom z učnimi težavami, kajti sodobni pristopi sedaj pomoč 

zastavljajo širše: upoštevajo se celovita učenčeva osebnost, njegove vsakdanje življenjske 

razmere v šoli in doma ter življenjska perspektiva.  

Za mojo raziskavo je najbolj zanimivo in pomembno: NAČELO PARTNERSKEGA 

SODELOVANJA S STARŠI. 

Za učence s težavami pri učenju je odnos med šolo in domom oziroma učitelji in starši še 

pomembnejši in odločilnejši kot za njihove vrstnike. V prizadevanjih za dobro sodelovanje s 

starši oziroma družinami je treba preseči odnos iskanja krivde drug pri drugem za učenčeve 

težave in učni neuspeh, pretežno enosmernega posredovanja informacij, izkušenj in nasvetov 

ter ga nadomestiti z izvirnim delovnim projektom odraslih za otroka skupaj z njim. Šolski 

strokovni delavci (učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi idr.) to najbolje 

opravijo takrat, ko s starši vzpostavijo delovni odnos, da bi skupaj z njimi in njihovim otrokom 

odkrivali in raziskovali težavo ter določili potrebne korake prilagajanja in reševanja. Učenci in 

njihovi starši tako soustvarjajo dobre rešitve za otroka. Starši sodelujejo tudi pri vrednotenju 

učinkov pomoči (Strokovna skupina pri uradu za razvoj šolstva, 2008). 

 

Sodelovanje med šolo in starši učenca, ki prejema dodatno strokovno pomoč se mora zagotovo 

nanašati na to načelo. Potrebno je vzpostaviti pozitiven in iskren odnos. Zaposleni v šoli se 

morajo potruditi in razumeti negotovost staršev in včasih tudi obtoževanje. S pravim pristopom 

bodo lahko vzpostavili kvalitetno delovno okolje, zmanjšali bodo tesnobo pri starših in 

zagotovili ustrezno sodelovanje tudi med učencem in starši doma.  

Učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi, prostovoljci in vsi drugi morajo pri 

svojem delu z učenci pri vseh oblikah pouka in drugih dejavnostih upoštevati tudi naslednja 

načela pomoči učencem z učnimi težavami: 

NAČELO CELOSTNEGA PRISTOPA pomeni, da pomoč zasnujemo celostno. Ne usmerimo 

se samo v odpravljanje posameznih primanjkljajev, ampak tudi v raziskovanje, ozaveščanje in 

spreminjanje učnega okolja (npr. organizacije pouka, dnevne rutine, metod in oblik dela z 

učenci, …). 
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NAČELO INTERDISCIPLINARNOSTI  temelji na dobrem sodelovanju med različnimi 

strokovnjaki na šoli. Na področju posebnih potreb je zelo pomembna strokovna izmenjava 

znanj in izkušenj. 

NAČELO ODKRIVANJA IN SPODBUJANJA MOČNIH PODROČIJ zagotavlja odkrivanje 

učenčevih močnih področij, zmožnosti, nadarjenosti in interese. Tako se jim pomaga pri 

vztrajanju in motivaciji. 

NAČELO UDELEŽENOSTI UČENCA, SPODBUJANJA NOTRANJE MOTIVACIJE IN 

SAMODOLOČENOSTI je temeljnega pomena, kajti spodbuja učenčevo notranjo motivacijo 

za učenje, delo, pripadnost k skupnosti, razvijanju samostojnosti . S tem načelom se borimo 

proti učenčevi pasivnosti.  

NAČELO AKCIJE IN SAMOZAGOVORNIŠTVA razvija učenčevo poznavanje svojih 

lastnosti, ključnih oviranosti, vzgojno-izobraževalnih potreb in načinov učinkovitega učenja ter 

vse to spremeniti v dejanja. 

NAČELO POSTAVLJANJA OPTIMALNIH IZZIVOV pomeni dogovarjanje o realnih, 

dosegljivih ciljih. Vse to poveča motivacijo in realno možnost uspeha. 

NAČELO ODGOVORNOSTI IN NAČRTOVANJA je povezano predvsem z načrtovanje 

dolgoročnih ciljev in se nanaša na individualni delovni načrt, ki ga ustvarjamo skupaj z 

učencem. Vsi strokovni delavci, starši in učenec sam odgovorno opravijo svojo nalogo in skupaj 

sestavijo program.  

NAČELO VREDNOTENJA zagotavlja spremljanje uspešnosti in vrednotenje učenčevega 

napredovanja. Na podlagi evalvacijskih ocen ugotavljamo ali in kako uspešna je bila posamezna 

oblika pomoči in na tej podlagi načrtovati novo ali intenzivnejšo pomoč. 

NAČELO DOLGOROČNE USMERJENOSTI pa zagotavlja učencu pomoč za celotno 

življenjsko obdobje, ne zgolj obdobje šolanja. Iščejo se optimalni načini premagovanja težav 

ali kompenziranje le teh, tako da se zagotovi kakovostno življenje kljub primanjkljaju oziroma 

težavi.  
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2.5.3 TESNOBA , STARŠEVSTVO in OTROK Z DSP  

 

Živimo v času, ko kar naprej poslušamo, da živimo v dobi tesnobe.  

R. Salecl (2007) piše o tem da smo obkroženi z novicami o prihajajočih katastrofah, ljudje 

čutimo tesnobo glede svoje eksistence, gospodarska kriza je pustila svoj pečat, odkrivajo nove 

viruse in bakterije, grozijo nam številne vojne. 

Nekako so pričakovanja od okolice, da bo posameznik bil sposoben tesnobo nadzorovati in se 

je na koncu tudi znebiti. Pozabili pa smo, da je tesnoba del normalnega čustvovanja. Res je, da 

sodi med neprijetna čustva, ki jih ponavadi spremljajo fiziološke in vedenjske spremembe. 

Najbolj pomembno pa je to, da tesnoba vpliva na kvaliteto vsakodnevnega življenja.   

In čeprav se na prvi pogled zdi, da je obdobje tesnobe povezano predvsem z nevarnostjo 

terorističnih napadov in novih bolezni, naj spomnimo, da raste tesnoba iz spremenjene zaznave 

subjekta samega sebe, pa tudi iz spremembe njegovega položaja v širši družbi (Salecl, 2007). 

Še posebej starševstvo se kaže kot izvor tesnobe, saj starši pogosto čutijo, da jim je pri vzgoji 

otrok spodletelo (Salecl, 2007). 

A.Bučer (2012) v svoji knjigi lepo opiše kako se je znašla v svetu, kjer ti povedo, da je tvoj 

otrok drugačen, poseben, da potrebuje pomoč in kakšna občutja so jo prevevala.  

…Obsedim v garderobi, ruši mi se svet. Duši me v prsih, plameni mi žgejo prsni koš, bolščim v 

daljavo in čakam. Šok mi hromi telo, moj razum se izklaplja, organizem blokira vse funkcije 

telesa in preusmeri zadnje kaplje krvi v male možgane. Vdih – izdih – vdih, izdih…srce še 

deluje…še sem tu. Toda kje sem pravzaprav?  

Sedim in ne čutim ničesar več, histerične mame že dolgo ne slišim več.  

Sinu sem stala ob strani, a pozabila sem nase. 

…in nemir me je prevzel tako močno, da sem nezavedno začela korakati po garderobi gor in 

dol, pa po diagonali, vznemirjena in napeta od skrbi. Ko je učiteljica stopila predme in me 

povabila v razred, sem bila že potna in zaskrbljena do konca (Bučer, 2012). 

Že večkrat je bilo omenjeno, da je občutenje tesnobe normalno čustvo. Prav tako je 

pričakovano, da starševstvo s sabo prinese mnoga vprašanja in skrbi. Normalno je, da 

razmišljamo o otrokovi šolski uspešnosti. Pomembno je le, da najdemo pravo mero.  
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A. Zarnik Horvat (2012) pravi, da mame svojo tesnobo izražajo z vedenjem doma in v službi, 

pa tudi pri starševstvu in vzgoji. Tesnobna mama je zelo v skrbeh za svojega otroka, ker jo je 

strah zanj.  

Tako, da tesnobna mama že za dojenčka pretirano skrbi. Preveč se obremenjuje s tem, da ne bo 

lačen, da bo suh in previt ter da bo čist. Ampak dojenček bo občutil njeno tesnobo in bo ves  

jokav in siten. Iz lastnih izkušenj vem, da se strah še poveča, ko začne otrok hoditi. Okolica se 

spremeni v okolje polno nevarnosti in nesreča se lahko zgodi na vsakem koraku. Tesnobna 

mama ga bo zaradi lastne stiske omejevala, opozarjala, da tja ne sme, ker bo padel in se udaril, 

naj pazi, kako pleza, teče, se premika. 

Ko bo otrok šel v šolo, jo bo skrbelo, ali je tam z njim vse v redu, ali se znajde med sošolci, 

kako se umiri pred testom, kako mu gre ustno preverjanje znanja. Lahko bo od njega zahtevala 

več, kot dejansko zmore. Pogosto ga bo klicala in preverjala, kako je. (Zarnik Horvat, 2012). 

Pričakovano je, da se bo občutek tesnobe zmanjšal, ko bodo starši ugotovili, da se otrok v šoli 

dobro počuti, da je vse v redu. Kaj pa se zgodi, če nastopijo težave? Zelo pomembno je, da se 

strokovni delavci na ustrezen način pogovorijo s starši in poskušajo poiskati skupen jezik.  

Starši, ki imajo otroke s posebnimi potrebami precej tesnobno spremljajo njegove prve korake 

v šolo.  

Ob vstopu otroka v šolo se poveča občutek strahu in skrbi. Mamica Stephanie piše o 

stopnjevanju strahu do te mere, da je doživljala panične napade, če je le zagledala številko 

svetovalne delavke na svojem mobilnem telefonu. Njena tesnoba jo je tako močno ovirala v 

vsakdanjem življenju, da je poiskala zdravniško pomoč. Sedaj pravi, da hodi na terapije, da si 

pomaga z medikamenti in vsem sporoča: «Niste sami.« (Stephanie O., bd)  

Starši otroka z dodatno strokovno pomočjo pravijo, da je včasih že predšolsko obdobje precej 

stresno. Primerjanje otroka z vrstniki in nenehno razmišljanje o tem, kako naj otroku 

pomagajo, velikokrat sproži neprijetne občutke tesnobe. Priznavajo, da je z leti lažje, da je 

nadvse pomembno pozitivno sodelovanje s šolo, kar individualni načrt tudi omogoča. Pravijo 

tudi, da je dodatna strokovna pomoč njihovim otrokom v veliko pomoč.   
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2.5.4 NASVETI, KI JIH MORA SLIŠATI IN UPOŠTEVATI VSAK STARŠ  

Starševstvo samo po sebi je zagotovo vsakodnevni izziv, za starševstvo otroka s posebnimi 

potrebami pa lahko trdimo da je še težji zalogaj. V to kategorijo sodi tudi starševstvo otroka 

z dodatno strokovno pomočjo, saj od starša zahteva večjo angažiranost v otrokovem procesu 

izobraževanja, več prilagajanja, razumevanja in kompenziranja. V članku 20 Things Every 

Parent of Kids with Special Needs Should Hear (Clayton, D.,bd) avtorica  nagovori starše 

otrok s posebnimi potrebami. Nasveti se lahko dotaknejo in nanašajo čisto na vse starše, tudi 

na starše otrok z dodatno strokovno pomočjo:  

1. NISTE SAMI Obstajajo ljudje s podobnimi izzivi, s katerimi se tudi vi soočate. Poiščite 

jih. Ti ljudje lahko postanejo čudoviti prijatelji, v težkih trenutkih pa drug drugemu nudite 

oporo.  

2. TUDI STARŠI ZASLUŽIJO RAZVAJANJE Skrb za otroke vsak dan je vaš način 

življenja. A kljub temu še vedno potrebujete in si zaslužite, da drugi kdaj poskrbijo za vas. 

Tudi če to pomeni, da vsake toliko časa poprosite prijatelje in sorodnike za varstvo in si 

privoščite masažo, sprehod, karkoli, kar vam daje občutek, da ste nekaj posebnega.  

3. NISTE POPOLNI IN TO JE SPREJEMLJIVO Nihče ni popoln. Vsi delamo napake. 

Lahko se vrtimo v začaranem krogu samoobtoževanja in razočaranosti nad samimi sabo, 

lahko pa se poberemo in gremo naprej. Tudi če se zaradi napake požrete, situacije ne boste 

spremenili, zato se poskusite premakniti naprej, novim izzivom naproti. 

4. STE PRAVI SUPER JUNAK Vsak dan se spopadate in premagujete ovire, ki bi se drugim 

staršem (kaj šele vsem drugim ljudem) zdele nepremagljive. Obvladujete njegove vzpone 

in padce. Spodbujate ga, da dela stvari, za katere potrebuje ogromno motivacije. In pri 

vsem tem ohranjate zdravo pamet. Ste učitelj, terapevt, zdravnik, prijatelj in zaupnik.  

5. UČENJE JE IGRA Stremeti je potrebno k temu, da najdemo načine, da otroku tudi 

najzahtevnejše vaje ali naloge, ki bi se jim sicer upiral, predstavijo kot zanimivo igro. 

Poiskati in prilagoditi je potrebno dejavnosti in načine poučevanja.  

6. IGRA JE UČENJE Izkoristimo okolico in dejavnosti in skozi igro naučimo otroke 

nekaterih aktivnosti, dejstev, operacij. Skozi športne igre, miselne igre, družabne igre, … 

lahko otroku močno približamo učenje. Otrok lahko od njih odnese precej več kot le 

zabavo. 
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7. VZEMITE SI ČAS ZA UŽIVANJE S SVOJIM OTROKOM Vsi starši ste zelo zaposleni 

in pogosto primanjkuje časa. A čeprav je vse v vašem urniku pomembno, je pomembno 

tudi, da si vzamete čas za igro, smeh in uživanje z vašim otrokom. Berite mu, crkljajte se 

z njim, počnite z njim to, kar mu je pomembno. Ustvarite spomine. 

8. in 9. SPREJETI BOSTE MORALI POMEMBNE ŽIVLJENJSKE ODLOČITVE IN 

VEDNO NE BOSTE IMELI PRAV Pred vami so gotovo pomembne odločitve. Zaupajte 

si, da delate vse v svoji moči v dobro svojega otroka ter da boste dali vse od sebe. Kljub 

temu bo kakšna odločitev napačna, ne glede na število neprespanih noči in prebranih knjig.  

10. NAUČITE SE ODPUŠČATI SEBI Nima smisla, da se nenehno krivite in obtožujete. 

Včasih enostavno ni pravega odgovora in načina. Niste vi krivi. 

11. BITI STARŠ JE TEŽKO. BITI STARŠ OTROKA Z DODATNO STROKOVNO 

POMOČJO ŠE TEŽJE Zagotovo se vam poraja še več vprašanj, potrebujete še več 

informacij in otrok zahteva še več vašega časa in energije. 

12. VZGOJA OTROKA Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO JE KOT MARATON Za 

tistega, ki želi zmagati na maratonu ni odmorov. Toda vaš maraton se ne bo končal že čez 

nekaj ur, ampak se bo nadaljeval še dolga leta. Zato ne pozabite, da vam ni potrebno 

zmagati – dovolj je, da pridete do cilja. Zato tecite maraton, a kot tisti, ki se spotoma 

ustavi, na kratko spočije in prigrizne. Podarite si trenutke, ko boste sami zase, tudi če so 

kratki. 

13. NE IZGUBITE SAMEGA SEBE Ne pustite, da bi otrok z dodatno strokovno pomočjo 

preoblikoval vašo identiteto. Da ste starš otroka s težavami v šoli, je del vaše identitete, 

toda naj ne postane vaša celotna identitete. Ko vse svoje življenje, socialne stike in delo 

osredotočimo na svojega otroka in njegove potrebe, zlahka izgubimo samega sebe. Zato 

poiščite stvari v vašem življenju, v katerih uživate - kozarček vina, konjiček, kratko 

razvajanje … 

14. OHRANITE SMISEL ZA HUMOR Predvsem je pomembno, da ohranite pozitivno 

razmišljanje in pogled na težave. Ne vzemite vsega smrtno resno in se nasmejte. Vsak dan 

znova.  

15. SLAVITE MALE USPEHE Veselite in hvalite se z dosežki vašega otroka, ki so za druge 

morda majhni, zanj pa ogromni! Otroci z dodatno strokovno pomočjo imajo lasten tempo. 

Mnogo veščin se naučijo kasneje in za to potrebujejo več vloženega dela. Za katerikoli 

mejnik že gre – delite ga s tistimi, ki imajo radi vas in vašega otroka. 
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16. NE PUSTITE SE DRUGIM STARŠEM Ne dovolite si, da vas besede starša otroka, ki je 

sošolec ali vrstnik vašemu otroku, prizadenejo. Nekateri starši ne poznajo težav vašega 

otroka. Pojasnite, poučite, bodite potrpežljivi in ozaveščajte vse tiste, ki ne razumejo. In 

ne pozabite, tudi starši otrok brez posebnih potreb in odločbe, imajo pravico, da se hvalijo. 

Njihov ponos na dosežke njihovega otroka ni mišljen kot poniževanje vašega čudovitega 

otroka. 

17. NE PRIMERJAJTE Ne primerjajte svojega otroka z bratci in sestricami, s sovrstniki v 

vrtcu ali s sošolci. Vaš otrok je edinstven, ima svojstvene izzive in se razvija v svojem 

ritmu. 

18. NI POTREBE, DA IZSTOPATE KOT STARŠ Nihče ne pričakuje, da bo imel vaš otrok 

najzanimivejši projekt, najlepše zavite zvezke in najbolj moderne kombinacije oblačil. 

Nikar se ne obremenjujte in ne poskušajte kompenzirati otrokovih učnih težav s svojo 

vlogo starša. Ne nalagajte si preveč obveznosti in ohranite realna življenjska pričakovanja.  

19. VZEMITE SI ČAS ZA ZAKON, PARTNERSTVO Starševstvo terja trdo delo, prav tako 

zakonski odnos. Čeprav nas otroci z dodatno strokovno pomočjo okupirajo, si odtrgajte 

čas tudi za zakonca. Vse preizkušnje boste prestali dosti lažje, če boste ohranjali ljubeč in 

zaupen zakonski odnos. Zato ne pozabite najti tudi trenutkov brez otrok, ko se bosta z 

zakoncem lahko popolnoma posvetila drug drugemu. Nista samo starša, sta tudi partnerja. 

20. ZAUPAJTE SVOJIM INSTINKTOM Vi ste tisti, ki svojega otroka poznate najbolje. 

Učitelji in drugi strokovni delavci so lahko odlični strokovnjaki, toda če se ne počutite 

slišane ali če potrebe vašega otroka niso izpolnjene, je popolnoma smiselno, da zaprosite 

za drugo mnenje. Ne bojte se boriti za svojega otroka in njegove potrebe. Strokovnjaki so 

lahko specialisti na svojih področjih, toda le vi ste specialist za vašega otroka. 
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3. PROBLEM IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Ko govorimo o dodatni strokovni pomoči, govorimo o pomoči otrokom s posebnimi potrebami. 

V praksi to pomeni sistemsko delo z otroki, pri katerih so ugotovljene posebnosti, ki jih definira 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Začetni korak pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami je usmerjanje v različne programe 

vzgoje in izobraževanja. V usmerjanju imajo posebno vlogo komisije za usmerjanje, proces pa 

pomembno vpliva na nadaljnje korake pri vzgoji in izobraževanju vsakega otroka s posebnimi 

potrebami.  

Druga stran problematike otrok s posebnimi potrebami so krize staršev, ki gredo skozi različne 

faze. V zadnji fazi se družinsko življenje umiri in ustali, starši pa poiščejo ustrezno vzgojno 

izobraževalno pomoč. V vseh fazah se starši spopadajo z raznimi strahovi, neprijetnimi čustvi 

in navsezadnje tudi s tesnobo. V tej diplomski nalogi sem raziskala, kako starši otrok z dodatno 

strokovno pomočjo (v nadaljevanju DSP) občutijo in doživljajo tesnobo. To sem ugotavljala s 

pomočjo analize ankete, ki jo sem jo izvedla med starši otrok z DSP. 

 

3.2 CILJI RAZISKOVANJA 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako starši otrok z DSP doživljajo tesnobo v procesu 

vzgoje in izobraževanja otroka s posebnimi potrebami.  

• s pomočjo strokovne literature opisati pojme otroka s posebnimi potrebami in tesnobe, 

ki jo doživljajo starši teh otrok, 

• ugotoviti, ali starši sodelujejo s strokovnim osebjem in v kolikšni meri glede na spol 

starša,  

• raziskati, ali izražajo znake tesnobe bolj starši, ki so odločbo šele prejeli ali tisti, katerih 

otroci imajo odločbo že 2 leti in več oziroma glede na starost otroka, 

• ugotoviti ali starši iščejo pomoč v kakšni organizaciji, skupini ali kakšnih drugih 

organizacijah za samopomoč. 
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3.3 HIPOTEZE 

 

Za doseganje ciljev naloge sem postavila naslednje hipoteze: 
 

 
H1: znaki tesnobe so v večji meri prisotni pri starših otrok z DSP v prvih dveh letih 

prejemanja dodatne strokovne pomoči,  

 

H2: znaki tesnobe so v večji meri prisotni pri starših otrok z DSP, ki obiskujejo vrtec in prvo 
triletje,  

 

 
H3: z učitelji v večji meri sodelujejo matere otrok z DSP in 

 

 
H4: starši otrok z DSP, ki se vključujejo v kakršnokoli organizacijo ali skupino za podporo 

starševstva, občutijo manjšo tesnobo od staršev, ki niso vključeni nikamor. 
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3.4 METODE DELA 

 

3.4.1 OPIS VZORCA 

 

V raziskavo so bili vključeni starši otrok z dodatno strokovno pomočjo. Raziskava je potekala 

v naslednjih vzgojno – izobraževalnih ustanovah : OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, 

OŠ Jurija Vege Moravče, Vzgojno varstvena enota Vojke Napokoj Moravče, Vrtec Ciciban 

Šmartno pri Litiji, OŠ Frana Albrehta Kamnik in podružnice Mekinje, Nevlje in Tunjice. 

Sodelovalo je 60 staršev otrok z dodatno strokovno pomočjo, ki obiskujejo eno od prej 

navedenih vzgojno izobraževalnih ustanov. Vprašalnik je izpolnilo 55 anketirank ženskega 

spola in 5 anketirancev moškega spola.    

 

Tabela 3.1: Struktura vzorca za spol 

SPOL f f% 
ženske 55 90% 
moški 5 10% 

SKUPAJ 60 100% 
 

 

Slika 3.1: Struktura vzorca za spol 
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3.4.2 MERSKI  INSTRUMENTI 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del se nanaša na splošne demografske podatke 

anketiranih oseb, drugi del se navezuje na področje znakov tesnobe pri starših otrok z dodatno 

strokovno pomočjo in tretji del na mnenja s področja dodatne strokovne pomoči.  

Na posamezna vprašanja so izbrali eden od ponujenih odgovorov, posamezne trditve s področja 

znakov tesnobnosti pa so ocenjevali s pomočjo 4-stopenjske lestvice (1-skoraj nikoli, 2-včasih, 

3-pogosto in 4-skoraj vedno).   

 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketne vprašalnike sem razdelila razrednikom ali specialnim pedagogom, ki delajo z otrokom 

z DSP. Ti pa so jih posredovali naprej staršem. Vprašalniku so bila priložena navodila in 

obvestilo o namenu zbiranja podatkov. Reševanje je bilo popolnoma anonimno. Nazaj sem 

dobila 60 rešenih vprašalnikov, kar je 30%. Razdelila sem 200 vprašalnikov na osmih osnovnih 

šolah in v štirih vrtcih. Veliko staršev ni želelo sodelovati, tako da sem raziskavo uspešno 

izvedla v šestih osnovnih šolah in v dveh vrtcih.  

 

3.4.4 STATISTIČNA ANALIZA 

 

Podatke v empiričnem delu diplomskega dela sem analizirala z računalniškim programom za 

statistično analizo SPSS. Pri tem sem uporabila naslednje statistične metode:         

• absolutne frekvence in strukturne odstotke, 

• �
2 -kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti oziroma 2î – Kullbackov preizkus, kadar so 

teoretične frekvence v posameznih celicah kontigenčne tabele manjše od 5, 

• �
2 -kvadrat za preizkus hipoteze enake verjetnosti.   

Rezultate sem predstavila v tabelah in grafih.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

H1: Znaki tesnobe so v večji meri prisotni pri starših otrok z DSP v prvih dveh letih prejemanja 

dodatne strokovne pomoči 

 

Tabela 4.1: Povezanost tesnobnosti in časa prejemanja dodatne strokovne pomoči 

 Ocena tesnobnosti Skupaj 

Tesnobnost Ni tesnoben 

3. Moj otrok prejema 

dodatno strokovno 

pomoč 

manj kot dve leti 
f 7 10 17 

f% 41,2% 58,8% 100,0% 

več kot dve leti 
f 7 36 43 

f% 16,3% 83,7% 100,0% 

Skupaj 
f 14 46 60 

f% 23,3% 76,7% 100,0% 

�
2=4,222 (g=1, p=0,040) 

 

 

 

Slika 4.1: Povezanost tesnobnosti in časa prejemanja dodatne strokovne pomoči 
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Pri starših otrok, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč, manj kot dve leti, jih 41,2% čuti 

tesnobo,  58,8% pa tesnobe ne čuti. Pri starših otrok, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč  

več kot dve leti jih 16,3% čuti tesnobo, 83,7% pa tesnobe ne čuti.  

 

Vrednost �2 –kvadrat testa  je statistično pomembna (p<0,05), zato ničelno hipotezo zavrnemo 

in sprejmemo osnovno hipotezo, ki pravi, da obstaja odvisnost med časom prejemanja 

strokovne pomoči in občutkom tesnobe. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 

enako pogosti. Kontingenčna tabela prikazuje, da so znaki tesnobe v večji meri prisotni pri 

starših otrok z DSP v prvih dveh letih prejemanja dodatne strokovne pomoči. 

 

Starši se morajo soočiti z otrokovimi posebnimi potrebami in dodobra spoznati prednosti 

dodatne strokovne pomoči, ter tako pridobiti potrebne informacije. S sodelovanjem z ustreznimi 

strokovnimi delavci v vrtcu ali šoli se seznanijo s prilagoditvami in načinom pomoči, ter si tako 

povrnejo zaupanje v svoje starševske sposobnosti in občutek strahu se zmanjša. 

Tudi K.Kesič (2010) ugotavlja, da gredo starši skozi več faz, da se sprijaznijo z otrokovimi 

posebnimi potrebami in to terja svoj čas in prav zato je najverjetneje bolj prisotna tesnobnost 

pri starših otrok z DSP v samem začetku obdobja prejemanja pomoči.   

 

 

Hipotezo 1 smo potrdili. 
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H2: Znaki tesnobe so v večji meri prisotni pri starših otrok z DSP, ki obiskujejo vrtec in prvo 

triletje 

 

 

Tabela 4.2: Povezanost tesnobnosti in šolskega obdobja 

 Ocena tesnobnosti Skupaj 

Tesnobnost Ni tesnoben 

2.Moj otrok 

obiskuje 

vrtec 
f 2 6 8 

f% 25,0% 75,0% 100,0% 

prvo triletje 
f 7 3 10 

f% 70,0% 30,0% 100,0% 

drugo triletje 
f 2 18 20 

f% 10,0% 90,0% 100,0% 

tretje triletje 
f 3 19 22 

f% 13,6% 86,4% 100,0% 

Skupaj 
f 14 46 60 

f% 23,3% 76,7% 100,0% 

2Ȋ=13,449 (g=3, p=0,004) 

 

 

Slika 4.2: Povezanost tesnobnosti in šolskega obdobja 
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Pri starših, katerih otrok z DSP obiskuje vrtec, 25,0% čuti tesnobo,  75,0% staršev pa tesnobe 

ne čuti. Pri starših, katerih otrok obiskuje prvo triletje, 70,0% čuti tesnobo, 30,0% pa ne čuti. 

Pri starših, katerih otrok obiskuje drugo triletje, 10,0% čuti tesnobo, 90,0% je ne čuti. Pri starših, 

katerih otrok obiskuje tretje triletje, 13,6% čuti tesnobo, 86,4% staršev tesnobe ne čuti.  

 

Za ugotavljanje ali obstaja povezanost med razredom in občutkom tesnobe smo izračunali 

Kullbackovo vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne tabele 

manjše od 5. 

 

Vrednost Kullbackovega testa je statistično pomembna (p<0,01), zato ničelno hipotezo 

zavrnemo in sprejmemo osnovno hipotezo, ki pravi, da obstaja odvisnost med razredom in 

občutkom tesnobe. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 

Kontingenčna tabela prikazuje, da so znaki tesnobe v največji meri prisotni pri starših otrok z 

DSP, ki obiskujejo prvo triletje, takoj jim pa sledijo starši otrok, ki obiskujejo vrtec.  

 

Vrednost Kullbackovega testa je statistično pomembna (p<0,01), zato ničelno hipotezo 

zavrnemo in sprejmemo osnovno hipotezo, ki pravi, da obstaja odvisnost med razredom in 

občutkom tesnobe. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 

Kontingenčna tabela prikazuje, da so znaki tesnobe v največji meri prisotni pri starših otrok z 

DSP, ki obiskujejo prvo triletje, takoj jim pa sledijo starši otrok, ki obiskujejo vrtec.  

 

 

 
Tabela 4.3: Povezanost tesnobnosti in šolskega obdobja-združeno 

 Ocena tesnobnosti Skupaj 
Tesnobno

st 
Ni 

tesnoben 

2.Moj otrok 
obiskuje 

vrtec in prvo 
triletje 

f 9 9 18 
f% 50,0% 50,0% 100,0% 

drugo in tretje 
triletje 

f 5 37 42 
f% 11,9% 88,1% 100,0% 

Skupaj 
f 14 46 60 

f% 23,3% 76,7% 100,0% 

2Ȋ=9,577 (g=3, p=0,002) 
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Slika 4.3: Odvisnost tesnobnosti in šolskega obdobja-združeno 

 

Pri starših, katerih otrok z DSP obiskuje vrtec ali prvo triletje, 50,0% čuti tesnobo,  50,0%  pa 

je ne čuti. Pri starših, katerih otrok z DSP obiskuje drugo ali tretje triletje, 11,9% čuti tesnobo, 

88,1% staršev tesnobe ne čuti.  

Za ugotavljanje ali obstaja povezanost med razredom in občutkom tesnobe smo izračunali 

Kullbackovo vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne tabele 

manjše od 5. 

Vrednost Kullbackovega testa je statistično pomembna (p<0,05), zato ničelno hipotezo 

zavrnemo in sprejmemo osnovno hipotezo, ki pravi, da obstaja povezanost med razredom in 

občutkom tesnobe. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 

Kontingenčna tabela prikazuje, da so znaki tesnobe v večji meri prisotni pri starših otrok z DSP, 

ki obiskujejo vrtec ali prvo triletje. 

 

Predvidevam, da dodatna strokovna pomoč v kasnejših obdobjih, pomeni za starše 

razbremenitev in olajšanje in zato bolj pozitivno vpliva na počutje. Prav gotovo pa so bili tudi 

starši, skozi leta šolanja otroka, že opozorjeni na težave in so že poskušali najti ustrezne oblike 

pomoči. V sklopu govorilnih ur in drugih oblik druženja so skupaj z razrednikom in drugimi 

strokovnimi delavci že govorili o postopku usmerjanja. Imeli so čas, da so zbrali vse informacije 

in imeli so dovolj časa, da se na novo obliko pomoči privadijo. Na tem mestu se mi poraja 

vprašanje in mnenje, da bi bilo zanimivo preveriti kakšna pričakovanja imajo starši od dodatne 

strokovne pomoči in kasneje  tudi preveriti ali so bila pričakovanja izpolnjena.  

 

Hipotezo 2 smo potrdili. 

 



 

 

55 

 

H3: Z učitelji v večji meri sodelujejo matere otrok z DSP. 

  

5. Z vzgojitelji/učitelji v večji meri sodeluje (hodi na govorilne ure, roditeljske sestanke, 

sestanke strokovne skupine)…. 

Tabela 4.4: Frekvence oseb, ki sodelujejo s šolo 

 f f% 

mati 45 75,0 

oče 1 1,7 

vedno oba starša skupaj 12 20,0 

druga oseba 2 3,3 

Skupaj 60 100,0 

�
2=84,933 (g=3, p=0,000) 

 

Slika 4.4: Frekvence oseb, ki sodelujejo s šolo 

 

S pomočjo �2 preizkusa enake verjetnosti smo preverili, ali z učitelji v večji meri sodelujejo 

matere otrok z DSP. Vrednost �2 je statistično pomembna na ravni p=0,05 (p=0,000, p<0,05). 

Ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo osnovno hipotezo, da z učitelji v večji meri sodelujejo 

matere otrok z DSP. 

Goody (2003) piše, da je v našem prostoru pričakovati vlogo matere kot gospodinje in poslovne 

ženske hkrati, vlogo očeta kot preskrbovalca ter otroka kot zdravega in marljivega. 

Po pričakovanjih se je izkazalo, da so matere tiste, ki hodijo na govorilne ure, roditeljske 

sestanke in v večji meri sodelujejo s šolo.  

 

Hipotezo 3 smo potrdili. 
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H4: Starši otrok z DSP, ki se vključujejo v kakršnokoli organizacijo ali skupino za podporo 

starševstva, občutijo manjšo tesnobo od staršev, ki niso vključeni nikamor. 

 

 

Tabela 4.5: Povezanost med vključenostjo v podporno skupino in tesnobo 

 Ocena tesnobnosti Skupaj 

Tesnobnost Ni tesnoben 

6.Ali ste starši-rejniki 

vključeni v kakršno 

koli organizacijo ali 

skupino, ki vam nudi 

podporo pri starševstvu 

ali pri razumevanju 

težav vašega otroka 

da 

f 2 7 9 

f% 22,2% 77,8% 100,0% 

ne 

f 12 39 51 

f% 23,5% 76,5% 100,0% 

Skupaj 
f 14 46 60 

f% 23,3% 76,7% 100,0% 

2Ȋ=0,007 (g=1, p=0,932) 

 

 

Slika 4.5: Odvisnost  med vključenostjo v podporno skupino in tesnobo 

 

 



 

 

57 

 

 

Slika 4.6: Odstotek vključenosti v podporno skupino 

 

Med starši, ki so vključeni v kakršnokoli organizacijo, ki nudi podporo, jih 22,2% čuti tesnobo,  

77,8% pa tesnobe ne čuti. Med starši, ki niso vključeni v nobeno organizacijo, jih pa 23,5% čuti 

tesnobo, 76,5% staršev pa tesnobe ne čuti.  

Za ugotavljanje ali obstaja povezanost med vključevanjem staršev v kakršnokoli organizacijo 

in občutkom tesnobe smo izračunali Kullbackovo vrednost, ker so teoretične frekvence v 

posameznih celicah kontingenčne tabele manjše od 5. 

Vrednost Kullbackovega testa ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p=0,932, p>0,05), zato 

ničelno hipotezo ne zavrnemo. O povezanosti med vključevanjem staršev v kakršnokoli 

organizacijo in občutkom tesnobe ne moremo trditi ničesar.  

Težava se je najverjetneje pojavila zaradi premajhnega vzorca staršev, ki so vključeni v kakšno 

od skupin, ki nudi podporo starševstvu. Zanimivo pa je, da so mnogi izrazili željo, da bi se radi 

kam vključili.   

 

Hipoteze 4 nismo mogli potrditi. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Z raziskavo sem preverjala ali starši otrok z dodatno strokovno pomočjo občutijo tesnobo in v 

kolikšni meri glede na vzgojno izobraževalno obdobje v katerem so njihovi otroci, prav tako 

sem preverjala ali ima trajanje prejemanja dodatne strokovne pomoči kakšen vpliv. Raziskala 

sem tudi kateri od staršev bolj sodeluje s šolo. Zanimale me je ali ima vključenost v podporno 

skupino kakšen vpliv na počutje staršev. Postavila sem štiri hipoteze. Raziskavo sem izvedla s 

pomočjo vprašalnika na šestih osnovnih šolah in v dveh vrtcih.  

V celoti sem potrdila hipoteze 1, 2 in 3. Hipoteze 4 nisem mogla potrditi. Težava je predvsem 

v premajhnem vzorcu.  

V raziskavi se je potrdilo, da so znaki tesnobe bolj prisotni pri starših v prvih dveh letih, ko 

otrok začne prejemati dodatno strokovno pomoč. Izkazalo se je tudi, da so starši najbolj 

tesnobni, če začnejo otroci prejemati dodatno strokovno pomoč v prvem triletju ali v vrtcu.  

Precej pričakovan je bil tudi rezultat, da so matere tiste, ki v večjem deležu,  hodijo na govorilne 

ure, roditeljske sestanke in druge oblike srečanj.  

S to raziskavo pa nisem ugotovila, ali sta tesnobnost in vključevanje v skupine za pomoč, 

podporo, v odvisnosti. Največja težava je bil premajhen vzorec staršev.  

Zanimivo bi bilo raziskavo ponoviti na večjem vzorcu staršev, mogoče povezati se s kakšno 

skupino za pomoč ali organizacijo. Zanimivo bi bilo tudi poiskati nove variable ali pa uporabiti 

nove metode, predvsem intervju.   

Bolj od učnega uspeha je pomembno, da vzgajamo in izobražujemo otroke v zdrave, srečne, 

vesele, zadovoljne in takšne, ki znajo izražati svoje občutke, komunicirati, se učiti in prispevati 

v različne skupnosti ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

6. LITERATURA 
 

Blatnik Mohar, M. (1997). Šole za enaindvajseto stoletje. VIZ, št. 1, str. 4-8. Ljubljana. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Brinšek, B., in Stamos, V. (1996). Nevrotske, stresne in somatoformne motnje v splošni 

medicini in psihiatriji. Begunje: Psihiatrična bolnišnica Begunje. 

 

Bučer, A.(2012). Biti mama posebnega otroka. Ljubljana. Forma 7. 

 

Darla, C.(bd). 20 Things Every Parent of Kids with Special Needs Should Hear. Pridobljeno 

15.4.2016 s svetovnega spleta: http://www.abilities.com/community/parents-20things.html   

 

Dernovšek, M., Tavčar, R., Orel, D., Gorše Muhič, M. in Pečenik, S.(2006)  Delavnica: 

Prepoznavanje in premagovanje anksioznosti. Slovensko društvo za nevroznanost.  

Pridobljeno 15.2.2016 s svetovnega spleta:  http://www.sinapsa.org/tm/media/priponke/a64-

prepoznavanje%20in%20premagovanje% 20anksioznosti.pdf 

 

Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb. (2010). Zgodnja 

obravnava v otroštvu. Bruselj. Pridobljeno 10.2.2016 s svetovnega spleta: 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-progress-

and-developments_ECI-report-SL.pdf  

 

Goody, J. (2003). Evropska družina. Ljubljana. Collegium graphicum.  

 

Kenny, T. (2013). What is anxiety? Patient: Pridobljeno 10.2.2016 s svetovnega spleta: 

http://www.patient.co.uk/health/anxiety 

 

Kavkler, M., Bregar Golobič, K., Čačinovič Vogrinčič, G., Klug, M., Magajna, L., Pečjak, S. 

in Vernik, H. (2008). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ljubljana. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo.    

 



 

 

60 

 

Kalin, J. (2002): Različnost pričakovanj, možnosti in izzivi pri sodelovanju razrednika s starši. 

V Menedžment v izobraževanju: zbornik VI. Strokovnega posveta ŠR, str. 135–140. Ljubljana. 

Šola za ravnatelje.  

 

Kalin, J. (2008): Partnerstvo učiteljev in staršev z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti 

učencev. V Sodobna pedagogika, letnik 59, št.5, str. 10-28, Ljubljana. Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije. 

 

Kesič, K. (2010). Starši otrok s posebnimi potrebami. Pridobljeno 10.2.2016 s svetovnega 

spleta: http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/1628/Star%C5%A1i-otrok-s-posebnimi-

potrebami 

 

Kocmur, M. (1999). Nevrotske stresne in somatoformne motnje. V M. Tomori in S. Ziherl (ur.), 

Psihiatrija (str. 229 – 258). Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 

Kozina, A. (2016). Anksioznost in agresivnost v šolah. Ljubljana. Pedagoški inštitut.  

 

Krstulović, G. (2012). Starši v krizi: dolgotrajna skrb za otroka z oviro. Magistrska naloga. 

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za socialno delo. 

 

Magajna, L. (2002). Specifične učne težave – prepoznavanje, razumevanje, premagovanje. 

Ljubljana. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. 

 

Marinč, D., Burnik, F., Vališer A., Barborič K., Potočnik Dajčman. N., Dretnik, F., …Maček, 

J. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami. V N. Vovk-Ornik (ur.). Ljubljana. Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 

20.5.2016 s svetovnega spleta: http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-

potrebami.pdf 

 

Marjanovič-Umek, L. in  Zupančič, M. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana:Rokus. 

 

Marentič Požarnik, B. (2003). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.  

 

 



 

 

61 

 

Merljak Bratuš, A. (1996). Doživljanje družbenih sprememb v šolstvu z vidika staršev. V 

Šentviška pedagogika. Letn. 95/96, str. 51–67. Ljubljana Šentvid. Gimnazija Šentvid. 

 

Milivojević, Z. (2005). Emocije. Psihoterapija i razumevanje emocija. Novi Sad. Prometej. 

 

Petz, B. (1992). Psihologijski riječnik. Zagreb. Prosvijeta. 

 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013 ) Pridobljeno 10.2.2016 s svetovnega spleta: 

http://www.zrss.si/pdf/051113080414_pravilnik_o_dodatni_strokovni_in_fizicni_pomoci_za_

otroke_s_posebnimi_potrebami.pdf 

 

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

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

otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 118/06, 23/07, 8/08, 

14/10) Pridobljeno 0.2.2016 s svetovnega spleta: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV4984.html 

 

Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ur. l. RS, 

št. 61/2004) 

 

Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2003) 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev osnovni šoli (Ur. l. 

RS, št. 73/08)  Pridobljeno 10.2.2016 s svetovnega spleta:  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200873&stevilka=3215  

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami (Ur. l. RS, št. 93/2004) 

 

Salecl, R. (2007). O tesnobi. Ljubljana: Sophia 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga knjiga: Pe-Ž  (2014)  Ljubljana. Cankarjeva 

založba. 

 



 

 

62 

 

Slovenski medicinski slovar. (2014). Ljubljana. Medicinska fakulteta. Zdravniška zbornica 

Slovenije. 

 

Stallard, P. (2009). Anxiety. Cognitive behaviour therapy with children and young people. New 

York. Routledge. 

 

Stephanie O.(bd). The Anxiety I Don't Talk About as a Special Needs Parent. Pridobljeno  

28. 06. 2016 s svetovnega spleta: https://themighty.com/2015/10/feeling-anxiety-as-a-special-

needs-parent/ 

 

Strokovna skupina pri uradu za razvoj šolstva, (2008). Učne težave v osnovni šoli. Ljubljana. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

 

Tomori, M. in Ziherl, S. (1999). Psihiatrija. Ljubljana: Medicinska fakulteta. 

 

Viva portal za boljše življenje. Pridobljeno 10.2.2016 s svetovnega spleta: 

http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/1628/Star%C5%A1i-otrok-s-posebnimi-

potrebami?index=2 

 

Wilks, F. (2001). Inteligentna čustva. Kranj. Založba Ganeš. 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 (Uradni list RS, št. 58/2011, 

40/2012-ZUJF, 90/2012). Pridobljeno 10.2.2016 s svetovnega spleta: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896 

 

Zarnik Horvat, A. (2012). Tesnobni starši in otrok. Pridobljeno 28. 06. 2016 s svetovnega 

spleta: http://www.aktivni.si/psihologija/tesnobni-starsi-in-otrok/ 

 

Zupanc Grom, R. (1999). Kakovostno sodelovanje s starši. V Neprofitni menagement 5/6, str. 

13-17.  Nova Gorica. Educa. 

 


