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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je predstaviti vpliv izkušnje skupnega bivanja z osebami s 

posebnimi potrebami na jadrnici. Ta socialno-pedagoška izkušnja je namreč posamezniku 

pripomogla, da je odnos do teh oseb spremenil. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge najprej definiram osebe s posebnimi potrebami. Kdo so 

ti posamezniki in na podlagi česa jih okolje definira kot »drugačne«. Ker so s strani okolice 

nemalokrat deležni neutemeljenih predsodkov in stereotipov preverim, kateri so ti predsodki 

in zakaj do njih sploh pride. V nadaljevanju predstavim eno od oblik socialno-pedagoškega 

dela, doživljajsko pedagogiko. Po pregledu doživljajske pedagogike kot celote, se 

osredotočim na eno od metod dela znotraj le te - jadranje. Predstavim pomen, cilje ter namen 

tovrstne doživljajsko-pedagoške aktivnosti. Ob zaključku teoretičnega dela izpostavim še  

primere dobrih praks jadranja z osebami s posebnimi potrebami. 

V empiričnem delu predstavim na podlagi opravljenega intervjuja individualno izkušnjo kot 

primer dobre prakse pri odpravi negativnih predsodkov do oseb s posebnimi potrebami.  

 

Ključne besede: osebe s posebnimi potrebami, odnos do oseb s PP, doživljajska pedagogika, 

jadranje.  



ABSTRACT 
 

The intention of this thesis is to present the impact of experience and co-existence with people 

with special needs on the sailing boat. This socio-pedagogical experience has helped 

individuals to change their attitude towards people with special needs. 

In theoretical part I define the people with special needs. Who are those individuals and on 

what basis are they defined as “different”? Since those individuals often receive unjustified 

prejudices and stereotypes by the surroundings, I check what are those prejudices and why 

they happen. Further I present a form of socio-pedagogical work, experiential pedagogy. After 

reviewing experiential pedagogy as a whole, I focus on one of the working methods within it - 

sailing. I then introduce the importance, objectives and purpose of this type of experiential-

educational activities. At the conclusion of the theoretical part I point out examples of good 

practices in sailing with persons with disabilities. 

In the empirical part, based on the interview I introduce individual experience at sailing as 

and example of good practice  which can also change the attitudes toward persons with 

disabilities. 

Keywords: special needs, attitudes towards people with disabilities, experiential pedagogy, 

sailing.  
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1. UVOD 
 

''Najtežje je narediti prvi korak in premagati strah, ko si enkrat čez to oviro, se osredotočiš v 

pravo smer, držiš krmilo in se prepustiš resnici, čustvom in vetru''. Podobno, kot pri 

jadranju,  je tudi pri navezovanju stikov z osebami s posebnimi potrebami. 

Pomislite: kakšen je bil vaš odziv, ko ste nazadnje srečali nekoga, ki je drugačen od vas? 

Bodisi je invalid, duševno ali telesno nerazvit, ali pa je bilo njegovo vedenje tisto, ki je 

vzbudilo vašo pozornost? Ste ga pozdravili in ogovorili, ali ste se raje obrnili stran? 

Velikokrat smo namreč priča situacijam, kako okolica zaznamuje osebe, ki so na kakršen 

koli način drugačne. Pomilovanje, umik, molk, nemoč, ustvarjanje nevidnosti so 

najpogostejši odzivi na osebe s posebnimi potrebami, katere omenja tudi avtorica Zaviršek 

(2000). 

Študij socialne pedagogike mi je v štirih letih doprinesel ogromno. Kljub širini strokovnega 

znanja sem spoznala, da se o odnosih med ljudmi ne moremo opirati le na teorijo, potrebne 

so neposredne izkušnje in ravno te so tiste, ki posamezniku omogočijo, da stvari doživi in jih 

preizkusi na lastni koži. Ves čas študija sem bila v vlogi prostovoljke izredno aktivna. Biti 

prostovoljka je posebne vrste poslanstvo, ki v prvi vrsti zahteva delo na sebi in s seboj, šele 

kasneje lahko postaneš opora drugim. Kot bodoča socialna pedagoginja se zavedam, da je za 

osebe s posebnimi potrebami pomembno, da so del spodbudnega okolja. Ta jih z 

vključevanjem telesno, duševno in družbeno bogati. 

V diplomski nalogi predstavim eno od metod doživljajske pedagogike, ki glede na moje 

izkušnje, ne bogati le mladih oseb s posebnimi potrebami, temveč tudi odraslim pripomore k 

takšni nepozabni izkušnji.  

Vpliv izkušnje skupnega bivanja z osebami s posebnimi potrebami, je krmarju jadrnice na  

»specialnem jadranju« pomagalo, da je pogledal čez ovire oseb s posebnimi potrebami, 

naravnost v njihovo srce, in tako zagledal posameznika-junaka, kateremu je življenje 

postavilo velik izziv. Diplomsko delo temelji na pregledu domačih in tujih relevantnih virov, 

s področja jadranja oseb s posebnimi potrebami. V empiričnem delu uporabim individualno 

študijo primera. Usmerjen intervju sem izvedla z osebo, ki je imela izkušnjo skupnega bivanja 

na jadrnici z osebami s posebnimi potrebami, in s pomočjo kvalitativne vsebinske analize 

povzela ter interpretirala njeno doživljanje.    
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2. OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Eno od bistvenih vprašanj te naloge se mi pojavi že na začetku. Kako opredeliti osebe, ki so 

na nek način ''drugačne'' ?  Drugačne od koga? Od popolnih posameznikov? Kdo so ti 

popolni posamezniki? Vsi imamo posebne potrebe in nihče ni popoln. Prav to je tisto, kar 

nas dela edinstvene in drugačne od drugih.  

»Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in 

osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in 

materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj, težave pri zaznavanju, pri razumevanju, 

pri odzivanju na dražljaje in pri gibanju, pri sporočanju in komuniciranju s socialnim 

okoljem.« (Skalar, 1999). 

V Sloveniji se za poimenovanje iste skupine oseb s posebnimi potrebami uporabljajo 

različni termini od invalida, osebe z invalidnostjo, hendikepiranih oseb in funkcionalno 

oviranih oseb, pa do otrok s posebnimi potrebami, itd.. med vsemi pa je po Kobal (2009) 

najbolj pogost izraz invalid oz. invalidna oseba.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994) opredeljuje pojem invalid kot osebo, katera je 

zaradi ''prirojene telesne napake, posledic bolezni, poškodbe, nesposobna ali le delno 

sposobna za delo''. Torej je tu oseba definirana le na podlagi svoje fizične sposobnosti oz. 

nesposobnosti. 

Definicije oseb s posebnimi potrebami se v zadnjih letih iz medicinskega pojmovanja vedno 

bolj premikajo k družbenemu in poudarjajo, da gre za specifično skupino, ki je kljub 

zakonom o enakosti med vsemi državljani še vedno depriviligirana (Statistični urad 

Republike Slovenije, 2007). 

Tako beseda invalid kot tudi besedna zveza osebe s posebnimi potrebami v današnjem 

sodobnem svetu nista nikakršen tabu, medtem ko za izraz hendikep tega ne moremo reči.  

Avtorica Zaviršek (2014) dodobra opredeli »Hendikep kot socialno kategorijo, ki 

konceptualizira prepletanje materialnega, čustvenega in socialnega, in odslikava družbeno 

zaznamovane odzive na telesne posebnosti, kot so gibalna oviranost, senzorna oviranost, 

intelektualna ovira in težave z duševnim zdravjem«. 
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Torej tu ne gre za nekakšno telesno pomanjkljivost posameznikov, temveč je to socialni 

status, ki ima zgodovinsko ozadje (Bohinc in Pečarič, 1996). Kljub temu, da veliko 

teoretikov - Dušan Rutar, Darja Zaviršek, Elena Pečarič, itd.. še vedno zagovarja ta izraz, ga 

v slovarju slovenskega knjižnega jezika ni mogoče najti. 

Hendikepiranost je torej v primerjavi z izrazom invalidnost veliko širši pojem, saj poleg 

oseb z invalidnostjo uvršča še vse ostale skupine hendikepiranih oseb, ki niso odvisne le od 

medicinskih meril, in so zaradi kakršnikoli drugačnosti odrinjene na rob družbe. 

Tudi ostali strokovni viri (Bratož, 2004; Lačen, 2001; Parazajda, 1998; Ule, 2004,..idr.) 

osebe s posebnimi potrebami poimenujejo podobno: bodisi prizadeti, invalidi, defektni, 

moteni, deviantni, otroci s posebnimi potrebami, otroci s posebnimi vzgojno - 

izobraževalnimi potrebami, itd. Ugotovimo lahko, da so praviloma te osebe zaznamovane z 

negativnimi termini, ki nakazujejo segregacijo in socialno izključenost.  

Bečaj (2000) omenja tudi drugačnost, kjer je posameznik sprejet, zaželen, ljubljen in cenjen. 

V največji meri je ravno posameznik tisti, ki vrednoti drugačnost bodisi pozitivno ali 

negativno. Ne glede na definicije je vsak od nas individuum in za ustrezno življenje 

potrebuje različne vire podpor ter povezanosti s svojim okoljem.   

Izrazov za poimenovanje oseb s posebnimi potrebami je torej veliko, v izogib nenehnem 

citiranju in ponavljanju bom v diplomski nalogi uporabila termina hendikepiranost ter osebe 

s posebnimi potrebami.    
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3. STALIŠČA, PREDSODKI IN STEREOTIPI DO OSEB S 
POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Stališča imajo pomembno vlogo, saj vodijo naše vedenje v svetu, hkrati pa se vse 

spremembe, ki se v socialnem svetu zgodijo, izrazijo v stališčih posameznika. Pojem stališč 

ima v socialni psihologiji osrednjo vlogo, saj so s tem pojmom psihologi želeli povezati 

duševna, socialna ter fizična vedenja posameznikov. Stališča so pomembna pri 

izoblikovanju odnosov do zunanjega sveta kot do samega sebe, zato imajo na medosebne 

odnose velik vpliv. Med posamezniki ne prihaja do neskladij in razlik v mišljenju le zaradi 

razlik v spominu, inteligentnosti oz. psihičnih lastnostih, temveč tudi zaradi raznolikih 

stališč do določene teme (Ule, 2004).  

Stališča so v večji meri trajna, vendar se lahko pod vplivom določenih izkušenj tudi ta 

trajnost spremeni. Velik vpliv pri spremembi stališč do določene osebe, dogodka, situacije 

imajo predvsem čustva oz. pomembne emocionalne izkušnje (Musek, 1997).  

Avtorica Ule (2004) v kompleksnost stališč uvršča tri osnovne funkcije, kognitivno, 

emotivno ter aktivnostno. Kognitivna komponenta stališč vsebuje izkušnje, znanja, 

informacije, sodbe o dogodku ali osebi, o kateri posameznik izoblikuje neko stališče. Sem 

avtorica vključuje tudi predsodke, ki zajemajo stališča, katera temeljijo na nepreverjenih 

govoricah in trditvah. Tako kognitivna kot tudi emotivna stališča sta med seboj v veliki 

večini usklajeni, če pa se zgodi, da med njima pride do spremembe, to vodi do spremembe 

našega stališča. Emotivna komponenta zajema tako negativna kot pozitivna čustva v 

povezavi s stališči do osebe, situacije ali dogodka. Tretja je konativna komponenta, ki 

temelji na pripravljenosti za delovanje posameznika in ne toliko na sami dejavnosti. 

Posameznik torej več poudarka posveti tistim situacijam, do katerih izraža pozitivna stališča, 

tiste situacije z negativnimi stališči pa poskuša preprečiti.  

Stališča so pomemben del vsakega izmed nas. Večino stališč povzamemo od okolja v 

katerem živimo, nekatera pa oblikujemo tudi sami glede na naše pretekle izkušnje. 

Neopravičena stališča, ki temeljijo na predsodkih, lahko tako na posameznika kot tudi 

njegovo okolico neugodno vplivajo. Ko na podlagi nekih neutemeljenih predstav 

povzamemo stališča do oseb in so ta stališča neupravičena, takrat gre za predsodke, če pa je 

vse skupaj še zelo posplošeno, govorimo o stereotipih (Musek, 1997).   
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Znano je, da ljudi vse pogosteje označujemo na podlagi njihove skupinske pripadnosti, in 

ne na osnovi individualnih posebnosti in lastnosti, ki jih posameznik ima. Stereotipi 

pripadajo kognitivni komponenti predsodkov, saj v največji meri nastanejo na podlagi 

nepreverjenih dejstev. Te posplošene sodbe so do neke mere nujne za predstavo o svetu v 

katerem živimo, saj se tako posameznik hitreje asimilira v socialno okolje. Z raziskavami 

so potrdili, da kljub temu, da so lahko stereotipi odporni na spremembe, so lahko tudi 

spremenljivi in rigidni. Ko pride do realnih sprememb v medosebnih odnosih,  pride tudi 

do sprememb v stereotipih. Pojav imenujejo ''hipoteza stika''. Medtem, ko gre pri 

stereotipih predvsem za kognitivne sodbe o posameznikih, skupinah ljudi ali situacijah, 

predsodki poleg teh zajemajo še aktivnostno in čustveno komponento, ki jih spremljajo 

močna čustva (Ule, 2004; Mikolič, 2008).  

Velikokrat se nam zgodi, da je naš pogled do določenih oseb napačen, neargumentiran. 

Neargumentirana mnenja, predsodki in stereotipi lahko, posebej pri osebah s posebnimi 

potrebami, povzročijo še večjo socialno izključenost. 

Eden od glavnih razlogov, zakaj si posamezniki do oseb s posebnimi potrebami 

ustvarjamo negativna stališča, jih izključujemo, diskriminiramo, je predvsem v tem, kako 

so te osebe v družbi predstavljene in razumljene. Družba te osebe predstavi kot druge, to je 

ključen razlog, da potem do teh oseb razvijamo negativne predsodke (Hannon, 2007 v 

Rebolj, 2014). 

Tudi Rutar (1997/98)  pravi, da »človek po naravi ni bitje podobe, temveč je služabnik 

besede« in hkrati omeni nekaj najpogostejših predsodkov do hendikepiranih oseb: 

- Hendikepirane kot motene, s čimer nehendikepirani izražajo svoje neznanje. 

- Hendikepirane kot osebe s posebnimi potrebami: Kljub temu, da delimo potrebe na 

univerzalne in specifične, in da ima vsak izmed nas svoje specifične potrebe, se nam te še 

vseeno ne zdijo tako posebne kot pri hendikepiranih osebah.  

- Da hendikepirane osebe ne potrebujejo visoke stopnje izobrazbe, izhaja iz naših 

predpostavk o tem, kako omejeni in manj sposobni so hendikepirani v primerjavi z 

ostalimi nehedikepiranimi, ki za uspešno kariero potrebujejo visoko stopnjo izobrazbe, 

medtem ko jo ti za osnova življenjska opravila ne. 

- Že sami izrazi hendikepiran, invalid, oseba s posebnimi potrebami, nam dajo 

predpostavke, da so ti ljudje žalostne, nebogljene in trpeče osebe, ki ne zmorejo biti 

srečne.  
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Velikokrat slišimo, da ljudje rečejo ''Ne vem kako naj se vedem do njih, ne vem kaj naj jih 

vprašam, da jih ne bom kako prizadel'', pri tem občutku nelagodja posameznika je vidna 

naturalizacija prizadetosti, saj osebe s pomanjkljivimi izkušnjami s takšnim mišljenjem 

postavijo mejo med njimi. Posamezniki do teh oseb pogosto čutijo tudi strah, verjamejo v 

to, da so te osebe nevarne in njihove reakcije nepredvidljive (Zaviršek, 2000). 

Osebe na invalidskem vozičku so nemalokrat priča, da se na žalost ljudje z njimi 

pogovarjamo drugače kot z ostalimi in jih tako nehote označimo za manj sposobne. Ljudje 

smo do teh oseb zato v veliki večini prijaznejši, govorimo glasneje, smo v nekakšnem 

krču, jih sprašujemo vse glede njihove bolezni ali bolezen preprosto ''spregledamo'' (prav 

tam). 

Predsodki nimajo realne podlage, a imajo na nas kljub temu močan vpliv. Do pravega 

spoznanja in razumevanja teh oseb moramo priti sami. Neposredne izkušnje so v največji 

meri tiste, ki posamezniku omogočijo izvor nekega stališča (Ule, 2004). 

D. Zaviršek (2000) omenja nekaj najpogostejših psiholoških odzivov na osebe s posebnimi 

potrebami: 

- Uporaba dvojnih kriterijev, kjer morajo hendikepirani za svojo enakopravnost 

dokazati veliko več kot nehendikepirani, te kriterije jim postavi družba. Primer je spolnost, 

kjer ima veliko nehendikepiranih oseb ''lahko'' nepremišljene spolne odnose, medtem ko 

morajo hendikepirani dokazati, da so dovolj ''zreli'', da nevarnosti za zanositev ni. 

 

- Pomilovanje bi sama označila kot enega od najpomembnejših psiholoških odzivov. 

Nemalokrat smo namreč priča stavkom, kot so ''Glej, kakšen ubožček!'', ''Tako mlad in že 

na vozičku!'', itd. Osebe s posebnimi potrebami so tako namesto spoštovanja deležne 

pomilovanja in se tako njihov občutek nemoči in odvisnosti od drugih le še povečuje. 

 

- Racionalizacija prizadetosti: tu gre za zabrisane razlike med posamezniki, kjer osebe 

s posebnimi potrebami same poudarijo, da niso nič drugačne od ostalih,  da pa recimo ne 

vidijo, torej je tu okolje tisto ključno, ki identificira posameznika in ga tako označi za 

drugačnega.  

 

- Tudi izogibanje osebam s posebnimi potrebami je eden od dejavnikov, ki lahko 

privede do negativnih predsodkov.  
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- Zanikanje in ustvarjanje nevidnosti izvira predvsem iz nelagodja do hendikepiranih, 

kjer posameznik spomin na hendikepirano telo raje potlači. Tudi molk je eno od oblik 

zanikanja, kjer hendikepirani posamezniki skorajda niso deležni vprašanj s strani 

nehendikepiranih. 

 

- Zmanjševanje pomena, katerega smo na nek način opisali že ob samem začetku, da je 

vsak od nas na nek način hendikepiran in da nihče od nas ni popoln, s čimer zmanjšujemo 

pomen diskriminacije. 

 

- Pripisovanje odgovornosti in krivde za prizadetost, kjer gre predvsem za to kdo oz. 

kaj je ključno, da je posameznik hendikepiran. 

 

- Strah izvira predvsem iz nepoznavanja diagnoz oseb s posebnimi potrebami in zgodb 

iz preteklosti, ko so te posameznike primerjali z živalmi. 

 

- Tudi nelagodje je eno od ključnih psiholoških odzivov nehendikepiranih 

posameznikov v stiku s hendikepiranimi, saj ne vedo, kako naj se vedejo, kaj naj rečejo, ali 

se lahko smejijo, ali morajo biti resni itd.. 

 

- Pokroviteljsko vedenje se izraža tako v besedni kot nebesedni govorici 

nehendikepiranih posameznikov do oseb s posebnimi potrebami. 

 

- Splošno je znano, da osebe s posebnimi potrebami nemalokrat potrebujejo pomoč 

drugih in ravno zaradi tega naj bi bile deležne več pozornosti, ljubeznivosti in empatije. 

Žal temu ni vedno tako, saj se na žalost tudi tu pojavlja sovraštvo bodisi prikrito ali 

odkrito.  

 

- Pri hierarhičnem obratu gre predvsem za to, na kakšen način opravičiti sovražne 

očitke, ko se posamezniki pritožujejo nad ugodnostmi hendikepiranih in uporabo dvojnih 

standardov za presojo njihovega vedenja. 
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Socialna interakcija je potem tista, ki posamezniku v največji meri pomaga premagati prav 

to negativno čustveno komponento v pozitivno, in s tem spremeniti stališča do oseb oziroma 

situacij. 

4. DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA 
 

Krajnčan (1999) poudari, da je doživljajska pedagogika temelj vseživljenjskega učenja, da je 

vzgoja za življenje in dopolnitev obstoječim metodam vzgoje. Kljub temu, da je bila 

doživljajska pedagogika po drugi svetovni vojni že skorajda pozabljena, se je v sodobnem 

času zopet prebudila.  

Krajnčan (1995) tovrstno pedagogiko opiše kot odlično priložnost, da v globoko zasidrani 

tradicionalni pedagogiki morale preidemo v pedagogiko, ki temelji predvsem na 

individualnih izkušnjah vsakega izmed nas. Da se lahko posameznik normalno socialno, 

intelektualno in čustveno razvija, je potrebno doživetje, ki je osrednja izkušnja doživljajske 

pedagogike. A. Kobolt (1988) poudarja, da gre v primerjavi s pretežno verbalnimi 

naravnanostmi vzgojno – terapevtskih modelov pri doživljajski pedagogiki za vračanje nazaj 

k resničnosti. Hahn (1958, v Krajnčan 2007) doživetje definira kot nekakšno nepozabno 

izkušnjo, ki ti kasneje v življenju koristi kot vir moči. Torej gre za individualno izkušnjo, 

doživetje, preko katerega nastane spoznanje in mogoče celo uvid, ki pa velja za najvišjo 

raven modrosti.  

Doživljajsko pedagogiko in vsebine povezane z njo si marsikdo predstavlja kot  brezskrbno 

uživanje v naravi, daleč stran od šolskih klopi. A tej štiriindvajseturni  psiho in fizično 

naporni izkušnji še zdaleč ni tako. Pri doživljajski pedagogiki je pomembno, da ne 

spregledamo njene vzgojne moči, ki je pri ostalih frontalnih oblikah pouka toliko bolj vidna 

in na žalost tudi veliko bolj cenjena (Krajnčan, 1994). Doživljajska pedagogika nam tako 

nudi možnost za intenzivno, terapevtsko in sodelovalno učenje tudi v popolnoma naravnih 

življenjskih okoliščinah (Kobolt, 1988). Nosilci doživljajsko-pedagoških projektov, torej 

pedagoški delavci, spremljevalci in ves preostali tim, imajo in prevzemajo veliko mero 

odgovornosti, tveganja, varnosti in metodičnega načrtovanja (Krajnčan, 1994).  

Kot smo že omenili, sta doživeti in izkusiti najbolj pomembni dimenziji te pedagogike. 

Izkustveno učenje je tisto, ki posamezniku omogoči celostno in aktivno participacijo v 

okolju.  
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4.1. NAČELA DOŽIVLJAJSKE PEDAGOGIKE  

 

Poleg doživetja, kjer je posameznik sam del izkušnje, in informacij ne prejema le preko 

ostalih, Krajnčan (1999 in 2007) predstavi še nekaj ostalih pomembnih načel tega pristopa 

pedagogike: 

- Najpomembnejše je načelo celostnosti, kjer gre predvsem za skladen razvoj družbe 

in posameznika. Vsa področja učenja, torej čustveno, umetniško, socialno in kognitivno, so 

med seboj enakovredna. Največjo vlogo pri vsem tem pa ima telesno področje učenja. 

 

- Drugo zame prav tako pomembno načelo je posameznikova naravnanost na 

delovanje. Žal si dandanes življenja brez računalnika in ostalih sodobnih medijev ni moč 

predstavljati. Posameznika okolica, naj si bo to šola, služba ali druge obveznosti, na nek 

način kar prisilijo, da je vpet v ta medijski svet. Kljub temu pa je časovni obseg, ki ga kot 

posamezniki namenimo za socialne medije, v veliki meri odvisen prav od nas samih.  

 

- Ali bomo svet doživljali posredno ali raje preko nekoga drugega, naj si bo to oseba 

ali mediji, je v veliki meri odvisno od naše naravnanosti na delovanje. Posameznik doživlja 

svet, v katerem je, posredno in je tako prikrajšan za vse te neposredne izkušnje ''tukaj in 

zdaj''. Pri doživljajski pedagogiki se usmerjamo ravno v odpravo te pasivnosti.  

 

- Naravnanost k skupini je tretje načelo doživljajske pedagogike. Pri veliki večini 

dejavnosti, ki jih v okviru doživljajsko pedagoških projektov izvajajo, so usmerjeni ravno v 

sodelovanje med vsemi člani skupine. Poleg sodelovanja sta tu nujno potrebni še 

komunikacija in odgovornost udeleženih, saj je tu tudi od njih samih odvisen njihov uspeh. 

 

- Soodločanje in sooblikovanje je pri ostalih pedagoških metodah precej v ozadju. Pri 

doživljajski pedagogiki gre za aktivno udeležbo vseh tako strokovnih delavcev kot tudi 

udeležencev projekta. Udeleženci so bistveno bolj motivirani, če imajo znotraj projekta 

možnost aktivnega soodločanja in sooblikovanja. Soodločanje, njihov doprinos, jim daje 

občutek vrednosti, hkrati pa povečuje tudi odgovornost za odločitve, ki jih sprejemajo 

posledično na celotno skupino.  
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- Peto pedagoško načelo nudi možnosti novih odnosov, kjer se stari vzorci spremene v 

nove odnose. Strinjam se, da je mladostništvo eno od najzanimivejših obdobij človekovega 

življenja. Posameznik se išče, sestavlja, preizkuša okolico in nenazadnje tudi sebe, zato je 

pristop, ki je predvsem pri tovrstni pedagogiki usmerjen na potrebe mladih, izredno 

pomemben. 

 

- Naravnanost na naravo je eno najpomembnejših načel doživljajske pedagogike, kjer 

je zdrav odnos do narave bistven. Osnovni prostor učenja je narava sama, ki ob sinhronem 

delovanju skupine omogoča neposredne in nepozabne čutne izkušnje.  

 

4.2.  JADRANJE KOT ENA OD METOD DOŽIVLJAJSKE 
PEDAGOGIKE 

 
Vse doživljajsko pedagoške dejavnosti delimo na t.i. zunanje - out door aktivnosti, kamor 

sodijo aktivnosti na vodi, v zraku in kopnem, ter t.i. in-door  notranje aktivnosti, ki se 

izvajajo znotraj (Ziegenspeck, 1999; Fischer, 2004; Michl, 2000, v Krajnčan, 2007).  

Kje in na kakšen način se bo izvajal doživljajsko pedagoški projekt je torej odvisno od same 

vodje projekta. Bolj ko bosta prostor in vsebina specifična, nevsakdanja in drugačna, večji 

učinek bo to imelo na celotne skupine. S svojimi izredno specifičnimi lastnostmi se lahko 

pohvali jadrnica kot ena izmed metod dela doživljajske pedagogike.  

Jadranje je čudovit šport, ki ima veliko vzgojno moč. Vzgajati za jadranje pomeni vzgajati 

za življenje, saj gre za vrsto aktivnosti, ki omogočajo posamezniku, da se preizkusi tudi v 

nevsakdanjih situacijah, daleč stran od računalnikov, televizije, tablic, s katerimi so otroci in 

mladostniki dandanes že tako ali tako preveč okupirani. 

Kljub temu, da je na prvi pogled to izredno omejen in zaprt prostor, ga kot takega nihče ne 

dojema (Krajnčan, 2007). Grossmann (1987, v Kranjčan, 2007) opredeli ladjo kot socialni 

sistem, kjer so vsi člani, naj si bo to kapitan ali preostala posadka, elementi sistema. Socialni 

sistem na jadrnici je odprt sistem, saj tu ni stalnih pravil in določil delovanja. Socialni sistem 

je neprestano ogrožen tako s strani zunanjega sveta kot tudi vseh notranjih članov sistema. 
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Vsi člani posadke so pri vzpostavljanju stabilne notranje mreže odnosov povsem 

enakovredni.  

A. Kobolt (1988) navaja, da je psiholog Rink eden od začetnikov jadranja pri delu z 

mladimi, saj je leta 1978 izvedel prvo jadranje s tako imenovanimi »najhujšimi 

mladostniki«, ki so bili zaradi raznolikih težavnosti odpuščeni iz domov.  

A. Kobolt že leta 1988 (prav tam) opredeli bistvene socialno-terapevtske značilnosti 

jadranja: 

- Jadrnico kot omejen prostor. 

- Neposredno odvisnost vseh članov na barki. 

- Komunikacijo, ki je pri samem jadranju ključnega pomena, in je skoraj nemogoče 

komunicirati zunaj te skupine. 

- Konfliktne situacije se rešuje tukaj in zdaj. 

- Na sami jadrnici je potrebno veliko sodelovanja in usklajevanja, saj najnujnejša 

opravila na jadrnici opravlja prav celotna posadka. 

- Medtem ko smo iz šolskih klopi navajeni na umetno ustvarjeno okolico, gre tu za 

popolno nasprotje. 

- V največji meri gre tu za vseživljenjsko učenje, kjer skorajda nimaš možnosti, da bi 

se umaknil od skupine in bil za trenutek sam. 

5. PRIMERI DOBRE PRAKSE JADRANJ OSEB S 
POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V zadnjih dvajsetih letih se je ta metoda doživljajske pedagogike tako po svetu kot tudi v 

Evropi dodobra razširila. 

 

Eden od prvih doživljajskih projektov v Evropi je bil projekt Mirno more. Poleg vseh že prej 

omenjenih ciljev, ki jih jadrnica nudi, se pri tem projektu posebej usmerjajo v uresničevanje 

dveh  ciljev -  učenje strpnosti in odpravljanje predsodkov do oseb s posebnimi potrebami. 

Projekt na evropskem nivoju deluje že od leta 1992, medtem ko je bil v Sloveniji 

humanitarno socialni zavod Mirno more ustanovljen leta 2006. Vse do danes njihovo vizijo 

»enakost za vse« dodobra udejstvujejo tako naši kot vsi tuji tovrstni projekti (Mirno more, 

b.d.). 
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Menim, da je humanitarno socialni zavod Mirno more eden od poglavitnih akterjev, ki je 

pripomogel k temu, da so se tovrstni doživljajsko-pedagoški projekti uveljavili tudi na naših 

tleh. V okviru društev so tako začeli nastajati podobni, sicer nekoliko manjši projekti. 

Eden takšnih je nastal v okviru športnega društva Sappa. Imenuje se Jadranje za jutri in še 

danes deluje. Tudi oni se zavzemajo za aktivno participacijo slehernega člana posadke, 

povečanje komunikacije, strpnosti, integracije in izboljšanje samopodobe posameznikov 

(ŠD Sappa, b.d.). 

Na podoben način sta pod vodstvom društva za Doživljajsko pedagogiko Slovenije in 

študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, Oddelka za Socialno pedagogiko, nastala 

projekta Z jadrnico v morje doživetij in Trije D.I.V.J.I. tedni. D.I.V.J.I.? Vse te kratice na 

nek način izražajo vsebino tovrstnih projektov, torej narediti doživljajski, izkustveni, 

vzgojni, jadralski in nenazadnje tudi igrivi projekt (Zaplotnik, 2008). 

Kot pojasnjuje eden od organizatorjev in izvajalcev teh dveh projektov Zaplotnik (2008), so 

bili glavni cilji: sodelovanje med vsemi člani skupine, konstruktivno reševanje konfliktov, 

osvajanje praktičnih in dodatnih znanj ter veščin, samostojnost pri različnih opravilih in 

načrtovanju aktivnosti ter spodbujanje pozitivne samopodobe.  

Zaradi svoje omejenosti in specifičnosti, ki jo jadrnica kot taka ima, je ravno tu mogoče 

doseči izredno močne pedagoške učinke, kar s tovrstnimi doživljajsko-pedagoškimi projekti 

tudi potrjujejo.  

  

5.1.  SPECIALNO JADRANJE 

 

Eden od pomembnejših programov, ki poleg vseh ostalih področij posameznikovega razvoja 

zajema tudi področje doživljajske pedagogike, je mednarodni program Specialne olimpijade.  

Namenjen je osebam z motnjo v duševnem razvoju, ki želijo ob primerno prilagojeni športni 

aktivnosti ohraniti svoje psihofizične sposobnosti. Kar 150 držav in nekaj več kot tri 

milijone oseb je del tega športnega gibanja. Mednje sodi tudi Slovenija, ki se udejstvuje v 

kar dvanajstih različnih športih (Specialna olimpijada Slovenije, b.d.). 
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Ne glede na to, kakšne omejitve in sposobnosti ima posameznik, se Specialna olimpijada 

poleg vseh prilagojenih športnih aktivnosti zavzema še za socializacijo in aktivno 

participacijo slehernega posameznika (prav tam). 

Eden od projektov društva Specialna olimpijada Slovenije je Specialno jadranje.  

Gre za projekt, ki je s svojo zasnovo pripomogel k dosegu posameznih ciljev, kateri so del 

letnih učnih načrtov izobraževalnih programov Republike Slovenije za osebe z motnjo v 

duševnem razvoju. Prvič je bil projekt izveden leta 2014. Vanj je bilo vključenih pet jadrnic, 

torej kar trideset oseb s posebnimi potrebami, ki so tako dobile odlično priložnost, prebuditi 

svoje kompetence, ki so v vsakodnevnem življenju velikokrat pozabljene (Specialna 

olimpijada Slovenije, b.d.).   

Da je tovrstni doživljajsko-pedagoški projekt dosegel zastavljene cilje priča podatek, da se je 

projekt v prihodnjem letu ponovil. Tokrat je bilo vključenih sedem jadrnic, torej kar 

šestinšestdeset posameznikov, ki so imeli možnost, da pristni medosebni odnos oseb s 

posebnimi potrebami doživijo na lastni koži. 

Kot ga Specialci poimenujemo, gre za specialen projekt, ki zajema vsa glavna področja 

delovanja, ki so pri osebah s posebnimi potrebami še kako pomembna: področje motorike, 

emocionalno-kognitivno področje, med katero sodi priznanje in premagovanje strahov, 

krepitev samozavesti, gradi občutek odgovornosti in zaupanje v lastne zmogljivosti, in 

nenazadnje tudi področje socialnega vključevanja (interno gradivo Specialne olimpijade 

Slovenije). 

Sama izvedba tovrstnega doživljajsko-pedagoškega projekta zahteva izjemno veliko priprav, 

hkrati pa A. Kobolt (1988) poudarja, da vloga odraslih, bodisi spremljevalcev ali krmarjev, 

tu ni nadzorovanje, temveč svetovanje. Tovrstni pedagoški projekti posamezniku 

omogočajo, da se preizkusijo v sicer popolnoma običajnih vsakodnevnih opravilih, ki so v 

vsakdanjem okolju stvar staršev, skrbnikov ali pa ostalega tehničnega osebja v šolah oz. 

ustanovah, kamor je oseba s posebnimi potrebami vključena. Posameznik ima torej tu mesto 

za avtonomijo in akcijo.  

Vsaka jadrnica predstavlja nekakšno zaključeno celoto. Na vsaki od njih so pedagoški 

delavci skupaj s krmarji, ki skrbijo za varnost udeležencev. Manjša skupina, v tem primeru 

jadrnica, nudi večjo možnost dela na odnosih, povezovanju s posameznikom, ponuja prostor 

besedne refleksije dogodkov, evalvacij, medvrstniških soočenj, delo v parih, hkrati pa da 
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vrednost vsakemu posamezniku, saj je lagodnost preživetja na jadrnici odvisna od doprinosa 

vsakega jadralca.  

Takšno izkustveno učenje, ki ga jadrnica z vsemi svojimi omejitvami nudi, je lahko v 

marsikaterem primeru kompetentno večmesečnemu delu socialnih ustanov (Mirno more, 

b.d.). 

Ker je prostor izredno majhen, to predstavlja še dodatno frustracijo (Specialna olimpijada 

Slovenije, b.d.). Socialna izolacija se lahko zato na tako omejenem prostoru občuti še 

hitreje. Močno neurje, kjer so vsi člani posadke enakovredni, kjer se vsi borijo za preživetje, 

je, kot navaja Grossman (1987 v Krajnčan, 2007), odlična priložnost, kako lahko 

stigmatiziran član posadke svoj socialni status popravi, in se tako znebi negativnih 

predsodkov ali kakršnihkoli neargumentiranih pomislekov o njegovih zmožnostih in 

sposobnostih. Skupinsko delovanje je torej na jadrnici nepogrešljivo.  

Statut avstrijskega društva Mirno more (Mirno more, b.d.) ugotavlja, da se s takšnimi 

projekti »pospešujejo vezi med običajno dobro situiranimi lastniki plovil in socialno šibkimi 

udeleženci v družbi«. Vec, (2006 v Zapoltnik, 2006) dodaja, da » Šele takrat, ko odkrijemo 

svoje “polje”, kjer se “najdemo” s svojimi potrebami tudi sami, šele takrat smo zmožni 

soustvarjati pogoje za vzpostavitev dobrih odnosov. «  

 

Naj si bo to tabor, morje, jadrnica, ali kakršnakoli druga aktivnost, je posameznik v prvi 

meri tisti, ki se mora v trenutni situaciji počutiti varno, udobno in sprejeto. Šele po 

vzpostavitvi pozitivnih odnosov z okolico lahko pričnemo z uresničevanjem preostalih ciljev 

Vec, (2006 v Zaplotnik, 2006).  
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6. EMPIRIČNI DEL 
 

6.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJ IN 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

»Nikoli prej nisem imel neposrednega stika z njimi, izogibal sem se jim in s strahom 

prišel na ta projekt.« 

 To je bil stavek mojega intervjuvanca in razlog, da je nastalo to diplomsko delo. 

 

Osnova za raziskovanje v empiričnem delu je bil torej specialno-pedagoški projekt, 

Specialno jadranje, in z njim povezana izkušnja enega od krmarjev jadrnic. Sam projekt se 

je izvajal na območju Srednje Dalmacije septembra 2015. Socialno-pedagoški projekt je 

trajal teden dni, vanj je bilo vključenih kar sedem jadrnic. Osebe s posebnimi potrebami so 

skupaj s krmarji, njihovimi spremljevalci, ter nas, prostovoljci, na lastni koži izkusile to 

intenzivno izkustveno učenje.  

 

6.1.1. Namen in cilj diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je na osnovi intervjuja s krmarjem jadrnice na socialno-

pedagoškem projektu raziskati ali in kako izkušnja skupnega jadranja odraslih oseb vpliva 

na predstave in doživljanje oseb s posebnimi potrebami. 

Na osnovi pogovora z enim izmed krmarjev jadrnice (na  Specialnem jadranju septembra 

2015), pridobiti njegove ocene te izkušnje in hkrati ugotoviti, če oz. kako je izkušnja 

skupnega bivanja vplivala na premike v doživljanju oseb s posebnimi potrebami.  

Oblikovala sem naslednja raziskovalna vprašanja. 
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6.1.2. Raziskovalna vprašanja 
 

RV1:  Kakšne so bile sobesednikove predstave in stališča do oseb s posebnimi potrebami 

pred samim projektom in zakaj? 

RV2:  Kakšen je bil sobesednikov odziv na osebe s posebnimi potrebami ob prvem stiku z 

osebami s PP? 

RV3: Ali in na kakšen način je izkušnja jadranja vplivala na odnos oseb s posebnimi 

potrebami? 

RV4:  Kakšna so bila sobesednikova spoznanja v času trajanja projekta in po njem? 

 

6.2. OPIS IZVEDBE RAZISKAVE 

 

Uporabljena je bila kvalitativna metodologija študije primera. Avtor Vogrinc (2008) 

poudarja, da pri kvalitativni raziskovalni metodologiji ne gre za ugotavljanje ali in 

kolikokrat se bo določena spremenljivka ponovila, temveč gre za to, da pridobimo čim več 

informacij, ki pripomorejo k gradnji celotne teorije. S tovrstnim raziskovanjem želim 

raziskati predvsem izkušnje in poglede mojega intervjuvanca.  

Vzorec raziskovalnega dela sestavlja prostovoljec, krmar jadrnice na socialno-pedagoškem 

projektu Specialnega jadranja 2015. Uporabljen je bil namenski vzorec, kar pomeni, da 

podatkov ne moremo posploševati.  

Usmerjen intervju sem izvedla z osebo, ki je imela izkušnjo skupnega bivanja na jadrnici z 

osebami s posebnimi potrebami, in s pomočjo kvalitativne vsebinske analize povzela ter 

interpretirala njeno izkušnjo, ter doživljanje oseb s posebnimi potrebami po tej izkušnji. Pri 

izvedbi tega usmerjenega pogovora sem uporabila pripravljena okvirna vprašanja, intervju in 

diktafon. Med samim intervjujem se sogovorniku sledila in ga skušala v čim večji meri 

podpreti v temah, ki jih je sam želel izpostaviti.   
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6.3. PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJ 
 

Najprej sem naredila transkripcijo intervjuja in popravila le slovnične napake, ki lajšajo 

branje. Po večkratnem branju sem določila dele, ki so za moj empirični del vsebinsko 

najpomembnejši. Intervju sem nato analizirala glede na raziskovalna vprašanja. Rezultati 

poleg ilustracij povedi intervjuvanca vsebujejo še interpretacijo, ki se nanaša na teorijo 

omenjeno v teoretičnem delu. Ker sama vsebina ne bi bila tako pristna, če bi le to 

spreminjala, sem poleg svoje interpretacije, dodala še dobesedne navedke mojega 

intervjuvanca. Sam empirični del je tako veliko bolj doživet.  
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Podatki o intervjuvancu: 

Starost:  54 let 

Vloga na projektu Specialno jadranje: krmar jadrnice 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne so bile sobesednikove predstave in stališča do oseb s 

posebnimi potrebami pred samim projektom in zakaj? 

Intervjuvanec poudarja, da pred izvedbo projekta Specialno jadranje 2015 ni imel 

neposrednega stika z osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). V vprašanjih, ki 

se nanašajo na to, kakšno je bilo njegovo mnenje do teh oseb pred samim projektom, navaja 

kar nekaj neutemeljenih predsodkov. Vsi ti predsodki temeljijo predvsem na podlagi 

informacij iz okolja. Kot okolje, ki je v njegovem primeru bistveno vplivalo na 

izoblikovanje teh neutemeljenih mnenj in predstav, omenja svoje starše. »Imam zarad 

vzgoje staršev na te zadeve takšen pogled.« Posplošene sodbe o socialnem svetu torej 

posameznik prejema že od otroštva naprej (Ule, 2013). »Od malga nas učijo, da so te osebe 

boge, že od malih nog sem okupiran s temi občutki in čustvi…«. Prav tako tudi ostali avtorji 

(Rutar, 1997/98; Zaviršek, 2000; Hannon, 2007,..idr.) poudarjajo, da so informacije, ki jih 

posameznik prejme s strani okolja v katerem živi, eden od ključnih dejavnikov pri 

oblikovanju predstav, čustev in mnenj do OPP. Z vsemi temi negativnimi, predvsem pa 

neutemeljenimi predpostavkami, si je sogovornik do OPP ustvaril svoje predsodke. Osebe 

zato označi kot manjvredne, drugačne, nemočne, nesrečne, jih pomiluje, ipd. »revčki, bogi, 

drugačni, nemočni, te osebe blazno trpijo, se ti smili, ker je tako nesrečen v svojem 

življenju…«. 

Kljub temu, da je moj intervjuvanec na samem začetku poudaril, da ni nikoli prej imel 

neposrednega stika z OPP, temu ni bilo zares tako. Menim, da je želel preteklo enkratno 

izkušnjo potlačiti in jo na nek način izbrisati iz spomina. Kot sem omenila že v teoretičnem 

delu, tudi Darja Zaviršek (2000) pod najpogostejše odzive na OPP uvršča prav to t.i. 

ustvarjanje nevidnosti. Zaradi nelagodja do OPP oseba svojo preteklo izkušnjo raje potlači. 

S to enkratno preteklo izkušnjo so se njegovi predsodki takrat še toliko bolj potrdili. 

Intervjuvanec opisuje, kako se je pri osebi s posebnimi potrebami izražala ta nejevoljnost do 

življenja, ko se je le ta znesla nad sebi šibkejšim, v tem primeru na žival. »…spoznal enga ki 

je bil mjčken...ka bi reku… omejen in sm vidu da je nesrečen, prou nekakšna slaba karma je 

bila v njem,…/ je šel mimo mačka pa ga je brcnil ane… ena taka negativa, nejevoljnost«. 
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Posameznik je tako na podlagi ene izkušnje z OPP generaliziral svoj pogled na celotno 

populacijo teh oseb. »…in imam od takrat še večjo predstavo da so ti ljudje ful ful nesrečni 

v seb«.  

Ob vsem tem opisuje svoje občutke in čustva. Strah omenja kot najpogostejše in 

najmočnejše čustvo, ki ga je spremljalo vse od otroštva. »…in živimo v tem strahu že od 

nosečnosti dalje, samo da ne bo kripl, to je ta glavna stvar«. Intervjuvanec strah omeni tudi 

kasneje oz. tik pred samo izvedbo projekta, »sem s strahom prišel na ta projekt«. Tudi 

Milivojevič (2008) v svojem delu omenja, da ko posameznik spozna, da se na situacijo ne bo 

mogel ustrezno odzvati, doživlja strahove. V psihologiji je vrst strahov ogromno, prav tako 

ima tudi sam strah različno dolgo intenziteto. Poleg strahu navaja še nemoč, katero je 

najpogosteje reševal z umikom. »..tok nemočnga sm se počutu ob njih da sm kr stran gledal, 

umikal, počakal raje da so šli mimo mene,…./ izogibal sem se jim«.  

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšen je bil sobesednikov odziv na osebe s posebnimi 

potrebami ob prvem stiku z osebami s PP? 

Prvi korak je vedno in povsod najtežji, hkrati pa je za spremembe nujno potreben. Odziv na 

OPP ob prvem stiku intervjuvanec opiše kot popoln šok. Navaja, da je bil ob prvem stiku v 

popolnem krču. »Koma! …Tist prvi stik je bil pa tko šokanten, res šok …totalen«. Strah in 

nelagodje se mu ob prvem stiku še povečata. »Strah, tesnoba...nemoč je tisto najhujš,…/ne 

veš kam bi se obrnu, čist nekoristnega sm se počutu« Prav tako tudi Milivojevič (2008) 

navaja, da se ob prvem stiku pojavljajo večinoma negativna čustva, med katere poleg strahu 

sodijo še jeza, ljubosumje, sovraštvo, tesnoba, žalost itn. 

Intervjuvanec je takoj začel ustvarjati svoje mnenje in predstave o tem, kdo so ti 

posamezniki in kaj zmorejo oz. česa ne. »…in pol zagledam enega fanta, deloval mi je 

''normaln'', vesel da se končno lahko kaj pogovorim z nekom«. Torej se tudi tu zopet ponovi 

vzorec vedenja, ocena osebe le na podlagi vizualnih značilnosti.  

Odličen primer tega, da posameznika ne moremo in nimamo niti pravice ocenjevati le na 

podlagi vizualnih značilnosti, je moj intervjuvanec preizkusil na lastni koži. Prostovoljec je 

bil tokrat zaradi vizualnih značilnosti posameznika, katere niso nakazovale na kakršnokoli 

omejenost, posebne potrebe ipd. prepričan, da bo prvi kontakt navezal z enim od 

spremljevalcev OPP.  Temu pa ni bilo tako. Nevede je stik navezal z OPP, ki pa navzven ni 

kazala nikakršnih znakov motenj. »… js tko ''O Živijo'' in on reče….''auumm..auum, a si ti 
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tud s korejske vojne pršu?''…tišina in zavedanje da je nehote prišel v neposreden stik z 

OPP....men je kr k da bi mi en noge odrezu…tišina….ka js tle delam…sm reku….ne, ne«.  

Njegova nemoč je bila v tistem trenutku še bolj izrazita. Ni vedel kako bi se odzval, kaj naj 

reče oziroma na koga naj se obrne. »…sm reku šit, sm si reku pa kaj nej mu rečm, kr umikat 

sm se začel, nism vedu na koga nej se obrnem na koga ne«. 

Edino možnost, ki jo je v trenutni nelagodni situaciji videl je bila ta, da se umakne in 

obmolči. In to je tudi naredil, nemočno se je umaknil stran od vseh in počakal na odhod. 

»Ko en otrok sem se umaknu do enga drevesa in čakal do odhoda…/kr js sm bil čist, res čist 

zgublen«.  

Intervjuvanec sebe sicer opiše kot močnega in vplivnega posameznika, kateri uspešno vodi 

svoje podjetje. Ob tej situaciji pa je kaj hitro občutil svojo nemoč. Situacije ob prvem stiku z 

OPP primerja celo z vojno. »Kr js sm sposoben it v vojno in se prilagodit temu ter borit, 

ampak tuki…tle sm bil pa popolnoma brez moči. »…veš vedno imam nekak pri stvareh v 

življenju vpliv…tuki pa…ZERO…zero…« Ob tem še poudari, da če bi bila v tistem trenutku 

kakršnakoli možnost, da se lahko vrne domov, bi to nemudoma naredil. »Dejansko če bi bila 

najmanjša možna vrjanta da grem domov, bi takoj šel domov«.  Tu zopet zasledimo eno od 

najpogostejših oblik odziva na OPP- umik od posameznika. 

Raziskovalno vprašanje 3:  Ali in na kakšen način je izkušnja jadranja vplivala na 

odnos oseb s posebnimi potrebami?  

Intervjuvanec navaja kar nekaj argumentov, zakaj je bilo ravno jadranje tisto ključno. 

Neposreden stik, omejen prostor ter čas, omenja kot bistvene elemente, ki so mu v prvi vrsti 

omogočili, da je z odpravo teh zasidranih negativnih predvsem pa neutemeljenih predsodkov 

sploh lahko začel. Kljub temu, da je aktiven krmar jadrnice že kar nekaj let, je kot socialno-

pedagoški prostor ni nikoli gledal. » …je res odličen pedagoški pripomoček katero nikoli 

nisem tako dojemal«. 

Meni, da svojega odnosa do OPP ne bi spremenil, če bi projekt trajal le dan ali dva. To 

utemeljuje s tem, da se lahko posameznik  dan, dva vnaprej pripravi, stvar izpelje kot to od 

njega pričakuje okolica in gre, »na situacijo se pripraviš, jo oddelaš in greš«, česar v 

daljšem obdobju ne moreš narediti. Torej je predvsem čas tisti, ki mu je omogočil, da 

spremeni svoje mišljenje, in odnos do OPP.  »…da spremeniš up side down mišljenje to 

rabiš čas, čas to doživljat skupaj z njimi«.  
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Ob vsem tem opisuje še neposreden stik z OPP in njegov pogled na to, kako se te osebe na 

posameznika navežejo. »..to moraš doživet sam… se navežejo se stisnejo k tebi in te počasi 

začno tret kot orehka… kmalu ti zlezejo pod kožo in si že njihov in povratka od tam več ni. 

..kar pa je fajn..to so tko lepi občutki..ful dobri..« Vse skupaj primerja z zaljubljenostjo. 

»men je blo to tko kot ene vrste zaljubljenost..ne veš kaj je bilo tisto ne znaš to opisat ampak 

veš da ti je fajn«.  

Pri intervjuvancu je bilo izredno izrazito tudi učenje s pomočjo opazovanja in posnemanja. 

Opisuje namreč, da se je ob samem začetku projekta držal nekoliko bolj zase in stvari le 

opazoval. Po določenem času pa je pričel s posnemanjem obeh spremljevalcev. Tudi tu 

vidimo, da je bil potreben predvsem čas. »Na samem bil v ozadju,…/načeloma sem opazoval 

oba vzgojitelja in ju posnemal«.  

Tako kot večina avtorjev, ki zagovarja omejen prostor na jadrnici (Kobolt, 1988; Krajnčan, 

1995; Hann idr…) ga kot takšnega vidi tudi moj intervjuvanec. Poudarja, da ti sama jadrnica 

ne da možnosti popolnega umika od trenutne situacije, kar razume kot odlično priložnost, da 

se je s svojo nemočjo končno lahko soočil. »Najbolj mi je pomagal ravno ta omejen prostor 

…/tuki sm bil res vržen v areno in je bil totaln šok, kar pa je super«. Vpliv prostora na 

skupino omenja tudi Kurt Lewin, ki s svojo funkcijo psihološkega pola (Life space) 

opozarja, da je vedenje funkcija okolja in posameznika, pri čemer sta ta dva v neposrednem 

stiku (Hristovski, 2003). 

Poleg teh treh, po njegovem mnenju najpomembnejših razlogov, ki so mu omogočili, da se 

je njegov odnos do OPP spremenil, v nadaljevanju navaja še sodelovanje skupine. »…pa 

sodelovanje je tu bistvenega pomena«. Kot najstarejšo obliko socialnega sistema poznamo 

ravno skupino. Glavni razlog za nastanek skupine je bil ravno v sodelovanju in doseganju 

zastavljenih ciljev. Zatorej lahko rečemo, da ima skupinsko sodelovanje izredno pomembno 

zgodovinsko ozadje, katero ima še dandanes velik vpliv (Wheelan, 1999).  

Kot poudarja A. Kobolt (1988) je pri tovrstni doživljajski pedagogiki omogočena velika 

mera socialne komunikacije, ki pa se nanaša predvsem na interakcijo skupine in novo 

okolje, v katerem se nahaja posameznik. Prav to poudarja tudi moj intervjuvanec, kajti tudi 

intenzivnost okolja mu je pripomogla k odstranitvi dotedanjih ovir. »…morje, jadra, veter, 

okolje..., totalno odstranijo okvire, ki smo jih imeli prej«.  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                Anja Božnar; diplomsko delo 

 

29 
 

Pozornost in odgovornost ne bi nikoli bili tako učinkoviti in dolgotrajni v običajnih 

formalnih oblikah pouka. Kolb izkustveno učenje definira kot kakršnokoli neposredno 

izkušnjo posameznika z realnostjo, ki jo želi preučiti. Prav tako trdita tudi avtorja Walter in 

Marks. Zanju gre tu predvsem za aktivno vpletenost posameznika v dogodke z enim ali več 

učnimi cilji (povzeto po Marentič Požarnik, 1992). Izkustveno učenje je torej doseženo 

takrat, ko posameznika znaš motivirati in ga tako aktivno vključiti v sam proces celotnega 

projekta. Intervjuvanec ob tem opiše primer ene od udeleženk, kako pozorno je spremljala in 

držala ribiško palico toliko časa kot je bilo to potrebno. »…pa to ne moraš vrjet kakšna 

pozornost, kakšen fokus ma, kakšna motnja pozornosti«. Prav tako so bili izredno 

osredotočeni na vse ostale naloge, ki jim jih je v vlogi krmarja jadrnice dodelil. »…recimo 

drži štrik in ko ti bom rekel ga spustiš…in je fokusiran  samo na to«. Njihovo pozornost in 

odgovornost primerja s pozornostjo ostalih, nas, »js ne morem toliko časa sedet in gledat 

tisto palco«. Ob spoznanju, kaj vse te osebe zmorejo, se v določenih trenutkih zave, da lahko 

od njih v določenih situacijah pričakujemo še celo kaj več kot od ostalih.  

Raziskovalno vprašanje 4: Kakšna so bila sobesednikova spoznanja v času trajanja 

projekta in po njem? 

Ob koncu samega projekta intervjuvanec navaja predvsem lastno spoznanje. Torej, da so bili 

vsi njegovi predsodki popolnoma neutemeljeni. »ubistvu sm ugotovil da so bili moji 

predsodki, da so ti ljudje nesrečni, žalostni, razočarani in nejevolni, popolnoma 

nesmiselni«. Skozi celoten projekt je spoznal, da so te osebe v določenih trenutkih celo bolj 

srečne, sproščene kot ostali, označi jih kot ''normalni'' posamezniki. …/ je srečen, odkrit in 

se zabava stokrat bolj kokr se zabavamo mi, v vsakih malenkostih bolj uživa, kot mi… /ja pa 

ti ljudje so srečni«.  

Drugo od spoznanj je, da je predvsem okolica in družba kriva, da se do teh oseb razvijejo 

takšni neutemeljeni pogledi in mnenja. »mi smo tisti ki iz teh oseb delamo še večje invalide«. 

Intervjuvanec na podlagi svojega razmišljanja dodobra interpretira tezo, kako invalide dela 

družba v kateri posameznik živi. »Tako kot recimo muc ve da ne mora it za mizo sedet in jest 

z žlico, o tem niti ne razmišlja in tudi te osebe ne razmišljajo o teh stvareh tako«. 

Prav tako poudarja tudi nedostopnost s strani okolja, kateremu je OPP vsakodnevno priča. 

Družba tem osebam ne da niti možnosti, da se nam predstavijo. Če bi bili posamezniki do 

teh oseb bolj odprti in jim pustili, da se jim približajo, bi s tem naredili že ogromen preobrat. 
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»Problem je v nas ko jim ne damo možnosti, ker ko jim daš priložnost te presenetijo in mene 

so nepredstavljivo v pozitivno smer…«. 

Stvar, ki ga je v tem tednu preživetim z OPP izredno presenetila je tudi ta, da te osebe 

nimajo nikakršnih predpostavk in stereotipov. »…nimajo nikakršnih misli v ozadju, nimajo 

nekih kalkulacij«. Intervjuvanec navaja, da takšnega bogastva kot je teden dni živeti odkrito 

danes ni, tudi kupiti ga ne moreš. »Lahko kupiš Hawaje..tega pa ne…/in tega z normalnimi 

ne moreš dobit, tuki pa lahko«.Vsakodnevno smo priča situacijam, v katerih se vsi nenehno 

prilagajamo, za vsem tem imamo še nešteto filtrov, ki jih potem glede na situacijo tudi 

prilagodimo. Intervjuvanec dodaja, da tu tega ni bilo. Osebe niso obremenjene s tem kaj reči 

in česa ne. Povedo, kar si mislijo in brez kakršnikoli predsodkov živijo povsem odkrito. 

»…in to je bilo zame takšno odkritje in teden dni tega…js sm se zarad tega kr nekako 

prerodil«.  

Specialno jadranje omenja kot edinstven projekt, kateri ni namenjen le OPP. Omenja 

spoznanje, da je bila to terapija v prvi vrsti zanj, šele nato za vse ostale udeležence projekta. 

»Veš v bistvu je tole jadranje terapija za nas ''normalne'' ne za njih«.  
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7. SKLEP 
 

Odpravljanje neutemeljenih sodb, mnenj ter predsodkov do oseb s posebnimi potrebami je 

bila ključna tema te diplomske naloge. Po pripovedovanju vzgojiteljic, so le te nemalokrat 

priča, kako starši osebo s posebnimi potrebami predstavijo svojemu otroku. » Poglej tega 

reveža, ubožec ne more normalno živeti, ubogi starši, ipd.« Vse te sodbe se osebi, vtisnejo 

globoko v spomin. Posameznik te predstave generalizira in z njimi živi. V empiričnem delu 

vidimo, da je tudi naš sogovornik predstavo o tem, kakšne so osebe s posebnimi potrebami,  

prevzel od staršev. Zato se jim je raje ognil. Vse do te enotedenske izkušnje, ki je zanj v 

odnosu do mladih s posebnimi potrebami, pomenila preobrat. Ne le izkusiti, potrebno je bilo 

tudi doživeti, kar je omogočila neposredna izkušnja -  pristop doživljajskega jadranja.   

Tovrstna doživljajsko-pedagoška metoda  ponuja veliko.  Jadranje je v primerjavi s šolskim 

okoljem popolnoma drugačna situacija. Kljub svoji zahtevnosti, omejenosti in intenzivni 

drugačnosti, na posameznika vpliva celostno. Eden od primerov, ki mi bo nedvomno ostal v 

spominu, je primer dečka, katerega smeh me ni pustil ravnodušnega. Spremljevalka omenja, 

da se deček pred projektom, nikoli prej ni nasmehnil, kaj šele tako glasno smejal. Tudi leto 

dni po projektu deček še vedno izraža to čustvo sreče in s tem dokazuje ta pozitiven vpliv 

samega jadranja.  

Kot sem omenila, nešteto je idej, možnosti in razlogov zakaj izbrati ravno to doživljajsko- 

pedagoško metodo. Pri krepitvi inkluzije, predvsem pa empatije do oseb, so poleg staršev in 

okolja pomembni socialni pedagogi. Kot dodaja Skalar (1990) je vloga socialnega pedagoga, 

da s spodbujanjem, spremljanjem, aktivno udeležbo, predvsem pa pomočjo posamezniku in  

okolici nudi kvalitetno strokovno podporo. Tovrstno doživljajsko-pedagoško metodo, bi lahko 

socialni pedagogi uporabili tudi pri ostalih marginaliziranih skupinah posameznikov. Bodisi 

starejših, brezdomcih, odvisnikih ter drugih posameznikih, kateri so na kakršenkoli način 

odrinjeni ob rob družbe.    
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9.  PRILOGE 
 

Intervju s krmarjem jadrnice: 

ANJA: Pozdravljen! Najprej te prosim, da se mi na kratko malo predstaviš in opredeliš 

svoje izkušnje s področja jadranja? 

PROSTOVOLJEC: Z jadranjem sem se spoznal v okviru dobrodelnih regat v okviru 

Lionsov.  Že od mladih dni uživam v adrenalinskih športih. Na prvi jadralski regati z Lionsi 

pa sem nekako začutil dopolnitev vseh teh adrenalinskih športov, ki so običajno bolj 

individualni in ker sm jih mogel zaradi svoje starosti majčken opuščat, ker nisem več  tako 

fit kot moji tekmeci. Se je pa tukaj pri jadranju pokazala ena nova dimenzija, to je 

odgovornost tudi za ostale in ravno to me je dopolnilo. Samo jadranje ti da šport, adrenalin, 

kadar je pa bolj mirno, je pa tu sodelovanje, odgovornost, ko moraš planirat kaj, kam, kdaj, 

vreme, situacije,.. Ne smem pozabiti še na timsko delo in umik od vsakdanjih skrbi, to v teh 

časih najbolj potrebujemo. 

ANJA: Prijava k projektu Specialno jadranje. Kdo te je za to spodbudil in predvsem 

zakaj si se prijavil na sam projekt? 

PROSTOVOLJEC: U bistvu so za vse to trije razlogi. Prva stvar je ta, da sem bi sam 

velikokrat pri teh Lions in podobnih organizacijah zraven, kjer smo imeli cel kup 

dobrodelnih projektov, regat, licitacij in kjer so se zbirala sredstva za osebe s posebnimi 

potrebami. Ampak men tam ni blo všeč, ker je vse to v veliki večini temeljilo na nekakšnih 

zabavah za udeležence, ki niso ble osebe s posebnimi potrebami,  zraven pa so se zbirala še 

nekakšna sredstva in prispevki in to je bilo kao dobrodelno jadranje. Vse lepo in prav, 

ampak js pr tej stvari sm pogrešal to, da prvič nism vidu človeka kateremu sem denar dal, 

nism vedel kaj sploh to pomeni. Hotu sm neki več, hotu sm videt kam dejansko ta denar gre, 

koliko dejansko pride vse skupaj in kaj te osebe z vsem te dobijo. In tu pri specialnem 

jadranju sem dobil priložnost, da vse to preizkusim in doživim na lastni koži. Torej drug 

faktor je Janez, vodja projekta Specialno jadranje. Je moj zelo dober prijatelj in prijatelji si 

med seboj pomagamo. Janez me je ubistvu prosil za pomoč v vlogi skipperja jadrnice. Po 

tem, ko mi je poslal program, sem dejansko videl da gre u bistvu za podoben namen kot pri 

Lionsih s to razliko, da so tu udeleženci jadranja same osebe s posebnimi potrebami torej 

imajo sami na svoji koži možnost sebe preizkusiti v tem zibajočem se okolju. Imaš ti, kot 
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skipper oziroma spremljevalna ekipa neposreden stik z osebami in tako vidiš ali z vsem tem 

kaj pomagaš, kako pomagaš in kaj vse to skupaj tem osebam doprineseš. Zadnji razlog 

mojega pozitivnega odziva na specialno jadranje pa je temeljil predvsem na izzivu, ki sem si 

ga postavil sam. Namreč enkrat sem v samem Biogradu na Moru srečal podoben sicer 

nekoliko večji projekt Mirno morje in si rekel ''vsa čast tem skipperjem, ki si upajo vozit 

take ljudi okrog''. Ta misel me je ob Janezovi ponudbi spreletela in ker sem tak človek, ki 

izzive rad sprejema, če tudi še ne veš točno v kaj greš..haha..sem si rekel, no pa pojdi, pa da 

vidimo! 

ANJA: ''Nikoli prej nisem imel stika z njimi, izogibal sem se jim in s strahom prišel na ta 

projekt.'' je bil eden od tvojih stavkov na zaključni evalvaciji po samem projektu in 

hkrati tudi spodbuda da je nastalo to diplomsko delo. Mi o tem lahko poveš kaj več? 

PROSTOVOLJEC: Od malga nas učijo da so te osebe revčki, da so bogi, da so drugačni, 

nemočni, da se nam smilijo…samo da bo zdrav..Odraščal sem s temi občutki in čustvi..o 

lejga boščka, …pa sam da si zdrav, sam da ni kripl, itd.... in to se ti globoko, globoko usidra 

v psiho in živimo v tem strahu že od nosečnosti dalje, samo da ne bo kripl, to je ta glavna 

stvar. …in k pa vidiš še otroka kot invalida se ti zdi revež, bošček, pomiluješ 

ga…zlo….potem pa za otroke čutiš neko skrbništvo odgovornost še toliko bolj kot pri 

starejši osebi, tud če bo nek tuj otrok, pade, zajoka stopiš do njega ''Kaj je, lahko kako 

pomagam?''  torej smo empatični, se čutimo zaščitniškega. In ko pride do te kombinacije 

zaščitniškega človeka ter tega reveža, ki se ti smili, ker je tako nesrečen v svojem 

življenju…, je to za psiho ubijalska kombinacija. Potem si pri vsem tem predstavljam še 

starše, skrbnike, sorodnike, ki vsak da trpijo ob teh osebah. Že pri ''normalnih'' z neko 

dosledno ostro vzgojo ne delaš vedno prav, a ko bi  bil v situaciji, kjer nič ne smeš narest, 

kjer ne smeš biti ošter, al bi mu kaj reku ali mu ne bi rekel, to je pa ful ful težko, za mene 

skoraj nepredstavljivo, js sm si pol predstavljal, da tudi te osebe zato blazno trpijo.  

Ampak vsi tili moji predsodki mislim, da temeljijo tudi na eni pretekli izkušnji in sicer sem 

v mladosti spoznal ene ki so bli mjčken..am..ka bi reku… omejeni…in sm vidu da so 

bli..kako bi reku nesrečni, prou nekakšna slaba karma je bila v njih, recimo je šel mimo 

mačka pa ga je brcnil ane… ena taka negativa. In to se je v njemu zasidralo, da je bil ves čas 

nesrečen, nejevolen, ni hotel govort, če je pa že, pa je nagajal in imam od takrat pač 

predstavo, da so ti ljudje ful ful nesrečni v seb. Torej na podlagi neke pretekle izkušnje se mi 

to nekam usidra in imam zarad vzgoje staršev na te zadeve takšne pogled. In to je blo men 
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took hudo ko sm take vidu js sm se kr ..tok nemočnga sm se počutu ob njih da sm se kr stran 

gledal, umikal, počakal raje da so šli mimo mene. Mislim čist…. 

Čist normaln drgač samo obraz je mel čudn pa štrleča ušesa, strokovnega izraza ne vem in 

že s tega naslova so ga ostali gledali oziroma smo ga gledali drugače, so ga selekcionirali. 

ANJA: Glede na tvoje pretekle izkušnje me zanima kako bi opisal tvoj prvi stik s temi 

osebami s posebnimi potrebami ko smo se dobili v Parku Tivoli pred avtobusom? 

PROSTOVOLJEC: ….uf KOMA,…KOMA! Tist prvi stik je bil pa tko šokanten, da mi je 

ostal in vrjamem da mi bo ostal v spominu za vedno! Prva stvar je bila v tem da nisem 

nikogar poznal, ampak se s tem predhodno nisem nekako obremenjeval, saj načeloma težav 

s komunikacijo in navezovanjem stikov nimam, no vsaj mislil sem tako. Ko me je Janez 

vprašal ali pridem v Biograd na Moru s svojim avtom ali grem z avtobusom skupaj z 

ostalimi sem rekel, seveda da grem kar z vami…kaj se bom sam vozil, pa si sploh nism niti 

mal predstavljal kaj to pomen.  

In potem ko sem šel tja….žena me odloži in gre…zagledam avtobus in te ..kako bi rekel, 

težje gibalno ovirane. ki so stali pred njim…ej šit…in potem ko sm js to vidu in ko se je 

začela deklica pogovarjat pa fant ki je bil tako bogi, ko robotek, pa ko so začel s tistimi 

uuumuum aaauumm.. s reku šit, sm si reku pa kaj nej mu rečm, kr umikat sm se začel, nism 

vedu na koga nej se obrnem na koga ne, in pol zagledam enega fanta, deloval mi je 

''normaln'', vesel da se končno lahko kaj pogovorim z nekom on pride do mene, …  js tko ''O 

Živijo'' in on reče ''A si ti tud s korejske vojne pršu?'...men je kr …kr… k da bi mi en noge 

odrezu…tišina….ka js tle delam…sm reku….ne, ne. 

Ko en otrok sem se umaknu do enga drevesa in čakal tm tistega hipa preden je avtobus 

odpelu, sm se usedu na edin prazen sedež oz oba sta bila prazna, kamor si kasneje prisedla 

še ti. In ubistvu si mi tud ti mal pomagala kr js sm bil tisto pot čist res čist zgublen. Kr js sm 

sposoben it v vojno in se prilagodit temu ter borit, ampak tuki…tle sm bil pa popolnoma 

brez moči. Ne vem kako se nej sploh obnašam, kaj naj nardim, čist je blo …al ga naj 

pomilujem al ga naj nwm kaj naj res… tole v tivoliju je bil… res ŠOK …totalen. Dejansko 

če bi bila najmanjša možna vrjanta da grem domov, bi takoj šel domov, ker sm reku to to pa 

ni zame, sm reku fak, pa kaj sm to naredu, zakaj nisi prej kej pomislu v kaj greš, nismo vsi 

za vse.  

ANJA: Kako bi opisal svoje občutke ob prvem stiku z osebami s posebnimi potrebami? 
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PROSTOVOLJEC: Strah, tesnoba..nemoč je tisto najhujš, ne znaš pomagat, ne veš kako bi s 

obrnu, čist nekoristnega sm se počutu, veš vedno imam nekak imam pri stvareh v življenju 

vpliv…tuki pa…ZERO…zero… 

ANJA: Zakaj je misliš da je ravno jadranje tisto pravo okolje kjer se je tvoj odnos do 

teh oseb popolnoma spremenil?  

PROSTOVOLJEC: Ker enodnevni dnevni projekt oz. krajši projekt tu ne bi imel smisla, saj 

bi se za tisti dan psihofizično pripravil, naslednji dan bi šlo vse vn..ne bi bilo nič..na 

situacijo se pripraviš jo oddelaš in greš. Ker se niti oni ne odprejo do tebe niti ti se ne moreš. 

Najprej in najlažje se odprejo oni, rabijo oz. so potrebovali kakšen da dva da so me spoznali. 

In potem ko ti te napade ''virusa'' dan dva prejemaš in si neprestano v odnosu z njimi se 

odpreš še ti in si okužen.....  

Torej mi je najbolj pomagalo ravno to omejen prostor na sami jadrnici, kjer se nimaš če tudi 

bi se mogoče le želel kam umaknit, možnost. Tuki sm bil res vržen v areno in je bil totaln 

šok, totaln čist… nemočen kar pa je super .  

Na samem začetku sem se držal bolj kot ne v ozadju, sem sicer pri stvareh pomagal 

načeloma pa se opazoval oba vzgojitelja-spremljevalca in ju posnemal tako v dejanih kot 

vedenju oziroma pristopih do teh oseb. ..sm si pač reku lej če si šel v to pač zdrž do konca 

tedna ne moreš stisn rep me noge in pobegnit pred strahom. 

Poleg vsega tega pa je bila ekipa mojih tako oseb s posebnimi potrebami kot obeh 

vzgojiteljev-spremljevalcev.. super. Tako Monika kot ena mamica, Jure pa zdrav odprt jasen 

in korekten odnos in pristop. Med njima in v sodelovanju z njima sem začutil, da se stvari 

dajo obvladovat tudi pri teh osebah, če hočeš in znaš seveda, pa čeprav sem pred tem mislil 

drugače….začutu sem tisto njuno dobroto, starševsko empatijo. Ob njuni pomoči sm potem 

začutu mal možnosti in smer kako stvari upravljat, kontrolirat in vodit.  

Pa sodelovanje je tu bistvenega pomena…dejansko je jadrnica res odličen pedagoški 

pripomoček katero pred samim specialnem jadranju sploh nisem tako dojemal. Morje, jadra, 

veter, okolje..itn totalno odstranijo okvire, ki smo jih imeli prej..tukaj se na nek način vsi 

odpremo.. ker je nekaj čisto novega in ko smo v novi situaciji, stare okvirje lažje pustiš za 

sabo in se na novo odpreš…in staro mal podreš in to okolje je tako intenzivno drugačno da ti 

sploh ne dopušča kaj dost drugega kot da se prilagodiš situaciji.  
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ANJA: Kaj je tisto s čimer se je spremenil odnos do teh oseb s posebnimi potrebami in 

kako si lahko te trdno zasidrane predsodke in stereotipe do teh oseb sploh odpravil? 

PROSTOVOLJEC: Da ti to spoznaš in da spremeniš up side down mišljenje to rabiš pa 

predvsem čas, čas  to doživljat skupaj z njimi, čas da se odpreš, da spoznaš in potem se 

stvari počasi začno, kaj js vem, same spreminjat.  

Te osebe se navežejo, se stisnejo k tebi in te počasi začno tret kot orehka… kmalu ti zlezejo 

pod kožo in si že njihov in povratka od tam več ni. ..kar je fajn..kar je super..to so tko lepi 

občutki..ful dobri..men je blo to tko kot ene vrste zaljubljenost..ne veš kaj je bilo tisto ne 

znaš to opisat ampak veš da ti je fajn ..doživetje resnice in ti tist predsodek počasi odpravijo. 

Mene je najbolj presenetilo to, da so to osebe, ki nimajo nikakršnih predsodkov, stereotipov, 

nekih misli v ozadju, nimajo nekih kalkulacij oziroma filtrov ampak so odkriti…Povedo to 

kar si mislijo, naredijo to kar želijo brez kakšnihkoli pomislekov in predsodkov kaj če 

pa…in tega mi ''normalni'' ne zmoremo…ja dejansko ne zmoremo. Stvar prilagodimo 

situaciji…. Vsi imamo miljon filtrov, misli, predsodkov,…tega pa tukaj ni bilo..in to je bilo 

zame takšno odkritje in teden dni tega…js sm se zarad tega kr nekako prerodil, jaz tega v 

privat in poslovnem svetu nisem imel možnost občutit že… ma to sem pogrešal že leta in 

leta.  

To je bil čist drug planet, ki me je spomnil na otroške dni, ko si izrazil svoja stališča kot si 

resnično mislil in to je tisto kar sem resnično pogrešal…to so res situacije ko živiš… brez..si 

kar si, poveš to kar misliš, brez da bi predhodno o čimrekoli moral razmišljati, to mi je blo 

fuul dobr. 

Druga stvar ki me je totalno spremenila moje predsodke do njih je ta, da sem ubistvu 

ugotovil, da so bili moji predsodki, da so ti ljudje nesrečni, žalostni, razočarani in nejevolni 

popolnoma nesmiselni… ja ti ljudje so srečni..ubistvu sem ugotovil, da so te osebe še bolj 

srečne kot mi, teh predsodkov nimajo. Sicer je oseba v nekem področju omejena, ampak on 

se je s tem sprijaznil, tako kot recimo muc ve da ne mora it za mizo sedet in jest z žlico, o 

tem niti ne razmišlja in tudi te osebe ne razmišljajo o teh stvareh tako. 

V teh stvareh ki pa so mu dostopne pa je srečen, odkrit in se zabava stokrat bolj kokr se 

zabavamo mi, v vsakih malenkostih bolj uživamo mi..in sm dejansko ugotovo..ja marija pa 

saj ti ljudje so srečni. 
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Mi smo tisti ki iz teh oseb delamo še večje invalide kot sami sploh so in za vseh tem pridejo 

potem razni predsodki, strahovi do teh oseb, ki pa so popolnoma nepotrebni. 

Veš ubistvu je tole jadranje terapija za nas ''normalne'' ne za njih. 

ANJA: Kako bi primerjal sebe v vlogi skipperja osebam s posebnimi potrebami in 

ostalih posameznikov na regatah ? 

PROSTOVOLJEC: V vlogi skipperja sem v samem startu pristopil zelo konzervativno, se 

pravi zelo mal, potem ko pa sem ugotovil da te osebe zelo poslušajo, da so zelo ubogljivi, pa 

je zadeva postala kar naenkrat bistveno bolj enostavna. Na naloge, ki sem jim dal so bili 

presenetljivo zelo fokusirani…recimo drži štrik in ko ti bom rekel ga spustiš, …recimo če to 

rečeš ''normalnemu'' je sicer odgovor jajaja, a skoči vmes še po pivo…te ljudje so odprti, 

ubogljivi…in ga zato lahko v situacije aktivno vključiš.. ni to en kripl ki ne ve kaj bo naredu 

ne sploh ne,…on je na zadevo ful fkousiran.. 

Ni tako težko kot sem si pred samim začetkom projekta predstavljal, da bo vsa skipperska 

vloga in delo v povezavi z barko na mojih plečih….. 

Problem je v nas, ko jim ne damo možnosti, ker ko jim daš priložnost te presenetijo in mene 

so nepredstavljivo v pozitivno smer… 

Ko smo ribe lovil naštimam palco..glej ko bo riba prjela …potegni palco…pa to ne moraš 

vrjet kakšna pozornost, kakšen fokus..ma kakšna motnja pozornosti, js ne morem toliko časa 

sedet in gledat tisto palco in potem ko se še zgodi kaj si pa zmagal.  

Mi njih dejansko zavijamo v vato, jih porivamo stran, da se le ne bo kdo utopil slučajno zato 

je morje prostor, ki je za te osebe še toliko bolj terapevtski, saj so tu v situaciji kjer imajo 

možnost oz. so na nek način prisiljeni v to, da se predajo valovom morja. 

ANJA: ''Z normalnimi ne bi nikoli toliko pridobil, videl sem stvari ki si jih do sedaj sploh 

nisem predstavljal, to je bila res enkratna izkušnja''. Tudi to je tvoj stavek, ki si ga ob 

koncu našega Specialnega jadranja izustil, bi na to temo še karkoli dodal? 

PROSTOVOLJEC: Ja dobil sem nepredstavljivo veliko, dobil sem spoznanje in odpravil 

predsodke da ti ljudje niso nesrečni, revčki ipd, temveč, da so to srečni ljudje, dobil sem 

veliko mero notranjega zadovoljstva, ko sem lahko en teden živel odkrito, ker to danes …se 
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ne da..tega ne moreš kupit..lahko kupiš Hawaje..tega pa ne…. In tega z normalnimi ne 

moreš dobit, tuki pa lahko. 

Predvsem pa spoznanje da je takšno oziroma podobno jadranje odlična metoda oziroma 

terapija predvsem za nas pa tudi za njih! 

 

 

 

 


