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POVZETEK 

 

Kroflič (2002) navaja, da v vrtec vstopajo posamezniki z različnimi zmožnostmi in institucija 

jim mora zagotoviti takšne prilagoditve kurikuluma, ki vsem zagotavljajo enake možnosti 

optimalnega napredovanja v razvoju ob upoštevanju ideje inkluzije. Pomemben pa je tudi cilj 

vrtca, da še posebej otrokom s posebnimi in dodatnimi potrebami omogoči kakovostno 

življenje, jim krepi občutek lastne vrednosti in jih usposablja ter jim zagotavlja soudeležbo pri 

sprejemanju pomembnih družbenih odločitev (prav tam).  

 

V magistrski nalogi sem želela preveriti prav to, kako slovenski vrtci in strokovni delavci v 

njih poznajo in upoštevajo koncept inkluzije, kako jo ureja zakonodaja, ali so strokovni 

delavci dovolj strokovno usposobljeni in kje se pri udejanjanju inkluzije pojavljajo največje 

težave. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela se opiram na teoretična izhodišča slovenskih in tujih 

avtorjev ter zakonodajnih aktov s področja predšolske vzgoje, ki so relevantni tudi z vidika 

empiričnega dela. 

 

Empirični del je razdeljen na dva dela. Prvi predstavlja študijo primera, ki sem jo naredila na 

primeru vrtčevske prakse v enem izmed slovenskih vrtcev. Študija primera predstavlja 

vključitev otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek vrtca in pogled različnih profilov na 

to vključitev. Skozi konkreten primer predstavim zakonske omejitve oziroma segregacijo in 

prizadevanje staršev ter strokovnih delavcev vrtca za sprejem otroka s posebnimi potrebami, s 

težko motnjo, v redni oddelek vrtca. S študijo primera želim prikazati, na kakšen način je 

mogoče omogočiti otrokom z različnimi potrebami integracijo in inkluzijo v redni oddelek 

vrtca, če za to obstaja želja, strokovna utemeljenost, strokovna pripravljenost zaposlenih v 

vrtcu in podpora lokalne skupnosti. S pomočjo intervjujev z delavci iz različnih strok in starši 

skušam prikazati pomanjkljivosti pri sodelovanju in inkluzivnem vključevanju v vrtec. 

Ugotoviti želim, katere so največje in najpogostejše prepreke za izvajanje inkluzije v vrtcih, 

saj, kot poudarja Oliver (Peček in Lesar, 2006), se morajo spremembe zgoditi na vseh ravneh 

družbe, če želimo doseči inkluzivnost vrtca. 

Drugi del empiričnega dela magistrskega dela pa predstavlja statistično raziskavo na temo 

inkluzivne naravnanosti v vrtcu, ki je bila izvedena med strokovnimi delavci v slovenskih 



 

 

vrtcih. Zanimalo me je, kako strokovni delavci v vrtcu poznajo koncepta integracije in 

inkluzije ter kako so s tem poznavanjem povezane naslednje spremenljivke: delovna doba, 

delovno mesto, stopnja izobrazbe, naziv in okolje, v katerem se nahaja vrtec.  

Na koncu so izpostavljene sklepne ugotovitve magistrskega dela, ki so sinteza študija 

literature, zakonodaje in rezultatov raziskav. Ena od ključnih ugotovitev naloge je, da je 

inkluzija med strokovnimi delavci vrtca slabo poznana. Izpostavljenih je nekaj rešitev in 

sprememb, ki bi lahko izboljšale kakovost dela v predšolski stroki. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, integracija, otroci s posebnimi potrebami, vrtec 

 



 

 

SUMMARY 

   

According to Kroflič (2002), there are individuals with different abilities entering 

kindergarten. The institution has to ensure them such curriculum adjustments which guarantee 

everybody the same possibility of optimal progress in development, taking into consideration 

the idea of inclusion. An important part is also the kindergarten's goal to enable a quality life, 

especially for children with special and additional needs, to strengthen their feeling of self-

worth, to prepare them and to ensure their participation in making important social decisions 

(right there). 

 

The goal of my thesis is to check this. I wanted to see how Slovene kindergartens and their 

professional workers know and follow the concept of inclusion, how inclusion is covered by 

the legislation, whether professional workers are qualified enough and where the biggest 

problems with realising the inclusion are.  

 

The theoretical part of my thesis is based on theories of Slovene and foreign authors, and 

legislative acts from the field of preschool education, which are also relevant from the point 

of the empirical part. 

 

The empirical part is divided into two parts. The first part is a case study that I did on an 

example of a kindergarten practice in one of the Slovene kindergartens. The case study 

presents an integration of a child with special needs into a regular class and a view from 

different perspectives on this integration. Legal limitations, segregation and the parents' and 

professional workers’ effort to accept the child with special needs, with a severe disability, 

into the regular kindergarten class, are presented on a concrete example. With the case study I 

would like to show how it is possible to provide children with various disabilities integration 

and inclusion into the regular kindergarten class, if there is a wish, professional foundation, 

professional readiness of the kindergarten employees and the support of the local community. 

With the help of the interviews with parents and workers from different professions, I will try 

to show the imperfections of collaboration and inclusive integration into kindergarten. I would 

like to determine the largest and most common obstacles for carrying out inclusion in 

kindergartens, because, as Oliver (Peček in Lesar, 2006) emphasizes, changes have to occur 

on all levels of society if we want to achieve the inclusion of kindergarten. 



 

 

The second part of the empirical part of my thesis represents a statistical research of inclusive 

disposition, which was carried out among professional workers in Slovene kindergartens. I 

was interested in how they are familiar with the concepts of integration and inclusion and how 

the following variables are connected to their knowledge: years of experience, working 

position, level of education, title, and the environment in which the kindergarten in situated. 

 

In the end the concluding findings of my thesis are emphasized. These are a synthesis of 

literature study, legislation and research results. One of the key findings of my thesis is that 

the inclusion is poorly known among professional kindergarten workers. A few solutions and 

changes that could improve the quality of work in the preschool profession are also 

emphasized. 

  

KEY WORDS: inclusion, integration, children with special needs, kindergarten. 
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UVOD  

Vrtec je družbeno organiziran prostor načrtne in organizirane vzgoje in izobraževanja, 

namenjen predšolskim otrokom, ki naj bi vselej deloval globalno. V vzgojno-izobraževalnem 

procesu moramo vedno razmišljati o globalnih in dolgoročnih učinkih (Medveš, 2004). Vrtec 

je prva ustanova, v katero stopi otrok in v kateri se začnejo razvijati osnove socialnega 

vključevanja. Vključevanje v družbo in s tem v večinsko kulturo (Šebart Kovač in Krek, 

2003) naj bi potekalo na podlagi reševanja vrednot in norm, pri katerem izhajamo iz 

najširšega vrednostnega okvirja nekih skupnih vrednot in norm, ki temeljijo na sodobni 

demokraciji. V vrtcu je potrebno krepiti občutek socialne varnosti in odgovornosti ter 

upoštevati načelo enakih možnosti za vse. Potrebno je iskati rešitve in načine, kako dosegati 

to načelo, da bo vrtec deloval kot skupnost. Skubic Ermec (2010) meni, da naj bi 

šolski/vrtčevski sistem kot celota deloval povezovalno in odzivno hkrati. V odgovor temu 

pedagogika izpostavlja koncept inkluzije. 

 

Kako kakovostno se integracija in inkluzija izvajata v praksi slovenskih vrtcev, je kompleksno 

vprašanje in stanje težko preverljivo, pa vendar sem se odločila, da s pomočjo raziskave 

poskušam poiskati pozitivne in negativne vidike njunega izvajanja v vsakdanji vrtčevski 

praksi. Ideja inkluzije naj bi presegla že stoletja staro težnjo po razlikovanju, vrednotenju in 

razvrščanju ljudi (Lesar, 2009c, str. 1). Inkluzivni vrtec se zavzema za načela, kot so: vsak 

otrok je lahko uspešen, vsak otrok ima močna in šibka področja, dobri učni rezultati so 

odvisni od vseh, ki delajo v smeri otrokovega uspeha, pomoč mora potekati na več ravneh, ne 

le v posebnih ustanovah ali oddelkih (Villa and Thousand, 2005). Koncept inkluzivne vzgoje 

in izobraževanja je v slovenski praksi dokaj nov. Pri svojem delu v vrtcu sem opazila, da je 

pojem in koncept inkluzivne vzgoje in izobraževanja strokovnim delavcem vrtca nepoznan, 

zato sem želela raziskati, kako je s poznavanjem inkluzije v širšem slovenskem prostoru. 

 

V magistrski nalogi sem izhajala iz literature, kurikula, analize uradnih dokumentov in s 

pomočjo intervjujev in anketnega vprašalnika želela pridobiti informacije, smernice in mnenja 

o poznavanju, zavedanju in izvajanju integracije ter inkluzije v vrtcih. V raziskovalni del sem 

namenoma vključila različne metode raziskovalnega dela in z njimi poskušala predstaviti 

obravnavano temo iz različnih zornih kotov udeležencev in sodelavcev v vzgojo-

izobraževalnem procesu. Različni avtorji (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan and 

Shaw, 2000) izpostavljajo, da je inkluzija kot proces v sistemu vzgoje in izobraževanja 
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pogojena s tremi dimenzijami življenja v vrtcu, ki so med seboj tesno povezane: inkluzivna 

kultura, inkluzivna politika in inkluzivna praksa vrtca. V magistrskem delu sem skušala 

razjasniti nekatere razloge, pogoje, zaradi katerih je izvajanje inkluzije pomanjkljivo, 

nezadostno, in podati nekaj smernic za izvajanje omenjenega koncepta v vrtcih. 

 

Moj namen je, da skozi magistrsko delo raziščem, predstavim in osvetlim integracijo in 

inkluzijo. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela se opiram na teoretična izhodišča iz strokovne literature 

slovenskih in tujih avtorjev ter zakonodajnih aktov s področja predšolske vzgoje, ki se nato 

navezuje na empirični del magistrskega dela. 

 

V prvem poglavju teoretičnega dela opišem izvajanje predšolske vzgoje v Republiki 

Sloveniji, temeljne naloge vrtca, načela, programe vrtca, pogoje vključevanja/sprejetja otrok v 

vrtec, uradni jezik vzgojnega dela v vrtcu, financiranje vrtca in predstavim nacionalni 

dokument dela v vrtcu Kurikulum za vrtce, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcu in je 

namenjen strokovnim delavcem vrtca. 

 

V drugem poglavju opredelim pomen vrtca za otrokov razvoj in njegovo socialno vključenost. 

Poudarim, naj bo vrtec socialna mreža in socialna skupnost brez posebnega izločanja kogar 

koli, segregacije, nasilja nad posameznikom (Resman, 2003). 

 

V tretjem poglavju obširno predstavim različne poglede različnih avtorjev na pojem in 

koncept integracije in inkluzije ter razliko in povezavo med njima. Opišem tudi, kakšno naj bi 

bilo po mnenju različnih avtorjev inkluzivno okolje – vrtec. 

 

V četrtem poglavju teoretičnega dela, z naslovom Vrtec pred sodobnimi izzivi, razpravljam o 

teoretičnih, strokovnih in raziskovalnih spoznanjih o današnjih vsakodnevnih praksah v 

vrtcih. Ugotavljam, kaj bi bilo potrebno storiti, čemu je pomembno nameniti pozornost pri 

vzgojnem delu v vrtcu. Barle Lakota (2004, v Devjak in Polak, 2007) izpostavlja, da 

vrtec/šola ni statična organizacija, temveč razvijajoča se in stalno spreminjajoča se ustanova. 

V ta razvoj so vključeni vsi delavci, tako da aktivno prispevajo k njenemu razvoju. Poleg tega 

pa na vrtec vplivajo še različni drugi dejavniki (prav tam). 
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V petem poglavju izpostavim pomembne dokumente, vezane na predšolsko vzgojo, ki se 

nanašajo na otroke s posebnimi potrebami, na otroke, katerih materni jezik ni slovenščina, in 

na kulturno različnost otrok. 

Vlogi kompetenc strokovnih delavcev v vrtcu namenjam šesto poglavje teoretičnega dela, kjer 

se osredotočam na kompetence za izvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja strokovnih 

delavcev v vrtcu, ki jih primerjam z ugotovitvami različnih avtorjev. Da bi v procesu 

izobraževanja vzgojitelji/učitelji dejansko pridobili kompetence za inkluzivno vzgojno-

izobraževalno delo, je premike treba hkrati izvajati na treh ravneh: spoznavni, praktični in 

moralni ravni (Trehart, v Marentič Požarnik, 2003). Razdevšek Pučko (2006) poudarja, da 

mora biti vzgojitelj/učitelj odprt za spremembe in motiviran za vseživljenjsko učenje in stalni 

profesionalni razvoj (v Devjak in Polak, 2007, str. 26). Raziskave kažejo, da se 

vzgojitelji/učitelji učijo drug od drugega, in s tem postajajo boljši vzgojitelji/učitelji 

(McLeskey and Waldron, v Loughran, 2012, str. 113), vendar pa to ni zadosti, saj je potrebno 

tudi ciljno naravnano strokovno izobraževanje. 

 

Empirični del magistrskega dela je študija primera, sestavljena iz intervjujev in anketnega 

vprašalnika.  

 

Čeprav je inkluzivna vzgoja in izobraževanje zelo aktualna strokovna usmerjenost, ji ravno 

pogojenost kulture, politike in prakse posameznega vrtca daje specifično vsebino in obliko 

uresničevanja. Kavkler (2007) omenja štiri podsisteme: otrok, oddelek, vrtec in širše okolje, 

ki se prepletajo, in z njihovim usklajenim delovanjem dobimo učinkovit sistem, ki podpira 

uspešno vključevanje inkluzivne skupnosti. V empiričnemu delu naloge želim preko študije 

primera predstaviti uspešno vključevanje inkluzivne skupnosti, opozarjam pa tudi na različne 

interese staršev, vrtca, medicinskega osebja in ugotavljam, kateri interes prevlada, oziroma 

kako doseči sporazumno rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse in bi omogočala še bolj 

uspešno inkluzijo otroka s posebnimi potrebami v vrtec. 

 

Kavkler (2008) ugotavlja in poudarja, da je implementacija inkluzije povsod po svetu 

zahteven dolgotrajen izobraževalni proces s številnimi konflikti na vseh ravneh predšolskega 

in šolskega sistema. Iz tega lahko izhajamo, da če želimo govoriti o »dejanski« inkluziji otrok 

v vrtec, moramo vložiti veliko truda in poguma za uveljavitev zakonskih določb v praksi. K 

temu veliko prispeva sodelovanje med starši in vrtcem ter ustanoviteljem oziroma občino. 
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Kako nam uspeva zakonske določbe uresničevati v praksi, bom predstavila predvsem v 

raziskovalnem delu magistrskega dela. 

 

Namen anketnega vprašalnika je proučiti prakso in naravnanost strokovnih delavcev v vrtcu 

glede integracije in inkluzije. S celotno nalogo želim med drugim preveriti, kakšna je 

inkluzivna naravnanost strokovnih delavcev v vrtcu. 

 

Ko govorimo o vključenosti, moramo vedno razmišljati o prepričanjih in vrednotah, ki so 

pomembne za inkluzijo. Te vrednote pomenijo enakost ali pravičnost, poudarjajo pomen 

sodelovanja, izgradnjo skupnosti in pravico do kakovostnih storitev v njihovem okolju, 

sočutje, spoštovanje različnosti in skrb za ustvarjanje trajnostne prihodnosti za naše otroke. 

 

Kavkler (2004, v Kržan, 2006) meni, da inkluzija v našem šolstvu ni več vprašanje, vprašanje 

je le pot, kako bomo do nje prišli. S to mislijo sem se tudi lotila raziskovalnega dela 

magistrskega dela in poskušala v zaključkih svoje naloge izoblikovati nekaj smernic za 

nadaljnjo inkluzivno usmerjenost v vzgoji in izobraževanju v vrtcih. 
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 VKLJUČEVANJE OTROK V VRTEC 

V Republiki Sloveniji se izvaja predšolska vzgoja v javnih in zasebnih vrtcih. Predpisi, ki 

urejajo področje predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji, omogočajo njeno izvajanje tako v 

okviru javne službe, kot tudi v okviru zasebne iniciative. Temeljna naloga vrtcev v Sloveniji, 

zapisana v 2. členu Zakona o vrtcih (1996), je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 

izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 

telesnih in duševnih sposobnosti. Krovni zakon, ki ureja zakonodajo na področju predšolske 

vzgoje, je Zakon o vrtcih v Republiki Sloveniji, ki je stopil v veljavo 1996 in je bil kasneje 

večkrat noveliran. Zakon o vrtcih (prav tam, 2. in 3. člen) predpisuje, da je predšolska vzgoja 

sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja ter poteka po načelih demokratičnosti, 

pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke 

in starše, pri čemer upošteva različnost med otroki, pravico do izbire in drugačnosti ter 

ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja.  

 

Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe: dnevni program, poldnevni in krajši 

program. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih. V prvo sodijo otroci v 

starosti od enega do treh let in v drugo obdobje otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo. 

Starostna obdobja so posledica razvojnih značilnosti predšolskih otrok. Otroci so razdeljeni v 

starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke, v katerih poteka vzgojno delo, ki ga 

vodita vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje 

programe na podlagi prijav vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih 

mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, 

za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega 

položaja družine in otrok s posebnimi potrebami (Zakon o vrtcih). 

 

Zakon v temeljnih določbah ureja tudi jezik in navaja, da »vzgojno delo v vrtcih poteka v 

slovenskem jeziku«, razen na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske 

narodne skupnosti, kjer zakonodaja dopušča uporabo manjšinskega jezika. Predšolska vzgoja 

otrok Romov se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi (prav tam). 

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi 

in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci in otroci 
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z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za 

predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe. Predšolska vzgoja 

za otroke s posebnimi potrebami se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi (prav 

tam). 

 

Financiranje predšolske vzgoje se izvaja iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil 

staršev in donacij ter drugih  virov (prav tam). 

 

1.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je sprejel Strokovni svet Republike Sloveniji za splošno izobraževanje 

leta 1999. Pojem kurikulum za vrtce je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma 

program in s seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oziroma snovi k 

poudarku na sam proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok 

v vrtcu uči. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki pomeni strokovno podlago za delo 

v vrtcih in je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim 

delavcem in vsem, ki izvajajo predšolsko vzgojo v vrtcu. V Kurikulumu za vrtce so 

predstavljeni cilji kurikula in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in 

učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji za posamezna 

področja, predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja 

med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Kurikulum za 

vrtce narekuje šest področji dejavnosti: jezik, gibanje, umetnost, družba, narava, matematika. 

Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in 

drugačnosti otrok. Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanje različnosti med 

otroki se uresničuje preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vsakega 

otroka in ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in 

fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca (Kurikulum, 1999).  

 

Siraj-Blatchford in Clarke (2010) poudarjata, da kurikulum mora biti socialno interaktiven in 

poučen. Opara (2012) poudarja, da dostopnost in fleksibilnost kurikula in fleksibilne učno-

vzgojne metode služijo kot ključ v kreiranju vrtca/šole za vse. Kurikulum, ki je dovolj 

fleksibilen, lahko zagotavlja možnost za prilagajanje individualnim potrebam različnih otrok 
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in stimulira vzgojitelje/učitelje, da iščejo načine in poti za upoštevanje potreb in zmožnosti 

vsakega posameznika. Zelo pomembno vlogo pri uresničevanju inkluzije v vzgoji in 

izobraževanju ima kurikulum. Tu obstaja vodilo, da sta kvaliteta vzgoje in izobraževanja ter 

dostopnost interakcijsko povezana. Zato je treba kurikulum analizirati v sklopu termina 

inkluzija (prav tam, str. 78). 

 

Vloga vrtcev na jezikovno in narodno mešanih področjih je, da ustvarjajo primerno podlago 

za razvoj dvojezičnosti pri pripadnikih obeh narodnih skupnosti in večinskega naroda. 

Kurikulum omenja tudi t. i. posebno skupino – Rome, pri kateri je pomembno načelo 

sobivanja dveh kultur, ki mora biti interakcijsko, ne samo enosmerno, kar pomeni, da je treba 

prepoznati in izbrati zlasti tiste metode in pristope, ki v večji meri posegajo v področje 

socializacije. Posebna pozornost pa mora biti namenjena tudi otrokom, ki jim slovenščina ni 

materni jezik, da lahko nadoknadijo morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine (Kurikulum, 

1999, str. 7-9).  

 

Strokovni svet za splošno izobraževanje je sprejel še dokumente: Kurikulum za vrtce v 

prilagojenem programu za predšolske otroke, Dodatek h Kurikulu za vrtce za otroke Romov, 

Dodatek h Kurikulu za delo na dvojezičnih področjih, Navodila h Kurikulu za vrtce v 

programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi 

potrebami, z namenom da bi zagotovili vsem otrokom enakovredne pogoje za razvoj in učenje 

ob upoštevanju individualnih razlik med njimi. 

 

Na nacionalni ravni je slovenski kurikulum za vrtce primerljiv z evropskimi kurikulumi na 

strukturni (gre za malo strukturirane dokumente, ki temeljijo na procesno–ciljnem 

načrtovanju) in vsebinski ravni (v kurikulumih so opredeljena načela in cilji za posamezna 

področja, ki so različno poimenovana, a so med kurikulumi primerljiva, npr.: jezik, 

matematični koncepti, gibanje, narava, družba, umetnost). V zadnjih letih v nekaterih 

evropskih vrtčevskih kurikulumih (npr. Finska, Danska, Češka, Švedska, Norveška, 

Nizozemska, Estonija) lahko prepoznamo jasnejšo naravnanost k ogroženim skupinam otrok, 

ki jo dosegajo bodisi s prilagojenimi kompenzacijskimi kurikulumi (npr. za otroke iz socialno 

in kulturno manj spodbudnega okolja) bodisi z dodatnimi cilji in vsebinami iz maternega 

jezika in jezika, v katerem potekajo dejavnosti v vrtcu za otroke priseljencev, romske otroke 

in otroke etničnih manjšin (Devjak, Skubic, Polak in Kolšek, 2012, str. 46). 
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Predšolska vzgoja v vrtcih kot celota kaže v Sloveniji vse boljše rezultate, saj se delež 

predšolskih otrok, ki se vključujejo v vrtec, povečuje in je v letu 2011 zajel 74 % predšolske 

populacije. Znotraj tega so zanimivi podatki o usmerjenih otrocih v predšolskem obdobju in 

njihova vključenost v obstoječe oblike predšolske vzgoje, vendar znotraj tega obstaja problem 

indentifikacije, klasifikacije in diagnosticiranja otrok s posebnimi potrebami, ki ima vrsto 

slabosti in nedorečenosti (Opara, 2012, str. 72). 
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2 VRTEC KOT SOCIALNI PROSTOR 

Otroci, ki so vključeni v vrtec, preživijo pretežni del dneva in odraščanja v vrtcu. Vrtec je 

takoj za družino najpomembnejši socializacijski dejavnik v razvoju otroka. Zato kakovost 

življenja otroka in njegovo duševno zdravje pogojujejo poleg družinskih vplivov tudi vplivi, 

ki izhajajo iz življenja in dela vrtca. Zato lahko pritrdim, da vrtec kot socialni prostor 

pomembno vpliva na osebnostni razvoj otrok. Vrtec ni zgolj vzgojno-izobraževalna ustanova, 

je izkustveni prostor otrok, kjer si pridobijo osnovne navade, norme, stališča, vedenjske 

vzorce za nadaljnje življenje, in s tem prispevajo k svojemu socialno-emocionalnemu razvoju. 

Vsak posameznik ima pravico, da v svojem okolju, pri svojem delu, izobraževanju in ne 

nazadnje v družbi sodeluje po svojih zmožnostih. Pomembno je, da je socialno vključen. 

Vzgojo predšolskih otrok razumemo kot: (1) proces socializacije (tj. proces, v katerem se 

otrok prilagaja okolju, vzpostavlja harmoničen odnos z njim, ga asimilira in se v okolje 

integrira ter pri tem razvija lastnosti značilne za človeka; v tem procesu se razvijajo konkretne 

osebnostne dispozicije na način, ki je družbeno sprejemljiv, in v smeri, ki usposablja 

posameznika, da postaja član te družbe); (2) proces intelektualizacije (tj. proces, v katerem se 

razvijajo otrokove kognitivne sposobnosti, s katerimi razumeva sebe in svet okoli sebe); (3) 

proces kultiviranja (tj. proces, v katerem otrok sprejema kulturo prihodnjih generacij) in (4) 

proces humanizacije (tj. proces, v katerem se razvijajo tipične človeške lastnosti, ki se kažejo 

v njegovem ravnanju in doživljanju osebnih lastnosti (poštenost, miroljubnost), načinu 

komunikacije, razmišljanju itn. (Lepičnik Vodopivec, 2010, v Devjak, Skubic, Polak in 

Kolšek, 2012, str. 15).  

Vrtec/šola naj postane socialna skupnost, podobna vsakdanji družbeni skupnosti, to je 

skupnosti ljudi z vsemi njihovimi posebnostmi in razlikami (Resman, 2003, str. 65). 

Resman (2003, str. 72) razmišlja o idealni rešitvi, ki naj bi bila socialna skupnost brez 

posebnega izločanja kogar koli, brez posebne organizacijske, socialne in programske 

segregacije, pa tudi brez nasilja nad posameznikom, da se utopi (asimilira) v večinski sistem. 

Ljudje (otroci, učenci) morajo ohraniti medsebojne razlike, to je njihova/naša človeška 

pravica. Priznavanje različnosti je tudi najpomembnejša vzgojna (kulturna) predpostavka. 

Vrtec kot socialna mreža je za otroke prostor različne vzgojno-učne interakcije, odnosov z 

vrstniki in vzgojitelji, v katerem se izkazujejo zmogljivosti ter sposobnosti posameznika. Kot 

institucija ima svoj ritem dela in življenja, svoj "hišni red", "pravila", način, kako 

vzpostavljati odnose med otroki in vzgojitelji … Otroci dobijo v vrtcu pomembna sporočila, 
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kot so: kako upoštevati pravila, kakšni so sprejemljivi načini odzivanja v različnih situacijah, 

kakšen je sprejemljiv odnos do avtoritete, socialne vzorce ... 

Na drugi strani pa je inkluzija prizadevanje za ustrezno – ugodno sožitje med otroci z 

namenom, da se zadovoljujejo tudi druge potrebe: po uveljavljanju, po priznanju, po 

varnosti… To pa je pravzaprav stvar skupine, kolektiva, oddelka kot socialne skupnosti. Brez 

oddelka in socialne skupnosti, brez ustreznega socialnega združevanja in življenja, brez 

ustrezne kulture ni inkluzije. Inkluzija pomeni oblikovati tako kulturo, da bodo otroci na 

otroka s posebnimi potrebami, socialno ogroženih družin, druge veroizpovedi, jezika, etične 

pripadnosti, rase itn. gledali kot nase ali vse druge, čeprav je lahko zelo drugačen od njih. Če 

tega ne dosežemo, potem bo ostajala bolj ali manj prikrita segregacija. Ključ inkluzije otrok s 

posebnimi potrebami je v sprejetosti teh otrok; otrok mora doživljati občutke, da je sprejet, 

potem se bo počutil tudi varno (Resman, 2003, str. 76, 77). 

Temeljna težnja inkluzivno naravnanih institucij je povečanje participacije vseh udeležencev 

v akademskem in socialnem smislu, oziroma če to obrnemo negativno, potem lahko rečemo: 

zmanjševanje izključevanja, ki ga proizvajajo obstoječe prakse (Lesar, 2009c, str. 4).  

Eno od bistvenih stališč inkluzivnega vrtca/šole je, da so socialne vrednote pomembnejše od 

individualnih, zato je treba spodbujati socialne odnose med ljudmi, socialno odgovornost, 

solidarnost, kooperativnost, ker so to vrednote družbene prihodnosti, ki jih je treba gojiti tudi 

v vrtcu /šoli (Resman, 2001). 

Inkluzija je sistem intervencij, s katerimi skušamo delno ali v celoti vključiti socialno 

izključene posameznike v socialno skupino ali v širše socialno okolje (Frederickson, Cline, 

2002, v Sardoč, 2006). Sardoč (2006, str. 13-14) pravi, da inkluzija pomeni odstranjevanje 

ovir v izobraževalnem procesu in prilagoditev okolja otroku, ki bo skozi interakcijo s 

sovrstniki svoje potenciale optimalno razvijal in v skladu z njimi postal dejaven in 

enakopraven član vrtčevske/šolske skupnosti. Prizadevanje za inkluzijo otrok s posebnimi 

potrebami in ostalih otrok, ki odstopajo od večinske populacije v rednih vzgojno-

izobraževalnih sistemih, je priložnost za spoznavanje raznolikosti, spoprijemanje z 

neenakostjo in učenje spoštovanja razlik med ljudmi. Gre tudi za premagovanje ovir za 

socialno udeležbo ali v celoti socialno izključenih (zaradi rase, spola, nacionalnosti, verskega 

prepričanja, socialnega ali ekonomskega položaja ali posebnih potreb). Gre za razvijanje 

inovativnih modelov inkluzivnega izobraževanja (prav tam).  

Razvojno se otroci med drugim in petim letom starosti zavejo spola, rase, etične pripadnosti, 

jezika, invalidnosti, množice razlik in drugačnosti med ljudmi. Inkluzija ponuja nešteto 

možnosti v pomoč takim otrokom, da bi cenili sebe in ostale (Mitchell in David, 1992, v 
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Loughran, 2012, str. 109). Vključitev inkluzije v zgodnje otroštvo je idealen kraj za začetek 

socialne kohezije. To obdobje v vsem otroškem življenju zagotavlja plodna tla za vlivanje 

empatije in občutka pripadnosti, ki se lahko razvije v inkluzivnem okolju (Loughran, 2012). 

Inkluzija je kultura življenja v določeni skupnosti (vrtcu, šoli, oddelku), v kateri je vsak 

dobrodošel, v kateri se podpirajo, gojijo različne potrebe (Resman, 2003). 

Vrtec/šola pomembno oblikuje otrokovo samopodobo in zavest o lastnih zmožnostih.  

Vrtec naj otroku ne predstavlja drugega doma, ampak primeren prostor za razvoj osebnosti in 

odnosov do sovrstnikov in drugih ljudi, ki jih tam srečuje (Buzeti, 2010, str. 111). 

Vsak otrok mora dobiti priložnost, da najde svoje močno področje, kjer je uspešen in lahko 

participira pri odločitvah, kar daje vsakemu posamezniku, tudi otroku s posebnimi potrebami, 

različne rase, etične pripadnosti, jezika in vsem različnim in drugačnim, občutek, da prispeva 

k skupnosti in ob tem doživlja pravi občutek sprejetosti in enakovrednosti kljub svoji 

drugačnosti. Potrebno je torej vzpostaviti takšno vrtčevsko/šolsko klimo, v kateri bo 

drugačnost razumljena kot vrednota (Kobolt, 2010). 
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3 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA V VRTCU 

Pojma integracija in inkluzija sta si dokaj podobna, a kljub temu različna v svojih konceptih. 

V živi rabi ju celo zamenjujejo in enačijo. V pogledih različnih avtorjev (Lesar (2006, 2007, 

2009); Peček (2006); Kroflič (2003); Kavkler (2003); Bratož (2004) in Opara (2003, 2005, 

2012)) je moč opaziti različne poglede na pojma integracije in inkluzije, ki se med seboj 

prepletajo. Pri nekaterih navajanjih pa ni opaziti vidne razlike med obema pojmoma. Večina 

literature se nanaša na šolo, učitelje in razred, vendar menim, da lahko skoraj vse prenesemo v 

področje predšolske vzgoje. Ob citiranih izrazih šola, učitelj, razred sem zato dodala izraze 

vrtec, vzgojitelj, strokovni delavec, oddelek. V slovenskem prostoru je še vedno bolj 

uporabljen izraz integracije, inkluzija pa se postopoma uvaja v živo rabo praktikov. Tudi moja 

raziskava je doprinos potrditve tega dejstva, saj sem ugotovila, da veliko strokovnih delavcev 

ne pozna izraza in koncepta inkluzije. Tudi Kavkler idr. (2008) opozarja, da so v preteklosti 

uporabljali izraza integracije in inkluzije kot sinonima, danes pa večina avtorjev poudarja 

razliko v pomenu, v kakovosti dela in praktičnem izvajanju. V nadaljevanju želim predstaviti 

različne poglede različnih avtorjev na pojma in koncepta integracije in inkluzije ter razliko 

med njima.  

 

3.1 IDEJA INTEGRACIJE 

Beseda »integracija« izhaja iz latinskega pridevnika »integer,« kar pomeni nedotaknjen, cel. 

V dobesednem pomenu pa pomeni dopolnitev nezapolnjene celote, pritegnitev in vključitev 

tistega, s čimer celota šele pridobi svojo dejansko izpopolnjenost. Če vse skupaj prenesemo na 

družbeno področje, kot dodaja Kasztantowicz (v Schmidt in Friš, 2001, str. 7), naj bi to 

pomenilo, da je družba izpopolnjena šele takrat, ko so v njo pritegnjene tudi obrobne skupine, 

ki kljub različnim vrstam oviranosti izpolnjujejo »normalnost«. Ali kot dodaja Bratož (2004, 

str. 14), da gre za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v normalno okolje v največji 

možni meri. 

 

Pri integracije gre za poimenovanje brez nepotrebnega etiketiranja, stigmatiziranja in 

diskriminiranja. Človeka gleda kot individualno bitje, kot individum. Usmerjamo se v celovit 

potencial človeka in tako želimo odkriti, kaj posameznik potrebuje in kaj je zanj najboljše 

(Bratož, 2004). 
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Integracija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno okolje, zagotavljanje 

ustreznih pogojev in načinov dela z njimi ter odnose medsebojnega sprejetja in spoštovanja 

(Opara, 2005, str. 17). 

 

Integracija ne pomeni samo fizične namestitve otroka s posebnimi potrebami v vrtec, ampak 

mora biti tudi kurikularno, socialno in psihološko usmerjena. Schmidt in Friš (2001) dodajata, 

da je otrok s posebnimi potrebami med svoje vrstnike vključen tudi dejavno, kar pomeni, da 

počne vse tisto, kar je zmožen početi, vrtec/šola, vzgojitelj/učitelj oziroma njegov osebni 

asistenti pa mu ustvarjajo takšne razmere, da je v njih lahko dejaven in napreduje po svojih 

zmožnostih. 

 

Porter (v Lebarič, 2006, str. 17) poudarja, da integracija bolj nakazuje tradicionalne usmeritve 

v vrtcu/šolstvu, za katere je značilno: usmerjenost na otroka/učenca; da otroka/učenca 

ocenjujejo specialisti (predvsem specialni pedagogi); poudarek je na diagnosticiranju težav in 

napovedovanju uspešnosti oziroma neuspešnosti otroka; predvideva individualiziran načrt za 

otroka/učenca; poskrbi za umestitev otroka/učenca v določen program in za izvajanje načrta.  

 

Bratož (2004, str. 14) podaja enostavno definicijo: »Integracija je vključevanje v normalno 

okolje v največji možni meri.« 

 

Pomembno je tudi razlikovanje med integracijo kot ciljem in integracijo kot sredstvom.  

Integracija kot cilj pomeni vključevanje oseb z motnjami v razvoju v širše socialno okolje na 

vseh možnih področjih, kar imenujemo socialna integracija. Kadar pa izraz integracija 

uporabljamo za poimenovanje prilagajanja pogojev in odnosov med prizadetimi in 

neprizadetimi, praviloma integracija pomeni sredstvo za uresničevanja socialne integracije 

(Schmidt in Friš, 2001). 

 

Uresničevanje načel vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah se kaže v boljši socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami pri predšolskih 

dejavnostih in doseganju večje socialne participacije v socialnem življenju vrtca (Lebarič, 

2006, str. 23). Otroci se skozi interakcijo s sovrstniki naučijo izražati svoja mnenja in 

oblikovati svoj lastni odnos do sveta in družbe. Pomembna naloga vrtca je tako priprava otrok 
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za medsebojne interakcije, sožitje in razumevanje med otroki ter sprejemanje sovrstnikov s 

posebnimi potrebami kot enakovrednih članov družbe (prav tam). 

Integracijo delijo na tri dimenzije (Hvala, 2004, str. 105, v Lesar, 2009b, str. 70):  

- funkcionalna integracija (Otrok je funkcionalno integriran, ko sprejema letni delovni načrt, 

ki je v splošnem podoben letnemu delovnemu načrtu ostalih otrok v skupini.),  

- lokacijska integracija (Otrok je lokacijsko integriran, ko je nameščen v istem prostoru z 

vsemi ostalimi otroki v skupini, vendar je še vedno lahko segregiran v vseh ostalih pogledih.),  

- socialna integracija (Otrok je socialno integriran, ko je sposoben navezovati socialne 

interakcije z ostalimi otroki v skupini.). 

 

Kavkler (Kavkler, 2002, v Bratož, 2004, str. 19-20) poudarja, da je potrebno za uspešno 

integracijo v praksi upoštevati naslednja načela:  

- otrok ima pravico biti sprejet, biti skupaj z vrstniki, da mu je vzgojitelj naklonjen in ga 

razume ter verjame vanj,  

- vsi otroci in starši morajo biti obravnavani z vsem spoštovanjem,  

- gojiti moramo pozitiven odnos do različnosti,  

- oblikovati je potrebno take pogoje v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki omogočajo 

upoštevanje individualnih potreb vseh otrok,  

- pri vseh otrocih je potrebno optimalno upoštevati njihove vzgojno-izobraževalne potrebe.  

 

Koncept integracije je čez čas izgubil svoj napredni pomen zaradi pomanjkanja človeške, 

etične kompetence vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtec/osnovno šolo. V 

integraciji na strokovni ravni so se prizadevanja usmerjala zgolj v tehnična, organizacijska in 

didaktična vprašanja, zanemarjali pa sta se njena etična in socialna dimenzija (Medveš, 2003).  

 

Integracija ni dogma, je le občutljivo polje prehoda, kjer moramo v vsakem konkretnem 

primeru poiskati najboljšo rešitev (Opara, 2005, str. 100). 

 

3.2 IDEJA INKLUZIJE 

Gibanje za inkluzivnost je bilo razmeroma počasno in pogosto spremljano z odrekovanjem, 

kritiziranjem, odklanjanjem vzgojno-izobraževalnih ustanov, v smislu težnje po 
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nespreminjanju obstoječih razmerij in načinov delovanja različnih vzgojno-izobraževalnih 

institucij, kar pa predstavlja veliko oviro udejanjanja ideje inkluzije (Lesar, 2009c, str. 82). 

 

Izraz inkluzija iz latinske besede inclusio pomeni vključitev, sklenjenost, pripadanje, spadanje 

(Kranjčan, 2006). Pomeni prizadevati si, da postane subjekt del celote. Beseda izvira iz 

latinščine in pomeni zapreti vrata za nekom, ki je vstopil v hišo (Demšar Pečak, 2000). Po 

SSKJ (2000, str. 302) pa: »inkluzija je odnos med množicami, pri katerem je ena množica 

podmnožica druge«. Beseda inkluzija izraža pozitivno konotacijo in jo najpogosteje povezuje 

s pravičnostjo, z enakimi možnostmi, s solidarnostjo in skrbjo (Globačnik, 2012, str. 76). 

 

Temeljna ideja inkluzije je, da lahko družba s spreminjanjem obstoječih in ustaljenih načinov 

delovanja omogoči večjo vključenost in participacijo doslej izključenih manjšinskih skupin 

oziroma tistih, ki so potisnjeni na rob družbenega dogajanja (Lesar, 2009c, str. 3). 

Juriševič (2012, str. 254) povzema po Takali in Aunio (2005, str. 39) delovno opredelitev 

inkluzije, ki je opredeljena kot fleksibilen vzgojno-izobraževalni pristop, ki različnim 

otrokom omogoča vključevanje v splošne vzgojno-izobraževalne programe. Ključne 

značilnosti tega pristopa so (Mittchell, 1999, prir. po Molzel, 2006, v Juriševič, 2012, str. 

254): 1. spoštovanje otrok, njihovih vzgojno-izobraževalnih pravic, dostojanstva in 

samostojnosti ter dostopnost različnih posebnih, otrokom primernih vzgojno-izobraževalnih 

virov, 2. odsotnost ali zmanjševanje verjetnosti za dejavnike, ki ovirajo učenje, 3. v različnost 

otrok usmerjena vzgojno-izobraževalna filozofija, 4. prepoznavanje in odzivanje na različnost 

populacije otrok, 5. prilagajanje različnim učnim stilom otrok in njihovi ravni vzgoje in 

učenja, 6. zagotavljanje  enakosti vzgojno-izobraževalnih priložnosti z ustreznimi učnimi 

načrti, organizacijo vrtčevskega/šolskega dela, uporabo različnih virov ter partnerstva s 

socialnim okoljem otrok. Avtor poudarja, da je inkluzija izrazito večsestavni, še ne enotno 

opredeljen koncept (prav tam). 

Zaradi naraščajoče raznolikosti, s povečanjem mobilnosti in s pojavom globalizacije, se je v 

postmodernih družbah pojavila potreba po novi usmeritvi v skupnostih in s tem tudi v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah (Kroflič, 2005, str. 9). Izrazila se je potreba po inkluziji. 

Če torej želimo ohraniti, ali bolje – znova vzpostaviti socializacijsko moč skupnosti, jo 

moramo opredeliti z novimi koncepti, ki ne izhajajo več iz mehanizma nujnega sprejemanja 

vzorcev večinske kulture (torej iz asimilacijskega modela), ampak iz možnosti sobivanja 

različnih partikularnih kultur (prav tam). Zdi se, da je temeljni pogoj za uresničevanje načela 

interkulturnosti v vrtcih/šolah inkluzija. 
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Rutar (2012) opozarja na ožje in širša poimenovanje inkluzije. Ožje poimenovanje je 

orientirano na inkluzijo otrok (oseb) s posebnimi potrebami, širše pa na inkluzijo, 

zagotavljanje enakih možnostih za vse otroke (osebe). Poudarja, da je to ključna razdelitev, ki 

se je moramo zavedati, ko začnemo vzpostavljati aplikativne okvire uresničevanja inkluzije 

(prav tam, str. 19). Širše razumevanje inkluzije kot vključevanje in zagotavljanje priložnosti 

za vse je osnova za vzpostavljanje inkluzivnega konteksta, v katerem je prostor za vse oblike 

različnosti. Prepoznavanje različnosti kot vrednote je mogoče šele z začetkom dvoma v 

univerzalnost zahtev, tradicij, vrednot, vsebin in resnic (Rutar, 2012, str. 20). 

 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje je opisano kot drža, sistemsko prepričanje, da je treba 

vključiti vse otroke; to pomeni način življenja, vključitev v skupno življenje, kjer se ceni 

vsakega posameznika, ki je tudi del tega življenja. To je pravica, da pripadaš in da nisi 

izključen samo zato, ker imaš posebne potrebe. Pri inkluziji je pomembno, da te sprejmejo, da 

nekam pripadaš in da si član skupnosti. Inkluzija je torej prepričanje, da sta skupno življenje 

in učenje boljši vzgojno-izobraževalni način, ki prinaša prednosti vsem – otrokom in 

strokovnim delavcem (Morrison, 2008, str. 23, v Kavkler idr., 2008). 

 

Pojem inkluzija je interdisciplinaren in ni dovolj jasno opredeljen. Pripada različnim 

disciplinam, kot so sociologija, pedagogika, specialna pedagogika, ekonomija itd. (Šućur, 

1997). Inkluzija pomeni sotočje številnih miselnih smeri – socialnih in političnih ter seveda 

tudi vzgojno-izobraževalnih (Thomas in Vaughan, 2005). Inkluzija je pedagoški, socialni in 

psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih otrok in otrok s posebnimi potrebami v 

vzgojno-izobraževalno delo. Gre za novo kakovost, nove poglede in novo raven vključevanja 

otrok, ki odstopajo od večinske družbe (Resman, 2002). 

Koncept inkluzije izhaja iz človekovih (otrokovih) pravic in iz ideje multikulturalizma. 

Temelji na postmodernističnih vrednotah, kot so pravičnost, različnost in enake možnosti za 

vse. Je vrednota tistih demokracij, za katere je značilno sprejemanje načel multikulturnosti, 

antirasizma in kulturnega napredka ter zagotavljanje pravic do boljših razvojnih in 

izobraževalnih možnosti v družbi vrstnikov (Thomas, Walker in Webb, 2005). 

Koncept inkluzije oziroma inkluzivnega vrtca/šole teži k iskanju poti za boljše reševanje 

vzgojno-izobraževalnih problemov, ki izhajajo iz »drugačnosti« otrok (Medveš, 2003). 

Inkluzijo lahko danes razumemo tudi širše kot le vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem 

za vse. Pomeni tudi dostop do vzgojno-učnega kurikula, ki v največji meri upošteva otrokove 
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potrebe (Watkins, 2007), ne glede na to, kje se izobražuje otrok: v specializirani ustanovi ali v 

rednem vrtcu oziroma šoli (Globačnik, 2012, str. 73). 

Fromm pravi, da je inkluzija »proces povečanja participacije in zmanjševanje izključevanja 

vseh otrok iz kurikula, kulture in skupnosti« (Peček in Lesar, 2006, str. 30), s tem da pomeni 

participacija prepoznavanje, sprejetje in spoštovanje, vključenost v učenje in socialne 

aktivnosti na način, da se doseže občutek pripadnosti skupini. Takšen način bi zahteval 

preobrazbo rednega vzgojno-izobraževalnega sistema, pri čemer bi bilo potrebno pozornost 

namenjati trem ravnem: ravni urejenosti predšolskega in šolskega sistema in širše družbe, 

ravni posameznega vrtca/šole in ravni dogajanja v samem oddelku (Lesar, 2009a, str. 336). 

Inkluzija je namreč koncept, ki skuša po eni strani povzdigniti posameznikovo enkratnost, mu 

izkazati spoštovanje in ga upoštevati, po drugi strani pa želi vse posameznike povezati in jim 

omogočiti participacijo v skupnih zadevah (Skubic Ermenc, 2010, str. 271).  

Praktično bi to lahko pomenilo: oblikovanje vzgojnega koncepta, ki temelji na vzgoji za 

spoštovanje drugega in na skrbi za njegovo participacijo; oblikovanje večperspektivnega 

kurikularnega koncepta, ki vključuje vse manjšinske glasove; vzpostavitev takšnega 

organizacijsko-didaktičnega koncepta, ki temelji na idejah skupnega predšolskega 

vključevanja oziroma šolanja in kratkotrajnih fleksibilnih oblikah ločevanja s poudarkom na 

izbirnosti in ne na ločevanju po zmožnostih (prav tam, str. 271).  

 

Čačinovič Vogrinčič (2005) navaja naslednje elemente postmoderne: spoštljivo ravnanje z 

edinstvenostjo vsakega otroka, odkrivanje otrokovih sposobnosti skupaj z njim, in to najprej 

njegove močne strani, ozaveščanje o udeleženosti in deležu vzgojitelja/učitelja oziroma 

strokovnjaka v soustvarjalnem procesu vzgoje in učenja. Vrhovski (2005) navede nekaj 

družbenih pogojev, ki omogočajo vključevanje, med drugim je to tudi kultura, ki omogoča 

udeležbo in sodelovanje v družbenih procesih ter zmanjšuje izključevanje in kategoriziranje. 

Rezultat vseh prizadevanj naj bi bila, kot navaja Sardoč (2006), večja socialna sprejemljivost 

otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo vrtca/šole, kjer bodo skozi interakcije s 

sovrstniki razvijali svoje potenciale in v skladu z njimi postali dejavni in enakopravni člani 

vrtčevske/šolske skupnosti. Prav tako je najpogostejši družbeni pogoj, ki omogoča inkluzijo, 

neomejeno soočanje različnih teorij, stališč, vrednot, normiranj, idej o multikulturnosti in 

interkulturnosti, sožitju, tolerantnosti in sobivanju ter strpnosti. Vrhovski  (2005) meni, da je 

eden od družbenih pogojev tudi pozitivno vrednotenje sposobnosti in zmožnosti vseh oseb. 

Inkluzija ni samo stvar države, zakonov, pravilnikov, temveč tudi stroke, strokovnih spoznanj, 
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teorije šole, vzgoje in etap vzgojno-izobraževalnega procesa in ne nazadnje tudi človeške 

morale in etike (Resman, 2003). 

Preden začnemo z uresničevanjem inkluzije, se moramo zavedati pomembnih in neizbežnih 

dejstev, ki jih moramo sprejeti za uresničevanje. Lesar (2009a, str. 337) navaja naslednje:  

- Otroci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu, 

kulturnem ozadju in po osnovnem znanju.  

- Vsi otroci se lahko učijo, vendar ne vsi enako, zato se izpostavlja jasna potreba po 

spremembi sistema z namenom, da se konstruktivno odziva na prepoznane različnosti otrok.  

- Ideja inkluzije je tako namenjena vsem tistim otrokom, ki se v predšolskem obdobju in pri 

šolanju srečujejo z ovirami pri učenju in socialni participaciji, zaradi česar pogosteje izkušajo 

izključenost.  

- Vrtci/šole bi se morali prilagajati raznolikosti vseh vključenih otrok, ne pa pričakovati, da se 

bodo vsi otroci zmogli prilagoditi pogosto izrazito okorelemu delovanju vrtca/šol.  

- Jasna osredotočenost na soudeležbo vseh otrok, potrebna je aktivna vključenost otrok in 

omogočena izbira. 

 

Inkluzijo je mogoče opredeliti kot koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših 

razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje vseh otrok v družbi sovrstnikov. Koncept temelji na 

sprejemanju in razumevanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti (ekskluzije) 

zaradi ali na podlagi okvar (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). Socialno izključenost je 

Duffy (1995) opredelil kot nesposobnost udeležbe v ekonomskem, kulturnem in socialnem 

življenju družbe in odmik od vsakdanjih dogajanj v njej. Za Rooma (1995) je socialna 

izključenost zanikanje civilnih, socialnih in političnih pravic državljanov. Socialna 

izključenost zmanjšuje zmožnosti izključene osebe, da vzpostavlja interakcije z drugimi člani 

skupnosti (Klasen, 1998), da se integrira v družbo, je v njej udeležena, se potrdi in doživi 

spoštovanje do same sebe (Sen, 1999). 

Socialna izključenost v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja prinese nepopravljive 

posledice za njegov nadaljnji razvoj. 

 

Inkluzijo lahko razumemo kot obliko vključevalne prakse, in to ne le otrok s posebnimi 

potrebami, ampak vseh. Inkluzija v vrtcih in šolah skrbi za optimalen razvoj vseh. Vsakogar 

se trudimo vključiti v proces odločanja. Inkluzija torej omogoča, da se vključijo v vzgojno-

izobraževalne ustanove vsi otroci s svojimi individualnimi značilnosti in posebnostmi ter 

interesi, po drugi strani pa vrtec omogoča individualne prilagoditve izobraževanja vsakemu 
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otroku v skupnosti oddelka. Za inkluzijo sta pomembna pozitiven odnos do drugačnosti in 

različnosti in razvijanje kulture, ki išče nove pristope k odklonom in drugačnosti. Inkluzija 

torej posega v področje duha in ljudi med sabo povezuje (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 

2010, str. 201). 

 

Inkluzija je proces, ki terja: odstranitev ovir (izboljšati, okrepiti, dopolniti, prilagoditi 

socialno-ekonomske razmere družbe); spremembo stališč (posamezniku omogočiti uspešno 

vključevanje, prilagajanje učne snovi, metod in načinov dela); vzpostavljanje učnega ozračja 

in kulture (komunikacija, sodelovanje); da vzgojitelji, učitelji in strokovni delavci posebno 

pozornost namenijo rizičnim skupinam (Kavkler, 2008). 

Inkluzija je torej proces, vseobsegajoča dejavnost, ki pripelje do optimalnega razmerja med 

političnim, apolitičnim in socialnim, torej med znanjem, vedenjem in samouresničitvijo 

posameznika v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

Vislie (Peček in Lesar, 2006, str. 29) opredeli inkluzijo kot: proces in ne stanje, s katerim 

skuša vrtec/šola odgovoriti na potrebe vseh otrok kot posameznikov; vključevanje in 

izključevanje sta medsebojno povezana; poudarek je na preoblikovanju kurikuluma,  tako da 

se dotakne vseh otrok kot posameznikov; poudarjena je uspešnost vrtca/šole izobraževalno in 

vzgojno; relevantna je za vse faze in tipe vrtcev/šol, saj se v vsakem vrtcu/šoli strokovni 

delavci srečujejo z otroki z različnimi potrebami in morajo nanje reagirati. 

 

Inkluzija v resnici pomeni oblikovanje vrtčevskega/šolskega življenja, v katerem bo mogoče 

sobivanje ljudi različnih starosti, različnega socialnega, ekonomskega, verskega, kulturnega in 

spolnega izvora ter naravnanosti. Cilj predšolske/šolske vzgoje je vzgajanje otrok za mirno 

sožitje v različnih socialnih, kulturnih in drugih skupinah človeštva ter privzgajanje vrednot, 

kot so multikulturnost, interkulturnost, razumevanje, pluralizem, toleranca, spoštovanje 

različnosti (Yagi, 1998). 

 

Gibanje inkluzije vsebuje načela dobre prakse in ideale, ki se sedaj uveljavljajo. Gre za 

vključevanje tistih, ki jih danes sistem ali šola izključuje, in za prizadevanje, da bi v okviru 

normaliziranih vrtčevskih/šolskih okoliščin vsakemu otroku zagotovili vzgojo in 

izobraževanje skladno z njegovimi potrebami, sposobnostmi, značilnostmi, zmožnostmi, 

ambicijami in posebnostmi (Resman, 2003). 
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Pri inkluziji ne gre le za prilagajanje otroka okolju, ampak prilagajanje okolja otroku, z 

namenom odstranjevanja ovir, ki mu onemogočajo optimalni razvoj potencialov (Kavkler, 

2003a). Inkluzija pomeni živeti drug ob drugem, ne pa samo obstajati drug ob drugem 

(Sardoč, 2006). Osnovni princip inkluzivnega vrtca/šole je, da se vsi otroci (smejo in lahko) 

učijo skupaj, ne glede na težave ali razlike, ki jih lahko imajo (Volk Ornik in Cotič, v Stritih, 

2010, str. 47). 

 

Kavkler (2003) navaja osnovna načela inkluzivnega izobraževanja: 

- pozitiven odnos do različnosti; 

- pravica otroka, da je sprejet, da je skupaj z vrstniki; 

- pozitivna stališča do vključevanja otroka s posebnimi potrebami; 

- spoštovanje vseh otrok in staršev; 

- oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok; 

- sistemski in individualni razvoj načinov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja inkluzije; 

- skupinska odgovornost vseh strokovnjakov za širitev inkluzije v prakso; 

- sodelovanje večinskih (OŠ) in specialnih šol (OŠPP), prav tako tudi vrtcev; 

- profesionalni razvoj strokovnega osebja vrtcev/šol, ki vključuje poglabljanje že obstoječih 

znanj in veščin ter pridobivanje novih; 

- podpora vzgojiteljem/učiteljem v širšem in ožjem okolju z ustreznim svetovanjem in s 

strokovno pomočjo svetovalnih delavcev, mobilnih pedagogov, prostovoljcev, pomočnikov 

itd. ob težavah ter spodbujanje vzgojiteljevega/učiteljevega truda; 

- ustrezni učni in tehnični pripomočki. 

 

Različni avtorji (Dyson, Howes in Roberts) poskušajo rešiti dileme v konceptu inkluzije, ki 

jih rešujejo v šestih študijah in poskušajo najti odgovore (v Peček in Lesar, 2006, str. 31–32, 

Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 194–195):  

- Za inkluzivne vrtce/šole je značilna inkluzivna kultura, to pa pomeni, da je med 

vrtčevskim/šolskim osebjem precejšnja stopnja soglašanja o vrednotah spoštovanja različnosti 

in občutek dolžnosti, da vsem otrokom ponudijo dostop do vzgojno-izobraževalnih možnosti.  

- Iz raziskovalnih rezultatov je mogoče razbrati, da je v vrtcih/šolah mogoče opaziti določene 

organizacijske oblike in prakse, ki same po sebi predpostavljajo večjo stopnjo vključenosti in 

participacijo otrok.  
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- Vrtci/šole z inkluzivno kulturo imajo prisotne močne vodje, ki so naklonjeni inkluzivnim 

vrednotam in imajo značilen stil vodenja, ki spodbuja tudi ostale, da participirajo v vodstvenih 

funkcijah.  

- Takšni vrtci/šole imajo dobre povezave s starši in širšo skupnostjo.  

- Lokalno in nacionalno politično okolje lahko deluje podporno ali pa otežuje realizacijo 

inkluzivnosti na vrtčevski/šolski ravni.  

 

Schaffner in Buswel (Lesar, 2007, str. 150–151) sta pri oblikovanju inkluzivnih in učinkovitih 

šolskih skupnosti prepoznali deset ključnih elementov, pri čemer sta izhajali iz opredelitve 

dobrih šol (za vse učence). Med te ključne elemente sodijo (prav tam, str. 151): 1. razvoj 

skupne filozofije in strateškega plana; 2. zagotovitev močnega vodstva; 3. promoviranje širše 

šolske in razredne kulture, ki sprejema, ceni in se prilagodi raznolikosti; 4. razvoj mreže 

pomoči; 5. uporaba premišljenih procesov pomoči, v katerih vsi sodelujoči prevzemajo svoj 

del odgovornosti; 6. razvoj organiziranih in nadaljnjih tehničnih pripomočkov; 7. ohranjanje 

prilagodljivosti; 8. preverjanje in prilagajanje učinkovitih načinov poučevanja; 9. veselje ob 

uspehih in učenje iz izzivov; 10. dobra obveščenost o procesih spreminjanja, ki pa jim ne sme 

biti dovoljeno, da bi te lahko paralizirali.  

Te elemente bi lahko upoštevali tudi pri inkluzivni vzgoji v vrtcih. 

 

Arnesen in sodelavci (2009) pravijo, da se inkluzivne politike v izobraževanju povezujejo z 

naslednjimi širšimi vrednotami in načeli: dostop in kakovost; pravičnost in socialna pravica; 

demokratične vrednote in sodelovanje; ravnotežje med tistim, kar nam je skupno in 

različnostjo (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2011, 

str. 15). 

 

Zagovorniki inkluzivnega izobraževanja (Ainscow, 1997) izpostavljajo, da ima vzgojno-

izobraževalni sistem koristi, ko prepozna različnost vzgojnih in izobraževalnih potreb 

različnih otrok. Trdijo tudi, da inkluzivno izobraževanje zagotavlja boljše znanje za vse 

udeležence izobraževalne institucije in da so razlike lahko vir za razvoj skupnosti  (Frank, 

1999) 

 

Inkluzija je sredstvo za odpravljanje socialno-ekonomske zapostavljenosti. Prizadeva si 

preoblikovati predšolski/šolski sistem tako, da bo lahko zadovoljeval celotno paleto 

individualnih potreb otrok v oddelku. V vrtcu/šoli se skuša pridobiti strokovne delavce za 
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nove odnose, v katerih ni prostora za diskriminacijo, segregacijo, izključevanje in 

marginalizacijo. Inkluzija ni usmerjena k anomalijam otrok, pač pa si prizadeva te anomalije 

odpraviti (Skalar, 2003). 

Inkluzija sodi med temeljne vrednote in ideale, zato ni privilegij (Kavkler, 2007). Pomeni 

pravico posameznika do socialnega, intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja. 

Socialno vključevanje predstavlja posameznikov občutek vključenosti v družbo, kjer moramo 

drug drugega spoznavati, spoštovati in se učiti medsebojnega dialoga. Namen inkluzije 

(Schmidt, 2001) ni spremeniti otroke, temveč preoblikovati vrtce/šole. Zahteva vsestransko 

razvit vzgojno-izobraževalni sistem, ki je zmožen odgovoriti na različne potrebe otrok v 

oddelku večinskega vrtca/razredu večinske osnovne šole. 

 

Frederickson in Cline (2002) omenjata tri vrste inkluzije, ki so podobne delitvi integracije 

(Hvala, 2004 in Lesar, 2009c): 

- Prva je lokalna vključitev oseb s posebnimi potrebami, ko otroci/učenci s posebnimi 

potrebami obiskujejo redni oddelek vrtca/razred v večinskih šolah ali pa je razvojni oddelek v 

vrtcu/osnovna šola s prilagojenim programom locirana zraven večinske šole.  

- Druga je socialna vključitev in se nanaša na socialne interakcije med otroki/učenci s 

posebnimi potrebami in tistimi, ki teh potreb nimajo. Tako predlagajo, da se otroci družijo v 

zunajoddelčnih aktivnostih (pri obrokih, igri in drugih aktivnostih).  

- Tretja, funkcionalna vključitev se nanaša na udeležbo v vzgojno-izobraževalnih programih, 

ki morajo biti premišljeno sestavljeni in imeti za cilj korist za vse otroke/učence. 

 

Pri inkluziji uporabljamo različne kriterije za različne otroke. Otroku s posebnimi potrebami 

poiščemo prostor v skupini, kjer se počuti sprejetega in koristnega ter lahko kar najbolje 

napreduje. Pri uspešno izvedeni inkluziji tako lahko pričakujemo, da bo otrok bolj 

prilagodljiv, da bo imel več možnosti za nadaljnje šolanje, zaposlitev, socialno vključenost … 

Drugim otrokom inkluzija omogoči učenje socialnih veščin, in sicer sprejemanje različnosti, 

gojenje strpnosti, učenje komunikacije, krepitev vzgibov pomoči in sočutja, zmanjšanje strahu 

pred neuspehom. Vse te socialne veščine ne pridejo same od sebe, ampak se jih je potrebno 

naučiti. Ne nazadnje pa inkluzivno ozračje ugodno deluje tudi na zaposlene in zmanjšuje stres 

med njimi (Gedrih, 2009). 

 

Inkluzivni oddelki, navajata Daniels in Strafford (2003), pozitivno vplivajo tudi na otroke 

brez posebnih potreb, na njihove družine, vzgojitelje/učitelje in skupnost. Vsak si pojem 
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razlaga na svoj način. Na podlagi tega je mogoče sklepati, da razmišljanja o inkluziji vplivajo 

na njeno izvajanje. Prav tako morajo biti programi, ne pa otroci, pripravljeni na inkluzijo 

(Schwartz idr., 2008). Sodelovanje je ključnega pomena pri učinkovitih inkluzivnih 

programih, primerna podpora je nujna za ustvarjanje inkluzivnega okolja. 

Schmidt in Friš (2001, str. 13) pojasnjujeta, da ni namen inkluzije spremeniti otroke, pač pa 

preoblikovati vrtce/šole. Inkluzija tako po mnenju različnih avtorjev predstavlja 

preoblikovanje celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki upošteva potrebe vseh otrok, 

ne glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb oziroma drugačnosti (prav tam). 

 

Kroflič (2003, str. 25) uspešno inkluzijo v pedagoških situacijah opredeli kot »spontano 

sprejetje različnosti«, ki se odraža v spontanih strpnih, skrbečih in pravičnih odnosih med 

različnimi. S pojmom inkluzija opredelimo tisto kulturo, klimo in prizadevanje v vrtcu/šoli, ki 

temelji na drugačnosti otrok in ki izraža skrb za vsakega, ki ima kakršnekoli težave pri 

dejavnostih v vrtcu ali učenju in pouku v šoli (Medveš, 2003, str. 279). Koncept inkluzije 

lahko razumemo kot temeljno vodilo delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema, saj gre na 

eni strani za spodbujanje sožitja, sobivanja in participacije vsakega posameznika v vzgojno-

izobraževalnem sistemu, hkrati pa pomeni upoštevanje in spoštovanje posameznikove 

enkratnosti (Skubic Ermenc, 2010, str. 271). 

 

Osnovni princip v inkluzivnem izobraževanju vidi Košak Babuder (2004) v pozitivnem 

odnosu do različnosti, ob potrebni strokovni podpori, dobri komunikaciji in strokovnih ter 

materialnih virih. Prav tako meni Resman (2003), da je cilj inkluzije oblikovanje ljudi 

različnih sposobnosti in socialnih ter kulturnih korenin za mirno sožitje in razvijanje vrednot, 

kot so razumevanje, toleranca, spoštovanje drugega in drugačnosti. Ključni pomen za 

inkluzijo je način, kako se spoprijeti z neenakostjo, raznoterostjo in drugačnostjo. Jedro 

problema inkluzije vidi Galeša (1997) v ponovnem ugotavljanju, prepoznavanju, vrednotenju, 

ocenjevanju lastnih strahov, predsodkov in predstav o drugačnosti, prizadetosti, motenosti in 

invalidnosti. Ideja inkluzije nas uči, da čim večje so razlike med nami, tem večja je naša 

možnost in večje so zmogljivosti, da ustvarimo novo vizijo razvoja vrtca, šole, človeka in 

družbe, še meni Galeša (1997). Prav tako nas inkluzija uči, kako tolerirati ljudi, ki so drugačni 

od nas, in kako sprejeti svojo različnost. 

 

Inkluzivni vrtec/šola vsebuje inkluzivno vrtčevsko/šolsko kulturo in inkluzivno 

vrtčevsko/šolsko politiko. Oblikovanje inkluzivne vrtčevske/šolske kulture pomeni 
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oblikovanje varne, sprejemajoče in spodbujajoče vrtčevske/šolske skupnosti, v kateri bodo vsi 

člani enako cenjeni in bo to temelj za kvalitetnejšo vzgojo in izobraževanje. Oblikovanje 

inkluzivne vrtčevske/šolske politike pa pomeni zagotoviti inkluzijo kot vodilni princip 

vrtčevskega/šolskega razvoja, njen prodor pa na vsa področja, ki se zavzemajo za povečanje 

kvalitete učenja in participacijo vseh otrok. Vrtčevsko/šolsko osebje mora tako identificirati 

prepreke učenja in participacije ter oblikovati akcije, tj. različne oblike pomoči, ki izhajajo iz 

perspektive otrok in njihovega razvoja. Razvijanje inkluzivne vrtčevske/šolske prakse pa 

pomeni zagotavljati takšne aktivnosti v igralnici oziroma učilnici in zunaj nje, kjer sodelujejo 

vsi otroci in uporabljajo znanje, pridobljeno zunaj in znotraj vrtca/šole. Inkluzivna 

vrtčevska/šolska praksa se prilagaja poučevanju različnih otrok tako, da vključuje njihove 

predhodne izkušnje in izvenvrtčevska/šolska znanja. Inkluzivna vzgoja in izobraževanje torej 

ni stanje, ampak proces, ki je usmerjen na individualne potrebe vseh otrok s poudarkom na 

tistih, ki so bolj izpostavljeni depriviligiranostim in izločevanju (Peček in Lesar, 2006, str. 

32–33). 

 

Do negotovosti politike glede inkluzije pride, ko se ljudje trudijo, da bi upoštevali različne 

vrednote in rešili dilemo okrog skupnih značilnosti (zadovoljevanje potreb vseh otrok in 

spodbujanje pripadnosti ter sprejemanje) in diferenciacijo (odzivanje na individualne potrebe) 

(Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2011, str. 15). 

 

Glede interpretacije pojma prihaja do razhajanj med strokovnjaki, saj nekateri pojasnjujejo 

pojem inkluzije kot prilagajanje okolja populaciji otrok s posebnimi potrebami, torej da se ne 

prilagaja otrok okolju, temveč okolje otroku, v katerem se otrok s posebnimi potrebami 

pojavlja. Pri inkluzivnem izobraževanju torej izhajamo iz pravice otroka, da hodi v večinski 

vrtec čim bližje njegovemu kraju bivanja, vrtec pa se mora prilagajati sposobnostim otroka, da 

je lahko uspešen kljub vsem svojim posebnostim (Nojič, 2006). 

 

Če želimo doseči inkluzivno naravnanost vrtcev/šol, se morajo spremembe zgoditi na vseh 

ravneh družbe. Drugačnosti morajo biti primerno pozitivno vrednotene, predšolski in šolski 

sistem mora biti moralno zavezan k inkluziji vseh otrok v enoten sistem, vrtci oziroma šole 

morajo biti sprejemajoča okolja, vzgojitelji/učitelji pa predani delu z vsemi otroki. Kurikulum 

mora biti primerno odprt za vsebine, vezane na hendikepirane in marginalizirane, njim pa naj 

bo podano takšno strokovno znanje, ki jim bo omogočalo vstop v trg dela in samostojno 

življenje (Oliver, 1996). Inkluzivnost vrtca in osnovnih šol je torej namenjena predvsem 
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otrokom, ki naj bi jim omogočale tako akademsko kot osebnostno napredovanje, prav tako pa 

tudi možnost soudeleženosti. Ni dovolj le, da so otroci v vrtcu/šoli (kamor vstopajo vsi 

vrstniki iz okoliša) navzoči, ampak se mora sleherni otrok v vrtcu/šoli počutiti sprejetega in 

imeti možnost soudeleženosti v celotnem predšolskem/šolskem življenju in delu ter pri tem 

doživljati uspešnost (Topping in Maloney, v Lesar 2009a, str. 345).  

Če v vrtcu pri delu z otroki upoštevamo razvojno-procesno naravnanost, kar je eno izmed 

načel predšolskega kurikula, potem nismo več samo ali predvsem osredotočeni:  

- na ugotavljanje samo tega, česar otrok ne zmore ali nima, ampak prepoznamo tisto, kar 

otrok zmore, zna in ima; 

- na ugotavljanje ovir, motenj in primanjkljajev pri otroku, temveč na iskanje 

najprimernejšega programa vzgoje in izobraževanja, v katerem bo otrok uspešen, kjer se bo 

kljub svojim oviram, motnjam in primanjkljajem maksimalno razvijal. Tu je pomembno 

prepoznavanje in ozaveščanje še drugih, zunanjih ovir, ki onemogočajo ustrezno aktivno 

vključevanje otroka (Stritih, 2010, str. 48). 

Inkluzivni vrtec/šola je oznaka za vrtec/šolo, ki svojo kulturo razvija v smeri socialne 

kohezije življenja med otroki, vzgojitelji/učitelji in okoljem, ne glede na njihove posebnosti in 

potrebe. Pomembno je spodbujanje socialne odgovornosti, kooperativnosti in solidarnosti, ki 

jo je treba gojiti tudi v vrtcu/šoli. V inkluzivnem vrtcu/šoli je en sam kurikulum, program, ki 

se prilagaja posameznikom in njihovim posebnostim, imenovan 'child-centred' kurikulum 

(Resman, 2003b, str. 72) ali k otroku usmerjen model vzgoje oziroma poučevanja (Lesar, 

2007, str. 157). V integriranem oddelku se otroci izkustveno učijo živeti v razmerah, ko so si 

ljudje različni: ugotavljajo in učijo se sodelovati, komunicirati in živeti drug ob drugem oz. 

drug z drugim. Tako se učijo tolerance s spolno, versko, nacionalno, kulturno drugačnimi, a 

ne samo to, pomembnejša kot tolerantnost je pripravljenost sodelovanja in skupnega življenja; 

torej ne samo, da nekoga trpimo ob sebi, ampak da z drugačnimi tudi sodelujemo, se vedemo 

do njega naravno in ga lahko imamo za prijatelja (prav tam, str. 78).  

 

Po mnenju Flooriana (1998/2005, str. 31-32) so opredelitve inkluzivnosti kot procesa 

povečevanja participacije in zmanjševanja izključevanja iz običajnega socialnega okolja 

(Booth idr. 1997, Potts 1997, str. 4) v skladu z mednarodno definicijo inkluzivnosti 

(Inclusion: News from Inclusion  International. Brussels: Inclusion International), opredeljeno 

leta 1996: Inkluzija opozarja na možnosti hendikipiranih oseb, da bi polno participirale v vseh 

vzgojno-izobraževalnih, zaposlovalnih, potrošniških, rekreacijskih, skupnostnih in domačih 

aktivnostih, ki so označene za vsakodnevno družbo (Lesar, 2009c, str. 104). 
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»Inkluzija je videna kot proces naslavljanja in odgovora na raznolikost potreb vseh otrok, 

mladine in odraslih skozi naraščajočo participacijo v izobraževanju, kulturah in skupnostih, 

kot zmanjševanje in odstranjevanje izločanj v izobraževanju in iz njega. Vključuje 

spremembe in prilagajanja v vsebini, pristopih, strukturi in strategijah, s skupno vizijo, da 

zajame vse otroke določene starosti in prepričanje, da je odgovornost izobraževalnega 

sistema, da izobražuje vse otroke,« je najširša definicija, ki jo navaja UNESCO (2009, str. 9). 

 

Inkluzija se torej ukvarja z enakostjo vzgojno-izobraževalnih možnosti vseh otrok, ne glede 

na njihovo različnost. Izobraževalna inkluzija naj bi bila proces, preko katerega vsi tisti, ki 

predpisujejo vzgojo in izobraževanje, razvijajo svojo kulturo, politiko in prakso tako, da 

vključujejo vse učeče. To je ključni del strateškega planiranja pedagoške prakse v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Vzgojno-izobraževalne institucije so tiste, v katerih so pomembni 

učenje, uspeh, odnos in dobro počutje vseh učečih; zmožne so vzpodbuditi občutek skupnosti 

in pripadnosti, pa tudi ponuditi nove možnosti otrokom, ki so se morda že kdaj prej soočali s 

težavami. To pa ne pomeni, da vse otroke obravnavamo na isti način, marveč vključuje 

upoštevanje različnosti življenjskih izkušenj in potreb otrok (Medveš, 2006). 

 

Inkluzija v ospredje postavlja »težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov in 

razvrednotenj otrok/učencev, bodisi na osnovi motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne 

orientacije, religije ali česar koli drugega, kar nekaterim otrokom nepotrebno oteži 

vrtčevsko/šolsko življenje (Peček in Lesar, 2006, str. 29). Z vidika inkluzivnega izobraževanja 

je potrebno na vse otroke/učence gledati kot na učeče se posameznike z enakimi pravicami, 

toda z različnimi potrebami. 

 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje predstavlja resnični svet za vsakega otroka. Otroci se že v 

ranem začetku učijo, kakšen je svet napolnjen z zelo zanimivo raznolikostjo ter da je 

edinstvenost vsakega posameznika vrednost za celotno družbo (Loughran, 2012, str. 113). 

 

3.2.1 INKLUZIVNO OKOLJE (vrtec, šola) 

Odgovor na vprašanje, kaj je inkluzivno okolje ali vrtec ali šola, je težak, zahteven in nikoli 

popoln. Govorimo lahko o vrtcih/šolah, ki so sprejeli večjo inkluzivno naravnanost in kulturo. 

Na ravni vrtca ali šole to pomeni skupno kulturo in etiko, ki temeljita na pozitivnih odnosih in 
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stališčih do različnosti otrok v skupini in razredu, ter zadovoljevanje njihovih potreb v vzgoji 

in izobraževanju. Tudi v Sloveniji je veliko takih ustanov, ki s svojim strokovnim znanjem, 

organizacijo in zavzetostjo zagotavljajo polno udeležbo vseh otrok. Za sprejemanje 

drugačnosti je najpomembnejše predšolsko obdobje. Inkluzivno izobraževanje naj dobi svoje 

temelje v vrtcu (Globačnik, 2012, str. 82). S tem namenom sem tudi sama v empiričnem delu 

želela pridobiti nekaj informacij o poznavanju in izvajanju inkluzije v slovenskih vrtcih, 

hkrati pa z raziskavo spomniti, nekatere tudi seznaniti s konceptom inkluzije. 

 

Razvoj inkluzivnega vrtca/šole je pomembno odvisen od inkluzivne politike države, ustreznih 

zakonskih, podzakonskih in preostalih dokumentov ter strokovne in materialne podpore 

vrtca/šole. Ker sta inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahtevna in dolgotrajna procesa, ki 

zahtevata spremembe v stališčih, socialnih odnosih, vzgojni praksi, itd., je treba otrokom in 

vzgojiteljem/učiteljem ponuditi ustrezno podporo in strokovno pomoč (Kavkler idr., 2008, str. 

57).  

 

Inkluzivni vrtec/šola pomeni vzpostavljanje nove učne klime in kulture, za katero je značilno 

širjenje komunikacije, sodelovanje, podpiranje in iskanje možnosti, razvoj močnih področij, 

odgovorno sodelovanje, povezanost med otroki, vzgojitelji/učitelji in starši. Filozofijo in 

prakso inkluzivnega vrtca/šole morajo sprejeti vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa (Grah, 2010). Prav tako poudarja tudi Medveš (2002), da inkluzivni vrtec/šola terja 

vzpostavljanje učnega ozračja in kulture, za katero so pomembni dobra komunikacija, 

sodelovanje, možnost, da se otroci učijo drug od drugega, in možnosti za dokazovanje močnih 

področji pri vsakemu otroku, da je vsak otrok na nekem področju uspešen. 

 

Oblikovanje inkluzivne vrtčevske/šolske politike pomeni zagotoviti inkluzivnost kot vodilni 

princip vrtčevskega/šolskega razvoja, da prodre na področja, ki se zavzemajo za povečanje 

kakovosti učenja in participacije vseh učencev. Zagotovljene morajo biti zmogljivosti in 

aktivnosti, ki bodo povečale vse oblike pomoči, upoštevajoč pri tem perspektivo otrok in 

njihov razvoj (Booth in Ainscow, 2002, str. 8). 

 

Gibson in Blandford (2005, str. 116) menita, da je inkluzivni vrtec/šola tudi uspešen 

vrtec/šola. Z vključevanjem vseh otrok v vrtec/šolo ostaja izobraževalno učinkovit, njegova 

dodatna kakovost pa je skrb za potrebe vsakega posameznika in spoštovanje različnosti. 
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Morrison (2008, str. 23, v Kavkler idr., 2008) navaja, da v inkluzivnih vrtcih/šolah menijo, da 

se lahko vsi otroci učijo. Vrednotijo in nagrajujejo se različnosti, na primer različni učni stili, 

različni jeziki, nadarjeni otroci, otroci s posebnimi potrebami, itd.; to pomeni skupno učenje 

otrok, strokovnih delavcev, staršev in članov širše skupnosti. 

 

Dejavnost vrtca naj vseskozi preveva prizadevanje, da bi vsi udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa dobili temeljni občutek za demokracijo, solidarnost, enakost, skrb in 

odgovornost. To naj se dogaja z vzgojo, v kateri je skupno bivanje nazorni primer tega, kaj te 

besede pomenijo, kjer pravila in norme dobijo konkretno vsebino, kjer se nasprotuje 

konkurenci in izključevanju in kjer osebje zavestno in aktivno deluje z zgledom (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

 

Vzgojno-izobraževalna inkluzivnost se ukvarja z enakostjo možnosti vseh otrok, ne glede na 

njihovo starost, spol, etničnost, versko pripadnost, skrbstveni položaj, invalidnost, spolno 

usmerjenost, nadarjenost, socialno in ekonomsko ozadje. Posebna pozornost se usmerja in 

namenja primernejši vzgojno-izobraževalni preskrbi in uspešnosti različnih skupin otrok. 

Izobraževalna inkluzivnost naj bi bila »…proces, prek katerega vsi tisti, ki opredeljujejo 

vzgojo in izobraževanje, kjer koli že, v šolah, vrtcih ali v okoljih, kjer poteka vseživljenjsko 

učenje, razvijajo svojo kulturo, politiko in prakso tako, da vključujejo vse učeče. To je ključni 

del strateškega planiranja za izboljšanje. Vzgojno-izobraževalne inkluzivne institucije so tiste, 

v katerih so pomembni učenje, uspeh, odnos in dobro počutje vseh učečih; zmožne so 

vzbuditi občutek skupnosti in pripadnosti, pa tudi ponuditi nove možnosti otrokom, ki so se že 

kdaj prej soočali s težavami. To pa ne pomeni, da vse otroke obravnavajo na isti način, 

marveč vključujejo upoštevanje različnih življenjskih izkušenj in potreb otrok.« (Lesar, 

2009c, str. 107, po Bristol LEAꞌs Inclusive Education Policy). Kako to načelo inkluzije 

upoštevajo in izvajajo slovenski vrtci, bomo lahko nekoliko bolj predstavili v empiričnem 

delu, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali inkluzivno naravnanost v 

slovenskih vrtcih. Zanima nas, koliko vrtcev in strokovnih delavcev v njem se zaveda 

Resmanovega citata, da drugačnost otrok ni pomanjkljivost, pač pa odlika, ki bogati (Resman, 

2003, str. 72), kar je del inkluzivne kulture. Pri udejanjanju take kulture vrtca je ključen 

miselni premik od tradicionalnega razmišljanja in prakse dela k izvedbenim praksam z 

različnimi učnimi okolji za otroke, ob upoštevanju pomembnosti socialnih interakcij v 

procesu učenja ter različnih vlog odraslega v oddelku (Stritih, 2010, str. 47). V empiričnem 
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delu si bomo lahko podrobneje pogledali, kaj smo ugotovili z raziskavo o izvedbenih praksah 

v predšolski vzgoji. 

 

Oblikovanje inkluzivne vrtčevske/šolske kulture govori o oblikovanju varnega, 

sprejemajočega in spodbujajočega vrtčevskega/šolskega okolja, v katerem bodo vsi člani 

enako cenjeni in bo temelj za kakovostnejšo vzgojo in izobraževanje. Za doseganje tega cilja 

je ključnega pomena razvijanje inkluzivnih vrednot med vsem vrtčevskim osebjem, otroki, 

vodstvom, starši, skrbniki in novimi člani, ki se odražajo v konkretnih praksah (Booth in 

Ainscow, 2002, str. 8). Tudi Kavklar idr. (2008) poudarjajo, da vrstniki, ki so vključeni v 

oddelek skupaj z otroki s posebnimi potrebami, bolje razumejo različnost med otroki, saj se 

spoznajo s podobnostmi in razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka področja 

posameznika, naučijo se strpnosti, naučijo se pomagati, itd. V pravih inkluzivnih vrtcih/šolah 

zelo skrbijo za dobro počutje otrok, zato je tam manj osamljenih otrok. Otroci se morajo 

naučiti živeti skupaj, si pomagati, se učiti drug od drugega, to pa se lahko naučijo le v okolju, 

ki jih sprejema (Kavkler idr., 2008, str. 15, po Viola, 2006). 

 

Vrtci/šole, ki so inkluzivno usmerjeni, so najučinkovitejša kombinacija protidiskriminatornih 

stališč in inkluzivnega ozračja, ki omogoča učinkovito vzgojo in izobraževanje za vse otroke 

(UNESCO, 1994). Posebno pozornost v inkluzivnem vrtcu strokovni delavci namenjajo 

rizičnim skupinam otrok. To so otroci, ki živijo v revščini, otroci s posebnimi potrebami, 

otroci Romi, otroci iz drugojezičnih okolij, otroci druge vere itd. Inkluzivni vrtec se mora 

truditi, da vsak otrok vključen v vzgojo in izobraževanje pridobi, kolikor zmore. 

 

Različni avtorji z različnimi raziskavami o udejanjanju inkluzivnosti v konkretnih vrtcih/šolah 

poudarjajo in dokazujejo, da je v tem procesu ključni dejavnik vrtčevska/šolska klima, ki je 

naklonjena inkluziji, kar v konkretnih praksah pomeni prepoznavno naklonjenost vrednoti 

spoštovanja različnosti in ponudbo vzgojno-izobraževalnih možnosti vsem otrokom. Takšna 

kultura spoštovanja človeške raznolikosti in odgovornosti za slehernega otroka se odraža tudi 

na ravni medsebojnega sodelovanja celotnega pedagoškega kolektiva pri iskanju 

spodbudnejših rešitev za konkretne otroke. V tem procesu pa ni zanemarljiva vloga vodij 

vrtčevskih/šolskih kolektivov, ki inkluzijo spodbujajo (Lesar, 2009c). Tudi  Schmidt (2001, v 

Bratož, 2004, str. 21) opozarja, da bi težko slišali za inkluzivni vrtec/šolo, v kateri ne bi imelo 

osebje pozitivnih stališč od vrha navzdol. Meni, da bistvene spremembe v stališčih lahko 

pričakujemo le v socialni klimi, ki podpira strokovne delavce v njihovih odnosih, mnenjih. 
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Med ključnimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje primerne atmosfere za nastajanje dobrih 

odnosov, je sodelovanje interdisciplinarnih skupin, v katerih so navzoči ravnatelji, vzgojitelji, 

učitelji, specialni pedagogi, socialni delavci, psihologi, strokovnjaki za inkluzijo, 

fizioterapevti, starši itd. (prav tam). Vključevanje otrok s posebnimi potrebami in vseh 

rizičnih skupin otrok se začne uresničevati takrat, ko vzgojitelji/učitelji in drugi strokovni 

delavci zares sprejmejo te otroke v svoj oddelek, vrtec/šolo in širše družbeno okolje. S tem 

dobijo priložnost, da obogatijo življenje otrok rizičnih skupin in priložnost za obogatenje  

življenja vrstnikov in lastnega življenja (Kavkler idr., 2008, po Buscaglia, 2004). 

 

Uspešno vključevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja v vrtčevski/šolski praksi mora 

temeljiti na ustreznih strokovnih osnovah, biti mora zelo domišljeno, sprejeto s soglasjem 

družbenih predstavnikov, podprto z znanjem in strategijami praktikov in izredno fleksibilno 

izvajano (Kavkler idr., 2008, str. 57). 

 

Vrtec/šola za vse temelji na spoštovanju otrokovih razlik v razumevanju, občutkih, socialnih 

in zaznavni sposobnostih/spretnostih itd. Z upoštevanjem tega vrtec/šola zagotavlja optimalne 

možnosti za motivacijo in aktivnosti za vse otroke (Opara, 2012, str. 78). 

 

Zagovorniki ideje inkluzije poudarjajo, da so za uresničevanje inkluzivnega šolanja potrebne 

spremembe na institucionalni ravni, poleg tega pa inkluzija predpostavlja spremembe tudi na 

ravni širše družbe in njene strukturiranosti (Lesar, 2009c, str. 242). 

 

Vrtci/šole, ki se odločijo slediti ideji inkluzivne naravnanosti, se odločajo za pot, za katero se 

zavedajo, da je ne bodo nikoli prehodili predvsem do konca, saj gre pri inkluzivnosti za 

proces nenehnega preverjanja, analiziranja procesov in rezultatov, včasih pa spreminjanje že 

ustaljenega dela. Upoštevati moramo, da ta proces udejanjanja inkluzivne naravnanosti 

zahteva veliko časa, energije in osebnega zavzemanja vseh zaposlenih v vrtcu/šoli, ki ne 

privede do hitrih in takoj vidnih rezultatov (Lesar, 2009c, str. 7-8). 
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3.3 POVEZAVA INTEGRACIJE IN INKLUZIJE 

Med strokovnjaki prihaja do razhajanj pri definiranju pojmov tudi zato, ker se oba termina 

pogosto izenačujeta ali zamenjujeta. Nekateri avtorji pa razlikujejo med izrazoma integracija 

(integration) in inkluzija (inclusion). 

Peček (1999) meni, da poskušajo tako začrtati razliko med integracijo, ki je zgolj lokacijska in 

ne pove ničesar o kakovosti vključevanja, ter inkluzijo, ki zajema kakovost izobraževanja in 

poudarek, da poučevanje otrok v vrtcih/šolah zajema kombinacijo posebnega in standardnega. 

Zakaj se je sploh začela diferenciacija teh izrazov in uvedba nove terminologije na področju 

izobraževanja? Razlogi za novo izobraževalno politiko (Macura Milovanovič, 2006) in 

terminologijo so bili premeščanje s težišča posebnega izobraževanja in desegregacije na 

različnost v rednih vrtcih/šolah za vse otroke/učence; na razmejitev izobraževalne politike 

zahodne družbe v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja ter na izobraževalne 

politike globalne družbe. Pomemben je poudarek na učenju, poučevanju, kakovosti vzgojno-

izobraževalnega procesa.  

Avtorji (Šećur, Kroflič, Resman) govorijo o dveh konceptih: o integraciji, ki je odraz 

modernizma, kjer družba postavlja norme »normalnosti« in se ji mora posameznik prilagoditi, 

če se želi vključiti vanjo, in o konceptu inkluzije, ki izhaja iz postmodernističnega pogleda na 

človeka, kjer ni modelov »normalnosti«. Posameznik se lahko vključi v družbo ne glede na 

razlike, ki obstajajo med njim in ostalimi (Kržan, 2006, str. 144). 

Integracija predpostavlja hierarhične, inkluzija pa mrežne strukture. Hierarhične strukture so 

stroge, brezosebne in omejujejo osebne interakcije, odstopanje od povprečnih normativnih 

standardov pa je podvrženo kontroli. Mrežne strukture pa se pojavijo, ko se podirajo 

tradicionalne strukture in ljudje poskušajo spremeniti družbo. Za mrežno strukturo je 

najpomembnejše, da je vsak posameznik v njenem središču. Vsi člani mrežne strukture so 

enakopravni, ne zaradi enakosti, temveč zaradi sodelovanja v različnih izmenjavah idej, 

informacij, želj itd. Integracija zagovarja univerzalizem, inkluzija pa individualizacijo 

(Bratož, 2004, str. 17). 

 

Bratož (2004) navaja argumente za in argumente proti integraciji otrok s posebnimi potrebami 

v redno osnovno šolo. Le-te lahko uporabimo tudi za primer vrtca, saj različni strokovnjaki in 

praktiki navajajo podobna stališča. Argumenti za integracijo: otrok se počuti manj odtujen in 

manj drugačen; manjša je možnost etiketiranja; okolje rednih oddelkov vrtca deluje bolj 

spodbudno in stimulativno na otroka s posebnimi potrebami, zlasti na področju govora, 
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komunikacije in pri igri; v rednih oddelkih je več možnosti za pridobivanje različnih in 

pomembnih socialnih izkušenj; starši lažje sprejmejo vključitev svojega otroka v redni 

oddelek vrtca; redni oddelek vrtca je bližji kraju bivanja otroka s posebnimi potrebami kot 

razvojni oddelek vrtca; z integracijo v redni vrtec tudi širše socialno okolje pripravljamo na 

sprejem otrok s posebnimi potrebami. 

Argumenti proti integraciji v redni oddelek vrtca: razvojni oddelek vrtca ima prilagojene 

prostore in opremljenost za uporabljanje in rehabilitacijo otrok s posebnimi potrebami; 

razvojni oddelek vrtca ima dobro kadrovsko zasedbo, kar omogoča kompleksno in 

kontinuirano obravnavo otroka; specialni pedagogi, ki delajo v razvojnih oddelkih vrtca, tudi 

bolje poznajo specifične potrebe otroka s posebnimi potrebami kot vzgojitelji v rednih 

oddelkih vrtca; organizacija dela v razvojnih oddelkih vrtca je lažja, saj specialni pedagog 

dela z manjšo skupino otrok, ki imajo enake ali podobne težave. 

 

Integracija se torej večinoma nanaša le na otroke s posebnimi potrebami, medtem ko inkluzija 

zajema izobraževalne potrebe vseh otrok, s posebnim poudarkom na tistih otrocih, ki so 

izpostavljeni marginalizaciji in ločevanju. Z vidika inkluzivnega izobraževanja je torej 

potrebno gledati na vse otroke kot na učeče se posameznike z enakimi pravicami, toda z 

različnimi potrebami (Peček in Lesar, 2006). 

Integracija po mnenju mnogih strokovnjakov pomeni, da se mora otrok s posebnimi 

potrebami prilagoditi splošnemu okolju, inkluzija pa, da se mora tudi okolje prilagajati temu 

otroku (Opara, 2005, str. 18). Inkluzija je torej širši pojem kot integracija in predstavlja 

dvosmeren proces: večina se prilagodi manjšini in obratno. Gre za spremembo temeljnih 

vrednot mišljenja in ravnanja. Njen namen je dobro vseh udeležencev, tako otrok s posebnimi 

potrebami, kot tudi ostalih otrok v skupini in delovnem kolektivu (Gedrih, 2009, str. 16). 

 

Integracija je najpogosteje definirana kot izobraževanje otrok/učencev s posebnimi potrebami 

v rednem vrtcu/šoli. Gre za premestitev otroka/učenca iz enega prostora (običajno iz 

razvojnega oddelka/posebne šole) v drugi prostor (običajno v redni oddelek/šolo). V središču 

je torej lokacija, kjer se otrok/učenec s posebnimi potrebami izobražuje (Peček in Lesar 2006, 

str. 29). Inkluzija v ospredje postavlja težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov 

in razvrednotenj otrok/učencev, bodisi na osnovi motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne 

orientacije, religije ali česar koli drugega, kar nekaterim otrokom nepotrebno oteži vrtčevsko 

oziroma šolsko življenje (prav tam, str. 29). Z vidika inkluzivnega izobraževanja je potrebno 
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na vse otroke gledati kot na učeče se posameznike z enakimi pravicami, toda z različnimi 

potrebami. 

Pri integraciji gre torej za bolj organizacijski ukrep, medtem ko je inkluzija bolj pedagoški, 

socialni in psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih otrok in otrok s posebnimi 

potrebami v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela. Integriran je torej tisti, ki se je 

prilagodil normam, ki so v določenem okolju dominantne. Od otrok se pričakuje, da so 

pripravljeni in sposobni delati tisto, kar se od njih pričakuje. Tudi od tistih otrok, ki imajo 

posebno pomoč vzgojitelja/učitelja ali drugega strokovnjaka, se pričakuje, da bo obvladal 

vrtčevski/šolski program in osvojil postavljene norme. Integracija bi torej zahtevala, da otroci 

sprejmejo red in kulturo, ki vlada v vrtcu/na šoli, oziroma bi zahtevala programski in kulturni 

konformizem. Če imajo otroci/učenci težave, si morajo poiskati pomoč, da lahko 

kompenzirajo svoje primanjkljaje. Najbolj preprosta stopnja je t. i. fizična integracija (npr. 

sestavljanje oddelkov otrok) in je le predpogoj za kasnejše uresničevanje socialne in 

psihološke integracije, ki imata postavljen cilj, da se otrok/učenec s posebnimi potrebami 

vključi v oddelek kot vsi drugi ter je logični in sestavni del socialnega, kulturnega, fizičnega 

in psihološkega učenja, kjer nihče ne doživlja občutka položaja drugačnosti ali izjemnosti 

(Resman, 2003, str. 70). Inkluzija pa je kultura življenja v določeni skupnosti, v kateri je vsak 

dobrodošel, v kateri se podpirajo in gojijo različne potrebe. Inkluzivni vrtec/šola si prizadeva 

za sobivanje otrok različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih značilnosti (Resman 

2003, str. 68–69). Če oba pojma ponazorimo z metaforami (Corbett, v Resman 2003, str. 69), 

bi bil za integracijo ustrezen »Vstopi, toda samo, če se lahko prilagodiš«, za inkluzijo pa » 

Vstopi, tukaj spoštujemo razlike. Tu si lahko tak, kot si in ne silimo te, da sprejmeš 

drugačnost«. Resman (prav tam, str. 69) se sprašuje, ali gre pri integraciji in inkluziji za dva 

različna pojma ali pa sta to samo dve kvaliteti oziroma stopnji v isti ravnini vzgojno-

izobraževalnih prizadevanj. Če ju gledamo kot alternativi, to pomeni, da je inkluzija 

zamenjava za integracijo, če pa smo mnenja, da sta to dve kvaliteti v isti ravnini, potem 

pomeni integracija le eno od stopenj uresničevanja vzgojno-izobraževalnih prizadevanj. 

Corbett (1999, v Kavkler idr., 2008, str. 11) poudarja, da je inkluzija v nasprotju z integracijo 

popolnejši in drugačen proces vključevanja, ki omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v 

kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, 

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

pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni. Inkluzija je izpeljana iz idej multikulturnosti in 

interkulturnosti, sožitja, tolerantnosti, sobivanja, strpnosti itd.  
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Pri inkluziji ne gre samo za prilagajanje, ampak za oblikovanje kulture, v kateri je vsak 

dobrodošel. O inkluziji lahko govorimo tudi kot o sistemu intervencij, s katerimi poskušamo 

delno ali v celoti vključiti socialno izključene posameznike v socialno skupino (vrtec, šolo, 

razred) ali v širše socialno okolje. Lahko bi rekli, da je inkluzija premagovanje 

(odstranjevanje) ovir za socialno udeležbo delno ali v celoti socialno izključenih; izključenih 

zaradi rase, spola, nacionalnosti, verskega prepričanja, socialnega in ekonomskega položaja 

ali posebnih potreb (Skalar, 2003, v Kosmač Brezar, 2010,  str. 238).  

 

Inkluzija se uresničuje preko korakov integracije in ni nadomestek integracije. Realno je, da 

se dela lotimo pri integraciji in postopno uvajamo elemente, značilne za inkluzijo. 

Vključevanje namreč predstavlja proces prilagajanja ter sprejemanja drugačnosti prevladujoče 

kulture: «/.../ vendar ob ohranjanju določene stopnje lastne identitete« (Peček, 1999, str. 367).  

 

Integracija in inkluzija sta gibanji v vzgoji in izobraževanju, ki izhajata iz opredeljene vizije 

razvoja družbene prihodnosti, to je družbe znanja, humanizacije odnosov in skrbi za vsakega 

človeka posebej (Adlešič, Ferkolj Smolič, Fišter in Murgelj, 2010). 

 

Ključna razlika med integracijo in inkluzivnostjo ni samo populacija otrok, ki sta jim 

omenjena koncepta prvenstveno namenjena, in diskurzi pri utemeljevanju rešitev oz. 

paradigme raziskovanja tega področja, marveč izrazito poudarjanje stalnega tematiziranja 

vseh procesov vzgojno-izobraževalnih dejavnosti z vidika vključevanja/izključevanja 

marginalnih otrok ter s tem povezanega učnega napredovanja in socialne participacije (Lesar, 

2009c, str. 112). 

 

Phtiaka (2001, v Lesar, 2009, str. 110) poudarja, da je do gibanja za inkluzivnost prišlo zaradi 

neuspeha gibanja za integracijo, Vislie (2003, v Lesar, 2009c, str. 110) pa trdi, da je glavni 

vzrok za spremembo izraza v drugačni vlogi mednarodnih organizacij in širšega 

mednarodnega konteksta, na katerega so trenutno usmerjene politika in njene aktivnosti. Izraz 

integracije ima svoje korenine v zgodovini zahodne Evrope, ki je segregirala posameznike s 

posebnimi potrebami, je izziv mnogih dežel v razvoju, kako oblikovati inkluzivni sistem za 

vse otroke (Lesar, 2009, str. 110). 

 

Bratož (2004, str. 14) opozarja, da je pogosto opaziti citiranja avtorjev, kjer zagovorniki 

skušajo pojasniti razliko med vsebino pojma integracija in inkluzija z navajanjem, da termin 
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integracija pomeni, da se mora oseba s posebnimi potrebami prilagoditi okolju, termin 

inkluzija pa poleg tega vključuje še prilagajanje okolja tej populaciji. Nadaljuje, da sta oba 

termina očitno sinhrona. Poudarja, da je termin integracije že močno zasidran v naši 

terminologiji, in se sprašuje, ali je smiselno v našo terminologijo vnašati še termin inkluzije, 

če že obstaja kontinuiteta in pojem integracije kot sinhroni termin. Bratož (2004) in Opara 

(2002) pa predlagata, da opustimo obe tujki  in začnemo uporabljati naš naziv »vključevanje«. 

 

Zavedati se je treba, da inkluzija ne pomeni strogo določene metodologije in skupka tehnik in 

postopkov. V jedru inkluzija namreč pomeni zaupanje v možnost razvoja individualnih potreb 

vsakega posameznega otroka in vsake posamezne družine, ki pošlje otroka v redni oddelek 

vrtca ali šole. Inkluzijo lahko zagovarjamo tudi zato, ker omogoča, da vsak otrok v celoti 

razvije vse svoje sposobnosti. To seveda ni lahka naloga. Lahko jo izpeljejo le 

vzgojitelji/učitelji, ki imajo posluh za predšolskega otroka, poznajo zakonitosti razvoja, znajo 

opazovati in ocenjevati, so sposobni postavljati otrokom individualne cilje, delajo v timu in 

tandemu, imajo stike z družinami, spoštujejo in upoštevajo individualne razlike med otroki – 

imajo torej znanje in sposobnosti za delo z otroki z različnimi potrebami v svoji skupini 

(Coughlin, v Daniels in Stafford, 2003, str. 9). 

 

V našem okolju inkluzijo in integracijo največkrat uporabljamo kot sopomenki, pa vendar pri 

tem velja opozoriti, da sta to besedi, ki razlikujeta različna pojma, ki sta si med seboj 

podobna. Inkluzija naj bi zajemala širši kontekst kot integracija. Vse prevečkrat inkluzijo 

povezujemo z otroki s posebnimi potrebami in se premalo zavedamo, da gre pri inkluziji tudi 

za »problematiko« vzgoje in izobraževanja vseh marginaliziranih in depriviligiranih skupin 

otrok (Resman, Medveš, Kroflič, Peček, Macura-Milovanovič, Lesar, idr.). 

 

Da bi dosegli skladnost v terminologiji in zagotovili celostni pristop v oblikovanju politik, 

potrebujemo širšo razpravo, kjer bo dosežen dogovor med skupinami ključnih nosilcev 

interesov glede vodilnih vrednot in načel (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na 

področju posebnih potreb, 2011, str. 15). 
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4 VRTEC PRED SODOBNIMI IZZIVI 

V Sloveniji pogosto razpravljamo, ali izvajamo v rednih vrtcih in šolah integracijo ali 

inkluzijo. Glede na prakso lahko ugotovimo, da smo v mnogih primerih na stopnji integracije, 

za katero velja, da bolj »otroka prilagajamo okolju«, in ne obratno, da se širše okolje in 

metode poučevanja prilagajajo otrokovim potrebam. To trditev potrjuje dejstvo, da imamo 

osem skupin otrok s posebnimi potrebami (Globačnik, 2012, str. 75). 

 

Inkluzivni vrtec/šola zahteva, da je kurikulum odprt. Če kurikuluma ni mogoče prilagajati, 

potem taka politika, ne glede na to, kako se zavzemamo za enakost in enakopravnost, 

reproducira (podpira, vzdržuje) socialno, ekonomsko, kulturno neenakost in sili v segregacijo. 

Pogoj inkluzivne šole je »child-centred« kurikulum. Le tako je mogoče doseči pogoje za 

enakopravno sodelovanje otrok različnih sposobnosti, socialnih struktur, spolov, vere, rase itd. 

(Resman, 2003, str. 78-79). 

 

Inkluzija ni le »modna muha«, niti ne vprašanje o moralnih in etičnih pravicah drugačnih, 

ampak izhaja iz sodobnih strokovnih spoznanj o razvoju ustreznih kompetenc za življenje v 

skupnosti ter temu primernih vsakodnevnih praks (Stritih, 2010, str. 47). 

 

Na tem področju so vzgojno-izobraževalne ustanove poklicane k strpnemu in pluralnemu 

posredovanju vrednot ter k senzibilnemu oblikovanju stališč, da ima vsakdo pravico do 

enakopravnosti skladno z osebno ali družinsko integriteto in identiteto.  

Raziskave kažejo, da otrok že zelo zgodaj v predšolskem obdobju opazi in v odnosu kaže 

svoje razumevanje razlik med otroki, kar lahko že zelo zgodaj spremljajo interakcije z 

najrazličnejšimi stereotipnimi vsebinami. Otrokove zaznave in razumevanje različnosti že 

pred vstopom v šolo odsevajo dominantne stereotipe in predsodke, ki prevladujejo v družbi 

(Robinson in Diaz, 2006, str. 4). Pomembna je ugotovitev, da se otroci istočasno s 

spoznavanjem razlik učijo tudi pozitivnih in negativnih občutij do razlik, ki jih opazujejo 

(prav tam). Robinson in Diaz (2006) ugotavljata, da so otroci zgolj pasivni odsev in odraz 

vrednot odraslih v odnosu do različnosti. Novejše raziskave pod vplivom razumevanja otroka 

kot aktivnega in kompetentnega pa poudarjajo, da igrajo otroci pomembno in aktivno vlogo 

pri konstruiranju in vzdrževanju socialnih razlik skozi njihove zaznave sveta, vsakodnevne 

interakcije z vrstniki in odraslimi. Otroci od zgodnjega otroštva naprej konstruirajo, 

nadaljujejo normalizacijski diskurz o svojih identitetah, aktivno regulirajo svoje vedenje v 
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skladu s svojo identiteto, pa tudi identitete drugih okrog sebe (prav tam, str. 5). V vrtcu/šoli 

mora biti dovolj prostora za pluralnost pogledov in stališč. V postmoderni družbi mora 

pluralnost vedno bolj postajati vrednota, v kateri bomo lahko odkrivali, prepoznavali in 

dojemali res skupne vrednote in prav pri tem pluralnost prehaja v medsebojno sprejemanje, 

razumevanje in bogatenje, kar je ena pomembnih prioriteta inkluzije. Kavkler idr. (2008, str. 

10) navajajo, da pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja omogoča vsem otrokom, da se 

uspešno učijo skupaj, kar terja upoštevanje razlik med njimi. Vrtec/šola, ki je usmerjena v 

otroka, je temelj za k otroku usmerjeno družbo, ki spoštuje razlike, omogoča optimalen razvoj 

sposobnosti in ima spoštljiv odnos do vseh ljudi (prav tam, str. 10). 

Resman (2003, str. 65-66) poudarja, da multikulturnost, kot skrb za posameznike in 

posamezne skupine (kategorije) otrok/učencev, postaja eden največjih izzivov in tudi kriterij 

ocenjevanja predšolske/šolsko doktrinarne in politične naravnanosti ter kriterij kakovosti.  

 

Svet Evrope je leta 2009 predstavil svojo rešitev videnja in upoštevanja sociokulturne 

raznolikosti s pripoznanjem raznolikosti znotraj družbe, kot so: kulturna, jezikovna, verska in 

spolna raznolikost, osebe s posebnimi potrebami, raznolikost na ravni spolne orientacije 

(Concil of Europe, 2009). 

 

Kot izhodišče ravnanja in delovanja v družbi na ravni socialne raznolikosti pa navaja 

naslednje principe: spoštovanje človekovih pravic, pripoznanje in spoštovanje kultur in 

njihovih pravic ter inkluzijo. Tako postane inkluzija eno od generalnih načel, principov, v 

okviru katerega dobi identiteta posameznika ali skupine občutek pomembnosti in potrditve. 

Ta je odvisna od odgovora, ki ga otrok/odrasli/skupina dobi/jo v relaciji z okoljem, v relaciji z 

drugimi – otroki, odraslimi, okoljem, ki ga/jih obdaja (Rutar, 2012, str. 25). 

 

»Drugačnosti« otrok se ne sme obravnavati kot pomanjkljivost, za katero mora poskrbeti 

vzgojitelj/učitelj sam ali drugi strokovnjaki z oblikovanimi strokovnimi rešitvami v okviru 

individualiziranega programa. V smislu inkluzivne naravnanosti se pričakuje ustrezna 

fleksibilnost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki mora biti evidenten. Čim večjemu 

številu otrok je potrebno omogočiti uspešno napredovanje in občutek sprejetosti ter možnosti 

enakopravne participacije v življenju in delu vrtca/šole (Daniels in Garner, 1999). 

 

Otrokovo zgodnje zavedanje različnosti pogojuje interakcije, zato otroci potrebujejo 

vzgojitelje, ki bodo zavestno: spodbujali pozitivne interakcije; spodbujali diskusije, kako sami 
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čutijo in kako čutijo drugi; spodbujali pozornost na perspektive drugih; spodbujali interakcijo 

z drugimi; zagotavljali, da se otroci naučijo konstruktivnega načina reševanja, uvida 

različnosti; promovirali sodelovanje, in ne tekmovanje (Stonehouse, 1991, v Siraj-Blatchford 

in Clarke, 2010). 

 

Opara (2012, str. 77) meni, da je inkluzija proces brez konca. Če smo naredili prve korake v 

smeri inkluzivne prakse in koncepta inkluzivnega vrtca/šole, smo pred pomembnim 

vprašanjem, kako nadaljevati pot v inkluzijo. Opara opozarja tudi, da za inkluzijo ne 

zadoščajo zgolj enostavne tehnične ali organizacijske spremembe, temveč tudi sprememba v 

filozofiji. Za konceptualizacijo in implementacijo inkluzije (Guidelines for Inclusion: 

Ensuring Access to Education for All , UNESCO, 2005) postavlja štiri ključne elemente: 

- Inkluzija je proces iskanja boljših poti za odzivanje na razlike, ki se nikoli ne konča. 

- Inkluzija je povezana z identifikacijo odpravljanja barier. 

- Inkluzija predstavlja prisotnost, participacijo in uspeh za vse otroke/učence. 

- Inkluzija vključuje poseben poudarek na tisti skupini otrok, ki so izpostavljeni 

marginalizaciji, izključevanju in neuspešnosti. 

UNESCO (2005) definira inkluzijo v procesu vzgoje in izobraževanja kot dinamični pristop k 

pozitivnemu odgovoru na različnost med ljudmi in razumevanju individualnih razlik kot 

možnosti za obogatenje učenja, ne kot videnju problema. 

 

Vrtec/šola ni statična organizacija, temveč razvijajoča se in stalno spreminjajoča se ustanova. 

V ta razvoj so vključeni vsi delavci, da aktivno prispevajo k njenemu razvoju. Poleg tega pa 

na vrtec vplivajo še razno razni drugi dejavniki (Barle Lakota, 2004, v Devjak in Polak, 

2007). Posamezniki s ponotranjenimi pozitivnimi stališči so pomembna referenčna skupina za 

sodelavce, ki imajo do omenjene spremembe manj pozitivna stališča (Devjak in Polak, 2007, 

str. 61). Strokovne delavce v vrtcu je potrebno spodbuditi k poglobljenemu reflektiranju 

pedagoške prakse in v primerjavo z drugimi. Ustvariti je potrebno varno okolje in sproščeno 

skupinsko vzdušje za razkritje bojazni, dilem in konfliktov na področju uvajanja sprememb 

(Devjak in Polak, 2007). Vsako uvajanje sprememb je vedno pogojeno s posebnostmi 

delovnega okolja in ljudi, ki naj bi spremembe vpeljali (Bečaj, 2000, v Devjak in Polak, 

2007). Tudi vodič o inkluziji (UNESCO, 2005) predlaga za sistematično načrtovanje in 

spremljanje inkluzije naslednja orodja: analizo situacije, politiko, cilje, sredstva, 

implementacijo, monitoring in evalvacije, graditev kapacitet in sodelovanje – vključevanje 

nosilcev – skrbnikov.  
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5 POMEMBNI DOKUMENTI VEZANI NA PREDŠOLSKO 

VZGOJO 

Spremljanje zakonodaje in drugih spremljajočih predpisov je le prvi korak k uresničitvi 

inkluzije v vrtcu/šoli. Na ravni akta se lahko izpeljejo nekatere normativne, sistemske, 

organizacijske ali programske rešitve, ne more pa se na tej ravni zgoditi sociološka, 

psihološka, vzgojno-izobraževalna inkluzija. Zakonodaja daje organizacijski okvir, zagotavlja 

finančne in materialne pogoje inkluzije (Resman, 2001). 

 

Sodobna inkluzivna zakonodaja in idejna zasnova, ki smo jo v Sloveniji sprejeli v zadnjem 

desetletju, sta dober temelj za inkluzijo, ne pa tudi zagotovilo za njeno uspešno uresničevanje 

in udejanjanje v praksi. V tem poglavju bomo pregledali aktualno slovensko zakonodajo, ki se 

nanaša na integracijo in inkluzijo v vrtcu. 

 

5.1 ZAKONODAJA POVEZANA Z OTROKI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Naša zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja ne dopušča vključevanja vseh otrok s 

posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca ali šole, temveč jih usmerja v vse zakonsko 

določene programe vzgoje in izobraževanja, od najbolj integriranih do segregiranih oblik, ko 

je strokovno utemeljeno, v katerih programih so zagotovljeni pogoji za otrokov razvoj in 

napredek. Resman (2003) pravi, da je zanj edini kriterij dobro otroka, pa vendar je potrebno 

vedeti, da integracija in inkluzija za nekatere otroke ne moreta biti realizirani zaradi 

pedagoških, organizacijskih, kadrovskih, materialnih razlogov, ne da bi pri tem kršili v ustavi 

zapisane otrokove pravice. 

 

Najpomembnejša dokumenta, ki trenutno opredeljujeta vzgojno-izobraževalno dejavnost v 

Sloveniji, sta Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) in Zakon o 

vrtcih, kjer so strokovne rešitve pravno definirane. Krovni dokument, ki uokvirja sleherno 

javno dejavnost, je Ustava Republike Slovenije. Ustava je usklajena s človekovimi pravicami 

in konvencijo o otrokovih pravicah (v 14., 52., 57., 61., 63. členu). 
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Inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je zelo občutljivo področje, s 

številnimi zagovorniki in nasprotniki, zato je uspešno le takrat, ko je dobro načrtovano in 

uresničeno z vsemi mogočimi strokovnimi, materialnimi in zakonskimi viri (Kavkler, 2008). 

Inkluzivno usmerjena zakonodaja je temelj za razvoj inkluzivnega izobraževanja, kar pa ne 

zadostuje za razvoj inkluzije v praksi, saj je pomemben dejavnik tudi vpliv prevladujočega 

modela financiranja obravnave otrok s posebnimi potrebami (Kavkler idr., 2008, str. 35). 

Temeljni dokumenti, na katerih slonita inkluzivna vzgoja in vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v Sloveniji, so: 

5.1.1 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

Prva Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju je v Republiki Sloveniji izšla leta 1995. Bela 

knjiga povezuje pridobljena stališča stroke in politike v uradne zakonske podlage. Objektivno, 

verodostojno poroča o stanju in razvojnih napovedih na področju vzgoje in izobraževanja. Na 

splošno jo uporabljamo kot sredstvo za izčrpno predstavljanje vladne politike, preden ta 

predlaga novo zakonodajo. Naslednja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju je izšla leta 2011. 

 

Bela knjiga (2011) predlaga, da je bolj utemeljeno uvesti skupino otrok s pomembnim 

odstopanjem od značilnega razvoja, katera bi nadomestila vse druge skupine otrok s 

posebnimi potrebami, v obdobju od rojstva do treh let starosti otroka (str. 282). Malčki in 

otroci imajo pravico do celovitega pristopa zgodnje pomoči, ki jim v zgodnjem otroštvu glede 

na njihove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe omogoča pridobiti najbolj ustrezno 

strokovno pomoč, ki jo lahko zagotavljajo le različni strokovnjaki. Zgodnja obravnava obsega 

različne pomoči neposredno otrokom in njihovim družinam: svetovanje, socialno pomoč, 

priložnostno varstvo, organizira preglede, ocene otroka in obravnave pri specialistih 

(zdravnikih, fizioterapevtih, logopedu, specialnem pedagogu …). Zgodnja obravnava otroka s 

posebnimi potrebami zahteva celovit, meddisciplinarni in medresorski pristop na področju 

diagnostike, pomoči in svetovanja družini ter strokovnim delavcem vrtca, spremljanja in 

evalvacije učinkov pomoči (prav tam, str., 285). Eden izmed ciljev vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami je tudi stalno sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami in 

zagotavljanje stalne strokovne in osebne podpore celotni družini. Starše je treba pravočasno 

obvestiti o sumu o posebnih potrebah, ki so povezane z motnjami, ovirami in primanjkljaji, in 

jim ponuditi takojšno ustrezno svetovanje o možnostih različnih oblik pomoči (str. 301). 

Bela knjiga (2011) predlaga ključni premik k boljšemu izvajanju procesa inkluzije, in sicer z 

organizirano oblikovano mrežo vrtcev in šol, ki bi omogočali ustrezno predšolsko in šolsko 
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okolje vsem skupinam otrok s posebnimi potrebami čim bližje domu. Ustrezno predšolsko in 

šolsko okolje v tem kontekstu pomeni ustrezne prilagoditve in poučevanje ter ustrezno 

specialnopedagoško in rehabilitacijsko pomoč otroku s posebnimi potrebami glede na naravo 

njegovih vzgojo-izobraževalnih potreb in potreb, katerih zadovoljitev pomeni večjo kakovost 

njegovega življenja in dela (str. 287). Načelo inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter 

organizacije vzgoje in izobraževanja čim bliže kraju bivanja nalagata državi obvezo, da 

zagotovi pogoje za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vseh vrtcih in šolah. Država si 

mora prizadevati, da bodo v bližnji prihodnosti vsi vrtci in šole imeli ustrezno kadrovsko 

zasedenost in opremo za različne skupine otrok s posebnimi potrebami (str. 301). 

Bela knjiga predlaga, da v komisiji za usmerjanje poleg članov, ki jih določa dosedanja 

ureditev komisij, obvezno sodeluje predstavnik vrtca/šole, ki pozna otrokovo funkcioniranje v 

vrtcu/šoli (str. 311). V nadaljevanju Bela knjiga predlaga, da je treba sistemsko urediti in 

določiti sodelovanje strokovnjakov – članov komisije za usmerjanje, strokovnjakov v 

vrtcu/šoli in strokovnjakov, ki z otroki s posebnimi potrebami delajo v zdravstvu. Zato 

predlagajo, da se izmenjava dokumentacije sistemsko uredi na ravni sodelovanja Ministrstva 

za šolstvo in šport in Ministrstva za zdravje ter da se v zakonodaji določi, da starši vselej 

samodejno prejmejo strokovna mnenja posameznih članov komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami (str. 311). Bela knjiga (str. 312) opozarja tudi na dolgotrajnost postopka 

o usmerjanju, ki naj bo čim krajši, zaključi naj se najkasneje v šestih mesecih. Dotakne se tudi 

individualiziranega programa, ki je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in 

razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega otroka. Je osnovno vodilo vzgojiteljev in 

staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, prilagojen potrebam posameznega otroka 

in zanj tako pomemben kot kurikulum za vrtce. Za predšolske otroke s posebnimi potrebami v 

vrtcu je cilj individualiziranega programa razvoj kognitivnih procesov in socialne 

kompetentnosti. Da bi te cilje dosegli, mora individualizirani program obsegati: prilagoditve, 

metode poučevanja, začetno oz. izhodiščno raven otrokovega funkcioniranja in temu 

prilagojene cilje (str. 314-315). 

5.1.2 Zakon o vrtcih 

Zakon o vrtcih je temeljni dokument oziroma zakon, ki ureja predšolsko vzgojo javnih in 

zasebnih vrtcev. 

 

Zakon o vrtcih se najbolj opredeli na otroke s posebnimi potrebami v 8. členu, kateri navaja, 

da so otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
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slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci in 

otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za 

predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe. 

 

9. člen Zakona o vrtcih govori o pravicah staršev o izbiri programa predšolske vzgoje za svoje 

otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vključeni v 

vrtec, se lahko predšolska vzgoja opravlja tudi na domu otroka (v nadaljnjem besedilu: 

predšolska vzgoja na domu), kar je podrobneje opredeljeno tudi v 19. členu Zakona o vrtcih. 

Za uveljavljanje pravic iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona, ki določajo 

postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja, če ni 

drugače določeno. Zakon o vrtcih v 20. členu navaja, da ima v skladu z odločbo pristojnega 

organa prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. 

Zakon o vrtcih opredeljuje tudi izobrazbo vzgojiteljev, in sicer v 40. členu navaja, da mora 

vzgojitelj, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, imeti 

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, 

oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 

ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri ali izpolnjevati pogoje za vzgojitelja in 

opraviti ustrezen študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja. 

V Zakonu o vrtcih, 46. členu je opredeljeno, kaj mora vsebovati evidenca otrok, ki 

potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. 

Osebni podatki se zbirajo po presoji svetovalne službe za tiste otroke, ki potrebujejo 

strokovno svetovanje oziroma pomoč. Osebni podatki iz prvega odstavka tega člena se zbirajo 

v soglasju s starši oziroma skrbniki otrok, razen v primeru, ko je otrok v družini ogrožen in ga 

je potrebno zavarovati (Zakon o vrtcih, 2005). 

5.1.3 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) je bil sprejet leta 2011, v uporabo 

naj bi stopil 1. septembra 2012, vendar pa se je začetek uporabe premaknil na 1. september 

2013. ZUOPP v 2. členu opredeljuje otroke s posebnimi potrebami. Navaja, 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 
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izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (4. člen) temelji na ciljih in načelih, 

določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in 

načelih: 

– zagotavljanje največje koristi otroka, 

– celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

– enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

– vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: staršev) v 

postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

– individualizirani pristop, 

– interdisciplinarnost, 

– ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 

– čim hitrejša usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

– takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in izobraževanja, 

– vertikalna prehodnost in povezanost programov, 

– organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

– zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

Zakon v 5. členu opredeljuje vrste programov, in sicer: program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in prilagojeni program za predšolske 

otroke. Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke, se glede na vrsto posebnih potreb lahko 

prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke ter zagotovi dodatna 

strokovna pomoč (7. člen). 

8. člen zakona opredeljuje dodatno strokovno pomoč, ki se izvaja za otroke s posebnimi 

potrebami, katera se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj in svetovalna storitev. Predšolskim otrokom je na predlog zdravnika zagotovljena 

pravica do svetovalne storitve kot dodatne strokovne pomoči že pred uvedbo postopka 

usmerjanja, in sicer največ v obsegu dveh ur mesečno (9. člen). ZUOPP v 10. členu 

opredeljuje tudi materialne pogoje in fizično pomoč. 

V 11. členu zakon opredeljuje, kaj lahko prilagodimo pri prilagojenih programih za 

predšolske otroke, in sicer:  vsebino, organizacijo in način izvajanja. 

ZUOPP v 16. členu opredeljuje oskrbo: 
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 (1) Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje in izobraževanja v 

kraju njihovega prebivališča in jim zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in 

izobraževanja ni mogoče zagotoviti prevoza, se lahko vključijo v zavod za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, socialnovarstveni zavod, domove učencev za 

otroke s posebnimi potrebami ali se namestijo v rejniško družino. 

(2) Če so podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena in je otrok s posebnimi potrebami 

usmerjen v prilagojeni program za predšolske otroke, lahko Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo na predlog staršev z odločbo o usmeritvi določi, da se namesto namestitve v zavod 

oziroma oddaje v rejništvo otroku zagotavlja pravica do brezplačnega prevoza iz kraja 

prebivališča do kraja, kjer deluje zavod, in nazaj. 

V 17. člen zakona opredeljuje, da se otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 

prilagojeni program za predšolske otroke, lahko občasno vključujejo tudi v program za 

predšolske otroke, in od vseh členov še najbolj sovpada z inkluzijo. 

ZUOPP opredeljuje tudi izvajalce in v 18. členu navaja, da predšolsko vzgojo po programu za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo javni 

vrtci, izjemoma pa tudi javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 

ki izvajajo ta program, in da predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske 

otroke izvajajo javni vrtci v razvojnih oddelkih, javni vrtci oziroma enote vrtcev, ki so 

ustanovljeni oziroma organizirani za izvajanje teh programov, in javni zavodi za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter javni socialnovarstveni zavodi. 

 

V ZUOPP je tudi uzakonjen postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja. 

O usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odloča na prvi stopnji Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo (22. člen). V 23. členu je opredeljena komisija za usmerjanje otroka s posebnimi 

potrebami. Podlaga za usmeritev je določena v 24. členu zakona, ki pravi, da se otroke s 

posebnimi potrebami  usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju njihovih 

potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem področju in posebnih zdravstvenih 

potreb. Pri tem se upošteva tudi otrokova dosežena raven razvoja, zmožnost za učenje in 

doseganje standardov znanja ter prognoza njegovega nadaljnjega razvoja ob upoštevanju 

otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kakor tudi kriterijev za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Zakon v 25. členu opredeljuje tudi potek zahteve 

za uvedbo postopka usmerjanja otroka s posebnimi potrebami. 

ZUOPP v 26. členu opredeljuje, katera dokumentacija je potrebna za izpeljavo postopka. 

Strokovno mnenje po 27. členu zakona mora določiti:  
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(1) Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezni 

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

(2) V strokovnem mnenju se opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter 

se na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka poda predlog njegove 

usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. 

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

določajo drugi predpisi.  

Starši oziroma vložniki zahteve za uvedbo postopka o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami  

lahko na izdano strokovno mnenje podajo pripombo, katero mora strokovna komisija 

upoštevati, šele na to se izda odločba o usmeritvi (28. člen). Tudi na izdano odločbo se imajo 

starši ali skrbnik možnost pritožiti (32. člen). 

Pred izdajo odločbe mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo ugotoviti, ali lahko vzgojno-

izobraževalni zavod, v katerega je oziroma bo otrok s posebnimi potrebami vključen, 

izpolnjuje pogoje za sprejem otroka oziroma za izvajanje ukrepov, povezanih s posebnimi 

potrebami otroka. Šteje se, da vzgojno-izobraževalni zavod izpolnjuje pogoje tudi, če se 

pooblastilo za izvajanje dodatne strokovne pomoči prenese na zavod, ki izvaja strokovne 

naloge iz drugega odstavka 20. člena tega zakona. Če vzgojno-izobraževalni zavod ne more 

izpolniti pogojev za sprejem otroka oziroma zagotoviti izvajanja ukrepov, povezanih s 

posebnimi potrebami otroka, mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo, s sodelovanjem 

staršev, določiti najustreznejši vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnjuje pogoje. Če se starši 

ne strinjajo s predlaganim vzgojno-izobraževalnim zavodom in ni mogoče uskladiti 

pričakovanj staršev z obstoječo mrežo vzgojno-izobraževalnih zavodov, vključi otroka v 

najbližji vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje odločbe o usmeritvi, 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (29. člen). 

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. Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi 

potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni 

potrebna. Če se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo odloči o: 

– vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, 

– programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja, 

– vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil, 

– datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod, 

– obsegu, obliki in izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči, 
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– pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in 

izobraževanje, 

– začasnem ali stalnem spremljevalcu, 

– zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative, 

– roku preverjanja ustreznosti usmeritve, 

– pravicah, za katere tako določa poseben zakon. 

Gluhim in naglušnim, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku in so usmerjeni v 

programe iz 5. člena tega zakona, se na podlagi zahteve v odločbi iz prvega odstavka tega 

člena prizna tudi pravica do tolmača slovenskega znakovnega jezika. 

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

izvaja socialnovarstveni zavod, se v primeru odločanja o celodnevnem varstvu otroka izda 

odločba o usmeritvi v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo, ki mora soglasje podati 

v roku osmih dni, sicer se šteje, da se z odločbo strinja. 

Uradna oseba, ki vodi postopek, mora izdati odločbo v roku 30 delovnih dni od prejema 

strokovnega mnenja iz 27. člena tega zakona. Če uradna oseba v skladu z 28. členom tega 

zakona zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, njegovo dodatno obrazložitev ali ponovno 

obravnavo otroka pred strokovno komisijo, mora izdati odločbo v roku 30 dni od prejema 

dopolnjenega oziroma obrazloženega ali novega strokovnega mnenja (30. člen). 

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, in prav te ustanove, ki so določene v odločbi, morajo otroka s posebnimi 

potrebami vključiti (34. člen). 

V 36. členu ZUOPP je zapisano, da mora vzgojno-izobraževalni zavod oziroma 

socialnovarstveni zavod najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati za otroka s 

posebnimi potrebami individualizirani program. Z individualiziranim programom se v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in 

izvedba dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih 

storitev in izvajanje učne pomoči. 

Z individualiziranim programom dela se določijo cilji 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 in 
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potrebne prilagoditve pri organizaciji, časovna razporeditev pouka, veščine za čim večjo 

samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev. 

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši in otrok s 

posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost. Individualizirani program je 

potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi 

spremeniti. 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vzgojno-

izobraževalnega zavoda oziroma direktor socialnovarstvenega zavoda strokovno skupino, ki 

jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 

programa (37. člen, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2013). 

5.1.4 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami 

Na podlagi sedmega odstavka 23. člena in za izvrševanje 27. člena ZOUPP je minister za 

izobraževanje, znanost in šport izdal Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki je stopil v veljavo oktobra 2013. Pravilnik 

predvsem opredeljuje delo komisij za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami ter pogoje za 

imenovanje in razrešitev le-te. Pravilnik izpostavi predvsem programe vzgoje in 

izobraževanja in usmeritev otrok s posebnimi potrebami v njih ter usmeritve za strokovno 

mnenje. Priloge pravilnika so obrazci, ki so enotni za celotno Slovenijo in za vse otroke s 

posebnimi potrebami. 

5.1.5 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami 

Na podlagi 9. člena in 10. člena ZOUPP je minister za izobraževanje, znanost in šport izdal 

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki je stopil v 

veljavo oktobra 2013. S tem pravilnikom je določen obseg, način in pogoji za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči ter kriterij za dodelitev fizične pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami. 
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5.1.6 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki je stopil v veljavo 

septembra 2014, v 37. členu navaja, da če so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s posebnimi 

potrebami, se število otrok v oddelku lahko zniža. V posamezni oddelek sta lahko usmerjena 

največ dva otroka s posebnimi potrebami. Normativ za oblikovanje oddelka (25. člen) je:  v 

homogeni oddelek prvega starostnega obdobja je lahko vključenih najmanj 9 in največ 12 

otrok, v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4-letni otroci, najmanj 12 in 

največ 17 otrok in v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 

otrok. V heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja je lahko vključenih najmanj sedem in 

največ deset otrok in v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj in največ 19 otrok. V 

kombinirani oddelek je vključenih najmanj deset in največ 17 otrok. 

Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje 

v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, določeno v drugem, tretjem in četrtem 

odstavku, poveča za največ dva otroka. 

29. člen pravilnika določa, da sta v posamezni oddelek lahko vključena največ dva otroka s 

posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi. Če sta v oddelek že vključena dva 

otroka s posebnimi potrebami, med šolskim letom pa je usmerjen v program za predšolske 

otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo iz istega oddelka še en otrok 

s posebnimi potrebami, so lahko v oddelku do konca šolskega leta trije otroci s posebnimi 

potrebami. Če so v oddelek vrtca vključeni otroci s posebnimi potrebami, se lahko najvišje 

število otrok v oddelku, določeno v 25. členu tega pravilnika, zmanjša za največ šest otrok. 

Če je z odločbo o usmeritvi določeno, da se najvišji normativ števila otrok v oddelku zniža, 

odloči o številu znižanja strokovna skupina vrtca. Strokovno skupino vrtca imenuje ravnatelj 

vrtca v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

V oddelek, v katerem se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke, je lahko vključenih 

največ šest otrok s posebnimi potrebami (30. člen). 

 

5.2 ZAKONODAJA ZA OTROKE, KATERIH MATERNI JEZIK 

NI SLOVENŠČINA, IN KULTURNA RAZLIČNOST OTROK 

V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vsako leto vključijo tudi otroci migrantov, 

katerih materni jezik ni slovenščina. Vrtci in šole ob vpisu ne beležijo prvega – maternega  



   

49 

jezika otroka, zato centralne evidence števila otrok, govorcev slovenščine kot drugega jezika, 

ni. V vpisnih obrazcih ni predvidenega mesta za ta podatek (Strategija vključevanja otrok, 

učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2007). 

V zakonodaji, vezani na vrtec, otroci tujih državljanov niso posebej omenjeni. V Zakonu o 

vrtcih je zapisan zakon, ki se nanaša na narodnostne manjšine v Republiki Sloveniji. 

5.2.1 Zakon o vrtcih 

Zakon o vrtcih v 5. členu navaja, da vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne 

skupnosti in so opredeljena kot narodnostno mešana območja, se v skladu s posebnim 

zakonom v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci seznanjajo z 

italijanskim jezikom, v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, pa s 

slovenskim jezikom. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti in so 

opredeljena kot narodno mešana območja, poteka vzgojno delo v skladu s posebnim zakonom 

dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku (prav tam, 5. člen). 

V Republiki Sloveniji živijo tudi pripadniki Romske skupnosti, katere Zakon o vrtcih omenja 

v 7. členu.  

V Zakonu o vrtcu je zapisano, da poteka predšolska vzgoja po načelih enakih možnostih za 

otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki in pravice do izbire drugačnosti. Pri 

vključevanju otrok priseljencev v vrtec za učenje slovenščine zakonsko ni predvidenega 

posebnega časa, je pa v uvodu Krikuluma za vrtce zapisano, da mora biti tistim otrokom, ki 

jim slovenščina ni materni jezik, namenjena posebna pozornost, da lahko nadoknadijo 

morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine. 

5.2.2 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  

V oddelku otrok Romov se pri izvajanju programa za vsaj tri ure dnevno zagotovi razmerje: 

- štirje otroci na strokovnega delavca v oddelku prvega starostnega obdobja, 

- sedem otrok na zaposlenega v oddelku drugega starostnega obdobja, 

- pet otrok na zaposlenega v kombiniranem oddelku (31. člen). 

Izjemoma se lahko na območjih s posebnimi razvojnimi problemi in za vzgojo otrok Romov 

oblikuje oddelek vrtca, v katerega je vključeno najmanj pet otrok (34. člen). 
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Pravilnik se nanaša na romske oddelke predšolske vzgoje, nič pa ne opredeljuje normativov in 

kadrovskih pogojev, kadar so otroci Romi vključeni v redni oddelek vrtca. Različne študije so 

pokazale, da je segregacija manj uspešna od inkluzije otrok Romov v redne oddelke. 

5.2.3 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011 

V Beli knjigi je zapisano, da bi bilo potrebno za otroke iz drugih jezikovnih in kulturnih 

območjih, ki se vključujejo v slovenske vrtce, zagotoviti poučevanje slovenščine. Kot 

predlagano rešitev Bela knjiga (2011, str. 88) navaja, da mora vrtec ponuditi poučevanje 

tujega jezika, slovenščine kot tujega jezika, materinščine in dodatno učenje govora. O 

vključitvi otrok v poučevanje tujega jezika, slovenščine in materinščine za neslovensko 

govoreče otroke se na osnovi v vrtcu podane strokovne informacije odločijo starši otrok; za 

dodatno učenje se odloči vrtec glede na specifično socialno in demografsko strukturo 

vključenih otrok v vrtec. V Beli knjigi (2011, str. 98) je opozorjeno tudi na dodatne javne 

izdatke za predšolsko vzgojo v vrtcih in ciljno razporejanje sredstev na vrtce, v katerem je 

velik delež otrok iz socialno in kulturno nespodbudnega okolja, ki so potrebna za dodatno 

učenje govora. Tukaj me osebno zmotijo besede »otrok iz socialno in kulturno 

nespodbudnega okolja«, kajti zdijo se mi polne predsodkov, saj ni pogojeno, da otrok, ki 

potrebuje dodatno pomoč učenja govora oz. jezika, prihaja iz socialno in kulturno 

nespodbudnega okolja. Lahko je okolje za otroka spodbudno, vendar ga kultura, predvsem pa 

različen jezik ovira pri aktivni vključitvi v skupino otrok. 

Bela knjiga (2011) navaja, da pripadniki italijanske manjšine lahko obiskujejo vrtce z 

italijanskim učnim jezikom. Na območju Slovenske Istre delujejo trije takšni vrtci, v katerih je 

italijanščina materinski jezik otrok. Nekoliko drugačen je model dvojezične vzgoje in 

izobraževanja v Prekmurju, kjer se otroci v dvojezičnih vrtcih učijo drugi jezik – Madžari 

slovenščino, Slovenci madžarščino – v naravnem okolju, torej ga usvajajo na podoben način, 

kot poteka usvajanje prvega jezika pri rojenih govorcih. Za proces usvajanja jezika je 

značilno, da poteka v naravnem okolju, kjer je jezik, ki ga usvajamo, jezik življenja družbe. V 

dvojezičnih vrtcih vzgojno delo poteka v dveh jezikih po modelu »ena oseba – en jezik«: 

vzgojiteljici uporabljata pri sporazumevanju z otroki vsaka svojo materinščino. Dvojezični 

vrtec eno leto pred vstopom v šolo organizira brezplačen dvojezični program predšolske 

vzgoje. V ta program starši vključijo otroke prostovoljno (prav tam, str. 351-353). 
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5.2.4 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje 

in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

Pri vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se je izkazalo, 

da ti otroci težje sledijo življenju in delu v vrtcu in šoli oziroma se slabše vključujejo v širše 

socialno okolje. Glede na zapisano v Strategiji na to vplivajo naslednji dejavniki: 

- pomanjkljive zakonske podlage; 

- neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje in 

izobraževanja; 

- pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za kakovostno 

trajno sodelovanje s starši migranti; 

- pomanjkljivo znanje slovenščine (neznanje jezika) otrok migrantov 

- neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok migrantov in neenako 

vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja; 

- nezadostna vključenost otrok migrantov in njihovih staršev v vrtčevsko, šolsko in širše 

slovensko okolje (Strategija, 2007, str. 5-6). 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja 

v Republiki Sloveniji (2007, str. 16-18) predlaga naslednje ukrepe: 

- oblikovanje ustreznih normativnih aktov, ki bodo omogočali uspešno integracijo otrok 

migrantov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; 

- določitev obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše in kakovostno 

vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja; 

- priprava strategij za delo s starši migranti in njihovo vključevanje v šolsko življenje; 

- vzpodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do razumevanja in 

sprejemanja različnosti v vrtcu ali šoli;  

- umestitev slovenščine kot J2; 

- skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok migrantov; 

- skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev; 

- priprava letnih akcijskih načrtov relevantnih inštitucij (Center za slovenščino kot drugi/tuji 

jezik, Zavod RS za šolstvo) za izvajanje ukrepov. 
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5.2.5 Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 

V Smernicah (2012, str. 11-23) je navedenih osem vsebinskih sklopov, ki opredeljujejo 

mogoče pristope dela z otroki priseljenci in njihovimi starši v vrtcu: 

- priprava in vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, 

- vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, 

- obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela, 

- slovenščina kot učni jezik, 

- skrb za kakovostno poučevanje jezikov priseljencev, 

- razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti, 

- sodelovanje s starši, 

- kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, 

- ukrepi na nacionalni ravni. 

Smernice navajajo pozitivne predloge, vendar se bojim, da jih uporablja in upošteva le peščica 

slovenskih vrtcev in šol. Predlogi smernic bi morali biti uzakonjeni, kajti le-tako bi omogočili 

celotni populaciji otrok pravično vključitev v vzgojno-izobraževalni sistem. 

5.2.6 Otroci Romov 

Gavrilovski (2012, str. 153) ugotavlja, da zakonodaja in strateški dokumenti pričajo o tem, da 

imamo zadostno zakonsko podlago in ustrezne strategije za inkluzijo romskih otrok v 

vzgojno-izobraževalnih procesih, a kljub temu je praksa izvajanja predlaganih rešitev 

nezadostna za spremembo mentalnih vzorcev večinskega prebivalstva, ki temeljijo na 

stereotipih in predsodkih. Na področju vključevanja romskih otrok v vrtce in šole  še zmeraj 

ne beležimo vidnejših rezultatov, ki bi imeli globlje učinke. Zaviršek (1999) opozarja, da je 

logika izključevanja romskih otrok in kategorično odraslih Romov problem obeh polov – 

izključevalca in izključenca (v Gavrilovski, 2012, str. 154).  Gavrilovski (2012) dodaja, da 

mora skozi inkluzijo priti do opolnomočenja in prevzema odgovornosti obeh strani, ki sta del 

celote.  

Uresničevanje inkluzije ni zgolj zakonodajni akt na ravni doseganja formalne pravičnosti, pač 

pa predvsem pripoznanje in cenjenje različnosti kot izhodišče za načrtovanje pedagoških 

pristopov. Gre za etični, humanistični vidik, ki presega zmožnosti formalnih, zakonodajnih 

okvirov, čeprav potrebnih za vzpostavljanje inkluzije kot enega izmed generalnih načel na 

področju ravnanja in cenjenja sociokulturne raznolikosti (Council of Europe, 2009). 
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5.2.6.1 Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji 

Strategija navaja najpomembnejše in potrebne rešitve glede urejanja in zagotavljanja 

vključevanja romskih otrok v vzgojo in izobraževanje. Dokument je podlaga za nadaljnje 

ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja Romov in vsebuje analizo dosedanjega stanja in 

ukrepe ministrstva, pregled bistvenih nerešenih problemov in predloge za njihovo reševanje. 

V njem sta zajeta vzgoja in izobraževanje Romov od predšolske vzgoje do izobraževanja 

odraslih. Pri celotni pripravi in tudi implementaciji strateškega dokumenta je sodelovala 

Zveza Romov Slovenije.  

Strategija 2004 na podlagi analize dosedanjega stanja predvideva: vključevanje romskih otrok 

v programe predšolske vzgoje najpozneje s štirimi leti, uvedbo romskega pomočnika, 

vsebinsko prilagajanje programov, stalno strokovno izpopolnjevanje za strokovne delavce, 

nadaljevanje finančne podpore s strani Ministrstva za šolstvo, heterogene oddelke, različne 

oblike učne pomoči, vzpostavljanje zaupanja staršev do vrtca/šole in odpravljanje predsodkov 

večinskega prebivalstva do Romov, premagovanje prepričanja o učencih Romih kot o učencih 

s posebnimi potrebami, izobraževanje odraslih Romov (Strategija, 2004).  

V posameznih primerih, kjer je vključitev romskih otrok v vrtec izven romskega naselja v tem 

trenutku nemogoča, naj se omogoči izvajanje predšolskih programov v romskih naseljih, 

katerih cilj pa je načrtni prehod v vrtec (Strategije, 2004, str. 30). 

Strategija 2011 ohranja vsa izhodišča, načela in cilje, kot so zapisana v Strategiji 2004.  

Dodaja pa tudi nove cilje. Izpostavila bom le tiste, ki se izrecno navezujejo na predšolsko 

vzgojo: 

- pomen izobraževanja v najzgodnejšem obdobju in sistemsko omogočanje enakih možnosti 

za vse predšolske otroke; postopno vključevanje vseh otrok v izobraževanje že pred vstopom 

v šolo; za otroke, ki niso bili vključeni v institucionalno predšolsko vzgojo, mora biti obvezna 

vključitev v brezplačni program za petletne otroke s ciljem socializacije in gradnje pozitivne 

samopodobe ter učenja slovenščine kot prvega tujega jezika;  

- pomen premagovanja jezikovnih ovir z učenjem maternega in slovenskega jezika kot prvega 

tujega jezika že v najzgodnejšem obdobju;  

- pomen izobraževanja v luči zmanjševanja socialne ogroženosti;  

- pomen »romskega« naselja in izgradnje večnamenskih prostorov v romskih naseljih, v 

katerih bi se lahko izvajali različni celoletni in krajši izobraževalni programi, delavnice, 

predavanja v dopoldanskem času in popoldan: predšolska vzgoja kot celoletni, vsakodnevni 
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pripravljalni program največ do petega leta otroka, itd. in večnamenski prostor za druženja, 

prireditve, sestanke in športno-plesne aktivnosti;  

- pomen »romskega« naselja, znotraj katerega naj se odvijajo preizkušeni in učinkoviti 

pripravljalni programi predšolske vzgoje tam, kjer je nizka vključenost otrok v institucionalno  

vzgojo in izobraževanje, nizek socialni status družin zaradi brezposelnosti staršev; programi 

naj izhajajo iz posebnosti in potreb okolja ter vsake posamezne družine. Še posebej velja 

poudariti, da obstajajo tudi pomisleki o izvajanju predšolske vzgoje v romskih naseljih, da bi 

predšolski oddelki v romskih naseljih pomenili korak nazaj v procesu integracije romskih 

otrok in naj bi pomenili pot uresničevanja getov skozi stranska vrata. Opozorilo o romskih 

naseljih kot potencialnih getih je potrebno jemati nadvse resno. Zato je treba poiskati načine 

in poti, da se poleg vzgojno-izobraževalnega dela v naseljih sočasno odvijajo aktivnosti, ki 

vodijo k vključevanju romskih otrok v širše družbeno okolje; 

- pomen gradnje mostov medsebojnega zaupanja med Romi in večinsko populacijo ter 

premagovanje predsodkov na obeh straneh.  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/S

trategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf 

 

Bela knjiga (2011) navaja jasne smernice, kako vključiti paradigmo inkluzije v prakso, 

nekatere so tudi že umeščene v zakonodajo. V zakonodaji in smernicah je koncept inkluzije 

dokaj dobro zasnovan, vendar pa je ovira v praktičnem izvajanju, in sicer zaradi kadrovskega 

primanjkljaja, finančnih pogojev, neenotnega diagnosticiranja, nepripravljenosti pedagoškega 

kadra, vrtca, lokalne skupnosti itd. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2011.pdf
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6 VLOGA KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV V 

VRTCU 

Od pedagoških delavcev v vrtcu in šoli pričakujemo, da bodo ustrezno pomagali vsem 

otrokom in otrokom s posebnimi potrebami ter drugimi ovirami, vendar je te delavce potrebno 

ustrezno usposobiti, drugače so naša pričakovanja iluzorna. Vsi strokovni delavci potrebujejo 

poleg drugega še strokovno usposabljanje za odkrivanje in ocenjevanje otrok s posebnimi 

potrebami, načrtovanje merljivih individualiziranih učnih načrtov in individualiziranih 

programov, organizacijo in izvajanje načrtovanih programov ter metodologijo za sprejemanje 

in ocenjevanje realizacije programov in razvojnih napredkov vseh otrok in otrok s posebnimi 

potrebami (Galeša, 2003). 

 

Pozitivna interakcija med kulturno različnimi otroki bi se težko spontano uresničila sama po 

sebi. Na tem mestu je pomembno, da ima oddelek usposobljenega, motiviranega in 

stimuliranega vzgojitelja/učitelja. Le-ta pa za uresničevanje inkluzije potrebuje ustrezna 

znanja, da bo znal usmerjati otroke v vzgoji, iskanju znanja, izkušenjskem učenju, motivaciji 

otrok, medsebojni pomoči in jih naučil, kako naj se sami spoprijemajo s problemi. 

Vzgojitelj/učitelj v inkluzivnem vrtcu/šoli se mora čutiti odgovornega za končni vzgojno-učni 

rezultat varovancev in do različnih populacij otrok ne sme imeti predsodkov in drugih 

zadržkov, saj takšna inkluzija ne bo uspela (prav tam, str. 80–81). Inkluzivno izobraževanje 

zahteva torej tesno sodelovanje med vzgojitelji/učitelji rednih oddelkov in množico drugih, 

vključno s specialnimi pedagogi, asistenti, terapevti in starši (Lesar, 2007, str. 158). 

 

Da bi inkluzija zaživela v pedagoški praksi, je po besedah Marentič Požarnik (2003, str. 105) 

potrebno izpeljati pomembne paradigmatske premike tako v miselnosti, kot tudi v ravnanju 

vzgojiteljev/učiteljev ter v opori bližnjega in širšega okolja. 

 

Nova inkluzivna paradigma razumevanja dela z otroki s posebnimi potrebami se odmika od 

tradicionalne medicinske in individualne obravnave otrok s posebnimi potrebami k 

pedagoškemu modelu. Tak model postavlja vrtec v situacijo, da redifinira vloge ključnih 

nosilcev dela z otroki s posebnimi potrebami v vrtcih. Zlasti vzgojiteljice in poleg njih 

pomočnice v rednih oddelkih vrtca so s tem postavljene v drugačno in za večino tudi izredno 

zahtevno strokovno vlogo (Stritih, 2010, str. 49). 
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Če je vzgojitelj ali učitelj tisti, ki mora program (curriculum) snovati na izkušnjah otrok in na 

njihovih posebnostih (odlikah in težavah) in ga naravnavati tudi na potrebe (zmožnosti in 

aspiracije) otrok, potem je treba vzgojitelju ali učitelju dati toliko metodološkega in 

metodičnega znanja, da bo sposoben programiranja vzgojno-učnega in razvojnega dela otrok 

(Resman, 2003, str. 79). Vzgojitelj/učitelj ima ključ za kreiranje okolja, delati vzdušja, kjer bo 

vsak otrok obravnavan pošteno in cenjeno ter bo sodeloval v vsakodnevnem vzgojno-

izobraževalnem procesu (Loughran, 2012). 

Pedagoško procesno kakovost definirajo s spodbudno interakcijo vzgojitelja/učitelja z otroki, 

spodbudnim učnim okoljem, sodelovanjem z družinami, strategijami smiselnega učenja, 

načrtovanjem in spremljanjem otrokovega razvoja, učenja; profesionalnim razvojem in 

socialno inkluzijo (Step by step Program and Teacer Standards 2002, v Rutar, 2012, str. 23). 

Zaposleni v vrtcih in šolah morajo biti usposobljeni in pripravljeni sodelovati, da lahko 

razumejo celovite potrebe otrok in jih naučijo novih sposobnosti (Hannah, 2009). 

Zato lahko trdimo, da brez usposobljenega, motiviranega in stimuliranega učitelja ne bo 

uspešne inkluzije. Bolj kot stvar normativnosti je inkluzija stvar usposabljanja 

vzgojiteljev/učiteljev za oblikovanje ustrezne socialne ekologije, stvar njihove pedagoške 

strategije in stila dela; njihovih kompetenc za mentorsko vodenje oddelka; pripravo oddelka 

otrok, kolegov in staršev za sprejem, inkluzijo otrok (Resman, 2003, str. 80). Inkluzija je za 

posameznika prekompleksna naloga, zato nujno potrebujemo različna strokovna znanja 

(Peklar, 2010). Vzgojitelj/učitelj se mora na temeljih svoje strokovnosti in didaktične 

usposobljenosti izogibati rutinskemu opravljanju dela. Najmlajši otroci potrebujejo posebej 

usposobljene strokovne delavce, ki imajo razvite ustrezne vrednote, stališča, veščine, znanja 

in razumevanje (Globačnik, 2012). Da bi v procesu izobraževanja vzgojitelji/učitelji dejansko 

pridobili kompetence za inkluzivno vzgojno-izobraževalno delo, je premike treba hkrati 

izvajati na treh ravneh: spoznavni, praktični in moralni ravni (Trehart, v Marentič Požarnik, 

2003). 

 

Razdevšek Pučko (2006) poudarja, da mora biti vzgojitelj/učitelj odprt za spremembe in 

motiviran za vseživljenjsko učenje in stalni profesionalni razvoj (v Devjak in Polak, 2007, str. 

26). Raziskave kažejo, da se vzgojitelji/učitelji učijo drug od drugega in s tem postajajo boljši 

vzgojitelji/učitelji (McLeskey and Waldron, v Loughran, 2012, str. 113), vendar pa to ni 

zadostno, saj je potrebno tudi ciljno naravnano strokovno izobraževanje. 
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Socialno-etični vidik je težko uresničevati v praksi. Inkluzija ne bo uspela, če vzgojitelj/učitelj 

ni naklonjen določeni populaciji otrok s posebnimi potrebami, če ne želi imeti v svojem 

oddelku otroke priseljencev, ker ne pozna dovolj njihovega jezika, kulture ali pa ima drugačne 

zadržke, če ne želi imeti v svojem oddelku otrok, ki bi od njega zahtevali dodatne napore in 

delo. Oblikovanje inkluzivnih oddelkov mora temeljiti na soglasju vzgojiteljev/učiteljev 

(zbora) in soglasju staršev. To so razlogi za trditev, da usposabljanje vzgojiteljev/učiteljev za 

delo v inkluzivnem vrtcu/šoli in z otroki s posebnimi potrebami ni usposabljanje specialnih 

pedagogov. Specilanopedagoško znanje je samo del znanja, ki naj ga dobi vzgojitelj/učitelj. 

Vzgojitelj/učitelj mora poleg tega, znati tudi načrtovati (programirati) delo, imeti široko 

znanje o didaktiki (diferenciaciji) in metodiki dela (individualizaciji), imeti mora znanje s 

področja sodelovanja s starši itd. Zato je kombinacija vzgojitelj/učitelj razrednega pouka z 

današnjo izobrazbo in specialnipedagog z današnjo izobrazbo lahko le trenutna, začasna, 

prehodna rešitev, rešitev iz zadrege. Ne vidim razloga, da ne bi bila enako uspešna tudi 

kombinacija učitelj–šolski pedagog ali učitelj–psiholog, ali učitelj–socialni delavec. Inkluzija 

mora biti stvar timskega dela: učitelj, specialni učitelj in vzgojitelj delajo pri skupnem 

projektu inkluzije oddelka z roko v roki (Resman, 2003, str. 80-81). 

Vzgojitelji/učitelji v inkluzivnih oddelkih potrebujejo široko znanje o razvoju otrok. Njihove 

izkušnje jim omogočajo, da lahko v inkluzivnih oddelkih bolj suvereno opazujejo različne 

stile učenja. Postajajo bolj samozavestni pri ocenjevanju individualnih dosežkov, hkrati pa 

lahko predvidijo potrebno pomoč na posameznih področjih. Delo z otroki s posebnimi 

potrebami in tudi z njihovimi vrstniki brez takih potreb pomaga strokovnim delavcem, da 

cenijo in prepoznajo vrednost posameznih učnih stilov, močna individualna področja otrok in 

specifičnost učnih potreb vseh otrok (Daniels in Stafford, 2003, str. 23). 

 

V inkluzivni naravnanosti se pričakuje fleksibilnost celotnega vrtčevskega ali šolskega 

sistema, še zlasti prilagodljivost strokovnih delavcev in rednih vrtcev/šol, da omogočijo čim 

večjemu številu otrok uspešno napredovanje in občutek sprejetosti, spoštovanja ter možnosti 

enakopravnega participiranja v življenje in delo vrtca/šole (Lesar, 2009c, str. 112). V 

inkluzivni vzgoji in izobraževanju ima ključno vlogo strokovni delavec v oddelku, saj samo 

on lahko poskrbi za inkluzivno ozračje. To pa zmore le ob podpori in s pomočjo 

vrtčevskega/šolskega tima oziroma vodstva (ravnatelj, pomočnik ravnatelja, svetovalni 

delavec in drugi vzgojitelji/učitelji), ki mora vzgojitelja/učitelja podpirati in ga okrepiti. Dajati 

mu mora strokovno podporo in pomoč pri reševanju težav, svetovati na vseh stopnjah 

vključevanja otrok, razumeti stiske, s katerimi se srečuje, saj je strategije dela s takšnimi 
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otroki pogosto treba razvijati dalj časa in vztrajno (Kavkler idr., 2008). S tem se strinja tudi 

Rutar (2012), ki za svojo utemeljitev prikaže tudi podatke raziskave Pedagoške fakultete 

Koper (2010), v kateri so sodelovale vzgojiteljice in učiteljice, ki opozori na zaskrbljujoč 

rezultat/izsledek raziskave, da vzgojitelji/učitelji pretežno sami prevzemajo odgovornost za 

uspešnost inkluzije. Raziskava nakazuje tudi, da tako vzgojiteljice, kot tudi učiteljice med 

temeljne pogoje za zagotavljanje inkluzije umeščajo osebnostne lastnosti strokovnih delavcev 

– občutljivost, prepoznavanje potreb, naklonjenost, sprejemanje, empatijo, spoštljivost do 

različnosti, senzibilnost, razumevanje težav (Rutar, 2012). Tudi Cencič (2003) se strinja, da 

imajo v procesu inkluzije pomembno vlogo vzgojitelji/učitelji, in tudi njihova prepričanja, 

stališča in vrednote. Raziskave so pokazale, da strokovni delavci, za katere je bilo 

ugotovljeno, da zagotavljajo kakovostni proces, iščejo razloge in napake v sebi in svojem 

delovanju, in ne izven sebe, v strukturnih kazalcih kakovosti (Sheridan, 2007, v Rutar, 2012, 

str. 29). Za mnoge avtorje je izredno pomemben vidik inkluzije etično-socialni vidik. Opara 

(2003) poudarja, da sta za uspešno inkluzijo potrebna pozitivni odnos in pripravljenost 

slehernega vzgojitelja/učitelja. Tudi Marentič Požarnik (2003, str. 109) poudarja pomembnost 

premikov v pogledih, pričakovanjih in prepričanjih vseh strokovnih delavcev v vrtcu/šoli. 

Zavedati se morajo lastnih stališč do »drugačnih« otrok in pri sebi razčistiti morebitne 

predsodke, zadržke, stereotipe, da se zavejo močnega vpliva lastnih pričakovanj na otroke in 

jih znajo uravnavati, da se usmerijo v pozitivno vrednotenje močnih področjih vsakega otroka 

na raznih področjih. Skalar (2003) meni, da morajo v duhu inkluzije strokovni delavci 

delovati za nove odnose, ki naj bi skušali odpraviti predsodke in odpore do drugačnih, odnose, 

ki opuščajo delitve ter uveljavljajo pravičnost, enake možnosti za vse, sodelovanje, 

medsebojno sprejemanje, spodbujanje, prijateljstvo … Študije so pokazale, da so negativna 

stališča vzgojiteljev/učiteljev in drugih odraslih največja ovira za inkluzijo (Opara, 2012). 

 

Mnogi avtorji (Schmidt, 1999; Medveš, 2003a; Opara, 2003 in Cencič, 2003) ugotavljajo, da 

je med slovenskimi vzgojitelji/učitelji čutiti mnogo dvomov, strahov in negotovosti glede 

integracije in inkluzije. Ugotavljajo tudi, da se mnogi strokovni delavci ne čutijo sposobni za 

delo v inkluzivnih oddelkih, zato je treba strokovne delavce ustrezno usposobiti za takšno 

delo. Medveš (2003a) ločuje usposobljenost vzgojitelja/učitelja, ki zagotavlja didaktično 

inkluzijo, in človeško etično raven, ki vključuje vzgojiteljevo/učiteljevo pripravljenost in 

odgovornost za razvoj vseh otrok. Izpostavlja tudi dejstvo, da se na strokovni ravni 

prizadevanja običajno usmerijo zgolj v tehnična, organizacijska in didaktična vprašanja, 

zanemarita pa se etična in socialna dimenzija. 
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Marentič Požarnik (2003) meni, da vzgojitelji/učitelji potrebujejo tako znanja kot spretnosti. 

Poznajo naj razvojne značilnosti in glavne vrste razvojnih motenj otrok. Spoznajo naj se z 

nekaterimi možnimi načini obravnave teh otrok, s področji dela strokovnjakov, inštitucij in 

zakonodajo. Za kakovostno delo v oddelku mora strokovni delavec poznati širok spekter 

vzgojnih in učnih oblik, metod, znati mora uravnavati odnose v skupini, sodelovanje s starši 

in drugimi strokovnimi delavci ustanove. Sposoben mora biti prepoznavanja vedenjskih 

značilnosti, zmožnosti, učnih in vzgojnih posebnosti, sodelovanja pri sestavljanju načrta za 

obravnavo, obvladovanja posebnih metod in tehnik obravnave otrok, odnosno komunikacije v 

smislu vzpostavljanja medosebnih odnosov zaupanja, varnosti, ustrezne klime sprejemanja, 

medsebojnega razumevanja, strpnosti, pomoči reševanja konfliktov. Hkrati meni, da težnja po 

inkluziji terja pomembne premike v vzgojiteljevem/učiteljevem ravnanju, ki je osrednji člen 

uspešnosti inkluzije, saj mora znati ustvariti ustrezno vzgojno, učno in socialno okolje. 

Učiteljem in vzgojiteljem je potrebno zagotoviti različne stopnje pomoči, kot so dodatni 

učitelj in pomočniki v oddelku, prilagojena gradiva, različna usposabljanja in primerna 

oprema. Meijer (2003) pravi, da »kar je dobro za otroke s posebnimi potrebami, je dobro za 

vse otroke.« Podobno poudarja tudi: »Tehnike, katere so primerne za otroke s težavami v 

razvoju, so na splošno primerne za otroke iz splošne populacije in nujno potrebne za otroke s 

posebnimi potrebami« (v Globačnik, 2012, str. 74). 

 

Različni avtorji povzemajo in poudarjajo najrazličnejše delitve kompetenc vzgojiteljev. Naj 

omenimo nekatere: 

Bouillet (2010, str. 269) po različnih avtorjih povzema in poudarja pomembne kompetence za 

vzgojo in izobraževanje vseh otrok: razumevanje socialnega in emocionalnega razvoja otroka, 

razumevanje individualnih razlik v procesu učenja otroka, poznavanje tehnik kvalitetnega 

vodenja vzgojne skupine/oddelka, komunikacijske veščine, poznavanje učinkovitih tehnik 

vzgoje in izobraževanja. 

 

Jensen in Jensen (2011) poudarjata, da mora profesionalni vzgojitelj, ki želi biti v koraku s 

časom, imeti kompetence na treh področjih: 

- Odnos – vzgojitelji se morajo jasno zavedati, kako pomembno vlogo imajo odnosi, 

predvsem kadar se ustvarja razmerje za lastno in vzajemno učenje otrok, medsebojno analizira 

in načrtuje, pripravlja okolje, v katerem se lahko razvijajo otroci in starši. 
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- Postavljanje smernic oziroma prevzemanje vodstva – vzgojitelji so vodje skupnosti, 

sestavljene iz skupine otrok, ki skupaj bivajo in se ob tem praviloma tudi nekaj naučijo. 

Vzgojitelj mora biti pri postavljanju smernic jasen in odločen, zagotavljati mora etiko in 

kakovost.  

- Refleksija – sposoben vzgojitelj mora kvalificirano presojati dogajanja tukaj in zdaj. 

Njegova sposobnost presojanja temelji na teoretičnem uvidu in izkušnjah ter se razvija na 

refleksiji lastnega dela.  

 

Zanimiva je tudi opredelitev kompetenc, ki so jih priredili na podlagi dokumenta Floridske 

komisije za izobraževalne standarde: preverjanje in evalviranje, komunikacija, profesionalna 

rast, razvijanje kritičnega mišljenja, sprejemanje in spodbujanje različnosti, etičnost, 

poznavanje otrokovega razvoja in metod ali načinov posredovanja vsebin, znanje o vsebinah, 

ki jih posredujemo, ustvarjanje spodbudnega vzgojnega in učnega okolja, načrtovanje, 

sodelovanje z udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, uporaba tehnologije (Educator 

Accomplished Practices, 1999, str. 1-10, v Caserman, 2014, str. 24). 

 

Izmed mnogih opredelitev, ki sem jih zasledila v raziskovanju, menim, da je prav slednja 

najbolj izpostavila kompetence iz vseh zornih kotov: psihološki, pedagoški, sociološki, 

tehnični in hkrati kadrovski pogled oziroma znanje. 

 

Pearson (2007, str. 26) opozarja, da imajo fakultete, ki izobražujejo vzgojitelje in učitelje, 

nezamenljivo vlogo v pripravi kadrov za inkluzivno edukacijo, pri čemer je potrebno 

zagotoviti povezavo med teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Cilji inkluzivne 

vzgoje in izobraževanja so izobraževanja, pri čemer je pozornost usmerjena na iskanje načina, 

kateri zmore omogočiti razvoj primernih znanj, veščin in stališč vzgojiteljev in učiteljev. 

Priprava vzgojiteljev in učiteljev za inkluzivno vzgojo in izobraževanje je nepredstavljiva 

brez sodelovanja z otroškimi vrtci in šolami, v katerih so vključeni otroci s posebnimi 

potrebami (prav tam) in otroci priseljencev, migrantov, različne etnične skupine, kulture, 

drugega jezika, drugačne vere, druge rase, spolne orientiranosti ali česar koli drugega. Brez 

splošne izobrazbe in strokovnega znanja ter interesa za nadaljnje usposabljanje je težko biti 

uspešen pri delu s predšolskimi otroki. 

Primeren didaktično-metodični pristop v vzgoji in izobraževanju je del skupnega 

profesionalnega angažiranja vzgojiteljev in učiteljev v procesu inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja. Pomembno je izpostaviti izobraževanje in profesionalne kompetence 
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pridobljene skozi primarno in sekundarno izobraževanje vzgojiteljem in učiteljem omogočijo 

visoko kreativnost, ki je pomembna v planiranju in izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa 

otrok s težavami socialne integracije. Kajti oni so poklicani, da v sodelovanju z otroki, starši 

in strokovnimi sodelavci koristijo svoje profesionalne kompetence in oblikujejo ter poučujejo 

učni načrt, ki bo na najboljši način spodbujal in razvijal otrokove sposobnosti in potenciale 

(Bouillet, 2010). Vzgojitelje in učitelje naj bi spodbujali k inovaciji, k učenju, k medsebojni 

izmenjavi uspešnih strategij vzgoje, učenja in poučevanja, k zaupanju v učne zmožnosti in 

učni napredek otrok/učencev ter k oblikovanju sodelovalne kulture (Grah, 2010). 

Vzgojiteljeva/učiteljeva pripravljenost za inkluzivno vzgojo in izobraževanje je večplastna. 

Strokovni delavci morajo imeti različna znanja, ki jih naj pridobijo tako med rednim 

izobraževanjem za vzgojiteljski ali učiteljski poklic, kot tudi v sklopu programov dodatnih 

izobraževanj in izpopolnjevanj. 
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II EMPIRIČNI DEL 

Empirični del magistrskega dela sem razdelila na dva dela. Prvi del predstavlja študijo 

primera, ki sem jo naredila na primeru vrtčevske prakse v enem izmed slovenskih vrtcev. 

Drugi del empiričnega dela magistrskega dela pa predstavlja statistično raziskavo v obliki 

anketnega vprašalnika na temo inkluzivne naravnanosti v vrtcu, ki je bila izvedena med 

strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih.  

 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

Pri svojem delu v vrtcu opažam, da je v vrtec vključenih vse več otrok, ki so potrebni 

inkluzivnih strategij. Menim, da je bilo za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v praksi 

narejenega zelo veliko, kljub temu pa ugotavljam, da se še vedno pojavljajo določene dileme, 

s katerimi se srečujejo strokovni delavci v vrtcu. Medtem ko je integracija otrok s posebnimi 

potrebami dokaj dobro zakonsko utemeljena in strokovnim delavcem poznana, pa imajo 

otroci, ki prihajajo iz družin z migrantskim ozadjem, kar se odraža na področju jezika, vere, 

kulturnih vzorcev itd., zelo malo ugodnosti znotraj zakona in temu primerno malo pozornosti 

v izvajanju vzgoje in izobraževanja, na kar sem opozorila že v teoretičnem delu magistrskega 

dela. V teoretičnem delu sem opazila, da veliko avtorjev inkluzijo zamenjuje z integracijo, na 

kar opozarja tudi Lesar (2009c), in sicer meni, da veliko avtorjev inkluzijo povezuje z otroki s 

posebnimi potrebami, vendar ne smemo pozabiti na vse druge marginalizirane in 

depriviligirane skupine otrok. Inkluzivna vzgoja in izobraževanje pomenita vključevanje 

otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove po meri vsakega otroka. Kroflič navaja, da je dejstvo, 

da ob upoštevanju ideje inkluzije v javne vrtce vstopajo posamezniki z različnimi 

zmožnostmi, ki jim mora institucija zagotoviti takšne prilagoditve kurikuluma, ki vsem 

zagotavljajo enake možnosti optimalnega napredovanja v razvoju. Pomemben pa je tudi cilj 

heterogenega javnega vrtca, da še posebej manj zmožnim omogoči kakovostno življenje, jim 

krepi občutek lastne vrednosti in jih usposablja ter jim zagotavlja soudeležbo pri sprejemanju 

pomembnih družbenih odločitev (Kroflič, 2002, str. 90).  

 

Opazila sem, da strokovni delavci v nekaterih vrtcih ne poznajo pojma in konceptov 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja, zato sem želela raziskati, ali je ta koncept v slovenskih 

vrtcih res neznan.  
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V magistrsko delo sem vključila raziskavo, ki sem jo izvedla s pomočjo vprašalnika. Z 

vprašalnikom sem želela ugotoviti poznavanje pojma inkluzija in integracija pri strokovnih 

delavkah v vrtcu, kakšne so težave, dileme pri izvajanju inkluzivne vzgoje, kako jih pri tem 

omejuje zakonodaja, kakšen je njihov odnos do inkluzivne naravnanosti. V raziskavi sem 

ugotavljala, kakšen odnos imajo slovenski vrtci in strokovni delavci v njih kot vključujoča se 

skupnost. 

 

Primerjala sem tudi odnos do inkluzije med vzgojitelji v povezavi z delovno dobo, stopnjo 

izobrazbe in delovnim mestom. Ugotavljala sem, kakšni so pogoji za izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela, ali jih imajo vzgojitelji zagotovljene, in jih primerjala s položajem vrtca 

(urbano, ruralno okolje).  

S študijo primera želim predstaviti primer sprejema otroka s posebnimi potrebami v vrtec, ki 

je bil zakonsko nedopusten, vendar pa se je na koncu izkazalo, da je bila to za otroka in 

njegovo družino najboljša rešitev in uspešna inkluzivna praksa vrtca. Skozi konkreten primer 

želim predstaviti zakonske omejitve oziroma segregacijo in prizadevanje staršev ter 

strokovnih delavcev vrtca za sprejem otrok s posebnimi potrebami, s težko motnjo, v redni 

oddelek vrtca. S študijo primera želim prikazati, da je mogoče omogočiti tudi otrokom z 

različnimi motnjami inkluzijo v redni oddelek vrtca, če je za to želja, strokovna utemeljenost, 

sprejetost različnosti zaposlenih v vrtcu in podpora lokalne skupnosti. Predstaviti želim 

prepreke in omejitve za otroka s posebnimi potrebami in njegovih staršev ob vključevanju v 

vrtec. S pomočjo intervjujev bom predstavila različne poglede na inkluzijo otroka s posebnimi 

potrebami v vrtec. Ugotoviti želim, katere so največje in najpogostejše prepreke za izvajanje 

inkluzije v vrtcu. 

 

7.1 CILJI RAZISKAVE  

Cilji raziskave so: 

- Preveriti poznavanja pojma inkluzije in integracije strokovnih delavcev v vrtcu in ugotoviti, 

kateri dejavniki so povezani s poznavanje koncepta inkluzije in integracije. 

- Ugotoviti, koliko se strokovni delavci v vrtcih čutijo usposobljeni za izvajanje inkluzije in 

integracije strokovnih delavcev v vrtcu. 

- Ugotoviti, kakšne težave, dileme pestijo strokovne delavce v vrtcu v povezavi z inkluzijo. 
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- Primerjati stališča strokovnih delavcev v vrtcu o integraciji in inkluziji otrok s posebnimi 

potrebami oziroma motnjo ter otrok druge narodnosti, religije, spola … v slovenskih vrtcih. 

- S pomočjo študije primera analizirati pozitivne in negativne strani inkluzivne strategije in 

zakonodaje.  

- Poiskati predloge, ki bi pomagali h kakovostnejšemu uresničevanju inkluzije v vrtcu. 

 

7.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja so: 

-  Ali strokovni delavci v vrtcu poznajo koncept integracije in inkluzije v vrtcu? 

- Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med poznavanjem koncepta integracije in 

inkluzije med strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih glede na: delovno dobo, delovno mesto, 

stopnjo izobrazbe, naziv in okolje, v katerem se nahaja vrtec? 

- Ugotoviti, katera je najpogostejša motnja otrok s posebnimi potrebami v slovenskih vrtcih. 

- Ali se pojavljajo pomembne razlike med številom vključenih otrok s posebnimi potrebami v 

en oddelek vrtca in zakonsko določenim normativom vključitve? 

- Kakšna sta interes in potreba po dodatnem strokovnem izobraževanju strokovnih delavcev 

glede na delovno mesto in izobrazbo? 

- Ali je statistično pomembna razlika med lastnim zaupanjem v strokovnost pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami in željo po dodatnem izpopolnjevanju? 

- Ali je statistično pomembna razlika med poznavanjem zakonodaje in usmeritveno politiko 

otrok s posebnimi potrebami v povezavi s stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev? 

- Ali so mlajši strokovni delavci bolj inkluzivno naravnani od starejših strokovnih delavcev? 

- S katerimi omejitvami, težavami, pomisleki v zvezi z inkluzivno vzgojo se srečujejo 

strokovni delavci v vrtcu? 

 

7.3 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu sem uporabila metodo kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja. 

Raziskavo sem gradila na deskriptivno-kavzalni (neeksperimentalni) metodi pedagoškega 

raziskovanja. Z deskriptivno metodo opisujemo pojave ali dejstva, s kavzalno 

(neeksperimentalno) metodo pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin, 

1993). 
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Da sem lahko dosegla cilje raziskovanja in odgovorila na raziskovalna vprašanja, sem 

uporabili študijo primera in anketni vprašalnik, zato sem empirični del razdelila v dve ključni 

poglavji: študija primera in anketni vprašalnik. 

Vse tehnike imajo svoj doseg uporabe, svoje prednosti in slabosti. Zato je najboljše pri enem 

raziskovanju uporabiti različne tehnike, da dobimo problem raziskovanja pojasnjen iz 

različnih zornih kotov. Vse tehnike zbiranja podatkov vplivajo na proces raziskovanja in 

imajo nanj močan učinek (Cencič, 2009, str. 44), zato sem se tudi jaz odločila za dve tehniki 

pedagoškega raziskovanja. 

7.3.1 ŠTUDIJA PRIMERA 

V literaturi najdemo več vrst in tipov študij primerov. Postale so najpogostejši način 

kvalitativnega raziskovanja. S študijo primera raziščemo in predstavimo posamezen primer: 

osebo (neko njeno dejavnost, njene posebne potrebe, življenjsko situacijo, življenjsko 

zgodovino …), skupino oseb (vrtčevski oddelek, skupino otrok s posebnimi potrebami, 

vzgojiteljski zbor ...), institucijo (vrtec, šolo, vzgojni zavod, ustanovo ...) ali del institucije, 

dogodek, prireditev … (Sagadin, 2004). O primeru, ki ga raziskujemo, moramo zbrati 

potrebne podatke, jih organizirati, analizirati in napisati poročilo, v katerem prikažemo 

izsledke študije, in z njimi primer predstavimo z vidika namena in ciljev raziskave ter njenih 

izsledkov.  

Študija primera je študija dejanskih primerov iz obstoječe prakse, s katerimi se raziskovalci 

želijo poglobiti in razumeti specifičen dogodek, proces ali odnos v danem okolju, pri čemer 

kombinirajo različne vire podatkov.  

7.3.1.1 OPIS INSTRUMENTA V ŠTUDIJI PRIMERA 

Raziskavo sem gradila na deskriptivni metodi raziskovanja. Raziskovalni pristop je 

kvalitativna raziskava – študija primera, kjer sem kot tehniko zbiranja podatkov uporabila 

polstrukturirani intervju.  

Polstrukturirani intervju je na polovici, med dvema ekstremoma (to sta standardizirani in 

nestandardizirani intervju), pri katerem si raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v 

katerem postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih 

vprašanj, navadno odprtega tipa, lahko pa tudi zaprtega, preostala vprašanja pa oblikuje sproti 

med potekom intervjuja (Vogrinc, 2008, str. 109).  
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Kvalitativno raziskavo opredeljujemo kot raziskavo, v okviru katere raziskovalec z 

neposredno udeležbo spoznava proučevani pojav v naravnem okolju (to je v okolju, ki ga 

proučuje). Cilj kvalitativnega raziskovanja je z različnimi tehnikami zbrati vsebinsko bogate 

opise ljudi, dogodkov, položajev, spoznati poglede proučevanih oseb in podobno, zbrane 

podatke besedno obdelati in ugotovitve povezati v koncept oziroma utemeljeno teorijo, ki 

mora razložiti proučevani pojav. Kvalitativna raziskava namreč poteka kot ciklični proces, v 

katerem se ves čas prepleta zbiranje podatkov, njihovo analiziranje, interpretiranje, in to na 

podlagi sprotnih ugotovitev. Preoblikovanje raziskovalnega problema, navadno poteka na 

majhnem številu primerov, je utemeljena teorija kontekstualno vezana, kar pomeni, da 

ugotovitve veljajo predvsem za proučevani položaj in njemu podobne (Vogrinc, 2008, str. 

199). 

7.3.1.2 RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI V ŠTUDIJI PRIMERA 

Pri polstrukturiranem intervjuju si raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri 

postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, 

navadno odprtega tipa, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja. 

Polstrukturirani intervju je zelo prožna tehnika zbiranja podatkov: uporabi se lahko zaprti ali 

odprti tip vprašanj, neposredna ali posredna vprašanja, splošna ali konkretna, konvencionalna 

ali nekonvencionalna in usmerjevalna vprašanja, s katerimi poskušamo priti do iskanih 

informaciji, mnenj, vrednosti in stališč.  

Nestandardizirani intervju je odprt, manj formalen in precej prožnejši pogovorni in 

poizvedovalni položaj. Navadno je usmerjen v proučevanje stvarnih, vsakdanjih, praktičnih, 

življenjskih problemov ljudi in v raziskovanje doživljanja ljudi, ki so vključeni v proučevani 

problemski položaj. Odnos, ki se vzpostavi med spraševalcem in vpraševancem, je navadno 

pri nestandardiziranem intervjuju osebnejši, intimnejši, zaupnejši kot pri standardiziranem, 

zato lahko z njim posegamo tudi na področja, ki so za vpraševanca občutljivejša, neprijetnejša 

in zaupnejša. Če želi raziskovalec od vpraševanca pridobiti zaupnejše informacije, mora z 

osebo vzpostaviti odnos, ki bo temeljil na medsebojnem spoštovanju in zaupanju, ter skrbeti 

za sproščeno, prijazno in zaupno ozračje. Zaradi ohlapnosti pravil in navodil pri 

nestandardiziranemu intervjuju je najbolje, da je spraševalec raziskovalec sam, saj najbolje 

pozna cilje svoje raziskave in vlogo, ki jo je določil intervjuju (Sagadin, Sarantakos, Fraenkel 

in Wallen, v Vogrinc, 2008, str. 106).  

Vprašanja so bila razumljiva, nedvoumna, kratka, jedrnata, taktna, za sogovornika 

sprejemljiva, smotrna in spodbudna. 
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Intervjuvar naj bi bil tudi: sproščen, zadovoljen in naj bi deloval pomirjajoče, spodbujal naj bi 

intervjuvanca, da govori, posebno ko bi bil govor o stvareh, ki so za intervjuvanca neprijetne, 

na vprašanja sam ne odgovarja, posluša strpno in dobrohotno, ne izraža svojega mnenja in je 

pozoren, da ne pokaže presenečenja ali razočaranja nad informacijami intervjuvanca, predvidi 

dovolj časa za intervju, poprej zbere informacije o intervjuvancu zaradi kontrole odgovorov 

(Andrilović, 1986; Hopkins, 1990, v Cencič, 2009, str. 83). 

Dva pogovora sta bila snemana z diktafonom za lažje beleženje, eden pa na željo sogovornice 

ni bil posnet, ampak le pisno beležen. 

Tudi Cencič (2009, str. 83) navaja, da se intervju izvaja ustno, odgovori pa se beležijo na 

različne načine: snemanje ali pisno beleženje in izpolnjevanje vprašalnika o intervjuju. Prav 

zapisovanje odgovorov na vprašanja navadno moti potek intervjuja in sproščenost 

intervjuvanca, a je neizbežno za veljavnost podatkov. Še veliko bolj pa vliva na intervju 

snemanje, saj zmanjšuje intervjuvančevo iskrenost in sproščenost. V našem primeru ni bil 

opazen kot moteč dejavnik pri snemanju intervjuja. Priznati pa moramo, da zapisovanje 

odgovorov res moti sproščen potek pogovora v intervjuju. 

7.3.1.3 VZOREC V ŠTUDIJI PRIMERA 

Prvi del empiričnega dela magistrskega dela je študija primera. Raziskovalni vzorec pri 

izvajanju nestandardnega intervjuja je neslučajnostno priložnosten, saj sem v raziskavo 

vključila vnaprej določen vrtec in sodelujoče.  Vzorec zajema en slovenski vrtec v mestnem 

okolju. Pri akcijskem raziskovanju sem izbrala namensko vzorčenje in proučevala izbrano 

skupino ljudi. Ta vzorec je vključeval 3 osebe: ravnateljico vrtca, starša – mamico otroka s 

posebnimi potrebami in zdravnico – pediatrinjo v razvojni ambulanti.  

Odločila sem se za polstrukturirani intervju, ki je znan po tem, da je večina vprašanj že 

vnaprej določena v obliki opomnika, odgovori na ta vprašanja pa so popolnoma odprti. 

7.3.1.4 POTEK ZBIRANJA PODATKOV V ŠTUDIJI PRIMERA 

Podatke sem zbirala s pomočjo polstrukturiranega intervjuja; kot instrument je bil oblikovan 

opomnik s ključnimi vprašanji, vezanimi na raziskovalne cilje. Izbira intervjuvancev je bila 

namenska, ker sem želela predstaviti primer inkluzije iz prakse enega izmed slovenskih 

vrtcev. Intervjuvane osebe sem osebno obiskala in jih prosila za sodelovanje v intervjuju. 

Razložila sem jim smisel in namen intervjuja in raziskave. Dogovorili smo se za termin in 

izvedbo intervjuja.  
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Intervjuji so potekali na različne načine. Intervjuji so bili izvedeni v pisarnah sodelujočih, 

kajti le tako so si lahko vzeli nekaj dragocenega časa in sodelovali v intervjuju. Vzorec je 

sestavljal tri intervjuvance. V tabeli je predstavljenih nekaj podrobnih informacij o njih. 

 

Preglednica 1: Značilnosti vzorca intervjuvancev 

OSEBA SPOL STAROST 

 

ZAPOSLITEV 

Ravnateljica ženski 60 let vrtec 

Mati ženski 45 let mati vrtčevskega varovanca s 

posebnimi potrebami 

Zdravnica ženski 59 let razvojna ambulanta  

 

Intervjuji so trajali v povprečju 30–60 minut, eden tudi dalj časa. Vse je bilo odvisno od 

razpoloženja sodelujočega in od njegovega pogleda in izkušnje na problematiko. Vsi 

intervjuji so potekali tekoče. 

Uspešnost intervjuja je poleg ustrezne priprave zelo odvisna tudi od intervjuvarja in njegovih 

komunikacijskih sposobnosti ter sposobnosti vživljanja v intervjuvanca. Oblikovati ga morajo 

tudi nekatere osebnostne lastnosti, npr. poštenost, tankočutnost, zainteresiranost za delo, 

natančnost, prijaznost in tudi poslovnost, izobraženost in inteligentnost, spretnost v 

govorjenju, pisanju in poslušanju itd. (Sagadin, 1995, v Cencič, 2009, str. 82). Neposredne 

tehnike (intervju) zahtevajo več časa in osebnega napora. Imajo pa nekatere prednosti, ki jih 

pogosto spregledamo, npr. osebni odnos, ki ni vedno nekaj negativnega. Pozitivni odnos na 

večjo odzivnost se kaže v tem, da na vsako vprašanje dobimo odgovor, podatki pa so bolj 

veljavni in zanesljivi, saj imamo možnost neposredno preverjati odgovore (Cencič, 2009, str. 

43). 

Pred začetkom proučevanja opisanega primera sem si pridobila soglasje staršev, da lahko 

uporabim določene podatke iz otrokove osebne mape. 
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OPIS PRIMERA VKLJUČITVE OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNI 

ODDELEK VRTCA 

Povod za razmišljanje o integraciji in inkluziji je bil sprejem otroka s posebnimi potrebami, s 

težko motnjo, v vrtec, v katerem sem zaposlena. Vrtec se nahaja v manjšem mestu in je javni 

vrtec, ima redne oddelke različnih starostnih skupin in deluje na različnih lokacijah, enotah. 

Ker vrtec nima razvojnega oddelka in ga tudi v bližnji okolici ni, otroke s posebnimi 

potrebami z različnimi motnjami vključuje v redne oddelke. Tako je bil tudi leta 2006, na 

željo staršev, v vrtec v redni oddelek vključen otrok, star dve leti, s hudo motnjo v razvoju.  

Starša sta seznanila strokovne delavke v oddelku, da deček potrebuje pomoč pri vseh 

osnovnih življenjskih funkcijah, ima krče, slabo kontrolo vseh mišic, ima posebno dieto in je 

zelo čustveno labilen. Pokazala sta, kako se otroka pravilno drži, ga neguje, hrani …  

Ob vključitvi otroka v vrtec je bil vrtec  s strani razvojne ambulante obveščen, da ima deček 

prirojeno motnjo presnove aminokislin. Marca 2005 je prebolel metabolno krizo, pri kateri je 

prišlo do okvare centralnega živčnega sistema, s posledično težko gibalno oviranostjo. Deček 

se zdravi s posebno dieto, zdravili, razvojno-nevrološko fizioterapijo, delovno in govorno 

terapijo. Potrebuje še specialno-pedagoške obravnave, ki mu jih v okviru zdravstva ne morejo 

nuditi, zato svetujejo vključitev v vrtec. Postopek usmerjanja na Zavodu za šolstvo je v teku. 

Prosijo, da se dečku do izdaje odločbe omogoči vključitev v vrtec in zagotovi stalnega 

spremljevalca zaradi njegove težke gibalne oviranosti (razvojna ambulanta, 2006). V potrdilu 

o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec, ki ga izda osebna zdravnica – pediatrinja 

otroka in ga mora imeti vsak otrok ob vstopu v vrtec, pa je bilo navedeno, da je deček prejel 

vsa cepljenja, da ima prirojeno presnovno motnjo metabolizma, zato potrebuje dietno 

prehrano in poseben režim prehranjevanja. Zaradi motenj v motoričnem razvoju bo deček 

potreboval specialno-pedagoško obravnavo (pediater, 2006).  

Dečka je komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami usmerila v prilagojeni program 

za predšolske otroke, ki se izvaja v 40 km oddaljenem mestu. Zaradi zdravstvenega stanja 

otroka je vsakodnevna vožnja od doma do najbližjega razvojnega oddelka in nazaj za dečka 

neprimerna. Da priporočajo, da dobi deček stalnega spremljevalca in dodatno strokovno 

pomoč v okviru vrtca v domačem kraju, pa je bilo naslednje mnenje razvojne ambulante 

(2007). 

Iz enega uradnega dopisa Pediatrične klinike, Nevrološke ambulante (2009) lahko razberemo 

diagnozo: huda diskinetična oblika cerebralne paralize zaradi presnovne motnje. Poudarjeno 

je tudi, da je dobro, da je ob njem spremljevalka, ki naj skrbi, da deček ne bi imel še večjih 
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težav pri gibanju, in da ni nobene bojazni, da bi zaradi napačnih prijemov prišlo do še hujših 

poškodb. 

V začetku vključitve so bile s strani strokovnih delavcev vrtca in zdravstvenih delavcev veliki 

pomisleki, dvomi, nezaupanje v vključitev in delo s tem otrokom. S časom pa je praksa 

pokazala, da so delavci vrtca pravilno pristopili k vzgoji vključenega otroka in vključitev 

otroka je postala primer dobre prakse pedagoške inkluzije, čeprav se s tem ne bi strinjali 

nekateri zdravstveni delavci.  

Deček je imel težko motnjo v razvoju zaradi presnovne bolezni. V vseh življenjskih 

aktivnostih je bil popolnoma odvisen od pomoči druge osebe. Na komisiji za usmerjanje leta 

2006 in 2007 je bil opredeljen kot otrok s kombinirano motnjo in usmerjen v prilagojeni 

program za predšolske otroke. Ker tega programa v vrtcu ne izvajamo, se je pristopilo h 

kompromisni rešitvi, da bi se otroku omogočilo bivanje v domačem kraju in ugodilo prošnji 

matere, da otrok ostane  vključen v vrtec (razvojna ambulanta, 2009).  

Lokalna skupnost oziroma občina je bila vključitvi omenjenega otroka naklonjena in je 

zagotovila sredstva za vključitev otroka, čeprav tega ni bila dolžna financirati, ker otrok ni 

imel odločbe.  Otroku je financirala spremljevalca in dodatno strokovno pomoč. To naj bi po 

slovenski zakonodaji sicer krilo Ministrstvo za šolstvo, vendar otrok ni pridobil Odločbe o 

usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, zato vrtec ni bil upravičen do tega financiranja. 

Otrok je bil ob vpisu v vrtec vključen v skupino otrok starosti 1-3 let s svojimi vrstniki in je 

skozi celotno vrtčevsko dobo napredoval v višje skupine s svojimi vrstniki, čeprav je njegov 

razvoj zaostajal za njimi. Deček je bil popolnoma odvisen od spremljevalca, vendar pa je v 

skupini funkcioniral po svojih zmožnostih, sovrstniki so ga sprejeli, skrbeli zanj, se z njim 

igrali, se pogovarjali … Med otroci ni bilo čutiti nobene nesprejetosti, segregacije. Delavci 

vrtca so se trudili, da so otroku v največji meri nudili, kar so mu v dani situaciji lahko. 

Žalostilo jih je to, da otrok ni mogel pridobiti Odločbe otroka s posebnimi potrebami, čeprav 

je bil dlje časa vključen v vrtec in so mu bile s tem odvzete nekatere pravice in pomoč. 

Naloga tima strokovnih delavcev je postavljanje ustreznih individualnih ciljev otrokom v 

skupini kot celoti, odzivanje na interese otrok, spoštovanje individualnih zmožnosti in potreb 

otrok, vzdrževanje naravne vedoželjnosti otrok ter razvijanje skupnega, kooperativnega 

učenja. S tem, ko v delo v vrtcu vključujemo tudi družine otrok, se vzgoja in izobraževanje 

otrok prenašata iz vrtca v družino in tudi obratno, iz družine v vrtec (Coughlin, v Daniels in 

Stafford, 2003, str. 9). 

Zdravstvena stroka je zaradi nestabilnega zdravstvenega stanja otroka ves čas vključitve 

otroka v redni oddelek vrtec temu nasprotovala, vendar je bila to v dani situaciji za otroka in 



   

71 

njegove starše najboljša rešitev, s čimer se je morala strinjati, kar je razvidno iz dopisov iz 

razvojne ambulante in pediatrične klinike. 

 

Starši so bili mnenja, da je zanje in za njihovega otroka, ki je bil zelo čustven, najboljše, da 

ostane v domačem skrbništvu in v času njihove odsotnosti v varstvu v vrtcu v domačem 

okolju.  

Vsak starš svojega otroka najbolje pozna, zato mu dajmo besedo, upoštevajmo njegove 

nasvete (Adlešič, Ferkolj Smolič, Fišter in Murgelj, 2010, str. 80). 

Iz uradnega dopisa ravnateljici vrtca lahko razberemo tudi zahvalo zdravnice, specialistke 

pediatrije iz pediatrične klinike, kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne 

bolezni, ki se zahvaljuje ustanovi za vso skrb, ki jo nudi dečku in njegovi družini, in 

izpostavlja, da je bilo s tem omogočeno mamici, da se je lahko delno vrnila v normalno 

življenje. Zdravnica naprej navaja, da se dečkovo splošno stanje v zadnjih letih ni 

poslabševalo, žal pa tudi ni bilo veliko napredka v gibanju in razvoju, kar je glede na osnovno 

diagnozo tudi pričakovati. »Ker vaše osebje otroka dobro pozna in ga je uspešno spremljalo 

ves čas bivanja v vrtcu, ne vidim nobene nove klinične spremembe, ki bi povečala nevarnost 

pri negi ali otroka dodatno ogrozila« (2009). 

Več o zadovoljstvu staršev z vrtcem je razvidno iz intervjuja z mamico otroka. Iz intervjujev 

je razviden tudi različen pogled na vključitev otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke 

vrtca vseh treh intervjuvank. 

 

Proces konceptualizacije in implementacije inkluzije v izobraževalnih prostorih bi lahko 

poimenovali tudi »Pedagogika kritične refleksije odnosa do različnosti«, ki v svojem 

najglobljem bistvu predstavlja pot in razvoj pedagoškega optimizma, transformacijo 

obstoječih samoumevnih stanj nosilcev moči in normativnih pripoznanj, ki skozi proces 

refleksije omogočajo vpogled v to, kaj opazimo in kaj spregledamo, čemu dajemo in čemu ne 

dajemo pomena; kaj spoštujemo in česa ne in predvsem: zakaj ne (Rutar, 2012, str. 21). 

 

MNENJA IN MISLI STROKOVNIH DELAVK V PRVIH LETIH DEČKOVEGA 

OBISKOVANJA VRTCA 

Deček se je hitro prilagodil spremembam (selitvi iz ene v drugo enoto) in sprejel vse otroke 

ter vzgojitelje drugih skupin. Sedaj ga lahko drži vsak sodelavec, ni navezan samo na svoje 
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vzgojiteljice. Deček jih pozdravi z nasmeškom na obrazu. Želi si pozornosti otrok in vseh 

sodelavcev, kar pokaže s svojo držo ali spuščanjem glasov. Rad posluša pravljice, spremlja 

lutkovne igrice, pesmice, telovadi – otrokom kaže (z našo pomočjo) različne gibalne vaje, kar 

je za druge otroke odlična motivacija. Včasih pa se mu prileže tudi počitek na blazini ter 

božanje in »pogovor« s svojimi vrstniki. Deček se z nami pogovarja z mimiko. Njegovi gibi 

so postali bolj mehki (zaupajoči) in ne več tako togi kot na začetku. Deček nam zaupa, saj se 

v vrtcu dobro počuti. Rad ima vrstnike in njihovo prisotnost. Prav tako se tudi oni radi igrajo z 

njim, mu podajajo igrače v roko, pri tem mu razpnejo prste, mu kaj zapojejo … Vsi strokovni 

delavci vrtca pri dečku opazimo napredek. Pri nas se počuti varno. Prav tako nam zaupa 

mamica, ker ve, da se otrok pri nas počuti dobro. V skupini smo ustvarili prijetno, pozitivno, 

sproščeno, varno, toplo počutje, tako za dečka kot za njegove starše. Prihranimo jim nove 

napore in dečku omogočimo bivanje v vrtcu, kar ga razveseljuje in sprošča (vzgojiteljica, 

pomočnica vzgojiteljice, spremljevalka). 

 

Ob prvem branju otrokove diagnoze je vse nekoliko nejasno.  Zdi se ti, da gre  le za še enega 

od otrok, ki imajo alergijo. A ni res. Nemočen je. Ko kaj želi, tega ne more doseči. Ne more 

hoditi, ne govoriti, njegove mišice se krčijo in stegujejo njegovo telo v različne položaje. Leva 

roka se dvigne k nebu, desna se pokrči pri trebuščku in močno stisne pest. Noge bi stale, a le 

ena se dotakne tal. A s časom se ga naučiš držati;  če mu razrahljaš medenico, pokrčiš levo 

roko ali pristaviš noge v turški sed, se telo sprosti in je voljno sodelovati. Ravno tako je s 

hranjenjem. Začetki so bili težki. Žlica je ostala med zobmi, a nadaljnja vaja in trud sta 

poplačana. Zakaj otrok, ki je že hodil, ne bi imel možnosti obiskovati vrtca sedaj, ko ne hodi? 

O, če bi ga imeli priložnost opazovati in videti v vrtcu! Kako se smeji, ko sliši prve rime, 

znane pesmi, leži skupaj s prijatelji, se z njimi nebesedno pogovarja … In kako ga imajo radi 

otroci. Tudi njih to bogati. Nikoli ga nobeden ne udari. Vsi ga ljubkujejo, božajo in so 

pripravljeni priskočiti na pomoč. Res je, pride dan, ko si na tleh. Ko ima deček slab dan. Ko 

ga telo ne posluša in postane trdo – v krču ali ko je le razvajen fantič, ki si želi k mamici. Ali 

ko je težak, tvoje roke pa utrujene. Da, ampak saj so vsi otroci takšni in mi odrasli tudi. 

Gojimo pozitivna in negativna čustva, imamo dobre in slabe dneve. Dečka vrtec bogati in on 

bogati nas. Je otrok, ki ima posebne potrebe. Potrebuje stalnega spremljevalca in mamo. 

Mamico, ki takoj po službi prihiti ponj. Ki bedi nad njim in sprašuje, koliko je danes pojedel. 

Ki ga zna potolažiti in mu ublažiti - tako telesno, kot tudi duševno bolečino. Mamica, ki nam 

je zaupala svojega otroka. Prihranimo ji ponovno pot in naredimo še kaj več zanj 

(spremljevalka in pomočnica vzgojiteljice). 
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ANALIZA PODATKOV ŠTUDIJE PRIMERA 

Analizo intervjujev sem začela z metodo zgoščevanja pomena, kjer sem vse intervjuje, ki sem 

jih predhodno posnela in zapisala, uredila in zapisala v bolj obvladljivi obliki (glej prilogo). 

Patton (2002, str. 438−440) meni, da sta za analizo polstrukturiranega intervjuja primerna dva 

pristopa. Lahko analiziramo posamezne enote oziroma posamezne intervjuvance, vsakega 

posamezno ali z navzkrižno analizo povezujemo odgovore vseh udeležencev in iščemo 

globino oziroma širino odgovorov na posamezno vprašanje. Nato analizo podajamo po 

sklopih oziroma kategorijah, kjer nam kot opora lahko služi sam opomnik. Odločila sem se za 

navzkrižno analizo, kjer sem odgovore udeležencev na isto temo povezala v sklope, ki sem jih 

nato sistematično obdelala.  

7.3.1.5 IZSLEDKI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJE ŠTUDIJE PRIMERA 

V tem poglavju predstavljam analizo podatkov, zbranih z intervjuji in njihovo interpretacijo. 

Dobljene podatke intervjujev sem na podlagi raziskovalnih vprašanj oblikovala v posamezne 

vsebinske sklope: 

 

1. POMEN VKLJUČEVANAJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTEC 

 

Vse anketiranke imajo pozitivno mnenje o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec. 

Menijo, da je za otroka dobro, da je vključen v družbo in med vrstnike. Zdravnica poudarja 

ustrezne postopke usmerjanja, ki otroku s posebnimi potrebami omogočijo razvijanje 

ustreznih potreb in primanjkljajev ter razvijanje njegovih potencialov. Povedala je, da 

otrokom, ki so na obravnavi v njihovi ambulanti, predlagajo vključitev v vrtec. Zdravnica 

meni, da naj bo otrok do 3. leta doma, zlasti otrok s posebnimi potrebami. Pred tem naj ima 

specialnopedagoško pomoč. Toda le redki zdravstveni domovi imajo specialnega pedagoga. 

Da ne naredimo večje škode kot koristi oz. zaradi dodatne pomoči, ki je je otrok deležen v 

vrtcu, predlagajo vključitev otroka prej, pred 3. letom starosti. To seveda velja za otroke, ki 

jih obravnavajo v njihovi ambulanti, vendar pa niso vsi otroci, ki so »drugačni«, vodeni v tej 

ambulanti. Če gre za otroke, ki so že vključeni v vrtec, naj bi jih strokovni delavci v vrtcu 

usmerjali v te postopke. Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, je naloga vzgojiteljev, da 

prepoznajo posebne potrebe otrok in v sodelovanju s svetovalnimi delavci svetujejo staršem 

postopek usmerjanja. Ravnateljica opozarja na težavo, s katero se vrtci srečujejo ob vključitvi 

otrok, kajti vrtci ne vedo kakšni, otroci prihajajo k njim oziroma so vpisani vanj. Ko je otrok 
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že vpisan in razporejen v skupino, strokovne delavke opazijo primanjkljaje v razvoju in v 

večini primerov na pobudo vrtca starši vložijo vlogo za usmerjanje otroka. Ravnateljica 

omenja tudi oviro, ki onemogoča vključitev otroka s posebnimi potrebami v vrtec, predvsem v 

tiste vrtce, ki imajo polno zasedenost. Ovira je število otrok, ki so že vključeni v vrtec, in 

normativi, ki onemogočajo vključitev otroka s posebnimi potrebami v vrtec. 

Tudi Stritih (2010, str. 51) ugotavlja, da spremljanje realnega življenja pokaže, da je velika 

večina otrok s posebnimi potrebami najprej vključena v vrtec in šele kasneje steče zanje 

postopek usmerjanja. Za mnoge otroke s posebnimi potrebami so ravno strokovne delavke v 

vrtcu tisto občutljivo sito, ki začne prepoznavati določene posebnosti v otrokovem 

funkcioniranju oziroma razvoju, ne pa medicinske službe, kot se pogosto javno predstavlja 

(prav tam). 

Zdravnica opozarja, da vrtec mora omogočiti ustrezne pogoje in pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami, drugače je otrok vanj vključen samo zaradi varstva. Mati otroka s posebnimi 

potrebami pa poudarja, da se ji je zdelo zelo v redu, da je bil otrok sprejet v vrtec v domačem 

okolju. Izpostavila je tudi, da je otrok vrtec sprejel, prav tako delavce, čeprav so jim svetovali 

(zdravstvena stroka), da bo otrok imel težave: ne bo sprejemal novih oseb, otrok v oddelku, 

motil ga bo hrup … Vodstvo vrtca je prisluhnilo njihovim željam in hkrati razumelo njihove 

težave. Otroka so sprejeli v vrtec, mu omogočili pravico do spremljevalke, kljub temu da ni 

imel odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Ostal je v isti skupini kot ob sprejetju 

v vrtec in napredoval z njo, skupaj s svojimi vrstniki. Z večino stvari v vrtcu je bila mati 

zadovoljna. Motilo jo je le vsakoletno menjavanje kadra v oddelku otroka. Mamica je 

poudarila, da je njihova družina s vključitvijo otroka v vrtec ogromno pridobila. Otrok je 

lahko ostal v domačem okolju z družino. Skupaj so preživeli popoldneve, vikende, kar bi bilo 

v primeru vključitve v zavod onemogočeno. Mati je lahko ostala zaposlena. Ne nazadnje je 

vključitev imela tudi finančno prednost (manjši stroški prevoza, ohranitev zaposlitve), kajti s 

takšnim otrokom je že sicer veliko stroškov (hrana, pripomočki, terapije, prevoz …). 

S tem ko otroci z različnimi primanjkljaji obiskujejo lokalne vrtce/šole, pridobijo tudi družine. 

Tako lahko starši, ki bi sicer ves dan skrbeli za svoje otroke, svoje delo opravljajo v skupnosti. 

Razvije se tudi sodelovanje z drugimi starši. (Daniels in Stafford, 2003, str. 23). 

Anketiranke pa imajo različna mnenja glede izbire programa vrtca,  ali otroka vključiti v redni 

ali razvojni oddelek.  
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2. VKLJUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNE ODDELKE VRTCA 

 

Pri intervjuvankah opažam, da sta si mnenji ravnateljice in zdravnice pediatrinje dokaj 

podobni glede vključitve otrok s posebnimi potrebami v redni in razvojni oddelek, med tem 

ko je mati otroka s posebnimi potrebami bolj naklonjena rednim oddelkom. 

Ravnateljica meni, da je vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca 

pozitivno in dobro za vse otroke, vključene v oddelek. Otroci s posebnimi potrebami 

vključeni v redni oddelek se odzivajo drugače: so bolj sproščeni, se vključujejo v igro s 

sovrstniki … Vendar pa je ravnateljica  mnenja, da otroci s težjo motnjo niso primerni za 

vključitev v redne oddelke vrtca, ampak v razvojne oddelke vrtca.  Doda, da so  v vrtcu imeli 

primer vključitve otroka s hudo motnjo v razvoju v redni oddelek vrtca, ker razvojnega 

oddelka v konkretnem vrtcu in njihovi neposredni bližini ni. Takrat so naredili izjemo in 

upoštevali željo staršev otroka. Večkrat se pojavi težava, ker je otrok vključen v vrtec, 

zaposleni v njem pa ne vedo, kako hudo motnjo v razvoju ima otrok, ker ne dobijo odločbe o 

usmeritvi otroka pred vključitvijo le-tega v vrtec. Tako so otroci s hudo motnjo v razvoju 

vključeni v redni oddelek, delavci nepripravljeni, težava se pojavi v sistematizaciji, pojavi se 

vprašanje, kam vključiti otroka … Ravnateljica meni, da bi moral vrtec dobiti odločbo o 

usmeritvi otroka pred vključitvijo otroka v vrtec, kajti starši opišejo eno, slika in razvoj otroka 

pa sta drugačna. 

Vrtci se srečujejo s to težavo, da ne vejo, kakšni otroci prihajajo oziroma so vpisani v vrtec. 

Ko je otrok že vpisan in razporejen v skupino, strokovne delavke opazijo primanjkljaje v 

razvoju in v večini primerov na pobudo vrtca starši vložijo vlogo za usmerjanje otroka. 

Vsi, ki sodelujejo pri vključitvi otrok s posebnimi potrebami v redne programe vrtca ali šole, 

torej starši, vzgojno in učno osebje ter vodstvo vrtca/šole, se zavedajo, da je organizacija 

integriranih oddelkov zelo pomembna in zahtevna naloga. Celo še tako lep namen zahteva za 

izvedbo določen čas, pozornost, načrtovanje, usposabljanje in tudi podporo drugih na 

posameznih področjih strokovnega dela (Daniels in Stafford, 2003, str. 197). 

 

Zdravnica meni, da si vsi otroci zaslužijo biti med vrstniki v rednih oddelkih, vendar 

poudarja, da so izjeme. Če je razvojna motnja prehuda, jih usmerjajmo v razvojne oddelke. 

Poudarja, da je načeloma za to, da otrok ostane v domačem okolju. Vendar pa velikokrat 

otrok od vključitve v redni oddelek nima ničesar, ker je v oddelkih preveliko število otrok, 

lahko je nevaren za ostale otroke (odvisno od njegove motnje), ima neustreznega 

spremljevalca (laične osebe, ker zakonodaja to dopušča; veliko boljše bi bilo imeti strokovno 
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osebo za spremljevalca, takega, ki bi znal delati z otrokom na pravi način), neprimernega 

strokovnega delavca (primanjkuje kadra s področja specialnih pedagogov, logopedov, 

fizioterapevtov, psihologov …). Zdravnica poudarja, da je vključevanje v vzgojo in 

izobraževanje dobro za otroke in starše. Ko bomo imeli več finančnih sredstev, da bomo 

zagotavljali vse te pogoje, pomoč …, bo mogoče steklo v želeno smer. Še vedno pa bodo 

otroci, ki ne bodo mogli biti vključeni v vrtec (npr.: na aparatih, okuženi z mrso …, za katere 

vključitev v vrtec ni možna). Za predšolske otroke s posebnimi potrebami je predviden 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(inkluzija) in prilagojen program za predšolske otroke, ki se izvaja kot dnevni (v vrtcu) ali 

celodnevni program (v zavodih). Ustreznost programa je odvisna od otrokove motnje. 

Mamica otroka s posebnimi potrebami meni, da če bi imel vrtec razvojni oddelek, bi bili v 

njem usposobljeni delavci za delo z otroki s posebnimi potrebami in bi otrok imel še več 

pomoči;  a ko jo vprašamo, ali bi želela svojega otroka vključiti v razvojni oddelek, odgovori 

negativno. Poudari, da je bolj za redni oddelek oziroma za prepletanje obeh. 

 

3. VKLJUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V RAZVOJNE ODDELKE VRTCA 

 

Ravnateljica meni, da otroci s težjo motnjo niso primerni za vključitev v redne oddelke, 

ampak v razvojne oddelek vrtca. Zatem pojasnjuje, da v letošnjem šolskem letu želijo starši, 

da bi v vrtcu odprli razvojni oddelek. V vrtcu so za to odprti in si želijo odpreti razvojni 

oddelek, vendar otroci nimajo odločb o usmeritvi, da bi v vrtcu vedeli, kakšno je stanje otroka 

in če je otrok primeren za vključitev v razvojni oddelek. Vsekakor pa morajo pridobiti tudi 

ustrezno dokumentacijo za odprtje takšnega oddelka in ustrezen strokovni kader, katerega pa 

trenutno na območju celotne Slovenije primanjkuje. 

Razvojni oddelek se lahko ustanovi na osnovi sistematiziranih ugotovljenih potreb, na podlagi 

katerih vodstvo vrtca občini predlaga ustanovitev razvojnega oddelka. Zakonodaja je na tem 

mestu precej nedorečena, saj je v njej zapisano zgolj to, da je občina ustanovitelj, ne predvidi 

pa postopka in s tem povezane odgovornosti, ki sovpadata z ustanovitvijo razvojnega oddelka 

vrtca. Hkrati pa obstaja še naprej velika potreba po razvojnih oddelkih predvsem za najtežje 

bolne otroke in tiste z več boleznimi/motnjami. Zato ustanavljanje teh oddelkov ne bi smelo 

biti zgolj v pristojnosti občin, temveč naj bi država preko svojih mehanizmov poskrbela za 

enotno mrežo in financiranje razvojnih oddelkov, s čimer bi bila zagotovljena regionalna 

dostopnost in finančna enakopravnost do lokalne skupnosti (prilagojene programe za gluhe, 

slepe in gibalno ovirane v celoti financira država). Zakonodaja ne predvideva nobene 
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strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojeni program za 

predšolske otroke in se občasno vključujejo v redne oddelke vrtca, kar zmanjšuje  

učinkovitost prizadevanj za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. Prav področje prehajanja 

med različnimi programi bi moralo biti v inkluzivni paradigmi bolje opredeljeno in strokovno 

podprto. Kurikularno načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti sicer opredeljujeta, da 

je potrebno omogočiti strokovno in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, vendar za to ne predvideva 

dodatne strokovne pomoči. 

Tudi zdravnica je menja, da se otroci, ki imajo težje in težke motnje, vključijo v razvojne 

oddelek, saj imajo v njih večjo možnost za svoj potencialni razvoj, hkrati pa jim je nudena 

večja in bolj strokovna pomoč kot v rednih oddelkih; tudi prostorsko in materialno je razvojni 

oddelek bolj naklonjen otrokom s posebnimi potrebami,  normativi vključenih otrok so manjši 

ter ugodnejši za vključene otroke in delavce v oddelku. 

Mamica otroka s posebnimi potrebami pa je bolj nagnjena k vključitvi v redni oddelek, 

predvsem zaradi pozitivnih izkušenj, ki jih ima z vključitvijo svojega otroka s posebnimi 

potrebami v tak oddelek. Predlaga pa povezovanje obeh oddelkov znotraj samega vrtca in 

prehajanje otrok med obema.  

 

4. USPOSOBLJENOST STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU 

 

Ravnateljica poudarja, da se ji izobraževanje strokovnih delavcev zdi obvezno in potrebno, 

vendar pa imajo v vrtcu problem glede financiranja izobraževanj. Zagotavlja, da izbirajo 

prioritete. 

Mamica otroka s posebnimi potrebami je povedala, da so zaupali v strokovnost strokovnih 

delavcev vrtca in brez večjih skrbi zaupali otroka v varstvo,  čeprav je imel  velike 

zdravstvene težave in je potreboval osebnega spremljevalca in posebno nego.  Verjame, da če 

bi vrtec imel razvojni oddelek, bi bili v njem še bolj usposobljeni delavci za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Priznava, da je vrtec njeni družini in otroku omogočil zelo veliko, kajti 

otrok je bil v vrtec sprejet brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kar 

pomeni, da ni imel nobene zakonske pravice do kakršne koli pomoči. Strokovnost delavcev 

vrtca in naklonjenost lokalne skupnosti pa je bila dovolj velika in razumevajoča, da so otroku 

omogočili dodatno strokovno pomoč in spremljevalca. 

Koncept inkluzivnega izobraževanja lahko razumemo kot možnost otrok s posebnimi 

potrebami, da se vključijo v vzgojo in izobraževanje skupaj s svojimi vrstniki v starostno 
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primerni skupini, ki je v njihovi soseščini, z zagotovljeno strokovno pomočjo in uslugami 

podpornih služb (Florian, 2005, v Globačnik, 2012, str. 76). 

Zdravnica na osnovi kontaktov, ki jih ima, ocenjuje, da strokovnim delavcev v vrtcu manjka 

informacij o vplivu zdravstvenega stanja otrok na razvoj. Zato v njihovi ambulanti 

organizirajo timske sestanke, na katerih se različni profili povezujejo, saj strokovni delavci 

potrebujejo razlage. Povezovanje mora biti usklajeno med različnimi strokami. Sicer pa se 

strokovni delavci vrtca na tem področju izobražujejo v okviru svoje stroke. 

Kompetentnost vzgojiteljev/učiteljev za inkluzivno pedagoško delo je zato treba premišljeno 

vzpodbujati in pozorno spremljati na več ravneh, od začetnega do različnih oblik 

permenentnega izobraževanja, je bil tudi eden od pomembnih zaključkov mednarodne 

konference o izobraževanju Iclusive Education: The Way of the Future (UNESCO, 2009, po 

Juričevič, str. 258). 

 

5. LOČITEV OTROKA OD STARŠEV/DRUŽINE IN NAMESTITEV V ZAVOD 

 

Ravnateljica je bolj naklonjena vključitvi otroka v vrtec kot napotitvi v zavod. Mamica otroka 

s posebnimi potrebami je absolutno proti vključevanju otroka v zavod, ker meni, da bi otrok 

tam čustveno nazadoval, kar bi pripeljalo do slabšega zdravja otroka in nazadovanja v 

razvoju. 

Zdravnica meni, da otrok sodi v družino. Poudari, da je vsako ločevanje nujno zlo, ki pa se 

mu v specifičnih primerih ni možno izogniti. Zdravnica nas opozori na določena dejstva, ki 

pripeljejo do potrebe vključitve otroka v zavod. Gre za težke zdravstvene primere, ko se otrok 

dolgotrajno zdravi v specialistični bolnišnici ali pa se ga namesti v zavod. Zdravnica je 

povedala, da je v zadnjem času vse manj usmerjanja otrok v zavode. Danes se vse več družin 

odloča otroka imeti  doma. Pozna primere, kjer mame doma negujejo otroka, ki je vezan 

na  aparate za dihanje in hranjenje. Včasih pa so hudi zdravstveni primeri na željo staršev 

vključeni v posebne programe dnevnega varstva zavodov ali celo v vrtce. Otroci s hudimi 

težavami v razvoju so doma, saj niso primerni za vključitev v vrtec. V današnjem času so 

mame prevzele medicinsko delo. Zdravnica pravi, da jih občudujem, vendar pa opaža, da 

družine propadajo, sorojenci so prikrajšani, partnerji se razhajajo. Poskušajo z dnevnimi 

varstvi, vendar v vseh primerih to ne pride v poštev. Če so otroci na respiratorju, ne morejo 

biti vključeni v oblike varstva – vrtec. V zadnjem času je vse več staršev, ki rešujejo svojo ali 

družinsko socialno stisko kot negovalci svojega otroka. Vse je žal povezano s stroški in 
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denarjem. Zdravnica obžaluje,  da otroci nimajo enakih možnosti za pomoč - terapije, ki jih 

nudijo tudi društva, zaradi previsokih finančnih stroškov. 

Zdravnica opozarja na pomanjkanje kadra v njihovi ambulanti, posledica česar je premajhno 

število terapij za otroke z določenimi razvojnimi motnjami. V zavodih je kader številčnejši. 

Terapije so različne, z različnih področji (hipoterapije, aromaterapije in ostale zdravstvene 

terapije). Zdravnica opozarja, da so posledice ločitve otrok od družine zelo različne. Zelo 

dobro je, če je zavod blizu doma in imajo starši lahko vsakodnevne stike, lahko je otrok 

vključen v zavod le čez dan in živi doma skupaj s svojo družino. Žal pa zavodi niso povsod v 

neposredni bližini otrokovega doma, zato se morajo nekateri otroci ločiti od staršev in jih ti 

obiskujejo po svojih zmožnostih v zavodu.  

Glavno besedo odločanja in vključitve otroka v zavod imajo starši. Kar je za eno družino 

dobro, za drugo ni. Zdravnica v tem smislu ni za enake možnosti, ampak za individualni 

pristop. Predlaga, da bi bilo zelo dobro, če bi imeli zavodi/centri mobilne službe 

specializiranih strokovnjakov, ki bi hodile po terenu in pomagale otrokom, ki so doma v 

oddaljenih krajih. 

 

6. SODELOVANJE Z VRTCEM 

 

Ravnateljica pove, da se sodelovanje s starši v vrtcu začne že ob oddaji vloge za sprejem v 

vrtec, za kar je zadolžena socialna delavka vrtca. Njena naloga je, da pridobi potrebno 

dokumentacijo za vključitev v vrtec. Kadar je potrebno,  pri vključitvi sodeluje tudi 

ravnateljica. Ko je otrok vključen v vrtec, pa s starši sodelujejo preko formalnih in 

neformalnih oblik sodelovanja.  Starši otrok, ki imajo odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi 

potrebami, imajo navadno trikrat letno sestanek s strokovno skupino, ki nudi otroku dodatno 

pomoč. 

Zdravnica poudarja, da je sodelovanje z vrtci odlično. V razvojni ambulanti organizirajo 

timske sestanke, na katerih se pogovarjajo o otrocih s posebnimi potrebami, za katere imajo 

privolitev staršev. Če gre za otroke z gibalno oviranostjo, ki potrebujejo  fizično pomoč in 

pripomočke, organizirajo obiske terapevtov v vrtcu. 

Mati otroka s posebnimi potrebami meni, da je bilo sodelovanje pred vstopom in ob vstopu 

otroka v vrtec dobro, pozitivno. Sodelovala je z ravnateljico, vzgojiteljico in socialno delavko. 

Pred vstopom in ob vstopu so bili zanjo najbolj pomembni predstavitev in spoznavanje ter 

prilagajanje. Udeležila se je tudi roditeljskega sestanka in individualnega pogovora pred 

vstopom v vrtec. Skozi vso vrtčevsko dobo je sodelovala z vsemi strokovnimi delavci vrtca. 
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Največ stikov in pogovorov je imela s spremljevalko otroka in vzgojiteljico. Največ 

sodelovanja je potekalo na neformalen način ob prihodu ali odhodu otroka domov. Formalnih 

oblik sodelovanja se je udeleževala manjkrat, predvsem roditeljskih sestankov. Zanjo so bili 

najbolj pomembni vsakodnevni sprotni pogovori, da je delo in varstvo otroka potekalo tekoče 

in nemoteno. 

 

7. POVEZANOST STROKOVNIH SLUŽB (vzgojnih, zdravstvenih in socialnih) IN MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE 

 

Glede strokovnih služb je v intervjuju največ povedala mati otroka s posebnimi potrebami. Na 

področju predšolske vzgoje se ji zdi najbolj sporna komisija za usmerjanje, ki je po njenem 

mnenju neživljenjska. Za otroka je pregled oziroma ocenjevanje zelo streseno in neprimerno: 

neznan prostor, ljudje … Meni, da bi morala komisija priti v otrokovo vsakdanje okolje – 

vrtec/šolo in oceniti njegovo realno stanje. Član komisije bi moral biti tudi nekdo iz 

vrtca/šole. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami po njenih izkušnjah odstopa, 

ni usklajena oziroma ne upošteva zdravniškega mnenja.  

Tudi Kavkler idr. (2008, str. 34) opozarjajo, da moramo pri vseh otrocih s posebnimi 

potrebami upoštevati njihovo celotno funkcioniranje. Funkcioniranje otrok s posebnimi 

potrebami je odvisno od zunanjih in notranji dejavnikov ter interakcije med njimi. V naši 

praksi pa se še vedno zgodi, da se otrokovo funkcioniranje ocenjuje pretežno na podlagi 

medicinske diagnoze (prav tam).  

Mater otroka s posebnimi potrebami moti tudi postopek oddaje vloge na Zavodu za šolstvo in 

dolgotrajnost obravnavanja le-te. Sprašuje se, zakaj je diagnoza takšna, da ovira bivanje 

otroka v svoji družini. Zakaj otroku ne bi bilo dano, da je v domačem okolju? Pove svoj 

primer soočanja s težavo oddaljenosti razvojnega oddelka, kajti ta je bil za njihovo družino 

predaleč, predvsem pa otrok ne bi prenesel vsakodnevne vožnje v 40 kilometrov oddaljeni 

kraj, zato so to možnost izključili. Meni, da bi morali tudi vrtci v manjših mestih ali krajih 

imeti razvojni oddelek.  

V Sloveniji starši še nimajo dovolj vpliva na izbiro ustanove, v kateri bo njihov otrok 

optimalno razvijal svoje zmožnosti na področju izobraževanja in socialne interakcije. Za 

številne starše otrok z izrazitimi posebnimi potrebami je pomembnejše učenje socialnih veščin 

po modelu, ki jim ga omogočajo vrstniki, kot pa vzgojno-izobraževalna uspešnost (Kavkler 

idr., 2008, str. 38). 
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Na področju zdravstva pa jo moti predvsem oddaljenost zdravstvenih ustanov (razvojne 

ambulante, fizioterapije) za pomoč otrokom z razvojnim primanjkljajem, ki so prenekatera 

težava staršev otrok s posebnimi potrebami. Zdravniška mnenja se zelo razlikujejo med seboj. 

Na področju socialnega varstva ima dobre izkušnje. Zadeve povezane s socialno ureditvijo so 

bile hitro urejene, povezane; sredstva so slaba, a usklajena z zakonom. 

Zdravnica opaža, da ni povezave med medicinskimi, pedagoškimi in socialnimi zadevami. Ni 

prave povezave med strokami. Za primer pove: dodatek za nego ima socialna služba, šolstvo 

ga ne obravnava, v okviru socialne stroke je otrok zmerno prizadet, v šolstvu pa je lažje 

prizadet. Strokovno mnenje in sodelovanje vseh strok bi moralo biti bolj usklajeno. Zdravnica 

se sprašuje, zakaj vse strokovne službe stremijo k zaščiti podatkov. Če je dobro za otroka, da 

so različne službe obveščene o njegovem stanju, prizadetosti, motnji v razvoju, zakaj ne bi 

razpolagale s podatki, seveda v dobro otroka in ob soglasju staršev. Kot primer pove, da 

osebni zdravnik otroka ni seznanjen o usmeritvi otroka. Predvsem psihične težave otroka bi 

morale biti bolj dostopne vsem strokovnjakom iz različnih strok. Že samo poimenovanje se 

razlikuje po različnih strokah: v zdravstvu uporabljajo izraz otroci s težavami v razvoju, v 

šolstvu pa otroci s posebnimi potrebami. Ob tem se zdravnici poraja vprašanje, ali nimamo vsi 

posebnih potreb. 

Ravnateljica predlaga, da bi Zavod za šolstvo, ki izdaja odločbe za otroke s posebnimi 

potrebami, moral biti usklajen z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport glede 

zakonodaje in samih postopkov. Z lokalnim zdravstvenim domom in predvsem z njihovo  

psihologinjo vrtec odlično sodeluje. Nekaj težav se občasno pojavi pri sodelovanju z razvojno 

ambulanto zaradi nasprotujočih si mnenj. Priporoča, da bi strokovni delavci prišli otroka 

opazovat v vrtec, v skupino, ne pa da ga obravnavajo, ko je krajši čas pri njih, sam in ne 

poznajo njegovega odzivanja v skupini sovrstnikov. S centrom za socialno delo zadnja tri leta 

zelo dobro sodelujejo. 

Študije so pokazale, da so negativna stališča vzgojiteljev/učiteljev in drugih odraslih največja 

ovira za inkluzijo. Napačno oz. negativno poimenovanje inkluzije oz. nasprotovanje inkluziji 

se najpogosteje utemeljuje z argumenti: inkluzija je dražja; za uresničevanje inkluzije je treba 

najprej spremeniti družbo in vrednote; inkluzija je pozitiven teoretični koncept, ni pa 

praktičen; inkluzija zahteva posebne spretnosti in sposobnosti in je težko izvedljiva; za 

inkluzijo je odgovorno ministrstvo za socialo, in ne ministrstvo za šolstvo; inkluzija je 

specifični cilj za prizadete (Opara, 2012, str. 78). 
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S pomočjo teh argumentov lahko sklepamo, da različne institucije in strokovni delavci v njih 

iščejo izgovore in jih prelagajo na druge, namesto da bi se skupaj povezali in poiskali skupne 

rešitve, ki bi bile dobre za vse udeležence v procesu inkluzije. 

 

8. ZAKONODAJA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Ravnateljica si bi želela spremembe pri vključevanju otrok v vrtec, predhodno usmeritev 

otrok, pred vključitvijo, in hitro pridobivanje odločb o usmeritvi. Poudarila je tudi obvezno 

vključevanje otrok Romov v vrtec, vsaj eno leto pred vključitvijo v šolo. Vsekakor je proti 

dodajanju zakonskih normativov,  kot so + 2 otroka občina, + 5 otrok ravnatelj, in je za 

ukinitev le-tega. 

Meni, da je v oddelkih še vedno preveliko število otrok, če se odšteje samo 2 otroka ob 

vključitvi otroka s posebnimi potrebami ali pa niti tega ne. Predlaga, da bi odšteli 5 otrok 

manj, zaradi narave dela, varnosti, individualne pozornosti. Ravnateljica meni, da bi morali 

strokovni delavci vrtca prilagoditi normative otrok v oddelku, glede na težo motnje otroka ali 

otrok v skupini.  

Finančna podpora dosega višino, ki je zakonsko predpisana, vendar je to samo osnovno 

financiranje, ki velikokrat ne zadostuje vsem potrebam. 

Za uspeh inkluzije je zelo pomemben tudi odnos vodstva vrtca/šole. Vodstveno osebje mora 

zagotoviti določene vire sredstev, sprejeti primerne odločitve, se zavedati morebitnih novih 

problemov in za delo usposobiti strokovno osebje. Spremembe povezane z inkluzivnimi 

oddelki morajo biti vsem znane in biti morajo v skladu s filozofijo vrtca/šole (OꞌBrien in 

OꞌBrien, 1996, v Daniels in Stafford, 2003, str. 25). 

Zdravnica opozarja, da v naši družbi, državi ni zagotovljene pomoči za starše otrok s 

posebnimi potrebami, ki se srečujejo z velikimi težavami in stiskami. Ni psihologa, ki bi 

staršem pomagal. Zdravstvo ga ne zagotavlja, zato bi se morali povezati s socialno stroko, ki 

bi jim nudila pomoč. 

Starši otrok s posebnimi potrebami bi v okviru zgodnje obravnave otrok morali biti deležni 

posebne pomoči usposobljenih strokovnih delavcev. V razvojnih ambulantah jim 

nudijo  napol laično pomoč, saj nimajo ustreznega kadra (psihologov, socialnih delavcev in 

drugih terapevtov), ki bi se ukvarjali z njimi. 

Nekoliko je boljše v šolah in vrtcih, ki imajo svetovalno službo ustreznega profila (psihologe, 

socialne delavce, pedagoge …). 
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Globačnik (2012, str. 83) izpostavlja najpogostejše ovire pri vključevanju oziroma inkluziji 

otrok s posebnimi potrebami, ki so prepoznavne in s katerimi se srečujejo v mnogih državah: 

nezadostna kakovost preventivnih ukrepov in dostopnost služb za zgodnjo obravnava ter 

ustreznih služb pomoči; nedostopnost in zagotovitev usposobljenih učiteljev in drugih 

strokovnjakov; prepričanje, da je inkluzija odvisna od »ko bo otrok pripravljen«; negativno 

dojemanje oz. zaznavanje otroka s posebnimi potrebami v družbi, kar povzroča osamljenost in 

zadrževanje otroka predvsem doma; prepričanje, da lahko edino za to usposobljeni 

vzgojitelji/učitelji izvajajo učinkovito pomoč in podporo otrokom s posebnimi potrebami 

(prav tam). 

 

7.4 ANKETNI VPRAŠALNIK 

7.4.1 METODE  

V drugem delu empiričnega dela magistrskega dela sem uporabila metodo kvantitativnega 

raziskovanja.  

Anketa je ena najbolj znanih in pogosto uporabljenih tehnik zbiranja podatkov, in sicer  gre za 

organizirano zbiranje podatkov v večjem krogu ljudi z vprašanji anketnega tipa. Anketa je 

navadno pisno in posredno zbiranje podatkov, saj z anketiranci nimamo neposrednega stika. 

Instrument ankete je anketni vprašalnik, ki ga sestavljajo vprašanja, ki so dveh osnovnih vrst: 

odprta in zaprta (Cencič, 2009, str. 58).  

Kvantitativno neeksperimentalno raziskavo uporabljamo, ko nas zanimajo mnenja, stališča, 

odnos različnih oseb do enega ali več problemov. Sprašujemo tudi o idejah, čustvih, počutju, 

načrtih, socialnem, izobrazbenem, kulturnem okolju itd. (Cencič, 2009, str. 13). 

 

Postavljena raziskovalna vprašanja v  raziskavi sem preverjala s statistično analizo podatkov, 

pridobljenih z anketnim vprašalnikom, ki sem ga izdelala v spletnem orodju Enka. Povezava 

do spletnega anketnega vprašalnika je bila posredovana po elektronski pošti ravnateljem, 

vodjam enot ali strokovnim delavcem vrtca na območju celotne Slovenije. Kvantitativno 

raziskavo, v katero je bil zajet neslučajnostni vzorec 100 strokovnih delavcev vrtca, sem 

izvajala od junija do oktobra 2014.  
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7.4.1.1 MERSKI INSTRUMENT 

V kvantitativni raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sama oblikovala na 

podlagi literature, predhodnih raziskav in osebnih izkušenj. Vprašalnik sem razdelila v več 

sklopov: pridobitev demografskih podatkov anketirancev, poznavanje pojma inkluzije in 

integracije ter vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtec ter preverjanje stališč 

strokovnih delavcev v vrtcu, ki se nanašajo na inkluzijo. 

7.4.1.2 OPIS VZORCA 

V raziskavi, ki sem jo izvedla v času od junija do oktobra 2014, sem zajela neslučajnostni 

vzorec 100 strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih. Od 240 klikov na anketo je bilo ustrezno 

izpolnjenih in uporabnih za analizo podatkov 100 anketnih vprašalnikov. Vprašalniki so bili 

poslani po elektronski pošti v vse slovenske vrtce, ki imajo status javnega ali zasebnega vrtca, 

iz ruralnega in urbanega okolja.  

Struktura vzorca po spolu je pretežno ženska, kar sovpada s pretežno žensko naravo poklica. 

V vzorec je bilo zajetih 95 % strokovnih delavk in 5 % strokovnih delavcev v vrtcu. Po 

podatkih Statističnega urada RS je bilo v šolskem letu 2013/2014 v slovenskih vrtcih 

zaposlenih 98 % žensk in 2 % moških. 

 

Slika 1: Struktura anketiranih po spolu (N=100) 

 

 

Velik delež anketirancev (65 %) je zaposlenih v urbanem okolju (mestu) in manjši delež (35 

%) v ruralnem okolju (podeželju). 
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Slika 2: Struktura anketiranih glede na okolje vrtca (N=100) 

 

 

Večina anketirancev je zaposlenih v javnem vrtcu (95 %) in le 5 % anketirancev v zasebnem 

vrtcu. Podatki skoraj sovpadajo s slovenskim povprečjem za šolsko leto 2013/2014, ko je bilo 

v Republiki Sloveniji registriranih 93 % javnih in 7 % zasebnih vrtcev (Vir: SURS). 

 

Slika 3: Struktura anketiranih glede na status vrtca 

 

 

Skoraj polovica anketirancev ima končano visoko šolo (47 %), velik delež anketirancev ima 

končano srednjo šolo (38 %), višjo šolo ima (7 %) in 8 % anketirancev ima končano 

univerzitetno izobrazbo ali magisterij. 
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Slika 4: Struktura anketiranih glede na izobrazbo (N=100) 

 

 

Največ anketirancev (32 %) je starih med 31 in 40 let, sledi starostno obdobje od 41 do 50 let 

(28 % anketirancev), dokaj velik delež anketirancev (21 %) je starih 50 let in več, sledijo 

anketiranci (18 %) stari 21 do 30 let in zelo majhen delež (1 %) anketirancev starih do 20 let.  

 

Slika 5: Struktura anketiranih po starosti (N=100) 

 

 

V raziskavi sodelujočih je največ takšnih, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe v vrtcu (19 

%), sledita dobi 0 do 5 let (18 %) in 11 do 15 let (18 %), nato anketiranci, ki imajo 31 do 35 

let (12 %) delovne dobe v vrtcu, nato doba od 26 do 30 let (9 %), od 16 do 20 (8 %) in 20 do 

25 (8 %) ter delovna doba 36 in več let (8 %). Največji delež (55 %) sodelujočih v anketnem 

vprašalniku ima od 0 do 15 let delovne dobe v vrtcu. 
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Slika 6: Struktura anketiranih glede na delovno dobo (N=100) 

 

 

Največji delež anketiranih je zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelja (68 %), sledi delež 

anketirancev zaposlenih na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja (25 %), 6 % delež je 

zaposlenih drugje (ravnatelj, pomočnik ravnatelja, svetovalni delavec), najmanjši delež 

anketirancev zajetih v raziskavo pa je zaposlenih na delovnem mestu spremljevalca otroka s 

posebnimi potrebami (1 %).  

 

Slika 7: Struktura anketiranih glede na delovno mesto (N=100) 

 

 

Največji delež (39 %) anketirancev je brez naziva, sledi naziv svetovalec (31 %), nato mentor 

(26 %) in najmanjši delež anketirancev (4 %) ima naziv svetnik. Ugotovimo, da je med 

anketiranci največ vzgojiteljev, ki nimajo naziva, in najmanj tistih, ki so prišli do naziva 

svetnik. Omeniti moramo, da pomočniki vzgojiteljice in spremljevalci ne napredujejo v 

nazive, kar tudi vpliva na odstotek tistih, ki so brez naziva. 
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Slika 8: Struktura anketiranih glede na strokovni naziv (N=100) 

 

 

7.4.2 ANALIZA PODATKOV 

- POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V empiričnem delu sem uporabila dve vrsti statističnih analiz, in sicer univariantno analizo 

(računanje števila pogostosti frekvenc in odstotkov frekvenc ter opisne statistike (aritmetična 

sredina, standardni odklon, najmanjše in najvišje vrednosti, koeficienti sploščenosti …)) in 

bivariantno analizo povezanosti in/ali razliko med dvema spremenljivkama (Pearsonov 

koeficient korelacije, hi-kvadrad preizkus, enosmerna analiza variance). Pri statističnih 

sklepanjih sem upoštevala stopnjo tveganja 0,05. 

Vse podatke sem pridobila s pomočjo spletnega anketiranja z orodjem 1KA. Pridobljene 

podatke iz anketnih vprašalnikov sem statistično obdelala v programu SPSS, za grafično 

obdelavo pa uporabili program Ms Excel. Rezultate sem predstavila v grafih in preglednicah, 

ki so v prilogi. 

 

7.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju v obliki slik predstavljam pridobljene podatke in analizo posameznih 

raziskovalnih vprašanj. 

7.5.1 V1: POZNAVANJE POJMA ALI KONCEPTA INKLUZIJA V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU IN INTEGRACIJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

V raziskavi me je sprva zanimalo, ali so se anketiranci že srečali s pojmom ali konceptom 

inkluzije oziroma inkluzivne vzgoje v vzgoji in izobraževanju. Ugotovila sem, da je več kot 
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polovica (71 %) anketirancev že slišala za pojem oziroma koncept inkluzije. Nekaj manj kot 

tretjina (29 %) anketirancev pa pojma oziroma koncepta inkluzije ne pozna (M = 1.29, SD = 

0.456), kar je razvidno iz preglednice 4 v prilogi. 

 

Slika 9: Struktura anketiranih glede na srečanje s pojmom ali konceptom inkluzija (N = 100) 

 

 

Rezultati nam povedo, da je še vedno velik delež strokovnih delavcev v vrtcu, ki pri svojem 

delu niso imeli priložnosti in možnosti spoznati inkluzije. 

V nadaljevanju raziskave so se anketiranci s pomočjo petstopenjske lestvice (ga ne 

poznam/malo ga poznam/deloma ga poznam/dobro ga poznam/zelo dobro ga poznam) 

opredelili glede poznavanja koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in inkluzivne 

vzgoje in izobraževanja. 

Iz preglednice 5 v prilogi je razvidno, da strokovni delavci slovenskih vrtcev dobro poznajo 

pojem oz. koncept integracija otrok s posebnimi potrebami (M = 3.80, SD = 0.92), medtem ko 

poznavanje pojma oz. koncepta inkluzivna vzgoja in izobraževanje poznajo malo oziroma 

delno (M = 2.74, SD = 1.26). 

Zanimivi so tudi podatki iz preglednice 6, kjer lahko razberemo, da nekateri strokovni delavci 

dobro (28 %) in zelo dobro (5 %) poznajo koncept inkluzije v vzgoji in izobraževanju, drugi 

ga deloma (27 %) in malo (14 %) poznajo, skoraj ena četrtina (25 %) anketirancev pa 

koncepta inkluzije ne pozna. Iz preglednice 6 lahko razberemo tudi poznavanje koncepta 

integracije otrok s posebnimi potrebami, kjer je razviden zelo nizek delež nepoznavanja (2 %) 

in slabega poznavanja (7 %) koncepta in velik delež dobrega (49 %) in zelo dobrega (20  %) 

poznavanja ter delnega poznavanja (20 %) koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami. 
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Slika 10: Struktura anketiranih glede na poznavanje konceptov inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter integracije 

otrok s posebnimi potrebami 

 

 

V raziskavi me je zanimalo, kako strokovni delavci v vrtcu poznajo koncept inkluzivne 

vzgoje in izobraževanja in koncept integracije otrok s posebnimi potrebami. Ugotovila sem, 

da boljše poznajo integracijo otrok s posebnimi potrebami kot koncept inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja. Iz dobljenih podatkov lahko sklepam, da je dve tretjini strokovnih delavcev v 

vrtcu, ki so sodelovali v raziskavi, že slišalo za pojem inkluzije v vzgoji in izobraževanju, 

vendar pa pomen koncepta poznajo slabo.  

Da bi preverila, ali obstajajo razlike in kakšne so v poznavanju pojma oz. koncepta inkluzivna 

vzgoja in izobraževanje glede na delovno dobo, sem izračunala še enosmerno analizo 

variance. Povprečne vrednosti v preglednici 7 v prilogi z opisnimi statistikami kažejo, da so 

povprečja poznavanja inkluzije različna glede na delovno mesto. Pojem oz. koncept 

inkluzivna vzgoja in izobraževanje najbolj poznajo drugi anketiranci (ravnateljice, pomočnice 

ravnateljice, socialne delavke) (M = 4.5, SD = 0.837) in vzgojiteljice (M = 2.9, SD = 1.182), 

kar je razvidno iz preglednice 7 v prilogi. 

Test homogenosti varianc (preglednica 8 v prilogi) pokaže, da v poznavanju pojma oz. 

koncepta inkluzija v vzgoji in izobraževanju ni statistično pomembnih razlik med skupinami z 

različnim delovnim mestom. Test enosmerne analize variance (anova) (preglednica 9 v 

prilogi) za poznavanju pojma oz. koncepta inkluzija v vzgoji in izobraževanju pa pove, da 

obstajajo statistično pomembne razlike na ravni p = 0.000. Bonferronijev test (preglednica 10 

v prilogi) primerjave razlik med skupinami za spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta 

inkluzivna vzgoja in izobraževanje in delovna doba nam pove, da ni statistično pomembnih 

razlik. 

Test homogenosti variance (preglednica 12 v prilogi) in Bonferronijev test (preglednica 14 v 

prilogi) primerjave razlik med skupinami za spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta 
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integracije otrok s posebnimi potrebami in delovna doba nam povesta, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike. 

Enosmerna analiza variance (anova) nam pove, da obstajajo statistično pomembne razlike (p 

< 0.05) med poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami glede na 

delovno mesto. Pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami najbolj poznajo 

vzgojiteljice (M = 3.91, SD = 0.907) in drugi anketiranci (ravnateljice, pomočnice 

ravnateljice, socialne delavke) (M = 4.67, SD = 0.516), kar je razvidno iz preglednice 11 v 

prilogi. 

7.5.2 STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE MED POZNAVANJEM 

KONCEPTA INKLUZIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU IN KONCEPTA 

INTEGRACIJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI MED STROKOVNIMI 

DELAVCI V VRTCIH GLEDE NA: 

1. DELOVNO DOBO 

2. DELOVNO MESTO 

3. STOPNJO IZOBRAZBE 

4. STROKOVNI NAZIV 

5. OKOLJE, V KATEREM SE NAHAJA VRTEC 

 

Da bi preverila, kakšne so razlike v poznavanju pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji in 

izobraževanju med strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih z različno delovno dobo, 

delovnim mestom, izobrazbo, strokovnim nazivom in okoljem, v katerem se nahaja vrtec, in 

poznavanjem pojma oziroma koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami glede na 

delovno dobo, delovno mesto, izobrazbo, strokovni naziv in okolje, v katerem se nahaja vrtec, 

sem na podlagi desetega vprašanja v anketnemu vprašalniku izvedla hi-kvadrat preizkus. S 

Pearsonovim koeficientom korelacije sem preverila, ali med tema dvema spremenljivkama 

obstaja statistično značilna linearna povezanost. 

7.5.2.1 Poznavanje koncepta inkluzije med strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih 

glede na delovno dobo  

Preveriti sem želela, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike glede na poznavanje 

koncepta inkluzije in delovno dobo strokovnih delavcev v vrtcu. S pomočjo izračuna hi-

kvadrat sem ugotovila, da hi-kvadrat preizkus ni statistično pomemben (χ² = 39.221, p = 
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0.077), povezanost pa je neznatna oziroma je skoraj ni ter ni statistično pomembna (Cramer V 

= 0.315, p =  0.077), kar je razvidno iz preglednic 16 in 17 v prilogi. 

Na podlagi statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede 

na poznavanje pojma oziroma koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in delovno dobo 

ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 

 

Preglednica 2: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in 

delovna doba 

 

Koliko let že opravljate delo v vrtcu? 

Skupaj 

0-5 

let 

6–10 

let 

11-15 

let 

16-20 

let 

21-25 

let 

26-30 

let 

31-35 

let 

36 let 

in več 

Poznavanje 

pojma oz. 

koncepta 

inkluzivna 

vzgoja in 

izobraževanje 

ga ne poznam 0 5 6 0 3 3 6 
2 

25 

malo ga poznam 6 1 3 2 0 2 0 0 14 

deloma ga poznam 7 6 6 3 0 2 1 2 27 

dobro ga poznam 3 7 3 3 4 1 5 2 28 

zelo dobro ga 

poznam 
2 0 0 0 1 1 0 1 5 

Skupaj 18 19 18 8 8 9 12 7 99 

 

V raziskavi me je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med poznavanjem 

koncepta inkluzije med strokovnimi delavci v vrtcu in delovnim mestom, kar sem preverjala s 

pomočjo hi-kvadrat preizkusa in ugotovila, da je hi-kvadrat preizkus statistično pomemben  

(χ² = 68.470, p = 0.000), povezanost pa je zanemarljiva oziroma je skoraj ni (Cramer V = 

0.480, p = 0.000), kar je razvidno iz preglednic 18, 19 in 20 v prilogi. 

Iz statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede na 

poznavanje pojma oziroma koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in delovnim mestom 

obstajajo statistično pomembne razlike.  
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Slika 11: Poznavanje koncepta inkluzije glede na delovno mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2.2 Poznavanje koncepta inkluzije med strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih 

glede na izobrazbo 

Preveriti sem želela, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike poznavanja koncepta 

inkluzije glede na izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcu. S pomočjo izračuna hi-kvadrat sem 

ugotovila, da je hi-kvadrat preizkus statistično pomemben (χ² = 7.183, p = 0.039), 

spremenljivki sta povezani med seboj, sta odvisni, vendar je povezanost neznatna oziroma je 

skoraj ni  (Cramer V = 0.256, p = 0.039), kar je razvidno iz preglednic 22 in 23 v prilogi. 

Na podlagi statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede 

poznavanja pojma oziroma koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in njihovo izobrazbo 

prihaja do statistično pomembnih razlik.  
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Slika 12: Poznavanje koncepta inkluzije glede na izobrazbo 
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7.5.2.3 Poznavanje koncepta inkluzije med vzgojitelji v slovenskih vrtcih glede na 

strokovni naziv 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali ima kakšen vpliv na poznavanje koncepta inkluzije 

strokovni naziv strokovnih delavcev vrtca. To sem ugotavljala s hi-kvadratom in ugotovila, da 

hi-kvadrat preizkus ni statistično pomemben (χ² = 19.493, p = 0.077), povezanost pa je 

neznatna oziroma je skoraj ni ter ni statistično pomembna (Cramer V = 0.256, p = 0.077), kar 

lahko razberemo v preglednicah 25 in 26 v prilogi.  

Po statističnih analizah lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede na 

poznavanjem pojma oziroma koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in strokovnim 

nazivom ne prihaja do statistično pomembnih razlik.  
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Slika 13: Poznavanje koncepta inkluzije glede na strokovni naziv 
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7.5.2.4 Poznavanje koncepta inkluzije med strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih 

glede na okolje vrtca 

Zanimala me je povezava med poznavanjem koncepta inkluzije strokovnih delavcev in 

okoljem vrtca, v katerem delajo. To sem preverila s pomočjo hi-kvadrata in ugotovila, da hi-

kvadrat preizkus ni statistično pomemben (χ² = 18.769, p = 0.094), povezanost pa je neznatna 

oziroma je skoraj ni ter ni statistično pomembna (Cramer V = 0.251, p = 0.094), kar je 

razvidno iz preglednic 28 in 29 v prilogi. 

Iz statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede na 

poznavanjem pojma oziroma koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in okoljem, v 

katerem se nahaja vrtec, ne prihaja do statistično pomembnih razlik.  

 

Slika 14: Poznavanje koncepta inkluzije glede na okolje vrtca 
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Z raziskavo sem ugotovila, da prihaja do statistično pomembnih razlik v poznavanju pojma 

oziroma koncepta inkluzije glede na delovno mesto in stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev 

v vrtcu. Strokovni delavci, ki imajo višjo izobrazbo, poznajo pojem inkluzije, strokovni 

delavci z nižjo izobrazbo pa ga ne poznajo. Stopnja izobrazbe pa se navezuje tudi na delovno 

mesto strokovnih delavcev. Potrdim lahko, da je pojem oziroma koncept inkluzije v Sloveniji 

še dokaj v razvijajočem se stanju, saj še ni dosegel vseh zaposlenih v vrtcih. Predvsem ga 

poznajo višje izobraženi, na vodilnih mestih. Njihova naloga bi morala biti inkluzijo 

predstaviti in vpeljati med vse strokovne delavce, vendar pa iz podatkov anketnega 

vprašalnika razberemo in uvidimo, da tega ne izvajajo. Raziskava nam pove tudi, da bi morali 

izobraževanju posvetiti več pozornosti, tako znotraj kot zunaj vrtca. Na ravni izobraževalnih 

institucij bi morali izboljšati izobraževalni program, kjer bi podrobneje predstavili inkluzijo. 

7.5.2.5 Poznavanje koncepta integracije med strokovnimi delavci v slovenskih vrtcih 

glede na delovno dobo 

Zanimalo me je, kako vpliva delovna doba strokovnih delavcev v vrtcu na poznavanje 

koncepta integracije, kar sem ugotavljala, s pomočjo hi-kvadrat preizkusa in ugotovila, da hi-

kvadrat preizkus ni statistično pomemben (χ² = 37.906, p = 0.100), povezanost pa je neznatna 

oziroma je skoraj ni ter ni statistično pomembna (Cramer V = 0.311, p = 0.100), kar je 

razvidno iz preglednic 31 in 32 v prilogi. 

Iz statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede 

poznavanja pojma oziroma koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in delovno dobo 

ne prihaja do statistično pomembnih razlik.  

 

Preglednica 3: Poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami glede na delovno dobo  

 

Delovna doba v vrtcu 

skupaj 

0-5 

let 
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26-30 
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31-35 

let 

36 let 

in več 

Poznavanje 

pojma oz. 

koncepta 

integracija otrok 

s posebnimi 

ga ne 
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0 1 0 0 0 0 0 

1 
2 

malo ga 

poznam 
4 1 0 0 1 1 0 0 7 
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potrebami deloma ga 

poznam 
5 2 5 1 2 4 1 0 20 

dobro ga 

poznam 
5 8 11 6 3 3 10 3 49 

zelo dobro 

ga poznam 
4 7 2 1 1 1 1 3 20 

Skupaj 18 19 18 8 7 9 12 7 98 

7.5.3 V2: Poznavanje koncepta integracije strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih 

glede na delovno mesto 

Zanimala me je povezanost poznavanja koncepta integracije strokovnih delavcev glede na 

delovno dobo, kar sem ugotavljala s hi-kvadrat preizkusom in ugotovila, da je hi-kvadrat 

preizkus statistično pomemben (χ² = 27.138, p = 0.007), povezanost pa je neznatna oziroma je 

skoraj ni (Cramer V = 0.304, p = 0.007), kar je razvidno iz preglednic 34 in 35 v prilogi. 

Iz statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede 

poznavanja pojma oziroma koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in delovnim 

mestom prihaja do statistično pomembnih razlik.  

 

Slika 15: Poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami glede na delovno mesto 
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7.5.3.1 Poznavanje koncepta integracije strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih glede 

na izobrazbo 

Preveriti sem želela, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike glede na poznavanje 

koncepta integracije strokovnih delavcev v vrtcu in njihovo izobrazbo. S pomočjo izračuna hi-

kvadrat sem ugotovila, da hi-kvadrat preizkus ni statistično pomemben (χ² = 24.687, p = 

0.076), povezanost pa je neznatna oziroma je skoraj ni ter ni statistično pomembna (Cramer V 

= 0.251, p = 0.076), kar lahko razberemo iz preglednic 37 in 38 v prilogi.  

Na podlagi statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede 

poznavanja pojma oziroma koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in njihovo 

izobrazbo ne prihaja do statistično pomembnih razlik.  

 

Slika 16: Poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami glede na izobrazbo 
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7.5.3.2 Poznavanje koncepta integracije strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih glede 

na strokovni naziv 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali ima na poznavanje koncepta integracije kakšen vpliv 

strokovni naziv strokovnih delavcev vrtca. To sem ugotavljala s hi-kvadratom in ugotovila, da 

je hi-kvadrat preizkus statistično pomemben (χ²= 35.676, p = 0.000), povezanost pa je 

neznatna oziroma zanemarljiva ter ni statistično pomembna (Cramer V = 0.311, p = 0.000), 

kar lahko izberemo iz preglednic 40 in 41 v prilogi. Iz statističnih analiz lahko trdim, da med 

odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede poznavanja pojma oziroma koncepta integracije 

otrok s posebnimi potrebami in strokovnim nazivom prihaja do statistično pomembnih razlik.  
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Slika 17: Poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami glede na strokovni naziv 
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7.5.3.3 Poznavanje koncepta integracije strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih glede 

na okolje vrtca 

Zanimala me je povezava med poznavanjem koncepta integracije strokovnih delavcev in 

okoljem vrtca, v katerem delajo. To sem preverila s pomočjo hi-kvadrata in ugotovila, da je 

hi-kvadrat preizkus statistično pomemben (χ² = 22.248, p = 0.035), povezanost pa je šibka 

oziroma nizka (Cramer V = 0.275, p = 0.035), kar je razvidno iz preglednic 43 in 44 v prilogi. 

Iz statističnih analiz lahko trdim, da med odgovori strokovnih delavcev v vrtcu glede na 

poznavanje pojma oziroma koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in okoljem, v 

katerem se nahaja vrtec, obstajajo statistično pomembne razlike. 

 

Slika 18: Poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami glede na okolje vrtca 
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Z raziskavo sem ugotovila, da pri poznavanju koncepta integracije strokovnih delavcev 

prihaja do statistično pomembnih razlik glede na delovno mesto in strokovni naziv strokovnih 

delavcev v vrtcu in okolje, v katerem se nahaja vrtec. 

7.5.4 V3: Najpogostejša motnja otrok s posebnimi potrebami v slovenskih vrtcih 

V raziskavi sem ugotovila, da je v slovenske vrtce, kateri so sodelovali v raziskavi, vpisanih 

največ otrok z govorno-jezikovno motnjo (29 %), sledijo otroci z duševno motnjo (23 %) in 

gibalno ovirani otroci (21 %), nato otroci avtisti (10 %), gluhi in naglušni (8 %), slepi in 

slabovidni (4 %) ter drugi (5 %), med katerimi so anketiranci omenjali: dawnov sindrom, 

aspergerjev sindrom, motnja pozornosti, vedenjske motnje, katere pa bi v večini lahko 

razvrstili že v zgoraj omenjene motnje. 

 

Slika 19: Struktura otrok s posebnimi potrebami glede na motnjo oviranosti 

 

 

7.5.5 V4: Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med številom vključenih 

otrok s posebnimi potrebami v en oddelek vrtca in zakonsko določenim 

normativom vključitve? 
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Slika 20: Delež vključenih otrok s posebnimi potrebami v en oddelek vrtca 

 

 

V raziskavi sem ugotovila, da je največkrat v en oddelek vključen en otrok s posebnimi 

potrebami, sledi vključenost dveh otrok s posebnimi potrebami v en oddelek. To dokazujejo 

tudi podatki iz preglednice 45 v prilogi, kjer je srednja vrednost 1,47. Nekaj pa je bilo 

primerov, ko so bili v en oddelek vrtca vključeni tri ali več otrok s posebnimi potrebami, kar 

je razvidno iz zgornjega grafa. Pravilnik o normativih v vrtcu govori, da sta lahko v eni 

skupini vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami. V raziskavi sem ugotovila, da 

majhen delež vrtcev ni upoštevalo zakonodaje in pravilnika o normativih v oddelkih. 

7.5.6 V5: Kakšen je interes in potreba po dodatnem strokovnem izobraževanju 

strokovnih delavcev glede na delovno mesto in izobrazbo? 

Slika 21: Struktura anketirancev glede na dodatno izobraževanje pred vključitvijo otroka s posebnimi potrebami 

v oddelek 

 

 

Iz slike 21 lahko razberem, da se več kot polovica (68 %) anketirancev pred sprejemom 

otroka s posebnimi potrebami v svoj oddelek ni predhodno dodatno izobraževala, oziroma da 

se je predhodno izobraževala le tretjina (32 %) anketirancev.  
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GLEDE NA DELOVNO MESTO 

 

Na osnovi preglednice 46 v prilogi lahko sklepam, da se pred vključitvijo otroka s posebnimi 

potrebami v oddelek niso predhodno dodatno izobraževali pomočniki vzgojiteljice (M = 1.83, 

SD = 0.383) in spremljevalci otroka s posebnimi potrebami (M = 2), nato sledijo vzgojitelji 

(M = 1.67, SD = 0.474); in da so se najbolj predhodno izobraževali drugi: direktor, ravnatelj, 

pomočnik ravnatelja in socialni delavec (M = 1, SD = 0.000). 

Test homogenosti varianc (preglednica 47 v prilogi) pokaže, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med predhodnim dodatnim izobraževanjem pred vključitvijo otroka s 

posebnimi potrebami v oddelek in delovnim mestom. 

Enosmerna analiza variance (anova) mi pove, da ne gre za normalno porazdelitev in da 

obstajajo statistično pomembne razlike (p < 0.05) med predhodnim dodatnim izobraževanjem 

pred vključitvijo otroka s posebnimi potrebami in delovnim mestom (preglednica 48 v 

prilogi).  

 

GLEDE NA IZOBRAZBO 

 

Na osnovi preglednice 49 v prilogi lahko sklepam, da se je pred vključitvijo otroka s 

posebnimi potrebami dodatno izobraževalo zelo malo strokovnih delavcev. Največ 

izobraževanja so glede na izobrazbo imeli drugi: univerzitetna izobrazba, magistrski študij (M 

= 1.40, SD = 0.548), sledi visoka strokovna izobrazba (M = 1.65, SD = 0.483), nato višja 

strokovna šola (M = 1.67, SD = 0.577), druga srednja šola in opravljena prekvalifikacija za 

pomočnika vzgojitelja (M = 1.75, SD = 0.463), najmanj pa strokovne delavke s srednjo šolo 

(M = 1.77, SD = 0.429). 

Test homogenosti varianc (preglednica 50 v prilogi) in Bonferronijev test (preglednica 52 v 

prilogi) primerjave razlik med skupinama pokažeta, da s stopnjo značilnosti, višjo od 0.005, 

ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik med skupinami glede na dodatno 

izobraževanje pred vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v oddelek  in  izobrazbo. 

Tudi enosmerna analiza variance (anova) pove, da  gre za normalno porazdelitev, oziroma da 

ne obstajajo statistično pomembne razlike (p > 0.05) med dodatnim izobraževanjem pred 

vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v oddelek in izobrazbo strokovnih delavcev. 
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Slika 22: Struktura anketirancev glede na potrebo po predhodnem izobraževanju 

 

 

Iz slike 22 lahko razberem, da večina (99 %) anketiranih strokovnih delavcev ima potrebo po 

predhodnem izobraževanju in le zanemarljivi odstotek (1 %) te potrebe nima. 

Iz preglednice 53 v prilogi lahko ugotovim, da se povprečne vrednosti posameznih delovnih 

mest gibljejo okoli vrednosti 1 in da so standardni odkloni zelo nizki. 

Test homogenosti varianc (preglednica 54 v prilogi) pokaže, da ni statistično pomembnih 

razlik med potrebo po predhodnim izobraževanjem in delovnim mestom. 

Tudi enosmerna analiza variance (anova) pove, da gre za normalno porazdelitev, oziroma da 

ne obstajajo statistično pomembne razlike (p > 0.05) med potrebo po predhodnem 

izobraževanju in delovnim mestom strokovnih delavcev. 

Na osnovi preglednice 56 v prilogi lahko sklepam, da so vse povprečne vrednosti enake (M = 

1, SD = 0.000), razen pri višji izobrazbi (M = 1.33, SD = 0.577). Iz podatkov lahko 

razberemo, da je potreba po predhodnem izobraževanju zelo velika. 

Razlike med variancami vseh pet skupin so statistično pomembne (p > 0,05) in lahko 

povzamem, da se vsem anketirancem zdi pomembno predhodne izobraževanje, kar sem 

dokazala s testom homogenosti varianc (preglednica 57 v prilogi), enosmerno analizo 

variance (anova) (preglednica 58 v prilogi) in Bonferronijevim testom (preglednica 59 v 

prilogi). 

7.5.7 V6: Ali je statistično pomembna razlika med lastnim zaupanjem v strokovnost 

pri delu z otroki s posebnimi potrebami in željo/potrebo po dodatnem 

izpopolnjevanju? 

Iz preglednice 60 v prilogi in slike 18 lahko razberem, da je lastno zaupanje v svojo 

strokovnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami srednje in visoko.  
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Slika 23: Struktura anketirancev glede na zaupanje v lastno strokovnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

 

 

Iz statističnih izračunov (v preglednicah 61 in 62 v prilogi) lahko ugotovim, da nisem uspela 

dokazati pomembne statistične povezave med lastnim zaupanjem strokovnih delavcev vrtca v 

svojo strokovnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami in pomenom potrebe predhodnega 

izobraževanja (χ² = 3.093, p = 0.542). Povezanost je srednje močna (Cramer V = 0.200, p = 

0.542). S hi-kvadrat testom nisem uspela prikazati, da bi lastno zaupanje strokovnih delavcev 

vrtca v svojo strokovnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami vplivalo na pomen potrebe 

predhodnega izobraževanja.   

Anketiranci si želijo oziroma potrebujejo izobraževanja s področja specialne pedagogike (46 

%), o izkušnjah vzgojiteljev glede dobre prakse pri inkluziji otrok, s področja inkluzivne 

vzgoje (41 %), s področja medicine, klinične psihologije, psihiatrije (27 %), s področja 

komunikacije, socialnih veščin (13 %), s področja predšolske vzgoje, kurikula (10 %), s 

področja pravilnikov/zakonodajnih ureditev predšolskega področja (7 %) in drugo (2 %). 

7.5.8 V7: Ali je statistično pomembna razlika med poznavanjem zakonodaje in 

usmeritveno politiko otrok s posebnimi potrebami v povezavi s stopnjo 

izobrazbe vzgojiteljev? 
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Slika 24: Struktura anketirancev glede na poznavanje zakonodaje in usmeritveno politiko otrok s posebnimi 

potrebami 

 

 

Iz slike 24 lahko razberem, da je poznavanje zakonodaje in usmeritvene politike otrok s 

posebnimi potrebami strokovnih delavcev srednje (43 %), slabo (31 %), dobro (17 %), 

nezadostno (5 %) in zelo dobro (4 %). Večina anketirancev zakonodajo in usmeritveno 

politiko otrok s posebnimi potrebami pozna srednje in slabo;  iz preglednice 63 v prilogi lahko 

ugotovimo, da se povprečna vrednost giblje okoli 3 (skupna M = 2.84, SD = 0.907), kar pove, 

da strokovni delavci srednje poznajo zakonodajo in usmeritveno politiko otrok s posebnimi 

potrebami ne glede na stopnjo njihove izobrazbe. 

S testom homogenosti varianc (preglednica 64 v prilogi), enosmerno analizo variance (anova) 

(preglednica 65 v prilogi) in Bonferronijevim testom (preglednica 66 v prilogi) sem dokazala 

(p > 0,05), da gre za normalno porazdelitev oziroma dejstvo, da med poznavanjem 

zakonodaje in usmeritvene politike v zvezi z otroki s posebnimi potrebami in izobrazbo ne 

obstajajo statistično pomembne razlike. 

7.5.9 V8: Ali so mlajši strokovni delavci bolj inkluzivno naravnani od starejših 

strokovnih delavcev v vrtcu? 

Inkluzivno naravnanost strokovnih delavcev v vrtcu sem ugotavljala s pomočjo lestvice 

stališč. V analizi podatkov sem s pomočjo opisne statistike ugotovila, da ni večjih statističnih 

razlik med inkluzivno naravnanostjo mlajših in starejših strokovnih delavcev v vrtcu 

(preglednice v prilogi). 

S pomočjo lestvice stališč (preglednica v prilogi) pa sem ugotovila, da prihaja do neskladij 

med direktnimi in indirektnimi trditvami, kjer so mnenja neusklajena, oziroma je opaziti 

nevednost strokovnih delavcev, kaj pravzaprav inkluzija je. Tako so strokovni delavci (83 %) 

potrdili, da je vrtec, v katerem so zaposleni, inkluzivno naravnan, znotraj podrobnejših trditev 
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pa lahko razberemo, da temu ni tako, saj se anketirancem ne zdi pomembno (66 % 

anketirancem), kateri etnični skupini pripadajo otroci v oddelku, kateri (73 % anketirancev) 

veroizpovedi pripadajo otroci v oddelku, kateri materni jezik (49 % anketirancev) govorijo 

otroci v oddelku; ne strinjajo se, da bi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina (35 % 

anketirancev) potrebovali pomoč oz. prevajalca. Hkrati pa se je s trditvijo, da na različnost 

gledajo kot na bogat vir podpore igri, učenju, sodelovanju in ne kot na problem, strinjalo 94 % 

anketirancev. Še večji delež anketirancev (99 %) se strinja, da mora biti v vrtcu večji 

poudarek na cenjenju različnosti kot na usklajevanju s t. i. »normalnostjo«. In če je temu tako, 

se sprašujem, zakaj torej strokovnih delavcev ne zanima, kateri etnični skupini pripadajo 

otroci v njihovem oddelku, kateri je njihov materni jezik, kateri veroizpovedi pripadajo. Ali ni 

to različnost, ki nas bogati? S trditvijo, da slovenski vrtci upoštevajo različnost med otroki, pa 

se strinja 87 % anketirancev. Strinjanje strokovnih delavcev je sicer zelo nasprotujoče si. V 

grobem so inkluzivno naravnani, ko pa povprašamo bolj konkretno, pa opazimo veliko 

odstopanje od inkluzivnih konceptov. Velik delež anketirancev (87 %) razume izključevanje 

kot odraz omejitvene politike in stališč vrtca, 69 % pa kot odraz negativne usmerjenosti 

strokovnih delavcev in vrtca. Kar 91 % anketirancev ima podporo vodstva pri delu in 74 % 

strokovnih delavcev se strinja, da je v Kurikulu za vrtce dovolj usmerjenih ciljev in 

dejavnosti, ki upoštevajo in vključujejo depriviligirane skupine otrok v vzgojno-izobraževalni 

sistem. Velik delež (84 %) se strinja, da je prav, da v vrtec sprejme vse otroke ne glede na 

njihovo poreklo, dosežke ali oviranost. Ne preseneča pa rezultat, da 57 % anketrancev meni, 

da ima dovolj znanja za izvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja, kar pomeni, da velik 

delež (43 %) strokovnih delavcev tega znanja nima.  

Nekoliko boljše mnenje je pri trditvah, ki se nanašajo na otroke s posebnimi potrebami.  Pri 

anketirancih (84 %) v veliki večini ni strahu, da drugi otroci v vrtcu ne bi sprejeli vrstnikov s 

posebnimi potrebami. Velik delež (64 %) strokovnih delavcev se strinja, da je težko zagotoviti 

ustrezno pozornost vsem otrokom v inkluzivnih oddelkih, zato ne preseneča rezultat pri 

trditvi, da bi oddelki, v katerih je vključen otrok s posebnimi potrebami, morali imeti znižan 

normativ in olajšave, dodatno pomoč pri delu, s čimer se strinja 98 % anketirancev. Skoraj 

polovica anketirancev meni, da je za vzgojitelja bolj stresno, če ima v oddelku otroka s 

posebnimi potrebami, prav tako tudi, da bodo preobremenjeni, če bodo imeli v oddelku otroka 

s posebnimi potrebami. Večina anketirancev (94 %) se ne strinja, da v svoj oddelek ne bi 

mogli sprejeti otroka s posebnimi potrebami, kar nam potrdi, da so strokovni delavci 

pozitivno naravnani do otrok s posebnimi potrebami, vendar pa nas nekoliko zmoti podatek 

pri trditvi, da bi otroci s kakršnokoli motnjo morali biti v rednih oddelkih, s katero se ne 
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strinja 57 % anketirancev. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali dobre rezultate pri 

trditvah: usposobljen sem za oblikovanje prilagoditev in cilje v individualiziranem programu 

(61 % anketirancev), otroka z motečim vedenjem znam pomiriti (82 %),  sodelujem z ostalimi 

delavci vrtca (94 % anketirancev), pri pripravi individualiziranega programa dobro sodelujem 

z ostalimi delavci vrtca in starši (93 % anketirancev),  prostor igralnice mora biti prilagojen 

otroku s posebnimi potrebami (96 % anketirancev), kar je velik plus za starše in otroke s 

posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec. 

V teoretičnem delu sem izpostavila, da je strokovnim delavcem bolj poznana inkluzija otrok s 

posebnimi potrebami kot inkluzija drugih depriviligiranih skupin otrok, kar sem dokazala tudi 

z raziskavo. Z raziskavo sem potrdila, da je v slovenskem prostoru potrebno še veliko postoriti 

na področju uvajanja inkluzije v vzgojno-izobraževalni sistem. Predvsem je potrebno v to 

usmerjati in izobraževati strokovne delavce, pozornost nameniti predvsem stereotipom in 

predsodkom, kateri izstopajo tudi iz podatkov v raziskavi. 
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Slika 25: Lestvica stališč 
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7.5.10  V9: S katerimi omejitvami, težavami, pomisleki v zvezi z inkluzivno vzgojo se 

srečujejo strokovni delavci v vrtcu? 

Strokovni delavci vrtca, zajeti v raziskavo, so navedli naslednje: 

- Tema je zelo občutljiva in delikatna. Pri trditvah me nekatere stvari zanimajo in se mi zdijo 

pomembne zaradi načrtovanja in sprejemanja otrok, kot so na primer njihova vera, narodnost, 

materni jezik, za kar menim, da je pomembno, da vzgojitelj to ve. 

- Veliko uspeha pri delu želim. Vesela sem, da se v slovenskem prostoru razmišlja o 

različnosti, drugačnosti, naj se to pokaže še v praksi. 

- Želim, da bi imeli na ravni države posluh za otroke s posebnimi potrebami glede dodatnih 

strokovnih delavcev v vrtcu (specialnih pedagogov, psihologov, logopedov ...). Žal imamo v 

vrtcu spremljevalce za te otroke pomočnice vzgojiteljic, ker ne dobimo prej omenjenih 

strokovno usposobljenih delavcev. 

- Težave sem imela, ker ne poznam inkluzivne vzgoje, pri reševanju vprašalnika. Omenjen 

pojem sem enačila z besedo vključevanje, ne vem pa, če je prav. 

- Ni dobro vseh otrok za vsako ceno vključevati v redne oddelke. 

- Imela sem dva otroka s posebnimi potrebami, vendar pred več kot 20 leti. Takrat nisem 

dobila nobene ustrezne pomoči, tudi s strani vodstva nisem dobila nobene podpore. Vidim, da 

se sedaj te stvari obračajo na bolje, vendar menim, da imamo na tem področju vseeno premalo 

znanj. V en oddelek bi lahko vključili največ enega otroka, vendar bi se moral prilagoditi 

normativ otrok v oddelku in dobiti bi morali  ustrezno pomoč. 

- Potrebna so izobraževanja in določene vsebine z omenjeno problematiko že v dodiplomskim 

študiju. 

- Mislim, da sem kar dobro pripravljena za delo z inkluzijo otrok, vendar sem se v vsakem 

trenutku pripravljena v znanju še izpopolniti. Spoznanja na področju pedagogike in dela z 

otroki gredo naprej in tudi moje znanje mora iti v korak s tem.  

- Menim, da bo potrebno še veliko časa, da bodo vrtci in ostale vzgojno-izobraževalne 

ustanove sprejele inkluzijo kot pozitivno naravnanost, pogled, ki je usmerjen za otroka, 

zavedanje,  da smo vsi delavci v vrtcu zaradi otrok in ne obratno. Uspešno vsem. 

- Upam, da bo kmalu viden napredek na tem področju. 

- Pomembno se mi zdi, kateri etnični skupini pripadajo otroci v mojem oddelku. Pri tej trditvi 

se mi zdi pomembno, da to poznam le iz razloga, da nastopim bolj inkluzivno in prilagojeno 

družini, npr. Romom (drugače). 
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- Menim, da bi bilo nujno narediti nekaj na področju inkluzivne pedagogike v smeri samega 

kurikuluma. Zapisane so namreč zelo splošne floskule, ki pa pri specifičnih problemih ne 

držijo. 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Živimo v času nenehnih sprememb in napredka, kar se odraža tudi v pestrosti in različnosti 

družbe in ljudi. Danes živimo v interkulturni družbi, kateri zadnja leta posvečamo tudi večjo 

pozornost, zato me ne preseneča dejstvo, da se je uveljavil nov koncept – inkluzija, kar v 

vzgoji in izobraževanju pomeni, da so vrtci/šole pripravljene sprejeti vse otroke in da njihova 

različnost predstavlja prednost. Pa je temu res tako? Prav to sem želela ugotoviti z 

magistrskim delom. Vsekakor novi koncepti prinašajo izzive, pomisleke in mnoga vprašanja, 

na katera se še iščejo odgovori. 

Pričujoče magistrsko delo analizira vrtec in kompetentnost strokovnih delavcev v njem za 

izvajanje integracije in inkluzije. S proučevanjem terminologije zasledim različne teoretične 

razsežnosti in poudarke koncepta integracije in inkluzije ter zakonodaje, ki se nanaša na to 

področje. Ugotovitve kažejo, da delovanje vrtca na sistemski in institucionalni ravni potrebuje 

še veliko spodbude, vpogledov in sprememb, da bi lahko dosegli inkluzijo. Ugotovila sem, da 

je pri udejanjanju inkluzivnosti v slovenskih vrtcih v praksi precej pomanjkljivosti in da je 

koncept inkluzivnosti slabo in skromno vpeljan.  

Raziskovalno delo magistrskega dela je potekalo kot študija primera iz vrtčevske prakse 

enega izmed slovenskih vrtcev in kot anketni vprašalnik, s katerima sem lahko odgovorila na 

ključna raziskovalna vprašanja in širše pogledala v obstoječo prakso slovenskih vrtcev. 

Študija primera nam opiše posamezni primer, ki predstavlja različne vidike in dimenzije 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtec. Predstavi nam različne osebne poglede na 

inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v vrtec, iz katerih lahko razberemo, kako te osebe 

razumejo inkluzijo, kar lahko primerjamo z rezultati, pridobljenimi z anketnim vprašalnikom, 

ki je bil izveden na večjem vzorcu strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih. Študija primera 

nam ponuja bolj poglobljen in specifičen pogled na vrtec kot vključujočo skupnost, medtem 

ko anketni vprašalnik poda dejstva in stanje širše populacije strokovnih delavcev o vrtcu kot 

vključujoči skupnosti. Skupne ugotovitve lahko strnemo in primerjamo med seboj. 

Ugotovitve kritične analize študije primera in anketnega vprašalnika kažejo, da bi bilo 

potrebno za uresničevanje ideje inkluzije preoblikovati formalne okvirje (zakone, pravilnike, 

predpise …), temeljito proučiti tudi subjektivne teorije strokovnih delavcev v vrtcu, njihove 

vrednote, stališča in norme, na kar opozarjata tudi Peček in Lesar (2006).  

S pomočjo anketnega vprašalnika sem poiskala mnenja in stališča strokovnih delavcev v 

vrtcu, ki so soudeleženi in soodgovorni za uresničevanje inkluzije v vrtcu, s pomočjo študije 

primera pa ostalih vključenih v proces vključevanja otroka s posebnimi potrebami v vrtec. Na 
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podlagi teoretskih spoznanj in izkušenj sem oblikovala raziskovalna vprašanja, ki sem jih 

empirično preverila. Preverila sem poznavanje pojma in koncepta inkluzije ter pojma in 

koncepta integracije. Ugotovila sem, da je več kot polovica (71 %) anketirancev že slišala za 

pojem oziroma koncept inkluzije. Nekaj manj kot tretjina (29 %) anketirancev pa pojma 

oziroma koncepta inkluzije ne pozna. Ko smo strokovne delavce povprašali, kako dobro 

poznajo koncept integracije otrok s posebnimi potrebami in inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja, so bili rezultati zelo presenetljivi. Medtem ko je koncept integracije 

anketirancem dobro poznan, pa je koncept inkluzije zelo slabo poznan. Ob teh ugotovitvah se 

izpostavlja vprašanje, kako naj se aktivno izvaja inkluzivna vzgoja in izobraževanje v naših 

vrtcih, če strokovni delavci niti ne poznajo pojma inkluzije, kaj šele koncepta in oblik 

uresničevanja le-tega. Rezultati anketnega vprašanja nam potrjujejo, da je še vedno velik del 

strokovnih delavcev v vrtcu, ki koncepta in pojma inkluzije ne poznajo oziroma integracijo in 

inkluzijo enačijo. V pogledih različnih avtorjev (Lesar, Peček, Kroflič, Kavkler, Bratož, 

Opara …) je moč opaziti različne poglede na pojma integracije in inkluzije, ki se med seboj 

prepletajo. Pri nekaterih navajanjih pa ni opaziti vidne razlike med obema pojmoma. V 

slovenskem prostoru je še vedno bolj uporabljan izraz integracije, inkluzija pa se postopoma 

uvaja v živo rabo praktikov. Tudi Kavkler (2008) opozarja, da so v preteklosti uporabljali 

izraza integracije in inkluzije kot sinonima, a danes večina avtorjev poudarja razliko v 

pomenu, v kakovosti dela in praktičnem izvajanju. Menim, da je bilo uvajanju koncepta 

integracije v slovenskem prostoru namenjena veliko večja pozornost kot inkluziji, kar se 

odraža v poznavanju le-te med strokovnimi delavci. Mogoče pa je tudi nekoliko zamrlo 

razvijanje sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa in prakse vključevanja otrok vanj in se 

je stroka zadovoljila z integracijo. Mogoče je to tudi odraz varčevalne politike države. V 

prihodnosti bo potrebno strokovne delavce vrtcev podrobneje seznaniti  s pojmom, predvsem 

pa konceptom inkluzije v vzgoji in izobraževanju. 

V študiji primera je predstavljen primer inkluzije otroka s posebnimi potrebami, izpostavljene 

so ovire pri uresničevanju inkluzije v danem primeru in nakazane rešitve, kaj bi bilo potrebno 

narediti, da bi bila ta še bolj učinkovita. Izpostavila bi mnenje mamice, ki je sodelovala v 

študiji primera, ki je izpostavila sodelovanje, povezovanje in prehajanje otrok iz rednega in 

razvojnega oddelka, kar je dober model inkluzije. Zdravnica meni, da si vsi otroci zaslužijo 

biti med vrstniki v rednih oddelkih, vendar poudarja, da obstajajo izjeme. Če je razvojna 

motnja prehuda, jih usmerjamo v razvojne oddelke.  

Analitiki Analize vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (2010) 

izpostavljajo, da je bilo premalo razmisleka o tem, kako implementirati novo paradigmo. Ni 
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bilo natančno opredeljeno, kaj je integracija in kaj inkluzija. Mnogo premalo je bilo 

strokovnih razprav o možnih rešitvah. Strokovna javnost je bila preslabo vključena v 

spreminjanje sistema. O redko katerem vprašanju je bil dosežen širok strokovni konsenz (prav 

tam).  

In kdo je odgovoren za to? Ugotovimo lahko, da ni ustreznega povezovanja med strokami 

različnih resorjev in prakso. To lahko dokažem tudi s študijo primera, kjer sodelujoče v 

intervjujih sprašujem o povezovanju med zdravstveno, socialno in pedagoško stroko. 

Komentarji mamice se nanašajo predvsem na uslužnost ustanov različnih resorjev 

(oddaljenost zdravstvenih ustanov, dolgotrajen postopek usmerjanja …), medtem ko 

zdravnica meni in opaža, da ni prave povezave med strokami (različno izrazoslovje, 

usklajevanje strokovnih mnenj, pretirana zaščita podatkov). Ravnateljica pa izpostavlja 

predvsem postopek usmeritve otrok s posebnimi potrebami. 

Ko sem v raziskavi ugotavljala, kako vplivajo različni dejavniki na poznavanje koncepta 

integracije strokovnih delavcev vrtca, sem ugotovila, da ima vpliv delovno mesto, strokovni 

naziv in okolje vrtca. Pri poznavanju koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju obstajajo 

statistično pomembne razlike pri delovnem mestu in izobrazbi, kajti višje delovno mesto 

zahteva višjo izobrazbo in prav ti (vodstveni) strokovni delavci inkluzijo poznajo, delavci z 

nižjo izobrazbo na nižjih delovnih mestih pa inkluzije ne poznajo. 

V raziskavi me je zanimalo, kakšna sta interes in potreba po dodatnem strokovnem 

izobraževanju strokovnih delavcev. Želela sem ugotoviti, ali se strokovni delavci pred 

sprejemom otroka s posebnimi potrebami v svoj oddelek predhodno izobražujejo. Ugotovila 

sem, da se je le tretjina strokovnih delavcev predhodno izobraževala in pripravila na sprejem 

otroka s posebnimi potrebami. V raziskavi sem ugotovila, da so se predhodno najbolj 

izobraževali strokovni delavci z višjo izobrazbo in na vodilnih delovnih mestih. Zakaj? Ali ne 

bi največ izobraževanja potrebovali strokovni delavci na delovnih mestih vzgojitelja, 

pomočnika vzgojitelja, spremljevalca, ki neposredno in vsakodnevno delajo z najrazličnejšimi 

otroki? Ali pa bi morali vodilni strokovni delavci seznaniti ostale delavce o inkluziji, vendar 

pa sodeč po ugotovitvah iz raziskave temu ni tako. 

Raziskovalni izsledki nakazujejo, da je potreba strokovnih delavcev ne glede na delovno 

mesto in izobrazbo po predhodnem izobraževanju zelo velika, saj se je s tem strinjalo 99 % 

anketirancev. V študiji primera sodelujoče v intervjujih izpostavljajo potrebo po dodatnem 

izobraževanju. Zdravnica izpostavlja, da pedagoškim delavcem primanjkuje znanja s  

področja zdravstva. Mamica izpostavlja potrebo po vključevanju specialnega pedagoga v 

vzgojno delo v oddelku in vrtcu. Ravnateljica opozarja, da primanjkuje ustreznih strokovnih 
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kadrov (specialni pedagogi, logopedi, surdopedagogi …) ter na problem financiranja 

izobraževanja delavcev vrtca. 

Prehod na inkluzivno paradigmo pa vsekakor zahteva tudi spremembo pri usposabljanju 

strokovnih kadrov. V prejšnjem sistemu je ustrezal sistem ločenega izobraževanja 

vzgojiteljev/učiteljev. Na eni strani učiteljev specialnih pedagogov, ki naj bi bili kompetentni 

in odgovorni za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, na drugi strani pa 

izobraževanje učiteljev za redni del šolskega sistema in na tretji strani izobraževanje 

vzgojiteljev. Inkluzivno izobraževanje seveda zahteva spremenjen način izobraževanja in 

usposabljanja vzgojiteljev/učiteljev. Prve spremembe so nastale že pred šolsko prenovo, ko se 

je v študijske programe za izobraževanje vzgojiteljic za predšolsko vzgojo in študijske 

programe za učitelje razrednega pouka vneslo predmet specialne pedagogike (Analiza vzgoje 

in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, 2010). Toda ugotavljam, da to ne 

zadostuje sodobnim potrebam, ampak bi moralo biti sodelovanje različnih smeri pedagoških 

poklicev še bolj prepleteno in povezano, torej inkluzivno. 

V raziskavi sem ugotovila, da je najpogostejša motnja v razvoju otrok govorno-jezikovna 

motnja, katero je izpostavila tudi zdravnica v študiji primera. Če je temu tako, potem je 

najbolj iskani profil strokovnega delavca logoped. Razumeti pa moramo, da so govorno-

jezikovne motnje lahko lažje in se jih korigira le z obravnavo pri logopedu, brez odločbe o 

usmeritvi. Zelo dobrodošlo bi torej bilo, da bi v vrtcu imeli logopeda in bi otroci v vrtcu imeli 

logopedske obravnave ali pa bi se logoped vključeval v vsakodnevno prakso v vrtcu. 

Dobrodošel bi bil tudi program specializacije za logopeda, kamor bi se lahko vpisali strokovni 

delavci, ki delajo v vrtcu,  in izpopolnili svoje znanje na tem področju. 

Najpomembnejša ugotovitev torej je, da smo uvajanje integracije in inkluzije po sprejetju 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) začeli kadrovsko nepripravljeni. 

Slednje se je kazalo z vse večjim pomanjkanjem rehabilitacijskih in specialnih pedagogov, kot 

tudi v majhni opremljenosti učiteljev in vzgojiteljev z ustreznimi znanji za drugačne strategije 

poučevanja in vzgoje nasploh v običajnih vrtcih in šolah (Analiza vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (2010).  

Iz analize raziskave sem ugotovila, da je lastno zaupanje v svojo strokovnost pri delu z otroki 

s posebnimi potrebami srednje dobro.  

Strokovni delavci srednje dobro poznajo zakonodajo in usmeritveno politiko otrok s 

posebnimi potrebami ne glede na stopnjo njihove izobrazbe. 

Za uspešno uresničevanje inkluzivne vzgojno-izobraževalne prakse ni dovolj spremeniti le 

zakonodaje, predpisov in kurikuluma, ampak je pomembna predvsem pripravljenost in 
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zmožnost ter usposobljenost vzgojitelja/učitelja, da se sooči, sprejme in vpelje spremembe v 

vsakodnevno vzgojno/poučevalno prakso (Evans, 2001; Fullan, 2007; Magajna idr., 2008, v 

Pulec Lah in Kavkler, 2011, v Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in Poljšak Škraban, 2015, str. 

291). 

Inkluzivno naravnanost strokovnih delavcev v vrtcu sem ugotavljala s pomočjo lestvice 

stališč. V analizi podatkov sem s pomočjo opisne statistike ugotovila, da ni večjih statističnih 

razlik med inkluzivno naravnanostjo mlajših in starejših strokovnih delavcev v vrtcu. Sodeč 

po ugotovitvah lestvice stališč pa lahko trdim, da je pomembna razlika v stališčih, mnenjih, 

vrednotah in znanju, ki se nanašajo na inkluzivno naravnanost strokovnih delavcev. Sodeč po 

ugotovitvah raziskave so mnenja bipolarno razdeljena. Ugotovila sem, da je pri strokovnih 

delavcih pogosto globoko zakoreninjena kultura izključevanja oziroma razlikovanja. 

Primanjkuje jim kultura spoštovanja človeške raznolikosti. Naj ponazorim na primeru iz 

anketnega vprašalnika: strokovni delavci (83 %) so potrdili, da je vrtec, v katerem so 

zaposleni, inkluzivno naravnan, znotraj podrobnejših trditev pa lahko sklepamo, da temu ni 

tako, saj se anketirancem ne zdi pomembno (66 %), kateri etnični skupini pripadajo otroci v 

oddelku, kateri (73 % anketirancem) veroizpovedi pripadajo otroci v oddelku, kateri materni 

jezik (49 % anketirancem) govorijo otroci v oddelku, ne strinjajo se, da bi otroci, katerih 

materni jezik ni slovenščina (35 % anketirancev) potrebovali pomoč oz. prevajalca. Hkrati pa 

se je s trditvijo, da na različnost gledajo kot na bogat vir podpore igri, učenju, sodelovanju in 

ne kot na problem, strinjalo 94 % anketirancev. Še večji delež anketirancev (99 %) se strinja, 

da mora biti v vrtcu večji poudarek na cenjenju različnosti kot na usklajevanju s t. i. 

»normalnostjo«. 

Da bi vzgojitelji lahko učinkovito vzgajali in učili v inkluzivnih okoljih, morajo imeti 

ustrezne vrednote in stališča, veščine in sposobnosti, znanje in razumevanje (Analiza vzgoje 

in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (2010). 

V raziskavi sem ugotovila, da je največkrat v en oddelek vključen en otrok s posebnimi 

potrebami, sledi vključenost dveh otrok s posebnimi potrebami v en oddelek. Nekaj pa je bilo 

primerov, ko so bili v en oddelek vrtca vključeni tri ali več otrok s posebnimi potrebami. 

Pravilnik o normativih v vrtcu (do septembra 2014) govori, da sta lahko v eni skupini 

vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami. V raziskavi sem ugotovila, da majhen 

delež vrtcev ni upošteval zakonodaje in pravilnika o normativih v oddelkih. V intervjuju 

študije primera sem ugotovila, zakaj je temu tako, saj je težava vrtcev, da ne vedo, kakšne 

otroke bodo vključili v vrtec, če jih starši na to ne opozorijo. Strokovni delavci morajo v 

večini primerov sami ugotoviti, kakšne zadržke in primanjkljaje oziroma posebnosti v razvoju 



   

116 

imajo otroci. Vrtec bi moral dobiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami pred 

vključitvijo otroka v vrtec ali pa vsaj mnenje oziroma priporočilo bodisi razvojne bodisi 

pediatrične ambulante.  

V intervjuju študije primera je bilo izpostavljeno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

redne oddelke vrtca in razvojne oddelke ter prehajanje iz enega oddelka v drug ter 

medsebojno povezovanje. 

Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (2010) poudarja, da 

je mreža razvojnih oddelkov še vedno relativno majhna in regionalno neenotna. Starši in tudi 

senati za usmerjanje so tako pogosto pred težko nalogo, kam vključiti posameznega otroka, ali 

v bližino doma v redno skupino ali v oddaljen vrtec v strokovno primernejše  okolje. Po drugi 

strani pa čedalje več staršev želi, da bi  bil  njihov otrok vključen v redni vrtec, kar sem 

spoznala in ugotovila tudi v izvedenih intervjujih. V inkluzivni paradigmi bi zato morali bolj 

intenzivno zakonodajno in kadrovsko podpirati občasno prehajanje med programi, kar bi 

zagotavljalo  uresničevanje inkluzivne paradigme (prav tam).  

 

Izziv sodobne stroke je oblikovati inovativne prakse dela s predšolskimi otroki, ki bi izhajale 

iz njihovih potreb, specifik in bile utemeljene v njihovem življenjskem okolju in se med seboj 

povezovale (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in Poljšak Škraban, 2015). 

 

Strokovni delavci, sodelujoči v anketnem vprašalniku in sodelujoče v intervjujih študije 

primera izpostavljajo primanjkljaj v ustrezni kadrovski zasedbi na področju predšolske 

vzgoje. Tukaj omenjajo predvsem profile specialne pedagogike. Zaskrbljujoče je pomanjkanje 

poznavanja samega koncepta inkluzije. Že v dodiplomskem študiju bi bilo potrebno študente 

seznaniti z inkluzivno vzgojo in izobraževanjem. Strokovni delavci omenjajo tudi normative 

otrok v skupini, ki bi morali biti prilagodljivi glede na zahtevnost dela in vključenost otrok. 

Opozorili so tudi, da bi bilo potrebno vsebine inkluzivne pedagogike (analiza teoretskih 

osnov, konceptov, emancipacijskih teorij in praks znotraj vzgojno-izobraževalnih kontekstov) 

podrobneje vnesti v kurikul. Na vseh nivojih pa se pojavljajo težave s financiranjem, te še 

posebej izpostavlja ravnateljica, sodelujoča v intervjuju.  

 

Glede na podatke iz študija literature in dobljene podatke v empirični raziskavi lahko začrtam 

mogoče poti razvoja novih praks. Rezultati so izhodišče za izboljšavo kakovosti dela v vrtcu 

in v sami predšolski stroki. Zato ponujam nekaj rešitev in sprememb: 
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- Ob analizi znanja, stališč, dilem pedagoške prakse in lastnih pogledov strokovnih 

delavcev spodbuditi kritičnost do obstoječe prakse. 

- Večjo pozornost nameniti preoblikovanju ključnih prepričanj (stališč, predsodkov, 

vrednot, subjektivnih teorij, praks), ki bistveno (negativno) vplivajo na pripravljenost 

in zmožnost uresničevanja ideje inkluzije v vsakodnevni vrtčevski praksi. 

- Spoštovanje vsake družine in vsakega otroka kot enkratnega in vrednega posameznika. 

- Naloga vrtca naj bo, da oblikuje in vzgoji zdravo osebnost otroka in ga spodbuja na 

moralnem, socialnem, čustvenem in duhovnem področju. 

- V vrtcih naj bo v ospredju strpnost sobivanja in sodelovanja.  

- Pripravljenost za dialog o razlikah, ki naj ne bi bile ovira, ampak privilegij. 

- Predstavitev vodstvenih delavcev inkluzije in koncepta inkluzije vsem strokovnim 

delavcem vrtca in politiko vrtca usmerjati v to smer.  

- Naloga vodstvenih delavcev vrtca je vpeljevanje in spodbujanje uresničevanja 

inkluzije v vrtcu. 

- Pomembna zmožnost strokovnih delavcev vrtca naj bi bila zmožnost 

interdisciplinarnega obravnavanja, usklajevanje mnenj ter možnih rešitev ter 

vpeljevanje le-teh v prakso. 

- Interdisciplinarna povezanost med zdravstvenimi, psihološkimi, pedagoškimi, 

vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi institucijami so sestavni del celotnega pristopa. 

- Spodbujanje strokovnih delavcev k izmenjavi dobrih praks in kritični samoevalvaciji. 

- Skrbno načrtovana podpora vzgojiteljem (timsko soustvarjanje rešitev, materialna in 

strokovna podpora, usposabljanje, podpora vodstva, profesionalni razvoj). 

- Izobraževanje strokovnih delavcev na področju inkluzije. 

- Večjo pozornost nameniti preoblikovanju obstoječih programov izobraževanja 

strokovnih delavcev v vrtcu. Na terciarni stopnji izobraževanja bi bilo nujno pretehtati 

kvaliteto izobraževanja in spodbujati enotno pedagoško usposabljanje s številnimi 

možnostmi dodiplomskega, podiplomskega in drugih specializiranih programov ter 

dodatnega izobraževanja strokovnih delavcev za inkluzijo. 

- Programi dodatnega izobraževanja vzgojiteljev s področja specialne pedagogike, 

socialne pedagogike, socialnega dela, psihologije in pedagogike. 

- Z vidika spodbujanja inkluzivno naravnane skupnosti v vrtcu bi bilo potrebno kritično 

analizirati obstoječe zakone, pravilnike in strokovne smernice ter jih preoblikovati in 

spremeniti. 
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- Strokovna obravnava in opazovanje otrokovih težav v razvoju v njegovem naravnem 

okolju (domačem ali vrtčevskem). 

- Individualna ureditev normativov v oddelku glede na število vključenih otrok, otrok s 

posebnimi potrebami in stopnjo njihovega primanjkljaja. 

- Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke in razvojne oddelke vrtca 

ter prehajanje iz enega oddelka v drugega ter medsebojno povezovanje. 

- Mobilni delavci različnih strok, ki bi obiskovali otroke in vrtce v manjših krajih v 

ruralnem okolju in jim nudili pomoč pri njihovem optimalnem razvoju. 

- Svetovalna in terapevtska pomoč za starše otrok s posebnimi potrebami ali drugačnimi 

težavami oziroma primanjkljaji. 

- Oblikovanje strokovnega tima, ki se ukvarja z razvojem in kakovostjo dela ter 

usmerjanjem in preverjanjem izvajanja inkluzije v samem vrtcu. 

V empiričnem delu sem ugotovila, da je bilo smiselno uporabiti različne tehnike zbiranja 

podatkov, saj sem na tak način prišla do bolj raznolikih podatkov v zvezi z izvajanjem 

inkluzije v slovenskih vrtcih. Odgovore na raziskovalna vprašanja sem dobila tako v 

anketnem vprašalniku kot v študiji primera, vendar sem prav v slednji dobila podrobnejše 

odgovore, temelječe na konkretni praksi, ki pojasnjujejo, zakaj prihaja do odstopanj, kje se 

pojavljajo težave, kako se jih rešuje, kaj bi bilo potrebno spremeniti in kakšne so prepreke pri 

udejanjanju inkluzije. Vse to mi je razširilo pogled in pripomoglo k poglobljeni analizi, hkrati 

pa sem lahko z obema tehnikama kombinirala različne vire podatkov ter prišla do ključnih 

zaključnih ugotovitev. 
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10 PRILOGE 

Priloga1: INTERVJU Z RAVNATELJICO VRTCA 

1. Kakšno je vaše mnenje o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke 

vrtca? 

Menim, da je vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca pozitivno in 

dobro za vse otroke. Tudi ko so naš vrtec obiskali strokovnjaki iz razvojne ambulante in so si 

ogledali vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, so bili presenečeni nad 

igro s sovrstniki v igralnici. Dolgo so rabili, da so ugotovili, da se otroci s posebnimi 

potrebami vključeni v redni oddelek odzivajo drugače. Otroci s posebnimi potrebami so 

pokazali dosti več kot pri njih v ambulantni obravnavi.  

Glede individualne pomoči menim, da je dobro, ko otroka za ta čas izločijo iz skupine, čeprav 

se kdaj pojavljajo pomisleki, vendar menim, da otroci s tem nimajo težav. Vsekakor pa sem 

za izvajanje individualne pomoči v skupini in izven nje. 

1. Ali je pri vključitvi v vrtec kakšna ovira, ki onemogoča vključitev otroka s posebnimi 

potrebami v vrtec? 

Ovira je število otrok, ki so že vključeni v vrtec, in normativi. 

2. Ali v vaš vrtec sprejmete tudi otroke s hudo motnjo v razvoju? 

Osebno menim, da otrok s hudo motnjo v razvoju ni primeren za v vrtec, razen če ima vrtec 

razvojni oddelek. Vendar pa smo v našem vrtcu imeli vključene otroke s hudo motnjo v 

razvoju v rednem oddelku vrtca, ker razvojnega oddelka v našem vrtcu in v naši neposredni 

bližini ni. Takrat smo naredili izjemo in upoštevali željo staršev otroka. Večkrat se pojavi 

težava, ker je otrok vključen v vrtec, mi pa ne vemo, kako hudo motnjo v razvoju ima otrok, 

ker ne dobimo odločbe o usmeritvi otroka pred vključitvijo le-tega v vrtec. Tako so otroci s 

hudo motnjo v razvoju vključeni v redni oddelek, delavci nepripravljeni, težava se pojavi v 

sistematizaciji, pojavi se vprašanje, kam vključiti otroka … Menim, da bi moral vrtec dobiti 

odločbo o usmeritvi otroka pred vključitvijo otroka v vrtec, kajti starši opišejo eno, slika in 

razvoj otroka pa sta drugačna. 

Vrtci se srečujemo s to težavo, da ne vemo, kakšni otroci prihajajo k nam oz. so vpisani. Ko je 

otrok že vpisan in razporejen v skupino, strokovne delavke opazijo primanjkljaje v razvoju in 

v večini primerov na pobudo vrtca starši vložijo vlogo za usmerjanje otroka. 

3. Kakšno je vaše mnenje o razvojnih oddelkih v vrtcu? 

Menim, da če ima otrok težjo motnjo in če si starši to želijo, takrat je razvojni oddelke 

smiseln. Menim, da otroci s težjo motnjo niso primerni za vključitev v redne oddelke vrtca. 
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Letošnje leto želijo starši, da bi v našem vrtcu odprli razvojni oddelek. V vrtcu smo za to 

odprti in si želimo odpreti razvojni oddelek, vendar otroci nimajo odločb o usmeritvi, da bi 

vedeli, kakšno je stanje otroka in če je otrok primeren za vključitev v razvojni oddelek. 

Vsekakor pa moramo pridobiti tudi ustrezno dokumentacijo za odprtje takšnega oddelka. 

4. Ali bi želeli v vašem vrtcu imeti razvojni oddelek ali se bolj nagibate k vključitvi otrok 

s posebnimi potrebami v redne oddelke? 

Tukaj sem v dilemi. Včasih se zgodi, da starši ne želijo, da bi bil njihov otrok vključen v 

razvojni oddelek. Če je otrokova motnja lažja,  sem za to, da otrok ostane v rednem oddelku. 

Vsekakor pa sem mnenja, da otroka raje sprejmemo v vrtec, kot da gre v zavod. 

5. Ali vas lokalna skupnost – ustanovitelj podpira pri sprejemu otrok s posebnimi 

potrebami v vrtec? 

Financirajo nas redno, nikoli niso odrekli finančne pomoči, skratka sprejmejo situacijo, 

kakršna je. 

6. Ali vzgojitelje, pred sprejemom otroka s posebnimi potrebami v njegov oddelek, 

predhodno izobražujete glede na otrokovo motnjo? Se vam zdi to 

potrebno/pomembno? 

Izobraževanje se mi zdi obvezno. Menim, da je izobraževanje potrebno, vendar pa imamo 

problem glede financiranja izobraževanj; kljub vsemu izbiramo prioritete. 

V primeru odprtja razvojnega oddelka bi bila to prioriteta.  

7. Kako sodelujete s starši otrok s posebnimi potrebami? 

Sodelovanje s starši se začne že ob oddaji vloge za sprejem v vrtec, za kar je zadolžena 

socialna delavka vrtca. Njena naloga je, da pridobi potrebno dokumentacijo (odločbo o 

usmeritvi otroka), če je ta potrebna, uradne zaznamke glede otroka … Kadar je v dilemi o 

vključitvi otroka v vrtec ali če ima ta težjo motnjo v razvoju, o vključitvi v vrtec odločava 

skupaj in skupaj s starši poiščemo najboljšo rešitev. Seveda je v zvezi s tem veliko 

organizacijskega dela (ustrezen prostor, skupina, normativi, strokovni delavec, prehrana …). 

Ko je otrok vključen v vrtec, pa s starši sodelujemo preko formalnih in neformalnih oblik 

sodelovanja.  Starši otrok, ki imajo odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, pa 

imajo navadno trikrat letno sestanek s strokovno skupino, ki nudi otroku dodatno pomoč. 

8. Kakšno je vaše mnenje o predšolski zakonodaji, ki se nanaša na otroke s posebnimi 

potrebami? Bi želeli kaj spremeniti? 

Spremembe bi si želela pri vključevanju, predhodni usmeritvi otrok in hitrem pridobivanju 

odločb o usmeritvi. Tukaj bi poudarila tudi obvezno vključevanje otrok Romov v vrtec. 
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Vsekakor sem proti dodajanju zakonskih normativov, kot so +2 otroka občina, +5 otrok 

ravnatelj, in za ukinitev le-tega. 

Menim, da je v oddelki še vedno preveliko število otrok, če odšteješ samo 2 otroka ob 

vključitvi otroka s posebnimi potrebami ali pa niti tega ne. Jaz bi odštela 5 otrok manj, zaradi 

narave dela, varnosti, individualne pozornosti. Menim, da bi morali strokovni delavci 

prilagoditi normative otrok v oddelku glede na težo motnje otroka ali otrok v skupini. 

9. Kako ocenjujete finančno podporo države, občine glede vzgoje in izobraževanja otrok 

s posebnimi potrebami? 

Finančna podpora dosega višino, ki je zakonsko predpisana, kar spoštujejo/spoštujemo, 

vendar samo osnovno. 

10. Kako ocenjujete sodelovanje različnih služb na področju predšolske vzgoje, zdravstva 

in socialne ureditve glede skrbi za otroke s posebnimi potrebami? 

Kot prvo, bi Zavod za šolstvo, ki izdaja odločbe za otroke s posebnimi potrebami, moral biti 

usklajen z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport glede zakonodaje in samih 

postopkov. Z lokalnim zdravstvenim domom in predvsem z njihovo psihologinjo vrtec 

sodeluje odlično. Nekaj težav se občasno pojavi pri sodelovanju z razvojno ambulanto, zaradi 

nasprotujočih mnenj. Priporočamo, da bi strokovni delavci prišli otroka opazovat v vrtec, v 

skupino, ne pa da ga obravnavajo, ko je krajši čas pri njih, sam, in ne poznajo njegovega 

odzivanja v skupini sovrstnikov. S centrom za socialno delo zadnja tri leta zelo dobro 

sodelujemo. 

 

Priloga 2: INTERVJU Z MAMICO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI 

1. Kdaj ste prvič ugotovili, da je vaš otrok drugačen v razvoju od vrstnikov? 

Po epi krizi (epileptični napad, izguba zavesti), za njegov 1. rojstni dan. Do takrat je 

bil otrok dokaj zdrav, s slabim imunskim sistemom, presnovno motnjo. 

2. Kdo vam je to sporočil? 

Zdravniki in samo stanje otroka; ni mogel hoditi, poškodovan gibalni sistem. 

3. Kakšni so bili vaši prvi odzivi/občutki? 

Najprej si misliš, da se to tebi ne more zgoditi. Poskušaš zanikati. Upaš, da to ni res. 

Kriviš sebe in vse okoli sebe. V širši družini so nekateri sprejeli situacijo otroka, drugi 

ne. Tudi v vasi so bili nekateri zelo zadržani, drugi pa so otroka in družino sprejeli v 

situaciji, v kateri se je znašla. Bližnjo in širšo okolico je težil občutek bremena. 

Tudi v zdravstvu smo se srečevali z različnimi mnenji in občutki. Še najbolj odkriti so 

bili otroci,  ki povedo, kaj jih zanima, vprašajo in so direktni. 



   

133 

4. Kakšno je bilo predšolsko obdobje? 

- Vaši občutki? 

Zelo v redu se mi je zdelo, da je bil otrok sprejet v domačem okolju v vrtec. Zaupali smo v 

strokovnost strokovnih delavcev vrtca in brez večjih skrbi zaupali otroka v varstvo. Otrok je 

vrtec sprejel, prav tako delavce, čeprav so nam svetovali (zdravstvena stroka), da bo otrok 

imel težave: ne bo sprejemal novih oseb, otrok, motil ga bo hrup … 

- Otrokovo počutje? 

Otrok se je super počutil, ker je bil lepo sprejet. 

- Kako ste bili zadovoljni/nezadovoljni? 

Z večino stvari v vrtcu sem bila zadovoljna. Motilo me je le vsakoletno menjavanje kadra v 

oddelku otroka.  

- Ste  bili zadovoljni s strokovnim kadrom v vrtcu? Ste kaj pogrešali? 

V večini sem bila zadovoljna s strokovnim kadrom v vrtcu. Menim, da če bi imel vrtec 

razvojni oddelek, bi bili v njem usposobljeni delavci za delo z otroki s posebnimi potrebami.  

- Bi želeli svojega otroka vključiti v razvojni oddelek? 

Ne. Sem bolj za redni oddelek oziroma za prepletanje obeh. 

- Kako so na vas gledali drugi starši, so vas sprejeli, kakšen odnos ste imeli? 

Ne vem. To bi morali vprašat njih. Moj otrok je iz vrtca odhajal prej kot ostali otroci v 

skupini, tako da posebnih stikov z ostalimi starši nismo imeli. 

- Kako vam je pomagalo vodstvo vrtca? 

Vodstvo vrtca je prisluhnilo našim težavam in željam. Otroka so sprejeli v vrtec, mu 

omogočili pravico do spremljevalke, kljub temu da otrok ni imel odločbe o usmeritvi otrok s 

posebnimi potrebami. Ostal je v isti skupini kot ob sprejetju v vrtec in šel naprej z njo, skupaj 

s svojimi vrstniki.  

- Ali je vaša družina kaj pridobila s tem, da ste otroka lahko vključili v vrtec? 

Družina je pridobila ogromno. Otrok je lahko ostal v domačem okolju z družino. Skupaj smo 

preživeli popoldneve, vikende, kar bi bilo v primeru vključitve v zavod onemogočeno. Jaz 

(mati) sem lahko ostala zaposlena. Ne nazadnje tudi finančno, kajti s takšnim otrokom je tudi 

veliko stroškov (hrana, pripomočki, terapije, prevoz …). 

5. Kakšno je bilo vaše sodelovanje z vrtcem? Na kakšen način ste sodelovali? 

Pred vstopom in ob vstopu otroka v vrtec je bilo sodelovanje dobro, pozitivno. Sodelovala 

sem z ravnateljico, vzgojiteljico in socialno delavko. Pred vstopom in ob vstopu sta bila zame 

najbolj pomembna predstavitev in spoznavanje ter prilagajanje vrtcu družine, mene in otroka. 

Udeležila sem se tudi roditeljskega sestanka in individualnega pogovora pred vstopom v 
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vrtec. Skozi vso vrtčevsko dobo sem sodelovala z vsemi strokovnimi delavci vrtca. Največ 

sem sodelovala s spremljevalko otroka in vzgojiteljico. Največ pogovorov in sodelovanja je 

bilo ob prihodu v vrtec ali odhodu otroka domov. Govorilnih ur in drugih sodelovanj sem se 

udeleževala manjkrat, predvsem roditeljskih sestankov. Zame so bili najbolj pomembni 

vsakokratni sprotni pogovori, da je delo in varstvo otroka potekalo tekoče in nemoteno. 

6. Kaj bi spremenili na področju predšolske vzgoje, zdravstva in socialne ureditve glede 

skrbi za otroke s posebnimi potrebami? 

Na področju predšolske vzgoje se mi zdi najbolj sporna komisija za usmerjanje, ki je 

neživljenjska. Za otroka je pregled oziroma ocenjevanje zelo stresno in neprimerno: neznani 

prostor, ljudje … Menim, da bi morala komisija priti v otrokovo vsakdanje okolje – vrtec/šolo 

in oceniti njegovo realno stanje. Član komisije bi moral biti tudi nekdo iz vrtca/šole. Komisija 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami odstopa, ni usklajena oziroma ne upošteva 

zdravniškega mnenja. 

Moti me tudi postopek oddaje vloge na Zavodu za šolstvo in dolgotrajnost obravnavanja le-te. 

Sprašujem se, zakaj je diagnoza takšna, da ovira ostanek otroka v svoji družini. Zakaj otroku 

ne bi bilo dano, da je v domačem okolju? Soočili smo se s težavo oddaljenosti razvojnega 

oddelka, kajti ta je bil za nas predaleč, predvsem otrok ne bi prenesel vsakodnevne vožnje v 

40 km oddaljen kraj, zato smo to možnost izključili. Menim, da bi morali tudi vrtci v manjših 

mestih ali krajih imeti razvojni oddelek. 

Na področju zdravstva: oddaljenost zdravstvenih ustanov (razvojne ambulante, fizioterapije) 

za pomoč otrokom z razvojnim primanjkljajem so prenekatera težava staršev otrok s 

posebnimi potrebami. Zdravniška mnenja se zelo razlikujejo med seboj.  

Na področju socialnega varstva imam dobre izkušnje. Zadeve povezane s socialno ureditvijo 

so bile hitro urejene, povezane, sicer so sredstva nizka, a usklajena z zakonom. 

7. Kaj bi predlagali staršem predšolskih otrok s posebnimi potrebami? Kakšno 

popotnico/kakšen nasvet bi jim dali? 

Naj se borijo za svoje otroke, saj jih najbolj poznajo. Če otrok ostane v domačem okolju, je to 

zanj zelo dobrodošlo in dobro glede zdravstvenega, psihičnega, socialnega stanja in počutja. 

Menim, da mora biti takšen otrok vključen v vzgojo in izobraževanje in v širšo družbo. 

Predlagam švedski način vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojo in 

izobraževanje. Družba daje občutek, da so otroci s posebnimi potrebami invalidi, s katerimi 

bodo same težave v družbi in ji bodo škodili. Družba, država bi morala poskrbeti, da bi imeli 

starši občutek varnosti, pomoči, svetovanja, skratka širših pomoči. Starš spozna, koliko več 
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energije potrebuješ za sistem funkcioniranja države, ko se boriš za otroka s posebnimi 

potrebami. 

 

Priloga 3: INTERVJU Z ZDRAVNICO (PEDIATRINJO) RAZVOJNE AMBULANTE 

1. Kakšno je vaše mnenje o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec? 

Vsi otroci, tudi otroci posebnimi potrebami,  imajo pravico do vključitve v  vzgojno-

izobraževalne programe za predšolske otroke. Pred vključitvijo  je potrebno urediti pogoje, 

kar je s sedanjo zakonodajo omogočeno preko postopkov usmerjanja. Če so otroci vzgojno 

usmerjeni, se lahko razvijajo njihovi potenciali. Za tiste otroke, ki so na naši obravnavi, v naši 

ambulanti, predlagamo vključitev v vrtec. To je za otroke, ki jih obravnavamo v naši 

ambulanti, vendar pa niso vsi otroci, ki so drugačni, vodeni v naši ambulanti. Za otroke, ki so 

že vključeni v vrtce, je naloga vzgojiteljev, da prepoznajo  posebne potrebe otrok in v 

sodelovanju s svetovalnimi delavci   svetujejo staršem postopek usmerjanja. Vrtec mora 

omogočiti ustrezne pogoje otrokom s posebnimi potrebami, drugače je otrok vključen samo 

zaradi varstva. 

Menim pa, da naj bo otrok do 3. leta doma, zlasti otrok s posebnimi potrebami. Pred tem naj 

ima defektološko pomoč. Toda le redki zdravstveni domovi imajo defektologa. Da ne 

naredimo večje škode kot koristi, zaradi pomoči, ki je je otrok deležen v vrtcu, predlagamo 

vključitev otroka prej, pred 3. letom starosti. Program logopeda, fizioterapevta, psihologa … 

naj bi se izvajal 3-krat tedensko. V naši ambulanti mu lahko tak program omogočimo le 1-krat 

tedensko. 

2. Čemu ste bolj naklonjeni: vključitvi otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, 

razvojne oddelke ali zavode? 

Za predšolske otroke s posebnimi potrebami je predviden program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (inkluzija) in prilagojen program za 

predšolske otroke, ki se izvaja kod dnevni (v vrtcu) ali celodnevni program (v zavodih).  

Ustreznost programa je odvisna od motnje, ki jo otrok ima. 

Vsi otroci si zaslužijo biti med vrstniki, vendar so izjeme. Če je razvojna motnja prehuda, jih 

usmerjamo v razvojne oddelke. V zavode otroke usmerjamo v zadnjem času čim manj. Ko 

sem začela delati v razvojni ambulanti pred 18. leti in več, so starši želeli vključiti otroke v 

zavod zelo zgodaj, pri starosti enega leta, kasneje ne več. Verjetno je čas takšen in trend. 

Starši tudi otroke, ki so potrebni terapije zavoda, kjer mi zagovarjamo vključitev v zavod, 

puščajo doma v domači oskrbi, kjer jim ne morejo nuditi dovolj pomoči. Tudi v ambulanti ne 

moremo nuditi takšnim otrokom dovolj oziroma potrebnih terapiji, saj imamo v starosti od 0 
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do 12 let 24000 otrok v obravnavi, tako da izvedemo npr. le eno obravnavo logopeda na 

mesec na otroka, kar seveda ni nič. V pedagoških institucijah združimo to pomoč in je 

številčno večja. V zavodu je kader številčnejši,  terapije so različne, z različnih področji 

(hipoterapija, aroma terapija in ostale zdravstvene terapije), vendar ni vsakodnevnega stika s 

starši, je pa lahko večkrat na teden in ob koncu tedna – vikendih. 

3.  Kako po vašem mnenju vpliva ločitev otrok od družine, staršev na vse vpletene? 

Vpliv ločitve otrok od družine je zelo različen. Zelo dobro je, če je zavod blizu doma in imajo 

starši lahko vsakodnevne stike, lahko je otrok le vključen v zavod čez dan in živi doma skupaj 

s svojo družino. Žal pa zavodi ne morejo biti povsod v neposredni bližini otrokovega doma, 

zato se morajo nekateri otroci ločiti od staršev in jih ti obiskujejo po svojih zmožnostih v 

zavodu.  

Glavno besedo odločanja in vključitve otroka v zavod imajo starši. Kar je za eno družino 

dobro, za drugo ni. Sama nisem za enake možnosti, ampak za individualni pristop. 

Zelo dobro bi bilo, če bi imeli zavodi – centri mobilne službe, ki bi hodile po terenu in 

pomagale otrokom, ki so doma v oddaljenih krajih. Toda inkluzija je dolgotrajen proces, ki se 

razvija iz leta v leto. Pred leti smo poznali razvrščanje otrok, od leta 2010 pa imamo 

usmerjanje otrok, kar je čisto drugo. Trenutno je veliko pripomb in zmešnjave, vendar pa 

mislim, da se bo s časoma poleglo v slovenski model. 

- Ali poznate, kakšen primer, ko je bil otrok ločen od družine in bil vključen v 

zavod? 

Spomnim se primera, ko je bil otrok nameščen v zavod v predšolskem obdobju. Na začetku 

vključitve so starši vzdrževali stike, s časom pa vse manj. Šlo je za težke primere. Poznam kar 

nekaj primerov, ko so se stiki popolnoma pretrgali. Otroci so postajali zavodski otroci. V 

nekaterih primerih so bili starši starejši in so kasneje umrli. Obiskovali so jih sorojenci, 

vendar so se stiki slabšali, ali pa sploh niso imeli sorodnikov. 

- Ali ste se že srečali s situacijo, ko starši niso želeli vključiti otroka v zavod in so 

ga vključili v vrtec v bližini doma? 

Velikokrat se srečujemo s takšno situacijo in tudi trenutno so takšne.  Otrok sodi v družino. 

Vsako ločevanje je nujno zlo, ki mu se  v določenih primerih ni možno izogniti. Gre za težke 

zdravstvene primere, ko se otrok dolgotrajno zdravi v specialni bolnišnici ali pa se ga namesti 

v zavod. Včasih je takih primerov bilo več. Danes se vse več družin odloča otroka 

imeti  doma. Poznam primere, kjer mame doma negujejo otroka, ki je vezan na  aparate za 

dihanje in hranjenje. Včasih pa so hudi zdravstveni primeri na željo staršev vključeni v 

posebne programe dnevnega varstva zavodov ali celo v vrtcev. 
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Otroci s hudimi težavami v razvoju so doma, kajti niso primerni za vključitev. Včasih so bili 

takšni otroci hospitalizirani. V današnjem času so mame prevzele medicinsko delo. 

Občudujem jih, vendar pa opažam, da družine propadajo, sorojenci so prikrajšani, partnerji se 

razhajajo. Poskušajo z dnevnimi varstvi, vendar v vseh primerih ne pride to v poštev. Če so 

otroci na respiratorju, ne morejo biti vključeni v oblike varstva – v vrtec. V zadnjem času je 

vse več staršev, ki rešujejo svojo ali družinsko socialno stisko kot negovalci svojega otroka. 

Starši imajo možnost vključitve otroka v zavod, ustrezno institucijo do 14 dni na leto, kjer se 

otroku nudi različna strokovna pomoč, vendar se starši ne odločajo za to in ne vključujejo 

otroka v takšne programe. Vse je žal povezano s stroški in denarjem. Žal mi je, da otroci 

nimajo enakomernih možnosti za pomoč oziroma terapije, ki jih nudijo tudi društva, zaradi 

finančnih težav. 

Starši so zadnji pri odločanju o vključitvi otroka v vrtec, ustanove, njihova beseda je glavna, 

oni se odločijo sami, čeprav smo mi v razvojni ambulanti mnenja, da bi bila vključitev v 

zavod za otroka boljša. Prisilne odstranitve otroka od staršev ni. 

4. Današnja politika vzgoje in izobraževanja je usmerjena v inkluzijo vseh otrok. 

Kako vi gledate na to? 

Ja, če se mu zagotovijo pogoji. Apriori je dobro, da ostane v domačem okolju. Vendar pa 

otrok velikokrat od vključitve nima ničesar, ker je v oddelkih preveliko število otrok, lahko je 

nevaren za ostale otroke (odvisno od njegove motnje), neustrezni spremljevalci (laične osebe, 

ker zakonodaja to dopušča, veliko boljše bi bilo imeti strokovno osebo za spremljevalca, 

takega, ki bi znal delati z otrokom na pravi način), neprimeren strokovni delavec (primanjkuje 

kadra iz področja specialne pedagogike (defektologov, logopedov), fizioterapije, psihologov 

…). Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  zagotavlja enake možnosti za vse 

otroke in individualizacijo programov. Izvajalci programov  so različne inštitucije oziroma 

zavodi. 

Vključevanje v vzgojo in izobraževanje je dobro za otroke in starše. Ko bomo imeli več 

financ, da bomo zagotavljali vse to, bo mogoče to steklo v pravo smer. Še vedno pa bodo 

otroci, ki ne bodo mogli biti vključeni (npr.: na aparatih, okuženi z mrso …, za katere 

vključitev v vrtec ni možna). Inkluzija  vseh otrok ni možna, saj otroci s hudimi motnjami v 

razvoju potrebujejo posebne pogoje, ki jih ni možno zagotoviti v večinskih vrtcih in šolah. 

5. Kako ocenjujete delo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami? 

Sama sem članica komisije. Nimam uvida v delo komisij za usmerjanje, razen  dela tiste 

komisije, katere sem član. Komisija dela na osnovi veljavne zakonodaje. Mislim, da korektno. 

Ne glede na to, da je zdravstvo vpleteno, mislim, da bi moralo biti bolj vključeno in 
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organizirano avtonomno šolstvo/vrtci, v sodelovanju preko izvidov in mnenj drugih. Komisije 

imamo 2-3 na mesec, odvisno od prošenj.  

6. Kakšno je vaše sodelovanje z vrtci? 

Odlično. Na začetku, ob odprtju razvojne ambulante, smo se povezali. Vsi strokovni delavci v 

vrtcu, ki delajo z otrokom, vedo, da dobijo informacije o otroku pri nas, če se seveda starši s 

tem strinjajo. Strokovni delavci razvojne ambulante obiskujemo vrtce. Če ima otrok težjo 

motnjo, se na sestankih v naši ambulanti dobivamo tudi z vzgojitelji otroka v vrtcu. V vrtcih 

opažamo pomanjkanje ustreznega kadra. V razvojne oddelke vrtca hodimo redno na obisk. 

Delovni terapevt pregleda pripomočke v razvojnem oddelku, predvsem gibalno oviranih 

otrok. Tudi redne oddelke, kamor je vključen otrok z gibalno oviranostjo, redno obiščemo. 

Sodelujemo in se pogovarjamo po telefonu, sestankih. Pedagoška stroka mora sodelovati z 

medicinsko, da lahko oboji nudimo ustrezno pomoč otroku. 

Strokovni delavci v vrtcu morajo sami opaziti otrokove težave v razvoju oziroma tako 

imenovane otroke s posebnimi potrebami. Kajti otrok, ki ne pridejo na pregled ali obravnavo 

v našo ambulanto,  mi ne evidentiramo. Vendar opozarjam, naj strokovni delavci v vrtcu ne 

označijo otroka prehitro. Znotraj vrtca, tima, naj otroka najprej obravnavajo in opazujejo. Če 

tim ugotovi, da ima otrok posebne potrebe, naj stopi v stik z ustreznimi službami. Regijska 

razvojna ambulanta naj bi imela regijski pregled nad ustanovami, ki vključujejo otroke z 

motnjo v razvoju in na otroke same. 

- Katera je najbolj pogosta motnja v razvoju otrok? 

Največ otrok je opredeljenih z govorno-jezikovno motnjo, sledijo pa mešane specifične blage 

motnje v razvoju, ki se v šolskem obdobju kažejo kot primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Težava je, če ima otrok učne težave v predšolskem obdobju, kajti zato ni ustreznega 

poimenovanja v predšolski dobi. 

7. Menite, da so strokovni delavci v vrtcu dovolj usposobljeni za delo z otroki s 

posebnimi potrebami? 

Nisem kompetentna, da ocenjujem strokovne delavce vrtcev. Na osnovi kontaktov, ki jih 

imam, ocenjujem, da jim manjka informacij o vplivu zdravstvenega stanja otrok na razvoj. 

Zato imamo timske sestanke, na katerih se različni profili povezujejo. Strokovnim delavcem v 

vrtcu manjka znanja z zdravstvenega področja. Potrebujejo razlage. Nisem mnenja, da je 

njihov izobraževalni program slab, kajti vsega se ne moreš naučiti v okviru enega 

izobraževalnega programa. Medicinskega znanja se vzgojitelji ne naučijo v šoli, to so različni 

pogoji, ki se jih naučiš sproti v dani situaciji. Menim, da ne potrebujejo vsi vsega znanja. 
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Sodelujejo naj s terapevti. Povezovanje mora biti usklajeno. Sicer pa se strokovni delavci 

vrtca na tem področju izobražujejo v okviru svoje stroke. 

Menim in opažam, da ni povezave med medicinskimi, pedagoškimi in socialnimi zadevami: 

kdo je odgovoren za takega otroka. Ni povezave med strokami. Dodatek za nego ima socialna 

služba. Šolstvo ga ne obravnava. V okviru socialne stroke je otrok zmerno prizadet, v šolstvu 

pa je lažje prizadet. Bolj bi moralo biti usklajeno. Vse strokovne službe stremijo k zaščiti 

podatkov. Sprašujem se, zakaj? Če je dobro za otroka, da so različne službe obveščene o 

njegovem stanju, prizadetosti, motnji v razvoju, zakaj ne bi razpolagale s podatki, seveda v 

dobro otroka. Osebni zdravnik otroka ni seznanjen o usmeritvi otroka. Predvsem psihične 

težave otroka bi morale biti bolj dostopne vsem strokovnjakom različnih strok. Že samo 

poimenovanje se razlikuje po različnih strokah: v zdravstvu uporabljamo izraz otroci s 

težavami v razvoju, v šolstvu pa otroci s posebnimi potrebami. Sprašujem se, ali nimamo vsi 

posebnih potreb. 

- Kaj pa starši otrok s posebnimi potrebami? 

V naši družbi, državi ni zagotovljene pomoči za starše otrok s posebnimi potrebami, ki se 

srečujejo z velikimi težavami in stiskami. Ni psihologa, ki bi staršem pomagal. Zdravstvo ga 

ne zagotavlja, morali bi se povezati s socialno stroko, ki bi jim nudila pomoč. 

Starši otrok s posebnimi potrebami bi v okviru zgodnje obravnave otrok morali biti deležni 

posebne pomoči usposobljenih strokovnih delavcev. V razvojnih ambulant jim nudimo  napol 

laično pomoč, saj nimamo ustreznega kadra (psihologi, socialni delavci in drugi terapevti), ki 

bi se ukvarjali z njimi. 

Nekoliko je boljše v šolah in vrtcih, ki imajo svetovalno službo ustreznega profila ( psihologi, 

socialni delavci, pedagogi …). 

 

Priloga 4: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem Petra Pezdirc Stopar, absolventka na podiplomskem magistrskem študiju predšolske 

vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu magistrskega dela želim raziskati 

INKLUZIVNO NARAVNANOST V VRTCU. Vljudno Vas prosim, da izpolnite vprašalnik, 

ki je anonimen. Vaši podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za iskrenost 

pri vprašanjih in sodelovanje se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem! 

 

1. Spol: a) moški            b) ženski 
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2. V katero starostno skupino sodite? 

a) do 20 let                                 d) 41-50 let 

b) 21-30 let                               e) 51 let in več 

c) 31-40 let 

3. Koliko let že opravljate delo v vrtcu? 

a) 0-5 let                                       e) 21-25 let 

b) 6-10 let                                     f) 26-30 let 

c) 11-15 let                                   g) 31-35 let 

d) 16-20 let                                   h) 36 let in več 

4. Delovno mesto, na katerem ste zaposleni: 

a) vzgojitelj                                                      c) spremljevalec otroka s posebnimi potrebami 

b) pomočnik vzgojitelja                                   d) drugo 

5. Kakšna je vaša izobrazba?  

a) srednja vzgojiteljska šola 

b) druga srednja šola in opravljena prekvalifikacija za pomočnika vzgojitelja 

c) višja (2-letna) izobrazba (vzgojitelj predšolskih otrok) 

d) visoka (3-letna) strokovna izobrazba (predšolska vzgoja) 

e) drugo 

5. Vaš strokovni naziv: 

a) brez naziva              b) mentor                c) svetovalec               d) svetnik 

6. Zaposleni ste v vrtcu, ki se nahaja v: 

a) vasi                 b) manjšem kraju         c) manjšem mestu         d) večjem mestu 

7. Vrtec, v katerem ste zaposleni je: 

a) javni vrtec                           b) zasebni vrtec 
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8. Ali ste se že srečali s pojmom ali konceptom inkluzija oziroma inkluzivna vzgoja in 

izobraževanje? 

a) da                                 b) ne 

9. Kako sta vam poznana naslednja koncepta? 

 ga ne 

poznam 

malo ga 

poznam 

deloma ga 

poznam 

dobro ga 

poznam 

zelo dobro 

ga poznam 

integracija 

otrok s 

posebnimi 

potrebami 

     

inkluzija v 

vzgoji in 

izobraževanju 

     

 

10. Prosim, če napišete, kako razumete koncepta: 

a) integracija otrok s posebnimi potrebami 

b) inkluzija v vzgoji in izobraževanju 

11. Ali ste imeli v svoji skupini že vključene otroke s posebnimi potrebami? 

a) da                              b) ne 

12. Opredelite motnjo otrok, vključenih v vaš oddelek: 

a) slepi in slabovidni                                              e) otroci z motnjo v duševnem razvoju 

b) gluhi in naglušni                                                f) otroci avtisti 

c) gibalno ovirani                                                   g) drugo: ______________ 

d) otroci z govorno-jezikovno motnjo 

13. Koliko otrok s posebnimi potrebami ste imeli največ (istočasno) vključenih v en (isti) 

oddelek? 

a) 1                         b) 2                 c) 3                        d) 4 in več 

14. Ali ste se pred vključitvijo otrok s posebnimi potrebami v vaš oddelek na to 

pripravili, dodatno izobraževali? 

a) da                                 b) ne 
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15. Se vam zdi predhodno izobraževanje potrebno? 

a) da                                      b) ne 

16. Katerih izobraževanj si želite/jih potrebujete? 

a) s področja predšolske vzgoje, kurikula 

b) s področja inkluzivne vzgoje 

c) s področja specialne pedagogike 

d) s področja komunikacije, socialnih veščin 

e) s področja medicine, klinične psihologije, psihiatrije 

f) s področja pravilnikov/zakonodajnih ureditev predšolskega področja 

g) o izkušnjah vzgojiteljic glede dobre prakse pri inkluziji otrok 

h) drugo:_________________ 

17. Ali so imeli otroci ob vstopu v vrtec/vaš oddelek odločbo o usmeritvi otroka s 

posebnimi potrebami? 

a) da                        b) ne             c) drugo 

18. Ali ima vključeni otrok s posebnimi potrebami spremljevalca? 

a) da                        b) ne             c) drugo 

19. Ali ima vključeni otrok s posebnimi potrebami individualno pomoč drugega 

strokovnega delavca? 

a) da                               b) ne                  c) Koliko ur?_____________ 

20. Kako bi ocenili vaše poznavanje zakonodaje in usmeritvene politike v zvezi z otroki s 

posebnimi potrebami? 

a) nezadostno                                   b) slabo poznam                                 c) srednje poznam        

d) dobro poznam                              e) zelo dobro poznam 

21. Kakšno je vaše zaupanje v lastno strokovnost pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami? 

a) zelo nizko         b) nizko         c) srednje         d) visoko         e) zelo visoko 

22. Naslednje trditve se nanašajo na inkluzivno vzgojo in izobraževanje. Prosim, če pri 

vsaki trditvi označite eno trditev, ki najbolj sovpada z vašim stališčem.  
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 se nikakor 

ne strinjam 

se ne 

strinjam 

se strinjam se 

popolnoma 

strinjam 

Skrbi me, da drugi otroci v vrtcu ne 

bodo sprejemali vrstnikov s 

posebnimi potrebami. 

    

Skrbi me, da je težko nameniti 

ustrezno pozornost vsem otrokom v 

inkluzivnem oddelku vrtca 

    

Skrbi me, da bi bilo zame bolj 

stresno, če bi imel v oddelku otroka 

s posebnimi potrebami. 

    

Otroci s kakršnokoli motnjo bi 

morali biti v rednih oddelkih. 

    

Menim, da bi oddelki, v katerih je 

vključen otrok s posebnimi 

potrebami, morali imeti znižan 

normativ in olajšave, dodatno 

pomoč pri delu. 

    

V svoj oddelek ne bi mogel sprejeti 

otroka s posebnimi potrebami. 

    

Usposobljen sem za oblikovanje 

prilagoditev in ciljev v 

individualiziranem programu. 

    

Otroka z motečim vedenjem znam 

pomiriti. 

    

Sodelujem z ostalimi delavci vrtca.     

Pri pripravi individualiziranega 

programa dobro sodelujem z 

ostalimi delavci vrtca in starši. 

    

Skrbi me, da bom preobremenjen, 

če bom imel v oddelku otroka s 

posebnimi potrebami. 

    

Prostor igralnice mora biti 

prilagojen otroku s posebnimi 

potrebami. 

    

Na različnost gledam kot na bogat 

vir podpore igri, učenju, 

sodelovanju in ne kot na problem. 

    

V vrtcu mora biti večji poudarek na 

cenjenju različnosti kot na 

usklajevanju s t. i. "normalnostjo." 

    

Izključevanje razumem kot odraz 

omejitvene politike in stališč vrtca. 

    

Izključevanje razumem kot odraz 

negativne usmerjenosti strokovnih 

delavcev vrtca. 

    

Menim, da je prav, da se v vrtec     
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sprejme vse otroke, ne glede na 

njihovo poreklo, dosežke ali 

oviranost. 

Pri stiku z ljudmi, ki pripadajo 

drugi kulturi, sem navadno 

previden. 

    

Za otroka priseljencev je najbolj 

koristno, da v vrtcu uporablja 

slovenski jezik. 

    

Za otroka priseljencev je najbolj 

koristno, da tudi v domačem okolju 

uporablja slovenski jezik. 

    

Pomembno se mi zdi, kateri materni 

jezik govorijo otroci v mojem 

oddelku. 

    

Menim, da bi otroci, katerih materni 

jezik ni slovenščina, potrebovali 

pomoč (prevajalca) pri vključitvi v 

skupino in vrtec. 

    

Pomembno se mi zdi, kateri 

veroizpovedi pripadajo otroci v 

mojem oddelku. 

    

Pomembno se mi zdi, kateri etnični 

skupini pripadajo otroci v mojem 

oddelku. 

    

Menim, da je v Kurikulum za vrtce 

dovolj usmerjenih ciljev in 

dejavnosti, ki upoštevajo in 

vključujejo depriviligirane skupine 

otrok v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu. 

    

Menim, da slovenski vrtci 

spoštujejo različnost med otroki. 

    

Pri svojem delu imam podporo 

vodstva vrtca. 

    

Strinjam se, da imam dovolj znanja 

za izvajanje inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja. 

    

Menim, da je vrtec, v katerem sem 

zaposlen, inkluzivno naravnan. 

    

 

23. Ali bi želeli v zvezi z anketnim vprašalnikom še kaj dodati, povedati, sporočiti? 

___________________________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 5: PREGLEDNICE 

 

Preglednica 4: Opisne statistike za spremenljivko srečanje s pojmom oziroma konceptom inkluzivna vzgoja in 

izobraževanje 

N = 100 

skupaj 100 

manjkajoči 0 

Srednja vrednost 1,29 

Mediana 1,00 

Standardni odklon 0,456 

Koeficient asimetrije 0,940 

Standardna napaka asimetrije 0,241 

Koeficient sploščenosti -1,140 

Standardna napaka koeficienta sploščenosti 0,478 

Najnižja vrednost 1 

Najvišja vrednost 2 

 

Preglednica 5: Opisna statistika za spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta integracija otrok s posebnimi 

potrebami in poznavanje pojma oz. koncepta inkluzivna vzgoja in izobraževanje 

 

 

Poznavanje pojma 

oz. koncepta 

integracija otrok s 

posebnimi 

potrebami 

Poznavanje pojma 

oz. koncepta 

inkluzivna vzgoja 

in izobraževanje 

N = 100 veljavni 98 99 

 manjkajoči 2 1 

 Srednja vrednost 3,80 2,74 

 Mediana 4,00 3,00 

 Standardni odklon 0,919 1,258 

 Koeficient asimetrije -0,800 -0,115 

 Standardna napaka asimetrije 0,244 0,243 

 Koeficient sploščenosti 0,675 -1,215 

 Standardna napaka koeficienta    sploščenosti 0,483 0,481 

 Najnižja vrednost 1 1 

 Najvišja vrednost 5 5 
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Preglednica 6: Opisna statistika poznavanja strokovnih delavcev vrtcev koncepta inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja ter integracije otrok s posebnimi potrebami 

N = 100 Poznavanje koncepta inkluzivna vzgoja 

in izobraževanje 

Poznavanje koncepta integracija otrok 

s posebnimi potrebami 

f f (%) f f (%) 

Ga ne poznam 25 25,0 2 2,0 

Malo ga poznam 14 14,0 7 7,0 

Deloma ga poznam 27 27,0 20 20,0 

Dobro ga poznam 28 28,0 49 49,0 

Zelo dobro ga poznam 5 5,0 20 20,0 

 Skupaj 99 99,0 98 98,0 

Manjkajoči 1 1,0 2 2,0 

Skupaj 100 100,0 100 100,0 

 

Preglednica 7: Opisna statistika za spremenljivko poznavanje pojma oz. koncepta inkluzivna vzgoja in 

izobraževanje  glede na delovno mesto 

 
N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 %  interval 

zaupanja razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Najmanjša 

vrednost 

 

Najvišja 

vrednost 

Vzgojitelj 67 2,90 1,182 0,144 2,61 3,18 1 
5 

Pomočnik vzgojitelja 25 1,96 0,935 0,187 1,57 2,35 1 4 

Spremljevalec otroka s 

posebnimi potrebami 
1 1,00 . . . . 1 1 

Drugo 6 4,50 0,837 0,342 3,62 5,38 3 5 

Skupaj 99 2,74 1,258 0,126 2,49 2,99 1 5 

 
Preglednica 8: Test homogenosti variance za spremenljivko poznavanje pojma oz. koncepta inkluzija v vzgoji in 

izobraževanju  glede na delovno mesto 

Levenov test df1 df2 p 

1,598a 2 95 0,208 
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Preglednica 9: Enosmerna analiza variance (anova) za spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta inkluzivna 

vzgoja in izobraževanje in  delovno mesto 

 
Vsota kvadrantov df Srednja vrednost F p 

 
     

Med skupinami 38,443 3 12,814 10,429 0,000 

Znotraj skupin 116,729 95 1,229 
  

Skupaj 155,172 98 
   

 
Preglednica 10: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami za spremenljivki poznavanje pojma oz. 

koncepta inkluzivna vzgoja in izobraževanje  in delovna doba 

(I) Delovna doba v vrtcu 

(J) delovna doba v 

vrtcu 

Razlika 

povprečnih 

vrednosti 

 (I-J) 

Standardna 

napaka p 

95 % interval zaupanja 

razlik 

Spodnja meja Zgornja meja 

0-5 let 6-10 let 0,266 0,417 1,000 -1,08 1,61 

11-15 let 0,722 0,422 1,000 -0,64 2,08 

16-20 let -0,069 0,538 1,000 -1,80 1,66 

21-25 let 0,056 0,538 1,000 -1,68 1,79 

26-30 let 0,611 0,517 1,000 -1,05 2,28 

31-35 let 0,639 0,472 1,000 -0,88 2,16 

36 let in več 0,056 0,564 1,000 -1,76 1,87 

6-10 let 0-5 let -0,266 0,417 1,000 -1,61 1,08 

11-15 let 0,456 0,417 1,000 -0,89 1,80 

16-20 let -0,336 0,534 1,000 -2,05 1,38 

21-25 let -0,211 0,534 1,000 -1,93 1,51 

26-30 let 0,345 0,513 1,000 -1,31 2,00 

31-35 let 0,373 0,467 1,000 -1,13 1,88 

36 let in več -0,211 0,560 1,000 -2,01 1,59 

11-15 let 0-5 let -0,722 0,422 1,000 -2,08 0,64 

6-10 let -0,456 0,417 1,000 -1,80 0,89 

16-20 let -0,792 0,538 1,000 -2,52 0,94 

21-25 let -0,667 0,538 1,000 -2,40 1,07 

26-30 let -0,111 0,517 1,000 -1,78 1,55 

31-35 let -0,083 0,472 1,000 -1,60 1,44 

36 let in več -0,667 0,564 1,000 -2,48 1,15 

16-20 let 0-5 let 0,069 0,538 1,000 -1,66 1,80 

6-10 let 0,336 0,534 1,000 -1,38 2,05 

11-15 let 0,792 0,538 1,000 -0,94 2,52 

21-25 let 0,125 0,634 1,000 -1,91 2,16 
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26-30 let 0,681 0,616 1,000 -1,30 2,66 

31-35 let 0,708 0,578 1,000 -1,15 2,57 

36 let in več 0,125 0,656 1,000 -1,99 2,24 

21-25 let 0-5 let -0,056 0,538 1,000 -1,79 1,68 

6-10 let 0,211 0,534 1,000 -1,51 1,93 

11-15 let 0,667 0,538 1,000 -1,07 2,40 

16-20 let -0,125 0,634 1,000 -2,16 1,910 

26-30 let 0,556 0,616 1,000 -1,43 2,54 

31-35 let 0,583 0,578 1,000 -1,28 2,44 

36 let in več 0,000 0,656 1,000 -2,11 2,11 

26-30 let 0-5 let -0,611 0,517 1,000 -2,28 1,05 

6-10 let -0,345 0,513 1,000 -2,00 1,31 

11-15 let 0,111 0,517 1,000 -1,55 1,78 

16-20 let -0,681 0,616 1,000 -2,66 1,30 

21-25 let -0,556 0,616 1,000 -2,54 1,43 

31-35 let 0,028 0,559 1,000 -1,77 1,83 

36 let in več -0,556 0,639 1,000 -2,61 1,50 

31-35 let 0-5 let -0,639 0,472 1,000 -2,16 ,88 

6-10 let -0,373 0,467 1,000 -1,88 1,13 

11-15 let 0,083 0,472 1,000 -1,44 1,60 

16-20 let -0,708 0,578 1,000 -2,57 1,15 

21-25 let -0,583 0,578 1,000 -2,44 1,28 

26-30 let -0,028 0,559 1,000 -1,83 1,77 

36 let in več -0,583 0,603 1,000 -2,52 1,36 

36 let in več 0-5 let -0,056 0,564 1,000 -1,87 1,76 

6-10 let 0,211 0,560 1,000 -1,59 2,01 

11-15 let 0,667 0,564 1,000 -1,15 2,48 

16-20 let -0,125 0,656 1,000 -2,24 1,99 

21-25 let 0,000 0,656 1,000 -2,11 2,11 

26-30 let 0,556 0,639 1,000 -1,50 2,61 

31-35 let 0,583 0,603 1,000 -1,36 2,52 
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Preglednica 11: Opisne statistike za spremenljivko poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi 

potrebami glede na delovno mesto 

 
N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Vzgojitelj 66 3,91 0,907 0,112 3,69 4,13 
1 5 

Pomočnik 

vzgojitelja 
25 3,32 0,802 0,160 2,99 3,65 2 5 

Spremljevalec 

otroka s 

posebnimi 

potrebami 

1 3,00 . . . . 3 3 

Drugo 6 4,67 0,516 0,211 4,12 5,21 4 5 

Skupaj 98 3,80 0,919 0,093 3,61 3,98 1 5 

 
Preglednica 12: Test homogenosti variance za spremenljivko poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s 

posebnimi potrebami glede na delovno mesto 

Levenov test df1 df2 p 

0,403a 2 94 0,669 

 

Preglednica 13: Enosmerna analiza variance (anova) za spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta integracije 

otrok s posebnimi potrebami in delovno mesto 

 
Vsota kvadrantov df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 11,690 3 3,897 5,216 0,002 

Znotraj skupin 70,228 94 0,747 
  

Skupaj 81,918 97 
   

 
Preglednica 14: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami za spremenljivki poznavanje pojma oz. 

koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in delovno dobo 

(I) Delovna doba v 

vrtcu 

(J) Delovna doba v 

vrtcu 

Razlika 

povprečnih 

vrednosti 

 (I-J) 

Standardna 

napaka p 

95 % interval zaupanja 

razlik 

Spodnja meja Zgornja meja 

0-5 let 6-10 let -0,500 0,304 1,000 -1,48 0,48 

11-15 let -0,333 0,308 1,000 -1,33 0,66 

16-20 let -0,500 0,393 1,000 -1,76 0,76 

21-25 let -0,071 0,412 1,000 -1,40 1,25 

26-30 let 0,056 0,377 1,000 -1,16 1,27 
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31-35 let -0,500 0,345 1,000 -1,61 0,61 

36 let in več -0,500 0,412 1,000 -1,83 0,83 

6-10 let 0-5 let 0,500 0,304 1,000 -,48 1,48 

11-15 let 0,167 0,304 1,000 -,81 1,15 

16-20 let 0,000 0,390 1,000 -1,25 1,25 

21-25 let 0,429 0,409 1,000 -,89 1,74 

26-30 let 0,556 0,374 1,000 -,65 1,76 

31-35 let 0,000 0,341 1,000 -1,10 1,10 

36 let in več 0,000 0,409 1,000 -1,32 1,32 

11-15 let 0-5 let 0,333 0,308 1,000 -,66 1,33 

6-10 let -0,167 0,304 1,000 -1,15 0,81 

16-20 let -0,167 0,393 1,000 -1,43 1,10 

21-25 let 0,262 0,412 1,000 -1,06 1,59 

26-30 let 0,389 0,377 1,000 -,83 1,60 

31-35 let -0,167 0,345 1,000 -1,28 0,94 

36 let in več -0,167 0,412 1,000 -1,49 1,16 

16-20 let 0-5 let 0,500 0,393 1,000 -,76 1,76 

6-10 let 0,000 0,390 1,000 -1,25 1,25 

11-15 let 0,167 0,393 1,000 -1,10 1,43 

21-25 let 0,429 0,479 1,000 -1,11 1,97 

26-30 let 0,556 0,449 1,000 -,89 2,00 

31-35 let 0,000 0,422 1,000 -1,36 1,36 

36 let in več 0,000 0,479 1,000 -1,54 1,54 

21-25 let 0-5 let 0,071 0,412 1,000 -1,25 1,40 

6-10 let -0,429 0,409 1,000 -1,74 0,89 

11-15 let -0,262 0,412 1,000 -1,59 1,06 

16-20 let -0,429 0,479 1,000 -1,97 1,11 

26-30 let 0,127 0,466 1,000 -1,37 1,63 

31-35 let -0,429 0,440 1,000 -1,84 0,99 

36 let in več -0,429 0,494 1,000 -2,02 1,16 

26-30 let 0-5 let -0,056 0,377 1,000 -1,27 1,16 

6-10 let -0,556 0,374 1,000 -1,76 0,65 

11-15 let -0,389 0,377 1,000 -1,60 0,83 

16-20 let -0,556 0,449 1,000 -2,00 0,89 

21-25 let -0,127 0,466 1,000 -1,63 1,37 

31-35 let -0,556 0,408 1,000 -1,87 0,76 

36 let in več -0,556 0,466 1,000 -2,06 0,94 

31-35 let 0-5 let 0,500 0,345 1,000 -0,61 1,61 

6-10 let 0,000 0,341 1,000 -1,10 1,10 

11-15 let 0,167 0,345 1,000 -0,94 1,28 

16-20 let 0,000 0,422 1,000 -1,36 1,36 
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21- 25 let 0,429 0,440 1,000 -0,99 1,84 

26-30 let 0,556 0,408 1,000 -0,76 1,87 

36 let in več 0,000 0,440 1,000 -1,42 1,42 

36 let in več 0-5 let 0,500 0,412 1,000 -0,83 1,83 

6-10 let 0,000 0,409 1,000 -1,32 1,32 

11-15 let 0,167 0,412 1,000 -1,16 1,49 

16-20 let 0,000 0,479 1,000 -1,54 1,54 

21-25 let 0,429 0,494 1,000 -1,16 2,02 

26-30 let 0,556 0,466 1,000 -0,94 2,06 

31-35 let 0,000 0,440 1,000 -1,42 1,42 

 

Preglednica 15: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in 

delovna doba 

 

Koliko let že opravljate delo v vrtcu? 

Skupaj 

0-5 

let 

6–10 

let 

11-15 

let 

16-20 

let 

21-25 

let 

26-30 

let 

31-35 

let 

36 let 

in več 

Poznavanje 

pojma oz. 

koncepta 

inkluzivna vzgoja 

in izobraževanje 

ga ne poznam 0 5 6 0 3 3 6 
2 

25 

malo ga poznam 6 1 3 2 0 2 0 0 14 

deloma ga 

poznam 
7 6 6 3 0 2 1 2 27 

dobro ga poznam 3 7 3 3 4 1 5 2 28 

zelo dobro ga 

poznam 
2 0 0 0 1 1 0 1 5 

Skupaj 18 19 18 8 8 9 12 7 99 

 

Preglednica 16: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama: poznavanje 

pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in delovna doba 

 Vrednosti df p 

Pearsonov koeficient korelacije 39,221a 28 0,077 

Likelihood Ratio 52,175 28 0,004 

Linear-by-Linear Association 0,454 1 0,501 

N veljavnih vrednosti 99 
  

 
Preglednica 17: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji 

in izobraževanju in delovna doba 

Poznavanje inkluzije 
Vrednost p 

Delovno mesto Phi 0,629 0,077 

Cramer V 0,315 0,077 

N veljavnih vrednosti 99 
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Preglednica 18: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in 

delovno mesto 

 

Delovno mesto, na katerem ste zaposleni: 

Skupaj Vzgojitelj 

Pomočnik 

vzgojitelja 

Spremljevalec 

otroka s PP 
Drugo 

Poznavanje pojma oz. 

koncepta  inkluzivna 

vzgoja in 

izobraževanje 

ga ne poznam 14 10 1 0 25 

malo ga poznam 7 7 0 0 14 

deloma ga poznam 19 7 0 1 27 

dobro ga poznam 26 1 0 1 28 

zelo dobro ga poznam 1 0 0 4 5 

Skupaj  67 25 1 6 99 

 

Preglednica 19: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in delovno mesto 

 Vrednost df p 

Pearson Chi-Square 68,470a 12 0,000 

Likelihood Ratio 42,523 12 0,000 

Linear-by-Linear Association 0,785 1 0,376 

N veljavnih vrednosti 99 
  

 
Preglednica 20: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji 

in izobraževanju in delovno mesto 

Poznavanje inkluzije Vrednost p 

Delovno mesto Phi 0,832 0,000 

Cramer V 0,480 0,000 

N veljavnih vrednosti 99 
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Preglednica 21: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in 

izobrazba 

 

Kakšna je vaša izobrazba?  

 srednja 

vzgojite-

ljska šola 

druga srednja 

šola in 

opravljena 

prekvalifikacija 

za pomočnika 

vzgojitelja 

višja (2-letna) 

izobrazba 

(vzgojitelj 

predšolskih 

otrok) 

visoka (3-

letna) 

strokovna 

izobrazba 

(predšolska 

vzgoja) 
drugo skupaj 

Poznavanje 

pojma oz. 

koncepta 

inkluzivna 

vzgoja in 

izobraževanje 

ga ne poznam 10 4 4 6 1 25 

malo ga poznam 5 2 1 6 0 14 

deloma ga poznam 5 4 1 13 4 27 

dobro ga poznam 5 0 1 19 3 28 

zelo dobro ga 

poznam 
0 0 0 3 2 5 

Skupaj 
 25 10 7 47 10 99 

 

Preglednica 22: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in izobrazba 

 Vrednost df p 

Pearsonov koeficient korelacij 27,183a 16 0,039 

Likelihood Ratio 31,124 16 0,013 

Linear-by-Linear Association 15,230 1 0,000 

N veljavnih vrednosti 99 
  

 
Preglednica 23: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji 

in izobraževanju in  izobrazba 

Poznavanje inkluzije 
Vrednost p 

Izobrazba Phi 0,524 0,039 

Cramer V 0,262 0,039 

N veljavnih vrednosti 99 
 

 

Preglednica 24: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in 

strokovni naziv 

 
Strokovni naziv: 

skupaj brez naziva 
mentor 

svetovalec svetnik 

Poznavanje pojma oz. 

koncepta inkluzivna 

vzgoja in izobraževanje 

ga ne poznam 10 4 10 
1 

25 

malo ga poznam 9 3 2 0 14 

deloma ga poznam 14 7 5 1 27 
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dobro ga poznam 4 12 10 2 28 

zelo dobro ga poznam 2 0 3 0 5 

Skupaj 39 26 30 4 99 

 

Preglednica 25: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in strokovni naziv 

 Vrednosti df p 

Pearsonov koeficient korelacij 19,493a 12 0,077 

Likelihood Ratio 22,238 12 0,035 

Linear-by-Linear Association 1,614 1 0,204 

N veljavnih vrednosti 99 
  

 
Preglednica 26: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji 

in izobraževanju in strokovni naziv 

Poznavanje inkluzije Vrednost p 

Strokovni naziv Phi 0,444 0,077 

Cramer V 0,256 0,077 

N veljavnih vrednosti 99 
 

 
Preglednica 27: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in 

okolje vrtca 

 

Zaposleni ste v vrtcu, ki se nahaja v: 

 

Skupaj vasi 

manjšem 

kraju 

manjšem 

mestu 

večjem 

mestu 

Poznavanje pojma 

oz. koncepta 

inkluzivna vzgoja 

in izobraževanje 

ga ne poznam 2 5 9 9 25 

malo ga poznam 0 1 12 1 14 

deloma ga poznam 5 7 11 4 27 

dobro ga poznam 6 7 11 4 28 

zelo dobro ga poznam 0 2 2 1 5 

skupaj 13 22 45 
 

19 99 

 

Preglednica 28: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji in izobraževanju in okolje vrtca 

 Vrednosti df p 

Pearsonov koeficient korelacij 18,769a 12 0,094 

Likelihood Ratio 20,060 12 0,066 

Linear-by-Linear Association 4,529 1 0,033 
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N of Valid Cases 99 
  

 
Preglednica 29: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta inkluzije v vzgoji 

in izobraževanju in okolje vrtca 

Poznavanje inkluzije 
Vrednosti p 

Okolje vrtca Phi 0,435 0,094 

Cramer V 0,251 0,094 

N veljavnih vrednosti 99 
 

 

Preglednica 30: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami 

in delovna doba 

 

Delovna doba v vrtcu 

skupaj 

0-5 

let 

6–10 

let 

11-15 

let 

16-20 

let 

21–25 

let 

26-30 

let 

31-35 

let 

36 let 

in več 

Poznavanje 

pojma oz. 

koncepta 

integracija otrok 

s posebnimi 

potrebami 

ga ne poznam 0 1 0 0 0 0 0 
1 

2 

malo ga poznam 4 1 0 0 1 1 0 0 7 

deloma ga 

poznam 
5 2 5 1 2 4 1 0 20 

dobro ga poznam 5 8 11 6 3 3 10 3 49 

zelo dobro ga 

poznam 
4 7 2 1 1 1 1 3 20 

Skupaj 18 19 18 8 7 9 12 7 98 

 

Preglednica 31: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in delovna doba 

 Vrednosti df p 

Pearsonov koeficient korelacij 37,906a 28 0,100 

Likelihood Ratio 37,701 28 0,104 

Linear-by-Linear Association 0,372 1 0,542 

N veljavnih vrednosti 98 
  

 

Preglednica 32: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s 

posebnimi potrebami in delovna doba 

Poznavanje integracije Vrednosti p 

Delovna doba Phi 0,622 0,100 

Cramer V 0,311 0,100 

N veljavnih vrednosti 98 
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Preglednica 33: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami 

in delovno mesto 

 

Delovno mesto 

 

skupaj vzgojitelj 

pomočnik 

vzgojitelja 

spremljevalec 

otroka s 

posebnimi 

potrebami 
drugo 

Poznavanje 

pojma oz. 

koncepta 

integracija otrok 

s posebnimi 

potrebami 

ga ne poznam 2 0 0 0 2 

malo ga poznam 3 4 0 0 7 

deloma ga poznam 9 10 1 0 20 

dobro ga poznam 37 10 0 2 49 

zelo dobro ga poznam 
15 1 0 4 20 

Skupaj 66 25 1 6 98 

 

Preglednica 34: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in delovno mesto 

 Vrednosti df p 

Pearsonov koeficient korelacij 27,138a 12 0,007 

Likelihood Ratio 26,522 12 0,009 

Linear-by-Linear Association 0,091 1 0,763 

N veljavnih vrednosti 98 
  

 
Preglednica 35: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s 

posebnimi potrebami in  delovno mesto 

Poznavanje integracije Vrednosti p 

Delovno mesto Phi 0,526 0,007 

Cramer V 0,304 0,007 

N veljavnih vrednosti 98 
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Preglednica 36: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami 

in izobrazba 

 

 Izobrazba 

 srednja 

vzgojitelj-

ska šola 

druga srednja 

šola in 

opravljena 

prekvalifika-

cija za 

pomočnika 

vzgojitelja 

višja (2-

letna) 

izobrazba 

(vzgojitelj 

predšolskih 

otrok) 

visoka  

(3-letna) 

strokovna 

izobrazba 

(predšolska 

vzgoja) drugo 

Skupaj 

Poznavanje pojma 

oz. koncepta 

integracija otrok s 

posebnimi 

potrebami 

ga ne poznam 0 0 0 2 0 2 

malo ga poznam 2 2 2 1 0 7 

deloma ga 

poznam 
7 4 2 4 3 20 

dobro ga 

poznam 
13 4 1 26 5 49 

zelo dobro ga 

poznam 
3 0 2 13 2 20 

Skupaj 25 10 7 46 10 
 

98 

 

Preglednica 37: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in izobrazba 

 Vrednost df p 

Pearsonov koeficient korelacij 24,687a 16 0,076 

Likelihood Ratio 27,054 16 0,041 

Linear-by-Linear Association 3,552 1 0,059 

N veljavnih vrednosti 98 
  

 
Preglednica 38: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s 

posebnimi potrebami in izobrazba 

Poznavanje inkluzije Vrednosti p 

Izobrazba Phi 0,502 0,076 

Cramer V 0,251 0,076 

N veljavnih vrednosti 98 
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Preglednica 39: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami 

in strokovni naziv 

 

Strokovni naziv 

skupaj brez naziva 
mentor 

svetovalec svetnik 

Poznavanje pojma oz. 

koncepta integracija 

otrok s posebnimi 

potrebami 

ga ne poznam 0 1 0 1 2 

malo ga poznam 5 0 2 0 7 

deloma ga poznam 14 1 5 0 20 

dobro ga poznam 16 13 17 3 49 

zelo dobro ga 

poznam 
4 11 5 0 20 

Skupaj 39 26 29 4 
98 

 

Preglednica 40: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in strokovni naziv 

 Vrednost df p 

Pearsonov koeficient korelacij 35,676a 12 0,000 

Likelihood Ratio 33,135 12 0,001 

Linear-by-Linear Association 1,298 1 0,255 

N veljavnih vrednosti 98 
  

 
Preglednica 41: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s 

posebnimi potrebami in strokovni naziv 

Poznavanje integracije Vrednost p 

Strokovni naziv Phi 0,603 0,000 

Cramer V 0,348 0,000 

N veljavnih vrednosti 98 
 

 

Preglednica 42: Opisne statistike za spremenljivki poznavanje koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami 

in okolje vrtca 

 

Zaposleni ste v vrtcu, ki se nahaja v: 

Skupaj vasi 

manjšem 

kraju manjšem mestu večjem mestu 

Poznavanje pojma 

oz. koncepta 

integracija otrok s 

posebnimi 

potrebami 

ga ne poznam 0 0 0 
2 

2 

malo ga poznam 0 0 7 0 7 

deloma ga poznam 3 4 11 2 20 

dobro ga poznam 5 15 18 11 49 

zelo dobro ga 

poznam 
4 3 9 4 20 

Skupaj 12 22 45 
19 98 
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Preglednica 43: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama poznavanje 

pojma oz. koncepta integracije otrok s posebnimi potrebami in okolje vrtca 

 Vrednosti df p 

Pearsonv koeficient korelacij 22,248a 12 0,035 

Likelihood Ratio 23,138 12 0,027 

Linear-by-Linear Association 1,604 1 0,205 

N veljavnih vrednosti 98 
  

 
Preglednica 44: Struktura anketirancev glede na spremenljivki poznavanje pojma oz. koncepta integracije otrok s 

posebnimi potrebami in okolje vrtca 

Poznavanje integracije Vrednosti p 

Okolje vrtca Phi 0,476 0,035 

Cramer V 0,275 0,035 

N veljavnih vrednosti 98 
 

 

Preglednica 45: Opisna statistika vključenih otrok s posebnimi potrebami v en (isti) oddelek 

 
N 

Najmanjša 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Koliko otrok s posebnimi 

potrebami ste imeli največ 

(istočasno) vključenih v en 

(isti) oddelek? 

78 1 4 1,47 0,639 

N veljavnih vrednosti 78 
    

 

Preglednica 46: Opisna statistika za spremenljivki dodatno izobraževanje pred vključitvijo otroka s posebnimi 

potrebami v oddelek glede na delovno mesto 

 
N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Vzgojitelj a 55 1,67 0,474 0,064 1,54 1,80 1 2 

Pomočnik a 

vzgojitelja 
18 1,83 0,383 0,090 1,64 2,02 1 2 

Spremljevalec 

otroka s posebnimi 

potrebami 

1 2,00 . . . . 2 2 

Drugo 4 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Skupaj 78 1,68 0,470 0,053 1,57 1,79 1 2 
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Preglednica 47: Test homogenosti varianc za spremenljivki dodatno izobraževanje pred vključitvijo otroka s 

posebnimi potrebami v oddelek in delovno mesto 

Levenov test df1 df2 p 

13,980a 2 74 0,000 

 
Preglednica 48: Enosmerna analiza variance (anova) za spremenljivki dodatno izobraževanje pred vključitvijo 

otroka s posebnimi potrebami v oddelek in delovno mesto 

 
Vsota kvadrantov df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 2,378 3 0,793 4,015 0,011 

 Znotraj skupin 14,609 74 0,197 
  

Skupaj 16,987 77 
   

 

Preglednica 49: Opisne statistik za spremenljivki dodatno izobraževanje pred vključitvijo otroka s posebnimi 

potrebami v oddelek glede na izobrazbo 

 
N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Srednja vzgojiteljska 

šola 
22 1,77 0,429 0,091 1,58 1,96 1 2 

Druga srednja šola in 

opravljena 

prekvalifikacija za 

pomočnika vzgojitelja 

8 1,75 0,463 0,164 1,36 2,14 1 2 

Višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih 

otrok) 

3 1,67 0,577 0,333 0,23 3,10 1 2 

Visoka (3-letna) 

strokovna izobrazba 

(predšolska vzgoja) 

40 1,65 0,483 0,076 1,50 1,80 1 2 

Drugo 5 1,40 0,548 0,245 0,72 2,08 1 2 

Skupaj 78 1,68 0,470 0,053 1,57 1,79 1 2 

 

Preglednica 50: Test homogenosti varianc za spremenljivki dodatno izobraževanje in izobrazba 

Levenov test df1 df2 p 

1,398 4 73 0,243 
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Preglednica 51: Enosmerna analiza variance (anova) za spremenljivki dodatno izobraževanje in izobrazba 

 
Vsota kvadrantov df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 0,657 4 0,164 0,734 0,572 

Znotraj skupin 16,330 73 0,224 
  

Skupaj 16,987 77 
   

 
Preglednica 52: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami spremenljivk dodatne strokovnega 

izobraževanja in izobrazbo strokovnih delavcev 

(I) Izobrazba (J) Izobrazba 

Razlike 

povprečnih 

vrednosti  

(I-J) 

Standardna 

napaka p 

95 % interval zaupanja 

razlik 

Spodnja 

meja Zgornja meja 

Srednja 

vzgojiteljska šola 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija 

za pomočnika vzgojitelja 

0,023 0,195 1,000 -0,54 0,59 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
0,106 0,291 1,000 -0,74 0,95 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska 

vzgoja) 

0,123 0,126 1,000 -0,24 0,49 

drugo: 0,373 0,234 1,000 -0,31 1,05 

Druga srednja 

šola in 

opravljena 

prekvalifikacija 

za pomočnika 

vzgojitelja 

 srednja vzgojiteljska šola -0,023 0,195 1,000 -0,59 0,54 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
0,083 0,320 1,000 -0,84 1,01 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska 

vzgoja) 

0,100 0,183 1,000 -0,43 0,63 

drugo: 0,350 0,270 1,000 -0,43 1,13 

Višja (2-letna) 

izobrazba 

(vzgojitelj 

predšolskih 

otrok) 

 srednja vzgojiteljska šola -0,106 0,291 1,000 -0,95 0,74 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija 

za pomočnika vzgojitelja 

-0,083 0,320 1,000 -1,01 0,84 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska 

vzgoja) 

0,017 0,283 1,000 -0,80 0,84 

drugo 0,267 0,345 1,000 -0,73 1,27 

Visoka (3-letna) 

strokovna 

izobrazba 

(predšolska 

 srednja vzgojiteljska šola -0,123 0,126 1,000 -0,49 0,24 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija 

za pomočnika vzgojitelja 

-0,100 0,183 1,000 -0,63 0,43 
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vzgoja) višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
-0,017 0,283 1,000 -0,84 0,80 

drugo 0,250 0,224 1,000 -0,40 0,90 

Drugo  srednja vzgojiteljska šola -0,373 0,234 1,000 -1,05 0,31 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija 

za pomočnika vzgojitelja 

-0,350 0,270 1,000 -1,13 0,43 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
-0,267 0,345 1,000 -1,27 0,73 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska 

vzgoja) 

-0,250 0,224 1,000 -0,90 0,40 

 

Preglednica 53: Opisne statistike za spremenljivko potreba po predhodnem izobraževanju glede na delovno 

mesto 

 N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napak 

95 % interval zaupanja 

razlik  

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Vzgojitelj 55 1,02 0,135 0,018 0,98 1,05 1 
2 

Pomočnik vzgojitelja 17 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Spremljevalec otroka s 

posebnimi potrebami 
1 1,00 . . . . 1 1 

Drugo 4 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Skupaj 77 1,01 0,114 0,013 0,99 1,04 1 2 

 

Preglednica 54: Test homogenosti varianc za spremenljivki potreba po predhodnem izobraževanju in delovno 

mesto 

Levenov test df1 df2 p 

0,776a 2 73 0,464 

 

 

Preglednica 25: Enosmerna analiza variance (anova) za spremenljivki potreba po predhodnem izobraževanju in 

delovno mesto 

 Vsota kvadratov df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 0,005 3 0,002 0,129 0,943 

Znotraj skupine 0,982 73 0,013 
  

Skupaj 0,987 76 
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Preglednica 56: Opisne statistike za spremenljivko potreba po predhodnem izobraževanju glede na izobrazbo 

 
N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Srednja vzgojiteljska 

šola 
21 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Druga srednja šola in 

opravljena 

prekvalifikacija za 

pomočnika 

vzgojitelja 

8 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Višja (2-letna) 

izobrazba (vzgojitelj 

predšolskih otrok) 

3 1,33 0,577 0,333 -0,10 2,77 1 2 

Visoka (3-letna) 

strokovna izobrazba 

(predšolska vzgoja) 

40 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Drugo 5 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Skupaj 77 1,01 0,114 0,013 0,99 1,04 1 2 

 

Preglednica 57: Test homogenosti varianc za spremenljivki potreba po predhodnem izobraževanju in izobrazba 

Levenov test df1 df2 p 

138,390 4 72 0,000 

 

Preglednica 58: Enosmerna analiza variance (anova) za spremenljivki potreba po predhodnem izobraževanju in 

izobrazba 

 Vsota kvadrantov df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 0,320 4 0,080 8,649 0,000 

Znotraj skupin 0,667 72 0,009 
  

Skupaj 0,987 76 
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Preglednica 59: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami spremenljivk potreba po dodatnem 

izobraževanju in izobrazba strokovnih delavcev 

 (I) Izobrazba (J) Izobrazba 

Razlika 

povprečnih 

vrednosti (I-J) 

Standardna 

napaka p 

95 % interval zaupanja 

razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Srednja 

vzgojiteljska šola 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija za 

pomočnika vzgojitelja 

0,000 0,040 1,000 -0,12 0,12 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
-0,333* 0,059 0,000 -0,51 -0,16 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
0,000 0,026 1,000 -0,08 0,08 

drugo: 0,000 0,048 1,000 -0,14 0,14 

Druga srednja 

šola in 

opravljena 

prekvalifikacija 

za pomočnika 

vzgojitelja 

 srednja vzgojiteljska šola 0,000 0,040 1,000 -0,12 0,12 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
-0,333* 0,065 0,000 -0,52 -0,14 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
0,000 0,037 1,000 -0,11 0,11 

drugo: 0,000 0,055 1,000 -0,16 0,16 

Višja (2-letna) 

izobrazba 

(vzgojitelj 

predšolskih 

otrok) 

 srednja vzgojiteljska šola 0,333* 0,059 0,000 0,16 0,51 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija za 

pomočnika vzgojitelja 

0,333* 0,065 0,000 0,14 0,52 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
0,333* 0,058 0,000 0,17 0,50 

drugo 0,333* 0,070 0,000 0,13 0,54 

Visoka (3-letna) 

strokovna 

izobrazba 

(predšolska 

vzgoja) 

 srednja vzgojiteljska šola 0,000 0,026 1,000 -0,08 0,08 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija za 

pomočnika vzgojitelja 

0,000 0,037 1,000 -0,11 0,11 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
-0,333* 0,058 0,000 -0,50 -0,17 

drugo: 0,000 0,046 1,000 -0,13 0,13 

Drugo  srednja vzgojiteljska šola 0,000 0,048 1,000 -0,14 0,14 

druga srednja šola in 

opravljena prekvalifikacija za 

pomočnika vzgojitelja 

0,000 0,055 1,000 -0,16 0,16 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
-0,333* 0,070 0,000 -0,54 -0,13 
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visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
0,000 0,046 1,000 -0,13 0,13 

 

Preglednica 60: Opisna statistika za spremenljivki lastno zaupanje v svojo strokovnost pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami in potreba predhodnega izobraževanja 

 

Potreba predhodnega izobraževanja 

Skupaj Da  Ne 

Lastno zaupanje v svojo 

strokovnost pri delu z 

otroki s posebnimi 

potrebami 

zelo nizko 1 0 1 

nizko 7 0 7 

srednje 49 0 49 

visoko 18 1 19 

zelo visoko 1 0 1 

Skupaj 76 1 77 

 

Preglednica 61: Pearsonov koeficient korelacij za preverjanje povezanosti med spremenljivkama zaupanje v 

lastno strokovnost z otroki s posebnimi potrebami in potreba po predhodnem izobraževanju 

 Vrednosti df p 

Pearsonov koeficient korelacije 3,093a 4 0,542 

Likelihood Ratio verjetnost 2,839 4 0,585 

Linear-by-Linear Association 1,708 1 0,191 

N veljavnih vrednosti 77 
  

 
Preglednica 62: Struktura anketirancev glede na spremenljivki zaupanje v lastno strokovnost z otroki s 

posebnimi potrebami in potreba po predhodnem izobraževanju 

Zaupanje v lastno strokovnost Vrednost p 

Predhodno izobraževanje Phi 0,200 0,542 

Cramer V 0,200 0,542 

N veljavnih vrednosti 77 
 

 

Preglednica 63: Opisne statistike za spremenljivko  poznavanje zakonodaje in usmeritvene politike v zvezi z 

otroki s posebnimi potrebami glede na izobrazbo 

 
N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Srednja vzgojiteljska 

šola 
26 2,58 0,643 0,126 2,32 2 2 2 
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Druga srednja šola in 

opravljena 

prekvalifikacija za 

pomočnika 

vzgojitelja 

10 2,80 0,632 0,200 2,35 2 2 2 

Višja (2-letna) 

izobrazba (vzgojitelj 

predšolskih otrok) 

7 2,57 0,535 0,202 2,08 2 2 2 

Visoka (3-letna) 

strokovna izobrazba 

(predšolska vzgoja) 

47 3,00 1,083 0,158 2,68 1 1 1 

Drugo 10 3,00 0,943 0,298 2,33 2 2 2 

Skupaj 100 2,84 0,907 0,091 2,66 1 1 1 

 
Preglednica 64: Test homogenosti varianc za spremenljivki poznavanje zakonodaje in usmeritvene politike v 

zvezi z otroki s posebnimi potrebami in izobrazba 

Levenov test df1 df2 p 

1,364 4 95 0,252 

 
Preglednica 65: Enosmerna analiza variance (anova) za spremenljivki poznavanje zakonodaje in usmeritvene 

politike v zvezi z otroki s posebnimi potrebami in izobrazba 

 
Vsota kvadratov df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 3,780 4 0,945 1,156 0,335 

Znotraj skupin 77,660 95 0,817 
  

Skupaj 81,440 99 
   

 

Preglednica 66: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami spremenljivk poznavanje zakonodaje in 

usmeritvene politike v zvezi z otroki s posebnimi potrebami in izobrazba strokovnih delavcev 

 (I) Izobrazba (J) Izobrazba 

Razlika 

povprečnih 

vrednosti 

 (I-J) 

Standardna 

napaka p 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

 Srednja vzgojiteljska 

šola 

druga srednja šola in opravljena 

prekvalifikacija za pomočnika 

vzgojitelja 

-0,223 0,336 1,000 -1,19 0,74 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
0,005 0,385 1,000 -1,10 1,11 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
-0,423 0,221 0,586 -1,06 0,21 
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drugo -0,423 0,336 1,000 -1,39 0,54 

Druga srednja šola in 

opravljena 

prekvalifikacija za 

pomočnika vzgojitelja 

 srednja vzgojiteljska šola 0,223 0,336 1,000 -0,74 1,19 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
0,229 0,446 1,000 -1,05 1,51 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
-0,200 0,315 1,000 -1,10 0,70 

drugo -0,200 0,404 1,000 -1,36 0,96 

Višja (2-letna) 

izobrazba (vzgojitelj 

predšolskih otrok) 

 srednja vzgojiteljska šola -0,005 0,385 1,000 -1,11 1,10 

druga srednja šola in opravljena 

prekvalifikacija za pomočnika 

vzgojitelja 

-0,229 0,446 1,000 -1,51 1,05 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
-0,429 0,366 1,000 -1,48 0,62 

drugo -0,429 0,446 1,000 -1,71 0,85 

Visoka (3-letna) 

strokovna izobrazba 

(predšolska vzgoja) 

 srednja vzgojiteljska šola 0,423 0,221 0,586 -0,21 1,06 

druga srednja šola in opravljena 

prekvalifikacija za pomočnika 

vzgojitelja 

0,200 0,315 1,000 -0,70 1,10 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
0,429 0,366 1,000 -0,62 1,48 

drugo 0,000 0,315 1,000 -0,90 0,90 

Drugo  srednja vzgojiteljska šola 0,423 0,336 1,000 -0,54 1,39 

druga srednja šola in opravljena 

prekvalifikacija za pomočnika 

vzgojitelja 

0,200 0,404 1,000 -0,96 1,36 

višja (2-letna) izobrazba 

(vzgojitelj predšolskih otrok) 
0,429 0,446 1,000 -0,85 1,71 

visoka (3-letna) strokovna 

izobrazba (predšolska vzgoja) 
0,000 0,315 1,000 -0,90 0,90 
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Preglednica 67: Lestvica stališč 

   Trditev Odgovori Veljavni 
Št. 

enot 

Povprečna 

vrednost 

Stand. 

odklon 

        

se 

nikakor 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se 

strinjam 

se popol-

noma 

strinjam 

skupaj             

1 

Skrbi me, da drugi 

otroci v vrtcu ne bodo 

sprejemali vrstnikov s 

posebnimi potrebami. 

45  

(46 %) 

37  

(38 %) 

12  

(12 %) 

3  

(3 %) 

97 

 (100 %) 

97 100 1.7 0.8 

2 

Skrbi me, da je težko 

nameniti ustrezno 

pozornost vsem otrokom 

v inkluzivnem oddelku 

vrtca. 

9  

(9 %) 

25  

(26 %) 

54  

(56 %) 

8  

(8 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.6 0.8 

3 

Skrbi me, da bi bilo 

zame bolj stresno, če bi 

imel v oddelku otroka s 

posebnimi potrebami. 

12  

(13 %) 

33  

(35 %) 

40  

(42 %) 

10  

(11 %) 

95  

(100 %) 

95 100 2.5 0.8 

4 

Otroci s kakršnokoli 

motnjo bi morali biti v 

rednih oddelkih. 

3  

(3 %) 

51  

(54 %) 

33  

(35 %) 

8  

(8 %) 

95  

(100 %) 

95 100 2.5 0.7 

5 

Menim, da bi oddelki, v 

katerih je vključen otrok 

s posebnimi potrebami, 

morali imeti znižan 

normativ in olajšave, 

dodatno pomoč pri delu. 

2  

(2 %) 

0  

(0 %) 

27  

(28 %) 

67  

(70 %) 

96  

(100 %) 

96 100 3.7 0.6 

6 

V svoj oddelek ne bi 

mogel sprejeti otroka s 

posebnimi potrebami. 

57  

(59 %) 

34  

(35 %) 

4  

(4 %) 

1  

(1 %) 

96  

(100 %) 

96 100 1.5 0.6 

7 

Usposobljen sem za 

oblikovanje prilagoditev 

in ciljev v 

individualiziranem 

programu. 

8  

(8 %) 

29  

(31 %) 

52  

(55 %) 

6  

(6 %) 

95  

(100 %) 

95 100 2.6 0.7 

8 

Otroka z motečim 

vedenjem znam 

pomiriti. 

1  

(1 %) 

16  

(17 %) 

70  

(73 %) 

9  

(9 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.9 0.5 

9 
Sodelujem z ostalimi 

delavci vrtca. 

1  

(1 %) 

5  

(5 %) 

40  

(42 %) 

49  

(52 %) 

95  

(100 %) 

95 100 3.4 0.6 

10 

Pri pripravi 

individualiziranega 

programa dobro 

sodelujem z ostalimi 

2  

(2 %) 

5 

 (5 %) 

53  

(55 %) 

36  

(38 %) 

96  

(100 %) 

96 100 3.3 0.7 
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delavci vrtca in starši.  

11 

Skrbi me, da bom 

preobremenjen, če bom 

imel v oddelku otroka s 

posebnimi potrebami. 

9  

(9 %) 

41  

(43 %) 

43  

(45 %) 

3  

(3 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.4 0.7 

12 

Prostor igralnice mora 

biti prilagojen otroku s 

posebnimi potrebami. 

1  

(1 %) 

3  

(3 %) 

60  

(63 %) 

32  

(33 %) 

96  

(100 %) 

96 100 3.3 0.6 

13 

Na različnost gledam 

kot na bogat vir podpore 

igri, učenju, sodelovanju 

in ne kot na problem. 

1  

(1 %) 

4  

(4 %) 

63  

(66 %) 

27  

(28 %) 

95  

(100 %) 

95 100 3.2 0.6 

14 

V vrtcu mora biti večji 

poudarek na cenjenju 

različnosti kot na 

usklajevanju s t. i. 

"normalnostjo." 

1  

(1 %) 

0  

(0 %) 

65  

(68 %) 

29  

(31 %) 

95  

(100 %) 

95 100 3.3 0.5 

15 

Izključevanje razumem 

kot odraz omejitvene 

politike in stališč vrtca. 

1  

(1 %) 

12  

(13 %) 

67  

(70 %) 

16  

(17 %) 

96  

(100 %) 

96 100 3.0 0.6 

16 

Izključevanje razumem 

kot odraz negativne 

usmerjenosti strokovnih 

delavcev vrtca. 

5  

(5 %) 

25  

(26 %) 

54  

(56 %) 

12  

(13 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.8 0.7 

17 

Menim, da je prav, da se 

v vrtec sprejme vse 

otroke, ne glede na 

njihovo poreklo, 

dosežke ali oviranost. 

2  

(2 %) 

13  

(14 %) 

54  

(57 %) 

26  

(27 %) 

95  

(100 %) 

95 100 3.1 0.7 

18 

Pri stiku z ljudmi, 

ki pripadajo drugi 

kulturi, sem navadno 

previden. 

25  

(26 %) 

37  

(39 %) 

33  

(34 %) 

1  

(1 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.1 0.8 

19 

  Za otroka priseljencev 

je najbolj koristno, da v 

vrtcu uporablja 

slovenski jezik. 

5  

(5 %) 

28  

(30 %) 

53  

(56 %) 

8  

(9 %) 

94  

(100 %) 

94 100 2.7 0.7 

20 

Za otroka priseljencev je 

najbolj koristno, da tudi 

v domačem okolju 

uporablja slovenski 

jezik. 

11  

(12 %) 

45  

(48 %) 

35  

(37 %) 

3  

(3 %) 

94  

(100 %) 

94 100 2.3 0.7 

21 

Pomembno se mi zdi, 

kateri materni jezik 

govorijo otroci v mojem 

oddelku. 

13  

(14 %) 

33  

(35 %) 

45 

 (48 %) 

3 

 (3 %) 

94  

(100 %) 

94 100 2.4 0.8 

22 Menim, da bi otroci, 

katerih materni jezik ni 

5  42  42  6  95  95 100 2.5 0.7 
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slovenščina, potrebovali 

pomoč (prevajalca) pri 

vključitvi v skupino in 

vrtec. 

(5 %) (44 %) (44 %) (6 %) (100 %) 

23 

Pomembno se mi zdi, 

kateri veroizpovedi 

pripadajo otroci v 

mojem oddelku. 

40  

(42 %) 

30  

(31 %) 

23  

(24 %) 

3  

(3 %) 

96  

(100 %) 

96 100 1.9 0.9 

24 

Pomembno se mi zdi, 

kateri etnični skupini 

pripadajo otroci v 

mojem oddelku. 

36  

(38 %) 

27  

(28 %) 

30  

(31 %) 

3  

(3 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.0 0.9 

25 

Menim, da je v 

Kurikulumu za vrtce 

dovolj usmerjenih ciljev 

in dejavnosti, ki 

upoštevajo in 

vključujejo 

depriviligirane skupine 

otrok v vzgojno-

izobraževalnem sistemu. 

8  

(9 %) 

16  

(18 %) 

59  

(65 %) 

8  

(9 %) 

91  

(100 %) 

91 100 2.7 0.7 

26 

Menim, da slovenski 

vrtci spoštujejo 

različnost med otroki. 

3  

(3 %) 

9  

(9 %) 

74  

(77 %) 

10  

(10 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.9 0.6 

27 
Pri svojem delu imam 

podporo vodstva vrtca. 

3  

(3 %) 

5  

(5 %) 

66  

(70 %) 

20  

(21 %) 

94  

(100 %) 

94 100 3.1 0.6 

28 

Strinjam se, da imam 

dovolj znanja za 

izvajanje inkluzivne 

vzgoje in izobraževanja. 

5  

(5 %) 

36  

(38 %) 

52  

(54 %) 

3  

(3 %) 

96  

(100 %) 

96 100 2.6 0.6 

29 

Menim, da je vrtec, v 

katerem sem zaposlen, 

inkluzivno naravnan. 

2  

(2 %) 

14  

(15 %) 

66  

(69 %) 

13  

(14 %) 

95  

(100 %) 

95 100 2.9 0.6 
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Preglednica 68: Lestvica stališč 1 

1 Skrbi me, da drugi otroci v vrtcu ne bodo sprejemali vrstnikov s posebnimi potrebami. 

STAROST 

se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

1,000 

21-30 let 

( 2 ) 

6 

35 % 

5 

45 % 

6 

10 % 

0 

10 % 

17 

100 % 

2,000 

31-40 let 

( 3 ) 

11 

35 % 

14 

45 % 

3 

10 % 

3 

10 % 

31 

100 % 

1,935 

41-50 let 

( 4 ) 

13 

46 % 

13 

46 % 

2 

7 % 

0 

0 % 

28 

100 % 

1,607 

51 let in več 

( 5 ) 

14 

75 % 

5 

25 % 

1 

5 % 

0 

0 % 

20 

100 % 

1,350 

Skupaj 
45 

46 % 

37 

38 % 

12 

12 % 

3 

3 % 

97 

100 % 

1,722 

 

 

 

Preglednica 39: Lestvica stališč 2 

2 Skrbi me, da je težko nameniti ustrezno pozornost vsem otrokom v inkluzivnem oddelku vrtca.  

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

6 

35 % 

8 

47 % 

3 

18 % 

17 

100 % 

2,823 

31-40 let 

( 3 ) 

4 

13 % 

6 

19 % 

19 

61 % 

2 

6 % 

31 

100 % 

2,612 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

7 

26 % 

17 

63 % 

2 

7 % 

27 

100 % 

2,740 

51 let in več 

( 5 ) 

4 

20 % 

5 

30 % 

10 

45 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

2,400 

Skupaj 
9 

9 % 

25 

26 % 

54 

56 % 

8 

8 % 

96 

100 % 

2,635 
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Preglednica 70: Lestvica stališč 3 

3 Skrbi me, da bi bilo zame bolj stresno, če bi imel v oddelku otroka s posebnimi potrebami.  

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-30 let 

( 2 ) 

2 

13 % 

6 

38 % 

4 

25 % 

4 

25 % 

16 

100 % 

2,625 

31-40 let 

( 3 ) 

3 

10 % 

13 

42 % 

12 

39 % 

3 

10 % 

31 

100 % 

2,483 

41-50 let 

( 4 ) 

3 

11 % 

7 

26 % 

15 

56 % 

2 

7 % 

27 

100 % 

2,592 

51 let in več 

( 5 ) 

4 

20 % 

6 

30 % 

9 

45 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

2,350 

Skupaj 
12 

13 % 

33 

35 % 

40 

42 % 

10 

11 % 

95 

100 % 

2,505 

 

 

 

Preglednica 71: Lestvica stališč 4 

 4 Otroci s kakršnokoli motnjo bi morali biti v rednih oddelkih.  

STAROST 

se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

11 

69 % 

5 

31 % 

0 

0 % 

16 

100 % 

2,312 

31-40 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

14 

45 % 

13 

42 % 

3 

10 % 

31 

100 % 

2,580 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

18 

67 % 

7 

26 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

2,296 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

8 

40 % 

7 

35 % 

4 

20 % 

20 

100 % 

2,700 

Skupaj 
3 

3 % 

51 

54 % 

33 

35 % 

8 

8 % 

95 

100 % 

2,484 
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Preglednica 72: Lestvica stališč 5 

5 Menim, da bi oddelki, v katerih je vključen otrok s posebnimi potrebami, morali imeti znižan normativ 

in olajšave, dodatno pomoč pri delu. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

1 

100 % 

4,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

3 

18 % 

14 

82 % 

17 

100 % 

3,823 

31-40 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

0 

0 % 

10 

32 % 

20 

65 % 

31 

100 % 

3,580 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

8 

30 % 

19 

70 % 

27 

100 % 

3,703 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

0 

0 % 

6 

30 % 

13 

65 % 

20 

100 % 

3,550 

Skupaj 
2 

2 % 

0 

0 % 

27 

28 % 

67 

70 % 

96 

100 % 

3,656 

 

 

Preglednica 73: Lestvica stališč 6 

6 V svoj oddelek ne bi mogel sprejeti otroka s posebnimi potrebami.  

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

1,000 

21-30 let 

( 2 ) 

10 

59 % 

6 

35 % 

1 

6 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

1,470 

31-40 let 

( 3 ) 

20 

65 % 

10 

32 % 

1 

3 % 

0 

0 % 

31 

100 % 

1,387 

41-50 let 

( 4 ) 

12 

44 % 

12 

44 % 

2 

7 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

1,703 

51 let in več 

( 5 ) 

14 

70 % 

6 

30 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

20 

100 % 

1,300 

Skupaj 
57 

59 % 

34 

35 % 

4 

4 % 

1 

1 % 

96 

100 % 

1,469 
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Preglednica 74: Lestvica stališč 7 

7 Usposobljen sem za oblikovanje prilagoditev in ciljev v individualiziranem programu.  

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

8 

47 % 

8 

47 % 

1 

6 % 

17 

100 % 

2,588 

31-40 let 

( 3 ) 

2 

6 % 

6 

19 % 

20 

65 % 

3 

10 % 

31 

100 % 

2,774 

41-50 let 

( 4 ) 

4 

15 % 

7 

27 % 

14 

54 % 

1 

4 % 

26 

100 % 

2,461 

51 let in več 

( 5 ) 

2 

10 % 

8 

40 % 

9 

45 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

2,450 

Skupaj 
8 

8 % 

29 

31 % 

52 

55 % 

6 

6 % 

95 

100 % 

2,589 

 

 

 

Preglednica 45: Lestvica stališč 8 

8 Otroka z motečim vedenjem znam pomiriti.  

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

1 

6 % 

16 

94 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

2,941 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

7 

23 % 

21 

68 % 

3 

10 % 

31 

100 % 

2,870 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

5 

19 % 

20 

74 % 

2 

7 % 

27 

100 % 

2,888 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

2 

10 % 

13 

65 % 

4 

20 % 

20 

100 % 

3,000 

Skupaj 
1 

1 % 

16 

17 % 

70 

73 % 

9 

9 % 

9 

9 % 

2,906 
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Preglednica 56: Lestvica stališč 9 

9 Sodelujem z ostalimi delavci vrtca. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

9 

53 % 

8 

47 % 

17 

100 % 

3,470 

 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

1 

3 % 

12 

39 % 

18 

58 % 

31 

100 % 

3,548 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

2 

7 % 

9 

33 % 

16 

59 % 

27 

100 % 

3,518 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

2 

11 % 

9 

47 % 

7 

37 % 

19 

100 % 

3,157 

Skupaj 
1 

1 % 

5 

5 % 

40 

42 % 

49 

52 % 

95 

100 % 

3,442 

 

 

Preglednica 77: Lestvica stališč 10 

10 Pri pripravi individualiziranega programa dobro sodelujem z ostalimi delavci vrtca in starši. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

1 

6 % 

12 

71 % 

4 

24 % 

17 

100 % 

3,176 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

2 

6 % 

16 

52 % 

13 

42 % 

31 

100 % 

3,354 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

1 

4 % 

15 

56 % 

10 

37 % 

27 

100 % 

3,259 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

1 

5 % 

9 

45 % 

9 

45 % 

20 

100 % 

3,300 

Skupaj 
2 

2 % 

5 

5 % 

53 

55 % 

36 

38 % 

96 

100 % 

3,281 
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Preglednica 68: Lestvica stališč 11 

11 Skrbi me, da bom preobremenjen, če bom imel v oddelku otroka s posebnimi potrebami. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-30 let 

( 2 ) 

1 

6 % 

9 

53 % 

7 

41 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

2,352 

31-40 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

20 

65 % 

9 

29 % 

1 

3 % 

31 

100 % 

2,322 

41-50 let 

( 4 ) 

4 

15 % 

6 

22 % 

16 

59 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

2,518 

51 let in več 

( 5 ) 

3 

15 % 

5 

25 % 

11 

55 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

2,500 

Skupaj 
9 

9 % 

41 

43 % 

43 

45 % 

3 

3 % 

96 

100 % 

2,417 

 

 

Preglednica 79: Lestvica stališč 12 

12 Prostor igralnice mora biti prilagojen otroku s posebnimi potrebami. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

8 

47 % 

9 

53 % 

17 

100 % 

3,529 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

2 

6 % 

20 

65 % 

9 

29 % 

31 

100 % 

3,225 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

18 

67 % 

9 

33 % 

27 

100 % 

3,333 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

1 

5 % 

13 

65 % 

5 

25 % 

20 

100 % 

3,100 

Skupaj 
1 

1 % 

3 

3 % 

60 

63 % 

32 

33 % 

96 

100 % 

3,281 
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Preglednica 80: Lestvica stališč 13 

13 Na različnost gledam kot na bogat vir podpore igri, učenju, sodelovanju in ne kot na problem. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

11 

69 % 

5 

31 % 

16 

100 % 

3,312 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

1 

3 % 

22 

71 % 

8 

26 % 

31 

100 % 

3,225 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

3 

11 % 

16 

59 % 

8 

30 % 

27 

100 % 

3,185 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

0 

0 % 

13 

65 % 

6 

30 % 

20 

100 % 

3,200 

Skupaj 
1 

1 % 

4 

4 % 

63 

66 % 

27 

28 % 

95 

100 % 

3,221 

 

 

Preglednica 81: Lestvica stališč 14 

14 V vrtcu mora biti večji poudarek na cenjenju različnosti kot na usklajevanju s t. i. »normalnostjo«. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

1 

100 % 

4,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

12 

71 % 

5 

29 % 

17 

100 % 

3,294 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

21 

70 % 

9 

30 % 

30 

100 % 

3,300 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

20 

74 % 

7 

26 % 

27 

100 % 

3,259 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

0 

0 % 

12 

60 % 

7 

35 % 

20 

100 % 

3,250 

Skupaj 
1 

1 % 

0 

0 % 

65 

68 % 

29 

31 % 

95 

100 % 

3,284 
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Preglednica 82: Lestvica stališč 15  

15 Izključevanje razumem kot odraz omejitvene politike in stališč vrtca. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

3 

18 % 

13 

76 % 

1 

6 % 

17 

100 % 

2,882 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

3 

10 % 

24 

77 % 

4 

13 % 

31 

100 % 

3,032 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

4 

15 % 

16 

59 % 

7 

26 % 

27 

100 % 

3,111 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

2 

10 % 

13 

65 % 

4 

20 % 

20 

100 % 

3,000 

Skupaj 
1 

1 % 

12 

13 % 

67 

70 % 

16 

17 % 

96 

100 % 

3,021 

 

 

Preglednica 83: Lestvica stališč 16 

16 Izključevanje razumem kot odraz negativne usmerjenosti strokovnih delavcev vrtca. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

2 

1 2% 

4 

24 % 

11 

65 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

2,529 

31-40 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

11 

35 % 

17 

55 % 

2 

6 % 

31 

100 % 

2,645 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

8 

30 % 

11 

41 % 

7 

26 % 

27 

100 % 

2,888 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

2 

10 % 

14 

70 % 

3 

15 % 

20 

100 % 

2,950 

Skupaj 
5 

5 % 

25 

26 % 

54 

56 % 

12 

13 % 

96 

100 % 

2,760 
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Preglednica 84: Lestvica stališč 17 

17 Menim, da je prav, da se v vrtec sprejme vse otroke, ne glede na njihovo poreklo, dosežke ali 

oviranost. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

1 

6 % 

11 

65 % 

5 

29 % 

17 

100 % 

3,235 

31-40 let 

( 3 ) 

0 

0 % 

3 

10 % 

14 

47 % 

13 

43 % 

30 

100 % 

3,333 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

7 

26 % 

17 

63 % 

2 

7 % 

27 

100 % 

2,740 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

2 

10 % 

11 

55 % 

6 

30 % 

20 

100 % 

3,100 

Skupaj 
2 

2 % 

13 

14 % 

54 

57 % 

26 

27 % 

95 

100 % 

3,095 

 

 

Preglednica 85: Lestvica stališč 18 

18 Pri stiku z ljudmi, ki pripadajo drugi kulturi, sem navadno previden. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

2 

12 % 

8 

47 % 

7 

41 % 

0 

40 % 

17 

100 % 

2,294 

31-40 let 

( 3 ) 

12 

39 % 

9 

29 % 

9 

29 % 

1 

3 % 

31 

100 % 

1,967 

41-50 let 

( 4 ) 

7 

26 % 

12 

44 % 

8 

30 % 

0 

0 % 

27 

100 % 

2,037 

51 let in več 

( 5 ) 

4 

20 % 

8 

40 % 

8 

40 % 

0 

0 % 

20 

100 % 

2,200 

Skupaj 
25 

26 % 

37 

39 % 

33 

34 % 

1 

1 % 

96 

100 % 

2,104 
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Preglednica 86: Lestvica stališč 19 

19 Za otroka priseljenca je najbolj koristno, da v vrtcu uporablja slovenski jezik. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

4 

24 % 

12 

71 % 

1 

6 % 

17 

100 % 

2,823 

31-40 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

14 

45 % 

15 

48 % 

1 

3 % 

31 

100 % 

2,516 

41-50 let 

( 4 ) 

2 

8 % 

6 

23 % 

15 

58 % 

3 

12 % 

26 

100 % 

2,730 

51 let in več 

( 5 ) 

2 

11 % 

4 

21 % 

10 

53 % 

3 

16 % 

19 

100 % 

2,736 

Skupaj 
5 

5 % 

28 

30 % 

53 

56 % 

8 

9 % 

94 

100 % 

2,681 

 

 

Preglednica 87: Lestvica stališč 20 

20 Za otroka priseljencev je najbolj koristno, da tudi v domačem okolju uporablja slovenski jezik. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-30 let 

( 2 ) 

2 

12 % 

6 

35 % 

9 

53 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

2,411 

31-40 let 

( 3 ) 

3 

10 % 

16 

55 % 

9 

31 % 

1 

3 % 

29 

100 % 

2,275 

41-50 let 

( 4 ) 

2 

7 % 

12 

44 % 

12 

44 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

2,444 

51 let in več 

( 5 ) 

4 

20 % 

10 

50 % 

5 

25 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

2.150 

Skupaj 
11 

12 % 

45 

48 % 

35 

37 % 

3 

3 % 

94 

100 % 

2,319 
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Preglednica 88: Lestvica stališč 21 

21 Pomembno se mi zdi, kateri materni jezik govorijo otroci v mojem oddelku. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

2 

13 % 

5 

31 % 

9 

56 % 

0 

0 % 

16 

100 % 

2,437 

31-40 let 

( 3 ) 

2 

6 % 

11 

35 % 

16 

52 % 

2 

6 % 

31 

100 % 

2,580 

41-50 let 

( 4 ) 

5 

19 % 

7 

26 % 

15 

56 % 

0 

0 % 

27 

100 % 

2,370 

51 let in več 

( 5 ) 

4 

21 % 

10 

53 % 

4 

21 % 

1 

5 % 

19 

100 % 

2,105 

Skupaj 
13 

14 % 

33 

35 % 

45 

48 % 

3 

3 % 

94 

100 % 

2,404 

 

 

Preglednica 89: Lestvica stališč 22 

22 Menim, da bi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, potrebovali pomoč (prevajalca) pri 

vključitvi v skupino in vrtec. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

7 

44 % 

7 

44 % 

2 

13 % 

16 

100 % 

2,687 

31-40 let 

( 3 ) 

2 

6 % 

10 

32 % 

16 

52 % 

3 

10 % 

31 

100 % 

2,645 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

11 

41 % 

15 

56 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

2,629 

51 let in več 

( 5 ) 

3 

15 % 

14 

70 % 

3 

15 % 

0 

0 % 

20 

100 % 

2,000 

Skupaj 
5 

5 % 

42 

44 % 

42 

44 % 

6 

6 % 

95 

100 % 

2,516 
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Preglednica 90: Lestvica stališč 23 

23 Pomembno se mi zdi, kateri veroizpovedi pripadajo otroci v mojem oddelku. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

10 

59 % 

5 

29 % 

2 

12 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

1,529 

31-40 let 

( 3 ) 

12 

39 % 

6 

19 % 

12 

39 % 

1 

3 % 

31 

100 % 

2,064 

41-50 let 

( 4 ) 

9 

33 % 

10 

37 % 

7 

26 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

2,000 

51 let in več 

( 5 ) 

9 

45 % 

9 

45 % 

1 

5 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

1,700 

Skupaj 
40 

42 % 

30 

31 % 

23 

24 % 

3 

3 % 

96 

100 % 

1,885 

 

 

 

 Preglednica 91: Lestvica stališč 24 

24 Pomembno se mi zdi, kateri etnični skupini pripadajo otroci v mojem oddelku. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

7 

41 % 

7 

41 % 

3 

18 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

1,764 

31-40 let 

( 3 ) 

11 

35 % 

7 

23 % 

12 

39 % 

1 

3 % 

31 

100 % 

2,096 

41-50 let 

( 4 ) 

9 

33 % 

8 

30 % 

9 

33 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

2,074 

51 let in več 

( 5 ) 

9 

45 % 

5 

25 % 

5 

25 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

1,900 

Skupaj 
36 

38 % 

27 

28 % 

30 

31 % 

3 

3 % 

96 

100 % 

2,000 
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Preglednica 92: Lestvica stališč 25 

25 Menim, da je v Kurikulu za vrtce dovolj usmerjenih ciljev in dejavnosti, ki upoštevajo in vključujejo 

depriviligirane skupine otrok v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

1 

6 % 

5 

31 % 

10 

63 % 

0 

0 % 

16 

100 % 

2,562 

31-40 let 

( 3 ) 

4 

13 % 

3 

10 % 

22 

73 % 

1 

3 % 

30 

100 % 

2,666 

41-50 let 

( 4 ) 

2 

8 % 

5 

19 % 

15 

58 % 

4 

15 % 

26 

100 % 

2,807 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

6 % 

3 

17 % 

11 

61 % 

3 

17 % 

18 

100 % 

2,888 

Skupaj 
8 

9 % 

16 

18 % 

59 

65 % 

8 

9 % 

91 

100 % 

2,736 

 

 

Preglednica 93: Lestvica stališč 26 

26 Menim, da slovenski vrtci spoštujejo različnost med otroki. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

2 

12 % 

14 

82 % 

1 

6 % 

17 

100 % 

2,941 

31-40 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

3 

10 % 

25 

81 % 

2 

6 % 

31 

100 % 

2,903 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

3 

11 % 

20 

74 % 

3 

11 % 

27 

100 % 

2,925 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

0 

0 % 

15 

75 % 

4 

20 % 

20 

100 % 

3,100 

Skupaj 
3 

3 % 

9 

9 % 

74 

77 % 

10 

10 % 

96 

100 % 

2,948 
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Preglednica 94: Lestvica stališč 27 

27 Pri svojem delu imam podporo vodstva vrtca. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

3,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

0 

0 % 

16 

94 % 

1 

6 % 

17 

100 % 

3,058 

31-40 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

2 

7 % 

21 

70 % 

6 

20 % 

30 

100 % 

3,066 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

2 

8 % 

16 

62 % 

7 

27 % 

26 

100 % 

3,115 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

1 

5 % 

12 

60 % 

6 

30 % 

20 

100 % 

3,150 

Skupaj 
13 

14 % 

33 

35 % 

45 

48 % 

3 

3 % 

94 

100 % 

3,096 

 

 

Preglednica 95: Lestvica stališč 28 

28 Strinjam se, da imam dovolj znanja za izvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

0 % 

0 

100 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-30 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

9 

53 % 

8 

47 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

2,470 

31-40 let 

( 3 ) 

3 

10 % 

7 

23 % 

20 

65 % 

1 

3 % 

31 

100 % 

2,612 

41-50 let 

( 4 ) 

1 

4 % 

10 

37 % 

15 

56 % 

1 

4 % 

27 

100 % 

2,592 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

9 

45 % 

9 

45 % 

1 

5 % 

20 

100 % 

2,500 

Skupaj 
5 

5 % 

36 

38 % 

52 

54 % 

3 

3 % 

96 

100 % 

2,552 
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Preglednica 96: Lestvica stališč 29 

29 Menim, da je vrtec, v katerem sem zaposlen, inkluzivno naravnan. 

STAROST se nikakor 

ne strinjam 

( 1 ) 

se ne 

strinjam 

( 2 ) 

se strinjam 

( 3 ) 

se popolnoma 

strinjam 

( 4 ) 

Skupaj 
Povprečna 

vrednost 

do 20 let 

( 1 ) 

0 

0 % 

1 

100 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

100 % 

2,000 

21-0 let 

( 2 ) 

0 

0 % 

3 

18 % 

14 

82 % 

0 

0 % 

17 

100 % 

2,823 

31-0 let 

( 3 ) 

1 

3 % 

4 

13 % 

19 

63 % 

6 

20 % 

30 

100 % 

3,000 

41-50 let 

( 4 ) 

0 

0 % 

5 

19 % 

17 

63 % 

5 

19 % 

27 

100 % 

3,000 

51 let in več 

( 5 ) 

1 

5 % 

1 

5 % 

16 

80 % 

2 

10 % 

20 

100 % 

2,950 

Skupaj 
2 

2 % 

14 

15 % 

66 

69 % 

13 

14 % 

95 

100 % 

2,947 

 


