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POVZETEK 

Magistrsko delo je osredotočeno na prostorske in materialne pogoje za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči v sedmih vrtcih podravske regije.  

V teoretičnem delu naloge smo predstavili zakonske in podzakonske akte, ki urejajo 

področje predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, programe, v 

okviru katerih se izvaja predšolska vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami, dodatno strokovno pomoč in mobilno specialno pedagoško službo, s 

pomočjo katere se najpogosteje izvaja dodatna strokovna pomoč v vrtcih. V 

nadaljevanju smo nekaj besed namenili inkluziji in delovnemu zadovoljstvu.  

V magistrskem delu smo oblikovali ocenjevalno lestvico, s katero smo ugotavljali 

stanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v 

sedmih vrtcih, ki so s podpisom soglasja izrazili strinjanje o raziskovanju v svoji 

vzgojno-varstveni organizaciji. Ocenjevalne lestvice so reševale mobilne izvajalke 

dodatne strokovne pomoči, ki le-to izvajajo v izbranih vrtcih. Dobljeni rezultati so bili 

statistično obdelani, zbrane podatke pa smo predstavili tabelarno in opisno. Ugotovili 

smo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med vrtci oz. njihovimi enotami v 

zagotavljanju primernih prostorskih pogojev (naravna svetloba, možnost zračenja, 

ogrevanost, ipd.) za izvajanje dodatne strokovne pomoči, obstajajo pa statistično 

pomembne razlike v zagotavljanju materialnih pogojev za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči. Prav tako rezultati kažejo, da so izvajalke dodatne strokovne 

pomoči mnenja, da so prostori, v katerih izvajajo dodatno strokovno pomoč, slabše 

opremljeni kot preostali prostori vrtca oz. posameznih enot vrtcev. Izvajalke dodatne 

strokovne pomoči poročajo tudi o potrebah po boljši opremljenosti prostorov z 

osnovnim higienskim materialom (robčki, milo, dezinfekcijska sredstva). 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo v okviru magistrskega dela oblikovali priporočila 

za vrtce, ki vključujejo povratne informacije izvajalk dodatne strokovne pomoči, o 

prostorskih in materialnih pogojih, s katerimi so v vrtcih zadovoljne, in o tistih, za 

katere menijo, da bi jih morali izboljšati. 

 

KLJUČNE BESEDE: prostorski in materialni pogoji, dodatna strokovna pomoč, vrtec, 

inkluzivno okolje. 
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ABSTRACT 

This master’s thesis is focusing on space and material requirements for the 

implementation of additional professional assistance in preschools. 

In the theoretical part of the thesis, we described the legal acts regulating preschool 

education of special needs children in Slovenia, the programmes that organize 

preschool education of special needs children, the additional professional assistance, 

and the mobile special educational service which usually offers assistance in 

preschools. We also discussed inclusion and work satisfaction.  

In the empirical part of the thesis, we developed a new grading scale which helped 

us determine the state of space and material requirements for the implementation of 

additional professional assistance in seven preschools which agreed to cooperate in 

researching their educational organization. The grading scale was filled out by 

specialized professionals who offer their assistance to these preschools. We then 

statistically processed the results and presented them in tables and descriptions. We 

determined that there are no statistically important differences between preschools 

when it comes to ensuring appropriate space requirements for the implementation of 

additional professional assistance. However, there are considerable statistical 

differences in ensuring material requirements for the implementation of additional 

professional assistance. The results also show that professionals believe that the 

areas for additional professional assistance are not as well equipped as other areas 

of preschools. They also report that there is often a lack of basic health products 

(e.g. wipes, soap, disinfectants) in preschools. 

Based on these results, we prepared guidelines for preschools and included 

information about positive and negative aspects of their current space and material 

requirements provided by their additional assistance professionals.  

 

 

KEYWORDS: space and material requirements, additional professional assistance, 

preschool, inclusive environment. 
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I. UVOD 

 

Vsak otrok ima pravico do vzgoje in izobraževanja. Iz te pravice izhaja tudi 

predšolska vzgoja otrok s posebnimi potrebami. Že v Splošni deklaraciji človekovih 

pravic Združenih narodov (1948) je zapisano, da mora biti izobraževanje usmerjeno k 

polnemu razvoju otrokove osebnosti ter v utrjevanje spoštovanja otrokovih pravic in 

svoboščin. Namenjeno je razvoju strpnosti, prijateljstva, razumevanja, ustvarjanju 

pogojev za igro, druženja in učenja ter stalnemu sodelovanju med strokovnjaki 

enakih in različnih strokovnih področij in starši oz. skrbniki posameznega otroka 

(Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003).  

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami se izvajata v 

programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in v prilagojenem programu za predšolske otroke (ZUOPP-1, 2011). 

Otroci, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, so upravičeni do prilagojene organizacije in izvajanja programa ter do 

dodatne strokovne pomoči (ZUOPP-1, 2011). 

Za kakovostno delo, ki otrokom omogoča optimalen napredek znotraj svojih 

zmožnosti, je izrednega pomena tudi kakovost prostorov in pripomočkov oz. 

materialov, s katerimi izvajalci dodatne strokovne pomoči pripomorejo k napredku 

otrok. Če namreč prostori in materiali niso v skladu s potrebami posameznega otroka 

s posebnimi potrebami, se posledično zmanjšuje tudi kakovost obravnav, ki jih je 

otrok deležen. Pomanjkljivi materialni in prostorski pogoji pa vplivajo tudi na slabše 

počutje zaposlenih strokovnih delavcev. Osebe, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, 

so po Strmečkem (2011) ena izmed skupin, pri katerih se najpogosteje pojavlja 

sindrom izgorevanja. Pšeničny (2006) ugotavlja, da izgorevanje na delovnem mestu 

najkrajše opredelimo kot kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti.  

Z nalogo smo želeli dobiti vpogled v realno stanje prostorskih in materialnih pogojev 

za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih oz. njihovih enotah. Zanimalo nas je, 

ali prihaja do razlik med vrtci v zagotavljanju zakonsko določenih elementov 

prostorskih in materialnih pogojev dela ter v zagotavljanju še neopredeljenih 

elementov omenjenih pogojev dela, ki jih izvajalke dodatne strokovne pomoči 
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opažamo v praksi in jim pripisujemo pomembnost. Rezultate smo pridobili s pomočjo 

avtorsko izdelanih ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnjevale izvajalke dodatne 

strokovne pomoči. Dobljeni rezultati predstavljajo pomembno povratno informacijo o 

realnem stanju na obravnavanem področju in so bili v pomoč pri oblikovanju 

priporočil za vrtce. 

II. TEORETIČNI DEL 

1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

»Children with special needs come 

into our lives, 

leaving footprints on our hearts, 

and we are never the same.« 

(Neznan avtor) 

 

Skozi zgodovino se je za otroke, ki kažejo določena odstopanja od pričakovanih 

značilnosti telesnega in duševnega razvoja, ki jih narekuje okolje v katerem bivajo, in 

za svoj optimalni razvoj potrebujejo dodatno skrb in pomoč, uporabljalo veliko 

različnih terminov. Bratož (2014), tako navaja, da so se v različnih strokah uporabljali 

termini kot so: prizadeti, moteni, defektni, otroci z motnjami v razvoju, otroci s 

posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami, ipd. Danes stroka, kljub že prisotnim 

polemikam o ustreznosti termina, uporablja termin ''otroci s posebnimi potrebami''. 

V Sloveniji, v skladu z določili Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP-1, 2011), ločimo devet skupin otrok s posebnimi potrebami. Gre za tiste 

skupine otrok, ki v procesu vzgoje in izobraževanja, kakor tudi v vsakodnevnem 

življenju, potrebujejo posebno pomoč in prilagoditve. Koliko pomoči in prilagoditev ter 

na kakšen način se jim omenjeno zagotavlja je odvisno od potreb vsakega 

posameznika. Skupine otrok s posebnimi potrebami, ki jih opredeljuje ZUOPP-1 

(2011), so sledeče: 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. 
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Resman (2002) govori o dveh skupinah otrok – o skupini otrok s posebnimi 

potrebami in dominantni (večinski) skupini otrok. Otroci s posebnimi potrebami so tisti 

otroci, ki se od večinske skupine otrok razlikujejo po telesnih, socialno-kulturnih in 

osebnostnih značilnostih. V obdobju šolanja so torej otroci s posebnimi potrebami tisti 

otroci, ki brez dodatne pomoči (govori torej o DSP) posebej usposobljenih 

strokovnjakov ne bi zmogli slediti programu dela določene VIZ-organizacije, v katero 

so vključeni. 

Opara (2005) poudarja, da populacija otrok s posebnimi potrebami vključuje vse 

otroke, ki bodo potrebovali pomoč in prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Usmerjeni pa bodo le tisti otroci, ki bodo zajemali zahtevnejši del populacije. To 

pomeni, da bodo po določilih Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in 

pripadajočih podzakonskih aktov ti otroci dobili status otrok s posebnimi potrebami in 

s tem tudi  vse pripadajoče pravice.  

1.1 ZAKONSKI IN PODZAKONSKI AKTI PREDŠOLSKE VZGOJE OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 
 

O vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok s posebnimi potrebami smo v slovenskem 

prostoru pričeli govoriti konec 60. let 20. stoletja. Takrat so bile na tako imenovanih 

posvetih prvič podane strokovne pobude za delo z otroki s posebnimi potrebami v 

predšolskem obdobju (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

2011). To je obdobje, ki v življenju vsakega otroka odigra pomembno vlogo. Kot pravi 

Opara (2005), je predšolsko obdobje čas, ko otrok razvija svoje potenciale in se 

razvija v socialno bitje, a za svoj razvoj še potrebuje veliko spodbud iz ožjega in 

širšega okolja. Na podlagi omenjenega zapisa lahko sklepamo, da ima to obdobje v 

življenju predšolskega otroka s posebnimi potrebami še toliko večjo vlogo kot v 

življenju vrstnikov brez posebnih potreb. Da bi tem otrokom v največji možni meri 

lahko zagotovili vse, kar potrebujejo, v Sloveniji predšolsko vzgojo in izobraževanje 

otrok s posebnimi potrebami določajo in urejajo sledeči zakonski akti in pod-zakonski 

akti: 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995); 

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011); 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000); 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011); 
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- Zakon o vrtcih (1996); 

- Zakon o vrtcih (2005); 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007); 

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca (2000); 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo (2003); 

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske 

vzgoje (2004); 

- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (2005); 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 

programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim 

programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

(2007); 

- Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih 

delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012); 

- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (2012); 

- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami 

(2013); 

- Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami (2013); 

- Navodila h kurikulumu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (2003); 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014); 

- Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2015); 

- Dopolnitev navodil h kurikulumu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke z avtističnimi motnjami (2016). 
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1.2 NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Kurikulum za vrtce (1999) velja za temeljni dokument, ki ureja področje predšolske 

vzgoje in izobraževanja. V njem najdemo cilje, posamezna področja dejavnosti, ki 

vključujejo tudi primere dejavnosti po posameznih področjih, in načela predšolske 

vzgoje in izobraževanja. Na načelih, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje 

predstavili, temelji tako vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok brez posebnosti v 

razvoju, kakor tudi predšolska vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Eno izmed načel pravi, da je potrebno razumeti, da je za otroke predšolska vzgoja 

potrebna in pomembna, pri čemer poudarja, da ne gre za pripravo na nadaljno 

vzgojo in izobraževanje temveč na osredotočenost na optimalni celostni razvoj 

vsakega posameznega otroka glede na njegove razvojne zmožnosti in potrebe. Da bi 

to lahko dosegli pa je potrebno v vrtcu zraven dnevne rutine vključevati tudi čim več 

različnih področij in nanje vezanih dejavnosti, ki naj bodo otrokom podane tako, da 

bodo v sprejem informacij vključili čim več čutnih poti in zaznav. Na tak način bodo 

namreč otroci v skladu z razvojno stopnjo in zmožnostmi lahko pridobivali nova 

znanja, sprejemali nove dražljaje in informacije ter širili svoja znanja o sebi in okolici. 

Z vidika socialnih odnosov in vključenosti pa je pomembno, da otroci ta znanja 

pridobivajo skupaj z vrstniki (npr. aktivno učenje v majhnih skupinah), kjer se bodo 

istočasno učili tudi vstopanja v komunikacijo, primernega obnašanja v problemskih 

situacijah, reševanja problemov, ipd. Načela predšolske vzgoje kot glavno dejavnost, 

ki se uporablja pri delu v vrtcu, opredeljujejo otroško igro. Ta je lahko vodena ali 

spontana, v vsakem primeru pa govorimo o najbolj naravnem načinu učenja. Določa 

se tudi potreba po fleksibilnosti zaposlenih v vrtcu, saj pri delu pogosto prihaja do 

vnaprej nepredvidenih situacij, ki se jim ni mogoče izogniti. Delo je namreč nenehno 

potrebno prilagajati potrebam skupine in posameznih otrok ter njihovemu trenutnemu 

psihofizičnemu stanju, ki narekuje tako prostorsko in časovno organizacijo dela, 

kakor tudi izbiro dejavnosti. Eno izmed načel izpostavlja pomembnost preverjanja 

pogojev pred uvedbo novega kurikula v vzgojno-izobraževalno organizacijo. Gre za 

to, da je pred vsakršno uvedbo spremembe kurikula, potrebno strokovno izobraziti 

kader in preveriti pogoje za spremembe (npr. prostor, materiali). Če namreč tem 

pogojem ni zadoščeno, vrtec ne more uvajati sprememb kurikula. V nadaljevanju 

načela določajo tudi pomembnost timskega dela v vrtcih, evalvacije dela in 

sodelovanja s starši otrok ter s širšim okoljem. 
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V načelih, ki izhajajo iz ciljev predšolske vzgoje (zapisani v Kurikulumu za vrtce 

(1999)), najdemo tudi prostorske in materialne pogoje, ki smo jih podrobneje 

obravnavali v empiričnem delu naloge. Sklenemo lahko, da že temeljni dokument 

predšolske vzgoje in izobraževanja vrtcem nalaga odgovornost zagotavljanja 

primernih prostorskih in materialnih pogojev za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

V Navodilih h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) se zraven naštetih načel 

predšolske vzgoje in izobraževanja zapisanih v Kurikulumu za vrtce (1999) kot 

pomembno načelo predšolske vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

omenja pravočasna usmeritev in vključitev v ustrezen program. Preden pa pride do 

vključitve otroka je potrebno izvesti postopke odkrivanja, diagnosticiranja težav, 

usmerjanja, preverjanja pogojev in zagotavljanja določenega programa, ki je po 

mnenju stroke ustrezen glede na naravo težav posameznega otroka. Da so vsi 

postopki ustrezno in pravilno izpeljani, je v vseh omenjenih fazah potrebno 

multidisciplinarno sodelovanje (npr. logopedi, fizioterapevti, vzgojitelji, specialni 

pedagogi, psihologi), ki z vključitvijo in primerno predpripravo na vključitev otroka v 

vrtec, poskrbi za izvajanje inkluzivnega načina vzgoje in izobraževanja. Ta proces 

mora biti ves čas naravnan tudi na individualizacijo in kontinuiranost programov, kar 

pomeni, da mora biti omogočena fleksibilnost in prehajanje med programi vzgoje in 

izobraževanja. 

2 PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

»Pravica do življenja pomeni tudi pravico do vzgoje in izobraževanja.  

Otrok se lahko samo z vzgojo in izobraževanjem razvija v človeka, 

ki bo sposoben za življenje.« 

(Novljan, 2004, str. 9). 

 

Kljub temu da smo si ljudje med seboj bolj ali manj različni, pa nam vsem pripada 

enaka osnovna pravica do življenja. Prav tako ima vsak otrok pravico do vzgoje in 

izobraževanja. Iz omenjene pravice izhaja tudi predšolska vzgoja tako otrok nevro 

tipične populacije kot otrok s posebnimi potrebami. Vzgoja in izobraževanje 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami je naravnana na optimalni razvoj 
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posameznega otroka v skladu z njegovimi zmožnostmi. Za celostno napredovanje 

otrok s posebnimi potrebami je izrednega pomena pravočasna in ustrezna specialno-

pedagoška obravnava. Lahko govorimo o skupnih obravnavah multidisciplinarnih 

timov (specialni pedagogi, delovni terapevti, logopedi, fizioterapevti) ali o 

individualnih obravnavah, ki upoštevajo priporočila strokovnjakov z drugih področij. Z 

upoštevanjem priporočil obravnave pridobijo na kakovosti in otrokom omogočajo 

možnost pridobivanja spretnosti, znanj, predstav ipd., ki so del tako predšolskega kot 

kasneje osnovnošolskega kurikuluma (Žgur, 2014). 

Predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

zagotavljamo in izvajamo v dveh programih. In sicer v  (ZUOPP-1, 2011): 

 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojenem programu za predšolske otroke. 

Usmeritev v otroku ustrezen program predlagajo komisije prve in druge stopnje. Pri 

tem upoštevajo otrokovo telesno, spoznavno, emocionalno in socialno področje ter 

posebne zdravstvene potrebe. Hkrati upoštevajo otrokovo doseženo raven razvoja, 

zmožnosti za učenje in doseganje standardov znanja, vključno s prognozo za 

nadaljnji razvoj. Tekom celotnega procesa se upoštevajo otrokovi primanjkljaji, ovire 

oziroma motnje ter kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, 2013). 

Pri vključitvi v javne vrtce imajo otroci s posebnimi potrebami prednost, v kolikor ob 

vložitvi zahteve vlagatelji vložijo tudi odločbo o usmeritvi (Navodila h Kurikulumu za 

vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke 

s posebnimi potrebami, 2003). 

2.1 PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN 

DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

 

Otrokom, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, pripada pravica do dodatne strokovne pomoči. Ta se 

lahko izvaja v večih oblikah, in sicer kot: pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč (ZUOPP-1, 2011). 
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V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ki ga izvajajo javni vrtci ali izjemoma javni zavodi za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011), se po Pravilniku o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013) 

usmerjajo: otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. 

otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gluhi in naglušni 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z avtističnimi motnjami. 

Opara (2005) navaja, da program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo predstavlja najnižjo stopnjo prilagajanja otrokom s 

posebnimi potrebami. V tem programu se namreč uporablja splošni kurikulum za 

vrtce, ki je oblikovan tako, da ga je mogoče prilagoditi tudi otrokom s posebnimi 

potrebami, istočasno pa zadosti potrebam otrok večinske populacije. 

Otroci, vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

so glede na vrsto in stopnjo izraženosti posebnih potreb lahko upravičeni do 

prilagojene organizacije, prilagojenega načina izvajanja programa in dodatne 

strokovne pomoči. Predšolski otroci so lahko deležni največ treh ur dodatne 

strokovne pomoči na teden, od česar je ena ura tedensko namenjena svetovalni 

storitvi. Izjemo predstavlja skupina slepih in slabovidnih otrok, ki so lahko tedensko 

deležni največ ene dodatne ure (torej treh ur neposrednega dela z otrokom in ena 

ura svetovalne storitve) (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami, 2013). Opara (2005) kot prvi ukrep na ravni 

organizacije dela navaja zmanjšanje števila otrok v skupini, v katero je vključen otrok 

s posebnimi potrebami. Omenjeni ukrep je zapisan tudi v Pravilniku o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2005).  

 

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo izvajajo vzgojitelji oz. vzgojiteljice v sodelovanju z drugimi strokovnimi 

delavci vrtca (Opara, 2005). 

Po določilih ZUOPP-1 (2011) dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci 

vrtcev, šol ali zavodov. Lahko pa jo izvajajo tudi zunanji strokovni delavci, ki 

izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in 

drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih 

programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012). Omenjeni pravilnik 
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določa, da lahko dodatno strokovno pomoč za predšolske otroke izvaja oseba, ki je 

končala univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, 

socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike; magistrski študijski 

program druge stopnje logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika, 

specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna 

pedagogika. Prav tako lahko dodatno strokovno pomoč predšolskim otrokom nudi 

oseba, ki  izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok. Katero od naštetih smeri 

izobrazbe mora imeli izvajalec dodatne strokovne pomoči za predšolske otroke, se 

določi glede na vrsto pomoči, ki jo posamezen otrok potrebuje v odločbi o usmeritvi. 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2014) pa določa, 

da lahko vrtec sistematizira delovno mesto vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč s 

polnim delovnim časom, v kolikor ima vzgojitelj zagotovljenih 25 ur obveznosti dela z 

otroki.  

 

Kot že omenjeno, izvajalce dodatne strokovne pomoči (DSP) in svetovalne storitve 

(SS) določi strokovna komisija z odločbo o usmeritvi (ZUOPP-1, 2011). Ravnatelj 

VIZ-organizacije nato imenuje strokovno skupino, katere naloga je priprava in 

izvajanje individualiziranega programa za otroka s posebnimi potrebami. Pravica do 

individualiziranega programa dela je določena v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Strokovna skupina mora v 30 dneh po dokončnosti odločbe izdelati individualiziran 

program (IP), s katerim določijo cilje in oblike dela s posameznim učencem, strategije 

dela, prilagoditve, časovno razporeditev pouka ter po potrebi fizično pomoč učencu in 

tolmača slovenskega znakovnega jezika. Pomembno je, da v pripravo IP-ja vključimo 

tudi otroka in njegove starše (ZUOPP-1, 2011).  

ZUOPP-1 (2011), je uvedel veliko sprememb. Ena izmed njih je tudi pravica 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami do svetovalne storitve v obsegu največ dveh 

ur mesečno, ki se izvaja kot dodatna strokovna pomoč, še preden je otrok v postopku 

usmerjanja. Ta predlog zakon vključuje na pobudo medicinske stroke.  

Svetovalna storitev je opredeljena zelo široko. Zajema namreč delo z otrokom in 

njegovimi starši, sodelovanje z VI organizacijo, delo z otrokovimi vrstniki in starši 

vrstnikov ter delo z zunanjimi strokovnimi inštitucijami (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2015). V okviru svetovalne storitve se torej izvajajo razne delavnice 

za otroke in starše, svetovanja o prilagoditvah, metodah dela in pripomočkih tako 
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otroku samemu, njegovi družini in med kadrom, ki dela z otrokom. Sem med drugim 

prištevamo tudi roditeljske sestanke in ostala srečanja strokovnega kadra med seboj 

ali s starši. 

Prav tako ZUOPP-1 (2011) ureja pravico otrok s posebnimi potrebami do stalnega ali 

začasnega spremljevalca. Da otrok dobi spremljevalca, katerega glavna naloga je 

nudenje fizične pomoči otroku, mora izpolnjevati dva osnovna pogoja. In sicer mora 

biti usmerjen v program za predšolske otroke ali v izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter opredeljen kot težje/ težko 

gibalno oviran ali slep otrok.  

2.2 PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 

Prilagojen program za predšolske otroke je namenjen otrokom s težjimi oblikami 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Vanj se na podlagi odločitev stroke usmerjajo 

otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in otroci, ki imajo 

zraven omenjenih še druge pridružene motnje. Prav tako je program namenjen 

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

otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami (Kurikulum za vrtce v prilagojenem 

programu za predšolske otroke, 2006). Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013) zraven že omenjenih skupin za 

vključitev v prilagojen program za predšolske otroke omenja tudi skupino otrok z 

avtističnimi motnjami. Ta skupina otrok v Kurikulumu za vrtce v prilagojenem 

programu za predšolske otroke (2006) še ni omenjena, saj je takrat še nismo poznali 

in je potemtakem ni omenjal niti Zakon o vrtcih (1996). Otroci, ki se vključujejo v 

prilagojen program za predšolske otroke, zaradi narave svojih težav potrebujejo 

poglobljeno multidisciplinarno obravnavo. S tem namenom se v obravnavo 

najpogosteje vključujejo specialno-rehabilitacijski pedagogi, fizioterapevti, delovni 

terapevti in logopedi (Žgur, 2017).  

Oddelke, v katerih se izvaja prilagojen program za predšolske otroke, imenujemo 

razvojni oddelki. Financirani so s strani občin, ki so istočasno ustanoviteljice javnega 

vrtca, v katerem običajno deluje razvojni oddelek (Žgur, 2017). Zraven delovanja 

razvojnega oddelka v okviru javnega vrtca, se program lahko izvaja tudi v javnih 

zavodih za VIZ otrok s posebnimi potrebami in v javnih socialnovarstvenih zavodih 

(ZUOPP-1, 2011). 
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V razvojni oddelek vrtca je po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (2014) lahko vključenih največ šest otrok.  

Podatki o vključenosti otrok s posebnimi potrebami v tako imenovane razvojne 

oddelke vrtcev kažejo, da se je v minulem desetletju konstantno povečevalo število 

otrok s posebnimi potrebami v vrtcih, vendar pa se je istočasno stalno zmanjševalo 

število otrok s posebnimi potrebami, vključenih v razvojne oddelke vrtcev. E. Žgur 

(2014) vidi razloge v uvedbi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2000) ter vedno bolj uveljavljenem inkluzivnem načinu vzgoje in izobraževanja.  

2.3 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 
 

V Kurikulumu za vrtce (1999) med zapisanimi načeli izpostavimo načelo spoštovanja 

zasebnosti in intimnosti, ki določa organizacijo prostora in časa tako, da otroku 

omogoča umik od skupinske rutine oziroma izražanje lastnih želja, potreb in interesov 

pri izvedbi različnih dejavnosti, ter načelo pogojev za uvedbo sprememb obstoječega 

kurikula, ki določa, da je pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v različne 

programe predšolske vzgoje treba zagotoviti vse potrebne pogoje (opremo, kader). 

ZUOPP-1 (2011) v 10. členu določa materialne pogoje in fizično pomoč za otroke s 

posebnimi potrebami. Prostor in pripomočke, ki se uporabljajo pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami, je treba zagotoviti v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje 

programov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme ali določi Strokovni svet 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Določilo velja za vse otroke, ki so 

usmerjeni v programe za predšolske otroke, v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe in v posebni 

program, namenjen otrokom z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

Pripomočke, ki zagotavljajo optimalno vključenost posameznega otroka v VIZ-

program, mora zagotoviti ustanovitelj javnega zavoda, razen v primeru ko so le-ti 

zagotovljeni z drugimi predpisi ali če otrok iz objektivnih razlogov določenega 

pripomočka ne more uporabljati doma ali v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Staršem 

gibalno oviranih otrok ni treba vsakodnevno prinašati v vzgojno-izobraževalni zavod 

pripomočkov, ki jim pripadajo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje 

in so namenjeni uporabi doma, to so npr. razni valji, stojke, prilagojeni stolčki. 

Omenjeni zakon v 29. členu obravnava izpolnjevanje pogojev vzgojno-izobraževalnih 

zavodov za vključitev otrok s posebnimi potrebami. Zavod Republike Slovenije za 
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šolstvo mora pred izdajo odločbe ugotoviti, ali zavod, v katerega bo otrok vključen, 

izpolnjuje pogoje za vključitev otroka in izvajanje določil, zapisanih v odločbi in 

strokovnem mnenju, povezanih s posebnimi potrebami otroka. Ravnatelj vzgojno-

izobraževalne institucije poda izjavo, da izpolnjujejo pogoje za vključitev otroka. Če 

se ugotovi, da predvideni zavod ne izpolnjuje pogojev za vključitev otroka, se otroka 

ob strinjanju staršev vključi v drug najustreznejši vzgojno-izobraževalni zavod, ki 

izpolnjuje potrebne pogoje.  

 

Navodila h kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) izpostavljajo 

pomembnost fleksibilno oblikovanega prostora, v katerem obravnavamo otroke s 

posebnimi potrebami. Prostor mora tako omogočati kotiček za umik, občutek varnosti 

in sprejetosti ter možnost, da otrok pokaže svojo ustvarjalnost. Izredno pomembno je, 

da je prostor načrtovan tako, da omogoča skupinsko in individualno delo z otrokom s 

posebnimi potrebami.  

V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

(2010) je predpisano, da mora biti v vrtcu prostor namenjen individualnemu delu z 

otroki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje. Pomembno je, da je prostor v bližini 

igralnic. Velikost prostora mora biti najmanj 8 m2 neto površine. Prav tako mora biti 

prostor neposredno, naravno in zadostno osvetljen, zračen in ogrevan. Pomembno 

je, da je v prostoru, kjer se izvaja individualno delo z otroki, zagotovljena izolacija 

pred hrupom ter da je prostor urejen tako, da daje otrokom dovolj možnosti za 

načrtovane in spontane skupne, skupinske in individualne dejavnosti. Prostor mora 

otroku omogočati možnost za umik v zasebnost in počitek. V prostoru za individualno 

delo morajo v skladu z določili pravilnika biti: miza s stoloma za odrasle, miza in stoli 

za delo z otroki, omara za vzgojne in specialne pripomočke in sredstva, odprte police 

za otroške knjige in igrače, blazina za vaje na tleh, umivalnik za otroke, stenska 

omara za higienske pripomočke, ogledalo in dva električna priključka. 

 

V Navodilih h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) so zapisane dopolnitve 

za delo z otroki glede na posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami. 

Dopolnitve za posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami med drugim 
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vključujejo tudi prostorske pogoje (za oddelke in prostore namenjene individualnim 

obravnavam (SS, DSP)). Ker smo se v empiričnem delu naloge posvetili prostorskim 

pogojem za izvajanje DSP v vrtcih, v nadaljevanju izpostavljamo zapise omenjenega 

dokumenta v povezavi s prostori za delo:  

- otroci z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo prostor za delo, ki ga 

lahko spreminjamo glede na trenutno počutje otroka. Prostor mora vsebovati 

kotiček za zasebnost in umirjanje ter kotiček za individualno delo; 

- slepi in slabovidni otroci v predšolskem obdobju potrebujejo zmanjšan 

prostor na dosegu rok in nog. Oprema (omare, mize ipd.) mora imeti 

zaščitene robove, igrače ne smejo imeti ostrih robov, da se otrok ne 

poškoduje. Pomembno je, da otroku predstavimo prostor in stvari puščamo na 

enakem, otroku poznanem mestu. Paziti moramo, da so vrata prostora zaprta 

in da so poti, kjer se otrok giblje, prehodne. V garderobi otroku stalno mesto 

označimo s tipno oznako. Pri obrokih naj ima stalno mesto in pogrinjek 

kontrastnih barv; 

- gluhim in naglušnim otrokom moramo zagotoviti dobre akustične pogoje v 

prostorih. Koristen zvok mora po navodilih presegati okoljski hrup za 15–20 

decibelov in mora biti frekvenčno optimalen. V nasprotnem primeru namreč 

govor posameznika ne izstopa iz akustičnega ozadja in ovira otrokovo slušno 

zaznavanje. V skladu z omenjenim pogojem morata velikosti igralnice in 

normativ oddelka ustrezati pogoju. Pomembno je tudi, da ima otrok ustrezen 

prostor za DSP; 

- za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami je treba zagotoviti možnost 

izvedbe DSP v igralnici in v ločenem prostoru; 

- gibalno ovirani otroci potrebujejo varen dostop do vrtca in varno premikanje 

po vrtcu. Potrebno je, da iz okolja odstranimo vse arhitektonske ovire in 

otroku omogočimo mobilnost (igralnica, sanitarije, telovadnica, knjižnica ipd.). 

Pomembno je, da so prostori oblikovani tako, da lahko otrok čim več stvari 

opravi samostojno in da je hkrati v prostoru dovolj prostora tudi za fizično 

pomoč odrasle osebe. Delovni prostor mora omogočati dovolj prostora za 

rabo posebne opreme (miza, stol, pisala, ortopedski pripomočki – invalidski 

voziček, hodulje, stojka) in prilagojen didaktični material. V vrtcu mora biti 

prostor, ki omogoča možnost izvajanja DSP v igralnici in po potrebi v ločenem 

prostoru.  
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M. Sonjak (1998) je v svoji raziskavi ugotavljala, kako so redne šole po uvedbi 

integracije sprejele in pripravile pogoje za delo mobilnih specialnih pedagogov. V 

raziskavi je sodelovalo 24 mobilnih specialnih pedagogov, kar je v tistem času 

predstavljalo malo več kot polovico vseh zaposlenih mobilnih specialnih pedagogov v 

Sloveniji. Avtorica je mnenja, da predstavljajo enega izmed pomembnih pogojev za 

uspešno delo specialnega pedagoga na redni osnovni šoli zagotovljeni materialni 

pogoji. Tako je bil eden izmed ciljev raziskave tudi ugotoviti, kakšni so pogoji dela 

specialnega pedagoga na redni osnovni šoli. Pri tem so jo zanimali prostorski pogoji, 

saj meni, da je kabinet, namenjen izvajanju dodatne strokovne pomoči, zelo 

pomemben. Iz analize podatkov je razvidno, da je 62,5 % vseh vprašanih specialnih 

pedagogov imelo na šoli svoj učni prostor, 29,2 % vseh vprašanih pa ga ni imelo. 

8,3 % vseh vprašanih ga je na eni šoli imelo, na drugi pa ne. Ugotovljeno je, da 

nekateri specialni pedagogi izvajajo dodatno strokovno pomoč v knjižnici, v trenutno 

prostih učilnicah, na hodniku itd., kar pa jim zelo otežuje delo. 

 

Opara idr. (2010) ugotavljajo, da so se s spremembo zakonodaje na področju vzgoje 

in izobraževanja (od leta 1995 naprej) in s povečanim številom otrok s posebnimi 

potrebami, ki so vključeni v redne vzgojno-izobraževalne programe, povečale potrebe 

po dodatnih šolskih prostorih. Pomanjkanje je prisotno zlasti v zagotavljanju manjših 

prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Navajajo, da osnovne in srednje 

šole v te namene običajno uporabljajo kabinete, ki pa niso v popolnosti primerni 

izvajanju ur za dodatno strokovno pomoč. 

 

Tudi S. Rakar (2012) v svojem diplomskem delu ugotavlja razlike med vrtci glede 

primernosti in kakovosti prostorov, namenjenih izvajanju dodatne strokovne pomoči. 

Razloge za razlike vidi v zmožnostih vrtca in organizacijskem primanjkljaju, ki ga 

ustanove namenijo reševanju težav na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči. 

Kot pozitivno ugotovitev poudari pozitivno naravnanost in interes vodstva vrtcev za 

izboljšanje pogojev dela. 

 

Delovno okolje ima zagotovo velik vpliv na zaposlene. Vpliv se odraža na počutju 

zaposlenih, na njihovem delovnem zadovoljstvu in posledično tudi na učinkovitosti na 

delovnem mestu. Omenjeni dejavniki so tisti, na katere pogosteje pomislimo ob 
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delovnem okolju pedagoških delavcev, manjkrat pa pomislimo na vpliv delovnega 

okolja na zdravstveno stanje pedagoških delavcev. S tem namenom je P. Bogataj 

Ivančič (2014) v raziskavi, izvedeni v sklopu svojega diplomskega dela, ugotavljala, 

kakšno je zdravstveno stanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 

osrednjeslovenski regiji, koliko se jih ukvarja s športom in v kakšnih delovnih pogojih 

opravljajo svoje delo. V raziskavi je ugotovila, da so izmed vseh vprašanih specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov s prostorskimi pogoji najmanj zadovoljni mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagogi. Ti navajajo, da delajo v neustreznih in celo 

zdravju škodljivih prostorih. 

 

Primerna izvedba dejavnosti je v praksi posledično pogosto odvisna od dobre volje 

ter iznajdljivosti in fleksibilnosti oseb, ki delajo z otrokom s posebnimi potrebami. 

Pogosto se težave pojavijo že pri zagotavljanju prostora za individualne obravnave 

(Logar, 2010).  

 

3 DODATNA STROKOVNA POMOČ 
»All kids need is a little help, 

a little hope, 

and somebody who believes in them.« 

(Magic Johnson) 
 

Opara (2005) dodatno strokovno pomoč opredeli kot nujen sestavni element vzgojno-

izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Poznamo dve funkciji dodatne strokovne pomoči, in sicer (Opara, 2005):  

- rehabilitacijska funkcija (pomoč pri premagovanju ovir oziroma motenj), 

- funkcija pomoči pri učenju (učna pomoč). 

Rehabilitacijsko funkcijo dodatne strokovne pomoči delimo na: reedukacijo, 

kompenzacijo in rehabilitacijo: 

- reedukacija je spodbujanje in razvijanje funkcij in procesov. Če ima na primer 

otrok težave na področju govora, je treba razvijati govor. Otroke s posebnimi 

potrebami torej učimo uporabljati različne podporne tehnike, strategije in 

specifične pripomočke, ki bodo pripomogli k optimalni vključenosti 

posameznika v socialno okolje. Vse omenjeno moramo začeti izvajati čim 

prej, zato je predšolsko obdobje izrednega pomena. E. Žgur (2017) navaja, da 
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je razvojni zaostanek otrok vedno povezan s pojavom manj zrelih vzorcev 

gibanja, čustvovanja, govora in/ali kognitivnih sposobnosti, ki so za otrokov 

razvoj manj funkcionalni, kot je v določenem obdobju pričakovano. Kurikulum 

je zato naravnan na spodbujanje priložnosti in osebnih izkušenj, v katerih 

lahko vsak otrok razvija in ponotranji določene funkcionalne spretnosti in 

veščine; 

- kompenzacija je učenje nadomeščanja določenih funkcij, procesov in/ali 

nalog, ki jih posamezni otrok s posebnimi potrebami zaradi svojih ovir ali 

motenj ne more opravljati delno ali v celoti, z delovanjem drugih organov, z 

rabo specializiranih pripomočkov, tehnik in metod. Žgur (2017) pravi, da je 

treba posledice izpada primarnega nivoja pri otrocih s posebnimi potrebami 

čim hitreje odpraviti in nadomestiti z razvijanjem kompenzacijskih strategij. 

Razvitost kompenzacijskih strategij je namreč odvisna od ohranjenosti 

primarnega centra in zgodnjih korekcijskih programov pomoči. Bolj zgodaj kot 

je otroku nudena pomoč in bolj kot je ta pomoč kompleksna, večji bo približek 

pričakovani normalnosti in manjši razvojni zaostanek; 

- rehabilitacija je priprava otroka s posebnimi potrebami do sprejemanja 

samega sebe v lastni realnosti. Otroka je treba naučiti živeti z ovirami in 

omejitvami, tako da bo sposoben organizirati lastno življenje in delovanje 

skladno z možnostmi okolja. Sprejemanje lastne realnosti namreč ni 

preprosto, največ težav strokovnjaki opažajo v obdobju pubertete, vendar ni 

zanemarljivo niti predšolsko obdobje, ki zagotovo postavlja temelje celostnega 

razvoja posameznega otroka. 

Funkcijo pomoči pri učenju (didaktična funkcija DSP) zasledimo pri vseh otrocih s 

posebnimi potrebami. Nekateri otroci je potrebujejo več, spet drugi manj. Strokovnjaki 

morajo odkriti, po kateri poti, s katerimi prilagoditvami in pripomočki otrok dosega 

največ napredka v skladu s svojimi zmožnostmi. Osnove za to funkcijo odkrivamo v 

rehabilitacijski fazi in ugotovitve upoštevamo v nadaljnjem otrokovem razvoju.  

Nalog izvajalcev dodatne strokovne pomoči je veliko in se po kontinuumu razlikujejo 

glede na posebne potrebe posameznega otroka. Osnovne so zapisane v Navodilih h 

Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (2003). Glavna naloga izvajalcev DSP je sistematično načrtovanje 

individualne pomoči za posameznega otroka s posebnimi potrebami, katere glavni cilj 
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je razvoj otrokove psihofizične sposobnosti. V skladu z omenjeno nalogo je potrebno 

ozaveščanje okolice o otrokovih posebnih potrebah, sodelovanje pri zagotavljanju 

ustreznih pogojev v VIZ-organizaciji (prostor, oprema, didaktični material), timsko 

sodelovanje z drugimi strokovnjaki v in izven VIZ-organizacije, organiziranje različnih 

oblik izobraževanja za strokovne delavce vrtca in starše ter sprotno seznanjanje 

staršev z otrokovim napredkom. Naloga izvajalcev DSP je tudi svetovanje 

vzgojiteljem, njihovim pomočnikom in staršem o metodah dela, rabi pripomočkov, 

rokovanju z otrokom s posebnimi potrebami, ipd. 

 

Po določbah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami (2013) ura DSP traja 45 minut. Lahko se izvaja skupinsko ali individualno v 

oddelku ali izven njega. Izvaja se tedensko, glede na posebne potrebe posametnega 

otroka pa je možna  izvedba v občasni strjeni obliki. Dodatno strokovno pomoč za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami je potrebno zagotoviti in izvajati v času 

otrokovega bivanja v vrtcu. 

 

Dodatno strokovno pomoč je možno izvajati na več načinov, ki se jih določi glede na 

potrebe in interese otroka s posebnimi potrebami, njegovih vrstnikov in okoliščin. 

DSP se lahko izvaja v manjši skupini v ali izzven oddelka ali indvidualno z otrokom s 

posebnimi potrebami v ali izzven oddelka. Lahko se izvaja kot pomoč otroku pri 

dejavnostih, ki jih pripravi vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja (gre za dejavnosti, za 

katere otrok s posebnimi potrebami običajno potrebuje več časa, pomoči, posebne 

prilagoditve, rokovanje ali vodenje odrasle osebe) ali kot sodelovanje v skupni 

dejavnosti, ki jo izvajalec DSP pripravi v sodelovanju z vzgojiteljem in/ali pomočnikom 

vzgojitelja (pri tem je pomembno, da je vsebina in/ali metodični pristop primeren za 

otroka s posebnimi potrebami in ostale otroke v skupini). Prav tako se DSP lahko 

izvaja kot pomoč otroku s posebnimi potrebami in drugim otrokom pri razvijanju 

socialnih odnosov in reševanju konfliktnih situacij v oddelku (Navodila h Kurikulumu 

za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s posebnimi potrebami, 2003). 

V Navodilih h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003) je zapisano, da mora biti 

individualna strokovna pomoč (DSP) izvedena tako, da se ohrani oz. nadaljuje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Katja Roškar; magistrsko delo 

 

18 
 

otrokova igra ali dejavnost. Nadaljevanje moramo izvesti tako, da otrok ne čuti 

dodatne obremenitve. V skladu s tem je smiselno, da se strokovni delavci vključijo v 

otrokovo igro kot soigralci in usmerjevalci ter pri tem spodbujajo urjenje in razvijanje 

otrokovih posameznih veščin. Prav tako je za otroka, v primeru izvajanja DSP v 

oddelku spodbudno, da se mu pri igri pridružijo drugi otroci (v kolikor to otrok želi). Če 

pa je izvedba DSP nujno potrebna izven oddelka, otroka ne smemo izvzeti sredi 

izvajanja dejavnosti ali igre. Pomembno je tudi, da strokovni delavci ob vrnitvi otroka 

v oddelek poskrbijo za ponovno vključitev otroka v oddelčne dejavnosti na način, ki 

otroku predstavlja najmanj stresa. Cilj vsake posamezne obravnave mora biti 

maksimalno približanje predvidenemu napredku na področju otrokovega razvoja. 

Zato mora biti izvajalec dodatne strokovne pomoči fleksibilen, se sprotno prilagajati 

situaciji, razpoloženju otroka in drugim dejavnikom, ki vplivajo na potek dodatne 

strokovne pomoči. Zgodi se namreč tudi, da se izvajalci dodatne strokovne pomoči 

ulovijo v past utečene, statične in premalo fleksibilne obravnave, ki posledično več ne 

zagotavlja otrokovega napredka ali pa tudi otroci s posebnimi potrebami kdaj 

dosežejo točko, od katere več ne napredujejo ali pa ne toliko, kot bi pričakovali. 

Razlogi za to so lahko tudi v utečenih in nefleksibilnih obravnavah, ki otrokom ne 

dajejo dovolj priložnosti lastnega preizkušanja sposobnosti in znanj (Žgur, 2017).  

M. Kavkler (2008) pravi, da je napačno mnenje, da otrok z izrazitejšimi primanjkljaji 

oz. težavami potrebuje le individualizirano obravnavo zunaj oddelka, v katerega je 

vključen. Tudi ti otroci namreč lahko sodelujejo v različnih načrtovanih oddelčnih 

dejavnostih, če so le-te dobro načrtovane in organizirane. 

4 MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA 

 

»It shouldn't matter how slowly a child learns, 

as long as we are encouraging them not to stop.« 

(Robert John Meehan) 

 

V prejšnjem poglavju smo podrobneje predstavili dodatno strokovno pomoč. V 

Sloveniji jo v okviru programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo najpogosteje izvajajo mobilni specialni pedagogi. Na tak 

način vzgojno-izobraževalne organizacije zagotovijo obravnave otrok s posebnimi 

potrebami v več organizacijah. Mobilni specialni pedagog namreč opravlja delo v več 
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vzgojno-izobraževalnih organizacijah, znotraj katerih obravnava otroke s posebnimi 

potrebami. V nadaljevanju zato nekaj besed namenjamo predstavitvi začetkov 

mobilne specialno-pedagoške službe v Sloveniji, značilnostim in ciljem omenjene 

službe ter tudi prednostim in slabostim tako organiziranega načina dela. 

 

Strokovna podkovanost mobilnih specialnih pedagogov ter naravnanost ravnateljev 

in učiteljev za probleme in težave otrok s težavami v razvoju in pri učenju sta nujna 

predpogoja, ki jima je treba zadostiti, če želimo uspešno izvajati mobilno specialno-

pedagoško službo (Opara, 1996). 

 

4.1 ZAČETKI MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE 

 

Dodatno strokovno pomoč v Sloveniji vzgojno-izobraževalni zavodi zagotavljajo s 

pomočjo mobilne specialno-pedagoške službe. Končar (1997) jo definira kot 

fleksibilno obliko nudenja pomoči otrokom s posebnimi potrebami. Pravi, da jo 

izvajajo za to posebej usposobljeni in izbrani specialni pedagogi. 

Nacionalna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (2011) navaja, 

da se je mobilna specialno-pedagoška služba začela razvijati v začetku osemdesetih 

let 20. stoletja v okviru projekta ZRSŠ. Razvoj se je pričel na področju 

osnovnošolskega izobraževanja. Najprej je bila mobilna specialno-pedagoška pomoč 

namenjena predvsem otrokom s specifičnimi telesnimi primanjkljaji (slepi, slabovidni, 

gluhi, naglušni, gibalno ovirani), v začetku devetdesetih let 20. stoletja pa se je 

oblikovala mobilna specialno-pedagoška služba kot odziv na fizično integracijo otrok 

s težavami v razvoju in učenju v redne osnovne šole (Opara idr., 2010). 

Leta 1992 se je pričelo uvajanje mobilne specialno-pedagoške službe na podlagi 

sprejetja ideje in koncepta s strani Ministrstva za šolstvo in šport (Opara, 1996). 

Kot že omenjeno, so se v redne vzgojno-izobraževalne programe sprva vključevali 

otroci, katerih kognitivne sposobnosti so kljub njihovim posebnim značilnostim 

(slepota, gibalna oviranost, naglušnost, gluhota) enake vrstnikom. Ker učitelji niso 

imeli dovolj znanj, kako poučevati te otroke, so specialni pedagogi in drugi 

strokovnjaki s tako imenovanih posebnih šol in zavodov pričeli obiskovati učitelje in 

šole, v katere so bili vključeni učenci s posebnimi potrebami. Specialni pedagogi in 

drugi strokovnjaki so še naprej ostajali zaposleni v svojih zavodih. Iz te oblike 
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nudenja pomoči izhaja poimenovanje mobilne specialno-pedagoške službe (Opara, 

2015). 

4.2 ZNAČILNOSTI MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE 
 

M. Končar (1997) kot glavne značilnosti mobilne specialno-pedagoške službe navaja 

zaposlenost mobilnega pedagoga v matičnem zavodu, opravljanje dela na več kot 

treh različnih lokacijah, dobro razvitost matične strokovne baze, namenjene 

strokovnemu razvoju, in odsotnost opravljanja ur nadomeščanja. 

Zagotovo je glavna značilnost, ki opredeljuje mobilno specialno-pedagoško službo, 

ravno mobilnost. Oseba, ki opravlja to delo, mora biti izredno fleksibilna, saj delo v 

osnovi načeloma poteka na več lokacijah. Ta način dela omogoča javnim vrtcem in 

šolam izvajanje zakonskih določil o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami. Kot že omenjeno, mobilni specialni pedagogi delo opravljajo na več 

različnih lokacijah, torej na več različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah (ali 

njihovih enotah). Rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih 24 mobilnih specialnih 

pedagogov, kažejo, da 70,8 % mobilnih specialnih pedagogov dnevno delo opravlja 

na eni ali dveh lokacijah, 25,1 % pa jih dnevno opravlja delo na več kot dveh 

lokacijah (do sedem lokacij v enem dnevu) (Sonjak, 1998). 

Naloge specialno-rehabilitacijskih pedagogov so v osnovi povezane z 

izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami ter njihovimi sposobnostmi in 

spretnostmi, ki jih specialno-rehabilitacijski pedagogi pomagajo razvijati (M. Kavkler 

in S. Tancig, 2000). 

Mobilni specialni pedagog prilagaja, razvija in uporablja metode in oblike dela, 

didaktične pripomočke in strategije, ki posameznemu otroku s posebnimi potrebami 

najbolj ustrezajo (Kverh, 2003). 

Mirtič (2001) povzema značilnosti in naloge mobilne specialno-pedagoške službe. 

Med njih spadajo: neposredno izvajanje VIZ-dela z učenci ter sodelovanje s starši in 

strokovnjaki v in izven VIZ-organizacije. Da je izvajanje VIZ-dela in sodelovanje 

uspešno je potrebna razumljivost in strpnost do težav posameznega otroka, redno 

sodelovanje s starši (informiranje o otrokovem napredku, svetovanja za delo v 

domačem okolju) in dobro timsko sodelovanje z vzgojitelji/učitelji (izmenjava 

informacij, medsebojna pomoč in podpora, vrednotenje uspeha, sodelovanje pri 
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reševanju problemov, urejanje dokumentacije). Individualne obravnave, ki jih izvajalci 

DSP nudijo otrokom, morajo vključevati ustrezne diagnostične metode dela, 

prilagojene potrebam posameznega otroka. 

G. Kverh (2003) navaja dejstvo, da delo mobilnega specialnega pedagoga ne zajema 

le neposredne pomoči otroku, temveč tudi udeležbo na pedagoških konferencah, 

aktivih, timskih sestankih, govorilnih urah, roditeljskih sestankih, delavnicah za otroke 

in starše, razgovorih, svetovanjih z različnimi strokovnjaki ipd. Naštete značilnosti 

uvršča med formalne oblike sodelovanje specialnega pedagoga z učitelji (vzgojitelji). 

Omenja pa tudi neformalne oblike sodelovanja, kot so krajši pogovori in stiki med 

vrati. 

Mobilni specialni pedagog lahko pomaga učitelju (vzgojitelju) pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami bodisi v razredu ali izven njega. Lahko pa učitelju ali vzgojitelju 

posreduje uporabo primernih strategij dela s posameznim otrokom. Za posamezen 

način pomoči se učitelj (vzgojitelj) in mobilni specialni pedagog odločita na podlagi 

potreb otroka in skupine, pripravljenosti učitelja in fleksibilnosti mobilnega 

specialnega pedagoga (Kavkler, 2008). V raziskavi, vezani na sodelovanje učiteljev z 

mobilnim specialnim pedagogom, je G. Kverh (2003) ugotovila, da več kot polovica 

sodelujočih učiteljev poroča o izključno individualni obliki dela z učenci s posebnimi 

potrebami, ki se izvaja izven razreda. Isti učitelji pa menijo, da je ta oblika dela, 

najbolj učinkovita za učence s posebnimi potrebami in da je neposredno delo z 

učenci s posebnimi potrebami bolj pomembno kot pomoč, ki jo potrebujejo sami za 

učinkovito delo s posameznim učencem. 

4.3. CILJI MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE 

 

Prepoznavanje narave težav in pogojev, pod katerimi posamezni otrok lahko dosega 

najboljše rezultate v okviru svojih zmožnosti, izbira specifičnih metod dela in oblik 

pomoči pri usvajanju šolskih spretnosti, iskanje in učenje primernih kompenzacijskih 

tehnik, podpora učencu in seznanjanje šolskega okolja s problemi otroka na način, ki 

ustvarja toleranten odnos do otrokovih težav, so glavni cilji MSPS (Opara, 1996). 

V Etičnem kodeksu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) je kot 

temeljni cilj vsakega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zapisano 

spodbujanje človekovih močnih področij za razvoj potencialov, ki vplivajo na 
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vključitev v širše socialno in poklicno okolje oziroma razvijanje kompenzacijskih 

tehnik, ki bodo vplivale na vključitev.  

4.4 PREDNOSTI MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE 
 

Mobilno specialno-pedagoška služba ima tako prednosti kot slabosti. M. Končar 

(1997) se je v svojem delu osredotočila na oboje. Kot prednosti takšne oblike 

zagotavljanja pomoči otrokom s posebnimi potrebami navaja: večjo strokovno 

povezanost mobilnih specialnih pedagogov znotraj kolektivov, večjo stopnjo 

razumevanja in posluha vrtcev/šol za probleme otrok s težavami, prenašanje izkušenj 

z ene VIZ-organizacije na drugo, več ustreznega poučevanja otrok s posebnimi 

potrebami, neodvisnost in neobremenjenost s kolektivi in lažje sledenje stroki 

mobilnih specialnih pedagogov. 

Kljub temu da M. Končar (1997) neodvisnost in neobremenjenost s kolektivi tukaj 

uvršča med prednosti MSPS, lahko na to značilnost pogledamo tudi z druge plati. 

Mobilni specialni pedagogi težje navežejo stik z matičnim kolektivom in pogosto ne 

sledijo aktualnemu dogajanju na matični šoli. Omenjeno pa zagotovo vpliva na 

občutek pripadnosti določeni vzgojno-izobraževalni organizaciji, ki je pri mobilnih 

specialnih pedagogih pogosto šibak. 

4.5 SLABOSTI MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE 
 

Kot slabosti mobilno specialno-pedagoške službe pa M. Končar (1997) navaja 

sledeče organizacijske pomanjkljivosti: preveliko število vrtcev/šol in otrok, ki 

potrebujejo specialno-pedagoško pomoč, neprestana potreba po prilagajanju 

različnim kolektivom, menjave lokacij in s tem povezano prenašanje materialov 

(fizični napor), neustrezni prostori za delo, pomanjkanje časa za pomoč otrokom, 

dejstvo, da ni tesnih in pristnih odnosov s kolektivom, težave z usklajevanjem urnikov 

in časa za timsko sodelovanje, razdrobljenost dela, kompleksnost socialnih interakcij 

z učitelji, otroki, starši, strokovnimi delavci različnih kolektivov ter posledični 

organizacijski in komunikacijski izzivi. 

Čeprav sta od ugotovitev Končarjeve minili že dve desetletji, pa se mobilni specialni 

pedagogi tako v vrtcih kot v šolah še vedno srečujejo z omenjenimi pomanjkljivostmi. 

Ena izmed omenjenih pomanjkljivosti so tudi neustrezni prostorski pogoji za delo, ki 

smo jih v empiričnem delu magistrskega dela podrobneje analizirali.  
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5 INKLUZIJA 

 

»Diversity is being invited to the party; 

Inclusion is being asked to dance.« 

(Verna Myers) 

 

O inkluziji v današnjem času slišimo veliko. Še vedno jo v osnovi povezujemo z 

okoljem vzgojno-izobraževalnih organizacij. Žal pa se nemalokrat dogaja, da nam 

spremembe, ki so potrebne za razvoj in uresničitev inkluzije v praksi, predstavljajo 

preveč težav. Dejstvo je, da je treba najprej spremeniti miselnost ljudi, da bo inkluzija 

lahko zaživela v polni meri. Ljudje imamo namreč težave s prilagajanjem in 

spreminjanjem samega sebe, sprejemanjem drugačnosti, potrpežljivostjo, iskanjem 

rešitev, sprejemanjem, da čeprav nekdo nekaj ne zmore tako, kot zmorem jaz, zmore 

drugače – mogoče le potrebuje nekaj moje pomoči. Vse našteto pa je še kako 

pomembno za inkluzijo. V nadaljevanju zato navajamo nekaj definicij, pogojev in ovir 

inkluzije. 

SSKJ (2000, str. 302) inkluzijo opredeljuje kot odnos med množicama, v katerem je 

ena množica podmnožica druge. 

Poimenovanje inkluzija izhaja iz latinščine. V latinskem jeziku namreč pomeni 

vključitev, pripadanje, spajanje, sklenjenost (Kranjčan, 2006).  

Corbett (1999, str. 128) kot metaforo za inkluzijo navaja: »Vstopi, tukaj spoštujemo 

razlike! Tu si lahko tak, kot si, in ne silimo te, da sprejmeš drugačnost.« Isti avtor kot 

metaforo integracije navaja misel: »Vstopi, toda samo, če se lahko prilagodiš!« 

(Corbett, 1999, str. 128).  

Založnik (2006) pravi, da je pravica otrok s posebnimi potrebami do enakih možnosti 

in s tem povezanega inkluzivnega načina izobraževanja v večini držav Evropske 

unije zagotovljena v zakonodaji javnega sistema vzgoje in izobraževanja. 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje je dvosmeren proces. Na 

eni strani otrokom s posebnimi potrebami omogoča razvoj po optimalnih zmožnostih 

in sprejemanje njihove drugačnosti, po drugi strani pa daje tako otrokom s posebnimi 

potrebami kot otrokom večinske populacije in odraslim možnost razumevanja in 
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spoštovanja vsakega človeka ne glede na drugačnost (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju, 2011). 

Najboljši kriterij za upravičenost uvajanja koncepta inkluzije najdemo v tem, kaj je za 

posameznika dobro oziroma bolje. Inkluzija namreč ne obstaja in se ne razvija le 

zato, ker je dobra za otroke s posebnimi potrebami, temveč spodbuja in podpira 

razvoj vseh otrok. Otroci se namreč prek inkluzivnega pristopa vzgoje in 

izobraževanja učijo, da smo si med seboj različni, sodelovanja, komuniciranja, živeti 

drug ob drugem in drug z drugim. Učimo jih, da otrokom s posebnimi potrebami ne 

ponujamo pomoči iz usmiljenja, ampak zato, ker so tudi oni ljudje, kot vsi. Na tak 

način otrokom oz. osebam s posebnimi potrebami priznavamo pravico do 

spoštovanja in priznanja brez stigmatizacije (Resman, 2003). 

V skladu z zapisanimi ugotovitvami avtorjev v nadaljevanju navajamo pridobitve 

inkluzivno-naravnega vzgojno-izobraževalnega pristopa za širšo družbo. Ena izmed 

glavnih pridobitev so dosežki otrok s posebnimi potrebami na področju vzgojnega, 

izobraževalnega in pa tudi socialnega vključevanja v širšo družbeno okolje, ki so 

pripomogli k zvišanju pričakovanj učiteljev do otrok s posebnimi potrebami tako v 

rednih kot v specialnih vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Prednost inkluzivno 

naravnanega procesa VI je tudi boljše razumevanje pojma različnosti in spoznavanja 

drugačnosti med otroci večinske populacije, več socialnih interakcij in prijateljstev 

med otroci večinske populacije in otroci s posebnimi potrebami. Zelo pomembna 

pridobitev pa je učenje življenja drug z drugim, nudenje in sprejemanje pomoči in pa 

nenazadnje učenje drug od drugega. (Viola, 2007, v Kavkler, 2007): 

 

D. Kobal Grum in B. Kobal (2009) inkluzijo otrok s posebnimi potrebami delita na 

vidik izobraževanja in vidik vzgoje. Vidik izobraževanja povezujeta s storilnostjo in 

učno uspešnostjo posameznega otroka s posebnimi potrebami, vzgojni vidik pa se 

nanaša na samodejavnost in vpetost otroka s posebnimi potrebami v socialno okolje. 

Vpetost otroka v socialno okolje predstavlja tako imenovano socialno integracijo, ki 

pa je predstopnja inkluzije. Avtorici namreč menita, da je socialna integracija pogoj za 

inkluzijo. Ravno tukaj pa imajo otroci s posebnimi potrebami veliko težav. Ugotovitve 

raziskav (Guralnick, Connor, Hammond, Gottman in Kinnish, 1996a, 1996b; 

McConnell in Odom, 1999, v D. Kobal Grum idr., 2009) kažejo, da imajo predšolski 

otroci s posebnimi potrebami, ki niso deležni ustrezne strokovne obravnave, težave z 
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razvijanjem socialne igre. Istočasno so deležni manj pozitivnih reakcij na poskuse 

vključevanja v socialne integracije, kar pa vodi v občutek, da ti otroci kažejo manj 

zanimanja za vrstnike in igro z njimi. 

M. Malnar Novak (2012) povzema ugotovitve A. Schultz Stout (2011), ki pravi, da 

inkluzija predstavlja obvezo izobraževanja vsakega otroka v skladu z njegovimi 

optimalnimi zmožnostmi v okviru oddelka, v katerega je vključen. Kot bistvo avtorica 

izpostavlja, da pomoč pripeljemo do otroka in ne, da mora otrok hoditi po pomoč. V 

popolnoma inkluzivnem okolju bi se naj otrok s posebnimi potrebami popolnoma 

vključil v dejavnosti in delo z vrstniki. Istočasno je izrednega pomena, da otrok s 

posebnimi potrebami pri vključitvi naj ne bi občutil svoje drugačnosti.  

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje mora stremeti k omogočanju razvoja vseh 

potencialov posameznega otroka tako na kognitivnem, emocionalnem kot na 

kognitivnem področju (Hozjan in Strle, 2012). 

Inkluzivno naravnan vzgojno-izobraževalni proces deluje po načelih oz. principih 

(Nasen, 1999, v Kavkler, 2004), ki jih v nadaljevanju predstavljamo v strjeni obliki. 

Pozitivno naravnan odnos do drugačnosti in različnosti v družbi je eno izmed 

osnovnih načel inkluzivno naravnanega VIZ procesa, ki je kolektivna odgovornost 

vseh strokovnjakov v VIZ okolju, in je zagotovo predpogoj za upoštevanje VIZ-potreb 

otrok s posebnimi potrebami. Tako kot otroci večinske populacije, imajo tudi otroci s 

posebnimi potrebami pravico biti sprejeti v socialnem okolju (vključenost med 

vrstnike, medvrstniško sodelovanje, fleksibilno oblikovan kurikulum ipd.) in pravico 

biti spoštovani. Pravico do spoštovanja pa imajo tudi starši otrok s posebnimi 

potrebami. Da inkluzija v praksi dosega svoje cilje in namene, je med drugim 

potreben tudi profesionalni razvoj strokovnih delavcev VIZ-organizacije, ki vključuje 

obnavljanje že usvojenih znanj in usvajanje novih. Izrednega pomena pa je tudi 

načelo pomoči okolja učiteljem, ki izpostavlja pomembnost timskega sodelovanja 

znotraj VIZ-organizacije in z zunanjimi institucijami ter strokovnjaki. Med pomoč 

okolja učiteljem uvrščamo tudi pomoč učiteljem s strani mobilnih specialnih 

pedagogov in ustrezne materialne vire za delo, med katere spadajo razni učni in 

tehnični pripomočki.  

 

V državah Evropske unije so leta 2003 izvedli analizo stanja vzgoje in izobraževanja 

ter v sklopu dobljenih rezultatov opredelili dejavnike, ki vplivajo na razvoj inkluzije v 
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praksi. Vodilni dejavnik predstavlja premik od medicinske k socialno-interaktivni 

usmeritvi, na podlagi katerega so bile uvedene spremembe na področju zakonodaje 

in financiranja VIZ-organizacij. Ker se posebne potrebe otrok razprostirajo na 

kontinuumu od lažjih do težkih, je bil nujno potreben tudi razvoj kontinuuma oblik 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter preoblikovanje specialnih šol v centre 

virov inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Gre za t.i. centre, ki 

rednim osnovnim šolam, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami, nudijo 

pomoč, svetovanje in materialne vire. Pomemben dejavnik, ki temelji na socialnem 

vključevanju otrok, pa predstavlja tudi pravico staršev do izbire VIZ-organizacije, v 

katero bodo vključili svojega otroka (Special Needs Education in Europe, 2003, v 

Kavkler, 2005, v Lebarič, idr., 2006). 

5.4 INKLUZIJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Majhni otroci na osebe s posebnimi potrebami gledajo drugače kot odrasli ljudje. 

Dejstvo pa je, da na njihov pogled, izoblikovanje mnenj in odnosa, ki ga bodo imeli 

do oseb s posebnimi potrebami, vplivamo ravno odrasli. Njim so namreč ta mnenja 

zelo pomembna. In največ se naučijo s posnemanjem. Zaznajo odnos odraslih do 

oseb s posebnimi potrebami in ga najpogosteje prevzamejo. Tudi če se le nevede 

obrnemo vstran, ko je v naši bližini oseba s posebnimi potrebami, če mimogrede 

rečemo, da je uboga, če ne želimo govoriti o njih, to vpliva na odnos, ki ga otrok 

oblikuje do oseb s posebnimi potrebami. In nasprotno, če se že zgodaj pogovarjamo 

o drugačnosti, jim razložimo njihove težave in smo sami sočutni, bo otrok 

najverjetneje lažje sprejel osebe s posebnimi potrebami v svojo bližino in do njih 

razvil pozitiven odnos. Posameznika, ki je pozitivno naravnan k inkluzivnemu 

mišljenju, je torej treba izoblikovati že zgodaj – v predšolskem obdobju.  

C. Comstock Galagan (2008) navaja razloge, zakaj je pomembno, da se inkluzivno 

naravnana vzgoja in izobraževanje začneta že v predšolskem obdobju, v vrtcih: 

- vsak otrok si zasluži bogato in polno življenje; 

- prisotnost inkluzivne vzgoje in izobraževanja v predšolskem obdobju vodi v 

podpiranje inkluzije v odrasli dobi posameznega otroka; 

- inkluzija vključuje učenje v interakciji (z odraslimi, vrstniki); 

- inkluzivna vzgoja in izobraževanja v predšolskem obdobju pomeni razvoj 

prijateljstva; 
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- inkluzivna vzgoja in izobraževanja v predšolskem obdobju pomeni, da smo vsi 

zmagovalci in ni noben boljši ali slabši od drugega. 

B. Stritih (2010) poudarja pomembnost osredotočenosti na ugotavljanje tega, kar 

otrok zmore, v nasprotju tega, česa vse ne zmore zaradi svojih posebnih potreb. 

Pomembno je, da vsakemu otroku s posebnimi potrebami zagotovimo najprimernejši 

vzgojno-izobraževalni program. 

Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (b. d.) je razvidno, da se število 

otrok, usmerjenih v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, iz leta v leto veča. V šolskem letu 2012/2013 je bilo v 

omenjeni program vključenih 978 otrok, v šolskem letu 2015/2016 pa se je število 

otrok povečalo na 1138 otrok. Delež otrok s posebnimi potrebami je tako na dan 

1. 10. 2012 znašal 0,0145 celotne predšolske populacije otrok, 1. 10. 2015 pa je 

narastel na 0,0161 celotne predšolske populacije otrok (MIZŠ, 2016). 

 

5.5 OVIRE INKLUZIJE  
 

V letu 2005 je bila v Sloveniji opravljena študija o dostopnosti izobraževanja in 

zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Rezultati so pokazali, da imajo otroci oz. 

osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji resda vse potrebne formalne človekove 

pravice in določbe s strani zakonov, vendar pa v praksi pogosto prihaja do ovir v 

uresničevanju omenjenih pravic ter pogosto te osebe še vedno niso enakovredno 

vključene v družbo (Zaviršek in Urh, 2005). Da bi lahko bolje razumeli razloge, zakaj 

prihaja do razhajanj med teorijo in prakso, navajamo ugotovitve avtorjev o ovirah, 

omejitvah in dejavnikih, ki vplivajo na uresničevanje inkluzije v praksi.  

M. Kavkler (2008) je v sklopu svoje raziskave ugotovila, da inkluzivno izobraževanje 

v praksi omejujejo in ovirajo različni dejavniki. Kljub temu, da o inkluziji v današnjem 

času veliko govorimo in smo naredili premik na področju zakonodaje, se inkluzivno 

gibanje v družbi razvija počasi in še vedno ne dosega zadovoljive stopnje. V šolskem 

sistemu je še vedno prisotno pretirano poudarjanje izobraževalne uspešnosti, kar 

ponovno predstavlja veliko oviro za razvoj inkluzivno naravnega VIZ-procesa. VIZ-

organizacije poročajo o nezadostni razporeditvi finančnih virov med ustanove, razlog 

zato pa predstavljajo finančne zmožnosti države, ki so pomanjkljive. Avtorica kot 

dejavnik, ki vpliva na oviranje razvoja inkluzivnega izobraževanja, navaja tudi širok 
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sistem specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov v omenjenih ustanovah. 

Ugotavlja, da se pri zaposlenih v specialnih ustanovah pogosto pojavlja strah pred 

izgubo zaposlitve in pred spremembami njihovega dela. Po drugi strani opaža strah 

in dvom v lastno usposobljenost za delo z osebami s posebnimi potrebami v VIZ-

organizacijah, kamor bi se otroci s posebnimi potrebami vključili (redne OŠ) ter 

pomanjkanje potrebnih znanj in strategij učiteljev za delo z osebami s posebnimi 

potrebami. Kot pomemben dejavnik izpostavlja velikost oddelkov in pomanjkanje 

materialnih virov, ki smo jih podrobneje raziskali v okviru empiričnega dela naloge. 

 

Na podlagi rezultatov socialne integracije OPP so Lebarič idr. (2006) oblikovali 

seznam dejavnikov, ki po njihovih ugotovitvah vplivajo na težjo izvedljivost modela 

inkluzije v praksi. Ena izmed glavnih ugotovitev, ki nakazuje tudi na to, da model 

inkluzivnega izobraževanja v praksi še nima zadoščenih osnovnih pogojev, pod 

katerimi bi lahko v celoti zaživel, je prevelika zadržanost strokovnjakov. V praksi so 

namreč v inkluzivne oblike VIZ največkrat vključeni učenci z učnimi težavami in 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, manjkrat pa učenci z drugimi motnjami, ki 

ostajajo v institucijah. Prav tako so ugotovili, da je prisotnega premalo sodelovanja 

med strokovnjaki enakih in različnih strok, kar vpliva na kakovost podpore, ki je je 

učenec deležen, v programu, v katerega je vključen. Načelo kooperativnosti je 

namreč tisto načelo, ki velja za bistveno v okviru vsake socialne in VIZ institucije ter 

hkrati predstavlja pogoj uspešnega učenja in osebnostne rasti vsakega otroka.  

Pomemben element odraščanja predstavlja prosti čas. Zunaj šolskega okolja se 

vedno več otrok vključuje v razne prostočasne dejavnosti in aktivnosti, ugotovitve pa 

kažejo, da imajo otroci s posebnimi potrebami slabše zapolnjen prosti čas izzven 

vrtca/šole kakor njihovi vrstniki. Da bi družba funkcionirala pa je potrebno tudi 

privzgajanje občutka odgovornosti  v vsakdanjih vrtčevskih in šolskih situacijah. 

Otroci s posebnimi potrebami imajo na tem področju običajno več težav kot njihovi 

vrstniki, težje namreč razumejo in ponotranjajo odgovornost pri skrbi samega zase in  

pri skrbi za predmete, ki so v osebni in skupni lasti.  
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6 DELOVNO ZADOVOLJSTVO 

»Choose a job you love,  

and you will never have to work  

a day in your life.« 

(Confucius) 

Delovno zadovoljstvo za vsakega posameznika predstavlja največ, kar si lahko želi 

na delovnem mestu. Istočasno pa je zadovoljstvo delavcev največ, kar si lahko želi 

organizacija oz. nadrejeni. Znano je namreč, da so zadovoljni zaposleni pri svojem 

delu bolj učinkoviti in uspešni, posledično pa je bolj učinkovita in uspešna tudi 

organizacija (Mihalič, 2008). 

V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo delo najpogosteje opravljajo mobilni specialni pedagogi (ali drugi izvajalci 

DSP). Razloge za takšno ureditev zaposlitve smo že navedli. Delovno zadovoljstvo 

tako ni odvisno le od matične vzgojno-izobraževalne organizacije, temveč tudi od 

vseh vzgojno-izobraževalnih organizacij, v katerih mobilni specialni pedagog opravlja 

delo. 

6.4 DEFINICIJE DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA 
 

Skozi zgodovino se je oblikovalo veliko opredelitev delovnega zadovoljstva. Splošno 

sprejeta opredelitev še ni določena, zato v nadaljevanju navajamo nekaj 

najpogosteje uporabljenih. 

Guzina (1988 v Dimec idr., 2008) loči med: 

- splošnim zadovoljstvom pri delu (splošni odnos posameznika do dela, ki ga 

opravlja); 

- zadovoljstvom s posameznimi vidiki delovne situacije (posamezni vidiki dela 

zadovoljujejo različne potrebe, zadovoljstvo s posameznimi vidiki pa oblikuje 

nek splošni  odnos do dela).  

 

Kaj posameznik pri delu pričakuje in kaj mu je pri delu pomembno vpliva na stopnjo  

delovnega zadovoljstva (Zupan, 2001). 

  

Na delovno zadovoljstvo, ki ga lahko opredelimo kot izrazito pozitivno emocionalno 

stanje posameznika, vpliva delovno okolje, izkušnje posameznika pri delu, način 
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doživljanja dela in način občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta, ki ga 

posameznik zaseda (Mihalič, 2008). 

  

Karakose (2014) pravi, da delovno zadovoljstvo opisuje način, kako posameznik 

opravlja svoje delo. Posameznik je lahko delu naklonjen ali pa ga opravlja z 

odporom. V prvi vrsti je torej pomembno, kako se posameznik počuti pri opravljanju 

dela. Hkrati ima delovno zadovoljstvo vpliv na posameznikovo delovno in življenjsko 

sfero. Deluje namreč v soodvisnosti z delovnim nezadovoljstvom, in sicer delovno 

zadovoljstvo povečuje učinkovitost in produktivnost posameznika, delovno 

nezadovoljstvo pa po drugi strani povečuje stres, ki ga posameznik doživlja v svojem 

življenju.  

Če povzamemo ugotovitve različnih avtorjev vidimo, da vsi pripisujejo pomembnost 

čustvenemu zaznavanju, ki vpliva na posameznikovo delovno zadovoljstvo. Prav tako 

omenjajo delovno okolje, kamor uvrščamo prostorske in materialne pogoje. 

6.5 DEJAVNIKI DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA PEDAGOŠKIH DELAVCEV 
 

Seznam dejavnikov delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2000) je oblikovan na podlagi 

delovnih motivov. Vključuje delovne razmere v katerih posameznik opravlja delo, 

višino plače in drugih materialnih ugodnosti, stalnost zaposlitve, odnose v kolektivu, 

ugled in zanimivost dela, fizično in psihično zahtevnost dela, soodločanje, svobodo in 

samostojnost pri delu. Delovne razumere, v katerih posameznik opravlja delo, med 

drugim vključujejo tudi prostorske pogoje dela (npr. osvetlitev prostora, ogrevanost). 

Santos (2002) dejavnike, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo pedagoških delavcev, 

razdeli na psihološke dejavnike, kamor spadajo tudi osebni in strokovni dejavniki, ter 

na dejavnike, ki se povezujejo s samo naravo dela. Med psihološke dejavnike uvršča: 

lokus nadzora, motivacijo, samopodobo, občutek avtonomije in zadovoljstvo 

posameznika z lastnim življenjem. Med osebne in strokovne dejavnike uvršča: spol, 

starost, socialni položaj, izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja, druge 

odgovornosti posameznika v šoli. V skupino dejavnikov narave dela pa uvršča: 

raznolikost potrebnih znanj, pomen in ujemanje delovnih nalog in samostojnost pri 

delu. Vsi dejavniki med seboj delujejo povezano in vplivajo drug na drugega. V 

nasprotju s predhodno razporeditvijo dejavnikov delovnega zadovoljstva ta 

opredelitev ne vključuje delovnih razmer v katerih posameznik opravlja svoje delo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Katja Roškar; magistrsko delo 

 

31 
 

Jakopec (2007) pravi, da je delovno zadovoljstvo odvisno od tega, koliko sposobnosti 

lahko posameznik pokaže in uporabi na svojem delovnem mestu, od tega, koliko se 

lahko poistoveti z nalogami na delovnem mestu, kako pomembno delo opravlja, 

koliko je pri delu avtonomen in od količine povratnih informaci, ki jih je deležen s 

strani sodelavcev in nenazadnje tudi vodstva. 

George, Louw in Badenhorst (2008) so med pomembne dejavnike, ki vplivajo na 

delovno zadovoljstvo pedagoških delavcev, uvrstili: osebnost, osebne izkušnje 

posameznika, demografske, psihosocialne, fizične, čustvene ter ekonomske 

dejavnike. Dejavnike so v nadaljevanju svojega raziskovalnega dela razdelili na 

notranje (motivacija, pohvala, priznanje za opravljeno delo) in zunanje (delovno 

okolje, delovni pogoj, nadzor vodstva). Kot vidimo, tudi ti avtorji med pomembne 

dejavnike delovnega zadovoljstva uvrščajo delovno okolje in delovne pogoje, ki smo 

jih raziskovali v empiričnem delu magistrske naloge. 

6.6 DELOVNO NEZADOVOLJSTVO IN STRES 
 

»The greatest weapon against 

stress is our ability to choose 

one thought over another.« 

(William James) 

 

Delovno nezadovoljstvo v današnjem svetu predstavlja najpogostejši razlog za 

neustrezno opravljanje delovnih nalog in za odhod iz organizacije oz. iskanje druge 

organizacije kot vira zaposlitve (Mihalič, 2008). 

Tako delovno zadovoljstvo kot delovno nezadovoljstvo imata velik vpliv na 

posameznika ter posledično tudi na njegovo opravljanje dela. Delovno zadovoljstvo 

povezujemo s pozitivnimi posledicami na posamezniku, delovno nezadovoljstvo pa z 

negativnimi posledicami na posamezniku (Spector, 2008).  

Raziskave kažejo na soodvisnost delovnega zadovoljstva in delovne učinkovitosti ter 

delovnega nezadovoljstva in izgorelosti. Ugotovljeno je namreč, da je oseba, ki je na 

delovnem mestu zadovoljna, pri svojem delu bolj učinkovita. Posameznik, ki s svojim 

delom ni zadovoljen, pa je bolj nagnjen k izgorelosti (Patton, 2001, v Spector, 2008). 
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Kot vidimo, ugotovitve raziskav delovno nezadovoljstvo povezujejo z izgorelostjo. Ker 

je učiteljski poklic zagotovo en izmed bolj stresnih poklicev današnjega časa in so 

posledično učitelji nagnjeni tudi k sindromu izgorevanja, v nadaljevanju nekaj besed 

namenjamo stresu. 

Stres je nekaj, s čimer se srečujemo vsi. Nekateri bolj pogosto kot drugi. Nekateri 

hitreje najdejo izhod, spet drugi ga iščejo dlje. Nekateri se s stresom borijo sami, 

drugi poiščejo pomoč. Največkrat ga ovrednotimo kot nekaj negativnega. Pa vendar 

ima stres tudi pozitivno plat. Zaradi njega naše telo zaznava nevarnost, se nanjo 

odzove in nas prisili v iskanje rešitev. In zagotovo iz vsake stresne situacije 

posameznik odide z novo izkušnjo. Koliko se iz nje nauči, pa je ponovno odvisno od 

človeka do človeka. 

 

Poimenovanje stresa izhaja iz latinščine. V latinskem jeziku pomeni napetost, pritisk, 

silo, ki deluje na površino. Skozi zgodovino se je pomen besede prenesel z 

napetosti, pritiska oz. sile na površino na napetost, pritisk oz. silo na človeška bitja 

(Spielberger, 1985). 

Stres vsebuje tako duševno kot telesno reakcijo na spremembo. V prvi vrsti gre za to, 

ali se neki spremembi, s katero se oseba sooča, zmore prilagoditi (Tyler, 1987). 

Podobno ugotovitev navajata Lazarus in Lazarus (2000), ki pravita, da je stres nekaj, 

kar nas nenehno izziva, da se obvladamo oz. prilagodimo določeni situaciji. 

Stres predstavlja fiziološki, psihološki in vedenjski odziv oz. odgovor posameznika na 

notranje in zunanje dražljaje, ki so zanj stresni. Dogodek, predmet ali osebo, ki ga 

posameznik občuti oz. doživlja kot stresnega, imenuje stresor (Dernovšek, Gorenc in 

Jeriček, 2006). 

Ljudje stres doživljamo različno. Za nekoga bo namreč določen dogodek zelo 

stresen, za drugega pa bo spodbuda za naprej. Na naše doživljanje stresa vpliva 

osebnost, ki istočasno vpliva tudi na naše spoprijemanje s stresom oz. stresnimi 

situacijami. Prav tako na doživljanje vplivajo izkušnje posameznika, okoliščine (ožje 

in širše okolje pojavitve stresne situacije), kakovost medosebnih odnosov v 

posameznikovem okolju. Odziv posameznika na določeno stresno situacijo je torej 

odvisen od razmerja med našimi lastnimi zahtevami in zahtevami okolja. Za nekoga 

bodo ene ali druge zahteve previsoke in bo stres zanj uničevalen, za drugega pa bo 
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dodatna motivacija in spodbuda za določeno ravnanje. Iz tega sledi, da je bolj 

pomembna zaznava posameznika o stresni situaciji kakor okoliščine stresa 

(Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006). 

Stres je prisoten povsod. Pojavlja se tako v laičnih kot v strokovnih krogih (Depolli 

Steiner, 2011). 

Poklic učiteljev, med katere uvrščamo tudi specialne in rehabilitacijske pedagoge, v 

zadnjem času opredeljujemo kot vedno bolj stresen. Pri tem je treba upoštevati 

dejstvo, da se je vrednotenje učiteljskega poklica v zadnjih letih močno spremenilo. 

Poklic, ki je bil nekoč visoko cenjen in spoštovan, danes v družbi več ne dosega 

posebnega ugleda. Prav tako pa se v poklicno udejstvovanje učiteljev pogosto 

vpletajo politika, starši in ne nazadnje tudi učenci. Učitelji se srečujejo tudi s številnimi 

spremembami kurikuluma, povečevanjem števila učencev v razredih, z zahtevami 

staršev, odnašanjem dela domov ipd. Posledice srečevanja z omenjenimi težavami 

se kažejo kot zmanjšana učinkovitost izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, 

zvišanje števila bolniških odsotnosti, nezadovoljstvo pri delu ipd. (Silvar, 2007).  

Če povzamemo ugotovitve različnih avtorjev, ki so se oblikovale skozi daljše časovno 

obdobje, vidimo, da večina avtorjev omenja odziv na stres, ki se pojavi pri 

posamezniku, oz. posameznikovo dovzetnost za spremembe. Lahko bi rekli, da je 

odzivov na stresne situacije toliko, kolikor je ljudi. Odziv se namreč razlikuje od 

posameznika do posameznika. Ljudje v enakih ali podobnih situacijah doživljamo 

različna čustva, smo različno odprti za strategije reševanja in izbiramo različne 

strategije reševanja in spoprijemanja s stresnimi situacijami. 

6.7 DELOVNE RAZMERE IN POGOJI ZA DELO 
 

Ob pregledu teorij delovnega zadovoljstva in dejavnikov, ki vplivajo nanj, smo 

ugotovili, da avtorji med pomembne dejavnike delovnega zadovoljstva uvrščajo 

delovne razmere in pogoje za delo. Prisotnost omenjenih dejavnikov smo preverjali v 

okviru empiričnega dela magistrskega dela, v nadaljevanju pa navajamo nekaj 

ugotovitev o pomembnosti urejenih delovnih razmer in pogojev za delo. 

Oblak (2005) ugotavlja, da so slabi pogoji za delo razlog za manjšo stopnjo 

motiviranosti delavcev ter da je delavcem pomembno, da imajo vlogo pri odločanju o 

pogojih, v katerih bodo opravljali delo. 
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Zaposleni se mora na delovnem mestu dobro počutiti, saj primerno delovno okolje 

pripomore k natančnosti in hitrosti (Lipičnik, 2000).  

 

Pomembno je, da so prostori, v katerih se opravlja delo, urejeni, čisti in prezračeni. 

Svetloba ne sme biti niti premočna niti prešibka. Hrup se mora preprečiti ali vsaj 

omiliti (Mihalič, 2008). Podobno ugotavljata tudi Baričič in A. Temeljtov Salaj (2014), 

ki pravita, da je pomembno, da je prostor primerno osvetljen in da je svetlobo možno 

uravnavati. Izpostavita pa tudi klimatiziranost prostora. Vzdrževanje primerne 

temperature je nujno potrebno, mraz in vročina namreč povzročata nelagodje 

zaposlenega (Lipičnik, 2000). 

 

Poleg upoštevanja omenjenih fizičnih pogojev je pomembno tudi to, da ima zaposleni 

stalni delovni prostor, saj mu to povečuje občutek varnosti (Brumen, 2016). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Po ZUOPP-1 (2011) otrokom, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, pripada pravica do prilagojene organizacije, načina 

izvajanja programa in dodatne strokovne pomoči. Zakon določa potrebo po 

prilagajanju prostora in pripomočkov otroku v skladu z njegovimi posebnimi 

potrebami. Slednje je izrednega pomena, saj tako kakovost prostorov kot 

pripomočkov oz. materialov vpliva na kakovost obravnav, ki so jih otroci s posebnimi 

potrebami deležni s strani izvajalcev dodatne strokovne pomoči.  

Strokovni delavci, ki izvajamo dodatno strokovno pomoč, pogosto naletimo na 

pomanjkljive prostorske in materialne pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči 

v vrtcih oz. posameznih enotah vrtcev. Nemalokrat se dodatna strokovna pomoč 

izvaja v prostorih, ki nimajo možnosti zračenja, ali v prostorih, ki služijo tudi drugim 

namenom (npr. telovadnica, knjižnica, shramba). V teh prostorih večkrat ni možno 

izvajati raznih gibalnih vaj, prostega gibanja in gibalnih aktivnosti, ki so za otroke s 

posebnimi potrebami v predšolskem obdobju zelo pomembne. Opažamo tudi, da 

veliko materialov in pripomočkov, ki jih uporabljamo pri urah dodatne strokovne 

pomoči, izvajalke pogosto izdelamo same, ter pomanjkljivost higienskih pogojev v teh 

prostorih. 

Tako prostorski kot materialni pogoji pa ne vplivajo le na kakovost obravnav, temveč 

tudi na počutje in delovno zadovoljstvo zaposlenih strokovnih delavcev, v našem 

primeru izvajalk dodatne strokovne pomoči oz. mobilnih specialnih pedagoginj. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo zato želeli ugotoviti, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike med izbranimi vrtci (enotami) v zagotavljanju 

prostorskih in materialnih pogojev. Pri tem smo se osredotočili tako na zakonsko 

določene pogoje kot na pogoje, ki še niso zakonsko opredeljeni, a jih izvajalke 

dodatne strokovne pomoči ocenjujemo kot pomembne.  
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2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

2.1 CILJI 

Cilj raziskave je preveriti, ali prihaja do razlik med v raziskavo vključenimi vrtci v 

zagotavljanju zakonsko določenih elementov prostorskih in materialnih pogojev dela 

ter v zagotavljanju še neopredeljenih elementov omenjenih pogojev. Obenem želimo 

opredeliti še neopredeljene pogoje in oblikovati priporočila za vrtce. 

2.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja, s katerimi smo preverjali stanje prostorskih in materialnih 

pogojev v izbranih vrtcih, so naslednja: 

R1: Ali izbrani vrtci zagotavljajo primerne prostorske in materialne pogoje za 

kakovostno izvajanje dodatne strokovne pomoči? 

 

R2: Ali med vrtci obstajajo razlike glede zagotavljanja primernih prostorskih in 

materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči in katere so te? 

 

R3: Kakšno je po presoji izvajalk dodatne strokovne pomoči razmerje med stanjem 

prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v primerjavi 

s preostalimi prostori in materiali v vrtcih? 

 

R4: Kakšni so po presoji izvajalk dodatne strokovne pomoči higienski pogoji v 

prostoru za izvajanje dodatne strokovne pomoči? 

 

R5: Ali so po presoji izvajalk dodatne strokovne pomoči higienski pogoji v prostoru za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči slabši kot v preostalih prostorih vrtca? 

 

3 METODOLOGIJA 

 

3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Raziskovalni pristop je kvantitativen. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Katja Roškar; magistrsko delo 

 

37 
 

3.2 OPIS VZORCA 

Vzorec je namenski. Osebe, ki so reševale ocenjevalno lestvico o prostorskih in 

materialnih pogojih dela, so istočasno zajemale vlogo opazovalca in udeleženca. Na 

podlagi lastnih izkušenj neposrednega dela izvajalk dodatne strokovne pomoči so 

ocenile stanje prostorskih in materialnih pogojev v sedmih vrtcih podravske regije s 

skupno 33 enotami. Raziskava je potekala na vzorcu 33 enot. Vsi vrtci, ki so 

sodelovali v raziskavi, so ustanovljeni s strani iste občine. Ocenjevalno lestvico je 

reševalo pet oseb. Vsaka ocenjevalka je ocenjevala enoto, ki jo dobro pozna in v njej 

opravlja svoje delo.  

3.3 OPIS MERSKEGA INŠTRUMENTARIJA 

V namen raziskave smo na podlagi pregleda zakonskih in pod-zakonskih aktov ter 

lastnih opažanj pri delu izdelali ocenjevalno lestvico. Sestavljena je bila iz dveh 

delov. Prvi del je temeljil na trditvah, ki se nanašajo na prostorske, drugi del pa na 

materialne pogoje dela. Lestvica je zajemala 41 trditev, od tega je bilo trditev 

zaprtega tipa 37, odprtega tipa pa 4. V prvem delu ocenjevalne lestvice, ki je bil 

vezan na prostorske pogoje, in je zajemal 19 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanji 

odprtega tipa, so ocenjevalke na vprašanja zaprtega tipa odgovarjele z DA ali NE, pri 

čemer je DA pomenilo, da je pogoj v enoti zagotavljen, NE pa da ni. Na osnovi 

prvega dela ocenjevalne lestvice, smo oblikovali skupne rezultate in iz vseh trditev 

oblikovali skupno spremenljivko. V drugem delu ocenjevalne lestvice, ki je bil vezan 

na materialne pogoje in higieno v prostorih za izvajanje DSP, in je zajemal 18 

vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanji odprtega tipa, so ocenjevalke na vprašanja 

zaprtega tipa odgovarjale s pomočjo tristopenjske ocenjevalne lestvice strinjanja, pri 

čemer je 1 pomenilo, da se s trditvijo ne strinjajo, 2, da se s trditvijo delno strinjajo, in 

3, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Izjema je zadnja trditev, pri kateri je 1 

pomenilo, da se s trditvijo popolnoma strinjajo, 2, da se s trditvijo delno strinjajo in 3, 

da se s trditvijo ne strinjajo.  

3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2016/2017. Na začetku smo pridobili 

soglasja vrtcev in jim pojasnili namen raziskave. Osebam, ki so reševale ocenjevalne 

lestvice, smo le-te vročili osebno ter pojasnili razloge za raziskavo, namen in cilje 

raziskave in postopek reševanja. Vse ocenjevalke so zaposlene v mobilni specialno-
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pedagoški službi. Štiri so po izobrazbi profesorice defektologije oz. profesorice 

specialne in rehabilitacijske pedagogike, ena pa je inkluzivna pedagoginja. Njihove 

delovne izkušnje so od 1 do 26 let. Rešene ocenjevalne lestvice so ocenjevalke 

vrnile po dveh tednih. 

3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke smo statistično obdelali s programom za statistično analizo podatkov SPSS 

23.0. Za opisovanje vzorca in podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko, 

predvsem frekvence (f) in odstotke (%), v primerih, ko so analize vključevale 

intervalne spremenljivke, pa srednjo vrednost (M), standardno deviacijo (SD), 

minimum (Min) in maksimum (Max). Pri ugotavljanju razlik med vrtci smo si pomagali 

tudi z elementi inferenčne statistike; tako smo uporabili testa ANOVA in Kruskal-

Wallisov H-test, ki omogočata odkrivanje razlik v vrednostih intervalne spremenljivke 

med večjimi skupinami. 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, s pomočjo katerih odgovarjamo na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Najprej nas je zanimalo, v kolikšni meri so v 

izbranih vrtcih prisotni različni prostorski in materialni pogoji za kakovostno izvajanje 

dodatne strokovne pomoči, zanimala pa nas je tudi primerjava vrtcev in ugotavljanje 

tega, ali med vrtci obstajajo razlike v zagotavljanju izbranih prostorskih in materialnih 

pogojev. Splošnejši pregled spremlja poglobitev v rezultate, ki so usmerjeni v 

razmerje med stanjem prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči v primerjavi s preostalimi prostori in materiali v vrtcih, posebno 

pozornost pa posvečamo tudi analizi higienskih pogojev (splošna analiza primernosti 

higienskih pogojev in primerjava higienskih pogojev v prostorih za izvajanje DSP s 

preostalimi prostori vrtca oz. enote vrtca).  

4.1 PRISOTNOST IN IZRAŽENOST RAZLIČNIH PROSTORSKIH IN 

MATERIALNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DSP 

V prvem podpoglavju predstavljamo prisotnost in izraženost različnih prostorskih in 

materialnih pogojev v vrtcih, ki smo jih zajeli v naši raziskavi. 
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4.1.1 Prisotnost prostorskih pogojev za izvajanje DSP 

Prisotnost različnih prostorskih pogojev, ki so nujni za kakovostno izvajanje dodatne 

strokovne pomoči, smo zajeli z ocenjevalno lestvico (odgovorni format DA/NE) in pa 

z dvema odprtima vprašanjema. V nadaljevanju predstavljamo relevantne rezultate 

obeh načinov pridobivanja podatkov, torej tako odgovore na ocenjevalni lestvici kot 

odgovore na odprta vprašanja. 

Tabela 1: Prisotnost prostorskih pogojev 

 Da Ne Skupaj 

 f % f % f % 

Stalen prostor  27 81,8 6 18,2 33 100,0 

Bližina igralnic 27 81,8 6 18,2 33 100,0 

Prostor, manjši od 8 m2  18 54,5 15 45,5 33 100,0 

Naravna svetloba 22 66,7 11 33,3 33 100,0 

Možnost zračenja 29 87,9 4 12,1 33 100,0 

Primerno ogrevanje 30 90,9 3 9,1 33 100,0 

Izoliranost pred hrupom 11 33,3 22 66,7 33 100,0 

Možnosti za načrtovane/spontane, ind./skup. 

dejavnosti  

10 30,3 23 69,7 33 100,0 

Kotiček za umik 7 21,2 26 78,8 33 100,0 

Miza in stoli za odrasle 18 54,5 15 45,5 33 100,0 

Miza in stoli za otroke 29 87,9 4 12,1 33 100,0 

Omara za pripomočke 15 45,5 18 54,5 33 100,0 

Odprte police 6 18,2 27 81,8 33 100,0 

Blazine  5 15,2 28 84,8 33 100,0 

Umivalnik z ogledalom 4 12,1 29 87,9 33 100,0 

Stensko ogledalo 2 6,1 31 93,9 33 100,0 

Omara za higienske pripomočke 1 3,0 32 97,0 33 100,0 

Najmanj dva električna priključka 15 45,5 18 54,5 33 100,0 

Radio, računalnik ipd. 7 21,2 26 78,8 33 100,0 

Opombe: f – frekvenca, % – delež v odstotkih 
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Rezultati v Tabeli 1 prikazujejo pogostost (frekvence in deleži) različnih odgovorov, ki 

nam nudijo vpogled v prisotnost oz. odsotnost v raziskavo zajetih prostorskih 

pogojev. Na našem vzorcu ugotavljamo, da niti en vključen pogoj ni prisoten v vseh 

zajetih vrtcih in enotah, so pa nekateri prostorski pogoji prisotni v veliki večini zajetih 

vrtcev in enot. Tako opažamo, da so v več kot treh četrtinah zajetih enot prisotni: 

primerno ogrevanje (90,9 %), možnost zračenja (87,9 %), miza in stoli za otroke 

(87,9 %), stalen prostor (81,8 %) in bližina igralnic (81,8 %). To so torej pogoji, ki so v 

največji meri v skladu s pravilniki o zagotavljanju pogojev. Kot pogoje, ki so prisotni v 

večini zajetih prostorov za izvajanje DSP (več kot polovica), bi lahko navedli še 

naravno svetlobo (66,7 %) ter prisotnost mize in stolov za odrasle (54,5 %). Vsi 

preostali zajeti prostorski pogoji se pojavljajo v deležu, ki je nižji od 50,0 %, kar v 

praksi pomeni, da v več kot polovici zajetih vrtcev tem pogojem ni zadoščeno. Pogoji, 

ki so prisotni v manj kot polovici zajetih enot (25,0–50,0 %), so: prostor, ki je večji od 

8 m2 (45,5 %), prisotnost najmanj dveh električnih priključkov (45,5 %), omara za 

pripomočke (45,5 %), izoliranost pred hrupom (33,3 %) in možnosti za načrtovane ter 

spontane individualne in skupinske dejavnosti otrok (30,3 %). Pri sedmih zajetih 

pogojih smo opazili še nižje odstotke, ki kažejo, da je pogojem zadoščeno v manj kot 

četrtini vseh zajetih enot. Ti pogoji so: radio, računalnik ipd. (21,2 %), kotiček za umik 

(21,2 %), odprte police (18,2 %), blazine (15,2 %), umivalnik z ogledalom (12,1 %), 

stensko ogledalo (6,1 %) in omara za higienske pripomočke (3,0 %). Povzetek 

analize rezultatov kaže, da so mnogi od zakonsko predpisanih pogojev v praksi 

pogosto odsotni, še posebej redki pa so radio/računalnik, kotiček za umik, odprte 

police, blazine, umivalnik z ogledalom, stensko ogledalo in omara za higienske 

pripomočke. Vsi omenjeni pripomočki zagotovo spadajo med tiste, ki jih pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami izvajalke DSP vsakodnevno uporabljajo in njihova 

prisotnost (ali odsotnost) vpliva na kakovost obravnav, ki so jih otroci s posebnimi 

potrebami deležni.  

Ob tem smo ocenjevalkam postavili tudi dve odprti vprašanji – kaj pri svojem delu v 

enoti vrtca z vidika prostorskih pogojev ocenjujejo kot najbolj in kaj kot najmanj 

primerno. V Tabeli 2 predstavljamo konkretne, specifične odgovore na prvo 

vprašanje, ki se navezuje na najbolj primerne prostorske pogoje, ob njih pa so 

zapisane frekvence (te nam povedo, kolikokrat se pojavijo posamezni odgovori). V 

naslednjem koraku smo konkretne odgovore, ki so si med sabo podobni, združili v 
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nadredne kategorije, iz katerih je lažje razbrati pomenljive odgovore, ki se na našem 

vzorcu pojavljajo najpogosteje. V primerih, ko se nek odgovor pojavi le enkrat, smo 

pri nadredni kategoriji zapisali »/«, saj nadredne kategorije ni bilo mogoče določiti 

(združevanje v tem primeru ni smiselno). Dodatno je treba poudariti, da so nekatere 

ocenjevalke podale več odgovorov (posledično skupna frekvenca ne predstavlja 

števila udeleženk, ampak število odgovorov), nekatere ocenjevalke pa odgovorov 

niso podale. 

Tabela 2: Kaj pri svojem delu z vidika prostorskih pogojev ocenjujete kot najbolj 
primerno? 

Konkretni odgovori f Nadredna kategorija 

Mir, noben ne moti 3 Odsotnost hrupa in ljudi, ki bi motili 

Ni hrupa 3 Odsotnost hrupa in ljudi, ki bi motili 

Izvajanja ne motijo 1 Odsotnost hrupa in ljudi, ki bi motili 

Dovolj velik prostor (tudi za gibanje) 4 Dovolj velik prostor 

Velik prostor, možnost izvajanja v skupini 1 Dovolj velik prostor 

Dovolj prostora (če umaknemo mize) 1 Dovolj velik prostor 

Ko je prosta telovadnica, je dovolj prostora 

za gibalne vaje 

1 Dovolj velik prostor 

Prostor za shranjevanje izdelkov 1 Prostor za shranjevanje izdelkov in 

materialov 

Omara za materiale 2 Prostor za shranjevanje izdelkov in 

materialov 

Omara s pripomočki za delo 2 Prostor za shranjevanje izdelkov in 

materialov 

Prostor je svetel, prezračen 2 Svetlost in prezračenost prostora 

Osvetlitev je primerna 2 Svetlost in prezračenost prostora 

Pester nabor knjižnega materiala 1 / 

Računalnik na dosegu roke 1 / 

Ima umivalnik 1 / 

Urejen iz vzdrževan prostor 1 / 

Bližina sanitarij 1 / 

Vedno je na voljo – prost 1 / 

Telovadnica je opremljena s pripomočki za 

gibanje 

1 / 

Opombe: f – frekvenca 
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Ocenjevalke, ki so odgovorile na prvo izbirno vprašanje (najbolj primerno), so 

največkrat izpostavile: odsotnost hrupa in ljudi, ki bi motili (frekvenca 7), dovolj velik 

prostor (frekvenca 7), prostor za shranjevanje izdelkov in materialov (omara, predali; 

frekvenca 5) ter svetlost in prezračenost prostora (frekvenca 4). Ob tem so 

ocenjevalke poročale še o pestrem naboru knjižnega materiala, računalniku na 

dosegu roke, prisotnosti umivalnika, splošni urejenosti in vzdrževanem prostoru, 

bližini sanitarij, stalni razpoložljivosti prostora in opremljenosti s pripomočki za 

gibanje (pri vsakem od teh dejavnikov frekvenca znaša 1). Iz odgovorov je torej 

razvidno, da izvajalke dodatne strokovne pomoči najpogosteje navajajo najbolj 

osnovne pogoji dela. Odsotnost hrupa kot motečega dejavnika je pogosto zapisana 

tudi v samih prilagoditvah, ki jih ima posamezen otrok zapisane v strokovnem mnenju 

in je priloženo odločbi o usmeritvi. Zagotovo pa dovolj velik, nehrupen in osvetljen 

prostor, ki ima tudi možnost zračenja, pripomore k boljšemu počutju in višji delovni 

učinkovitosti tako izvajalke dodatne strokovne pomoči kot otroka, ki je deležen 

strokovne obravnave v prostoru.  

V Tabeli 3 predstavljamo posamezne odgovore na vprašanje, ki se navezuje na 

najmanj primerne prostorske pogoje. Pri tem smo posamezne odgovore, ki so si med 

sabo podobni, ponovno združili v nadredne kategorije, iz katerih je lažje razbrati 

odgovore, ki se na našem vzorcu pojavljajo najpogosteje. V primerih, ko se nek 

odgovor pojavi le enkrat, smo pri nadredni kategoriji ponovno zapisali »/«, saj 

nadredne kategorije ni bilo mogoče določiti (združevanje v tem primeru ni smiselno).  

Tabela 3: Kaj pri svojem delu z vidika prostorskih pogojev ocenjujete kot najmanj 
primerno? 

Konkretni odgovori f Nadredna kategorija 

Izvajanje DSP na hodniku, kjer je hrup 5 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

Prostor se uporablja tudi kot shramba 

(blazine, škatle, vozički) 

4 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

Izvajanje v zbornici, ostane malo 

prostora za otroka, hrup 

3 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

Prostor se uporablja tudi kot manjša 

kuhinja, kamor vstopajo drugi 

1 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

Izvajanje v prostoru, kjer sta računalnik 

osebja in knjižnica, hrup 

1 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

Prostor je pisarna, v njej telefon in 

računalnik za vzgojitelje, hrup 

1 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 
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Konkretni odgovori f Nadredna kategorija 

Prostor se uporablja v druge namene 1 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

DSP se izvaja ali v kabinetu ali v 

telovadnici 

1 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

Nestalnost prostora, hrup 1 Uporabljanje prostora v druge namene in 

posledično motenje ter hrup 

Majhen prostor 3 Majhnost prostora 

Majhen prostor, ki je prenatrpan z 

omarami 

1 Majhnost prostora 

Premalo prostora za spontano gibanje 

in telovadbo 

1 Majhnost prostora 

Več svetlobe, možnost zračenja 2 Slaba osvetljava in možnost zračenja 

Temen prostor 1 Slaba osvetljava in možnost zračenja 

Ni ogledal 3 Odsotnost ogledal 

Velika oddaljenost od sanitarij 2 Velika oddaljenost od sanitarij 

Premajhna miza 2 Premajhna miza 

Ni polic in omar za odlaganje 2 Odsotnost omar za odlaganje 

Neurejenost prostora 1 Neprimerna urejenost prostora 

Veliko odpadnih materialov v prostoru 1 Neprimerna urejenost prostora 

Oddaljenost od igralnic 1 / 

Opombe: f – frekvenca 

Ocenjevalke kot najmanj primerne pogoje prostora za delo navajajo: uporabljanje 

prostora v druge namene in posledično motenje ter hrup (frekvenca 18; pri tem pa 

udeleženke poudarjajo, da DSP najpogosteje izvajajo na hodniku, v prostoru, ki služi 

tudi kot shramba, in v zbornici), majhnost prostora (frekvenca 5), slaba osvetljava in 

možnost zračenja, odsotnost ogledal (frekvenca 3), velika oddaljenost od sanitarij, 

premajhna miza, odsotnost omar za odlaganje in neprimerna urejenost prostora 

(frekvenca 2), ob tem pa smo zabeležili tudi odgovor »oddaljenost od igralnic« 

(frekvenca 1). Iz podanih odgovorov je mogoče razbrati povezavo z odgovori, ki jih 

vidimo v Tabeli 2. Izvajalkam dodatne strokovne pomoči je torej resnično pomembno, 

da imajo na voljo prostor, ki bi bil namenjen le izvajanju dodatne strokovne pomoči. V 

praksi se ti prostori namreč pogosto uporabljajo tudi v druge namene, kot so na 

primer knjižnica, shramba, hodnik ipd. Predvsem pri izvajanju dodatne strokovne 

pomoči na hodniku pogosto naletijo na oviro: takrat namreč ni možno izvajati pomoči 

v jutranjem času, ko so hodniki polni staršev in otrok, pogosto pa se istočasno 

srečajo z otrokom, ki bi mu glede na njegovo psihofizično stanje najbolj odgovarjalo 

izvajanje dodatne strokovne pomoči v jutranjih urah.  
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4.1.2 Prisotnost materialnih pogojev v prostoru za izvajanje DSP 

Poleg preverjanja prisotnosti pogojev, ki so predpisani z zakonskimi določili, smo na 

podlagi izkušenj in opažanj pri delu preverili tudi zagotavljanje nekaterih dodatnih 

materialov in pripomočkov, ki so nujni za uspešno delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Prisotnost različnih dodatnih materialnih pogojev, ki so nujni za 

kakovostno izvajanje dodatne strokovne pomoči, smo zajeli z ocenjevalno lestvico 

(tristopenjska lestvica strinjanja: ne strinjam se (vrednost 1), delno se strinjam 

(vrednost 2), popolnoma se strinjam (vrednost 3)) in pa z dvema odprtima 

vprašanjema. V nadaljevanju predstavljamo relevantne rezultate teh dveh načinov 

pridobivanja podatkov. Pri tem dodatno pozornost namenjamo razmerju med stanjem 

prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v primerjavi 

s preostalimi prostori in materiali v vrtcih ter na higienske pogoje.  

Tabela 4: Prisotnost materialnih pogojev 

 Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

Skupaj 

 f % f % f % f % 

Zagotovljeni osnovni materiali  4 12,1 12 36,4 17 51,5 33 100,0 

Hitro odzivanje in nabava osn. 

materialov 

6 18,2 13 39,4 14 42,4 33 100,0 

Zagotovljeni posebni materiali 11 33,3 13 39,4 9 27,3 33 100,0 

Hitro odzivanje in nabava pos. 

materialov 

4 12,1 26 78,8 3 9,1 33 100,0 

Izposojanje in uporabljanje 

did. materialov 

1 3,0 6 18,2 26 78,8 33 100,0 

Deljenje pripomočkov in 

materialov 

0 0,0 10 30,3 23 69,7 33 100,0 

Stari, neustrezni materiali in 

pripomočki 

10 30,3 21 63,6 2 6,1 33 100,0 

Materiale in pripomočke 

kupim sama 

0 0,0 2 6,1 31 93,9 33 100,0 

Materiale in pripomočke 

izdelam sama 

0 0,0 1 3,0 32 97,0 33 100,0 
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 Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

Skupaj 

 f % f % f % f % 

Letna nabava – tudi materiali 

za DSP 

20 60,6 13 39,4 0 0,00 33 100,0 

Obnavljanje – tudi prostor za 

DSP 

10 30,3 15 45,5 8 24,2 33 100,0 

Prostor zgolj za izvajanje DSP 30 90,9 2 6,1 1 3,0 33 100,0 

Prostor za izvajanje DSP tudi 

za druge 

14 42,4 5 15,2 14 42,4 33 100,0 

Svoj kotiček v igralnici  22 66,7 10 30,3 1 3,0 33 100,0 

Redna očiščenost prostora za 

DSP 

14 42,4 14 42,4 5 15,2 33 100,0 

Redna očiščenost igrač in 

pripomočkov  

24 72,7 8 24,2 1 3,1 33 100,0 

Založenost s potrebnim hig. 

materialom 

30 90,9 1 3,0 2 6,1 33 100,0 

Slabši hig. pogoji kot v drugih 

prostorih 

13 39,4 15 45,5 5 15,1 33 100,0 

Opombe: f – frekvenca, % – delež v odstotkih 

Tabela 4 prikazuje prisotnost različnih materialnih pogojev, iz nje pa je razvidno, 

katere od zajetih pogojev ocenjevalke ocenjujejo kot najpogosteje prisotne in kateri 

od teh pogojev so najpogosteje odsotni. Iz tabele je razvidno, da se ocenjevalke v 

veliki večini primerov (več kot tri četrtine oz. 78,8 %) popolnoma strinjajo s trditvijo, 

da si lahko izposojajo in uporabljajo didaktične materiale, ki so v vrtcu na voljo, pri 

vseh ostalih pogojih pa so odstotki strinjanja nižji. Ocenjevalke sicer poročajo, da je v 

večini enot (več kot polovica) dobro urejeno še: medsebojno deljenje pripomočkov in 

materialov med vzgojiteljicami in izvajalkami DSP (69,7 % se s tem popolnoma 

strinja, vsi preostali vsaj delno) in pa zagotavljanje osnovnih materialov (51,5 % se s 

tem popolnoma strinja). Več težav je pri naslednjih pogojih, ki so najmanj zastopani v 

zajetih enotah in vrtcih: hitro odzivanje in nabava osnovnih materialov (42,4 % se 

popolnoma strinja), prostor za izvajanje DSP tudi za druge (42,4 % se popolnoma ne 

strinja, ostali se vsaj delno strinjajo s trditvijo, da je prostor za izvajanje DSP 
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dostopen tudi drugim otrokom), slabi, neustrezni pripomočki (le 30,3 % se ne strinja s 

trditvijo, da pri delu uporabljajo stare, neustrezne materiale in pripomočke) in 

zagotovljeni posebni materiali (27,3 % se popolnoma strinja). Pogoji, ki so se na 

našem vzorcu izkazali za najmanj prisotne, so: obnavljanje prostora (le 24,2 % se 

popolnoma strinja, da vrtci obnavljajo tudi prostor za DSP), redna očiščenost prostora 

za DSP (15,1 %), hitro odzivanje in nabava posebnih materialov (9,1 %), založenost 

s potrebnim higienskim materialom (6,1 %), prostor zgolj za izvajanje DSP (3,0 %), 

svoj kotiček v igralnici (3,0 %) ter redna očiščenost igrač in pripomočkov (3,1 %). 

Nobena ocenjevalka se ne strinja popolnoma s trditvijo, da vrtci del letne nabave 

namenijo tudi DSP (0,00 %), ob tem pa prav vse ocenjevalke vsaj delno materiale in 

pripomočke kupujejo ali pa izdelujejo same. Kljub temu da je skoraj polovica 

ocenjevalk (42,2 %) ocenila, da se vrtci hitro odzovejo in nabavijo osnovne materiale 

za delo, pa istočasno skoraj vse ocenjujejo, da pripomočke kupijo (93,9 %) in/ali 

izdelajo (97 %) same. Če rezultate povežemo s spoznanji iz prakse, lahko pojasnimo, 

da vrtci zagotovijo osnovne materiale (listi različnih formatov, barvice ipd.), kar pa ne 

zadošča preostalim potrebam dela, vezanih na individualnost posebnih potreb 

posameznega otroka (npr. izdelava vlagank, sestavljank, iger), ki jih izvajalke DSP 

izdelajo iz drugih materialov (npr. plastika, les). Pri obravnavi otrok s posebnimi 

potrebami je pogosto potrebna raba bolj zahtevnih, specifičnih didaktičnih materialov 

in igrač, ki jih je težje izdelati samostojno, zato bi bila smiselna letna nabava 

didaktičnih materialov in igrač v posvetu z izvajalko dodatne strokovne pomoči. 

Ocenjevalkam smo postavili tudi dve odprti vprašanji – kaj najbolj pogrešajo z vidika 

materialnih pogojev in kaj najbolj pogrešajo z vidika higienske urejenosti. V Tabeli 5 

predstavljamo posamezne odgovore na vprašanje, ki se navezuje na materialne 

pogoje. Pri tem smo posamezne odgovore, ki so si med sabo podobni, ponovno 

združili v nadredne kategorije, iz katerih je lažje razbrati odgovore, ki se na našem 

vzorcu pojavljajo najpogosteje. V primerih, ko se nek odgovor pojavi le enkrat, smo 

pri nadredni kategoriji ponovno zapisali »/«, saj nadredne kategorije ni bilo mogoče 

določiti (združevanje v tem primeru ni smiselno).  
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Tabela 5: Kaj najbolj pogrešate z vidika materialnih pogojev? 

Konkretni odgovori f Nadredna kategorija 

Več materiala za delo 8 Več materiala za delo 

Vsaj osnovni material za delo  2 Več materiala za delo 

Več materiala, pogosto ga nimajo niti 

vzgojiteljice 

1 Več materiala za delo 

Več materiala, npr. folij in kartonov 1 Več materiala za delo 

Prostor za shranjevanje materiala in 

izdelkov 

5 Prostor za shranjevanje materiala in 

izdelkov 

Didaktične igrače 1 Računalnik in didaktične igrače 

Računalnik, didaktične igrače 2 Računalnik in didaktične igrače 

Ogledalo v prostoru 1 / 

Večja miza 1 / 

Blazina za delo na tleh 1 / 

Večja odzivnost vrtca 1 / 

Opombe: f – frekvenca 

Ugotovili smo, da ocenjevalke z vidika materialnih pogojev najbolj pogrešajo: več 

raznovrstnega materiala za delo (frekvenca 12; pri tem pa pogosto poudarjajo, da bi 

potrebovale vsaj več osnovnega materiala); prostor za shranjevanje materiala in 

izdelkov (frekvenca 5), računalnik in didaktične igrače (frekvenca 3), ogledalo v 

prostoru, večjo mizo, blazino za delo na tleh in večjo odzivnost vrtca (vsak od teh 

odgovorov ima frekvenco 1). Osnovni material, med katerega uvrščamo papir 

različnih dimenzij in trdot, barvice, flomastre ipd., se namreč hitro porabi. Težava 

nastane tudi, kadar ti pripomočki nimajo prostora, kamor bi jih lahko shranili. Takrat 

se pogosteje izgubijo, enako pa velja tudi za izdelke otrok. Omara, v katero bi lahko 

izvajalke DSP shranjevale tako pripomočke kot izdelke posameznih otrok, je torej 

izrednega pomena. Na tak način bi tudi otrok pridobil na občutku pripadnosti, saj bi 

mu v prostoru, kamor prihaja, pripadal kotiček (oz. polica), kamor bi lahko sam 

shranjeval svoje izdelke in spremljal svoj napredek. V nadaljevanju predstavljamo še 

odgovore na vprašanje »Kaj najbolj pogrešate z vidika higienskih pogojev?«. Pri tem 

smo posamezne odgovore, ki so si med sabo podobni, ponovno združili v nadredne 

kategorije, iz katerih je lažje razbrati odgovore, ki se na našem vzorcu pojavljajo 

najpogosteje. V primerih, ko se nek odgovor pojavi le enkrat, smo pri nadredni 

kategoriji ponovno zapisali »/«, saj nadredne kategorije ni bilo mogoče določiti 

(združevanje v tem primeru ni smiselno). 
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Tabela 6: Kaj najbolj pogrešate z vidika higienskih pogojev? 

Konkretni odgovori f Nadredna kategorija 

Brisačke 15 Brisačke in robčki 

Brisačke, robčke 2 Brisačke in robčki 

Sredstvo za dezinfekcijo 12 Sredstva za dezinfekcijo 

Milo 12 Milo 

Več čistoče nasploh 3 Splošno večja čistoča 

Prostor je pogosto prašen 2 Splošno večja čistoča 

Čistočo, veliko je prahu in smeti 1 Splošno večja čistoča 

Čistočo, v prostoru strup za glodavce 1 Splošno večja čistoča 

Umivalnik 2 Umivalnik 

Pogostejše čiščenje igrač 2 Pogostejše čiščenje igrač 

Opombe: f – frekvenca 

Z vidika higienskih pogojev ocenjevalke najbolj pogrešajo: brisačke in robčke 

(frekvenca 17), sredstva za dezinfekcijo, milo (oba odgovora imata frekvenco 12), 

splošno večjo čistočo (frekvenca 7; sem sodijo prah, smeti, neprimerne kemikalije v 

prostoru), umivalnik in pogostejše čiščenje igrač (frekvenca 2). Izvajalke dodatne 

strokovne pomoči v prostorih, kjer izvajajo dodatno strokovno pomoč, torej pogrešajo 

popolnoma običajne higienske pripomočke. Gre tudi za pripomočke, ki finančno ne 

predstavljajo večjega bremena vzgojno-varstveni organizaciji.  

Z odgovori na prvo raziskovalno vprašanje (ali izbrani vrtci zagotavljajo primerne 

prostorske in materialne pogoje za kakovostno izvajanje dodatne strokovne pomoči) 

ugotavljamo, da izbrani vrtci pomanjkljivo zagotavljajo tako predpisane kot dodatne 

pogoje. Med predpisanimi pogoji še posebej izstopajo pogoji radio/računalnik, kotiček 

za umik, odprte police za otroške knjige in igrače, blazine, umivalnik z ogledalom, 

stensko ogledalo in omara za higienske pripomočke, ki so prisotni v manj kot četrtini 

vseh zajetih enot (Tabela 1). Med dodatnimi pogoji, ki niso prisotni, je zaskrbljujoče 

predvsem redko obnavljanje prostorov, očiščenost prostora za DSP, hitro odzivanje 

in nabavo posebnih materialov, založenost s potrebnim higienskim materialom, 

prostor zgolj za izvajanje DSP, svoj kotiček v igralnici ter očiščenost igrač in 

pripomočkov. Dodatno je mogoče opaziti, da vrtci ne namenjajo sredstev za letno 

nabavo posebej za DSP, izvajalke DSP pa morajo materiale in pripomočke pogosto 

kupovati ali izdelovati same (Tabela 4). Odgovori na odprta vprašanja še dodatno 

kažejo, da bi si izvajalke DSP želele predvsem lastne prostore z manj hrupa, večje 
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prostore ter boljše zračenje in prezračevanje (Tabela 2), ob tem pa tudi več materiala 

za delo, prostor za shranjevanje in računalnik ter didaktične igrače (Tabela 3). 1 

Raziskovalno vprašanje 3 je vezano specifično na razmerje med stanjem prostorskih 

in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v primerjavi s 

preostalimi prostori in materiali v vrtcih. V Tabeli 4 vidimo, da je ta vidik zajet z dvema 

vprašanjema, ki sta konkretno vezani na razmerje med prostorskimi in materialnimi 

pogoji v prostoru za DSP in v preostalih prostorih. Prva tovrstna trditev je »Ko v vrtcu 

letno nabavljajo igrače in materiale, nekaj igrač in materialov namenijo tudi za 

izvajalko DSP.«, pri kateri opazimo, da je najpogostejši odgovor »ne strinjam se« 

(slabi dve tretjini), temu sledi odgovor »delno se strinjam« (dobra tretjina), medtem ko 

ocenjevalke iz niti ene enote ali vrtca niso izbrale odgovora »popolnoma se strinjam«. 

Takšni rezultati nakazujejo, da so prostori za izvajanje DSP po mnenju naših 

ocenjevalk v primerjavi s preostalimi prostori/materiali zapostavljeni z vidika letne 

dobave igrač in materialov oz. se jim ne namenja tolikšne pozornosti kot preostalim 

prostorom/materialom v vrtcu, čeprav bi bila pozornost in nabava bistvenega 

pomena. Naslednja postavka, ki kaže na razmerje med prostori za DSP in drugimi 

prostori, je postavka: »Ko v vrtcu obnavljajo prostore (npr. pleskanje), obnovijo tudi 

prostor za DSP.« S to trditvijo se ocenjevalke popolnoma strinjajo v manjšinskem 

deležu (slaba četrtina), več pa jih je izbralo odgovor »delno se strinjam« (45,5 %) in 

»ne strinjam se« (30,3 %). Po mnenju izvajalk DSP se prostorom, kjer izvajajo DSP, 

namenja manj pozornosti in denarja, ko pride do obnavljanja, je pa tukaj razkorak s 

preostalimi prostori in materiali morda nižji kot pri letni nabavi materialov in igrač. V 

splošnem lahko zaključimo, da so po mnenju udeleženk iz naše raziskave prostorski 

in materialni pogoji za izvajanje DSP pogosto slabši od preostalih prostorov in 

materialov v vrtcih. 

Iz Tabele 4 so razvidni tudi rezultati, ki jih potrebujemo za odgovarjanje na 

raziskovalni vprašanji, ki sta vezani na higienske pogoje. Na higienske pogoje kažejo 

predvsem zadnje štiri postavke ocenjevalne lestvice (redna očiščenost prostora, 

redna očiščenost igrač in pripomočkov, založenost s potrebnim higienskim 

materialom, slabi higienski pogoji kot v drugih prostorih) in odprto vprašanje o 

                                                           
1 Odgovore na drugo raziskovalno vprašanje podajamo v poglavju 4.2 Razlike med vrtci glede 

zagotavljanja primernih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje DSP  
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higienskih pogojih. Rezultati, vezani na ocenjevalno lestvico, kažejo na pomanjkljive 

higienske razmere v prostorih za DSP v večini zajetih enot; tako se le dobrih 15 % 

popolnoma strinja s trditvijo, da je prostor za DSP redno očiščen (odgovora »delno se 

strinjam« in »ne strinjam se« pa sta enakomerno zastopana), le v 3 % enot poročajo 

o redni očiščenosti igrač in pripomočkov (najpogostejši je odgovor »ne strinjam se«, 

ki je bil izbran v več kot 70 % primerov), ob tem pa se le v dobrih 6 % enot 

ocenjevalke popolnoma strinjajo s trditvijo, da so prostori za izvajanje DSP založeni s 

potrebnim higienskim materialom (tudi tukaj je najpogostejši odgovor »ne strinjam 

se«, katerega je izbralo več kot 90 % ocenjevalk). Rezultate opazovalne lestvice 

dobro dopolnjujejo odgovori na odprto vprašanje (Kaj z vidika higienskih pogojev 

najbolj pogrešate?), ki so predstavljeni v Tabeli 6. Večina izvajalk DSP pogreša 

predvsem brisačke in robčke (frekvenca 17), sredstvo za dezinfekcijo (frekvenca 12), 

milo (frekvenca 12) in večjo čistočo nasploh (frekvenca 7). Rezultati kažejo, da 

izvajalke DSP s higienskimi pogoji v prostorih, kjer izvajajo DSP, niso zadovoljne.  

Zanimalo nas je tudi, ali so po presoji izvajalk dodatne strokovne pomoči higienski 

pogoji v prostoru za izvajanje dodatne strokovne pomoči slabši kot v preostalih 

prostorih vrtca. To smo preverjali s postavko »Higienski pogoji v prostoru, v katerem 

izvajam dodatno strokovno pomoč, so slabši kot v preostalih prostorih v vrtcu.«, 

odgovori pa kažejo, da se izvajalke DSP s tem najpogosteje delno strinjajo (45,5 %), 

temu sledi odgovor »ne strinjam se« (39,4 %). Le 15,1 % je izbralo odgovor 

»popolnoma se strinjam«, ti rezultati pa kažejo na to, da so higienski pogoji v 

prostoru za izvajanje DSP le rahlo slabši kot v preostalih prostorih ali pa sploh ne. 

Manj ocenjevalk torej meni, da so prostori za DSP slabše higiensko očiščeni kot 

preostali prostori v vrtcu. 

4.2 RAZLIKE MED VRTCI GLEDE ZAGOTAVLJANJA PRIMERNIH 

PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DSP 

V prejšnjem podpoglavju smo preverjali splošno prisotnost in izraženost različnih 

prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči, v 

nadaljevanju pa predstavljamo, kakšne so razlike med vrtci glede zagotavljanja teh 

istih pogojev. Pri tem nas zanima, ali v splošnem obstajajo razlike med vrtci glede 

zagotavljanja primernih prostorskih in materialnih pogojev ter pri katerih konkretnih 

pogojih so te razlike največje pri opazovanih vrtcih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Katja Roškar; magistrsko delo 

 

51 
 

4.2 .1 Razlike v zagotavljanju primernih prostorskih pogojev za izvajanje 

DSP 

Razlike med vrtci glede zagotavljanja primernih prostorskih pogojev smo ugotavljali 

tako, da smo najprej primerjali skupni seštevek vseh prostorskih pogojev med 

različnimi vrtci (kakšno je število prostorskih pogojev, katerim je zadoščeno v enotah 

sedmih zajetih vrtcev), to smo v nadaljevanju dopolnili s konkretnim preverjanjem 

razlik pri posameznih pogojih (prikaz odstotkov). V tabeli 7 predstavljamo podatke za 

posamezni vrtec, pri čemer je potrebno upoštevati, da ima vsak izmed izbranih vrtcev 

različno število enot (minimalno število enot 3, maksimalno število enot 7). Izračunali 

smo povprečno število prostorskih pogojev, ki jih posamezni vrtci zagotavljajo za 

izvajanje DSP. Za vsak vrtec smo izpostavili minimalno in maksimalno število 

zagotovljenih prostorskih pogojev.   

Tabela 7: Število izpolnjenih prostorskih pogojev v posameznih vrtcih 

 število enot vrtca M SD Min Max 

Vrtec 1 3 8,3 3,2 6,0 12,0 

Vrtec 2 4 8,5 2,5 6,0 12,0 

Vrtec 3 3 10,3 3,2 8,0 14,0 

Vrtec 4 6 8,5 3,0 4,0 12,0 

Vrtec 5 7 7,4 1,0 6,0 9,0 

Vrtec 6 4 8,0 2,5 5,0 11,0 

Vrtec 7 6 9,7 2,5 6,0 12,0 

Opombe: M – aritmetična sredina znotraj posameznega vrtca glede zagotavljanja 

prostorskih pogojev, SD – standardna deviacija, Min – minimalno število 

zagotovljenih prostorskih pogojev, Max – maksimalno število zagotovljenih 

prostorskih pogojev  

Iz Tabele 7 je razvidno, da je v enotah sedmih zajetih vrtcev s skupno 33 enotami v 

povprečju zadoščeno približno sedmim (7,4) do desetim (10,3) prostorskim pogojem, 

ki smo jih preverjali. Glede na to, da smo zajeli 19 različnih pogojev, ki so vsi 

zakonsko predpisani, to pomeni, da je  v povprečju zadoščeno med 39 in 54 % 

predpisanih prostorskih pogojev. Razlike med vrtci so v številu prisotnih prostorskih 

pogojev relativno majhne; v našem vzorcu najbolj odstopa denimo vrtec 3, v katerem 

je v povprečju prisotnih nekaj več kot 10 prostorskih pogojev, ki so nujni za 

kakovostno izvajanje DPS, v tem vrtcu pa je (skupaj z vrtcem 1) največja tudi 
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standardna deviacija, torej razpršenost podatkov okoli aritmetične sredine. V vrtcu 3 

opazimo tudi največji maksimum – ena izmed ocenjevalk je ocenila, da je vsaj v eni 

enoti tega vrtca zadoščeno 14 prostorskim pogojem, kar je najvišja vrednost na 

vzorcu. Najnižja vrednost na vzorcu na drugi strani znaša 4, opazili pa smo jo v vrtcu 

4. Da bi ugotovili, ali so razlike med vrtci, ki jih opazimo glede števila izpolnjenih 

prostorskih pogojev, statistično pomembne, smo opravili test ANOVA. Le-ta je najprej 

pokazal, da so variance različnih vrtcev približno homogene (p = 0,27), v naslednjem 

koraku pa test pokaže, da razlike v številu izpolnjenih prostorskih pogojev med vrtci 

niso statistično pomembne; F(6, 26) = 0,73, p = 0,63. Rezultat nakazuje, da je v 

različnih zajetih vrtcih (in njihovih enotah) v povprečju zadoščeno enakemu številu 

predpisanih prostorskih pogojev. Ker nam zgolj število prisotnih prostorskih pogojev 

ne razkrije celotne slike glede stanja pogojev, smo v nadaljevanju opravili še 

podrobnejše analize – analiziramo konkretne primerjave med vrtci glede različnih 

zajetih prostorskih pogojev. 

Tabela 8: Izpolnjenost posameznih prostorskih pogojev v različnih vrtcih (1) 

 Vrtec 1 Vrtec 2 Vrtec 3 Vrtec 

4 

Vrtec 5 Vrtec 6 Vrtec 7 

Stalen prostor  100,0 % 50,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 

Bližina 

igralnic 

66,7 % 75,0 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 50,0 % 83,3 % 

Prostor, večji 

od 8 m2  

0,0 % 25,0 % 100,0 % 33,3 % 28,6 % 50,0 % 83,3 % 

Naravna 

svetloba 

33,3 % 100,0 % 66,7 % 50,0 % 42,9 % 75,0 % 100,0 % 

Možnost 

zračenja 

66,7 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 85,7 % 75,0 % 100,0 % 

Primerno 

ogrevanje 

66,7 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 

Izoliranost 

pred hrupom 

0,0 % 25,0 % 66,7 % 50,0 % 28,6 % 50,0 % 16,7 % 

Možnosti za 

različne 

dejavnosti  

 

33,3 % 

 

0,0 % 

 

33,3 % 

 

33,3 % 

 

14,3 % 

 

50,0 % 

 

50,0 % 
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 Vrtec 1 Vrtec 2 Vrtec 3 Vrtec 

4 

Vrtec 5 Vrtec 6 Vrtec 7 

Kotiček za 

umik 

0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 25,0 % 66,7 % 

Miza in stoli 

za odrasle 

33,3 % 50,0 % 66,7 % 50,0 % 71,4 % 50,0 % 50,0 % 

Miza in stoli 

za otroke 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 71,4 % 75,0 % 100,0 % 

Omara za 

pripomočke 

100,0 % 25,0 % 33,3 % 50,0 % 28,6 % 0,0 % 83,3 % 

Odprte police 33,3 % 50,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 

Blazine 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 

Umivalnik z 

ogledalom 

33,3 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 

Stensko 

ogledalo 

0,0 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Omara za hig. 

pripomočke 

0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Najmanj dva 

el. priključka 

33,3 % 25,0 % 100,0 % 66,7 % 14,3 % 50,0 % 50,0 % 

Radio, 

računalnik 

ipd. 

33,3 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 

 

Tabela 8 prikazuje prisotnost posameznih prostorskih pogojev v različnih zajetih 

vrtcih. Na ravni odstotkov je najprej sicer razvidno, da pri vseh prostorskih pogojih 

prihaja vsaj do majhnih razlik med vrtci, izpostavljamo pa le nekaj pogojev, pri katerih 

so razlike največje. Največje razlike smo opazili pri opremljenosti z radiom in 

računalnikom. Medtem ko je v povprečju le dobrih 20 % vseh prostorov za izvajanje 

DSP opremljenih s tovrstnimi pripomočki (razvidno iz Tabele 1), je mogoče opaziti 

precejšnje razlike med vrtci, pri tem pa posebej izstopa vrtec 4, v katerem je v dveh 

tretjinah vseh prostorov za izvajanje DSP na voljo tovrstna oprema. Pri variabli 

»omara za pripomočke« smo opazili, da izstopa predvsem vrtec 1. Medtem ko je v 
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splošnem omara za pripomočke na voljo v 45,5 % vseh enot, v vrtcu 1 prav vsi 

izvajalci DSP poročajo o tem, da je omara na voljo, na drugi strani pa denimo v vrtcu 

6 omara za pripomočke ni na voljo v nobeni izmed enot. V nadaljevanju smo pri 

velikosti prostora opazili, da izstopata predvsem vrtec 1 (vsi izvajalci DSP v tem vrtcu 

poročajo o prostoru, ki je manjši od 8 m2) in vrtec 3 (vsi izvajalci DSP v tem vrtcu 

poročajo o prostoru, ki je večji od 8 m2). Velike razlike smo med vrtci opazili tudi pri 

pogoju »kotiček za umik«. Medtem ko so ocenjevalke vseh različnih enot in vrtcev v 

povprečju poročale o tem, da je kotiček za umik na voljo le v 21,2 % vseh prostorov, 

kjer izvajajo DSP, smo na našem vzorcu opazili vrtec (vrtec 7), v katerem je ta 

kotiček prisoten v več kot tretjini enot vrtca. Velike razlike smo opazili tudi glede 

opremljenosti z blazinami. Medtem ko je v povprečju le dobrih 15 % vseh enot 

opremljenih z blazinami, ima v vrtcu 7 točno polovica vseh enot na voljo blazine. 

Izpostavili bi še opremljenost z omaro za higienske pripomočke. Medtem ko se je na 

celotnem vzorcu izkazalo, da je omara za higienske pripomočke prisotna le v 3 % 

vseh prostorov, kjer se izvaja DSP, smo pri podrobnejši analizi ugotovili, da med vrtci 

in enotami obstajajo precejšnje razlike – medtem ko v kar šestih vrtcih omare za 

pripomočke sploh nimajo, je v enem izmed vrtcev, vrtcu 3, omara za pripomočke 

prisotna v tretjini vseh enot.  

Iz podatkov, ki smo jih prikazali v tem podpoglavju in dajejo delni odgovor na 

raziskovalno vprašanje dva (prostorski pogoji), lahko zaključimo, da se vrtci sicer ne 

razlikujejo statistično pomembno glede splošnega števila zagotovljenih prostorskih 

pogojev in da so pri večini konkretnih prostorskih pogojev razlike med vrtci majhne (in 

posledično ne dosegajo statistične pomembnosti). 

4.4.2 Razlike v zagotavljanju primernih materialnih pogojev za izvajanje 

DSP 

Razlike med vrtci glede zagotavljanja primernih materialnih (neformalnih) pogojev 

smo ugotavljali tako, da smo najprej primerjali skupni seštevek izraženosti vseh 

materialnih pogojev med različnimi vrtci (v kolikšni meri je v splošnem zadoščeno 

zajetim materialnim pogojem; višje število pomeni višjo izraženost pozitivnih 

materialnih pogojev), to pa smo v nadaljevanju dopolnili s konkretnim preverjanjem 

razlik pri posameznih pogojih (prikaz odstotkov). 
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Tabela 9: Izraženost materialnih pogojev v posameznih vrtcih 

 število enot vrtca M SD Min Max 

Vrtec 1 3 27,7 1,5 26,0 29,0 

Vrtec 2 4 27,5 4,4 25,0 34,0 

Vrtec 3 3 36,7 2,1 35,0 39,0 

Vrtec 4 6 29,0 4,1 25,0 34,0 

Vrtec 5 7 27,6 3,8 25,0 34,0 

Vrtec 6 4 25,5 3,8 23,0 31,0 

Vrtec 7 6 28,8 3,2 26,0 35,0 

Opombe: M – aritmetična sredina znotraj posameznega vrtca glede zagotavljanja 

prostorskih pogojev, SD – standardna deviacija, Min – minimalno število 

zagotovljenih prostorskih pogojev, Max – maksimalno število zagotovljenih 

prostorskih pogojev  

Iz Tabele 9 je razvidno, da so materialni vidiki v večini vrtcev približno enako izraženi, 

močno pa odstopa vrtec 3 – ocenjevalke, ki delo opravljajo v tem vrtcu, poročajo o 

znatno višji zastopanosti zagotavljanja materialnih pogojev kot ocenjevalke, ki delo 

opravljajo v preostalih vrtcih. V tej skupini opazimo tudi najvišje vrednosti na vzorcu, 

medtem ko najnižja vrednost na vzorcu prihaja iz vrtca 6. Standardna deviacija, torej 

razpršenost okoli aritmetične sredine, je pri tem najvišja v vrtcu 2, najnižja pa v vrtcu 

1. Da bi ugotovili, ali so razlike med vrtci, ki jih opazimo glede izraženosti neformalnih 

materialnih pogojev, statistično pomembne, smo opravili Kruskal-Wallisov H-test. Le 

ta je pokazal, da so razlike med vrtci že na nivoju skupnega seštevka statistično 

pomembne (H(6) = 12,29, p = 0,05). Takšen rezultat pomeni, da se vrtci med sabo 

torej statistično pomembno razlikujejo v izraženosti neformalnih materialnih pogojev, 

pri tem pa v našem primeru ponovno najbolj odstopa vrtec 3. V nadaljevanju sledi še 

konkretna primerjava med vrtci glede izraženosti različnih zajetih materialnih pogojev. 

Pri tem v Tabeli 10 prikazujemo deleže odgovorov »popolnoma se strinjam« (izjema 

je postavka »letna nabava«, na katero nihče ni odgovoril »popolnoma se strinjam«; v 

tem primeru so prikazani deleži odgovorov »delno se strinjam«).  
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Tabela 10: Izraženost posameznih materialnih pogojev v različnih vrtcih (1) 

 Vrtec 1 Vrtec 2 Vrtec 3 Vrtec 4 Vrtec 5 Vrtec 6 Vrtec 7 

Zagotovljeni 

osnovni materiali 

66,7 % 25,0 % 100,0 % 66,7 % 71,4 % 25,0 % 16,7 % 

Hitro odzivanje in 

nabava osn. 

materialov 

33,3 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 0,0 % 25,0 % 16,7 % 

Zagotovljeni 

posebni materiali 

0,0 % 0,0 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 83,3 % 

Hitro odzivanje in 

nabava pos. 

materialov 

0,0 % 25,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Izposojanje in 

uporabljanje did. 

materialov 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 57,1 % 75,0 % 100,0 

% 

Deljenje 

pripomočkov in 

materialov 

100,0 % 25,0 % 100,0 % 66,7 % 42,9 % 75,0 % 100,0 

% 

Stari, neustrezni 

materiali in 

pripomočki 

0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Materiale in 

pripomočke 

kupim sama 

100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 

% 

83,3 % 

Materiale in 

pripomočke 

izdelam sama 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 

% 

83,3 % 

Letna nabava – 

tudi materiali za 

DSP 

100,0 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 42,9 % 0,0 % 33,3 % 

Obnavljanje – 

tudi prostor za 

DSP 

0,0 % 0,0 % 66,7 % 16,7 % 0,0 % 25,0 % 66,7 % 

Prostor zgolj za 

izvajanje DSP 

0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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 Vrtec 1 Vrtec 2 Vrtec 3 Vrtec 4 Vrtec 5 Vrtec 6 Vrtec 7 

Prostor za 

izvajanje DSP 

tudi za druge 

66,7 % 75,0 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 

Svoj kotiček v 

igralnici  

 

0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Redna 

očiščenost 

prostora za DSP 

0,0 % 0,0 % 66,7 % 16,7 % 14,3 % 0,0 % 16,7 % 

Redna 

očiščenost igrač 

in pripomočkov  

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 

Založenost s 

potrebnim hig. 

materialom 

0,0 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Slabši hig. pogoji 

kot v drugih 

prostorih 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 14,3 % 75,0 % 0,0 % 

 

Iz Tabele 10 je razvidna izpolnjenost različnih materialnih pogojev v izbranih vrtcih. Iz 

analize predstavljenih odstotkov je razvidno, da je pri neformalnih pogojih variabilnost 

med vrtci in enotami izrazitejša. Tako denimo pri osnovnih materialih opažamo velike 

razlike med vrtci. Medtem ko v vrtcu 7 le slabih 17 % enot popolnoma zagotavlja 

osnovne materiale, v vrtcu 3 npr. prav vse enote popolnoma zagotavljajo osnovne 

materiale. Zelo velike razpone opazimo tudi pri hitrem odzivanju in nabavi osnovnih 

materialov (npr. 0,0 % v vrtcu 5 in 100,0 % v vrtcih 2 in 3), zagotavljanju posebnih 

materialov (0,0 % v vrtcih 1, 2, 5 in 6 ter 83,3 % v vrtcu 7), hitrem odzivanju in nabavi 

posebnih materialov (v večini vrtcev nobena od udeleženk ni izbrala odgovora 

»popolnoma se strinjam«, a v vrtcu 4 npr. opazimo, da je odgovor »popolnoma se 

strinjam« izbrala tretjina udeleženk), stari, neustrezni materiali in pripomočki (0,0 % v 

šestih od sedmih vrtcev, v vrtcu 2 50,0 %), letna nabava – tudi materiali za DSP 

(razpon vse od 0,0 do 100,0 %), obnavljanje – tudi prostor za DSP (razpon od 0,0 do 

66,7 %) in slabši higienski pogoji kot v drugih prostorih (vse od 0,0 do 75,0 %).  
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Iz podatkov, ki smo jih prikazali v tem podpoglavju, in dajejo odgovor na raziskovalno 

vprašanje 2 (materialni pogoji) lahko zaključimo, da se vrtci statistično pomembno 

razlikujejo že v skupni izraženosti neformalnih materialnih pogojev. V nadaljevanju 

smo konkretno opazili statistično pomembne razlike glede zagotavljanja osnovnih 

materialov, hitrega odzivanja in nabave osnovnih materialov, zagotavljanja posebnih 

materialov, hitrega odzivanja in nabave posebnih materialov, starih, neustreznih 

materialov in pripomočkov, letne nabave materialov, letnega obnavljanja in stanja 

higienskih pogojev v primerjavi z drugimi prostori. 
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IV. SKLEP 

V magistrskem delu smo se osredotočili na raziskavo zagotavljanja prostorskih in 

materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih. S pomočjo 

pregleda teorije smo ugotovili, da so le-ti izrednega pomena, saj vplivajo tako na 

delovno zadovoljstvo izvajalk dodatne strokovne pomoči kot na kakovost obravnav, ki 

so jih deležni otroci s posebnimi potrebami. Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike med vrtci v zagotavljanju zakonsko določenih in še neopredeljenih 

elementov, prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči. V nadaljevanju smo oblikovali seznam še neopredeljenih pogojev dela, ki jih 

izvajalke DSP ocenjujejo kot potrebne za kakovostno izvajanje ur DSP, in priporočila 

za vrtce. 

V raziskavo smo zajeli sedem vrtcev podravske regije, katerih ustanoviteljica je ista 

občina. V namen raziskave smo izdelali avtorsko ocenjevalno lestvico, ki smo jo 

razdelili med pet izvajalk dodatne strokovne pomoči, ki delo v vrtcih opravljajo v 

okviru mobilne službe. Izdelana ocenjevalna lestvica je zajemala 41 vprašanj, od 

tega je bilo 37 vprašanj zaprtega tipa, 4 vprašanja pa so bila odprtega tipa in so 

udeleženke nanje odgovarjale prosto. Dobljeni rezultati so bili statistično obdelani s 

pomočjo programa SPSS 23.0. V nalogi smo jih predstavili tabelarično in opisno.  

S preverjanjem zastavljenih raziskovalnih vprašanj smo prišli do naslednjih 

ugotovitev: 

- noben izmed zahtevanih elementov, ki so zakonsko opredeljeni, ni prisoten 

v vseh enotah vrtcev. Visok odstotek prisotnosti pričakovanih elementov v 

vrtcih je bil ugotovljen v zagotavljanju primerne temperature prostorov, 

možnosti zračenja, bližini igralnic, naravni svetlobi in stalnosti prostora, ki je 

namenjen izvajanju dodatne strokovne pomoči. Izvajalke dodatne strokovne 

pomoči pa navajajo pogosto odsotnost električnih priključkov, umivalnikov, 

stenskih ogledal, omar za shranjevanje pripomočkov in izdelkov otrok ter 

računalnika. Kljub temu da pravilniki določajo izoliranost prostorov, izvajalke 

pogosto poročajo o prostorih, ki so izpostavljeni hrupu. Kot pozitivno so 

udeleženke v raziskavi ocenile zagotavljanje osnovnih materialov za delo 

(listi različnih velikosti in trdot, pisala ipd.) ter medsebojno sodelovanje in 

deljenje materialov z vzgojiteljicami. Udeleženke pa so poročale tudi o 
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slabši odzivnosti vrtcev pri nabavi materialov, prostorih, ki se uporabljajo 

tudi v druge namene, in neobnavljanju prostorov za DSP. Zaključimo lahko, 

da je zagotavljanje primernih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči v vrtcih pomanjkljivo in na podlagi rezultatov 

zavrnemo raziskovalno vprašanje 1; 

- rezultati so pokazali, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med vrtci 

glede zagotavljanja prostorskih pogojev in da so pri večini konkretnih 

prostorskih pogojev razlike med vrtci majhne, torej da v povprečju vrtci v 

svojih enotah zadostijo približno enakemu številu prostorskih pogojev. Pri 

tem je treba upoštevati tudi razlike v številu enot posameznih vrtcev. 

Sklepamo, da so prostorski pogoji za izvajanje DSP boljši v tistih enotah, 

kjer se DSP izvaja v zbornici, knjižnjici, ipd. Ugotovili smo tudi, da obstajajo 

statistično pomembne razlike v zagotavljanju neformalno določenih 

materialnih pogojev. Velike razlike se pojavljajo glede zagotavljanja 

osnovnih in posebnih materialov in pripomočkov za delo ter v odzivanju 

vrtcev na potrebe po osnovnih in posebnih materialih in pripomočkih. Prav 

tako so razlike prisotne v okviru letne nabave igrač in pripomočkov v vrtcih 

ter letnih obnov prostorov. Raziskovalno vprašanje 2 smo torej delno 

sprejeli, saj ne obstajajo statistično pomembne razlike med vrtci v 

zagotavljanju prostorskih pogojev, obstajajo pa statistično pomembne 

razlike med vrtci v zagotavljanju materialnih pogojev; 

- z raziskovalnim vprašanjem 3 smo ugotavljali mnenje izvajalk dodatne 

strokovne pomoči o razmerju med stanjem prostorskih in materialnih 

pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v primerjavi s preostalimi 

prostori in materiali v vrtcih. Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo 

spraševali o letni nabavi materialov in letni obnovi prostorov. Ugotovili smo, 

da po njihovem mnenju obstajajo razlike v stanju prostorskih in materialnih 

pogojev v prostorih, namenjenim izvajanju DSP, in preostalimi prostori v 

vrtcu. Izvajalke so poročale, da vrtci ob letni nabavi igrač in materialov 

najpogosteje ne nabavljajo materialov tudi za izvajalke DSP ter da ob letni 

prenovi prostorov (npr. pleskanje) vrtci manj pozornosti namenijo prostorom 

za DSP. Pri omenjeni trditvi so opazne razlike v namembnosti prostora, tisti 

prostori, ki služijo tudi drugim namenom (npr. knjižnica, hodnik), so 

pogosteje vključeni v letno obnovo. Zaključimo lahko torej, da so po mnenju 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Katja Roškar; magistrsko delo 

 

61 
 

udeleženk iz naše raziskave prostorski in materialni pogoji za izvajanje DSP 

pogosto slabši od preostalih prostorov in materialov v vrtcih; 

- udeleženke v raziskavi smo spraševali tudi o higienskih pogojih v prostorih, 

v katerih izvajajo DSP. Spraševali smo jih o redni očiščenosti prostora, igrač 

in pripomočkov, založenosti s higienskim materialom in v okviru odprtih 

vprašanj iskali mnenja o dobrih in slabih plateh higiene v posameznem 

prostoru. Rezultati kažejo na pomanjkljive higienske razmere v prostorih, v 

katerih se izvaja DSP – le v 3 % enot izvajalke poročajo o redni očiščenosti 

igrač in pripomočkov in le 15 % enot je po mnenju udeleženk raziskave 

redno očiščenih. Slabo je tudi stanje opremljenosti prostorov z osnovnimi 

higienskimi pripomočki, kot so robčki, brisačke, milo in sredstvo za 

dezinfekcijo. Rezultati torej kažejo, da izvajalke DSP niso zadovoljne s 

higienskimi pogoji v prostorih, kjer izvajajo DSP. Pogrešajo namreč 

osnovne higienske pripomočke, ki ne stanejo veliko in so zagotovo v vrtcih 

na zalogi. Najverjetneje je za rešitev in izboljšanje stanja v tem primeru 

dovolj že dobra in odprta komunikacija med vodstvom vrtca in izvajalkami 

DSP; 

- v nadaljevanju nas je zanimalo, ali so po presoji izvajalk dodatne strokovne 

pomoči higienski pogoji v prostoru, kjer izvajajo dodatno strokovno pomoč, 

slabši kot v preostalih prostorih vrtca. Rezultati kažejo, da so higienski 

pogoji v prostoru za izvajanje DSP v povprečju le rahlo slabši kot v 

preostalih prostorih, saj so udeleženke najpogosteje (45,5 %) svoje mnenje 

izrazile z odgovorom »se delno strinjam«. Na raziskovalno vprašanje 5 

lahko torej delno odgovorimo pritrdilno.  

Oblikovali smo tudi krajši seznam še neopredeljenih prostorskih in materialnih 

pogojev oz. z njimi povezanih sodelovalnih elementov med vrtci in izvajalkami 

dodatne strokovne pomoči, ki jih izvajalke dodatne strokovne pomoči ocenjujejo kot 

nujno potrebne za kakovostno delo z otroki, istočasno pa ocenjujejo, da so v vrtcih 

pogosto odsotni. To so:  

- redna očiščenost prostora in igrač z dezinfekcijskimi sredstvi; 

- osnovni materiali za delo v prostoru za DSP (listi, barvice, flomastri ipd.); 

- odzivnost vodstva vrtcev za nabavo osnovnih in posebnih pripomočkov, 

potrebnih pri delu z otroki s posebnimi potrebami; 
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- pregled uporabnosti materialov in pripomočkov v vrtcih (nekateri materiali in 

pripomočki so stari in so že odslužili svojemu namenu ter tako v prostoru le 

še zajemajo prostor); 

- del letnih sredstev za nabavo igrač in pripomočkov se naj nameni tudi za 

izvajalko DSP; 

- del letnih sredstev za obnovo se naj nameni tudi za prostor, kjer se izvaja 

DSP. 

Kot pomanjkljivost raziskave je treba omeniti velikost vzorca. Ta je bil majhen in iz 

njega ni mogoče posplošiti stanja na raven celotne Slovenije, da pa podrobno sliko 

delovanja vrtcev v eni izmed večjih občin v  podravski regiji. Menimo, da bi bilo treba 

narediti obsežnejšo raziskavo, ki bi zajela širše področje – več regij in različnih občin 

ustanoviteljic vrtcev, ki bi dala vpogled v stanje prostorskih in materialnih pogojev za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči na območju celotne Slovenije. Nujno potrebno je 

tudi upoštevati dejstvo, da imajo vrtci različno število enot, kar zagotovo vpliva na 

rezultate. V prihodnje bi bilo smiselno v raziskavo o prostorskih in materialnih pogojih 

vključiti tudi postavke, vezane direktno na delovno zadovoljstvo izvajalk dodatne 

strokovne pomoči. Nujno bi bilo tudi preveriti ocenjevalno lestvico in najti povezave 

oz. podvajanja med prvim in drugim delom ocenjevalne lestvice. Smiselno bi bilo  

raziskati kakšne so izkušnje posameznega vrtca z vključevanjem otrok s posebnimi 

potrebami, koliko otrok imajo vključenih in kolikšen delež vključenih otrok 

predstavljajo otroci s posebnimi potrebami ter preveriti ali obstajajo povezave med 

izkušnjami vrtcev z delom z otroci s posebnimi potrebami, deležem vključenih otrok s 

posebnimi potrebami in zagotavljanjem prostorskih in materialnih pogojev za 

izvajanje DSP.  

Spoznanja opravljene raziskave bodo v strjena fizični obliki (Priloga 3) poslana 

vrtcem, ki so se odločili za sodelovanje v raziskavi. Upamo, da bodo imela pozitiven 

vpliv in bodo vplivala na izboljšanje trenutnega stanja. Zagotovo je treba razumeti 

obe strani in iskati skupne kompromise, upamo pa, da bodo rezultati raziskave 

pripomogli k poskusu iskanja skupnih rešitev med vrtci in izvajalkami dodatne 

strokovne pomoči.  

Ob koncu sklepamo, da v praksi pogosto pozabljamo, da sta za iskanje rešitev in 

uresničevanje le-teh v osnovi pomembna izražanje mnenj in odprta komunikacija. Če 

se namreč o stvareh ne pogovarjamo, mogoče druga stran ne opazi pomanjkljivosti 
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in jim ne nameni toliko pozornosti, kot si želimo. Tako se povečuje stopnja delovnega 

nezadovoljstva, čeprav so mogoče zadeve rešljive lažje, kot si mislimo.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: OCENJEVALNA LESTVICA 

 

OCENJEVALNA LESTVICA 

Spoštovani, 

Sem Katja Roškar, študentka podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru zaključka študija, pod mentorstvom doc. dr. Erne 

Žgur, pripravljam magistrsko delo z naslovom Analiza prostorskih in materialnih pogojev za 

izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih. 

Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšno je stanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči v vrtcih. Za te namene je izdelana ocenjevalna lestvica s 

trditvami. 

Reševanje ocenjevalne lestvice je anonimno. Dobljeni rezultati bodo uporabljeni za namene 

magistrskega dela, sodelujočim vrtcem pa bo dana možnost vpogleda v rezultate in smernice 

za zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

Za Vaše sodelovanje in čas se iskreno zahvaljujem! 

Katja Roškar 

PRVI DEL: PROSTORSKI POGOJI 

Pred Vami so trditve, ki temeljijo na osnovi zakonodaje. Vezane so na zagotavljanje 

prostorskih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP). Prosim, da obkrožite DA, 

če trditev za prostor, v katerem izvajate DSP v posamezni enoti vrtca, drži, oz. z NE, če trditev 

za prostor v posamezni enoti ne drži. 

TRDITVE ALI TRDITEV DRŽI? 

V enoti vrtca imam zagotovljen stalen 
prostor za izvajanje ur DSP. 

DA NE 

Prostor, v katerem izvajam DSP, je v bližini 
igralnic. 

DA NE 

Prostor, v katerem izvajam DSP, je manjši 
od 8 𝑚2. 

DA NE 
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V prostoru je dovolj naravne svetlobe. DA NE 

V prostoru obstaja možnost zračenja. DA NE 

Prostor je primerno ogrevan (približno 
20 C). 

DA NE 

Prostor je izoliran pred hrupom (ropot, 
zvonjenje telefonov, promet, bližina kuhinje 
...). 

DA NE 

Prostor, v katerem izvajam DSP, je 
organiziran tako, da je otrokom danih 
dovolj možnosti za načrtovane in spontane 
skupinske ter individualne dejavnosti. 

 

DA 

 

NE 

V prostoru je kotiček za umik v zasebnost in 
počitek. 

DA NE 

V prostoru je miza z dvema stoloma za 
odrasle. 

DA NE 

V prostoru so miza in stoli za delo z otroki. DA NE 

V prostoru je omara, namenjena shrambi 
pripomočkov za izvajanje DSP. 

DA NE 

V prostoru so odprte police za otroške 
knjige in igrače; s slednjim je otrokom 
omogočeno, da posegajo po njih.  

DA NE 

V prostoru so blazine za sproščanje, igro, 
delo in vaje na tleh. 

DA NE 

V prostoru je umivalnik z ogledalom. DA NE 

V prostoru je stensko ogledalo. DA NE 

V prostoru je omara za higienske 
pripomočke. 

DA NE 

V prostoru sta najmanj dva električna 
priključka. 

DA NE 

V prostoru so radio, računalnik, zgoščenke 
ipd. 

DA NE 

 

Kaj pri svojem delu v enoti vrtca z vidika prostorskih pogojev ocenjujete kot najmanj 

primerno? 

___________________________________________________________________________ 

 

Kaj pri svojem delu v enoti vrtca z vidika prostorskih pogojev ocenjujete kot najboljše? 
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DRUGI DEL: MATERIALNI POGOJI IN HIGIENA V PROSTORU 

Pred Vami so trditve, ki temeljijo na osnovi praktičnih izkušenj in opažanj pri izvajanju 

dodatne strokovne pomoči (DSP). Vezane so na zagotavljanje prostorskih in materialnih 

pogojev ter higienskega stanja v prostorih, v katerih se izvaja dodatna strokovna pomoč.  

Naslednje trditve ocenite z ocenami od 1 do 3. Izbrano oceno obkrožite. 

1 – s trditvijo se ne strinjam 

2 – s trditvijo se delno strinjam 

3 – s trditvijo se popolnoma strinjam 

 

TRDITVE STOPNJA STRINJANJA S TRDITVIJO 

V vrtcu imam zagotovljene osnovne 
materiale, ki jih potrebujem pri delu (listi, 
barvice, likovni materiali, igrače ipd.). 

1 2 3 

Kadar zmanjka osnovnih materialov (listi, 
barvice ipd.), ki jih potrebujem pri delu, se v 
vrtcu hitro odzovejo in nabavijo potrebno. 

1 2 3 

V vrtcu mi zagotavljajo posebne materiale 
in/ali pripomočke (npr. valji, stojala z 
nakloni, podstavki, stojke, prilagojena 
sedala, nedrseče podloge ...), ki jih 
potrebujem pri delu. 

 
1 

 
2 
 

 
3 

Kadar potrebujem posebne materiale in/ali 
pripomočke za delo, povezane s 
posameznimi posebnimi potrebami otrok 
(npr. valji, stojala z nakloni, podstavki, 
stojke, prilagojena sedala, nedrseče 
podloge ...), se v vrtcu hitro odzovejo in 
nabavijo potrebne materiale in/ali 
pripomočke. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

Seznanjena sem z didaktičnimi materiali in 
pripomočki, ki so na voljo v vrtcu. Lahko si 
jih sposodim in jih uporabljam pri delu. 

1 2 3 

Vzgojiteljice v enoti brez težav delijo svoje 
pripomočke in materiale za delo pri DSP. 

1 2 3 

Materiali in pripomočki, ki jih potrebujem 
pri svojem delu, so pogosto stari in 
posledično manj ustrezni za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 

 
1 

 
2 

 
3 

Materiale in pripomočke, ki jih potrebujem 
pri svojem delu, pogosto kupim sama. 

1 2 3 

Pripomočke, ki jih potrebujem pri svojem 1 2 3 
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delu, pogosto izdelam sama. Materiale, 
potrebne za izdelavo pripomočkov, kupim 
sama. 

Ko v vrtcu letno nabavljajo igrače in 
materiale, nekaj igrač in materialov 
namenijo tudi za izvajalko DSP. 

1 2 3 

Ko v vrtcu obnavljajo prostore (npr. 
pleskanje), obnovijo tudi prostor za DSP. 

1 2 3 

Prostor za izvajanje DSP je namenjen zgolj 
izvajanju DSP. 

1 2 3 

Prostor za izvajanje DSP je dostopen tudi za 
druge otroke (brez posebnih potreb). 

1 2 3 

Ko izvajam DSP v igralnici, imam tam svoj 
kotiček. 

1 2 3 

Prostor, v katerem izvajam dodatno 
strokovno pomoč, je redno očiščen (enkrat 
na dan, z vodo in dezinfekcijskimi sredstvi). 

1 2 3 

V vrtcu poskrbijo, da so igrače in drugi 
pripomočki, uporabljeni pri urah DSP, redno 
očiščeni (dezinficirani).  

1 2 3 

Prostor je vedno založen s potrebnim 
higienskim materialom (milo, brisačke, 
osvežilni robčki, sredstvo za dezinfekcijo ...). 

1 2 3 

Higienski pogoji v prostoru, v katerem 
izvajam dodatno strokovno pomoč, so slabši 
kot v preostalih prostorih v vrtcu. 

1 2 3 

 

Kaj pri svojem delu v enoti z vidika materialnih pogojev najbolj pogrešate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj pri svojem delu v enoti z vidika higienske urejenosti najbolj pogrešate? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: PRIMER SOGLASJA VRTCA 

 

SOGLASJE ZA IZVEDBO RAZISKOVANJA V OKVIRU MAGISTRSKEGA 

DELA 

Spoštovani, 

sem Katja Roškar, študentka podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Zaposlena sem na OŠ Gustava Šiliha, kjer opravljam 

mobilno specialno-pedagoško delo v vrtcih. V okviru magistrskega dela pod mentorstvom 

dr. Erne Žgur načrtujem raziskavo z okvirnim naslovom »Analiza stanja zagotavljanja 

prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih«. Kot je 

razvidno iz naslova, je cilj naloge ugotoviti, kakšni so pogoji za izvajanje DSP v praksi. 

Pripravljena bo ocenjevalna lestvica, ki jo bodo izpolnile mobilne specialne pedagoginje. K 

sodelovanju so pozvani vsi vrtci, katerih ustanoviteljica je občina xxx.2 Dobljeni podatki bodo 

statistično obdelani in interpretirani. Iz naloge, ki bo javno objavljena, ne bo razvidno, kateri 

vrtci so sodelovali v raziskavi.  

V kolikor ste pripravljeni sodelovati v raziskavi, prosim, da izpolnite spodnjo tabelo. 

 

SOGLASJE VRTCA K RAZISKOVANJU 

 

VRTEC: ___________________________________________________________________ 

ODGOVORNA OSEBA/RAVNATELJICA: __________________________________________ 

Ustrezno označite: 

 Dovoljujemo izvedbo raziskave v našem vrtcu. 

 Dovoljujemo objavo rezultatov, iz katerih ne bo razvidno, da je sodeloval naš vrtec. 

 Ne dovoljujemo izvedbe raziskave. 

 

V ________________, dne ________________                 

                                                                                         ________________________________ 

                                                                                                     (podpis odgovorne osebe) 

                                                           
2 Ime občine zaradi varovanja podatkov vrtcev ni zapisano v javni objavi naloge. 
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PRILOGA 3: PRIPOROČILA ZA VRTCE 

 

Spoštovani, 

v okviru zaključka študija pod mentorstvom doc. dr. Erne Žgur sem pripravljala magistrsko 

delo z naslovom Analiza prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči v vrtcih. 

Z raziskavo, v katero ste se vključili, smo želeli ugotoviti, kakšno je stanje prostorskih in 

materialnih pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP) v vrtcih. Za te namene je 

bila izdelana ocenjevalna lestvica s trditvami. V okviru magistrskega dela smo oblikovali 

priporočila za vrtce, ki bodo pripomogla k vašemu vpogledu v stanje in boljše razumevanje 

le-tega. 

Še enkrat se Vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje v raziskavi in pri svojem delu ne 

pozabimo, da je predvsem dobra komunikacija ključ do uspeha in obojestranskega 

zadovoljstva. 

Katja Roškar 

 

S čim so izvajalke DSP v vrtcih zadovoljne? 

Primerno ogrevani prostori. 

Možnost zračenja prostorov. 

Mize in stoli primerne velikosti za delo z otroki. 

Pripravljenost na deljenje materialov in pripomočkov s strani strokovnega kadra vrtcev. 

Bližina sanitarij v večini vrtcev oz. enot vrtcev, zajetih v raziskavo. 

Kaj izvajalke DSP v vrtcih najbolj pogrešajo oz. ocenjujejo kot najmanj primerno? 

Stalen prostor, namenjen izvajanju DSP: sedaj se DSP pogosto izvaja v prostorih, ki služijo 

tudi drugim namenom in so večkrat zasedeni. Pogosto sta v teh prostorih tudi miza in stol za 

delo z otrokom, ki ju drugi strokovni delavci vrtca zaradi različnih potreb svojega dela 

prestavljajo in ju nato izvajalke DSP fizično premikajo po vrtcu. Kot že omenjeno, večkrat ti 

prostori služijo tudi drugim namenom in so založeni z raznimi predmeti, ki onemogočajo 

prehodnost in optimalno uporabo prostora (npr. ležalniki ali material, ki se v vrtcu le kopiči). 
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Priporočamo, da po posvetu z vzgojiteljicami presodite, kateri izmed teh predmetov so 

nujno potrebni v prostoru, ki je namenjen tudi za izvajanje DSP, in katere bi lahko prestavili 

v drugi prostor. 

Zagotavljanje in odzivnost vrtcev za osnovne in posebne materiale in pripomočke, potrebne 

pri DSP: priporočamo, da se ob začetku šolskega leta zagotovi primerna količina osnovnih 

materialov (listi različnih velikosti in trdot, barvice, flomastri ipd.), ki se jih med šolskim 

letom po potrebi dopolnjuje. V povezavi s posebnimi pripomočki in materiali naj se vrtec 

sestane z izvajalko DSP in najde skupne rešitve – pri pripomočkih, ki predstavljajo večje 

finančno breme, bi se lahko povezalo več vrtcev, v katerih izvajalka določen pripomoček 

potrebuje za delo z otroki.  

Hrup: DSP se pogosto izvaja v prostorih, ki niso zvočni izolirani. Na tak način že same 

izvajalke težje izvajajo delo, v prvi vrsti pa je moteče za otroke, ki so deležni obravnav. 

Pogosto se namreč v prostorih nahaja tudi telefon, ki moti izvajanje DSP. 

Vstopanje v prostor med izvajanjem DSP: priporočamo, da se na vrata v času izvajanja DSP 

nalepi listek s kratkim sporočim (npr. Prosim, ne moti). Prav tako naj se z namenom 

sporočila predhodno seznani zaposlene v vrtcu. 

Omara za pripomočke in izdelke otrok: na tak način bi tudi vrtec imel večji pregled nad 

materialom in pripomočki, manj zadev bi bilo izgubljenih. Tudi otroci bi pridobili na občutku 

pripadnosti, saj bi določen kotiček (polica) pripadal njim in njihovim izdelkom. 

Odprte police za knjige in didaktični material v višini otrok: na tak način bi otroci lažje in 

pogosteje samoiniciativno izbirali material za delo in izražali svoje želje. Priporočamo, da se 

v prostoru oblikuje manjša polička, ki jo izvajalke DSP po potrebi (npr. 1x mesečno) 

opremijo z različnim knjižnim in didaktičnim materialom.  

Električni priključki, radio in računalnik: izvajalke DSP omenjeno pri svojem delu pogosto 

potrebujejo, zato bi bilo lažje, če bi omenjeni pripomočki bili na voljo v samem prostoru. 

Sedaj so namreč najpogosteje na voljo v drugih prostorih vrtca in ni nujno, da so vedno 

prosti. 

Blazine za delo na tleh: priporočamo, da prostor, namenjen izvajanju DSP, opremite z 

zložljivo blazino za delo na tleh (npr. podloga armaflex). Izvajalka jo lahko nato pospravi in je 

na voljo tudi drugim strokovnim delavcem vrtca, vendar je smiselno, da je ena izmed blazin 

vedno v prostoru za DSP in je izvajalka ne išče po vrtcu. 



 

8 
 

Higienski material (robčki, sredstva za dezinfekcijo, milo, brisačke) in omara za shranjevanje 

higienskega materiala. 

Umivalnik v prostoru: potreben predvsem pri izvajanju likovnih aktivnosti. 

Redna očiščenost igrač in pripomočkov z dezinfekcijskimi sredstvi: otroci pogosto igrače in 

pripomočke dajejo v usta, zato bi bilo smiselno, da so večkrat očiščeni – s tem namenom 

priporočamo sodelovanje s čistilkami. 

Sodelovanje pri letni nabavi materialov, igrač in pripomočkov: priporočamo, da se pred 

nabavo materialov, igrač in pripomočkov vrtec posvetuje z izvajalko DSP in nekaj finančnih 

sredstev nameni tudi za izvajalko DSP. 

Letno prenavljanje prostorov: izvajalke DSP poročajo, da se pri letnem prenavljanju in 

obnavljanju prostorov, prostorom namenjenim izvajanju DSP, posveča manj pozornosti. Več 

pozornosti zaznavajo tam, kjer se DSP izvaja v prostorih, ki služijo tudi drugim namenom 

(npr. zbornica, knjižnjica).  

 

V praksi pogosto pozabljamo, da sta za iskanje rešitev in uresničevanje le-teh v osnovi 

pomembna izražanje mnenj in odprta komunikacija. Če se namreč o stvareh ne 

pogovarjamo, mogoče druga stran ne opazi pomanjkljivosti in jim ne nameni toliko 

pozornosti, kot si želimo. Priporočila, so oblikovana na podlagi dobljenih rezultatov in  

posplošujejo stanje v vseh vrtcih, ki so se vključili v raziskavo. Iz natančnejših analiz, ki so 

predstavljene v magistrskem delu, je mogoče razbrati tudi stanja po posameznih variablah in 

razlike med vrtci, ki pa ne omogočajo prepoznavanja posameznega vrtca oz. enote.   

 


