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POVZETEK  

Magistrsko delo je osredotočeno na raziskavo občutka pripadnosti izvajalcev za 

dodatno strokovno pomoč matičnim institucijam.  

V teoretičnem delu smo predstavili inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah in koncept razvoja dodatne strokovne pomoči. 

Predstavljena je narava dela izvajalcev za dodatno strokovno pomoč, opredelili smo 

zakonske osnove, ustrezen strokovni kader in glavne karakteristike dela izvajalcev za 

dodatno strokovno pomoč. Na podlagi specifike dela izvajalcev za dodatno strokovno 

pomoč smo podrobneje opredelili element zadovoljstva in posledično vidik pripadnosti 

organizaciji. Predstavili smo različne definicije pripadnosti, pomen zadovoljstva pri 

oblikovanju občutka pripadnosti, vlogo in pomen pripadnosti zaposlenih za 

organizacijo ter dejavnike, ki vplivajo na pripadnost zaposlenih.  

V empiričnem delu smo z deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in s 

kvantitativnim ter v manjšem delu kvalitativnim pristopom ugotavljali, kakšna je 

pripadnost izvajalcev za dodatno strokovno pomoč matičnim institucijam. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti stopnjo in vrsto pripadnosti izvajalcev za dodatno 

strokovno pomoč matičnim institucijam in ali prihaja do razlik med omenjenimi glede 

na leta delovne dobe, število vzgojno-izobraževalnih institucij, na katerih izvajajo 

dodatno strokovno pomoč, in vrsto vzgojno-izobraževalne institucije.  

Rezultati izvedene raziskave so pokazali, da se izvajalci dodatne strokovne pomoči na 

splošno čutijo pripadne matične instituciji. Med izvajalci za dodatno strokovno pomoč 

prevladuje predvsem dokaj visoka stopnja splošne pripadnosti, glede na posamezne 

vrste pripadnosti matični instituciji pa je za izvajalce dodatne strokovne pomoči 

značilna predvsem čustvena pripadnost. Ob raziskovanju smo ugotovili, da dejavniki 

kot so delovna doba, izvajanje dela na več lokacijah ter vrsta vzgojno-izobraževalne 

institucije (vrtec, šola) na pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoči ne vplivajo.  

 

KLJUČNE BESEDE: izvajalci, dodatna strokovno pomoč, pripadnost, matične 

institucije. 

  



 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The research of this thesis is focused on the providers’ of additional professional 

assistance affiliation to their main school. 

In the theoretical part, the inclusive education of children with special needs and the 

concept of the development of additional professional assistance were presented. The 

way of how providers of additional professional assistance actually work is laid out, the 

legal basis, appropriate professional staff and the main characteristics of the providers’ 

of additional professional assistance work were defined. The element of content and 

thus the aspect of being a member of the school was closely defined based on the 

specifics of work of the providers of additional professional assistance. Several 

different levels of affiliation, the importance of content at developing the feeling of 

affiliation, the role and the importance of affiliation of the employees for the 

organisation and, last but not least, the decisive factors responsible for affiliation of the 

employees were presented. 

In the empirical part, a descriptive method of an educational research, quantitive and 

to a lesser extent also qualitative approach was used to identify the level of affiliation 

of the providers of additional professional assistance to their main school. 

The aim of this research was to determine the level and type of the affiliation of the 

providers of additional professional assistance to their main school, and if there are 

differences amongst them according to their number of years in service, the number of 

educational systems where additional professional assistance is provided, and the type 

of educational institution. 

According to the research results, providers of additional professional assistance in 

general have developed a feeling of affiliation to their main school. Amongst providers 

of additional professional assistance a rather high level of general affiliation can be 

determined, and based on the individual types of affiliation to their main school, 

emotional affiliation can be defined for providers of additional professional assistance. 

Moreover, the results have shown that factors, such as the number of years in service, 

working on several locations and the type of educational institution (kindergarten, 

school), does not have an affect on the affiliation of providers of additional professional 

assistance. 

 

KEYWORDS: providers, additional professional assistance, main school. 
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I. UVOD  
 

Sodoben svet je svet nenehnih sprememb, zahteva prilagajanja v različnih vidikih 

življenja na eni strani in uspehe na drugi strani. Za vsako organizacijo je v 

sodobnem času bistven pretok informacij med zaposlenimi, bistven pretok vseh 

elementov, ki so pogoj za delovanje neke organizacije. Da organizacija dela 

kakovostno, je odvisno od pogojev dela, vodstva, zaposlenih in dobrin (materialnih 

ali drugega izvora), ki so osnova delu. Vse to je predpogoj za kakovostno delo 

zaposlenih. Uspeh organizacije je namreč močno odvisen od njene delovne sile, 

zaposlenih. Zaposleni bodo uspešni in najbolj učinkoviti takrat, ko bodo s svojim 

delom zadovoljni in posledično morebiti tudi pripadni organizaciji, ki jih zaposluje.  

Pripadnost posameznika si lahko razlagamo kot identifikacijo posameznika z 

nečim, kot poistovetenje z nečim. Pripadnost je zelo širok pojem in ga lahko 

uporabljamo v različnih kontekstih, saj se lahko nanaša na narodno pripadnost, 

jezikovno, versko ali politično pripadnost, pripadamo lahko neki skupini, 

posamezniku in podobno. Slovar (2014) slovenskega knjižnega jezika pripadnost 

definira kot dejstvo, da kdo, kaj pripada čemu. Omenja se tudi pripadnost ozemlja 

državi, pripadnost delavskemu razredu in kot že omenjeno jezikovna, politična in 

verska pripadnost. V našem magistrskem delu se osredotočamo predvsem na 

pripadnost zaposlenih organizaciji, instituciji, ki jih zaposluje.  

Sodoben svet ne dopušča napak. Če želijo biti organizacije konkurenčne na trgu 

dela, se morajo zavedati pomena, ki jih imajo za njih same njihovi zaposleni. To 

pomeni pomembno zavedanje pomena zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih. 

Organizacija, ki nima pripadnih zaposlenih, je lahko obsojena na propad. 

Zaposleni, ki se ne čutijo pripadne, znajo v kriznih situacijah »pobegniti«, 

problemov se ne bodo znali lotiti na konstruktiven način in tudi sami organizaciji ne 

bodo znali pomagati. Zgolj pripadni zaposleni, zaposleni, ki so pri svojem delu 

zadovoljni, jih delo osrečuje, bodo na delovnem mestu znali premagovati prepreke 

in se lotiti še tako kompleksnih problemov. Le takšni zaposleni bodo z organizacijo 

in v organizaciji znali vztrajati v dobrih in tudi slabših trenutkih. Samo pripadni 

zaposleni so kos zahtevam in spremembam v organizaciji in bodo tako znali 

prispevati k njeni uspešnosti. Slednje se zelo jasno kaže v zapisani misli Podnarja 

(2006, str. 8), ko govori o pripadnosti v podjetjih: »Zaposleni v razmerah strahu in 

negotovosti, brez občutka, da je podjetje, za katerega delajo, tudi njihovo podjetje, 

namesto, da bi pomagali podjetju uiti iz težav, iščejo načine, kako bi iz njega kar 

se da neboleče izstopili. /…/ Zgolj predani zaposleni so tisti, ki se uspehov podjetja 

veselijo enako kot se veselijo lastnih uspehov in ki so v času suhih krav skupaj s 

podjetjem pripravljeni zategovati pas. Zavedajo se namreč, da oni so podjetje.« 

Kot ugotavljamo, je pripadnost instituciji zelo kompleksen pojav. Prav tako 

verjamemo, da jo je glede na specifiko dela, ki se nanaša na značilnosti dela, 
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obseg dela, velikost organizacije in specifiko neke organizacije, različno težko 

doseči.  

Dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP) za otroke s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju OPP), ki so vključeni v redne programe šol in vrtcev, je v Sloveniji 

prisotna slabih dvajset let. Na podlagi številnih zakonodajnih sprememb in novosti 

na področju vzgoje in izobraževanja se je uresničevala v praksi na različne načine 

(Krek in Metljak, 2011; Opara, 2015). Trenutno so izvajalci DSP različnih profilov, 

bodisi strokovnjaki, ki so zaposleni znotraj samih večinskih šol in vrtcev, zelo 

pogosto pa se pojavlja tudi to, da so zaposleni na šolah, zavodih, ki izvajajo 

prilagojene programe izobraževanja in ki ponujajo storitve DSP večinskim šolam 

in vrtcem (Roškar, 2017). Ta raznolikost dela in vedno večje potrebe po storitvah 

DSP dajejo tovrstnim poklicem poseben pečat.  

Glede na kompleksnost narave dela izvajalcev DSP smo se v magistrskem delu 

ukvarjali z vprašanjem pripadnosti omenjene populacije matičnim institucijam, torej 

institucijam, kjer so strokovnjaki različnih profilov DSP zaposleni.  

Teoretični del naloge se osredotoča na konceptualne spremembe na področju 

vzgoje in izobraževanja OPP, in sicer na prehod od segregacije k integraciji in 

nenazadnje inkluziji OPP v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji. Ker je bila slednja 

tudi osnova za razvoj DSP otrokom in učencem s posebnimi potrebami v rednih 

programih vzgoje in izobraževanja, podrobneje predstavljamo koncept razvoja 

DSP, zakonske in teoretične osnovne na tem področju. Izhajajoč iz tega v 

nadaljevanju teoretičnega dela opisujemo karakteristike dela izvajalcev DSP 

danes, profile, ki jo izvajajo, naloge izvajalcev DSP in aktualno problematiko pri 

njihovem delu. V drugi polovici teoretičnega dela pa pozornost namenjamo pojmu 

pripadnost instituciji, kjer smo opredelili sam pojem pripadnost iz različnih 

teoretičnih zornih kotov ter vlogo zadovoljstva na pripadnost. Zaključujemo pa 

teoretični del naloge s predstavitvijo različnih oblik pripadnosti, z dejavniki, ki 

vplivajo na samo pripadnost, in pomenom pripadnosti za organizacijo.  

V empiričnim delu smo podrobneje opredelili problem, s katerim smo se v delu 

ukvarjali. Temu sledi opis metodološkega področja. V empiričnem delu smo 

predstavili pridobljene rezultate, ki smo jih podkrepili z že obstoječimi raziskavami 

na tem področju. V raziskavo je bilo vključenih 129 izvajalcev DSP, vzorec je bil 

vseslovenski. Pripadnost izvajalcev DSP smo preučevali prek anketnega 

vprašalnika, kamor smo vključili posamezne demografske podatke ter ocenjevalno 

lestvico, prek katere smo preučevali stopnjo strinjanja s trditvami, ki so se nanašale 

na splošno stopnjo pripadnosti, instrumentalno pripadnost, čustveno pripadnost in 

normativno pripadnost. Za podrobnejši uvid v samo področje raziskovanja smo v 

anketnem vprašalniku oblikovali tudi nekaj odprtih tipov vprašanj.  

Z izvedeno raziskavo smo želeli dobiti vpogled v to, kakšna je pripadnost izvajalcev 

DSP matičnim institucijam in ali se morebiti kažejo določene vrste pripadnosti. Prav 

tako smo želeli ugotoviti, ali na samo pripadnost matičnim institucijam vplivajo 
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določeni dejavniki, kot so delovna doba, število lokacij, kjer izvajalci opravljajo delo, 

in program oz. insitucijo v kateri opravljajo delo.  
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II. TEORETIČEN DEL 
 

1 INTEGRACIJA IN INKUZIJA V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU 
 

1.1 OD SEGREGACIJE K INTEGRACIJI 
 

Kronološko gledano so za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami značilna tri 

večja obdobja: segregacijo, integracijo in inkluzijo.  

Otroke s posebnimi potrebami so začeli vključevati v segregirane oblike vzgoje in 

izobraževanja ob koncu 19. stoletja (Vršnik, 2003). Gre za pojav, ki ga SSKJ (2014) 

definira kot ločevanje, zapostavljanje določene rase, določenega družbenega sloja 

na vseh področjih javnega življenja, T. Vršnik (2003) pa poudarja, da se le-ta na 

področju vzgoje in izobraževanja kaže kot ločevanje določene skupine 

posameznikov od večinske populacije na podlagi psihomotoričnih značilnosti, ki 

naj bi bile osnova za posebne pedagoške potrebe otrok v vzgoji in izobraževanju. 

Gre za pojav na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga označuje ločeno šolanje 

oseb s posebnimi potrebami, k temu se pridružujejo tudi lastna zakonodaja, 

specializirani učitelji in programi.  

Pred več kot pol stoletja so se pojavile kritike zgoraj opisanega sistema in pojavili 

sta se integracija in iz nje inkluzija (Skalar, 1997). S spremembo družbenega 

sistema ter pod vtisom novih idej so vse bolj dozorevala spoznanja, da je potrebno 

sistem vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami korenito spremeniti. 

Prenova sistema v 90. letih je povzročila spremembe na področju vzgoje in 

izobraževanja, takrat še imenovanih otrok in mladostnikov v telesnem in duševnem 

razvoju. Desetletja so trajale razprave o tem, kaj je integracija. Bela knjiga o vzgoji 

in izobraževanju je leta 1995 prinesla prve konceptualne temelje za spremembe. 

Integracija je bila postavljena kot imperativ, otroci s posebnimi potrebami pa 

uveljavljeni kot nov termin (Opara, 2005).  

Beseda integracija je latinskega izvora. Gre za proces, v okviru katerega se lahko 

vsak posameznik razvija in s tem uresničuje tako psihične kot tudi socialne 

potenciale (Skalar, 1997). Na področju OPP je to pomenilo vključevanje OPP v 

redne oddelke šole ali vrtca, v okviru katerega se je omenjeni populaciji 

organizirala pomoč in preureditve kurikuluma (Dyson, Millward, Pijl, Hegarty v 

Schmidt, 2001). Področje vzgoje in izobraževanja OPP ni bilo več posebno 

izobraževanje, ampak je prišlo do vključevanja OPP v šolski prostor, v večinske 

oblike šolanja (Kavkler, 2008).  
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Integracija je pogosto pomenila le namestitev OPP v večinske šole, vrtce in kjer se 

je težilo k temu, da je OPP dosegal predpisane standarde znanja, oz. kdor teh ni 

dosegal, se ni mogel popolnoma integrirati v šolsko okolje in biti sposoben delati 

tako, kot se je pričakovalo od njegovih vrstnikov (Šućur, 1999, v Kavkler idr., 2008). 

Integracija se je predvsem nanašala na enosmerno prilagajanje manjšine večini, v 

tem primeru prilagajanje OPP sistemu večinskih šol (Šućur, 1997). Slednje je 

nakazovalo številne polemike v odnosu do oseb s posebnimi potrebami in 

botrovalo spremembam v pristopu na področju vzgoje in izobraževanja.  

1.2 OD INTEGRACIJE K INKLUZIJI 
 

Tako kot so nove družbene vrednote – človekove pravice, antidiskriminatornost, 

enake možnosti in pravičnost, pogojevale koncu segregacije, so vedno bolj vplivale 

tudi na prehod integracije v njeno nadgradnjo, t. i. inkluzijo. Navidezna dilema, da 

se oseba s posebnimi potrebami vključuje v redne oblike izobraževanja in se pri 

tem čim bolj uspešno prilagaja obstoječemu sistemu, z vidika meril kakovostnega 

in pravičnega izobraževanja, ni bila zadostna (Opara, 2015). Založnik (2006) 

izpostavlja pravico vsakega OPP do enakih možnosti, kar pomeni tudi pravico do 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja. V Sloveniji je bila dana zakonska možnost za 

razvoj inkluzije leta 1996 s sprejetjem Zakona o osnovni šoli.  

Zagovorniki inkluzije poudarjajo, da je bil problem integracije predvsem v tem, da 

ni prišlo do večjih sprememb v samem šolskem sistemu, čeprav se je z 

raziskovanjem ustreznih pristopov do OPP s strani učiteljev že kazal določen 

premik. Za razliko od integracije pa ravno inkluzivna praksa spodbuja učitelje k 

temu, da razmišljajo o svojem delu, o načinih, kako poučujejo in o učinkovitih 

oblikah pomoči učencem. To pa s seboj prinaša tudi potrebo po drugih oblikah 

učne pomoči (Farell, 2005, v Kavkler, 2008). Spet drugi avtorji (Resman, 2003) pa 

inkluzivni pristop obravnavajo predvsem kot vsestranski proces vključevanja OPP 

tako na pedagoški, socialni kot tudi psihološki ravni, za razliko od integracije, ki 

predstavlja predvsem organizacijski ukrep. Kot pravi Šučur (1999, v Kavkler, 

2008), inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore, ker 

doseganje povprečnih rezultatov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše 

okolje. Temelj za socialno povezovanje so razlike posameznikov, ne pa neki 

povprečni dosežki.  

Naziv inkluzija je iz angleško govorečega območja k nam prišel pozneje. Za razliko 

od integracije, ki je bol organizacijski ukrep, predstavlja inkluzija pedagoški, 

socialni in psihološki proces vključevanja OPP v vzgojno-izobraževalno okolju. Pri 

tem gre za prizadevanje, da se vsakemu otroku zagotovi izobraževanje, ki sovpada 

z njegovimi potrebami, posebnostmi in zmožnostmi (Resman, 2003).  

Inkluzija kot nadgradnja integracije tako predstavlja preoblikovanje celotnega 

vzgojno-izobraževalnega sistema, ki upošteva potrebe vseh učencev, ne glede na 

vrsto in stopnjo potreb (Dyson, Millward, Pijl, Hegarty v Schmidt, 2001). S takšnim 
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pristopom naj bi redne šole predstavljale najuspešnejši način boja proti 

diskriminaciji ter uspešno izobraževanje vseh otrok (Schmidt, 2001a).  

Inkluzivna vzgoja in izobraževanja sta opredeljena v mednarodnih dokumentih, kot 

so Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989 in Konvencija o pravicah invalidov 

iz leta 2008. Mednarodna priznana pomembnost izobraževanja kot pravica je jasno 

navedena v obeh dokumentih. Zraven omenjenih dveh dokumentov so na razvoj 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja pomembno vplivali tudi naslednji dokumenti, ki 

jih izpostavlja kar nekaj avtorjev: Deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija 

proti diskriminaciji v izobraževanju, Deklaracija izobraževanja za vse, Salamanška 

izjava, ipd. V vseh navedenih dokumentih so navedene bistvene smernice 

inkluzivnega izobraževanja (Javornik, 2003; Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006; 

Tabaj, 2010; Petelin, 2011; Grah, 2013; Kavkler, 2015, v Vovk-Ornik, 2015).  

Mišljenje, da vsi otroci pripadajo isti skupnosti, mišljenje, da je vsak otrok unikaten, 

in izpostavljene naloge šole, da mora le-ta to tudi razumeti, sprejeti in se prilagoditi, 

odkrivajo nove razsežnosti inkluzivne šole. Vendar kot poudarja Skalar (2000), pri 

tem ne smemo prezreti bistvene usmeritve inkluzije, tj. osredotočenost na celotno 

populacijo in ne zgolj na OPP. Kot poudarja avtor, je ideja inkluzije ta, da imajo 

posebne potrebe vsi otroci in da se mora zato zagotavljati pomoč vsem otrokom, 

takrat in toliko, ko jo in koliko je potrebujejo. Slednjemu pritrjuje tudi Resman 

(2003), ki pravi, da se inkluzija ne usmerja zgolj v dobrobit OPP, ampak je 

usmerjena v rast in razvoj vseh otrok. Inkluzivno naravnan sistem vzgoje in 

izobraževanja uči, da smo si posamezniki med seboj različni, otroke uči 

sodelovanja, komuniciranja in funkcioniranja drug z drugim.  

Osnova inkluzivnemu izobraževanju je pedagoški diskurz, ki ga je na področju 

izobraževanja OPP prva razvila G. Fulcher (1989, v Vovk-Ornik, 2016). Temelj 

tega diskurza je učljivost učenca, osredotočenost na učenčeve vzgojno-

izobraževalne primanjkljaje in odgovornosti šol do samega učenca s posebnimi 

potrebami. V osredju je predvsem iskanje načinov kako na najbolj ustrezen način 

učiti OPP, kako se le-ta razvija, česa je sposoben in katera znanja so zanj 

bistvenega pomena. Na podlagi tega se potem ocenjuje katere cilje je otrok 

sposoben doseči in kakšno pomoč potrebuje, da bo čim bolj uspešen in bo svoje 

primanjkljaje lahko čim bolj tudi kompenziral.  

Mišljenju, da je vsak posameznik unikaten, ne gre oporekati. Mnoge izkušnje nas 

prepričujejo o tem, da OPP v razred prinese novo vzdušje. To je najbrž tisto, kar 

človeštvo potrebuje in k čemur veliko pripomorejo ljudje s posebnimi potrebami. 

Gre za prispevek v smislu socializacije otrok in okolja. Če na moderni svet gledamo 

tako, potem k njegovemu oblikovanju prispevamo vsi, tudi osebe s posebnimi 

potrebami. Morda pa slednje lepo nakazuje na rdečo nit inkluzije (Opara, 2005). 

Podobno ugotavlja tudi Viola (2007, v Kavkler, 2007), ki doprinos inkluzije za širšo 

družbo vidi predvsem v dosežkih OPP tako na vzgojnem, izobraževalnem področju 

kot tudi na ravni socialnega vključevanja v širše okolje. Zraven tega omogoča 

boljše razumevanje pojma različnosti, spoznavanje in večjo toleranco do 
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drugačnosti in navsezadnje nudenje, sprejemanje pomoči ter učenje drug od 

drugega. Iz tega izhaja, da ima vsak OPP možnost, da razvije svoje potenciale, 

izvor težav v učenju se ne išče v otrokovih primanjkljajih, ampak v tem kako se 

OPP odziva na kurikulum.  

Inkluzija ni nikoli dokončan proces, vedno ga je moč izboljšati, dopolniti in 

prilagoditi. Usmeritve, po katerih deluje inkluzija, temeljijo predvsem na tem, da se 

osebe s posebnimi potrebami lahko optimalno vključujejo v vzgojno-izobraževalni 

proces takrat, ko se odstranijo ovire. Te so v različnih skupinah OPP različne in 

izhajajo iz njihovih primanjkljajev (gibalna oviranost, slepota, ipd.). Inkluzija sloni 

na prepričanju, da ima vsak posameznik možnost biti prisoten v šoli, skupaj z 

vrstniki in da lahko po svojih zmožnostih prispeva k skupinskim ciljem ter da je 

uspešen. Slednje je pogojeno z naslednjo idejo inkluzije, ki se nanaša na potrebno 

spremembo stališč in preusmeritvijo od posameznikovih primanjkljajev na 

možnosti, ki posamezniku omogočajo uspešno vključevanje. Slednje zahteva 

pozitivno komunikacijo, spretnosti sodelovanja in timskega dela, sodelovalnega 

učenja, možnost učenja drug od drugega kot osnove primernega vzgojno-

izobraževalnega procesa (Kavkler, 2008).  

Predstavljena ideja inkluzije nakazuje na njeno široko vlogo na različnih področjih 

družbenega delovanja in odpira zahteve po drugačnih pristopih na področju vzgoje 

in izobraževanja. Enega izmed teh, za področje otrok in učencev s posebnimi 

potrebami v rednih programih vrtcev in šol, opisujemo v nadaljevanju.  

2 KONCEPT RAZVOJA DODATNE STROKOVNE POMOČI  

 

2.1 RAZVOJ DODATNE STROKOVNE POMOČI  
 

Inkluzija se naj ne bi odvijala izolirano, ampak kot eden izmed pristopov celotnega 

šolskega sistema. In ker pomeni vključevanje vseh otrok, tudi OPP, je na področje 

šolske prakse s seboj prinesla številne novosti in spremembe. Šlo je za 

spremembe celotnega šolskega okolja, saj je zahtevala tako spremembe okolja, 

stališč in oblikovanje vzgojno-izobraževalnega okolja, ki bo omogočalo vstop vsem 

otrokom (Kavkler, 2008). V nadaljevanju zato na kratko izpostavljamo eno izmed 

posledic uvajanja inkluzije v sistemu vzgoje in izobraževanje, tj. razvoj DSP v 

rednih programih šol in vrtcev.  

Zakonodaja v mnogih evropskih državah promovira inkluzivno izobraževanje OPP 

skupaj z vrstniki v večinskih šolah in vrtcih. Vendar pa razvoj kakovostne inkluzivne 

prakse zahteva, da vzgojno-izobraževalne institucije in njihovi strokovni delavci 

prepoznajo, upoštevajo potrebe učencev in da temu primerno omogočajo izvajanje 

programov (Hunt in Goetzs, 1997). Slednje je v preteklosti povzročalo nemalo 

preglavic na področju vzgoje in izobraževanja.  
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V segregiranem sistemu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju so se le-ti vključevali v posebne šole, zavode. 

Veljalo je prepričanje, da je omenjena populacija drugačna in da potrebuje 

drugačne šole. Ideja integracije je začela spreminjati razumevanje in odnos do 

otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Starši so bili tisti, ki so bili najbolj 

navdušeni nad tem, da bi se njihov otrok s posebnimi potrebami vključil v šolo 

skupaj s svojimi vrstniki. Manj pa so bili na to pripravljeni učitelji, ki so se počutili 

neusposobljeni za delo s tovrstno populacijo in so potrebovali pomoč ustreznih 

strokovnjakov (Opara, 2015).  

Na podlagi zgoraj navedenih potreb učiteljev so specialni pedagogi in drugi 

strokovnjaki s posebnih šol in zavodov začeli obiskovati učitelje na šolah, jih 

usmerjati in voditi pri njihovem delu. Zaradi takšnega načina pomoči OPP, ki so bili 

integrirani v večinske šole, se je začel uporabljati termin »mobilna služba«. Ideja 

integracije je dobivala vedno več privržencev, vse več OPP se je vključevalo v 

večinske osnovne šole, na drugi strani pa se je vedno bolj večal razkorak med 

znanjem in usposobljenostjo za delo z OPP pri učiteljih (prav tam).  

Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju ( 

2011) navaja, da začetki t. i. mobilne službe, v tem primeru specialno-pedagoške 

službe, segajo v 80. leta 20. stoletja.  

Koncept mobilne službe kot predhodnice DSP se je kar hitro prijel v šolski praksi, 

toda še preden bi lahko dal otipljive rezultate, je nastala prenova šolskega sistema. 

Ključni namen nove zakonodaje je bil zmanjšanje ločenih oblik šolanja in vpeljava 

inkluzivnih in prožnejših oblik šolanja za OPP (prav tam).  

2.2 ZAKONSKE IN TEORETIČNE OSNOVE DODATNE STROKOVNE 

POMOČI 

 

Večje spremembe na področju vzgoje in izobraževanja OPP so se začele leta 1995 

z nastankom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju ter nadaljevale s spremembo 

celotne šolske zakonodaje. Spremembe so, kot že omenjeno, s seboj prinesle 

novo pojmovanje »otroci s posebnimi potrebami« (prav tam). 

Nova zakonodaja, ki je sledila Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, je podrobneje 

urejala vzgojo in izobraževanje OPP. Dodatna strokovna pomoč je bila prvič 

omenjena v Zakonu o osnovni šoli iz leta 1996, ki je določal, kdo so OPP, kakšne 

programe potrebujejo oz. da posamezne skupine OPP potrebujejo prilagojeno 

izvajanje izobraževalnih programov z DSP (Zakon o osnovni šoli, 1996). V 90. letih 

20. stoletja je reforma šolskega sistema prispevala k oblikovanju nove, širše 

opredelitve OPP in pa usmerjanju OPP v vzgojno-izobraževalne programe. To je 

pomenilo uvedbo novih programov na področju vzgoje in izobraževanja, kamor se 

je usmerjalo otroke, in sicer uvedbo izobraževalnega programa s prilagojenim 

izvajanjem in DSP za raven šole in uvedbo programa za predšolske otroke s 
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prilagojenim izvajanjem in DSP za vrtce. Na podlagi odločbe o usmeritvi se je OPP 

priznala pravica do prilagoditev učnega okolja ter pravica do t. i. DSP (Krek in 

Metljak, 2011).  

Bolj specifično je postalo definirano področje izobraževanja OPP leta 2000 s 

sprejetjem Zakona o usmerjanju OPP (ZUOPP, 2000), ki je bil kasneje tudi večkrat 

dopolnjen. Ta zakon je bil, kot omenja Opara s sodelavci (2010), namenjen 

predvsem temu, da če se odkrije, da posamezen OPP potrebuje toliko prilagoditev 

in strokovne pomoči, da tega ni moč zagotoviti v okviru splošne pomoči učiteljev in 

vzgojiteljev, je potrebno v postopku usmerjanja ugotoviti vrsto primanjkljaja, 

potrebne prilagoditve in strokovno pomoč, ki jo tak posameznik potrebuje. V okviru 

tega zakona je bilo jasno določeno, po katerih programih se lahko izobražujejo 

OPP. Tako je bilo OPP na eni strani omogočeno izobraževanje v bolj homogenih 

oddelkih glede na njihove primanjkljaje, kar se nanaša predvsem na prilagojene 

programe izobraževanja na primarni in sekundarni ravni (ZUOPP, 2000).  

Leta 2006 je bil sprejet Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami, ki je reguliral dodatno strokovno in fizično 

pomoč tistim OPP, ki so bili usmerjeni v vzgojne oziroma izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in DSP – programi, ki jih izvajajo v rednih vzgojno 

izobraževalnih institucijah (Vovk Ornik, 2016). S tem je bil za OPP postavljen 

kontinuum vzgojno izobraževalnih programov: program predšolske vzgoje in 

izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in DSP, ki se nanašata na 

»redne« programe vseh vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o dodatni 

strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 2006). 

Danes je na tem področju veljaven Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči 

za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki je bil nazadnje dopolnjen leta 

2013. Slednje je bilo določeno že tudi leta 2000 s sprejetjem Zakona o usmerjanju 

OPP, kateri je podrobneje opredeljeval načine in oblike izvajanja t. i. DSP ter 

strokovni kader za izvajanje DSP, ki se je tako kot danes lahko zagotavljal znotraj 

same institucije ali pa iz zunanjih strokovnih institucij (ZUOPP, 2000).  

 

3 KARAKTERISTIKE DELA IZVAJALCEV DODATNE 

STROKOVNE POMOČI  
 

3.1 ZNAČILNOSTI DODATNE STROKOVNE POMOČI 
 

Danes se DSP izvaja v tistih institucijah, ki izvajajo programe s prilagojenim 

izvajanjem in DSP na ravni predšolske vzgoje, osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja.  
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DSP se v omenjenih programih lahko izvaja kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, kot učna pomoč in kot svetovalna storitev (ZUOPP-1, 2011). OPP, 

ki so vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP, 

so deležni DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj. Na ravni 

osnovnošolskega izobraževanja pa se učencem, ki so usmerjeni in imajo pravico 

do DSP, lahko zagotavlja DSP tako za premagovanje primanjkljajev, ki jo izvajajo 

za to usposobljeni strokovnjaki, kot tudi učna pomoč, ki jo izvajajo učitelji (Pravilnik 

o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013). 

Pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir, motenj zajema pristope reedukacije, 

kompenzacije in rehabilitacije v ožjem smislu. Učna pomoč pa pomembno 

dopolnjuje pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj. OPP pomaga 

usvojiti znanje, ki ga določa učni načrt in tako zajema pomoč pri razumevanju 

vsebine (Opara, 2015).  

Opara (2005) iz omenjene delitve DSP izpeljuje tudi dve temeljni funkciji DSP. 

Pomoč pri premagovanju primanjkljajev se tako nanaša na rehabilitacijsko funkcijo, 

učna pomoč pa na funkcijo pomoči ob učenju. Rehabilitacija zajema reedukacijo, 

kompenzacijo in rehabilitacijo. Prva se nanaša na vzpodbujanje in razvijanje 

procesov in funkcij. S kompenzacijo je mišljeno učenje otroka, kako funkcije, 

procese, ki jih zaradi svojih primanjkljajev ne more opravljati v celoti, nadomestiti z 

delovanjem drugih organov, pripomočkov. V okviru rehabilitacije pa je namen DSP, 

da se bo OPP naučil sprejemati samega sebe, da bo znal organizirati svoje 

življenje in živeti v skladu s svojimi zmožnostmi. Z drugo funkcijo, funkcijo pomoči 

pri učenju, pa se OPP v okviru DSP zagotavlja pomoč pri učenju na podlagi 

ugotovljenega najustreznejšega stila učenja, pripomočkov in strategij, ki otroku 

olajšujejo učenje.  

V prej navedenem zakonu (ZUOPP-1, 2011) je v 9. členu podrobneje opredeljeno 

izvajanje DSP. Po Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami (2013) ura DSP traja 45 minut. Učno pomoč na ravni 

osnovnošolskega izobraževanja izvajajo učitelji.  

DSP kot pomoč za premagovanje primanjkljajev tako na ravni osnovnošolskega 

kot predšolskega izobraževanja pa se lahko izvaja na različne načine, odvisno od 

potreb in značilnosti OPP: individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka. 

Skupno število ur DSP ne sme presegati 5 ur, pri čemer eno od teh ur zajema 

svetovalna storitev. OPP, ki je vključen v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in DSP lahko ima največ dve uri DSP tedensko, na ravni 

osnovnošolskega izobraževanja pa ta obseg ne more presegati več kot ure 4 ure 

tedensko, razen za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kjer je 

najvišja meja dve uri tedensko. Izjema so lahko slepi in slabovidni otroci, katerim 

se obseg DSP lahko poveča v prvih treh razredih osnovne šole za največ tri ure 

tedensko. Dijakom s posebnimi potrebami se omogoča maksimalno dve uri DSP 

na teden (prav tam). 
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DSP se praviloma izvaja tedensko, razen če se ugotovi, da je za otroka bolj 

smiselno izvajanje pomoči v strnjeni obliki, oziroma so njegove potrebe tiste, ki 

botrujejo izvajanju DSP v strnjeni obliki. DSP se izvaja za čas otrokovega bivanja 

v vrtcu oziroma šoli (prav tam).  

Svetovalna storitev se kot DSP v programih za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in DSP ter v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in DSP 

izvaja v okviru celostne obravnave otroka in je prav tako podrobneje opredeljena v 

individualiziranem programa za posameznega otroka. Izvajajo jo svetovalni delavci 

vrtca in šole, vzgojitelji, strokovni delavci vrtca in šole ter učitelji za DSP (prav tam).  

Na tem mestu velja za raven predšolskega izobraževanja omeniti Zakon o celostni 

zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (2019), ki od januarja 

2019 nadomešča Zakon o usmerjanju OPP za raven primarnega izobraževanja. 

Uvedba tega zakona je na raven primarnega izobraževanja prinesla določene 

spremembe, kar zadeva obravnave in delo z OPP. Postopkov zagotavljanja 

ustrezne pomoči tako za OPP na tej ravni izobraževanja ne vodi več Zavod RS za 

šolstvo, znanost in šport temveč Centri za zgodnjo obravnavo. Komisije za 

usmerjanje so nadomestili t. i. multidisciplinarni timi, podlaga za vključitev otroka v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP pa ni več odločba 

o usmeritvi, temveč individualiziran načrt pomoči družini ali pa zapisnik 

multidisciplinarnega tima. Skladno s tem se enako kot po prejšnjem zakonu 

(ZUOPP-1) otrokom zagotavljajo prilagoditve organizacije, vsebine, načina 

izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela in DSP s strani strokovnih delavcev za 

zgodnjo obravnavo in drugih strokovnih delavcev, ki za to izpolnjujejo pogoje. 

Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Zakon o celostni zgodnji 

obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 2019a) podrobneje 

opredeljuje, da strokovna skupina za zgodnjo obravnavo, ki jo imenuje ravnatelj 

vrtca oziroma zavoda, na podlagi individualiziranega načrta pomoči družini ali 

zapisnika, določi okvirni letni obseg ur, ki jih tak otrok potrebuje in glede na svoje 

kadrovske zmožnosti. Pomoč otroku lahko tako zagotavlja vzgojitelj za zgodnjo 

obravnavo, lahko pa se vrtci obrnejo tudi na šole s prilagojenimi programi ali na 

zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

na kader drugih profilov (specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped, socialni 

pedagog, psiholog, ipd.).  

Na področju prakse se kaže za raven predšolskega izobraževanja in sprejetja prej 

omenjenega zakona še veliko nejasnosti. Problem je v prvi vrsti pri samem 

delovanju centrov za zgodnjo obravnavo, saj nekateri zaradi težav pri pridobivanju 

določenih kadrov (specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi) še ne morejo 

delovati v celoti. Drugi problem se nanaša na neenotnost pri samem delovanju 

centrov med seboj. Določeni centri za zgodnjo obravnavo so namreč dobro 

strokovno podkovani in so njihovi individualizirani načrti pomoči družini dober 

približek predhodnim odločbam. To vrtcem in vodstvu olajšuje postopek 

pridobivanja ustreznega kadra. Veliko vrtcev pa se sooča s pomanjkljivo oblikovani 
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individualiziranimi načrti pomoči družini, kjer ni jasno opredeljeno, kdo in v 

kakšnem obsegu naj OPP zagotavlja pomoč. To vrtcem otežuje pridobivanje 

ustreznega kadra, prav tako pa se zna zgoditi, da bodo posamezni vrtci to želeli 

izkoristiti za zaposlovanje svojega (neustreznega) kadra. Slednje pod vprašaj 

postavlja naravo in način dela izvajalcev DSP v prihodnje (Izvajanje Zakona o 

celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 2019).   

3.2 PROFILI  
 

Profili, ki izvajajo DSP, imajo najpomembnejšo vlogo, saj vsak OPP potrebuje 

strokovnjaka s svojega področja.  

Komisija za usmerjanje otrok na osnovnošolski ravni na podlagi pregleda otrokove 

dokumentacije (strokovna dokumentacija šole, po potrebi dodatna dokumentacija 

– zdravstvena, psihološka, specialno-pedagoška, socialna in druga poročila s 

strani izven šolskih institucij), ki opredeljuje otrokovo funkcioniranje in posebne 

potrebe, oblikuje strokovno mnenje, na podlagi slednjega pa Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v ustrezen program. V odločbi o 

usmeritvi se na podlagi ugotovljenih otrokovih potreb na čustvenem, socialnem 

področju ter drugih posebnih zdravstvenih potreb in ugotovljene dosežene ravni 

otrokovega razvoja in prognoze nadaljnjega razvoja predlaga vrsto in obseg DSP 

oz. v tem primeru torej tudi izvajalca DSP (ZUOPP-1, 2011). Za raven 

predšolskega izobraževanja pa je multidisciplinarni tim tisti, ki v individualiziranem 

načrtu pomoči družini in otroku opredeli potrebno zdravstveno, socialno in 

pedagoško pomoč ter določi tudi posebno pomoč v okviru zgodnje obravnave in 

načine le-te, kar se posledično nanaša tudi na izvajanje DSP (Zakon o celostni 

zgodnji obravnavi predšolskih OPP, 2019).  

DSP je razdeljena na več komponent, vendar jo je potrebno razumeti in izvajati kot 

celoto, kot celovito pomoč in podporo OPP. Temeljne komponente DSP 

podrobneje ureja Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami iz leta 2013, ki določa obseg, način in pogoje za izvajanje 

DSP, ne pa tudi izvajalcev DSP (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za 

otroke s posebnimi potrebami, 2013). 

Zakon o usmerjanju OPP (ZUOPP-1, 2011) v 19. členu navaja, da DSP izvajajo 

strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki 

za to izpolnjujejo predpisane pogoje. Po Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (2011) pa tako 

velja, da DSP kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj lahko 

izvajajo naslednji profili z ustrezno stopnjo izobrazbe: defektologi, pedagogi, 

psihologi, socialni pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi ter inkluzivni 

pedagogi. Slednje velja za raven predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja. 

Za programe poklicnega, strokovnega in splošnega srednjega izobraževanja s 

prilagojenim izvajanjem in DSP, izvajalci DSP po profilu niso specifično določeni.   
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Različne študije (Caf, 2015; Kobolt in Rapuš-Pavel, 2010; Vršnik, 2005; Schmidt, 

2001 v Vršnik Perše, 2016) ugotavljajo, da so najpogostejši izvajalci DSP 

defektologi in specialni in rehabilitacijski pedagogi, zraven teh pa še učitelji in 

svetovalni delavci. Prav tako tudi Kogovšek s sodelavci (2009, v Vršnik Perše, 

2016) ugotavlja, da na drugi strani primanjkuje predvsem surdopegogov kot 

izvajalcev DSP za delo z gluhimi in naglušnimi.  

3.3 NALOGE IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI) 
 

OPP, ki so vključeni v programe s prilagojenim izvajanjem in DSP na predšolski in 

osnovnošolski ravni, imajo glede na svoje primanjkljaje različne potrebe. Namen 

DSP je OPP zagotoviti takšne razmere in takšno strokovno pomoč, da bodo zmogli 

čez ovire in bodo uspešni (Opara, 2015).  

Ko govorimo o nalogah izvajalcev DSP, se moramo tudi jasno zavedati, kdo so 

udeleženci procesa izvajanja DSP. Opara (prav tam) izpostavlja, da proces 

izvajanja DSP ni osamljen proces in da ne zajema zgolj izvajalca DSP, temveč tudi 

širši spekter posameznikov. Tako poudarja, da imajo zraven prej omenjenih dveh 

členov zelo pomembno vlogo tudi učitelji, ki dotičnega otroka poučujejo in ki morajo 

biti pomembno vključeni v proces načrtovanja in uresničevanja individualiziranega 

programa. Pomembno vlogo ima tudi šolska svetovalna služba, ki v okviru svojega 

dela pomembno vlogo namenja skrbi otrokom, učencem s posebnimi potrebami. 

Da proces zagotavljanja in uresničevanja teče, kot je potrebno, pomembno 

prispeva in odgovarja tudi vodstvo šole. Slednje namreč pomembno določa šolsko 

ozračje in celoten odnos do OPP. Izjemno pomemben člen tega procesa pa so 

prav tako starši otroka, ki morajo biti aktivno vključeni v proces zagotavljanja 

pomoči svojemu otroku. Zraven otroka pa je navsezadnje izvajalec DSP tisti, ki 

nosi pomembno težo pri uresničevanju kakovostnega procesa pomoči. Slednji ni 

zgolj izvajalec pomoči otroku, ampak je tudi moderator in koordinator dela z 

otrokom. Naloga izvajalca DSP je, da ustrezno prepozna posebne potrebe otroka, 

primanjkljaje in zna na podlagi tega predvideti in načrtovati tudi ustrezno obliko 

pomoči.  

Naloge izvajalcev DSP podrobneje opredeljuje tudi M. Končar (1997), ki 

opredeljuje širši spekter dela izvajalcev DSP izven okvirja neposrednega dela z 

otrokom v odnosu do šole, kjer izvajajo delo in v odnosu do institucije, kjer so 

zaposleni in katere tudi predstavljamo v nadaljevanju. Izvajalci DSP pri svojem delu 

tako opravljajo naslednje naloge: 

Neposredno delo z otrokom 

V okviru tega izvajalci DSP izvajajo postopke evidentiranja otrok s težavami v 

razvoju in pri učenju. Slednje vodi v proces oblikovanja diagnostične ocene o 

posameznem otroku, ki pa je kasneje tudi podlaga za oblikovanje 

individualiziranega programa pomoči za dotičnega otroka, ki se uresničuje pri 

individualnih obravnavah in sproti tudi evalvira. V le-tem tudi podrobneje opredelijo 
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oblike in načine dela z otrokom, vse skupaj pa s seboj prinese tudi časovno in 

prostorsko usklajevanje izvajanja procesa pomoči.  

Sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na šoli in v vrtcu 

Za izvajanje kakovostnega procesa pomoči OPP je bistvenega pomena dobro 

timsko sodelovanje z učitelji, ki otroka poučujejo in z ostalimi strokovnimi delavci 

zavoda, kjer se otrok izobražuje. Omenjeni strokovni delavci so namreč tisti, ki 

lahko izvajalcu DSP podajo pomembne informacije o otroku, prav tako so lahko 

izvajalcu DSP v veliko pomoč pri navezovanju stika z otrokom. Na drugi strani so 

tudi izvajalci DSP tisti, ki lahko pomembno svetujejo učitelju o učinkovitih oblikah 

in metodah dela z otrokom. Zaradi tega je tudi smiselno, da se izvajalci DSP tudi 

udeležujejo učiteljskih aktivov, aktivov šolske svetovalne službe in pedagoških 

konferenc, kjer z načinom dela in napredkom otroka seznanjajo strokovne delavce 

šole, vrtca.  

Sodelovanje s starši 

Sodelovanje s starši zajema različne oblike, in sicer od začetnega seznanja staršev 

z otrokovimi težavami, do pridobitev soglasja za delo z otrokom in kasnejšega dela 

z otrokom, kjer so starši tisti, ki posedujejo zelo kvaliteten in pomemben nabor 

informacij o svojem otroku, njegovem funkcioniranja v domačem okolju in s temi 

informacijami izvajalcem DSP olajšujejo proces izvajanja pomoči. Zelo pomembno 

je, da oblike sodelovanja s starši potekajo redno, saj so le tako starši lahko sprotno 

informirani o oblikah dela z otrokom in lahko to prenašajo tudi v domače okolje. 

Takšne vrste sodelovanja lahko potekajo v različnih oblikah, tako na roditeljskih 

sestankih, pogovornih urah, kot tudi drugih oblikah komuniciranja s starši 

(elektronska sporočila, sodelovanja na predavanjih, delavnicah, ipd.).  

Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in strokovnimi ustanovami 

Izvajalci DSP pri svojem delu nenehno sodelujejo z drugimi strokovnimi delavci ter 

strokovnimi institucijami, katerih namen je bodisi pridobivanje bodisi posredovanje 

informacij o otroku, s katerim izvajajo DSP. To delo zajema tudi sodelovanje pri 

načrtovanju najustreznejše oblike pomoči. Izvajalci DSP se velikokrat povezujejo 

z drugimi vrtci in šolami, ki bodisi specifične oblike pomoči še nimajo, bodisi imajo 

za določeno področje dela manj izkušenj, kar pogosto poteka v obliki predavanj ali 

delavnic. Znotraj institucije, kjer izvajalci DSP neposredno izvajajo delo, so ti 

pogosti pomemben člen v t. i. komisiji za sprejem novincev ob vstopu v šolo. Prav 

tako pa sodelovanje izvajalcev DSP poteka tudi z zunanjimi institucijami in 

strokovnjaki, pri katerih je otrok obravnavan. Sem prištevamo predvsem šolske 

dispanzerje, institucije, specializirane za zagotavljanje specifične oblike pomoči 

(centri za avtizem, centri namenjeni korekciji govora, sodelovanje s centrom za 

socialno delo, ipd.). 
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Sodelovanje pri vseh aktivnostih na matični instituciji 

Zraven nalog, ki jih s seboj prinaša neposredno delo z otrokom na lokaciji, kjer 

izvajalci DSP izvajajo delo, pa se veliko njihovih nalog nanaša na obveznosti, ki jih 

imajo do svojih matičnih institucij, torej institucij, kjer so zaposleni. Izvajalci DSP v 

okviru svojih delovnih nalog tako tudi sodelujejo na vseh aktivnostih na matični 

instituciji, kar zajema udeležbo in sodelovanje na redovalnih, pedagoških in 

izobraževalnih konferencah, strokovnih aktivih, sodelovanje v pedagoški komisiji, 

inventurnih komisijah in druga sodelovanja po potrebi vodstva. Izvajalci DSP lahko 

na matični instituciji tudi izvajajo interesne dejavnosti in predavanja za člane 

svojega kolektiva.  

Vodenje dokumentacije 

Izvajalci DSP pri svojem delu vodijo obsežno dokumentacijo, ki zajema naslednje 

elemente: urnik izvajanja DSP za dotičnega učenca, vodenje individualne mape za 

otroka, učno pripravo, oblikovanje individualiziranega programa za otroka. 

Obenem pri delu sproti vodijo zapise o oblikah sodelovanja z učitelji in drugimi 

strokovnjaki, ki delajo z otrokom. Tako ob polletju kot tudi ob koncu šolskega leta 

oblikujejo poročilo o delu z otrokom, ki zajema realizacijo zastavljenih ciljev in 

napredek otroka. Ob začetku šolskega leta je osnova dela izvajalcev DSP letni 

program dela, kateremu ob koncu šolskega leta dodajo tudi realizacijo le-tega. 

Vodenje dokumentacije zajema tudi sprotno vodenje dnevnika DSP. 

Druga dela izvajalcev DSP 

Med druga dela izvajalcev DSP lahko prištevamo sprotno urejanje prostorskih 

pogojev za izvajanje DSP, sodelovanje s starši otrok, ki so nekoč imeli DSP, v 

kolikor se pri otroku ponovno pojavijo težave, sodelovanje z učitelji na predmetni 

stopnji, glede oblik pomoči na razredni stopnji, ipd. Med druga dela lahko 

prištevamo tudi sodelovanje z različnimi društvi, ki pokrivajo njihovo tematiko dela, 

sodelovanje z drugimi šolami, zavodi in tamkajšnjimi izvajalci DSP, ipd.  

Usposabljanje in izobraževanje  

Naloga vsakega dobrega pedagoškega delavca je vseživljenjsko učenje in 

nenehno izobraževanje. Pogoji za kvalitetno upravljanje dela pedagoškega 

delavca, kamor sodijo tudi naloge izvajalcev DSP, so različne oblike usposabljanj 

in izobraževanj. To lahko zajema stalno strokovno izpopolnjevanje, spremljanje 

novosti na specifičnem področju dela izvajalca DSP tako v teoriji kot v praksi, kot 

tudi spremljanje novosti na področju teorije in prakse drugih sorodnih znanosti.  
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3.4 PROBLEMATIKA DELA IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE 

POMOČI 
 

Najrazličnejši profili (defektologi, pedagogi, psihologi, socialni pedagogi, specialni 

in rehabilitacijski pedagogi ter inkluzivni pedagogi) kot izvajalci DSP za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj so zaposljivi na širšem polju 

vzgoje in izobraževanja. Njihove zaposlitve so možne tako v večinskih šolah in 

vrtcih, ki izvajajo programe s prilagojenim izvajanjem in DSP, kot tudi v šolah, ki 

izvajajo prilagojene programe izobraževanje (v nadaljevanju OŠPP), kot tudi v 

zavodih za vzgojo in izobraževanje OPP (v nadaljevanju zavodi).  

Za strokovne delavce, ki ponujajo storitve DSP in so zaposleni v OŠPP ali v 

zavodih, se je uveljavil izraz mobilna služba. Ta izraz sicer ni zakonsko 

podkrepljen, vendar se kljub vsemu pogosto uporablja tako v teoriji kot tudi v 

praksi, zato ga v nadaljevanju uporabljamo tudi mi.  

G. Kverh (2003) za področje specialnih in rehabilitacijskih pedagov navaja, da je 

mobilna služba posledica vse večjega vključevanja OPP v večinske šole in vrtce. 

Na podlagi manjka znanja o delu z OPP s strani vzgojiteljev in učiteljev se je s 

strani večinskih šol in vrtcev pojavila potreba po ustrezno usposobljenih 

strokovnjakih za delo z OPP. Na podlagi slednjega, kot piše M. Hamler (2018), so 

OŠPP in zavodi, ki izvajajo prilagojene programe izobraževanja začeli pošiljati svoj 

strokovni kader (specialne pedagoge, psihologe, logopede, ipd.) na večinske 

osnovne šole in vrtce.  

Sistematizacijo zgoraj opisanih delovnih mest in izvajanje dodatne strokovne 

pomoči v skladu z odločbami OPP opredeljuje tudi 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). Na podlagi Pravilnika o dodatni 

strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (2013) 

tako izvajalci DSP izvajajo DSP v programu za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in DSP, v izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in DSP, v izobraževalnem programu poklicnega in strokovnega ter 

splošnega srednjega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in DSP.  

Število ur DSP se iz leta v leto veča. Kot ugotavlja E. Žgur (2018) se število OPP 

vključenih v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo veča, kar dokazujejo tudi podatki o deležu OPP vključenih v 

redne vrtce od 2012 do 2015.  

Trend vedno večjega inkluzivnega vključevanja OPP v redne oddelke vrtca lahko 

posredno vpliva tudi na vedno večje število učencev s posebnimi potrebami na 

ravni sekundarnega izobraževanja. Število ur DSP se tudi na tem področju iz leta 

v leto veča. Zaradi tega se zavodi nahajajo v težavnem položaju, saj je le-ti ne 

morejo zagotoviti zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, pri čemer se kaže 
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največje pomanjkanje logopedov. Analiza vzgoje in izobraževanja OPP v Sloveniji 

kaže, da DSP v največji meri izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi 

(defektologi, specialni pedagogi), tem pa po strokovnem profilu sledijo 

surdopedagogi, tiflopedagogi, logopedi, inkluzivni pedagogi, socialni pedagogi, 

pedagogi ter psihologi (Opara idr., 2010). 

Raziskava N. Ajdišek s sodelavkami (2009) kaže na težave izvajalcev DSP v 

odnosu do učiteljev. Veliko učiteljev se zelo malo poslužuje izkustvenega učenja, 

učencem ne znajo posredovati informacij o tem kako se učiti, redko koristijo 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Slednje je za OPP pri učenju bistvenega 

pomena. Opaziti je tudi, da nekateri učitelji manj uporabljajo individualizacijo in 

diferenciacijo. Slednje kaže na manjšo fleksibilnost določenih učiteljev do OPP. 

Na težavno in zahtevno delo izvajalcev DSP kažejo tudi izsledki drugih raziskav, 

ki govorijo o odnosu učitelja do OPP. M. Novak (2005) jasno izpstavlja, da je zelo 

pomembno, da ima učitelj dovolj znanja za to, da se ustrezno prilagaja potrebam 

učenca, jih ustrezno razume in da posledično ustrezno načrtuje učni proces. Tam 

kjer učitelji ustrezno pristopajo do OPP, bodo tudi učenci vlagali bistveno več truda 

v doseganje uspeha. Problem se lahko pojavi pri tistih učiteljih, ki neustrezno 

obravnavajo težave OPP, saj kot kažejo raziskave (Skinner in Belmont, 1993, v 

Lesar in Peček Čuk, 2006) to vpliva na odnos učitelja do OPP. Raziskave namreč 

kažejo, da tisti učenci, ki so v razredu uspešnejši in bolj sodelujejo, so s strani 

učiteljev deležnih več spodbud, kot tisti, ki kažejo bolj odklonilnejše vedenje.  

Kot je bilo že omenjeno, so oblike zaposlitev izvajalcev DSP različne. Velik delež 

je takšnih, ki so zaposleni v zavodih, na OŠPP, delo pa izvajajo v večinskih šolah 

in vrtcih. V nadaljevanju se zato osredotočamo predvsem na njihovo problematiko 

dela. Tako opisujemo problematiko na ravni organizacije dela (predvsem časovne 

organizacije), pogojev dela (prostor, materiali), normativov učencev v obravnavi in 

povečanega obsega dela, obremenjenosti na delovnem mestu, komunikacije s 

strokovnimi delavci šol in vrtcev ter dostopnosti do vodstva matične institucije. 

G. Kverh (2003) opredeljuje širok nabor delovnih nalog, ki jih je preučevala na 

vzorcu specialnih pedagogov in jih lahko posplošimo na vse strokovne profile 

izvajalcev DSP. Avtorica izpostavlja dejstvo, da delo izvajalcev DSP ne zajema 

zgolj neposrednega dela z OPP. Zraven neposrednega izvajanja DSP se velik 

delež njihovih obveznosti še vedno nanaša na matično institucijo. Izvajalci DSP se 

tako zraven neposrednega dela z  OPP udeležujejo tudi pedagoških konferenc, 

aktivov tako na lokacijah, kjer izvajajo delo kot tudi na matični instituciji, timskih 

sestankov, govorilnih ur in roditeljskih sestankov na lokacijah, kot tudi delavnic za 

starše, pogovorov in svetovanj strokovnim delavcem na lokacijah in na matični 

instituciji. O obsežnem spektru dela govori tudi Mirtič (2001), ki povzema 

značilnosti dela specialnih pedagogov. Pravi, da izvajalce DSP zaznamujejo 

predvsem neposredno delo z učenci ter oblike sodelovanja s starši in strokovnjaki 

v šoli in izven nje. Pogoj za uspešno in kakovostno delo vidi predvsem v strpnosti 
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do otrokovih težav, sodelovanju s starši in v timskem deli z učitelji oziroma 

vzgojitelji OPP.  

Še vedno obstaja precejšen delež izvajalcev DSP, ki pri svojem delu na lokacijah, 

kjer izvajajo delo, nimajo rešenega prostorskega vprašanja, kar pa je za omenjene 

strokovne delavce bistvena komponenta pri njihovem delu (Sonjak, 1998). Tudi M. 

Končar (1997) je v svoji raziskavi na vzorcu specialnih pedagoginj ugotovila, da 

imajo le-te različne prostorske pogoje za delo. Veliko je takih, ki pri delu nimajo 

ustreznega prostora in DSP izvajajo priložnostno v različnih prostorih (drugih 

kabinetih, učilnicah, knjižnicah, ipd.), medtem ko K. Roškar (2017) za področje 

vrtcev zraven pomanjkanja ustreznega prostora navaja tudi pomanjkanje ustreznih 

pripomočkov za delo z OPP, slabše zagotavljanje osnovnega materiala za delo 

(papir, pisala, ipd.), izpostavljenost hrupu, ipd.  

Velik problem pri naravi dela predstavlja tudi število lokacij. Večina izvajalcev DSP 

opravlja delo na dveh lokacijah, preseneča pa tudi določen delež tistih, ki delo 

opravljajo na več kot treh lokacijah (Sonjak, 1998; Hamler, 2018). Tudi M. Končar 

(1997) ugotavlja, da se vse več izvajalcev DSP sooča s tem, da imajo preveliko 

število lokacij (šol in vrtcev, kjer izvajajo delo) in otrok v obravnavi.  

Zraven tega je v omenjeni raziskavi ugotovljeno, da izvajalcem DSP z vidika 

organizacije predstavlja težavo delo na dveh šolah v enem dnevu, usklajevanje 

urnikov, prinašanja didaktičnega materiala, manjko časa za koordinirano delo z 

učiteljem. M. Hamler (2018) v svoji raziskavi na vzorcu specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, ki opravljajo delo v vrtcih,  ugotavlja, da se le-ti soočajo 

s težavami časovne organizacije, kamor prištevajo premalo časa za komuniciranje 

z vzgojitelji in delavci in predajo informacij staršem.  Viri osebne komunikacije 

pogosto izpostavljajo tudi problem šibke komunikacije z vzgojitelji in učitelji, v 

primeru otrokove odsotnosti. Izvajalci DSP velikokrat pridejo na oddaljene lokacije 

dela, kjer imajo v obravnavi zgolj enega OPP in niso obveščeni o otrokovi 

odsotnosti.  

Izvajalci DSP, katerim matične institucije so zavodi, OŠPP, delajo pa v večinskih 

vrtcih in šolah, pogosto za potrebe prevoza koristijo lasten prevoz (Hamler, 2018). 

Ti elementi so med posamezni vzgojno-izobraževalnimi institucijami različno 

urejeni. Manjše število institucij svojim zaposlenim (izvajalcem DSP) za potrebe 

prevoza ponuja službeno vozilo. Večina izvajalcev za DSP za potrebe prevoza tako 

koristi svoje vozilo. Uporaba lastnega prevoznega sredstva pomeni tudi večje 

stroške vzdrževanja le-tega (ugotovitve aktiva mobilne službe). 

Izvajanje dela na več kot eni lokaciji pomeni pogostejše vožnje z avtomobilom. To 

pomeni posledično tudi manj časa za urejanje priprav in druge pedagoške 

dokumentacije na delovnem mestu, k čemur pripomorejo še dodatno neustrezni 

prostorski pogoji dela. Izvajalci DSP si velik delež dela zato prinašajo domov, kar 

ob izčrpanosti zaradi vožnje na lokacije dela, terenskega dela, povzroča še 

dodatno izčrpanost izvajalcev DSP. Prav tako pa izvajanje dela na več kot eni 
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lokaciji in z njim vožnja na druge lokacije pomeni več porabljenega časa za delovne 

namene, ki pa izvajalcem DSP ni vštet v delovno obvezo. To pomeni, da izvajalci 

DSP v primerjavi z učitelji v zavodu ali na OŠPP ob isti obvezi, na delovnem mestu 

preživijo bistveno več časa (prav tam). 

Izvajalci DSP, ki opravljajo delo na treh ali več lokacijah, so tretirani kot mobilni 

učitelji za DSP. Na osnovi tega so upravičeni do dodatka za terensko delo na več 

lokacijah, saj so uvrščeni v en plačni razred višje, kot pa izvajalci za DSP, ki delo 

opravljajo na eni ali dveh lokacijah. Slednji tega dodatka nimajo (Aneks h Kolektivni 

pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 2018). Pogosto 

so pri izvajalcih za DSP prisotna nesoglasja zaradi različnih dodatkov pri delu. Za 

razliko od učiteljev v zavodu ali na OŠPP, ki prejemajo dodatek na težavnost dela, 

ga izvajalci za DSP, ki predvsem na ravni predšolskega izobraževanja izvajajo 

obravnave z otroki z motnjo v duševnem razvoju ter drugimi težjimi oblikami 

primanjkljajev, ne prejemajo (viri osebne komunikacije, Zakon o sistemu plač v 

javnem sektorju, 2009). 

Pogosti razlog nezadovoljstva pri izvajalcih za DSP so tudi pogoji za napredovanja 

v nazive. Izvajalci za DSP, ki opravljajo delo na več lokacijah, so manj vpeti v 

posamezne kolektive, aktivnosti, projekte, imajo manj možnosti za vodenje 

interesnih dejavnostih na lokacijah ali na matični instituciji. Omenjeni elementi 

imajo pomembno vlogo pri napredovanju v nazive, še posebej v višje nazive 

(svetnik). V tem primeru je viden razkorak med možnostjo za napredovanja v 

nazive med učitelji v zavodu ali na OŠPP in pa tistimi, ki so v mobilni službi 

(ugotovitve aktiva mobilne službe). 

Izčrpanost na delovnem mestu, večja količina časa preživeta na delovnem mestu, 

lahko vplivajo tudi na manjšo angažiranost izvajalcev DSP za aktivnosti in 

obveznosti v matični instituciji. Pogosto različne aktive, konference dojemajo kot 

dodatno breme. Prav tako iz virov osebne komunikacije vidimo, da imajo izvajalci 

DSP težave pri dostopnosti do vodstva na matični instituciji. Pogosto do njih ne 

morejo pristopiti in reševati delovnih zadev, saj so odsotni, ali pa zaposleni z 

različnimi obiski znotraj in zunaj kolektiva (osebna komunikacija). 

V osnovi so tako izvajalci za DSP izpostavljali, da so največje pomanjkljivosti 

tovrstnega dela neprestana prilagajanja različnim kolektivom, potovanja, 

prenašanja materiala in fizični napor. Hkrati je bilo izpostavljeno tudi to, da ne dihaš 

in ne živiš s šolo, težje usklajevanje urnikov ter razdrobljenost dela. Na podlagi 

slednjega se zato kažejo prednosti, v kolikor je izvajalec DSP zaposlen na večinski 

osnovni šoli ali vrtcu, saj to pomeni večjo prisotnost na instituciji, boljše poznavanje 

tako učencev kot tudi učiteljev in staršev. To s seboj prinese tudi več časa za 

učence s težavami pri učenju in v razvoju. Posledično pa to pomeni tudi druge 

pozitivne vidike, kot so zagotovljenost stalnega prostora, večji občutek pripadnosti 

instituciji, kjer se izvaja delo, manj usklajevanja pri delu in enakovrednost v 

kolektivu (Končar, 1997). 
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Seveda pa imajo takšne zaposlitve tudi svoje prednosti. Izvajalci DSP, ki so 

zaposleni v zavodih ali na OŠPP, so trdneje strokovno povezani, lažje sledijo svoji 

stroki, izkušnje se prenašajo iz ene šole v drugo, več ustreznega izobraževanja, 

neodvisnost pri delu in neobremenjenost s kolektivi (prav tam).  

4 PRIPADNOST INSTITUCIJI 
 

4.1 DEFINICIJE PRIPADNOSTI 
 

Pripadnost je bila v preteklosti pogost element raziskovanja različnih teoretikov, 

zato so temu primerno na tem področju prisotne različne opredelitve.  

Modway pripadnost organizaciji opredeljuje kot »moč identifikacije posameznika z 

organizacijo in vključenost posameznika v organizacijo« (Modway, 1974, v Mesner 

Andolšek in Štebe, 2011).  

Pripadnost zaposlenega je psihološka vez med zaposlenim in njegovo 

organizacijo, zaradi katere je manj verjetno, da bo zaposleni zapustil organizacijo 

prostovoljno  Meyer in Allen (1990, v Mesner Andolšek in Štebe, 2011). Kot 

psihološko navezanost na organizacijo pripadnost definira tudi Barbalet (1996, v 

Mesner Andolšek in Štebe, 2001), v smislu, da gre za pozitivno čustveno 

usmerjenost zaposlenih glede prihodnje smeri in razvoja organizacije, ki vpliva na 

sedanje delovanje. 

Pripadnost zaposlenih je multidimenzionalen konstrukt, ki se nanaša na 

posameznikovo identifikacijo s poslanstvom organizacije in delovne etike. Gre za 

izražen občutek posameznika, da pripada organizaciji in svojemu timu, da želi 

pomagati sodelavcem v organizaciji, da podpira svojega vodjo, da ravna v skladu 

z delovno etiko, da se zavzema za kolektivno dobro, da ob krizah ne zapusti 

organizacije, da mu je v čast opravljati svoje delo, da širi dobro ime o svoji 

organizaciji in podobno (Mihalič, 2008).  

Pripadnost organizaciji se nanaša na posameznikov odnos do organizacije. 

Posameznik, ki se čuti pripadnega, to izkazuje v svoji želji, da ostane v organizaciji, 

da teži k doseganju ciljev organizacije ter v poistovetenju z vrednotami in cilji 

organizacije (Steers, 1977).  

S pojmi zavezanost, predanost in pripadnost označujemo obliko psihološke 

povezanost med posameznikom in podjetjem, izraža pa obliko posameznikove 

vključenosti oz. navezanosti na podjetje. Tako se kažeta dva različna pristopa 

razumevanja pripadnosti (Podnar, 2011). Prvi, psihološki pristop, pripadnost 

razume kot aktivno in pozitivno naravnanost posameznika do organizacije, kar se 

izkazuje v močni veri v organizacijo, pripravljenosti vlaganja dodatnega napora v 

dobro organizacije in v neomajni želji ostati član organizacije (Porter, 1974, v 

Podnar, 2011). Drug, menjalni pristop, pa pripadnost obravnava z vidika koristnosti 
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članstva posameznika v neki organizaciji na podlagi principa menjave, ki se med 

posameznikom in organizacijo, odvija. Več kot posameznik da organizaciji ali 

izgubi z odhodom iz nje, bolj se čuti pripadnega organizaciji (Marsh in Mannari, 

1977, v Podnar, 2011).  

4.2 VPLIV ZADOVOLJSTVA NA PRIPADNOST 

 

Ko govorimo o zadovoljstvu pri delu, se na tem področju pojavlja paleta različnih 

definicij le-tega. Gilmer (1969, v Dimec, Mahnič, Marinšek, Masten in Tušak, 2008) 

meni, da je zadovoljstvo pri delu odraz posameznikovih stališč do dela in drugih 

elementov, ki se na delo nanašajo. Zupan (2001) pravi, da če je posameznik 

zadovoljen z delom, potem se to kaže v pozitivnem čustvenem stanju posameznika 

in pozitivnem doživljanju dela in vseh dejavnikov, ki so s tem povezani. Slednjemu 

pritrjuje tudi Mihalič (2008), ki pravi, da če je posameznik zadovoljen z delom, se 

pri njem začno razvijati pozitivni občutki glede dela, ki vključuje način doživljanja 

dela, ocenjevanja in pojmovanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina 

občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta.  

Zadovoljstvo pri delu je pomemben motivator zaposlenih. Prispeva k uresničevanju 

zastavljenih ciljev. Slednje je najbolj pogojeno s tem, koliko priložnosti ima 

posameznik, da pokaže svoje sposobnosti, kako je vrednoteno delo, ki ga opravlja 

in kakšne povratne informacije o delu posameznik dobiva (Karakose, 2014).  

Zadovoljstvo je za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko želi pri delu in na 

delovnem mestu ter ključni predpogoj za to, kar lahko sploh doseže. Zadovoljni 

zaposleni so lahko največ, kar si lahko želi nek vodja, organizacija in predpogoj za 

vse, kar lahko skupaj dosežejo.  

Pogoj za to, da se posameznik čuti pripadnega, je zadovoljstvo. Pripadnost se 

razvije iz zadovoljstva, razvije se sama po sebi na osnovi zadovoljstva. Iz slednjega 

posameznik lahko postane pripaden ali pa tudi ne. Pripadnost posameznika neki 

organizaciji je odvisna predvsem od posameznika samega. Vodje organizacije 

lahko močno prispevajo in vplivajo na to, da bo posameznik zadovoljen pri delu, 

ne morejo pa vplivati na to, da bo posameznik tudi pripaden. Posameznik je pri 

delu lahko uspešen le, če je zadovoljen, ni pa nujno, da zadovoljstvo pri delu pri 

posamezniku sproža občutke pripadnosti. Drži, da je le zadovoljen posameznik 

lahko pripaden, obstaja pa tudi možnost, da je posameznik zgolj zadovoljen in ob 

tem ni pripaden ali lojalen (Mihalič, 2008).  

Opisano nakazuje na dejstvo, da je pripadnost zaposlenih labilnejša in zahtevnejša 

komponenta kakor pa zadovoljstvo zaposlenih. Osnovni predpogoj za pripadnost 

zaposlenih je njihovo zadovoljstvo na delu in delovnem mestu. Zadovoljstvo 

zaposlenih je namreč osnovni predpogoj, da posameznik postane pripaden, ni pa 

nujno, da je to tudi dovolj. Pripadnost zaposlenih je namreč zelo kompleksen pojav, 

zato je tudi zagotavljanje, ustvarjanje in povečevanje pripadnosti zelo zahteven 

proces. Je pa v primerjavi z zadovoljstvom pripadnost za posameznika manj 
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pomembna, ne pa nepomembna. Če je posameznik zadovoljen pri delu, bo lahko 

pri delu učinkovit in uspešen. Je pa res, da takšen posameznik, ki torej ni pripaden, 

predstavlja organizaciji, vodstvu, večji riziko (prav tam).  

4.3 VRSTE PRIPADNOSTI 
 

Dobro integracijo zgoraj omenjenega psihološkega in menjalnega pristopa k 

pripadnosti predstavlja teorija Allenove in Meyerja (1990, v Podnar, 2011). Z 

njunega vidika se pripadnost organizaciji obravnava kot psihološko stanje in 

konkretno ravnanje posameznika v odnosu do organizacije in ima za posledico 

odločitev posameznika, ali bo ta ostal član organizacije ali ne. K temu sovpada 

posledica, da bo tisti posameznik, ki je bolj pripaden, redkeje zapustil organizacijo.  

Na podlagi slednjega se kažejo tri različne vrste pripadnosti, afektivna, kalkulativna 

in normativna pripadnost oz. zavezanost organizaciji, katerim skupna je želja po 

tem, da posameznik ostane v organizaciji, vendar iz različnih razlogov. Gre za 

trikomponentni model pripadnosti, ki sta ga oblikovala Meyer in Allenova (1997). 

4.3.1 Afektivna pripadnost  
 

Pri afektivni oz. čustveni pripadnosti posamezniki ostajajo v organizaciji, ker tako 

hočejo. Zavezanost organizaciji temelji na želji posameznikov, posameznik želi s 

podjetjem ohranjati odnos, ker se s podjetjem/organizacijo identificira ali do nje goji 

pozitivna čustva. Ta oblika pripadnosti naj bi bila najbolj dobra za organizacijo. 

Slednje izhaja iz dejstva, da se tisti posamezniki, ki razvijajo afektivno pripadnost, 

najbolj čutijo pripadnega organizaciji in so za delo tudi najbolj motivirani (Meyer in 

Allen, 1997). 

4.3.2 Kalkulativna pripadnost  
 

Za kalkulativno oz. instrumentalna pripadnost, ki izhaja iz menjalnega pristopa, je 

značilno, da zaposleni ostajajo v organizaciji, ker nimajo boljše izbire. Pripadnost 

temelji na nuji, posameznik nima na voljo boljše alternative (Podnar, 2011). Ta 

oblika pripadnosti se nanaša na stroške, v kolikor posameznik izgubi delo ali se 

zaposli kje drugje. Ker posamezniki vztrajajo v neki organizaciji zgolj zaradi koristi, 

ta oblika pripadnosti ni najboljša za organizacijo (Meyer in Allen, 1997). 

4.3.3 Normativna pripadnost 

 

Wiener (1982, v Podnar, 2011) pa izpostavlja še tretjo vrsto pripadnosti, in sicer 

normativno, ki zraven identifikacije koristi vključuje še etične norme, 

posameznikove moralne standarde. Posameznikova pripadnost organizaciji izvira 

iz moralne obligacije posameznika, občutka dolžnosti in odgovornosti do 

posameznika. Posameznik ostaja v organizaciji, ker se tako čuti moralno dolžnega. 

Navedene oblike pripadnosti se pri posamezniku prepletajo, pri čemer so določeni 
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vidiki bolj, drugi pa manj prisotni (Podnar, 2011). Ta oblika pripadnosti ima za svoje 

posledice veliko pozitivnih učinkov. Posameznik, ki je normativno pripaden, čuti 

odgovornost do dela, sodelavcev. Odgovornost do dela pa je tista, ki posledično 

vpliva na to, da posamezniki delo opravljajo vestno in v prid organizaciji (Meyer in 

Allen, 1997). 

Enako, kot psihološko vez, definira odnos med posameznikom in organizacijo tudi 

O´ Reily, v Meyer in Allen, 1997). V okviru tega pristopa se pripadnost organizaciji 

lahko kaže kot privolitev, identifikacija ali pa kot internalizacija. Za prvo velja, da se 

posameznik vede na določen način, saj se zaveda, da je zaželeno vedenje 

pogojeno z nagrado. V primeru, da posameznik močno spoštuje organizacijske 

vrednote in je usmerjen v doseganje ciljev organizacije, govorimo o procesu 

identifikacije. Kadar pa posameznik cilje organizacije in vrednote sprejme za 

lastne, govorimo o t. i. internalizaciji.  

 

4.4 DEJAVNIKI PRIPADNOSTI IN POMEN PRIPADNOSTI ZA 

ORGANIZACIJO  
 

Na pripadnost vplivajo različni dejavniki. Meyer in Allenova (1990, v Podnar, 2006) 

ločujeta dejavnike glede na tipe pripadnosti, ki jih razvijata. Tako dejavnike, ki 

vplivajo na afektivno pripadnost, razvrščata v štiri skupine: osebnostne značilnosti, 

značilnosti dela (variabilnost, avtonomnost), izkušnje pri delu in organizacijske 

značilnosti. Izmed naštetih se kaže največji vpliv delovnih izkušenj na pripadnost, 

še posebej tiste, ki zadovoljujejo posameznikovo potrebo, da se znotraj 

organizacije počuti dobro, sproščeno in kompetentno ravna. Na drugo, kalkulativno 

pripadnost, vplivata predvsem dva elementa, in sicer pomen/število investicij, ki jih 

posameznik vloži v organizacijo, in pa pomanjkanje zaznanih boljših alternativ. Na 

zadnjo, normativno pripadnost, pa naj bi najbolj vplivala posameznikova primarna 

socializacija in pa organizacijska socializacija, ki posameznika oblikuje pred ali pa 

po vstopu v organizacijo.  

Mihalič (2008) meni, da je pripadnost zaposlenih organizaciji pogojena z 

naslednjimi dejavniki: visoko stopnjo participacije, demokratično komunikacijo, 

opolnomočenjem, dobrimi delovnimi pogoji, nagrajevanjem in podobno. 

Steers (1977) navaja tri skupine dejavnikov, ki po njegovem mnenju vplivajo na 

pripadnost zaposlenih. Govori o značilnostih dela, kamor prišteva izzive na 

delovnem mestu, odnose na delovnem mestu, povratne informacije v zvezi z 

delom. V nadaljevanju navaja osebnostne lastnosti zaposlenega posameznika, kot 

so starost, izobrazba, interesi posameznika, ipd. Kot zadnje pa navaja delovne 

izkušnje, ki se nanašajo na odnose posameznika z organizacijo, zaupanje, ki ga 

posameznik razvije do organizacije, in obravnavanje lastne vloge v organizaciji. 

Steers (prav tam) govori tako o dveh večjih skupinah dejavnikov, ki vplivajo na 

pripadnost zaposlenih organizaciji. Na eni strani so tako osebnostne značilnosti, ki 
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so zgoraj navedene, na drugi strani pa govori o situacijskih spremenljivkah, kamor 

sodijo tisti elementi, ki jih posreduje organizacija in ki zadevajo strukturalne 

značilnosti organizacije in procese opravljanja človeških virov. Izmed slednjih 

najbolj izstopa po svojem vplivu na pripadnost organizacijska klima ter procesi 

upravljanja človeških virov.  

Musek Lešnik (2006) poudarja, da občutek pripadnosti ne prispeva zgolj k večji 

učinkovitosti podjetja, ampak vpliva tudi na vtis, ki ga ima o organizaciji zunanje 

okolje. O pripadnosti zaposlenih lahko govorimo takrat, ko le-ti verjamejo v cilje 

podjetja in jih sprejemajo kot svoje, ko so posamezniki pripravljeni trdo delati za 

dobrobit podjetja in ko tudi nimajo želje po odhodu iz organizacije. Da pa se 

vzpostavi takšno stanje, so predvsem pomembni naslednji dejavniki. Najprej so 

osebnostne lastnosti zaposlenih, kot so pripravljenost pomagati, dobronamernost, 

osebna iniciativnost, skrbnost, skrb za osebni razvoj, ipd. Drugi dejavnik je klima v 

organizaciji. Ta je najbolj pogojena s strukturo podjetja, nagradami, toplino, 

podporo in splošno klimo. Jasnejša struktura prispeva k pravičnemu nagrajevanju 

zaposlenih in priznava njihove dosežke. To ima vpliv na tople odnose med 

zaposlenimi in posledično na istovetenje z organizacijo. Kot tretji dejavnik avtor 

navaja odnose v podjetju, kamor prištevamo odnose s sodelavci in z nadrejenimi. 

Zaposleni, ki bolj pozitivno zaznavajo odnose v podjetju, se ponavadi čutijo bolj 

pripadne. Naslednji dejavnik, ki se omenja, je kohezivnost, in sicer večja kot je 

kohezivnost v podjetju, večja je stopanja pripadnosti. Zanemariti ne gre prav tako 

zaznane podpore podjetja. Bolj kot organizacija ceni delo in dosežke zaposlenih, 

večjo stopnjo pripadnosti ti razvijejo. Na občutek pripadnosti pomembno vplivajo 

tudi načini reševanja konfliktov, saj učinkovito reševanje konfliktov prispeva k večji 

pripadnosti. Na koncu pa ima prav tako pomembno vlogo tudi skladnost med 

pričakovano in dejansko klimo. Večja kot je skladnost, večja je pripadnost.  

Tako kot obstaja obsežna paleta dejavnikov, ki vplivajo na pripadnost zaposlenih, 

je tudi vpliv pripadnosti na različna področja dela zelo obsežen. Številni avtorji 

(Morgan in Hunt, 1994, Buchanan, 1974, Meyer in Allen, 1997, v Podnar 2011) 

navajajo področja, na katera vpliva pripadnost zaposlenih. Pripadnost zaposlenih 

spodbuja kvalitetno sodelovanje med posamezniki na različnih ravneh, kaže se 

tudi večja učinkovitost, produktivnost in uspešen razvoj zaposlenih in organizacije. 

Večja kot je pripadnost zaposlenih, boljše je vedenje zaposlenega do organizacije 

in manj je interesov za zapustitev organizacije. Posamezniki, ki se čutijo pripadne 

organizaciji, so pripravljeni vlagati več truda in napora za lastne dosežke in 

dosežke organizacije, bolj so lojalni in bolj sprejemajo vrednote in cilje organizacije. 

Različne oblike pripadnosti vplivajo na manjšo odsotnost z dela, odgovorno 

ravnanje in večje zadovoljstvo zaposlenih.  

Večina posledic pripadnosti se vrti okoli dejstva, da pripadni posameznik raje 

ostane v delovnem razmerju s podjetjem, organizacijo na daljši rok. Posledično 

zaradi želje po ohranitvi odnosa posameznik v odnos vlaga več truda, kar vpliva 

tako na posameznika kot na organizacijo (Podnar, 2006).   
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Pripadnost organizaciji je mogoče definirati kot emocionalno navezanost 

posameznika na neko skupino ali kolektiv (Kanter, v Meyer in Allen, 1997), drugi 

različni avtorji pa jo, kot povzemata Meyer in Allen (1997), opredeljujejo kot 

identifikacijo posameznika z organizacijo ter kot čustveno navezanost na vrednote 

in cilje organizacije ter organizacijo samo po sebi. Pripadnost je neposredno 

odvisna od zadovoljstva zaposlenih (Mihalič, 2008), izsledki raziskav pa kažejo, da 

je neposredno povezana z dejavniki, kot so demokratična komunikacija, visoka 

stopnja participacije, dobri delovni pogoji in nagrajevanje. 

 

Izvajalci za DSP pri svojem delu opravljajo različne naloge, ki zraven 

neposrednega dela na instituciji, kjer izvajajo delo, zajemajo tudi obveznosti in 

naloge, ki zadevajo njihovo matično institucijo. Sodelovanje na matičnih institucijah 

v različnih oblikah ni pogosto, izvaja se po potrebi, kar otežuje vzpostavljanje 

pristnih odnosov z ostalimi člani kolektiva (Končar, 1997). V omenjeni raziskavi 

(prav tam) je izpostavljena problematika izvajalcev za DSP, kot so prilagajanja 

večjemu številu različnih kolektivov in manj možnosti za kvalitetne odnose na 

delovnem mestu, zahteve po večji stopnji fleksibilnosti in organiziranosti. Med 

študijem literature smo ugotovili, da je raziskav, ki bi opredeljevale občutek 

pripadnosti izvajalcev za DSP matičnim institucijam, zelo malo, zaradi česar smo 

izhodišča iskali tudi v raziskavah, ki opredeljujejo delovno zadovoljstvo izvajalcev 

za DSP, kar pomembno vpliva na pripadnost. Raziskave kažejo, da na zniževanje 

ali zviševanje delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

vplivajo delovni pogoji in delovne razmere (Billingsley, 2004; Sonjak, 1998), delovni 

dosežki, upoštevanje s strani vodje (Brumen, 2016) ter ravnateljevo vodenje 

(Jakopec, 2007). 

V magistrskem delu se bomo zato usmerili v raziskovanje občutka pripadnosti 

izvajalcev za DSP matičnim institucijam. Pri tem želimo raziskati, kateri so tisti 

dejavniki, ki pomembneje vplivajo na občutek pripadnosti, stopnjo in vrsto 

pripadnosti ter morebitne razlike med izvajalci za DSP glede na leta delovne dobe, 

število lokacij, kjer izvajajo delo in glede na vrsto vzgojno-izobraževalne institucije 

(šola, vrtec), kjer izvajajo delo. Menimo, da je občutek pripadnosti organizaciji 

pomemben dejavnik posameznikovega profesionalnega razvoja in vpliva tudi na 

kvaliteto dela, zato želimo z raziskavo ugotoviti, kakšna je stopnja pripadnosti 

izvajalcev za DSP matičnim institucijam. 
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2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

2.1 CILJI  
 

Cilj raziskave je bil ugotoviti stopnjo in vrsto pripadnosti izvajalcev za DSP matični 

instituciji.  

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na raziskovalni namen smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se izvajalci za DSP čutijo pripadne svoji matični instituciji? 

2. Ali so za izvajalce DSP značilne različne vrste pripadnosti matičnim 

institucijam? 

3. Ali obstajajo med izvajalci za DSP razlike v občutku pripadnosti matični 

instituciji, glede na leta delovne dobe? 

4. Ali obstajajo med izvajalci za DSP razlike v občutku pripadnosti matični 

instituciji, glede na to, da izvajajo delo na eni oz. večjem številu šol in v 

vrtcih, ki izvajajo programe s prilagojenim izvajanjem in DSP?  

5. Ali obstajajo med izvajalci za DSP razlike v občutku pripadnosti matični 

instituciji, glede na to, da izvajajo delo samo na šoli oz. samo v vrtcu, ki 

izvaja program s prilagojenim izvajanjem in DSP? 

 

2.3 HIPOTEZE 
 

Glede na raziskovalna vprašanja postavljamo naslednje hipoteze: 

H1: Izvajalci za DSP se čutijo pripadne svoji matični instituciji. 

 

H2: Med izvajalci za DSP se kažejo statistično pomembne razlike v vrstah 

pripadnosti matični instituciji.  

 

H3: Med izvajalci za DSP obstajajo statistično pomembne razlike v občutku 

pripadnosti matični instituciji glede na leta delovne dobe. 

 

H4: Obstajajo statistično pomembne razlike v občutku pripadnosti matični instituciji 

med izvajalci za DSP, ki izvajajo delo na eni ali več vzgojno-izobraževalnih 

institucijah. 
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H5: Obstajajo statistično pomembne razlike v občutku pripadnosti matični instituciji 

med izvajalci za DSP, ki izvajajo delo na šoli, v primerjavi z izvajalci, ki izvajajo 

delo v vrtcu. 

 

3 METODOLOGIJA 
 

3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja, raziskovalni pristop je kvantitativen in v manjšem 

obsegu tudi kvalitativen. 

3.2 OPIS VZORCA 
 

Vzorec je namenski. V vzorec so bili vključeni izvajalci za DSP, ki izvajajo DSP v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah s prilagojenim izvajanjem in DSP, zaposleni pa 

so v šolah, centrih ali zavodih, ki izvajajo prilagojene programe izobraževanja ter 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP. Zaželen pridobljeni 

vzorec je bil 80 sodelujočih, ker pa je bila raziskava izvedena na ravni celotne 

države, se je le-ta na podlagi dobre udeležbe povečal na 129 anketiranih oseb, vse 

so bile ženskega spola. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno, zagotovljena 

je bila anonimnost.  

Tabela 1: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na institucijo, kjer so zaposleni 

Institucija, kjer ste zaposleni f f % 

Šola, ki izvaja izobraževalni 

program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP 

14 10,9 

Šola, ki izvaja prilagojene 

programe izobraževanja in 

zagotavlja storitve DSP v šolah, 

vrtcih, ki izvajajo izobraževalne 

programe s prilagojenim 

izvajanjem in DSP 

80 62,0 

Center, zavod, ki izvaja 

prilagojene programe 

izobraževanja in zagotavlja 

storitve DSP v šolah, vrtcih, ki 

izvajajo vzgojno-izobraževalne 

35 27,1 
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programe s prilagojenim 

izvajanjem in DSP 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 14 (10,9 %) izvajalcev DSP, ki 

so zaposleni na šoli, ki izvaja izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

DSP, 80 (62 %) izvajalcev DSP, ki so zaposleni na šoli, ki izvaja prilagojene 

programe izobraževanja in zagotavlja storitve DSP v šolah, vrtcih, ki izvajajo 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP in 35 (27,1 %) izvajalcev 

DSP, ki so zaposleni v centrih, zavodih, ki izvajajo prilagojene programe 

izobraževanja in zagotavljajo storitve DSP v šolah, vrtcih, ki izvajajo vzgojno-

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP.  

 

Tabela 2: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na delovno mesto 

Delovno mesto f f % 

Izvajalec DSP samo na eni šoli, 

vrtcu, ki izvaja vzgojno-

izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP 

39 30,2 

Izvajalec DSP na več šolah, 

vrtcih, ki izvajajo vzgojno-

izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in DSP 

71 55,0 

Učitelj na matični šoli (ki izvaja 

prilagojene in posebne programe 

vzgoje in izobraževanja – PPVI, 

NIS) ter izvajalec DSP na šolah, 

vrtcih, ki izvajajo izobraževalne 

programe s prilagojenim 

izvajanjem in DSP 

19 14,7 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je 39 (30,2 %) sodelujočih v raziskavi izvajalcev DSP 

samo na eni šoli, vrtcu, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP, 71 (55,0 %) izvajalcev DSP na več šolah, vrtcih, ki izvajajo 

vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP in 19 (14,7 %) 

takšnih izvajalcev DSP, ki so učitelj na matični šoli (ki izvaja prilagojene in posebne 

programe vzgoje in izobraževanja – PPVI, NIS), hkrati pa izvajajo še določene ure 

DSP v večinskih šolah ali vrtcih. 
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Tabela 3: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujoč glede na smer izobrazbe 

Smer izobrazbe f f % 

Specialni in rehabilitacijski 

pedagog/defektolog/specialni 

pedagog 

88  68,2  

Logoped 15 11,6  

Tiflopedagog 1 0,8  

Socialni pedagog 3 2,3  

Pedagog 2 1,6  

Psiholog 5 3,9  

Inkluzivni pedagog 15 11,6  

  

Iz tabele 3 je razvidno, da največji delež v vzorcu predstavljajo respondenti, ki so 

po izobrazbi specialni in rehabilitacijski pedagogi/defektologi/specialni pedagogi 

(68,2 %), 11,6 % delež v vzorcu predstavljajo logopedinje in enak delež tudi 

inkluzivne pedagoginje. Respondenti z ostalimi smermi izobrazbe so v vzorcu 

zastopani v manj kot 5 % deležu.  

Tabela 4: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na leta delovnih izkušenj na področju vzgoje in 

izobraževanja 

Leta delovnih izkušenj na 

področju vzgoje in 

izobraževanja  

f f % 

Do 5 let 37 28,7  

6 do 10 let 31 24,0  

11 do 20 let 32 24,8  

21 let in več 29 22,5  

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je vzorec glede na leta delovnih izkušenj približno 

enakomerno porazdeljen po štirih kategorijah. Največji delež sicer predstavljajo 

respondenti z do 5 let delovnih izkušenj (28,7 %), najmanjši delež pa tisti z 21 let 

in več delovnimi izkušnjami (22,5 %).  
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Tabela 5: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na doseženi naziv v vzgoji in izobraževanju 

Doseženi naziv v vzgoji in 

izobraževanju 

f f % 

Brez naziva 47 36,4  

Mentor 50 38,8  

Svetovalec 30 23,3  

Svetnik 2 1,6  

 

Iz tabele 5 je razvidno, da največji delež v vzorcu predstavljajo respondenti z 

nazivom mentor (38,8 %), sledijo respondenti brez naziva (36,4 %). Respondenti 

z nazivom svetovalec predstavljajo 23,3 % delež vzorca, 1,6 % vzorca pa 

predstavljajo respondenti z nazivom svetnik. 

Tabela 6: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na program v katerem opravljajo delo 

Program, v katerem delate 

kot izvajalec DSP 

f f % 

Vzgojno-izobraževalni program 

za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in DSP 

20 15,5  

Vzgojno-izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in 

DSP 

61 47,3  

Vzgojno-izobraževalni program 

za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in DSP 

ter vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP 

48 37,2  

 

Iz tabele 6 vidimo, da slaba polovica respondentov dela v programu s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (47,3 %), sledi delež tistih, ki delajo v programu s prilagojenim 

izvajanjem in DSP ter programom za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

in DSP (37,2 %). Najmanjši delež vzorca predstavljajo tisti respondenti, ki delujejo 

v programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP (15,5 %). 
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Tabela 7: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na značilnosti zaposlitve 

Značilnosti zaposlitve f f % 

Prva in edina zaposlitev (brez 

menjave službe od prve 

zaposlitve) 

59 47,7  

Druga zaposlitev (vsaj ena ali 

več zamenjav službe od prve 

zaposlitve) 

70 54,3  

 

Iz tabele 7 lahko vidimo, da dobro polovico vzorca predstavljajo respondenti, ki jim 

trenutno delovno mesto predstavlja že vsaj drugo zaposlitev in so v preteklosti 

bodisi že bili kje zaposleni. Slabo polovico vzorca pa zajemajo respondenti, katerim 

je trenutno zaposlitev tudi prva zaposlitev. 

3.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ 
 

Za namen raziskave smo izdelali ocenjevalno lestvico. Instrumentarij je delno 

standardiziran. Instrumentarij je vključeval objektivne – demografske podatke in 

Likertovo lestvico z vrednotenjem trditev od 1 do 5 (1 – se sploh ne strinjam, 2 – 

se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma 

strinjam). Pri vprašanjih, vezanih na demografske podatke, smo od respondentov 

želeli pridobiti predvsem naslednje podatke:  

- spol,  

- institucijo, kjer so zaposleni,  

- delovno mesto, ki ga opravljajo,  

- smer izobrazbe,  

- leta delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja,  

- dosežen naziv v vzgoji in izobraževanju,  

- program, v katerem delajo kot izvajalci DSP,  

- značilnosti zaposlitve (prva ali ne prva zaposlitev). 

Za podrobnejši vpogled v pripadnost izvajalcev DSP matičnim institucijam in lažje 

razumevanje rezultatov, smo v vprašalnik vključili nekaj odprtih tipov vprašanj. 

Slednja so se nanašala na pridobitev podatkov v zvezi s tem, ali so respondenti 

zadovoljni s svojim delom, asociacije ob besedi matična institucija, kaj 

respondentom predstavlja pripadnost matični instituciji in kaj jim pri slednji 

predstavlja največjo oviro ter kateri dejavniki najbolj opredeljujejo odnos matične 

institucije do njih samih.  

Likertova lestvica je vključevala štiri sklope trditev, skupaj 34 trditev.  Prvi sklop 

trditev, ki so se nanašale na splošno stopnjo pripadnosti, je bil povzet po avtorici 
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R. Mihalič (2008). Nadaljnji trije sklopi trditev pa so vključevali trditve, nanašajoče 

se na čustveno, instrumentalno in normativno pripadnost. Instrumentu smo 

zagotovili ustrezne merske karakteristike.  

Tabela 8: Razlaga vrednosti Likertove lestvice stališč 

Ocena strinjanja Razlaga ocene strinjanja 

1 Sploh se ne strinjam 

2 Se ne strinjam 

3 Ne morem se odločiti 

4 Se strinjam 

5 Popolnoma se strinjam 
 

 

3.4 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 
 

Zbiranje podatkov je potekalo od aprila 2019 do junija 2019. Anketiranci so 

vprašalnike izpolnjevali v elektronski obliki. Do anketirancev smo pristopali na 

različne načine, prek vodij zavodov, ustanov. Vsi anketiranci so izvajalci DSP 

različnih profilov in zaposleni na različnih zavodih.  

3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

Podatke smo statistično obdelali s programom za statistično analizo podatkov 

SPSS 21.0. Za opisovanje vzorca in podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko 

(absolutna in relativna frekvenca, mediana). V primeru neizpolnjenih pogojev 

(normalnost porazdelitve in homogenost varianc) smo uporabili ustrezne 

neparametrične teste (Wilcoxonov test, Kruskal-Wallisovo analizo variance, 

Friedmanov test, Mann-Whitneyev test). Vprašalnik vsebuje nekaj odprtih 

vprašanj, katerih namen je bil pridobiti globlji uvid v razumevanje same pripadnosti 

zaposlenih in dejavnikov, ki nanjo vplivajo.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V tem poglavju predstavljamo rezultate, ki se nanašajo na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Rezultati so predstavljeni tabelarično, grafično in opisno.  

4.2 Vprašanja odprtega tipa  
 

4.2.1 Zadovoljstvo izvajalcev dodatne strokovne pomoči s svojim delom  
 

Uvodoma nas je zanimalo, ali so izvajalci dodatne strokovne pomoči zadovoljni z 

delom, ki ga opravljajo.  

 

Graf 1: Delež izvajalcev DSP v povezavi z zadovoljstvom z delovnim mestom 

Večina respondentov v vzorcu je zadovoljna s svojim delom (89,9 %), nezadovoljni 

predstavljajo manjši delež (10,1 %).  

Jakopec (2007) izpostavlja, da je zadovoljstvo na delovnem mestu osnova in 

gonilna sila za uresničevanje ciljev na delovnem mestu in nenazadnje za motivacijo 

na delovnem mestu. Guzina (1988) v povezavi z delovnim zadovoljstvom ločuje 

vidik zadovoljstva, ki se nanaša na osnovni odnos posameznika do dela in pa vidik 

zadovoljstva, ki se nanaša na posameznikovo zadovoljstvo s posameznimi 

segmenti delovne situacije. Na delovno zadovoljstvo lahko vplivajo različni 

dejavniki, bodisi so to delovne razmere, možnosti napredovanja, plača in druge 

materialne ugodnosti (Pogačnik, 2000), narava dela, odnosi s sodelavci, pogoji za 

delo, strokovna podpora, izzivi pri delu, spodbude in nagrade (Ostorff, 1992), 

možnost pridobivanja in uporabe znanj pri delu, samostojno razporejanje 

delovnega časa, možnost soodločanja, ipd. (Svetlik, 1998). Iz nabora različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo, je tudi pričakovana ugotovitev 

raziskav, da ljudje različno ocenjujejo vrednost dejavnikov, ki vplivajo na delovno 

zadovoljstvo (Poreter in Lawle, 1968, v Kondrad, 1994). Jakopec (2007) v svoji 

raziskavi ugotavlja, da na delovno zadovoljstvo učiteljev pomembno vplivajo 

delovni dosežki, priznanje in napredovanje. Če se dotaknemo strokovnega kadra 
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na področju dela oseb s posebnimi potrebami, potem Ari in Sipal (2009) v svoji 

raziskavi prihajata do ugotovitev, da so dejavniki, ki vplivajo na nižjo raven 

zadovoljstva pri delu, povezani predvsem z zagotavljanjem ustreznih pripomočkov 

za delo, veliko dodatnega dela in urejanjem dokumentacije.  

Izsledki naše raziskave nakazujejo, da so izvajalci DSP v večini zadovoljni s svojim 

delom. Tudi Abushari (2012) v svoji raziskavi prihaja do podobnih ugotovitev na 

vzorcu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, saj dokazuje, da omenjeni kader 

dosega precej visoko stopnjo delovnega zadovoljstva. Enako ugotavlja tudi 

Brumen (2016) v svoji magistrskem delu za področje specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov kot izvajalcev DSP, ki izvajajo delo v večinskih vrtcih ali šolah. 

Elementi, ki znižujejo raven delovnega zadovoljstva izvajalcev DSP, so ponavadi 

povezani z neustreznim prostorom za delo in s težavami sodelovanja z učitelji, ki 

poučujejo učence s posebnimi potrebami (različni pogledi, pomanjkanje časa za 

izmenjavo informacij).  

 

4.2.2 Pomen pojma »matična institucija« 
 

V tem poglavju predstavljamo pomene, ki jih ima za respondente pojem matična 

institucija. Izpostavljamo prvih 10 navedenih pomenov. 

Tabela 9: Pomen pojma matična institucija 

Asociacije ob pojmu »matična institucija« Pojasnilo 

Aktiv, moj delodajalec, sodelavke iz stroke 
 

»Beseda me spominja na dejavnost neke 
ustanove.« 
 

Aktiv, strokovnost, zaposlitev 
 

»Če imam s kakšnim od učencev težave, 
potrebujem nasvet, material ipd., se obrnem na 
matično šolo.« 
 

Aktivi, potni nalog, konferenca 
 

»Če imaš matično šolo, pomeni, da najbrž šole 
menjavaš med seboj. S tem se srečuješ z 
različnimi ljudmi, organizacijami ...« 
 

Center, kolegice, stroka »Institucija, kjer sem zaposlena, mi nudi 
strokovno podporo pri delu.« 
 

Delo, kolektiv, sodelavci 
 

»Da vemo, da se lahko za vse obrnemo na 
šolo.« 
 

Delodajalec, moja šola, vodstvo 
 

»Matična institucija kot koordinator, ki ponuja 
suport in vodenja, aktive ...« 
 

Delodajalec, ravnatelj, svetovalna služba 
 

»Del nekega kolektiva.« 
 

Delodajalec, zaposlitev, ravnatelj 
 

»Imam kolegice in kolege s podobnimi 
zaposlitvami, izmenjava mnenj ...« 
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Dom, varnost, dobro počutje 
 

»Dobri odnosi.« 
 

Obveznost, plača, izobraževanja 
 

»Matična institucija me asociira na delodajalca, 
ki me zaposluje in ki je hkrati moj ravnatelj ter 
mi zagotavlja zaposlitev.« 
 

 

Kot lahko vidimo iz tabele 9, si izvajalci DSP pojem »matična institucija« 

interpretirajo različno. Pogosto omenjeni pojem povezujejo z delodajalcem 

oziroma vodstvom, kateremu so podrejeni, ter kot faktor, ki jim zagotavlja 

zaposlitev. Pogosto si pojem interpretirajo v povezavi s skupno stroko (aktivi, 

stroka, strokovnost), znotraj katere imajo možnost izmenjave različnih znanj, 

izkušenj ob tem, ko jim je skupna enaka narava dela. Slednje sovpada z nalogami 

izvajalcev DSP, ki delo izvajajo v večinskih vrtcih in šolah, v odnosu do matične 

institucije. Izvajalci DSP se tako udeležujejo vseh aktivnosti na svoji matični 

instituciji, ki jih zaposluje: pedagoških konferenc, aktivov, del po navodilu vodstva, 

predavanj in raznih izobraževanj, znotraj katerih izmenjujejo znanja s sodelavci 

sorodnega strokovnega področja.  

4.3 Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoči matičnim institucijam  

 

V magistrskem delu nas je zanimalo, ali se izvajalci DSP čutijo pripadne svoji 

matični instituciji. Odgovor na raziskovalno vprašanje in zastavljeno hipotezo smo 

preverjali s štirimi sklopi trditev ocenjevalne lestvice, katere so respondenti 

ocenjevali na lestvici ocen od 1 – sploh se ne strinjam do ocene 5 – popolnoma se 

strinjam. Prvi sklop so trditve o splošni stopnji pripadnosti, drugi sklop trditev se 

nanaša na instrumentalno pripadnost, tretji sklop na čustveno pripadnost in četrti 

sklop na normativno pripadnost.  

V nadaljevanju predstavljamo osnovni rezultat za vsak posamezni sklop trditev. 

Ker podatki niso približno normalno porazdeljeni (kar smo preverili z izračunom 

koeficienta asimetrije in koeficienta sploščenosti ter grafično s pregledom 

histogramov), kot ustrezno srednjo vrednost predstavljamo rezultat mediane. 



Magistrsko delo                                                                             Barbara Vindiš Bratušek  

51 
 

 

Graf 2: Povprečne vrednosti (M) strinjanja izvajalcev DSP s trditvami o splošni stopnji pripadnosti 

Kot je razvidno iz grafa 2, se trditve nanašajo na delo, delovno mesto in na 

organizacijo. Respondenti se z večino trditev, vezanih na splošno stopnjo 

pripadnosti, v povprečju strinjajo (Me=4), s štirimi se popolnoma strinjajo (Me=5). 

Izkazuje se predvsem ponos in vera v uspešno delo in razvoj institucije, kjer so 

respondenti zaposleni, pozitiven odnos do sodelavcev in pripravljenost pomagati 

sodelavcem, le o eni trditvi se ne morejo odločiti (Me=3). Respondenti izkazujejo 

neopredeljenost v smislu menjave zaposlitve v primeru možnosti pridobitve boljše 

zaposlitve. Rezultat skupne mediane za vse trditve kaže, da so respondenti na 

splošno v povprečju pripadni instituciji (Me=4).  
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Graf 3: Povprečne vrednosti (M) strinjanja izvajalcev DSP s trditvami o instrumentalni pripadnosti 

Instrumentalna pripadnost je vezana na dejavnike, neposredno ali posredno v 

zvezi s koristmi zaposlenega posameznika (bodisi so to ugodnosti zaposlitve, 

bodisi strah pred izgubo zaposlitve in nezmožnostjo pridobitve drugega delovnega 

mesta, bodisi ugodnosti zaposlitve, ki so pomembne dotičnemu zaposlenemu). 

Dejavnik, ki je v soodvisnosti s prej omenjenimi razlogi, je zagotovo stopnja 

brezposelnosti v okviru določenega profila. In stopnja brezposelnosti je dejavnik, 

ki neposredno vpliva na varnost zaposlitve posameznika in ki daje občutek 

pripadnosti skozi percepcijo posameznika in ne neposredno (Mesner Andolšek in 

Štebe, 2011). Bolj neposreden vpliv na pripadnost zaposlenih, kakor stopnja 

brezposelnosti, pa imajo različne oblike fleksibilnih zaposlitev, kamor prištevamo 

dela s skrajšanim delovnim časom in zaposlitvijo za določen čas, kar je bolj 

prisotno pri mlajših generacijah.  

Iz grafa 3 je razvidno, da se respondenti v povprečju s tremi trditvami 

instrumentalne pripadnosti ne strinjajo (Me=2), o dveh pa se ne morejo odločiti 

(Me=3). Ugodnosti, ki jih prinaša zaposlitev, nezmožnost zaposlovanja drugje in 

pa varnost zaposlitve tako naj ne bi bili dejavniki zaposlitve v instituciji, kjer so 

respondenti zaposleni. Na tem mestu se nam zdi vredno izpostaviti informacije, 

pridobljene iz odprtega tipa vprašanja. Respondentom smo zastavili vprašanje, 

kjer nas je zanimalo, kaj jim pri razvoju občutka pripadnosti v odnosu do matične 

institucije predstavlja največjo oviro. Rezultati so bili zelo enotni, saj so bili med 

najpogostejšimi odgovori navedena časovna kot tudi prostorska oddaljenost od 

matične institucije. Respondenti so fizično kot časovno gledano zelo malo prisotni 

na matični instituciji. Predvidevamo, da je razmišljanje v tej smeri prispevalo k 

temu, da se o pomenu ugodnosti same zaposlitve respondenti niso mogli odločiti.  

Rezultat skupne mediane za vse trditve kaže, da respondenti v povprečju niso 

instrumentalno pripadni instituciji (Me=2). Na tem mestu se nam zdi vredno 

izpostaviti varnost zaposlitve kot dejavnik instrumentalne pripadnosti. Varnost 

zaposlitve ni dejavnik, na podlagi katerega bi respondenti vztrajali kot zaposleni v 
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določeni instituciji. Ti rezultati so zelo zanimivi in v nasprotju z raziskavami, ki so 

bile izvedene več kot 20 let nazaj. Raziskave (Holsted, 1980) pri zaposlenih 

Slovencih v 80. letih prejšnjega stoletja so nakazovale na visoko stopnjo 

kolektivizma. Posamezniki z visoko stopnjo kolektivizma pričakujejo od 

organizacije, ki jih zaposluje, tudi varnost lastne zaposlitve.  Kasnejše slabenje in 

zmanjševanje kolektivistične kulture bi lahko pomenilo tudi slabitev pripadnosti 

zaposlenih, ki se tudi izkazuje v naših rezultatih. Tudi Mesner Andolškova in Štebe 

(2001) v mednarodni raziskavi o organizacijski pripadnosti dokazujeta, da je 

varnost zaposlitve pomemben dejavnik pripadnosti zaposlenih. Rezultati prav tako 

nakazujejo na to, da respondenti ne vztrajajo kot zaposleni v določeni instituciji 

zaradi ugodnosti, ki so jih pri delu deležni ali ker ne bi imeli možnosti zaposlitve 

drugje. Slednje povezujemo s trenutno povečano potrebo po različnih profilih 

izvajalcev DSP na trgu zaposlovanja.  

Graf 4: Povprečne vrednosti (M) strinjanja izvajalcev DSP s trditvami o čustveni pripadnosti 

Kot ugotavljamo, je pripadnost zaposlenih zelo kompleksen pojav, sestavljen iz več 

vrst oz. komponent. Iz analize različnih virov je mogoče ugotoviti, da sta predvsem 

instrumentalna in čustvena pripadnost bolj vsestransko proučevani, kakor pa 

zadnja, normativna pripadnost. Razlog je mogoče iskati v tem, da se predvsem 

instrumentalnemu in čustvenemu vidiku pripadnosti pripisuje večji vpliv na 
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močeh.
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Močno si želim ostati še naprej zaposlen v tej
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učinkovitost zaposlenih, kakor pa normativnemu vidiku pripadnosti (Mesner 

Andolšek in Štebe, 2001). 

Iz grafa 4 je razvidno, da se respondenti z vsemi trditvami čustvene pripadnosti v 

povprečju strinjajo (Me=4). Rezultat skupne mediane za vse trditve kaže, da so 

respondenti v povprečju čustveno pripadni instituciji (Me=4). Kot lahko vidimo iz 

grafa 4, so prediktorji čustvene pripadnosti različni in se razprostirajo od 

dejavnikov, ki izhajajo iz samega zaposlenega (čustvena navezanost na institucijo, 

ponos delati v neki instituciji, delo v dobrobit institucije, zadovoljstvo z delom ipd.) 

do možnosti aktivne soudeležbe v instituciji, odnosov z vodstvom in načinom 

vodenja, do odnosov s sodelavci. Slednje se potrjuje tudi na nivoju različnih 

raziskav. Raziskave kažejo, da je čustvena pripadnost zaposlenih večja, v kolikor 

imajo zaposleni možnost aktivne soudeležbe (Steers, 1977) in sodelovanja pri 

odločitvah (Jermier in Berkers,1980;  Rhodes in Steers, 1976; v Meyer in Allen, 

1997) in kjer so zaposleni sprejeti ter upoštevani s strani vodstva (Decotiis in 

Summers, 1987). 

Graf 5: Povprečne vrednosti (M) strinjanja izvajalcev DSP s trditvami o normativni pripadnosti 

Normativna komponenta pripadnosti se nanaša na ponotranjen občutek pritiska na 

posameznika, da v instituciji mora ostati  (Meyer in Allen, 1990). Iz grafa 5 je 

razvidno, da se respondenti v povprečju s tremi trditvami normativne pripadnosti 

ne strinjajo (Me=2), o eni se ne morejo odločiti (Me=3) in le z eno se strinjajo 

(Me=4). Rezultat skupne mediane za vse trditve kaže, da respondenti v povprečju 

niso normativno pripadni instituciji (Me=2), da pa čutijo odgovornost do matične 

institucije. Rezultati kažejo, da respondenti ne bi vztrajali z določeno zaposlitvijo 

zgolj iz prepričanja, da je tako prav, ne glede na to, ali so z delom zadovoljni ali ne, 

ne čutijo se moralno odgovorni ali dolžni ostati v instituciji. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko hipotezo 1 zgolj delno potrdimo. Izvajalci 

DSP se čutijo na splošno pripadne matični instituciji, prav tako se kaže čustvena 

pripadnost matični instituciji. Ne moremo pa na podlagi dobljenih rezultatov trditi, 

da je za izvajalce DSP značilna instrumentalna in normativna pripadnost. Kljub 
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tranzicijskim spremembam, skozi katere je šla Slovenija, in na podlagi katere je 

kolektivistično usmerjenost zamenjal individualizem, v Sloveniji ta še vedno ni 

prisoten v tolikšni meri kot na Zahodu. Mesner Andolškova in Štebe (2001) v 

raziskavi organizacijske pripadnosti med petimi proučevanimi državami (Slovenija, 

Velika Britanija, Madžarska, Zahodna Nemčija in Japonska) za Slovenijo 

dokazujeta najvišjo stopnjo čustvene pripadnosti. Slednja je zraven normativne 

oblike pripadnosti v primerjavi z instrumentalno pripadnostjo tudi najbolj zaželena. 

Normativna pripadnost je izmed vseh treh vrst pripadnosti tudi najslabše raziskana, 

saj jo je težko pojasniti, dokazati. Skupaj s čustveno pripadnostjo zaradi večjega 

števila pozitivnih kakor negativnih posledic predstavlja bolj zaželeno obliko 

pripadnosti (prav tam).  

  

4.3.1 Vrste pripadnosti izvajalcev dodatne strokovne pomoči  
 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se med izvajalci DSP morebiti kažejo različne 

vrste pripadnosti. Predpostavljali smo, da se kažejo. Raziskovalno vprašanje in 

zastavljeno hipotezo smo preverjali s štirimi sklopi trditev ocenjevalne lestvice, 

katere so respondenti ocenjevali na lestvici ocen od 1 – sploh se ne strinjam do 

ocene 5 – popolnoma se strinjam. Prvi sklop so trditve o splošni stopnji pripadnosti, 

drugi sklop trditev se nanaša na instrumentalno pripadnost, tretji sklop na čustveno 

pripadnost in četrti sklop na normativno pripadnost. Izračunali smo skupno 

pripadnost posameznega sklopa, ki predstavlja mediano. 

Ker podatki niso približno normalno porazdeljeni (kar smo preverili z izračunom 

koeficienta asimetrije in koeficienta sploščenosti ter grafično s pregledom 

histogramov), kot ustrezno srednjo vrednost predstavljamo rezultat mediane ter 

uporabljamo neparametrične statistične metode. 
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Graf 6: Povprečne vrednosti (M) strinjanja izvajalcev DSP s posameznimi vrstami  pripadnosti 

Ob primerjavi različnih vrst pripadnosti izvajalcev DSP se kaže, da se med 

omenjenimi kažejo različne vrste pripadnosti. Graf 6 kaže, da se izvajalci DSP 

najbolj strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na splošno stopnjo pripadnosti matičnim 

institucijam, kar nam kaže na prisoten občutek pripadnosti izvajalcev DSP 

matičnim institucijam. Prav tako izvajalci DSP izkazujejo najvišjo stopnjo čustvene 

pripadnosti, ne moremo pa na podlagi dobljenih rezultatov trditi, da je za izvajalce 

DSP v odnosu do matične institucije značilna bodisi instrumentalna bodisi 

normativna pripadnost. Slednje sovpada z že omenjeno raziskavo Mesner 

Andolškove in Štebeta (2001). Ali pa so razlike med posameznimi sklopi 

pripadnosti tudi statično značilne, pa prikazujemo s Friedmanovim 

neparametričnim testom. 

Tabela 10: Rezultati Friedmanovega neparametričnega preizkusa primerjave vrst pripadnosti izvajalcev DSP 

 

Tabela 10 prikazuje statistično značilne razlike med 4 vrstami pripadnosti 

(p=0,000). Zato smo v nadaljevanju z Wilcoxovim testom podrobneje preverili ali 

obstajajo statistično značilne razlike tudi med posameznimi pari pripadnosti. 

Tabela 11: Rezultati Wilcoxonovega neparametričnega testa primerjave parov vrst pripadnosti izvajalcev 
DSP 
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Friedmanov 

preizkus 
p (2-

stransko) 

Štiri vrste pripadnosti (splošna, instrumentalna, 
čustvena, normativna)  

271,044 ,000 

  
Wilcoxson 

test 
p (2-

stransko) 

Instrumentalna pripadnost – splošna stopnja 
pripadnosti  

-9,197 ,000 
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Tabela 11 prikazuje statično značilne razlike med skoraj vsemi pari pripadnosti 

(p=0,000), izjema je le par normativna-instrumentalna pripadnost (p=0,833), kjer je bil 

delež negativnih razlik v primerjavi s pozitivnimi približno enak.   

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko drugo hipotezo, pri kateri smo izhajali iz 

tega, da se med izvajalci DSP kažejo različne vrste pripadnosti, delno potrdimo. Hkrati 

s tem tudi odgovarjamo na drugo raziskovalno vprašanje, da se med izvajalci DSP 

predvsem kaže visoka stopnja splošne pripadnosti ter da je za izvajalce DSP značilna 

predvsem čustvena pripadnost. Da so med zaposlenimi v različnih organizacijah 

prisotne različne vrste pripadnosti, med katerimi so določene bolj in druge manj 

izražene, ugotavlja tudi Tominc (2004) v svoji raziskavi. Tudi v tej omenjeni raziskavi 

se je v enem izmed slovenskih podjetij pokazala najvišja stopnja čustvene pripadnosti.  

Vidimo lahko, da izvajalci DSP kažejo precejšnjo navezanost na matično institucijo in 

ponos, da so zaposleni v takšnih organizacijah. Večina izvajalcev DSP vztraja v 

zaposlitvi iz lastnih želja, kaže se navezanost na matično institucijo in zadovoljstvo z 

delom. Na to kaže tudi analiza odprtega tipa vprašanj, kjer so respondenti razvrščali 

dejavnike z vidika odnosa matične institucije do njih samih. Med prvimi štirimi 

najpogostejšimi dejavniki so bili navedeni pozitivni odnosi s sodelavci in z vodstvom 

matične institucije, enakovredna, spoštljiva komunikacija ter možnost izražanja mnenj, 

pozitivna klima v matični instituciji ter podpora s strani matične institucije. Posledično 

pa lahko to vpliva na manjšo verjetnost odhoda iz institucije, pozitivnejše vzdušje med 

sodelavci in vodstvom, boljšim delovnim odnosom (Tominc, 2004).  

  

Čustvena pripadnost – splošna stopnja 
pripadnosti 

-4,677 ,000 

Normativna pripadnost – splošna stopnja 
pripadnosti 

-9,463 ,000 

Čustvena pripadnost – instrumentalna pripadnost 
-9,028 ,000 

Normativna pripadnost – instrumentalna 
pripadnost 

-0,211 ,833 

Normativna pripadnost – čustvena pripadnost 
-9,335 ,000 
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4.3.2 Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoči glede na leta delovne 

dobe 
 

Pripadnost pomembno vpliva na delovanje zaposlenih. Iz tega razloga je 

razumevanje razvoja pripadnosti zelo pomembno. Posledično je na voljo veliko 

raziskav, ki opisujejo prediktorje pripadnosti. Če povzamemo, večina raziskav 

(Steers, 1977, Meyer in Allen, 1997) izpostavlja dvoje dejavnikov. To so 

osebnostne značilnosti, kamor spadajo spol, starost, izobrazba, delovna doba, 

delovne izkušnje ter podobno in situacijske značilnosti, ki zadevajo organizacijo in 

samo delo (vzdušje na delovnem mestu, odnosi s sodelavci in vodstvom, možnosti 

napredovanja in podobno).  

V okviru magistrskega dela smo si zastavljali vprašanje, ali obstajajo razlike v 

občutku pripadnosti izvajalcev DSP matičnim institucijam glede na leta delovne 

dobe. Pri tem smo predpostavljali, da se glede na leta delovne dobe pri izvajalcih 

DSP kažejo razlike v občutku pripadnosti. Ker podatki niso bili približno normalno 

porazdeljeni (kar smo preverili z izračunom koeficienta asimetrije in koeficienta 

sploščenosti ter grafično s pregledom histogramov), kot ustrezno srednjo vrednost 

predstavljamo rezultat mediane ter uporabljamo neparametrične statistične 

metode, v tem primeru Kruskal-Wallis test in Mann-Whitney U test. 
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Graf 7: Primerjava povprečnih rangov (MR) vrst pripadnosti izvajalcev DSP glede na leta delovne dobe 

Iz pregleda povprečnih rangov je razvidno, da je splošna stopnja pripadnost 

najvišja pri tistih izvajalcih DSP z največ delovnimi izkušnjami (21 let in več), sledijo 

tisti z najmanj, do 5 let izkušenj. Pri ostalih vrstah pripadnosti – instrumentalna, 

čustvena in normativna pripadnost – se vidi ravno obraten trend, torej najvišja 

pripadnost pri tistih z do 5 let izkušenj in najnižja pri tistih z največ izkušnjami, 21 

let in več. Visoka pripadnost posameznikov s krajšo delovno dobo se je pokazala 

tudi v Luthansovi izvedeni raziskavi iz leta 1999 (Mathieu in Zajac, 1990).  

Naši rezultati so zelo zanimivi, vendar pa kljub vsemu nekoliko presenečajo z 

ozirom na določene raziskave. Novejše raziskave so se ukvarjale z vplivom 

različnih dejavnikov predvsem na čustveno in instrumentalno pripadnost. Tako sta 

Meyer in Allenova (1997) prišla do zaključka, da je delovna doba pozitivno 

povezana predvsem s čustveno pripadnostjo, in sicer naj bi bili zaposleni z daljšo 

delovno dobo bolj čustveno pripadni. Prav tako ista avtorja ugotavljata 

premosorazmeren odnos med delovno dobo in instrumentalno pripadnostjo. 

Instrumentalna oblika pripadnosti se premosorazmerno zvišuje z delovno dobo, saj 

gre pri tem za percepcijo zaposlenih glede dosegljivih alternativ na trgu delovne 

sile.   

Dejstvo je, da so osebe z večjo delovno dobo bolj navezane na institucijo, v kateri 

so zaposleni, vendar pa to še ne pomeni, da so ji tudi bolj pripadni. To je v navezavi 
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z ugotovitvami Werbela in Goulda (1984, v Mathieu in Zajac, 1990), ki jasno 

izpostavljata razliko med pripadnostjo posameznika s krajšo delovno dobo in 

posameznikom z daljšo delovno dobo. Poudarjata, da moramo ločevati med 

pripadnostjo posameznikov s krajšo delovno dobo, ki je odraz nerealističnih 

pričakovanj ob vstopu v organizacijo, in med pripadnostjo posameznikov z daljšo 

delovno dobo, ki pa je bolj verodostojen odraz resnične navezanosti na 

organizacijo.  

V nadaljevanju smo s Kruskal-Wallis testom želeli preveriti, ali so opažene razlike 

tudi statistično značilne. 

Tabela 12: Rezultati Kruskal-Wallis testa izraženih vrst pripadnosti glede na leta delovne dobe 

  Χ2 p 

Splošna stopnja pripadnosti 8,025 ,045 

Instrumentalna pripadnost 3,685 ,298 

Čustvena pripadnost 3,938 ,268 

Normativna pripadnost  6,723 ,081 

  

Rezultat kaže statistično značilne razlike glede na delovno dobo na področju 

splošne stopnje pripadnosti (p=0,045), ne pa tudi pri ostalih treh vrstah pripadnosti. 

Rezultati naše raziskave in drugih reprezentativnejših kažejo neskladnost med 

dobljenimi rezultati.  

V nadaljevanju smo za področje splošne pripadnosti z Mann-Whitney U testom 

preverili ali obstajajo statistično značilne razlike pri posameznih parih kategorij 

delovne dobe. Rezultat predstavljamo v spodnji tabeli, kjer so predstavljeni 

vrednosti U statistike s pripadajočo stopnjo značilnosti (p). 

Tabela 13: Rezultati Mann-Whitney U testa izraženih parov splošne stopnje pripadnosti glede na leta 

delovne dobe 

  
do 5 let 6 do 10 let 11 do 20 let 21 let in 

več 

do 5 let         
6 do 10 let 448,5 (p=0,078)       
11 do 20 let 489,5 (p=0,176) 473,0 (p=0,721)     
21 let in več 

472,5 (p=0,359) 300,5 (p=0,014) 
329,5 

(p=0,036)   
 

Rezultat kaže statistično značilne razlike glede na delovno dobo na področju 

splošne stopnje pripadnosti, in sicer v dveh kombinacijah delovne dobe: 

 Obstaja statistično značilna razlika v splošni stopnji pripadnosti med tistimi 

z delovno dobo 6 do 10 let in tistimi z delovno dobo 21 let in več (U=300,5, 

p=0,014). 
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 Obstaja statistično značilna razlika v splošni stopnji pripadnosti med tistimi 

z delovno dobo 11 do 20 let in tistimi z delovno dobo 21 let in več (U=329,5, 

p=0,036). 

 V obeh primerih je splošna stopnja pripadnost višja pri tistih z daljšo delovno 

dobo, torej z delovno dobo 21 let in več. 

Če so določene raziskave (Meyer in Allen, 1984, Salanick, 1977, Luthans, Baack 

in Taylor, 1987, v Mathieu in Zajac, 1990) prišle do ugotovitev, da je delovna doba 

pomembno povezana s pripadnostjo instituciji, kjer je posameznik zaposlen, spet 

druge (Mathieu in Zajac, 1990) ugotavljajo, da je delovna doba bolj povezana s 

trajno pripadnostjo posameznika in ne toliko z različnimi vrstami pripadnosti. Na 

osnovi dobljenih rezultatov zato tretjo hipotezo zavračamo, saj so prisotne 

statistično značilne razlike zgolj pri splošni stopnji pripadnosti.  

4.3.3 Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoči glede na število lokacij  
 

Narava dela izvajalcev DSP je zelo raznolika. Izvajalci DSP različnih profilov so 

lahko zaposleni na različnih delovnih mestih. Kot izvajalci DSP lahko zagotavljajo 

storitve DSP zgolj na eni ali dveh šolah, vrtcih. V tem primeru so zaposleni na 

delovnem mestu učitelja za DSP. Velika večina izvajalcev za DSP pa delo izvaja 

na večjem številu lokacij, samostojnih vzgojno-izobraževalnih institucijah, ki so 

med seboj ločene. V kolikor delo izvajajo na več kot dveh ločenih vzgojno-

izobraževalnih institucijah so tretirani kot mobilni učitelji za DSP. Za večino 

izvajalcev DSP je značilno, da so zaposleni na eni šoli, zavodu (ki ponavadi izvaja 

prilagojene programe izobraževanje in se jo tretira kot matično institucijo), delo pa 

opravljajo na eni ali na več večinskih osnovnih šolah in vrtcih. Posledično takšna 

narava dela vpliva na odnos izvajalcev DSP do same matične institucije. Sklepati 

bi bilo, da so izvajalci DSP ob takšni naravi dela tudi bolj obremenjeni.  

Na podlagi zgoraj opisanega nas je v magistrskem delu zanimalo, kakšna je 

pripadnost izvajalcev DSP glede na število lokacij, kjer izvajajo delo, ter ali morebiti 

obstajajo razlike v pripadnosti glede na to, da izvajalci DSP opravljajo delo na eni 

ali na več lokacijah.  

Izračunali smo skupno pripadnost posameznega sklopa, ki predstavlja mediano, 

ter le-to v nadaljevanju analizirali glede na izvajanje dela na eni ali več institucijah. 

Ker podatki niso približno normalno porazdeljeni (kar smo preverili z izračunom 

koeficienta asimetrije in koeficienta sploščenosti ter grafično s pregledom 

histogramov), kot ustrezno srednjo vrednost predstavljamo rezultat mediane ter 

uporabljamo neparametrične statistične metode, v tem primeru Mann-Whitney U 

test. 
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Graf 8: Primerjava povprečnih rangov (MR) pripadnosti izvajalcev DSP glede na število lokacij dela 

Glede na povprečje rangov lahko ugotovimo, da je pripadnost pri vseh štirih vrstah 

višja pri izvajalcih DSP samo na eni šoli, vrtcu kot pri izvajalcih na več institucijah. 

V nadaljevanju smo z Mann-Whitney U testom preverili, ali so opažene razlike tudi 

statistično značilne (p<0,05). 

Tabela 14: Rezultati Mann-Whitney U testa razlik v pripadnosti glede na izvajanje dela na eni ali na več 
institucijah 

  Mann-Whitney U p (2-stransko) 

Splošna stopnja pripadnosti 1260,000 ,391 

Instrumentalna pripadnost 1167,000 ,153 

Čustvena pripadnost 1207,000 ,201 

Normativna pripadnost 1261,500 ,404 

 

Na podlagi Mann-Whitney U testa smo preverjali razlike v posameznih dimenzijah 

pripadnosti glede na število lokacij dela med izvajalci DSP. V vseh primerih je 

statistična značilnost višja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično 

značilne razlike med vrsto pripadnosti in številom lokacij dela izvajalcev DSP.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov četrto hipotezo, kjer smo izhajali iz tega, da 

obstajajo med izvajalci DSP statistično značilne razlike v občutku pripadnosti glede 

na izvajanje dela na eni ali na več institucijah, zavrnemo. S slednjim tudi 

odgovarjamo na četrto raziskovalno vprašanje. 

Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da očitno narava dela izvajalcev DSP ne vpliva 

na pripadnost zaposlenih matični instituciji kot eden izmed dejavnikov odnosa 

58,7

61,1

60,1

58,7

53,7

52,4

53,0

53,8

0 20 40 60 80 100

Splošna stopnja pripadnosti

Instrumentalna pripadnost

Čustvena pripadnost

Normativna pripadnost

Pripadnost glede na izvajanje dela na eni ali na več lokacijah 

Izvajalec DSP samo na eni šoli, vrtcu, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim
izvajanjem in DSP

Izvajalec DSP na več šolah, vrtcih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in DSP



Magistrsko delo                                                                             Barbara Vindiš Bratušek  

63 
 

zaposlenega do organizacije. Izvajanje dela na več lokacijah je tudi v raziskavi M. 

Hamler (2018) predstavljeno kot pereč problem narave dela izvajalcev DSP. S tega 

vidika veliko izvajalcev DSP svoje delo obravnava kot naporno, saj izvajanje dela 

na več lokacijah pomeni tudi pričakovanja, da se izvajalci DSP udeležujejo 

popoldanskih aktivnosti tako na matični instituciji kot tudi v šolah, vrtcih, kjer 

izvajajo delo. Vendar pa, kot vidimo, tovrstni dejavniki nezadovoljstva ne vplivajo 

na samo pripadnost izvajalcev DSP matičnim institucijam. Tudi M. Končar (1997) 

navaja kar nekaj pomanjkljivosti dela izvajalcev DSP, še posebej pri tistih, ki 

izvajajo delo na več lokacijah. Omenjeno je preveliko število šol in vrtcev, menjave 

lokacij, vključenost v različne kolektive, neprestano prilagajanje različnim 

kolektivom, pomanjkanje časa za pristne odnose znotraj določenega kolektiva, ipd.  

 

4.3.4 Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoči, ki izvajajo delo v vrtcih v 

primerjavi z izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki izvajajo delo na šolah 

 

V okviru magistrskega dela smo se ukvarjali tudi s vprašanjem, ali obstajajo med 

izvajalci za DSP razlike v pripadnosti matični instituciji glede na vrsto vzgojno-

izobraževalne institucije, kjer opravljajo delo (vrtec, šola). Pri tem smo predvidevali, 

da med izvajalci DSP glede na to, ali delajo zgolj v vrtcu oz. zgolj v šoli, obstajajo 

razlike v občutki pripadnosti matični instituciji.  

Pri analizi tega raziskovalnega vprašanja smo v analizo vključili zgolj tiste izvajalce 

DSP, ki delo opravljajo zgolj v šoli oziroma zgolj v vrtcu. Izračunali smo skupno 

pripadnost posameznega sklopa, ki predstavlja mediano, ter le-to v nadaljevanju 

analizirali glede na izvajanje dela na šoli ali v vrtcu. Ker podatki niso približno 

normalno porazdeljeni (kar smo preverili z izračunom koeficienta asimetrije in 

koeficienta sploščenosti ter grafično s pregledom histogramov), kot ustrezno 

srednjo vrednost predstavljamo rezultat mediane ter uporabljamo neparametrične 

statistične metode, v tem primeru Mann-Whitney U test. 
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Graf 9: Primerjava povprečnih rangov (MR)  pripadnosti izvajalcev DSP glede na lokacijo dela (vrtec, šola) 

Iz pregleda povprečnih rangov je razvidna zelo podobna pripadnost med izvajalci 

DSP na šoli ali v vrtcu, le pri čustveni pripadnosti je videti nekoliko višjo pripadnost 

pri izvajalcih v vrtcih. 

V nadaljevanju smo z Mann-Whitney U testom preverili, ali obstajajo statistično 

značilne razlike med dvema skupinama izvajalcev (p<0,05). 

Tabela 15: Rezultati Mann-Whitney U testa razlik v pripadnosti izvajalcev DSP glede na vrsto vzgojno-

izobraževalne institucije (vrtec, šola) 

  Mann-Whitney U p (2-stransko) 

Splošna stopnja pripadnosti 575,000 ,674 

Instrumentalna pripadnost 587,000 ,792 

Čustvena pripadnost 456,000 ,060 

Normativna pripadnost 607,000 ,973 

 

Iz podatkov v tabeli 15 lahko vidimo, da med izvajalci DSP glede na raven vzgoje 

in izobraževanja (vrtec, šola) ne obstajajo statistično značilne razlike v občutku 

pripadnosti matični instituciji. Na podlagi slednjega zadnjo, peto hipotezo, pri kateri 

smo predpostavljali, da med izvajalci DSP glede na raven vzgoje in izobraževanja, 

obstajajo statistično značilne razlike v občutku pripadnosti matični instituciji, 

zavrnemo.  

S tem smo tudi pridobili odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje, da to, ali 

izvajalci DSP izvajajo delo zgolj v vrtcu oziroma zgolj v šoli, ne vpliva na njihov 

občutek pripadnosti matični instituciji.   
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IV. SKLEP 
 

Sodoben čas je čas hitrih sprememb, čas, ki od posameznikov in organizacij 

pričakuje nenehno prilagajanje in stremenje k vedno boljšim rezultatom. Znotraj 

posamezne organizacije so ključni člen pri doseganju kakovosti njeni zaposleni, ki 

so vir konkurenčne prednosti. Le organizacija, ki se zaveda pomena svojih 

zaposlenih, njihovega zadovoljstva pri delu, je lahko uspešna. Zaposleni, ki so 

zadovoljni s svojim delom in ki se zavedajo svoje profesionalne odgovornosti, bodo 

pripravljeni na podlagi svojega znanja in izkušenj prispevati k uspešnosti 

organizacije. K uspešnosti organizacije bodo stremeli predvsem posamezniki, ki 

delo opravljajo z ustrezno odgovornostjo, so mu predani, imajo pozitivno mnenje o 

organizaciji, jim je za organizacijo mar ter kažejo željo po dosegu ciljev 

organizacije, ki jih zaposluje. Slednje značilnosti so lastnosti zaposlenih, ki so 

pripadni organizaciji, ki jih zaposluje.  

Organizacije, ki se zavedajo svojega intelektualnega kapitala, se s kriznimi 

institucijami lažje soočajo. Številne institucije ugotavljajo pomen svojih zaposlenih, 

njihovega zadovoljstva z delom in morebiti tudi posledično pripadnosti instituciji, v 

kateri delajo. Nemalokrat so rezultati pokazali, da so zadovoljni in morebiti tudi 

pripadni zaposleni pogost razlog za uspešen razvoj in delo neke institucije (Podnar, 

2006). 

Pripadnost zaposlenih, kot smo lahko že ugotovili skozi celotno magistrsko delo, 

pa je zelo kompleksen dejavnik. Žal se torej vzrokov za to, da je nekdo pripaden, 

bodisi bolj bodisi manj, ne da natančno definirati.  Ne samo, da je pripadnost 

odvisna od različne vrste dejavnikov, ki se nanašajo tako na institucijo, kjer je 

posameznik zaposlen, kot tudi na samega zaposlenega. Na občutek pripadnosti 

tako vplivajo različni dejavniki, od katerih je odvisno delo posameznika, pogoji na 

delovnem mestu, potrebe in pričakovanja zaposlenih. Zanemariti ne gre tudi 

možnost razvoja strokovnih kompetenc, prav tako pa tudi ne odnosnih relacij med 

samimi zaposleni in z vodstvom.  

In ob vsem tem se kaže tudi velik izziv pri prehodu iz zadovoljstva v samo 

pripadnost zaposlenih, saj zadovoljstvo zaposlenih ni garancija za prisoten 

občutek pripadnosti zaposlenih (Mihalič, 2008). 

Če se dotaknemo naše druge tematike, področja dodatne strokovne pomoči, lahko 

rečemo, da je to koncept, ki je v obliki, kakršnega proučujemo v tem magistrskem 

delu, v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu prisoten slabih dvajset let. 

Šele Zakon o usmerjanju OPP iz leta 2000 je prvič predvideval zagotavljanje 

storitev DSP otrok z izrazitejšimi težavami v rednih programih šol in vrtcev. V tem 

času so potrebe po zagotavljanju storitev DSP močno narasle, kar potrjujejo 

številne raziskave s številom OPP v rednih programih šol in vrtcev. S slednjim pa 

tudi potrebe po storitvah DSP OPP v omenjenih programih.  
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V zadnjem času se precej pogosto omenja različna problematika dela izvajalcev 

DSP. Na tem področju se obravnavajo različna vprašanja. V prvi vrsti se tukaj 

kažejo različne oblike zaposlitev izvajalcev DSP, saj so določeni izvajalci za DSP 

zaposleni v samih zavodih, kjer izvajajo storitve DSP, vedno več pa je takšnih, ki 

so zaposleni v zavodih, centrih, ki izvajajo prilagojene programe izobraževanja in 

zagotavljajo storitve DSP v večinskih šolah in vrtcih. Na drugi strani se odpira 

paleta vprašanj, ki se nanašajo konkretno na naravo dela izvajalcev DSP, od 

delovne obremenjenosti, materialnih  in kadrovskih pogojev dela, časovne in 

prostorske organizacije ter drugih pedagoških obveznosti, ki jih s seboj prinaša 

tovrsten poklic. Vse omenjeno je bil razlog, zakaj smo se v magistrskem delu 

ukvarjali z vprašanjem pripadnosti izvajalcev DSP. Z ozirom na različno naravo 

dela izvajalcev DSP smo želeli proučiti, kakšna je stopnja pripadnosti izvajalcev 

DSP, ali se izvajalci DSP čutijo pripadne matični instituciji in ali posamezni 

parametri (delovna doba, število lokacij, kjer izvajajo delo, vrsta vzgojno-

izobraževalne institucije, kjer izvajajo delo) morebiti vplivajo na razlike v občutku 

pripadnosti matični instituciji. 

V okviru magistrskega dela smo prišli do naslednjih ugotovitev:  

1. Izvajalci DSP so izkazali občutek pripadnosti matični instituciji. Izvajalci 

izkazujejo dokaj visoko stopnjo splošne pripadnosti, kot smo jo poimenovali 

v okviru magistrskega dela. Pokazalo se je, da izvajalci DSP verjamejo v 

uspešnost institucije, ki jih zaposluje, so ponosni, ker delajo v takšni 

instituciji, menijo, da ima institucija dober ugled. Izkazuje se tudi 

pripravljenost v vlaganje truda v uspehe matične institucije. Izvajalci DSP 

dajejo pomembno vlogo tako vodstvu kot tudi sodelavcem, saj kažejo 

nagnjenost k dobremu sodelovanju z vodstvom in sodelavci ter medsebojni 

pomoči vodstvu in sodelavcem pri soočanju s vsakodnevno delovno 

problematiko. Na podlagi slednjega zato ne presenečajo nadaljnji rezultati, 

ki kažejo na to, da za izvajalce DSP v povprečju ni značilna instrumentalna 

in normativna pripadnost. Izvajalci DSP ne vztrajajo v določeni instituciji 

zaradi materialnih in drugih koristi ter ugodnosti, ki jim ga to delo ponuja, 

prav tako ne vztrajajo v institucijah, ki jih zaposlujejo iz občutkov moralne 

odgovornosti in dolžnosti. Rezultati so nam pokazali, da izvajalci DSP v 

matičnih institucijah ostajajo zaposleni, ker si to sami želijo. Izkazuje se 

njihov ponos na matično institucijo in čustvena navezanost. Izvajalci DSP 

se zavedajo pomena dobrega stanja institucije, zato so pripravljeni vlagati 

trud v doseganje njenega uspeha. Izvajalci DSP kažejo zadovoljstvo s 

svojim delom v matični instituciji, prav tako pozitivno ocenjujejo odnose s 

sodelavci in z vodstvom. Prisotna je tudi želja po nadaljnjem delu v trenutni 

matični instituciji.  
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2. V okviru magistrskega dela ugotavljamo, da se med izvajalci DSP kažejo 

različne vrste pripadnosti.  

 

Izvajalci DSP so pokazali največje strinjanje s trditvami, ki so se nanašale 

na splošno stopnjo pripadnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da med 

izvajalci DSP prevladuje čustvena pripadnost matični instituciji. Ti rezultati 

nas glede na prve dobljene rezultate niso presenetili, saj smo že pri prvem 

vprašanju videli, da med izvajalci DSP izstopa čustvena pripadnost matični 

instituciji. V primerjavi z materialnimi in drugimi koristmi zaposlenega pri 

izvajalcih DSP prevladuje navezanost na matično institucijo in zadovoljstvo 

z delom. Za razliko od materialnih koristi ali občutka dolžnosti do matične 

institucije izvajalci DSP vztrajajo v zaposlitvah iz lastnih želja, ker si to sami 

želijo in ker je to plod njihovih želja. K temu verjetno pripomore tudi odnos 

matične institucije do njih samih, kjer se kažejo pozitivni elementi le-tega. 

Odnos matične institucije do izvajalcev DSP najbolj odražajo pozitivni 

odnosi s sodelavci in z vodstvom, enakovredna in spoštljiva komunikacija, 

aktivna vloga v instituciji, pozitivna klima v matični instituciji in podpora 

izvajalcem DSP s strani le-te. Te rezultate dodatno potrjuje podrobnejše 

analiza med posameznimi vrstami pripadnosti. Visoko strinjanje s trditvami, 

nanašajočimi se na splošno stopnjo pripadnosti in čustveno pripadnost, se 

je pokazalo v primerjavi z ostalimi vrstami pripadnosti, saj sta čustvena 

pripadnosti in stopnja strinjanja s splošno stopnjo pripadnosti v primerjavi z 

normativno ali instrumentalno vrsto pripadnosti vedno prednjačile.  

 

3. V raziskavi smo tudi ugotovili, da imajo tisti izvajalci DSP z najdaljšo delovno 

dobo (21 let in več) najvišja povprečja povprečnih rangov pri trditvah, ki so 

se nanašale na splošno stopnjo pripadnosti in da imajo izvajalci DSP z 

najmanj delovne dobe najvišja povprečja povprečnih rangov pri ostalih treh 

vrstah pripadnosti – čustveni, instrumentalni in normativni pripadnosti. Žal 

pa nimamo dovolj dokazov, da bi lahko govorili o statistično značilnih 

razlikah med posameznimi vrstami pripadnosti glede na leta delovne dobe, 

saj so se le-te pokazale zgolj pri sklopu splošne stopnje pripadnosti. 

 

4. Podobno smo ugotovili tudi pri hipotezi, kjer smo preverjali, ali obstajajo med 

izvajalci za DSP statistično značilne razlike v občutku pripadnosti matični 

instituciji glede na to, ali delo izvajajo na eni ali na več lokacijah. Pri vseh 

štirih vrstah pripadnosti so se pokazala višja povprečja povprečnih rangov 

pri tistih izvajalcih DSP, ki opravljajo delo zgolj na eni šoli ali vrtcu, kot pri 

izvajalcih, ki opravljajo delo na več lokacijah, vendar pa ponovno ne 

moremo govoriti o prisotnih statistično značilnih razlikah.  

 

5. Ugotavljamo tudi, da se med izvajalci DSP ne kažejo razlike v občutku 

pripadnosti matični instituciji glede na to, ali opravljajo delo v vrtcu ali v šoli. 

Iz rezultatov povprečnih rangov se med izvajalci DSP, ki delajo zgolj v vrtcu 
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ali zgolj v šoli, kaže zelo podobna pripadnost matični instituciji. Nekoliko 

višja čustveno pripadnost se kaže sicer pri izvajalcih DSP, ki delajo  v vrtcih, 

vendar pa ti rezultati ne kažejo statistično značilnih razlik.  

 

Kot ugotavljamo, se izvajalci DSP na splošno čutijo pripadne svojim matičnim 

institucijam. Na to pripadnost dejavniki (delovna doba, izvajanje dela na več 

lokacijah, izvajanje dela na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja), za katere 

smo predpostavljali, da bi bodisi lahko vplivali, nimajo učinka. Z vidika vrst 

pripadnosti med izvajalci DSP izstopa čustvena pripadnost matični instituciji. 

Pripadnost ima za organizacijo številne pozitivne posledice. Med posledicami, ki 

so najbolj raziskane, najdemo predvsem zmanjševanje odsotnosti z dela, večjo 

produktivnost, obstanek v podjetju, odgovorno ravnanje pri delu in večje 

zadovoljstvo zaposlenih. Največji vpliv na omenjene posledice ima ravno čustvena 

pripadnost, ki je potem takem tudi najbolj zaželena vrsta pripadnosti (Podnar, 

2006).  

Menimo, da je bila prednost naše izvedene raziskave dobra udeležba 

anketirancev. Ob začetku raziskovanja smo predpostavljali nižji vzorec, ki pa se je 

na koncu povečal za dobro polovico prvotno načrtovanega numerusa. Prednost 

nalogi daje tudi vzorec anketirancev na ravni celotne Slovenije. Kot možna 

omejitev naše raziskave bi lahko bila ta, da so dobre tri četrtine vzorca predstavljali 

specialni in rehabilitacijski pedagogi.  Delo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov se vseeno nekoliko razlikuje od narave dela drugih profilov izvajalcev 

dodatne strokovne pomoči. S strani večinskih šol in vrtec se kaže največja potreba 

po specialno pedagoških urah, kar pomeni, da je delo drugih profilov izvajalcev 

DSP (logopedi, psihologi, ipd.), bolj razdrobljeno na več lokacij, več kolektivov, to 

terja tudi več izzivov na različnih delovnih področjih.  

V bodoče bi bilo morebiti smiselno izvesti longitudinalno raziskavo na istem vzorcu 

v razmiku desetih let in takrat ponovno preučevati pripadnost matični instituciji istih 

respondentov. V bodoče bi bilo morebiti tudi smiselno proučevati pripadnost 

matični instituciji različnih profilov izvajalcev DSP (logopedi, psihologi, inkluzivni 

pedagogi ipd.). 

Vsak zaposleni potrebuje za kvalitetno delo določene elemente; to so ustrezno 

znanje, možnosti za kvalitetno opravljanje dela in uresničevanje delovnih nalog ter 

ustrezno podporo s strani institucije, v kateri je zaposlen. Vendar pa smo ljudje 

tako kompleksna bitja, da so to le nekateri izmed dejavnikov, ki vplivajo na vedenje, 

funkcioniranje in razmišljanje zaposlenega. Ob tej kompleksnosti enostavno ni 

recepta, na podlagi katerega bi lahko natančno določili dejavnike, ki vplivajo na 

pripadnost zaposlenih in pojasnili, zakaj se pri določenih zaposlenih kaže določen 

tip pripadnosti.  

Kljub dobrim rezultatom naše naloge pa naj ostaja v razmislek tako zaposlenim kot 

institucijam: potrebno se je zavedati pomena pripadnih zaposlenih in biti pripaden. 
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Nenehno je potrebno stremeti k pripadnim zaposlenim, postaviti si cilj »biti 

pripaden«. Vzpostavljanje in ohranjanje pripadnosti naj bo vsakodnevna potreba 

institucij kot tudi zaposlenih. Pogoj za to je spodbudno in varno delovno okolje, ki 

upošteva potrebe, zahteve tako delovnega okolja kot tudi v prvi vrsti zaposlenega.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK  
 

PRIPADNOST IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI MATIČNIM 
INSTITUCIJAM 

 

Spoštovani,  

sem Barbara Vindiš Bratušek, študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa, 

smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Pod mentorstvom dr. Erne Žgur in somentorstvom 

dr. Janeza Jermana pripravljam magistrsko delo z naslovom Pripadnost izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči matičnim institucijam. 

Pripravila sem vprašalnik in ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere bom ugotavljala, kakšna je 

Vaša pripadnost matičnim institucijam, torej institucijam, kjer ste zaposleni. Odgovori mi bodo 

pokazali, kakšna je Vaša stopnja pripadnosti in kaj bi lahko v prihodnje spremenili, izboljšali. Za te 

namene sem oblikovala vprašalnik, ki se nanaša na splošne podatke v zvezi z Vašim delom in  

ocenjevalno lestvico s trditvami.  

Vprašalnik in ocenjevalna lestvica sta anonimne narave, namenjena raziskavi v sklopu 

magistrskega dela.  

Že v naprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

Barbara Vindiš Bratušek 

_______________________________________________________________________________

___ 

Spol (obkrožite):                moški      ženski 

Institucija, kjer ste zaposleni (obkrožite): 

a. Šola, ki izvaja izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

b. Šola, ki izvaja prilagojene programe izobraževanja in zagotavlja storitve dodatne 

strokovne pomoči v šolah, vrtcih, ki izvajajo izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

c. Center, zavod, ki izvaja prilagojene programe izobraževanja in zagotavlja storitve 

dodatne strokovne pomoči v šolah, vrtcih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Delovno mesto (obkrožite):          
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a. Izvajalec DSP samo na eni šoli, vrtcu, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP 

b. Izvajalec DSP na več šolah, vrtcih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in DSP 

c. Učitelj na matični šoli (ki izvaja prilagojene in posebne programe vzgoje in izobraževanja 

– PPVI, NIS) ter izvajalec DSP na šolah, vrtcih, ki izvajajo izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in DSP 

Smer izobrazbe (obkrožite):  

a. Specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog/specialni pedagog 

b. Logoped 

c. Tiflopedagog 

d. Socialni pedagog 

e. Pedagog 

f. Psiholog 

g. Inkluzivni pedagog   

h. Strokovni delavec druge (pedagoške) smeri (navedite):  

_____________________________ 

Leta delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja:  

_______________________________ 

Doseženi naziv v vzgoji in izobraževanju (obkrožite): 

a. Brez naziva 

b. Mentor 

c. Svetovalec 

d. Svetnik 

Program, v katerem delate kot izvajalec DSP: 

a. Vzgojno-izobraževalni program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP 

b. Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP 

c. Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP in vzgojno-izobraževalni 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP 

Vse Vaše dosedanje zaposlitve: 

a. Prva in edina zaposlitev (brez zamenjave službe od prve zaposlitve) 

b. Druga zaposlitev (vsaj ena ali več zamenjav službe od prve zaposlitve) 

 

Zapišite prve tri asociacije, ki Vam pridejo na misel ob besedi matična institucija: 
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_______________________________________________________________________________

__ 

Pojasnite svojo izbiro: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

 

 

Ste zadovoljni s svojim delom (glede na Vaša pričakovanja do delovnega mesta in poklica ter 

pogojev, povezanih z delovnim mestom)?  

 Da 

 Ne 

Pripadnost v povezavi z delovnim mestom in delom, ki ga opravljam, mi predstavlja ... 

(dopolnite). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

OCENJEVALNA LESTVICA 

Pred Vami so trditve, ki se nanašajo na pripadnost zaposlenih v matični instituciji (šoli, zavodu ali 

centru, kjer ste zaposleni). Naslednje trditve ocenite z ocenami od 1 do 5. Za vsako trditev s 

križcem (x) označite, v kolikšni meri se strinjate z njo (1- sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam). 

 

Trditve in ocena strinjanja Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Ne morem 
se odločiti 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

1 2 3 4 5 

Verjamem v uspešen razvoj svoje matične 
institucije. 
 

     

Iz matične institucije ne bi šel, če bi dobil 
boljšo službo. 
 

     

V javnosti ščitim interese svoje matične 
institucije. 
 

     

Ponosen sem, da lahko delam v tej matični 
instituciji. 
 

     

Naredil bi zelo veliko zgolj v dobro matične 
institucije. 
 

     

Vedno sem pripravljen pomagati vodji 
matične institucije. 
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Menim, da je moj poklic ugleden. 
 
 

     

Vedno zagovarjam svojo matično 
institucijo. 
 

     

Moja matična institucija ima dober ugled v 
javnosti. 
 

     

Pred drugimi zagovarjam svoje sodelavce 
iz matične institucije. 
 

     

Vedno sem pripravljen pomagati 
sodelavcem matične institucije. 
 

     

O naši matični instituciji govorim le 
pozitivno. 
 

     

 
 Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam 
Ne morem 
se odločiti 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

1 2 3 4 5 

V matični instituciji sem zaposlen, ker 
drugje ne bi imel takšnih ugodnosti. 
 

     

V matični  instituciji sem zaposlen, ker 
nimam možnosti zaposlitve drugje. 
 

     

Matično institucijo bi težko zapustil, četudi 
bi želel. 
 

     

Varnost zaposlitve je razlog, zakaj ostajam 
zaposlen v matični instituciji. 
 

     

Ugodnosti zaposlitve so razlog, zakaj 
ostajam zaposlen v matični instituciji. 
 

     

 
 
 Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam 
Ne morem 
se odločiti 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

1 2 3 4 5 

Čustveno sem navezan na matično 
institucijo. 
 

     

Ponosen sem, da sem lahko zaposlen v tej 
matični instituciji. 
 

     

V tej matični instituciji sem zaposlen zato, 
ker si to sam želim. 
 

     

V matični instituciji imam možnost aktivne 
soudeležbe pri sprejemanju strokovnih 
odločitev. 
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V tej matični instituciji so prisotni pravični 
odnosi. 
 

     

Za matično institucijo se trudim po svojih 
najboljših močeh. 
 

     

Naredil bi zelo veliko zgolj v dobro matične 
institucije. 
 

     

Pri svojem delu v matični instituciji sem 
zadovoljen. 
 

     

Močno si želim ostati še naprej zaposlen v 
matični instituciji. 
 

     

Problemi, s katerimi se sooča matična 
institucija, se me zelo dotaknejo. 
 

     

Počutim se sprejetega z vidika vodstva  
matične institucije. 
 

     

Počutim se sprejetega z vidika sodelavcev  
matične institucije. 
 

     

 
 Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam 
Ne morem 
se odločiti 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

1 2 3 4 5 

V matični instituciji ostajam zaposlen zato, 
ker se tako čutim dolžnega. 
 

     

Matični instituciji se čutim zvest in je zato 
ne bi zapustil. 
 

     

Čutim se odgovornega do matične 
institucije. 
 

     

Če bi zapustil matično institucijo, bi me 
preveval občutek krivde. 
 

     

Ostati v matični instituciji je moja moralna 
odgovornost.  
 

     

 

Razvrstite naslednje dejavnike od 1 do 8 z vidika odnosa matične institucije do Vas samih (1 -  

najbolj drži, 8 - najmanj drži) 

___  Pozitivna klima v matični instituciji 

___  Pozitivni odnosi s sodelavci in z vodstvom matične institucije 

___  Skrb za moje pravice in blaginjo 

___  Podpora s strani matične institucije 

___  Dobri delovni pogoji 
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___  Enakovredna in spoštljiva komunikacija, možnost izražanja idej, mnenj 

___  Aktivna udeležba pri vseh odločitvah 

___  Ustrezni načini reševanja konfliktov 

 

Kaj Vam pri razvoju občutka pripadnosti matični instituciji predstavlja največjo oviro, kje vidite 

težave ... (dopolnite)? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 


