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Povzetek 

Inkluzija omogoča, da je osebam s posebnimi potrebami dostopno tudi visokošolsko 
izobraževanje. Število študentov, ki pri študiju za uspešnost potrebujejo dodatne 
prilagoditve, se je tako povečalo, prehod v terciarno izobraževanje pa s sabo prinaša 
različne izzive. Za premagovanje slednjih morajo študenti s posebnimi potrebami 
poiskati pomoč sami. Ključne so samozagovorniške veščine študentov, ki vključujejo 
poznavanje lastnih primanjkljajev, pravic in komuniciranje o posebnih potrebah. 
Raziskave so pokazale, da je od samozagovorniških veščin odvisna tudi akademska 
uspešnost študenta s posebnimi potrebami in kasneje tudi uspeh na delovnem 
mestu.  

Cilj raziskave je ugotoviti, s kakšnimi študijskimi izzivi se srečujejo študenti v 
slovenskem visokošolskem prostoru, kako dobro poznajo svoje posebne potrebe in 
možno podporo ter kakšno vlogo ima samozagovorništvo pri soočanju s študijskimi 
izzivi, iskanju pomoči in podpore v univerzitetnem okolju ter študijski uspešnosti. 
Zanimalo nas je tudi, kako se izzivi študentov s posebnimi potrebami razlikujejo 
glede na spol, letnik in usmeritev študijskega programa, obdobje pridobitve statusa 
in študijsko uspešnost ter kakšno (če sploh) podporo bi potrebovali pri premagovanju 
študijskih izzivov. 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
raziskovanja in kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Oblikovali smo 
namenski vzorec študentov s posebnimi potrebami, ki imajo v študijskem letu 
2021/22 status študenta s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani. Podatke smo 
pridobili s pomočjo elektronskega vprašalnika, oblikovanega za namen raziskave, na 
katerega se je odzvalo 123 študentov, kar predstavlja približno četrtino študentov s 
statusom študenta s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se študenti pri študiju srečujejo z določenimi 
izzivi. Največji izziv jim predstavljajo težave, ki so posledica posebnih potreb, 
razkrivanje svojih posebnih potreb, komuniciranje s profesorji glede prilagoditev pri 
študiju, spremljanje študijskega procesa in stigmatizacija. Ugotovljene so bile tudi 
statistično pomembne razlike pri posameznih izzivih glede na spol, letnik in 
usmeritev študijskega programa, vrsto posebnih potreb, status učenca oz. dijaka s 
posebnimi potrebami v osnovni in/ali srednji šoli in povprečno oceno pri študiju. 
Ugotovili smo tudi, da študenti pogosto doživljajo neprijetne občutke, kot so stres, 
anksioznost, strah, nesamozavest in nezadovoljstvo. Študenti so tudi poročali, da so 
njihove posebne potrebe vplivale na izbiro študija. Samopoznavanje lastnih posebnih 
potreb je med študenti dobro, večje težave pa imajo pri razkrivanju posebnih potreb 
in komuniciranju s profesorji ter zagotavljanju prilagoditev.  

Ugotovljeno je bilo tudi, da se študenti ne poslužujejo podpornih storitev, ki so na 
voljo na Univerzi v Ljubljani, vseeno pa si malo več kot polovica študentov s 
posebnimi potrebami želi dodatne podpore pri študiju, predvsem na področju 
razumevanja posebnih potreb, svetovanja in mentorske oz. tutorske podpore.  

 

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, izzivi, študenti s posebnimi potrebami, visoko šolstvo, 
samozagovorništvo 





 

 

Abstract 

Inclusion makes higher education accessible to people with special needs. This has 
increased the number of students who need additional accommodations to be 
successful in their studies. However, the transition to higher education presents 
various challenges for students with special needs. To overcome these challenges 
students themselves must find support. Students' self-advocacy skills, which include 
knowledge about their disability, their rights, and effective communication about their 
needs, play an important role in overcoming these challenges. Research has shown 
that self-advocacy skills determine the academic success of students with special 
needs and, later, their success in the workplace.  

The purpose of the study is to identify academic challenges students face at 
Slovenian universities, how well they know their special needs and possible support 
and the role of self-advocacy in overcoming academic challenges, seeking help and 
support at university and, academic performance. We were also interested in how 
the challenges of students with special needs differ by gender, academic year and 
course of study, period of status attainment, and academic achievement. 
Consequently, we were also interested in what support (if any) students with special 
needs need to overcome their challenges in higher education.  

The study used a descriptive and causal non-experimental research method and a 
quantitative and qualitative research approach. The purposive sample included 
students at the University of Ljubljana with the status of students with special needs 
in the academic year 2021/22. A total of 123 students participated and completed the 
questionnaire, which represents about a quarter of all students with special needs at 
the University of Ljubljana. 

The results of the study show that students with special needs face certain 
challenges in their studies. The main challenges they face are difficulties resulting 
from their disability, disclosure of their disability, communication with professors 
about adjustments, monitoring the study process, and stigmatisation. There were 
also statistically significant differences in specific challenges by gender, year and 
course of study, type of special needs, status in primary school and average grade in 
studies. We also found that students frequently experienced unpleasant feelings of 
stress, anxiety, fear, low self-esteem, and dissatisfaction. Students also reported that 
their special needs influenced their choice of study. Students are well aware of their 
own special needs, but have greater difficulty disclosing their special needs, 
communicating with professors and providing accommodations.  

It was also found that students do not use the support services available at the 
University of Ljubljana. However, more than half of the participating students would 
like additional support in their studies, especially in terms of understanding their 
special needs, counselling and mentoring.  

 

KEY WORDS: inclusion, challenges, students with special needs, higher education, 
self-advocacy 
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A Uvod 

Študentska leta so pomembno obdobje v življenju vsakega posameznika. So čas, ko 
izoblikujemo sebe, svoja prepričanja in vrednote ter ugotovimo, kaj si želimo. Vseeno 
pa prehod na študij, sploh na začetku, s sabo prinaša določene izzive, ki so lahko še 
toliko večji za študente s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP), ki se morajo 
soočiti s popolnoma drugačnim sistemom obravnave kot na predhodnih stopnjah 
izobraževanja in prevzeti aktivno vlogo za svoje pravice in uresničevanje 
prilagoditev, pri čemer pa se jim dogaja, da niso slišani, razumljeni in prevečkrat 
obravnavani kot leni in »zabušantje«, ki si želijo čim lažje priti skozi študij. Za 
odpravljanje stigme in negativnih stališč, ki o PP še vedno vladajo tako v družbi kot 
na visokošolskih institucijah, je pomembno naslavljati to tematiko, o njej govoriti, kar 
je tudi razlog za nastanek tega magistrskega dela. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili inkluzijo in inkluzijo v visokem 
šolstvu ter javne politike, ki urejajo področje inkluzije in pravic študentov s PP. 
Opredelili smo pojem samozagovorništvo in predstavili njegov pomen za uspeh v 
visokem šolstvu. Dotaknili smo se tudi študentov s PP in njihovega položaja v 
visokem šolstvu ter predstavili ključne izzive, ki jih študenti s PP doživljajo pri študiju. 
Kot prehod iz teoretičnega v empirični del smo opisali Univerzo v Ljubljani (v 
nadaljevanju UL) in njene interne politike ter podporne storitve, ki so na voljo 
študentom s PP. 

V empiričnem delu smo raziskali izzive študentov s PP pri študiju, dejavnike, ki 
najbolj vplivajo na študij in študijsko uspešnost, ter občutke, s katerimi se študenti s 
PP srečujejo pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti. Analizirali smo, ali se 
izzivi študentov s PP razlikujejo glede na spol, letnik in usmeritev študijskih 
programov glede na članico, vrsto PP in pridobitev odločbe o usmeritvi v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na predhodnih stopnjah 
izobraževanja ter glede na študijsko uspešnost. Zanimalo nas je tudi, kako dobro 
študenti poznajo sebe, svoje PP, možno podporo, kako pogosto se je poslužujejo in 
kakšno podporo si želijo. Analizirali smo tudi samozagovorniške veščine študentov s 
PP, ki so ključne za uspešno premagovanje izzivov in študijsko uspešnost.  

Raziskava v ospredje postavlja izzive študentov s PP pri študiju in opravljanju 
študijskih obveznosti – izsledki spodbujajo k premisleku, kako nadalje podpreti 
študente s PP, da se bodo lažje in bolj samozavestno soočali z izzivi, ki jih študij 
prinaša, krepili svoje samozagovorniške veščine in bili tako pripravljeni tudi za 
uspešen prehod na trg dela.  
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B Teoretični del 

1. Inkluzija 

V literaturi lahko zasledimo veliko različnih opredelitev inkluzije, prvič pa se je izraz 
uporabil leta 1988 v Severni Ameriki (Lesar, 2009), ko so inkluzijo opredelili kot 
proces nameščanja otrok in odraslih z invalidnostjo ali učnimi težavami v redne šole 
(Thomas in Vaughan, 2005, v Lesar, 2009). Ainscow (1995) je inkluzijo opredelil kot 
nasprotje integracije, in sicer kot rekonstruiranje šolskega sistema, tako da se le-ta 
odzove na potrebe vseh otrok, Booth (1996) pa to definicijo razširi na vse družbene 
kontekste, na družbo, ki se odzove na potrebe vseh. 

Ideja inkluzije se je kot nova paradigma oblikovala na novih filozofskih osnovah in 
novih etičnih vrednotah po letu 1970 (Opara, 2007). Pojem inkluzija kot nasprotje 
ekskluzije oz. izključenosti je večinoma razumljen kot pozitiven in se ga povezuje s 
pravičnostjo, solidarnostjo, tolerantnostjo in skrbjo. Glavni argumenti za inkluzijo 
izhajajo iz temeljnih človekovih in otrokovih pravic, spoštljivega sobivanja in 
pravičnega razmerja med šolo in družbo (Lesar, 2009; Lesar, 2019; Peček, 2020; 
UNESCO, 2003). Sam pojem inkluzija presega le vzgojo in izobraževanje (v 
nadaljevanju VIZ), t. i. “šolo za vse”, in se nanaša na inkluzijo oseb s PP v socialno, 
akademsko in kulturno sfero ter zagotavljanje enakih možnosti osebam s PP v vseh 
vidikih njihovega življenja (Bauer idr., 2009; Flem idr., 2004). Slednje poudarja tudi 
Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 (Evropska komisija, 2010), 
saj je popolna gospodarska in družbena udeležba oseb s PP ključna za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast družbe, ki prinaša tržne priložnosti in inovacije.  

V kontekstu VIZ je inkluzija načelen pristop, ki temelji na osrednjih vrednotah in 
predstavlja neodtujljivo pravico posameznika do ustreznega in učinkovitega 
izobraževanja ter išče načine za zadovoljitev učnih potreb učencev, s poudarkom na 
tistih, ki so bolj izpostavljeni marginalizaciji in izključenosti (Flem idr., 2004; Kavkler, 
2007; Kavkler, 2008; UNESCO, 2003; Watkins, 2012). »Inkluzivna šola je šola za 
vse otroke, inkluzivni pouk je pouk za vse otroke. Inkluzivna šola je šola brez 
izločanja, brez kategorizacije, brez vidnega pojava ‘specialnopedagoške pomoči’, pa 
vendar mora zagotoviti optimalen razvoj in šolsko napredovanje vsakega otroka 
posebej« (Medveš, 2003, str. 88). S tem je večji delež odgovornosti na šolskem 
sistemu, ki mora poskrbeti za vključenost vseh učencev in poleg učnega 
napredovanja tudi za socialno participacijo in občutek pripadnosti (Flem idr., 2004; 
Lesar, 2019; UNESCO, 2008; Watkins, 2012). Slednjega ne smemo zanemariti, saj 
je raziskava na Danskem pokazala močno pozitivno korelacijo med vključenostjo, 
občutkom pripadnosti in učno uspešnostjo (Qvortrup, 2016).  

Cilj inkluzije je zmanjševanje diskriminacije, širjenje dostopa do izobraževanja, 
zadovoljevanje in odzivanje na raznolikost potreb ter omogočanje sodelovanja 
vsakogar v okviru njegovih zmožnosti, da razvije svoj potencial (Bauer idr., 2009; 
Booth, 1996; Kavkler, 2008, Peček, 2020; UNESCO, 2009). Inkluzivno izobraževanje 
vpliva na zmanjševanje predsodkov in diskriminacije ter povečanje sprejemanja 
otrok s PP med vrstniki (Borg idr., 2011; UNESCO, 1994), saj vrstniki bolje razumejo 
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različnost, naučijo se strpnosti … Prava inkluzija se namreč začne takrat, ko je 
oseba s PP zares sprejeta v šolo in tudi v družbo (Kavkler, 2008). 

1.1. Uresničevanje inkluzije v obvezni vzgoji in izobraževanju 

Inkluzija ni izoliran proces, ampak je pristop celotnega šolskega sistema, ki odpravlja 
izključevanje vseh otrok (Kavkler, 2007). Pri uresničevanju in zagotavljanju 
kakovostne inkluzije je treba vključiti vse učence (ne le tiste s PP), ki so v nevarnosti, 
da so izključeni iz izobraževalnih možnosti, in s tem deležni šolskega neuspeha. 
Zgolj dostop do rednega izobraževanja ni dovolj, ampak morajo biti vsi učenci 
vključeni v zanje smiselne in kakovostne učne dejavnosti, ki jim omogočajo tudi 
uspeh (Bauer idr., 2009). Aktivno sodelovanje je namreč pogoj za nadaljnje 
izobraževanje in znanje za življenje, delo ter globalno delovanje (Borg idr., 2011).  

Inkluzija je pogojena s strokovnimi in materialnimi viri ter stališči posameznika in 
celotne družbe do vključevanja oseb s PP ter družbenimi vrednotami in normami 
(Kavkler, 2007; Kavkler, 2008; Peček, 2020). Ob tem je pomembno poudariti, da je 
osnovnošolsko izobraževanje obvezno, medtem ko je visokošolsko izobraževanje 
prostovoljno in posledično obstaja nevarnost, da izvajalci visokošolskega 
izobraževanja tudi inkluzijo dojemajo kot prostovoljno. Bistveno za inkluzijo je 
spodbujanje pozitivnih stališč v izobraževanju. Stališča, ki spodbujajo uresničevanje 
inkluzije, morajo izobraževanje videti kot pomembno pravico, o kateri se ne sme 
pogajati, ter poenotiti pojma inkluzivno izobraževanje in kakovostno izobraževanje, 
za kar so potrebna določena znanja in veščine za izvajanje le-tega v praksi. 
Pozitivna stališča lahko spodbujamo že s tem, da zagotovimo, da bodo vsi učitelji 
deležni usposabljanja in bodo tako opolnomočeni za poučevanje vseh učencev, ne 
glede na njihove potrebe (Bauer idr., 2009; Watkins, 2012), spremembe stališč pa 
najbolj učinkovito potekajo skozi aktualno reševanje problemov (Sage idr., 1994, v 
Opara, 2007). 

Uresničevanje inkluzivnega učenja in poučevanja se izraža s spoštovanjem 
raznolikosti učencev, enakovredno obravnavo vseh učencev, spodbujanjem 
participacije učencev in zmanjševanjem izključenosti iz kurikuluma, kulture ter 
širšega okolja. Inkluzivna edukacija zahteva tudi rekonstruiranje kulture, politike in 
praks znotraj šole z namenom, da se to prenese še v lokalno in širše okolje. Učenje 
je treba približati vsem učencem, ne le učencem s PP. Zagotoviti je treba tudi timsko 
delo in sodelovanje z učenci, družinami in ostalimi strokovnjaki ter osebni strokovni 
razvoj pedagoških delavcev (Booth in Ainscow, 2002; Watkins, 2012). 

1.1.1. Ovire pri uresničevanju inkluzije 

Socialni model razumevanja PP za razliko od medicinskega modela, ki v ospredje 
postavlja primanjkljaje posameznika, ovire za uspešno učenje, vključenost in 
sodelovanje v izobraževanju vidi v vseh vidikih šolskega sistema kot tudi v družbi, 
lokalni in nacionalni politiki (Booth in Ainscow, 2002; Kavkler, 2007). Najpogostejše 
ovire za inkluzivno izobraževanje so pomanjkanje finančnih sredstev, strah učiteljev 
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v posebnih šolah za svoj lasten obstoj zaradi inkluzije, preveliko število učencev v 
oddelkih, omejene možnosti podpore znotraj rednih VIZ ustanov – pomanjkanje 
znanja in materialnih virov (Meijer idr., 2003).  

Vključevanje oseb s PP v izobraževanje mora biti dobro načrtovano in podprto z 
ustreznimi materialnimi in strokovnimi viri (Kavkler, 2008; Meijer idr., 2003). Ovire je 
treba prepoznati, saj nam to omogoča izboljšanje izobraževalnega procesa za 
vsakogar. Na zmanjševanje ovir lahko vplivata tako šola kot tudi širša družba. 
Podporo lahko zagotovimo z individualizacijo, načrtovanjem ure z mislijo na vse 
učence in na vse njihove potrebe (Booth in Ainscow, 2002).  

Pomembno vlogo pri uresničevanju inkluzije imajo tudi učitelji in drugi strokovni 
delavci, ki delajo z osebami s PP in so odgovorni za njihovo izobrazbo, zato morajo 
biti nujno deležni ustreznega izobraževanja, da si pridobijo potrebna znanja in 
veščine za delo (Meijer idr., 2003). Za uspešen prehod v inkluzijo je nujno oblikovati 
tudi takšen sistem, da se bodo vsi učitelji in vzgojitelji počutili odgovorne za vse 
učence in bodo vztrajali pri zagotavljanju možnosti in pogojev za ustrezno učenje 
vseh učencev (Opara, 2007). Tudi projekt Evropske agencije za razvoj na področju 
izobraževanja posebnih potreb Izobraževanje učiteljev za inkluzijo (TE4I), ki je 
skušal ugotoviti, kako začetno izobraževanje učiteljev vse učitelje pripravi na 
inkluzijo (Watkins, 2012, str. 6), je odgovornost za inkluzivno izobraževanje pripisal 
vsem učiteljem; vsi izobraževalci učiteljev pa so odgovorni, da pripravijo vse učitelje 
za delo v inkluzivnih okoljih (Watkins, 2012). 

1.2. Inkluzija v visokem šolstvu 

V zadnjih letih se število študentov s PP v visokošolskem izobraževanju povečuje, 
kar od visokošolskih institucij zahteva, da naredijo premik k inkluziji (Molina idr., 
2016). Kakovostna VIZ morata biti v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami 
zagotovljena na vseh ravneh izobraževalnega sistema (Krek idr., 2011), tudi v 
visokem šolstvu. Pravica do kakovostnega in vključujočega izobraževanja je 
opredeljena kot ena izmed temeljnih evropskih socialnih pravic (Evropska komisija, 
2020). Tako je dostopnost visokega šolstva ena izmed prioritet bolonjskega procesa, 
katerega cilj je vključenost ranljive, podzastopane študentske populacije in 
oblikovanje bolj prilagodljivih študijskih procesov (Košak Babuder idr., 2018).  

Študentom s PP se morajo zagotoviti enake izhodiščne možnosti za polno 
participacijo v visokem šolstvu, kar dosežemo z ustrezno zakonodajo, urejenim 
financiranjem in inkluzivno klimo ter kulturo (Rebolj, 2014). Študenti s PP imajo 
pravico do vključevanja v izobraževanje ob upoštevanju njihovega dostojanstva, 
fizične in psihične integritete ter opolnomočenja. Treba je upoštevati potrebe 
vsakega študenta, pri čemer morajo visokošolski učitelji in drugi strokovni delavci 
imeti v mislih to, da je vsak študent s PP individuum (Košak Babuder idr., 2018). 

Pri zagotavljanju inkluzije imajo ključno vlogo oblikovalci politik in visokošolske 
institucije, tako z zagotavljanjem podpore, usposabljanj, inkluzivnih programov kot 
tudi z raziskavami, ki omogočajo še boljše implementiranje inkluzije v družbo in VIZ 
(Bauer idr., 2009; UNESCO, 1994; Watkins, 2012). Pri vsem tem je pomembno, da 
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so v sam proces oblikovanja inkluzivne družbe aktivno vključene tudi osebe s PP in 
da širša družba ter šola razumeta delovanje in razvoj oseb s PP. Le na tak način 
lahko namreč zagotovimo popolno inkluzijo (Flem idr., 2004; Lesar, 2019; UNESCO, 
1994) in družbo, ki bo ustrezala potrebam oseb s PP.  

1.2.1. Univerzalni model poučevanja 

Visokošolski zavodi si morajo prizadevati za inkluzijo in odstranitev ovir, da bi se 
študenti s PP počutili enakopravni in sprejeti (Košak Babuder idr., 2018). 
Zagotavljanje pogojev za študij različnim študentom je med drugim omogočil tudi 
univerzalni model poučevanja (angl. Universal Design for Learning – UDL), ki je bil 
zasnovan na Univerzi Harvard (Getzel, 2008; Košak Babuder idr., 2018; Langørgen 
in Magnus, 2018; Moriña, 2017a; Rose in Meyer, 2002, v Katz in Sokal, 2016; 
Vrhovski, 2007).  

Univerzalni model poučevanja je proaktiven pristop k poučevanju s poudarkom na 
inkluziji oz. na inkluzivnih strategijah, ki so v korist vsem študentom. Naslavlja učne 
potrebe vseh, inkluzija pa poleg poučevanja naslovi tudi socialno in emocionalno 
podporo učečih (Baldwin, 2021; Katz in Sokal, 2016; Moriña, 2017a).  

Glavni cilj UDL je zmanjšati ovire v izobraževanju in nuditi podporo vsem, ne glede 
na PP. Model omogoča več različnih poti in načinov za učenje, izkazovanje znanja in 
doseganje učnih ciljev z različnimi oblikami pouka, metodami poučevanja, 
fleksibilnostjo, možnostjo izbire in uporabo tehnologije (Baldwin, 2021; Katz in Sokal, 
2016). Tri glavna načela modela UDL ob fleksibilnem upoštevanju posameznikovih 
potreb so (Baldwin, 2021): 

– uporaba različnih učnih gradiv, 
– različne pojavne oblike učnih gradiv, 
– aktivna udeležba študentov z uporabo učnih gradiv. 

Model UDL tako lahko zagotavlja dostopno, aktivno in učinkovito izobraževanje 
vsem učečim (Baldwin, 2021; Katz in Sokal, 2016). Ob modelu UDL so študenti s PP 
povečali svoje interakcije z ostalimi študenti brez PP, bili bolj vključeni v učni proces 
in dosegali boljše rezultate (King-Sears, 2009, v Katz in Sokal, 2016).  

1.3. Javne politike 

Inkluzivno izobraževanje utemeljujejo nekateri pomembni mednarodni dokumenti, 
kot so Salamanška deklaracija (UNESCO, 1994), Konvencija o pravicah invalidov 
(OZN, 2008) in pravila Združenih narodov o izenačevanju možnosti za osebe z 
motnjami (Lesar, 2009).  

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov je eden izmed prvih 
mednarodnih dokumentov, ki postavlja minimalne standarde za pravice oseb s PP, 
ne le na področju VIZ, ampak na ravni celotne vključenosti oseb s PP v družbo (UN, 
2006). Konvencijo je leta 2008 ratificirala tudi Republika Slovenija (MKPI, 2008) in se 
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s tem zavezala k uresničevanju vseh pravic za osebe s PP. Na področju 
izobraževanja Konvencija o pravicah invalidov (2008) v 24. členu predvideva 
vključujoč izobraževalni sistem na vseh ravneh, kar omogoča polni razvoj 
posameznikovih zmožnosti in s tem aktivno sodelovanje v družbi. Države 
pogodbenice so obvezane zagotavljati enak dostop do vključujočega, kakovostnega 
in brezplačnega izobraževanja ter primerne prilagoditve, ki jih posameznik glede na 
svoje potrebe potrebuje. K slednjemu so se že leta 1994 zavezali tudi podpisniki 
Salamanške deklaracije s Svetovne konference o posebnih vzgojno-izobraževalnih 
potrebah (UNESCO, 1994), s katero je bil prvič sprejet princip inkluzivnega 
izobraževanja (Lesar, 2009). Podpisniki so se zavezali k spoštovanju načel 
inkluzivne VIZ za otroke s PP, šole pa bi tako omogočile šolanje vsakemu učencu, 
ne glede na njegove primanjkljaje. Inkluzivno izobraževanje temelji na zagotavljanju 
enakih izobraževalnih možnosti na vseh ravneh izobraževanja za vse osebe ne 
glede na njihove PP, znotraj inkluzivnega okolja pa mora biti na voljo kontinuum 
podpore, da bo izobraževanje učinkovito. V preteklosti je le malo oseb s PP imelo 
dostop do enakovrednega izobraževanja, kar se odraža v velikem številu oseb s PP 
s pomanjkljivo osnovno izobrazbo (UNESCO, 1994), saj so bistveno prej izpadli iz 
šolskega sistema (Lesar, 2009). Salamanška deklaracija (UNESCO, 1994) opozarja 
tudi na neenakovrednost med spoloma, in sicer so bile ženske s PP v primerjavi z 
moškimi s PP velikokrat deprivilegirane v izobrazbi. Podpisniki deklaracije so se 
zavezali k spodbujanju participacije žensk s PP v izobraževalnih programih.  

V Sloveniji se je inkluziji začelo posvečati od sredine 90-ih let 20. stoletja, sočasno s 
spreminjanjem zakonodaje na področju VIZ (Sardoč in Vršnik Perše, 2007). Temeljni 
dokument, ki se nanaša na celoten sistem VIZ, je Bela knjiga o VIZ v RS (Krek idr., 
2011), ki pa se nanaša bolj na primarno in sekundarno šolstvo, ne pa na terciarno. 
Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 1996) ureja osnovnošolsko izobraževanje, katerega cilj 
je zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, poleg tega pa 
tudi razvoj učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi, učencem pa mora omogočiti 
zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot. Zakon opredeli tudi 
izobraževanje učencev s PP, ki ga bolj podrobno potem naslavlja Zakon o 
usmerjanju otrok s PP (ZUOPP-1, 2011). Pomembni cilji in načela VIZ otrok s PP, ki 
poudarjajo inkluzijo, so predvsem zagotavljanje največje koristi otroka, enake 
možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, individualiziran pristop in 
zagotavljanje ustreznih pogojev za optimalen razvoj otroka. Tudi Zakon o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju v 7. členu opredeljuje izobraževanje pod enakimi 
pogoji, v 8. členu pa opredeli še dijake s PP, ki se jim prav tako zagotovi 
enakovredno poklicno in strokovno izobraževanje (ZPSI-1, 2006). 

Kljub slovenski zakonodaji (Zakon o osnovni šoli – ZOsn, 1996, Zakon o usmerjanju 
otrok s PP – ZUOPP-1, 2011) avtorica Kavkler (2008) opozarja, da je uresničevanje 
inkluzije v šolah počasen in nikoli končan proces, ki mora biti dobro načrtovan in 
uresničen z vsemi mogočimi strokovnimi in materialnimi viri ter pripravljenostjo 
učiteljev zagotoviti inkluzivno okolje, saj se vedno znova pojavljajo nove ovire in 
oblike izključevanja (Booth in Ainscow, 2002; Flem idr., 2004; Kavkler, 2008). 
Navkljub vsem prizadevanjem je inkluzivnost v šolskem sistemu še vedno nejasno 
definirana (Lesar, 2020), da bi dosegli napredek v inkluziji, pa so potrebne 
spremembe v šolski politiki, in sicer je treba spodbuditi izenačevanje izobraževalnih 
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možnosti otrok s PP (Opara, 2007). Inkluzija se v VIZ uspešneje uresničuje v 
osnovnih šolah kot na kasnejših stopnjah izobraževanja, ko se pri zagotavljanju 
vključujočega okolja pojavi več problemov, povezanih z nezadostnim znanjem 
profesorjev o nudenju prilagoditev in negativnimi stališči do inkluzije (Meijer idr., 
2003; Watkins, 2012).  

1.3.1. Javne politike, ki urejajo področje pravic študentov s posebnimi 
potrebami  

Večjo aktivno vključenost študentov s PP v visoko šolstvo, vključujoče izobraževanje 
z ustrezno podporo in vseživljenjsko učenje je spodbujala tudi Evropska strategija o 
invalidnosti 2010–2020 (Evropska komisija, 2010), odpravljanje ovir v izobraževanju 
in dostopnost pa je tudi v programu uresničevanja evropskega izobraževalnega 
prostora do 2025 (Von der Leyen, b. d.). Cilj evropskega izobraževalnega prostora je 
zagotoviti varno in vključujoče okolje, ki omogoča uspeh vsem posameznikom 
(Evropski izobraževalni prostor, b. d.). Svet EU je februarja 2021 sprejel resolucijo o 
strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri 
oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030). Prioritetno 
področje resolucije je tudi evropsko visoko šolstvo in inkluzija v njem (Council of the 
European Union, 2021), saj je visokošolska izobrazba povezana z boljšimi 
možnostmi za zaposlitev in ohranjanje le-te, višjim zaslužkom, večjo participacijo v 
demokratičnem življenju in krepitvijo ter opolnomočenjem državljanov (Evropska 
komisija, 2020; Kolar in Komljenovič, 2011), zato je pomembno, da so v visoko 
šolstvo vključeni tudi posamezniki s PP.  

Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020 je opredelil ukrepe za dosego vizije 
slovenskega visokošolskega prostora v letu 2020, med drugimi je bila cilj tudi večja 
socialna razsežnost in dostopnost visokega šolstva vsem, ki imajo interes in so 
sposobni študirati. Tako je bila večja pozornost namenjena vključevanju posameznih 
družbenih skupin v visoko šolstvo s prepoznavanjem tistih, ki so podpovprečno 
zastopane in iskanjem razlogov za to, ter vzpostavljanju enakih možnosti. Nacionalni 
program je tako tudi predvidel razvoj podpornih centrov študentom in osebju (karierni 
centri, svetovanje, sodobne knjižnice) (Kolar in Komljenovič, 2011; Komljenovič, 
2011).  

Zakon o visokem šolstvu (ZVis, 1993) v 7. členu opredeljuje, da imamo državljani 
Republike Slovenije pravico do izobraževanja na visokošolskih zavodih (univerze, 
fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole) (ZVis, 1993) pod enakimi 
pogoji. Enakost izobraževalnih možnosti je povezana tudi s pravičnostjo, ki je nujna, 
da imamo vsi enake možnosti za uspeh v življenju (Krek idr., 2011), ustrezno in 
učinkovito izobraževanje pa je neločljivo povezano z inkluzijo (Kavkler, 2008). Tako 
se tudi v visokem šolstvu vedno bolj poudarja inkluzija, spoštovanje različnosti in 
enakopravnost (Košak Babuder idr., 2018). 

K uresničitvi inkluzije, enakemu dostopu do izobraževanja, s poudarkom na najbolj 
občutljivih skupinah študentov (Košak Babuder idr., 2018), je na ravni visokega 
šolstva doprinesel Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ, 2022), ki je dodal 
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69.a člen v Zakon o visokem šolstvu (ZViS-L, 2017) in je tako opredelil študente s 
PP, ki tudi v visokošolskem prostoru potrebujejo prilagoditve, da so lahko uspešni. 
Dopolnitev zagotavlja pravico do osebnega dostojanstva in varnosti in omogoča, da 
si vsi pridobimo ustrezno izobrazbo (Košak Babuder idr., 2018). Opredelitev 
študentov s PP temelji na Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP-1, 2011), ki določa skupine otrok s PP, njihov status in pravice na 
posamezni stopnji izobraževanja. Po ZUOPP-1 (2011, 2. člen) so skupine otrok s PP 
“otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro 
vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 
ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 
ki potrebujejo prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 
programe vzgoje in izobraževanja.” VIZ otrok s PP morata vsem zagotavljati enake 
možnosti (ZUOPP-1, 2011).  

Predlagatelji ZUPŠ (2022) so za področje visokega šolstva predlagali, da se 
upošteva vse skupine študentov s PP, ki se glede na svoje primanjkljaje lahko 
vključijo v visokošolsko izobraževanje in ga uspešno zaključijo ob enakem standardu 
kot velja za vse študente (Košak Babuder idr., 2018). “Študenti s posebnimi 
potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, 
gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, študenti s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno 
bolni študenti, študenti z motnjami avtističnega spektra ter študenti s psihosocialnimi 
težavami.” (ZviS-L, 2017; 69.a člen) 69.a člen (ZviS-L, 2017) določa, da so kandidati 
s PP upravičeni do ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve 
vpisa, prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri 
študiju, napredujejo in dokončajo študij pa lahko v daljšem času, kot je predvideno s 
študijskim programom, in pri tem obdržijo pravice in ugodnosti študentov. Univerze v 
Sloveniji te pravice študentov s PP zagotavljajo s svojimi pravnimi akti.  

Študenti s PP imajo tudi druge pravice – Zakon o subvencioniranju študentske 
prehrane (ZSŠP, 2002) študentom s PP določa pravico do dodatnih 
subvencioniranih obrokov. Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (2001) 
določa pravico do subvencije spremljevalcu študenta invalida. Zakon o štipendiranju 
(ZŠtip-1, 2013) v 20. členu opredeli tudi dodatek za štipendiste s PP, in sicer v višini 
50 evrov mesečno, štipendisti s PP pa so po tem zakonu tisti študenti, ki jim je 
priznana invalidnost oz. telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ, 2002) določa pravico 
študentov z gluhoto ali naglušnostjo do dodatnih ur tolmača znakovnega jezika 
zaradi dodatnih potreb, povezanih z izobraževanjem. 
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2. Samozagovorništvo 

Vstop v visokošolsko izobraževanje od študentov zahteva vstop v odraslo, 
samostojno življenje. Od študentov se pričakuje usklajevanje vsakodnevnega 
življenja, socialnih in akademskih zahtev ter proaktiven pristop za premagovanje 
izzivov (Langørgen in Magnus, 2018). Študenti s PP se morajo tako poslužiti 
samozagovorništva v bistveno večji meri kot na predhodnih stopnjah izobraževanja, 
spregovoriti morajo o svojih PP, si zagotoviti ustrezno dokumentacijo in komunicirati 
s profesorji o prilagoditvah, ki jih potrebujejo, česar pa pogostokrat niso vešči (Eckes 
in Ochoa, 2005; McCall, 2015; Tedla, 2017). Postati samozagovornik študentom s 
PP predstavlja izziv, saj so na predhodnih stopnjah izobraževanja bili navadno 
njihovi zagovorniki starši, učitelji oz. VIZ institucija in ne sami. Pri samozagovorništvu 
lahko študentom pomagajo tudi fakultetni mentorji oz. tutorji (Patrick in Wessel, 
2013; Tedla, 2017). 

2.1. Opredelitev samozagovorništva 

V literaturi lahko zasledimo več opredelitev samozagovorništva, vsem pa je skupno 
razumevanje svojih PP in aktivna participacija za premagovanje izzivov, ki so 
posledica PP. Hartman (1993, v Lynch in Gussel, 1996) samozagovorništvo opredeli 
kot razumevanje svojih PP, zavedanja močnih in šibkih področij, ki so posledica PP, 
in sposobnost zagotoviti si razumne akademske in fizične prilagoditve za uspešen 
študij. Evers (2013) samozagovorništvo vidi kot proces izražanja v svojem imenu in 
poznavanje lastnih pravic, želja, ciljev, potreb in močnih področij ter interesov. 
Samozagovorništvo pomeni odločati se, kaj je najboljše zate, in za to tudi poskrbeti, 
postaviti se za svoje pravice. Zahteva spretnosti učinkovitega izražanja in 
komunikacije ter samopoznavanja. Je ključ do neodvisnosti, saj študent zna govoriti 
zase in sprejemati odločitve (Cantley idr., 2010; Evers, 2013). Izzo in Lamb (2002, v 
Pfeifer idr., 2020) sta opredelila samozagovorništvo kot zmožnost izraziti svoje želje, 
potrebe in pravice asertivno, se zavedati, kje potrebuješ pomoč in si zagotoviti 
ustrezno podporo.  

V povezavi s samozagovorništvom lahko v literaturi zasledimo tudi omembo 
samodeterminacije, prepričanja vase, da imaš kontrolo nad svojim življenjem. 
Samodeterminacija zajema osebna prepričanja, vrednote in spretnosti, ki študenta 
opolnomočijo za sprejemanje odločitev in prevzemanje nadzora nad svojim 
življenjem v povezavi z interesi, sposobnostmi in PP (Evers, 2013).  

Za samodeterminacijo in samozagovorniške spretnosti je bistvenega pomena 
samopoznavanje, in sicer mora študent poznati svoja močna področja (tako v 
šolskem kontekstu kot izven njega), šibka področja (na katera se mora osredotočiti, 
tako izven šole kot v šoli), interese, kakšno podporo bo morda potreboval in kdo jo 
lahko zagotovi. Študent mora sprejemati odločitve samostojno, poznati svoje pravice 
in dolžnosti ter tudi načrtovati prihodnost (Evers, 2013).  
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2.2. Komponente samozagovorništva 

Avtorji Getzel in Thoma (2008) in Test idr. (2009) so opredelili ključne komponente 
za učinkovito samozagovorništvo: 

– Reševanje problemov: študenti s PP iz raziskave v Virginiji (Getzel in Thoma, 
2008) so to opredelili kot ključni del samozagovorništva v procesu 
premagovanja izzivov in zagotavljanja prilagoditev. Za učinkovito reševanje 
problemov so potrebovali dodaten čas, da so se organizirali in premislili, kako 
se lahko problem reši. Nujno je tudi poznavanje lastnih omejitev, postavljanje 
prioritet, osredotočenost na rešitev in reševanje težav korak za korakom.  

– Samopoznavanje: vključuje poznavanje sebe in lastnih PP. Ključno je tudi 
sprejemanje svojih PP in razumevanje, kako PP vplivajo na učenje, kakšna 
podpora in kakšne prilagoditve so učinkovite in kaj so posameznikove 
odgovornosti.  

– Postavljanje ciljev: pomembni so realni kratkoročni cilji, ki pripeljejo do 
dolgoročnega cilja (zaključek študija in samostojno življenje). Študenti s PP 
izpostavljajo, da je pomembno, da verjameš vase in si postaviš takšen 
dolgoročen cilj, kar si res želiš početi v življenju. Opozoriti je treba tudi na 
visoka pričakovanja, tako do samih sebe kot tudi od staršev. 

– Samouravnavanje (ang. self-management): vključuje organizacijske 
spretnosti, načrtovanje svojih obveznosti, uravnavanje lastnega vedenja in 
čustev. 

– Poznavanje pravic: kaj ti pripada na študiju, kje dobiti podporo, kakšna 
podpora je na voljo. 

– Komunikacija: komunikacija mora biti asertivna, pomemben del je tudi 
ustrezna artikulacija in sposobnost poslušanja sogovornika. 

2.3. Pomen samozagovorništva pri študiju 

Za uspeh študenta, osebnostni razvoj in uveljavitev v družbi je ključna njegova 
aktivna vloga in samoiniciativno iskanje možnih načinov za dosego cilja (Kolar in 
Komljenovič, 2011; Rebolj, 2014). Tako je študent s PP prej obravnavan kot 
enakovreden sogovornik in dialog o prilagoditvah je prej usmerjen v iskanje 
možnosti, in ne v omejevanje. Tako so tudi prilagoditve videne pozitivno kot nekaj, 
kar omogoča študentu lažje izkazovanje znanja, pri čemer akademski standardi niso 
ogroženi (Rebolj, 2014, str. 48). Predpogoj za aktivno iskanje rešitev in zagotavljanje 
prilagoditev pa je zavedanje študenta s PP, da potrebuje prilagoditve in da bo kljub 
temu moral za dosego določenega cilja vložiti več časa (Skinner, 2004). 

Dobre samozagovorniške veščine imajo pozitiven vpliv na študijski uspeh in kasneje 
tudi na uspeh na delovnem mestu (Tedla, 2017). Za uspešne študente s PP je 
značilno, da imajo nadzor nad svojim življenjem, močno željo po uspehu, ciljno 
usmerjenost in sposobnost izkoristiti svoje PP kot nekaj pozitivnega. Ključno za 
učinkovito samozagovorništvo je samozavedanje. Študenti s PP, ki se ne zavedajo 
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svojih PP, močnih in šibkih področij ter načinov za premostitev teh ovir, so bolj 
dovzetni za akademski neuspeh (Skinner, 2004), saj si postavljajo nedosegljive in 
nestvarne cilje. Samopoznavanje študentu omogoči izkoriščanje svojih talentov in 
upoštevanje svojih PP ter iskanje učinkovitih prilagoditev (Evers, 2013).  

Razkrivanje svojih PP in aktivno samozagovorništvo študentu pomaga na poti k večji 
samostojnosti in neodvisnosti (Kolar in Komljenovič, 2011). Študent s PP si mora 
večinoma zagotoviti prilagoditve sam. Pedagoški delavec se namreč o študentovih 
prilagoditvah odloči po pogovoru s študentom, zato je ključno, da študent ustrezno 
izrazi svoje PP. Težava lahko nastane, če študent ne izrazi svojih PP ali pa se le-teh 
ne da zadovoljiti, saj visokošolska institucija ni dolžna zagotavljati prilagoditev, če 
študent ne izrazi, da jih potrebuje (Haug, 2010; Lynch in Gussel, 1996).  

Študenti ob začetku študija niso vešči samozagovorništva. Raziskava Cawton in 
Cole (2010), v katero je bilo vključenih 110 študentov z učnimi težavami, je pokazala, 
da je le 32 % študentov spregovorilo o svojih PP. Samozagovorništvo študentov naj 
bi se spodbujalo že pri vstopu v visoko šolstvo, študenti pa bi se seznanili s 
pravicami, učnimi strategijami in opolnomočili s socialnimi spretnostmi za delo s 
kolegi in učitelji (Skinner, 2004). Študentom s PP lahko tudi nudimo učenje 
samozagovorniških veščin. Palmer in Roessler (2000) sta izvedla 8-urni trening 
samozagovorništva, ki je bil zasnovan tako, da je nudil pomoč študentom pri prošnji 
za prilagoditve. Raziskava je pokazala, da so bili študenti, ki so bili deležni treninga, 
bolj učinkoviti samozagovorniki in so imeli boljše veščine reševanja konfliktov. Poleg 
tega so študenti imeli več znanja o svojih pravicah in dolžnostih ter so bili bolj 
samozavestni pri zagotavljanju prilagoditev. Samozagovorništvo tako pripomore k 
asertivnosti, komunikacijskim sposobnostim, sprejemanju pomembnih odločitev in 
izboljšanju samozavesti (Cantley idr., 2010). Študentova aktivna vloga in (učinkovito) 
samozagovorništvo pri zagotavljanju prilagoditev ter tudi pri ostalih vidikih 
študentskega življenja sta ključna za uspeh pri študiju (Rebolj, 2014). Študenti z 
boljšimi samozagovorniškimi veščinami so po koncu študija tudi lažje dobili službo 
(Hadre in Reeve, 2003, v Tedla, 2017; Zhang in Law, 2005, v Tedla, 2017).    
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3. Študenti s posebnimi potrebami  

V visokem šolstvu se po vsej Evropi povečuje število študentov s PP, posebnimi 
statusi in študenti iz deprivilegiranih okolij, o čemer lahko govorimo zaradi 
administrativnih, organizacijskih, didaktičnih oblik in prilagajanja študijskega procesa 
ter programov (Eckes in Ochoa, 2005; Gibson, 2012; Košak Babuder idr., 2018; 
Langørgen in Magnus, 2018; Vrhovski, 2007), kar je razvidno tudi iz ugotovitve 
raziskave Wagner (2005b), da imajo študenti s PP petkrat večjo verjetnost, da se 
vključijo v štiriletni študij in desetkrat večjo verjetnost, da se vključijo v dveletni študij, 
kot so jo imeli leta 1987 (Wagner, 2005b).  

V študijskem letu 2018/19 je bil v Veliki Britaniji delež študentov s PP 14,3 % (Global 
Disability Innovation Hub in Snowdon Trust, 2021). Pri študentih s PP je pogosta 
sopojavnost težav, tako je v raziskavi GDI Huba in Snowdon Trusta leta 2021 izmed 
236 študentov s PP v Veliki Britaniji kar 50 % imelo sopojavnost dveh ali več PP 
(Global Disability Innovation Hub in Snowdon Trust, 2021). Raziskava 
EUROŠTUDENT VI (Gril idr., 2018), ki je raziskovala socialne in ekonomske pogoje 
življenja študentov v Evropi, je pokazala, da ima kar 21 % vseh slovenskih študentov 
zdravstvene težave in primanjkljaje, in sicer 7 % telesne kronične bolezni, 5 % 
težave v duševnem zdravju, 1 % je gibalno oviranih, 5 % z okvaro vida ali sluha, 3 % 
je študentov z učnimi težavami ter 5 % študentov z drugimi težavami (dolgotrajne 
zdravstvene težave, funkcionalna oviranost, drugi primanjkljaji). Zaradi tega je 5 % 
študentske populacije zelo močno ovirane pri študiju (Gril idr., 2018).  

Študija o stanju ureditve posebnih skupin v visokem šolstvu (Košak Babuder idr., 
2018) je v analizo zajela 5184 študentov vseh slovenskih univerz in samostojnih 
visokošolskih zavodov, od katerih je imelo status študenta s PP 5 % vprašanih. 
Izmed 163 študentov s PP sta bila 2 % študentov s slepoto, 4 % s slabovidnostjo, 
1 % z gluhoto, 4 % z naglušnostjo, 4 % študentov z govorno-jezikovnimi motnjami, 
19 % z gibalno oviranostjo, 44 % dolgotrajno bolni, 1 % študentov z motnjami 
avtističnega spektra, 12 % študentov s čustveno in vedenjskimi motnjami ter 29 % 
študentov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). 
Raziskava je pokazala, da študenti s PP za lažje usklajevanje študijskih obveznosti 
potrebujejo posebno obravnavo in prilagojen študijski proces (Košak Babuder idr., 
2018). Da zagotovimo najbolj učinkovite prilagoditve študentom s PP, moramo 
poznati primanjkljaje in njihov vpliv na študij, zahteve študijskega programa, 
študentova močna področja in pri katerih obveznostih bo študent potreboval 
podporno tehnologijo (Vrhovski, 2007). 

Kot odgovor na povečanje števila študentov s PP je marsikatera visokošolska 
institucija razvila sistem podpore za študente s PP (Moriña, 2017a). Kljub temu pa se 
študenti s PP srečujejo z diskriminacijo in večjimi izzivi in težavami dokončati študij, 
saj so zahteve in pričakovanja pri študiju bistveno drugačna kot pri srednješolskem 
izobraževanju (Eckes in Ochoa, 2005; Moriña, 2017a; Wagner idr., 2005a). Ni dovolj 
namreč zagotoviti le dostop do izobraževanja, ampak tudi dodatno podporo (Moriña, 
2017a). Študenti s PP se namreč srečujejo z večjo stopnjo tveganja, da ne bi 
zaključili študija, v primerjavi s študenti brez PP (Wessel idr., 2009; Quinn, 2013; 
Lombardi idr., 2016). Moriña (2017b) izpostavlja tudi pomen študija za študente s 
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PP. Študij spodbujajo, saj to predstavlja možnost za dvig kakovosti življenja oseb s 
PP in širjenje zaposlitvenih možnosti ter samostojno življenje. 

3.1. Izzivi študentov s posebnimi potrebami v visokem šolstvu 

Vključitev v visoko šolstvo za študente s PP predstavlja opolnomočenje, možnost za 
nova znanja, razvoj socialnih veščin, nabiranje izkušenj in inkluzijo v družbo (Hurst, 
1996, v Fuller idr., 2004; Moriña, 2017a). Za uspešno inkluzijo študentov s PP v 
visoko šolstvo je treba odstraniti ovire, s katerimi se srečujejo. Slednje se razlikujejo 
glede na posamezno skupino študentov s PP, se pa študenti s PP srečujejo z več 
ovirami kot študenti brez PP in lahko ne dosežejo takšnih uspehov, rezultatov kot 
študenti brez PP oz. morajo za enak rezultat vložiti bistveno več truda in časa (Fuller 
idr., 2004; Kavkler, 2008; Lombardi idr., 2016; Moriña idr., 2018; Riddell idr., 2002; 
Skinner, 2004).  

Izsledki raziskave EUROŠTUDENT VI (Gril idr., 2018) iz študijskega leta 2015/16 
kažejo, da je več kot polovica slovenskih študentov z zdravstvenimi težavami 
doživljala javno in institucionalno podporo pri študiju le delno ustrezno, nezadostno 
ali pomanjkljivo, kar je večji delež kot v mednarodnem povprečju. Več kot četrtina 
študentov z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, kar predstavlja 5 % celotne 
študentske populacije, ki je bila vključena v raziskavo, je v raziskavi 
EUROŠTUDENT VI ocenila, da jih PP (močno) ovirajo pri študiju. Študenti s PP se 
poleg običajnih izzivov, s katerimi se srečujejo vsi študenti ob prehodu v 
visokošolsko izobraževanje in med študijem (delo, denar, samostojno življenje …), v 
bistveno večji meri soočajo še z učnimi izzivi, težavami pri komunikaciji, socialnimi, 
čustvenimi izzivi in izzivi s samozagovorništvom (Gelbar idr., 2014; Gril idr., 2018; 
Nuske idr., 2019). Na izobraževalne uspehe vplivajo tako družinsko ozadje, 
socialnoekonomski status, multikulturno okolje (CERI, 2010). V raziskavi Global 
Disability Innovation Hub in Snowdon Trust (2021), izvedeni v Veliki Britaniji, so 
ugotovili, da študenti v 87 % vpliv na njihov študij najbolj pripisujejo posebnim 
potrebam, v 61 % socialnoekonomskemu statusu, v 36 % starosti in v 19 % 
nacionalnosti.  

Izzivi, s katerimi se srečujejo študenti s PP, so v prvi vrsti popolnoma “običajni” izzivi 
oz. se z njimi srečujejo tudi študenti brez PP (Madriaga idr., 2010). Študenti s PP se 
tako kot preostali študenti srečujejo z izzivi selitve, samostojnega življenja, denarja, 
akademskih zahtev in socialnih odnosov, a so le-ti izzivi pri njih še večji, pogosto pa 
pri njih pridejo do izraza še učni, študijski izzivi (Fuller idr., 2004; Kavkler, 2008; 
Lombardi idr., 2016; Riddell idr., 2002; Skinner, 2004). Poleg tega se študenti s PP 
srečajo z odgovornostjo, da si zagotovijo prilagoditve, ki jim bodo pomagale pri 
izpolnjevanju študijskih obveznosti (Getzel in Thoma, 2008).  

V nadaljevanju predstavljamo nekatere večje izzive, ki jih pri študiju doživljajo 
študenti s PP: 
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− Izbira študija 

Izziv predstavlja ustreznost oz. primernost študija za študenta s PP in njegovo 
specifiko delovanja (Košak Babuder idr., 2018). Izbira študija pomembno zaznamuje 
prihodnost posameznika, njegovo profesionalno pot in je lahko zelo pogojena s 
posameznikovimi PP (Fuller idr., 2004, Moriña idr., 2018). Raziskava v Veliki Britaniji 
je pokazala, da študenti s PP pri izbiri študija upoštevajo svoje PP (študenti z 
disleksijo tako izbirajo smeri z manj pisanja in več praktičnega dela) (Fuller idr., 
2004). Raziskava Moriñe idr. (2018) je pokazala, da so študenti v nekaterih primerih 
celo izbrali študij, ki bi jim pomagal bolje razumeti svoje PP in jim omogočil, da 
kasneje pomagajo drugim s podobnimi primanjkljaji. Raziskava je opozorila tudi na 
omejitev izbire študija zaradi PP študenta, saj so nekateri študiji enostavno 
nedostopni za študente s PP, čeprav bi si jih želeli vpisati. Študenti humanističnih 
smeri so izpostavili, da so tovrstni študij pravzaprav izbrali za hobi, da se zamotijo. 
Je pa študij za študente s PP način opolnomočenja in možnost, da jih okrepi 
osebnostno v vsakodnevnem soočanju s svojimi PP (Moriña idr., 2018).  

− Prehod 

V prvi vrsti za vse študente, sploh pa za študente s PP, večji izziv predstavlja že sam 
prehod oz. tranzicija iz srednješolskega v visokošolsko oz. univerzitetno 
izobraževanje, saj se študenti soočajo z novimi akademskimi in socialnimi 
okoliščinami in izzivi (Fricelj, 2020; Madaus, 2005; Moriña, 2017a). Proces prehoda 
je velikega pomena, saj prva izkušnja narekuje oz. lahko vpliva na celotno izkušnjo 
doživljanja študija do zaključka (Moriña, 2017a). Študenti se morajo prilagoditi na 
nov organizacijski, izobraževalni in socialni kontekst (Thomas, 2008, v Moriña, 
2017a), pri tem pa ključno vlogo igra njihovo samoodločanje in samozagovorništvo 
(Getzel in Thoma, 2008).  

Ena ključnih razlik pri prehodu je nov sistem podpore, ki se precej razlikuje od 
srednješolskega, saj je odgovornost v večji meri na študentu samem, kljub temu da 
so potrebe še vedno enake, kot so bile v srednješolskem izobraževanju, študenti pa 
ne vedo, kje in kako do podpore (Getzel in Thoma, 2008; Madaus, 2005; Moriña, 
2017a). Podpora se namreč v srednji šoli bistveno razlikuje od podpore in pomoči v 
visokošolskem okolju. V srednji šoli so profesorji in šolski svetovalni delavci ob 
opažanju težav ukrepali, pri študiju pa morajo študenti s PP za pomoč prositi sami, 
prav tako morajo sami priskrbeti potrebno dokumentacijo in dokazila za uveljavljanje 
statusa. Študenti so zdaj tudi sami odgovorni za spremljanje in preverjanje obvestil 
glede poteka študija. Razlika je tudi v razporeditvi ocenjevanj, ki so pri študiju 
navadno zgoščena v izpitnih obdobjih (Cantley idr., 2010; Evers, 2013; Eaton in 
Coull, 1998). Prehod iz srednješolskega na univerzitetno izobraževanje sta avtorja 
Getzel in Thoma (2008) poimenovala tudi kot “tranzicijski klif” (angl. transition cliff), 
ko se mnogo študentov s PP počuti ločene od ostale univerzitetne skupnosti.  

Prehod prinaša s sabo akademske in socialne izzive, novo družinsko dinamiko in 
izzive s prilagajanjem. Akademska integracija za študente s PP predstavlja izziv, saj 
lahko zaradi svojih PP težko sledijo študijskim zahtevam, posledično morajo zato 
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razkriti svoje PP profesorjem, pri čemer so v strahu, kako bodo njihove PP sprejete 
(Patrick in  Wessel, 2013).   

− Samozagovorništvo 

Prehod iz srednješolskega izobraževanja v visokošolsko oz. univerzitetno s sabo 
prinaša tudi večji pomen samozagovorništva (McCall, 2015). Študenti s PP imajo 
lahko s tem večje težave, saj je bilo na prehodnih stopnjah izobraževanja bolj 
poskrbljeno za njihove pravice oz. njihova aktivna vloga pri tem ni imela takšnega 
pomena, kot ga ima pri študiju. Tesni odnosi z družinskimi člani lahko pomagajo pri 
soočanju z izzivi, prav tako lahko v literaturi zasledimo, da so družinski člani lahko 
tudi zagovorniki študentov s PP. Aktivna vloga staršev na prehodnih stopnjah 
izobraževanja lahko študentom predstavlja izziv na študiju prevzeti bolj samostojno 
vlogo pri samozagovorništvu (Patrick in Wessel, 2013; Tedla, 2017). Študenti s PP 
imajo težave z učinkovitim samozagovorništvom tudi zato, ker je zanj potrebno dobro 
poznavanje svojih PP, študenti pa najpogosteje ne razumejo, kako njihove PP 
vplivajo na učenje in študij (Getzel in McManus, 2005, v Tedla, 2017).  

− Dostopnost 

Študenti s PP se soočajo s težavami z dostopnostjo, tako arhitekturno kot tudi z 
dostopnostjo do informacij, nedostopno tehnologijo (Claiborne idr., 2011; Moriña, 
2017a). Težave z dostopnostjo izpostavlja tudi Tedla (2017), in sicer se študenti 
lahko srečajo s pomanjkanjem ustreznih izobraževalnih materialov, nedostopnostjo 
nujnih storitev, kot so knjižnica, toaleta, študentske sobe, predavalnice. Na 
dostopnost tudi vpliva ozaveščenost univerzitetne skupnosti in pripravljenosti nuditi 
dostopno inkluzivno okolje (Tedla, 2017). Zabeli idr. (2021) opozarjajo na fizične oz. 
arhitekturne ovire, ki onemogočajo vključenost študentov s PP v študijski proces, in 
neprilagojen javni promet, ki onemogoči dostop do visokošolske institucije. 

−  Administrativni izzivi 

Administracija in birokratski izzivi pogosto predstavljajo izziv študentom s PP že ob 
vstopu na študij; od postopka prijave in vpisa, zagotavljanja štipendij, stanovanja, 
podporne tehnologije … Študenti v Veliki Britaniji so administrativne naloge označili 
kot vzrok za zmanjšano učno učinkovitost, študijsko uspešnost in možnost 
udejstvovanja v obštudijskih aktivnostih. 43 % vprašanih študentov raziskave v Veliki 
Britaniji je namreč izrazilo, da za administracijo porabijo več časa, kot so pričakovali 
(Global Disability Innovation Hub in Snowdon Trust, 2021). Študenti s PP tudi 
menijo, da so posledično dodatno obremenjeni v primerjavi s študenti brez PP 
(Langørgen in Magnus, 2018). 

– Informativni izzivi 

Študenti s PP se pogosto soočajo z nerazumevanjem, kako si zagotoviti prilagoditve, 
in nevednostjo, kje poiskati informacije in pri kom dobiti pomoč (Langørgen in 
Magnus, 2018; Wagner idr., 2005a).  
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Fuller idr. (2004) poročajo o študentih s PP, ki se soočajo z izzivom, kateri študij 
sploh izbrati, saj ne dobijo zadostnih informacij, kako bodo lahko na 
fakulteti/akademiji zagotavljali prilagoditve oz. zadostili njihovim PP. Problem pretoka 
informacij že pred vpisom na fakulteto oz. akademijo in nujnost seznanjanja 
kandidatov za vpis z možnostjo uveljavljanja statusa študenta s PP v 
prijavno-vpisnem postopku je izpostavila tudi študija o stanju ureditve posebnih 
skupin študentov v visokem šolstvu (Košak Babuder idr., 2018).  

Otežen je dostop do informacij, namenjenih za študente s PP. Primanjkuje tudi 
osebja, ki bi študentom s PP lahko nudilo podporo (Košak Babuder idr., 2018). 
Študija Košak Babuder idr. (2018) poroča, da 35 % študentov s posebnim statusom 
ne ve, katere službe so pristojne za obravnavo in pridobitev posebnega statusa. 
Večina (82 %) pa jih je seznanjenih s postopkom pridobitve statusa, 75 % študentov 
pa tudi s pravilniki, ki določajo njihove pravice in dolžnosti.  

− Stigma, nerazumevanje in nezaupljivost 

Ovira za uspešen študij je lahko tudi oznaka študenta s PP. Avtorja Booth in 
Ainscow (2002) namreč opozarjata, da lahko tovrstne oznake vodijo do znižanih 
pričakovanj, tako študenti s PP kot tudi visokošolski učitelji pa se tako soočajo s 
strahom pred zniževanjem akademskih standardov in negotovostjo (Rebolj, 2014). 
Kombinacija napačnih predstav in stigme lahko povzročita strah in nerazumevanje, 
posledica česar je označevanje študentov s PP kot lenih ali nekooperativnih (Rebolj, 
2014, str. 46). Moriña (2017a) je tako negativna stališča visokošolskih učiteljev do 
študentov s PP opredelila kot eno izmed največjih ovir pri študiju za te študente. 
Visokošolski učitelji so bolj skeptični in nezaupljivi do študentov z nevidnimi 
primanjkljaji (npr. primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ADHD, motnje 
avtističnega spektra), saj njihove težave prej pripišejo nepripravljenosti in 
neorganiziranosti. Pogosta so tudi stališča, da želijo takšni študenti goljufati sistem in 
da so njihove potrebe po prilagoditvah manjše kot potrebe tistih z vidnimi 
primanjkljaji (npr. gibalno ovirani) (Jensen idr., 2004). Pogosti izzivi in strahovi 
študentov s PP so ignoranca, dvom v PP, nerazumevanje s strani pedagoških 
delavcev in nepripravljenost zagotavljanja ustreznih prilagoditev, v nesprejemajočem 
okolju pa je težje razkriti svoje PP (Fuller idr., 2004; Langørgen in Magnus, 2018; 
Moriña, 2017a). 

Študenti s PP se lahko srečujejo s stigmatizacijo in predsodki tudi s strani drugih 
študentov, ne le s strani visokošolskih učiteljev. Študenti s PP se tako lahko bojijo 
zaprositi in uporabljati prilagoditve v strahu, kaj bodo na to rekli ostali študenti 
(McCall, 2015; Patrick in Wessel, 2013). Študija o stanju ureditve posebnih skupin 
študentov v visokem šolstvu (Košak Babuder idr., 2018) je med drugim preučevala 
stališča študentov do študentov s posebnim statusom. Rezultati so pokazali, da 
imajo študenti brez posebnega statusa v povprečju najmanj pozitivna stališča v 
primerjavi s študenti s statusom in študenti, ki statusa nimajo, ampak menijo, da bi 
ga potrebovali. Se pa študenti s PP čutijo socialno vključene, 90 % jih namreč meni, 
da so ustrezno vključeni (Košak Babuder idr., 2018). Dobri odnosi igrajo tudi ključno 
vlogo pri učnem in akademskem napredku, slabi pa lahko vodijo do slabe 
samopodobe in omejenega napredka (Gibson, 2012). Študenti s PP si prav tako kot 
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vsi ostali študenti želijo, da bi bili uspešni pri študiju, pri čemer pa se morajo soočati 
z dodatnim stresom zaradi morebitnih predsodkov profesorjev in preostalih 
študentov (Patrick in Wessel, 2013). 

− Stališča visokošolskih učiteljev in pripravljenost zagotavljati prilagoditve 

Uspeh študenta s PP pri študiju je pogojen tudi s pripravljenostjo pedagoških 
delavcev zagotavljati prilagoditve in njihovimi stališči do študentov s PP (Lombardi in 
Murray, 2011; Nelson idr., 1990; Scott in Gregg, 2000; Skinner, 2004; Vogel idr., 
2008). Študije so pokazale, da so visokošolski učitelji ključni pri pomoči študentom s 
PP (Molina idr., 2016). Pedagoški delavci so sicer pripravljeni nuditi prilagoditve, 
vendar se pri tem srečujejo z dilemami med pravicami študenta in akademskimi 
zahtevami ter pričakovanji pri določenem predmetu oz. študijskem programu ter s 
pomanjkanjem časa (Bourke idr., 2000; Jensen idr., 2004; Riddel idr., 2005).  

Raziskava avtorjev Lombardi idr. (2015) je preučevala in primerjala stališča 
visokošolskih delavcev v Španiji, Kanadi in ZDA. Ugotovili so, da so stališča do 
študentov s PP pozitivna in da so zaposleni sicer naklonjeni inkluziji in prilagajanju 
študijskega procesa, a tega potem v praksi ne udejanjajo. Na UL imajo visokošolski 
učitelji in sodelavci večinoma pozitivna stališča do različnih skupin študentov s PP 
ter do prilagajanja študijskega procesa, so se pa pojavila odstopanja pri stališčih do 
študentov z nevidnimi primanjkljaji, ki so bila nekoliko bolj negativna, in so rezultirala 
v nerazumevanju ali celo nepriznavanju PP, ter različna stališča med profesorji s 
humanističnih in družboslovnih ter umetniških članic UL, ki so imeli bolj pozitivna 
stališča v primerjavi s profesorji z naravoslovnih in tehnično usmerjenih članic UL 
(Jakšić Ivačič, 2021).  

− Pedagoški proces in študijske obveznosti 

Študenti se morajo ob vstopu na študij soočiti s čisto drugačnim pedagoškim 
pristopom kot na prehodnih stopnjah izobraževanja (Moriña idr., 2018). V praksi je 
še vedno prisotno nepoznavanje področja vključevanja in dela s študenti s PP, 
visokošolski učitelji pa so premalo seznanjeni s tem, kdo ima status študenta s PP in 
kakšne prilagoditve potrebuje. Nekateri študenti s PP ne morejo opraviti študijskih 
obveznosti zaradi neustrezne opreme, študenti pa še vedno lahko naletijo na 
negativen odziv pri prošnji za prilagoditve, kljub razumevanju njihovih potreb, saj 
lahko prilagoditve zahtevajo večje spremembe pri določenem predmetu (Košak 
Babuder idr., 2018; Rebolj, 2014). Študenti morajo sami prevzeti nadzor nad 
beleženjem svojih obveznosti, saj profesorji ne preverijo, ali so delo opravili, ali česa 
ne razumejo in ne opozarjajo na neopravljene obveznosti (Cantley idr., 2010; Eaton 
in Coull, 1998; Evers, 2013), kar od študentov zahteva veliko mero samoregulacije 
študija, pri čemer pa imajo študenti s PP lahko veliko težav. 

Izziv študentom s PP predstavlja tudi pisanje zapiskov zaradi prehitrega govorjenja 
predavateljev, prehitrega menjavanja drsnic na predstavitvi, branje, ocenjevanje … 
Za mnogo študentov je izziv tudi hkratno poslušanje predavatelja in pisanje 
zapiskov, saj ne vedo, na kaj se bolj osredotočiti, kar se lahko odraža v skromnih 
zapiskih. Pogosto so lahko tudi vnaprej podani zapiski s strani profesorja 
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neprilagojeni (premajhna velikost pisave, neberljiva pisava …). Soočajo se lahko tudi 
s težavami pri sodelovanju pri študijskem procesu, saj je tempo dogajanja zanje 
prehiter in ne zmorejo pravočasno zbrati svojih misli (Fuller idr., 2004, Holzberg in 
Ferraro, 2021). Izziv predstavlja tudi ocenjevanje, zato Fuller idr. (2004) poročajo 
tudi o tem, da so si študenti s PP izbirali študij glede na prevladujoč način 
ocenjevanja. Pri opravljanju študijskih obveznostih jih tako lahko ovirajo lastni 
primanjkljaji in strah ter anksioznost že za pripravo na izpit (branje velike količine 
študijskega gradiva, utrujenost zaradi PP …)  

− Razumevanje in razkrivanje lastnih posebnih potreb 

Da si študenti s PP zagotovijo status in prilagoditve, se morajo vsaj v manjši meri 
pogovoriti o svojih PP in jih razkriti. Da to storijo, pa morajo svoje PP dobro poznati 
in razumeti, kako vplivajo nanje in na njihovo učenje ter študij (Getzel in Thoma, 
2008). Izziv predstavlja tudi samo razkritje PP, saj nekateri ne želijo razkriti svojih 
primanjkljajev, nekateri si želijo na tej stopnji šolanja biti brez oznake, nalepke PP, 
saj se bojijo stigme in neenakovredne obravnave, nekateri pa menijo, da prilagoditev 
ne potrebujejo, dokler se potem pri študiju ne pojavijo težave (Claiborne idr., 2011; 
Getzel in Thoma, 2008; Goode, 2007; Lynch in Gussel, 1996; Magnus in Tøssebro, 
2014; Moriña idr., 2018). 

Pogosto študenti niso pripravljeni na razkrivanje PP oz. celo menijo, da ob vstopu v 
visoko šolstvo PP nimajo več (Wagner idr., 2005a). Za razkrivanje pa je ključno, da 
študent sploh razume, kako PP vplivajo nanj, na njegov študij in učenje. Pogosto se 
izkaže, da študenti s PP slednjega ne razumejo (Getzel in Briel, 2006, v Getzel in 
Thoma, 2008; Getzel in McManus, 2005, v Getzel in Thoma, 2008). Študijsko okolje 
se namreč močno razlikuje od srednješolskega, zato študenti s PP ne vedo, na 
kakšne izzive bodo naleteli in je posledično na začetku težko prositi za prilagoditve 
(Langørgen in Magnus, 2018). 

Pripravljenost študenta, da bi razkril svoje PP, je odvisna tudi od specifike PP, od 
vidnih oz. nevidnih primanjkljajev, ki jih študent s PP ima. Študenti z nevidnimi 
primanjkljaji menijo, da bi jih tovrstne PP negativno zaznamovale pri študiju in se 
čutijo bolj dolžne opravičevati svoje PP, saj pedagoško osebje in drugi študenti 
pogosteje dvomijo v resničnost težav, če slednje niso vidne navzven. Pogosto 
morajo svoje PP upravičevati še z dodatnimi dokazili, kar je zanje še dodatno 
čustveno stresno (Gibson, 2012; Moriña, 2017b). Tako mnogi študenti z nevidnimi 
PP raje ne razkrijejo svojih težav oz. jih razkrijejo svojemu najbližjemu krogu 
prijateljev ali ko je to res nujno potrebno, saj si želijo ostati “normalni” (Moriña, 
2017a; Moriña idr., 2018; Riddell idr., 2004).  

Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu (Košak 
Babuder idr., 2018) je izpostavila študente, ki imajo PP, a ob vpisu in kasneje ne 
uveljavljajo statusa, dokler jih soočanje z neuspešnostjo in težavami v to ne prisili. 
Pogosto se namreč težave ne pojavijo ob prehodu na študij, ampak primanjkljaji 
pridejo do izraza kasneje (Moriña idr., 2018). Od 279 študentov s posebnim 
statusom, ki so sodelovali v študiji o stanju ureditve posebnih skupin študentov v 
visokem šolstvu (Košak Babuder idr., 2018), jih je 78 % takoj oddalo vlogo za 
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pridobitev statusa študenta s PP, 2 % vloge nista oddala, čeprav sta status 
uveljavljala pri vpisu, 6 % vloge ni oddalo, ker so menili, da bodo zmogli opravljati 
študijske obveznosti brez prilagoditev, 13 % pa statusa po njihovem mnenju niso več 
potrebovali. Študija je ugotovila, da se je potreba po posebnem statusu pokazala 
šele kasneje, skozi čas (Košak Babuder idr., 2018). Podobno je ugotovila tudi 
raziskava v Virginiji (Getzel in Thoma, 2008) – mnogi študenti so se za razkritje PP 
ter iskanje pomoči in prilagoditev odločili šele po prvotnem neuspehu.   

− Komuniciranje s profesorji  

Učinkovitost komunikacije s fakulteto/akademijo, zaposlenimi in tudi študijskimi 
kolegi neposredno vpliva na študentovo uspešnost. Komunikacijo pa lahko otežuje 
tudi stigma PP, ki je marsikje še prisotna (DO-IT, 2012). Pomemben vidik 
komunikacije je poleg pisne in verbalne komunikacije tudi socialna komunikacija 
(Iksan idr., 2012). Študenti s PP se lahko z izzivi soočajo na vseh ravneh 
komunikacije, odvisno tudi od posameznih PP. Pričakovano je lahko, da bodo 
študenti z govorno-jezikovnimi težavami, gluhoto in naglušnostjo, PPPU imeli večje 
izzive pri komunikaciji, prav tako imajo lahko težave študenti z duševnimi stiskami 
(anksioznost) (DO-IT, 2012). Študenti s PP pogosto tudi niso vajeni neposredne 
komunikacije s profesorji glede svojih potreb in prilagoditev, saj so na predhodnih 
stopnjah izobraževanja pogosto o tem s profesorji komunicirali starši (Evers, 2013). 
Študenti morajo tudi vedeti, kako, komu in kdaj razkriti svoje PP, kar predstavlja 
dodaten izziv (Fricelj, 2020).  

− Nedokončanje študija 

V visokem šolstvu je še vedno prisoten upad študentov s PP, ki uspešno zaključijo 
študij, saj so se primorani v primerjavi s študenti brez PP prilagoditi na povsem nove 
izzive, ki jih prinaša študij, pri soočanju s študijskimi izzivi pa študenti s PP porabijo 
tudi več truda in časa kot študenti brez PP (Berggren idr., 2016; Gavira in Moriña, 
2015; Gil, 2007). Študenti s PP se tudi večinoma ne čutijo pripravljene za študij, pred 
večji izziv jih postavlja povečana zahtevnost predavanj in zahtev ter tudi sam način 
iskanja in zagotavljanja prilagoditev (McCall, 2015). 

− Finančni izzivi 

Študenti s PP so pogosto soočajo s finančno stisko in socialno ogroženostjo, saj 
pogosto posvečajo ves svoj čas študiju in posledično ne morejo opravljati 
študentskega dela  (Holzberg in Ferrarro, 2021; Košak Babuder idr., 2018). 
Raziskava Global Disability Innovation Hub in Snowdon Trust v Veliki Britaniji leta 
2021 je pokazala, da se 87 % vprašanih študentov s PP srečuje z večjimi finančnimi 
izzivi kot pa študenti brez PP. Študenti s PP so tudi v 41 % poročali o tem, da 
potrebujejo dodatno finančno podporo, kar je posledica dodatnih stroškov zaradi PP 
(oprema, prilagojene nastanitve …), 44 % študentov s PP pa si je želelo bolj 
dostopne načine financiranja študija za študente s PP (Global Disability Innovation 
Hub in Snowdon Trust, 2021).  
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− Stanovanjski izzivi 

Študenti s PP se soočajo s povečano stanovanjsko problematiko in dodatnimi stroški 
zaradi zahtev po prilagojenih nastanitvah (mobilnost, bližina fakultete, specifična 
oprema, dodatna soba za osebnega asistenta …). Odločitev, kje živeti, lahko močno 
vpliva na študijsko izkušnjo študenta s PP. Študenti s PP izražajo tudi 
nezadovoljstvo glede omejene izbire in dodatnih stroškov zaradi specifike bivanja v 
primerjavi s študenti brez PP (Getzel in Thoma, 2008; Global Disability Innovation 
Hub in Snowdon Trust, 2021) 

− Obštudijsko življenje 

Študenti s PP se lahko soočajo z ovirami pri vključitvi v socialne kroge, tako študenti 
s senzornimi ovirami poročajo o pomanjkanju dostopnih informacij o družabnih 
dogodkih, študenti z gibalno oviranostjo pa o nedostopnih okoljih (Global Disability 
Innovation Hub in Snowdon Trust, 2021). V raziskavi  GDI Huba in Snowdon Trusta 
(2021) je 40 % študentov s PP menilo, da je njihovo vključevanje v družbo in 
obštudijske aktivnosti omejeno zaradi PP, 30 % pa se jih je želelo vključiti v družbo, 
ampak so čutili nedostopnost. 

− Samostojnost, organizacija in upravljanje s časom 

Študenti ob vstopu na študij dobijo več svobode in priložnosti za samostojnost 
(Patrick in Wessel, 2013). Prisotnost na predavanjih ni obvezna, je pa zelo 
priporočljiva. Študent s PP mora tako razmisliti glede svojih prioritet in sam upravljati 
svoj čas ter se organizirati. Več poudarka je tudi na samostojnosti, na samostojnem 
pridobivanju gradiva in literature za študij (Cantley idr., 2010; Eaton in Coull, 1998; 
Evers, 2013). Organizacija obveznosti, organizacija časa in učne strategije so 
študentom s PP velik izziv (Aderon in Durocher, 2007).  

− Neprijetni občutki 

Prisotnost PP že sama po sebi predstavlja dodaten stres, predvsem zaradi učinka, ki 
ga PP imajo lahko na šolsko oz. akademsko uspešnost že vse od osnovne šole, 
šolska uspešnost pa je najpogostejše merilo posameznikove uspešnosti, ne glede 
na neakademske dosežke (Gans idr., 2003; Panicker in Chelliah, 2016). Tako so 
študenti s PP že od začetka šolanja deležni pritiskov, pričakovanj, nedoseganje 
slednjih in slabša učna uspešnost pa lahko negativno vplivata na njihovo 
samopodobo in študenti s PP so tako bolj nagnjeni k doživljanju čustvenih stisk (prav 
tam). Tudi Tedla (2017) izpostavi, da se študenti s PP poleg zunanjih izzivov (vezani 
na dostopnost, prilagoditve …) soočajo tudi z notranjimi izzivi, kot so nizka 
samopodoba, anksioznost in stres.  

V visokošolskem prostoru do neke mere primanjkuje ozaveščenost o PP, zato se 
študenti s PP soočajo z občutki strahu in zavrnitve (Kurth in Mellard, 2006). Študenti 
s PP se pogosto tudi ne počutijo dovolj pripravljene za študij, kar lahko vodi do 
anksioznosti in nerealnih pričakovanj (Connor, 2012).  
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− Socialni izzivi in družina 

Študenti s PP se poleg akademskih izzivov soočajo tudi s socialnimi izzivi. Sklepanje 
novih prijateljstev in občutek sprejetosti je zelo pomemben pri študiju. Študenti s PP 
pa se lahko soočajo z občutki stigmatizacije, marginalizacije zaradi svojih PP (npr. 
študenti z aspergerjevim sindromom imajo šibke socialne veščine, študenti z gibalno 
oviranostjo se lahko srečujejo z izzivi zaradi dostopnosti, morda ne morejo na vse 
lokacije, na katerih se ostali družijo …). Velik podporni dejavnik so lahko ostali 
študenti s PP, ki tvorijo socialno mrežo študenta s PP (Patrick in Wessel, 2013).  

Študenti s PP se morajo ob prehodu na študij soočiti tudi s tem, da največkrat ob 
sebi nimajo več svoje družine, ki se je v veliki meri aktivno vključevala v njihovo 
prehodno izobraževanje (Patrick in Wessel, 2013).  

3.2. Dejavniki podpore študentom s posebnimi potrebami 

Študije opisujejo več dejavnikov, ki so lahko v podporo študentom s PP, v 
visokošolskem okolju. Pomembni dejavniki so družina, prijateljstva in vrstniška 
podpora oz. skupina ljudi, ki jim daje spodbudo in pomaga pri študiju. Pomembno je 
mreženje in odnosi med študijskimi kolegi. Velik vpliv ima tudi sama organizacija 
podpore na visokošolski instituciji (npr. morebitne službe za podporo študentom s 
PP) (Lombardi idr., 2016; Moriña, 2017b; Riddell idr., 2004; Skinner, 2004).  

V literaturi (Patrick in Wessel, 2013; Stumbo idr., 2008) zasledimo omembo 
mentorstva s strani starejših študentov ali profesorjev. Tovrstni sistem podpore se je 
izkazal za ključnega pri doseganju uspeha v univerzitetnem okolju. Študenti s PP 
tako lahko s svojimi mentorji spregovorijo o prehodu na študij, študiju, informacijah 
glede fakultete/akademije, kako pristopiti do profesorjev, načinih podpore, 
samozagovorništvu … in so tako tutorja videli kot podporno osebo (Patrick in 
Wessel, 2013). Podporna oseba ni nujno tudi oseba s PP, a so študenti v raziskavi 
Patrick in Wessel (2013) poudarili, da so ustvarili močnejšo vez, če je mentor/tutor 
imel tudi sam kakšne PP, saj so imeli možnost deliti podobne izkušnje. Ustvarjanje 
tesne povezave z mentorjem je ključnega pomena, saj v nasprotnem primeru 
interakcija med študentom in mentorjem ni dolgo trajala. Študenti so podporo 
mentorja bolj potrebovali ob prehodu iz srednje šole na študij, kasneje pa je vloga 
takšnega mentorja bila manj potrebna (Patrick in Wessel, 2013).  

Študenti s PP največ pridobijo iz študijskega okolja, ki ima znanje o PP in načinu 
prilagajanja študijskega procesa (Getzel, 2008). Dejavnik podpore so tudi odnosi z 
drugimi študenti s PP. Patrick in Wessel (2013) sta ugotovila, da so študenti s PP, ki 
so se povezali z drugimi študenti s PP, lažje shajali s študijem, saj so našli skupino, 
v katero so bili sprejeti. Vidik sprejetosti pa je pomemben za študijski uspeh.  

Velik poudarek je pri soočanju z izzivi tudi na notranji moči študenta s PP in njemu 
lastnih strategijah za soočanje z izzivi in njihovim premagovanjem (Lombardi idr., 
2016; Moriña, 2017b; Riddell idr., 2004; Skinner, 2004).  
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4. Študenti s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani 

Splošna načela VIZ so glede na Belo knjigo o VIZ (Krek idr., 2011) človekove 
pravice in dolžnosti, avtonomija, pravičnost in kakovost. »Pravičnost v izobraževanju, 
ki je bistven element družbene pravičnosti, je tesno povezana z enakostjo.« (Krek 
idr., 2011, str. 14). Enake izobraževalne možnosti so tako pogoj za enake možnosti 
uspeha v življenju. Tako mora biti tudi visokošolski prostor odprt za vsakogar, ne 
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, vero, narodnost ali PP (Krek idr., 2011).  

Visokošolske institucije morajo zagotavljati dostop do študija ne glede na osebne 
okoliščine in hkrati tudi omogočiti zaključek študija, saj Zakon o visokem šolstvu 
(ZVis, 1993) opredeljuje v 7. členu pravico državljanov Republike Slovenije do 
izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. UL je najstarejša 
visokošolska institucija v Sloveniji. »Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti 
in umetnosti ter prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v 
izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z več znanstvenih oziroma umetniških 
področij ali disciplin.« (ZVis, 1993, 3. člen). Med poslanstvom in vrednotami UL so 
upoštevanje in spoštovanje človekovih pravic, enakost možnosti in solidarnost 
(Poslanstvo, vrednote in vizija Univerze v Ljubljani, b. d.). UL, ki vključuje 23 fakultet 
in 3 umetniške akademije (Članice Univerze v Ljubljani, b. d.), bi morala omogočati 
inkluzijo in enake možnosti vsem – ne le dostop do študija, ampak tudi podporo med 
študijem, da ga študenti uspešno zaključijo. Uspeh pri študiju je namreč pomemben 
za uspešen vstop v zaposlitev, finančno neodvisnost in aktivno državljanstvo (Fuller 
idr., 2004), UL pa kot največja in najboljša visokošolska in znanstveno raziskovalna 
ustanova v Republiki Sloveniji zavzema osrednje mesto in v slovenskem prostoru 
daje več kot polovico diplomantov, več kot dve tretjini magistrov in specialistov ter 
skoraj vse doktorje znanosti (Strategija UL, b. d.). 

V študijskem letu 2020/21 je bilo na UL vpisanih 40 607 študentov (Letno poročilo, 
2020). Iz Letnega poročila UL za 2020 imamo podatke o številu študentov s PP za 
pretekla študijska leta. V študijskem letu 2019/20 je bilo 489 študentov s PP (vseh 
vpisanih študentov na UL v študijskem letu 2010/20 je bilo 37 615). Študentov s PP, 
vpisanih na UL, je bilo v študijskem letu 2016/17 468, v študijskem letu 2017/18 370, 
2018/19 468, v študijskem letu 2019/20 489, v študijskem letu 2020/21 pa 606. 
(Letno poročilo, 2021). Točnih številk študentov s PP v študijskem letu 2021/22 ne 
vemo, saj se podatki še zbirajo in bodo na voljo v Letnem poročilu za leto 2022 (P. 
Pongrac, osebna komunikacija, 3. 1. 2022), a na podlagi št. študentov s PP iz 
prejšnjih študijskih let, ki se je gibalo med 300 in 500 študenti s PP (preglednica 1), 
pričakujemo podobno številko ali pa morda malenkost višjo zaradi veliko podaljšanih 
statusov v študijskem letu 2020/21 zaradi posledic epidemije COVID-19. 
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Preglednica 1 

Število študentov s statusom PP v študijskih letih od 2016/17–2019/20  

Vrsta PP 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

delna ali popolna izguba vida 23 14 17 17 29 

delna ali popolna izguba sluha 15 14 19 15 6 

dolgotrajna ali kronična bolezen 185 144 154 149 205 

gibalna oviranost 81 40 49 41 44 

govorno-jezikovne težave 25 30 17 17 24 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 46 21 23 25 40 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 93 71 110 121 146 

čustvene in vedenjske motnje / 21 56 66 81 

izredne socialne razmere / 1 / 6 9 

motnje avtističnega spektra / 6 4 9 21 

telesne poškodbe in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

/ 8 4 23 1 

Skupaj študenti s PP 468 370 468 489 606 

Letno poročilo 2021. Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in računovodsko poročilo. (29. 3. 
2022).  

Anketa za študente s PP, izvedena februarja 2021 na UL, je pokazala, da sta 
prevladujoča razloga za pridobitev statusa študenta s PP dolgotrajna ali kronična 
bolezen (40 %) in primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. težave na 
področju branja in pisanja) (38 %) (Poročila in analize, 2021).  

4.1. Politike dostopnega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani 

V nadaljevanju so predstavljeni interni dokumenti UL, ki urejajo dostopno 
izobraževanje za študente s posebnim statusom (predvsem študente s PP) na UL: 

− Statut Univerze v Ljubljani (2021)  

Kot krovni pravni dokument UL v 94. členu določa status študenta s PP, in sicer 
lahko študent pridobi poseben status ali status študenta s PP s sklepom pristojnega 
organa članice na podlagi vloge. Statut dodeli pristojnost članici, da določi način 
opravljanja študijskih obveznosti študentov s statusom. Statut opredeljuje, da lahko 
študenti s PP podaljšajo status študenta v primeru upravičenih razlogov ali če ne 
morejo zaradi svojih PP v roku opravljati obveznosti, izjemoma pa lahko tudi 
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napredujejo v višji letnik, tudi če niso opravili vseh obveznosti, če imajo za to 
upravičene razloge (Statut UL, 2021). 

− Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami (2018) 

Leta 2014 je bil na UL sprejet Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami, ki je bil 
leta 2018 posodobljen s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na Univerzi v 
Ljubljani (2018) (v nadaljevanju pravilnik) in je poleg študentov s PP vključil tudi 
druge skupine študentov s posebnimi statusi (Košak Babuder idr., 2018), med 
drugimi med študente s PP vključuje tudi študente, ki živijo v izrednih socialnih 
razmerah. Slednji sicer niso vključeni v Zakon o visokem šolstvu (Zvis-L, 2017), a 
socialna razsežnost prikrajšanega okolja vpliva tako na njihov dostop do visokega 
šolstva kot tudi na nadaljnjo udeleženost v izobraževanju ter uspešno dokončanje 
študija (Košak Babuder idr., 2018). Pravilnik ureja postopek pridobitve posebnega 
statusa študenta, pogoje za pridobitev posebnega statusa, možne načine 
prilagoditve okolja in načina izvajanja študija ter opravljanje študijskih obveznosti na 
članicah glede na pogoje izvajanja študija, koordinacijo aktivnosti za spremljanje in 
podporo študentov s posebnim statusom na UL in njenih članicah ter vodenje 
evidence in dokumentacije na članicah UL (Pravilnik o študentih s posebnim 
statusom na Univerzi v Ljubljani, 2018). 

S pridobitvijo statusa študenti pridobijo pomoč in različne prilagoditve. Po pravilniku 
(2018, 3. člen) so študenti s posebnimi potrebami “študenti, ki zaradi dolgotrajnih 
okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni, potrebujejo pomoč in prilagoditve za njihovo 
vključitev v študij in opravljanje študijskih obveznosti.” Za status študenta s PP lahko 
zaprosijo študenti (Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani, 
2018): 

– s slepoto in slabovidnostjo, 

– z gluhoto in naglušnostjo, 

– z govorno-jezikovnimi težavami, 

– z gibalno oviranostjo, 

– z dolgotrajno ali kronično boleznijo, 

– s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (težave na področju branja in 
pisanja), 

– z motnjami avtističnega spektra, 

– s telesnimi poškodbami in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo, 

– z motnjami v telesnem in duševnem zdravju, 

– s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

– v izrednih socialnih razmerah.  

Pravilnik določa prilagoditve okolja in pedagoškega dela na članicah UL, ki se delijo 
na splošne in individualne. Splošne prilagoditve študijskega okolja in pedagoškega 
dela so arhitekturna in komunikacijska dostopnost, možnost uporabe opreme in 
pripomočkov za študente s PP, prilagoditve pri izvedbi študijskega procesa in 
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dostopnost študijske literature. Individualne prilagoditve se določijo glede na potrebe 
posameznega študenta, obsegajo pa prilagoditve pri izvedbi pedagoškega in 
raziskovalnega dela (npr. uporaba posebnih pripomočkov), prilagoditve glede 
prisotnosti na predavanjih, seminarjih, vajah, prilagoditve glede študijskega gradiva 
(npr. daljši čas izposoje gradiva v knjižnici) in načina preverjanja in ocenjevanja 
znanja (npr. izredni roki, delni izpiti, podaljšanje časa) (Pravilnik o študentih s 
posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani, 2018). “Splošne in individualne 
prilagoditve se uporabljajo smiselno glede na posebne potrebe študentov ter v 
skladu s kompetencami posameznega študijskega programa, v katerega je študent 
vključen.” (Košak Babuder idr., 2018, str. 34)  

− Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v 
prijavno-sprejemnem postopku za vpis na UL (2021)  

Pravila omogočajo, da dijaki s posebnimi potrebami pri vpisu na UL uveljavljajo 
status iz srednje šole. V prijavno-sprejemnem postopku se status kandidata s 
posebnim statusom med drugimi lahko dodeli kandidatu, ki je bil usmerjen v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kandidatu z invalidnostjo, 
kronično boleznijo ali posledicami akutne bolezni. Status omogoča, da se kandidat s 
posebnimi potrebami lahko vpiše v izbrani študijski program, če izpolnjuje splošne 
pogoje za vpis in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za sprejem. 
Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu (Košak 
Babuder idr., 2018) poroča, da je v raziskavi izmed 229 študentov status pri 
prijavno-sprejemnem postopku uveljavljalo 64 % študentov, ki so imeli status v 
srednji šoli. 36 % študentov, ki so imeli v srednji šoli posebni status, slednjega niso 
uveljavljali ob vpisu.  

Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu (Košak 
Babuder idr., 2018) sicer opozarja, da pravilniki in druge informacije za študente s 
PP niso lahko dostopni. Študenti sicer postopek pridobivanja posebnega statusa v 
91 % ocenjujejo kot enostaven, večinoma pa so tudi zadovoljni s svetovalnimi 
storitvami glede statusa v referatih (Košak Babuder idr., 2018). 

4.2. Podpora študentom s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani 

UL je v Programu dela za 2022 na področju študentov s posebnim statusom 
predvidela podporo članicam UL pri vključevanju študentov s posebnim statusom v 
študijski proces, izveden bo razpis za sofinanciranje prilagoditev, ki bodo prispevale 
k lažjemu vključevanju študentov v študijski proces, organizirana bodo 
izobraževanja, webinarji in izdana gradiva na temo učinkovitega vključevanja 
študentov. UL bo tudi nudila podporo študentom s posebnim statusom pri 
vključevanju v študijski proces in na trg dela, poskrbela bo za večjo dostopnost 
informacij in storitev kariernega svetovanja (Program dela Univerze v Ljubljani za 
leto 2022). 

V nadaljevanju predstavljamo podporne storitve, ki že delujejo na ravni UL za 
študente s PP: 
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– Komisija za vprašanja študentov (od leta 2021) oz. Komisija za študente s 
posebnim statusom na UL (do leta 2021), ki spremlja področje študentov s 
posebnim statusom in določa smernice za delovanje pri delu z njimi na UL in 
njenih članicah, podaja predloge za izboljšanje pogojev študija za študente s 
posebnim statusom, načrtuje projekte … Komisija tudi upravlja s sredstvi za 
nakup pripomočkov in opreme za študente s PP, tako je leta 2020 bilo 
porabljenih 40 000 € (Letno poročilo 2020). 

– Kontaktne osebe za delo s študenti s PP, ki nudijo informacije in podporo za 
študente s PP (Kontaktne osebe na članicah UL, b. d.). 

– Karierni centri UL, ki nudijo individualno karierno svetovanje, podporo pri izbiri 
študija in ob uvajanju v študij, brezplačne delavnice (Status študenta s 
posebnimi potrebami, b. d.), izdajajo različne priročnike za študente s PP 
(Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami). Poleg podpore 
študentom Karierni centri UL nudijo podporo tudi visokošolskim učiteljem in 
drugim strokovnim delavcem na članicah UL. Tako so leta 2018 izvedli 
usposabljanja za delo s študenti s PP, ki so zajemala značilnosti posameznih 
skupin študentov s PP, njihove potrebe in prilagoditve, izdan pa je bil tudi 
priročnik za visokošolske učitelje o poučevanju študentov s posebnimi 
potrebami. Karierni centri UL na področju podpore študentom s PP sodelujejo 
tudi z zunanjimi strokovnjaki in organizacijami (npr. Prehod mladih). 

– Tutorstvo vključuje tutorje učitelje in tutorje študente, ki nudijo vse potrebne 
informacije in pomoč študentom s PP pri prilagajanju in vključevanju v 
študijsko življenje in delo. Tutorstvo je individualno pogojeno glede na PP 
študenta, tutor pa študentu individualno pomaga in svetuje, opozarja na 
različne načine učenja, spodbuja študenta k samostojnemu iskanju informacij, 
vključevanju v druge dejavnosti ... (Študentsko tutorstvo za študente s 
posebnimi potrebami, b. d.). Število študentskih tutorjev za študente s PP je v 
študijskem letu 2019/20 bilo 25, skupaj so opravili 632 ur tutorskega dela. Za 
študente s PP je v študijskem letu 2019/20 bilo tutorjev 61 visokošolskih 
učiteljev, ki so opravili 636 tutorskih ur (Letno poročilo 2020). 

– Psihosocialna svetovalnica je namenjena vsem študentom (in tudi 
zaposlenim) na UL, ki se soočajo s stiskami ali neprijetnimi občutki ob študiju 
ali izven študijskih obveznosti. V letu 2020 je bilo izvedenih 350 obravnav 
(Letno poročilo 2020). 
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C Empirični del 

1. Opredelitev raziskovalnega problema 

V visokem šolstvu so čedalje bolj zastopane skupine študentov s PP, saj je vedno 
večji poudarek na inkluziji in spoštovanju različnosti (Košak Babuder idr., 2018). 
Raziskava EUROŠTUDENT VI (Gril idr., 2018) v Sloveniji je pokazala, da ima kar 
21 % vseh študentov zdravstvene težave in primanjkljaje, in sicer 7 % telesne 
kronične bolezni, 5 % težave v duševnem zdravju, 1 % je gibalno oviranih, 5 % z 
okvaro vida ali sluha, 3 % je študentov z učnimi težavami ter 5 % študentov z 
drugimi težavami (dolgotrajne zdravstvene težave, funkcionalna oviranost, drugi 
primanjkljaji). Anketa za študente s PP, izvedena februarja 2021 na Univerzi v 
Ljubljani, je pokazala, da sta prevladujoča razloga za pridobitev statusa študenta s 
PP dolgotrajna ali kronična bolezen (40 %) in primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja (težave na področju branja in pisanja) (38 %) (Poročila in analize, 2021).  

Študenti s PP potrebujejo za uspešno opravljanje študijskih obveznosti posebno 
obravnavo in prilagojen študijski proces, kar je urejeno s Pravilnikom o študentih s 
posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (2018), a je leta 2018 po raziskavi 
EUROŠTUDENT VI (Gril idr., 2018) več kot polovica slovenskih študentov z 
zdravstvenimi težavami doživljala javno in institucionalno podporo pri študiju le delno 
ustrezno, nezadostno ali pomanjkljivo, kar je večji delež kot v mednarodnem 
povprečju. Študenti s PP se poleg običajnih izzivov, s katerimi se srečujejo vsi 
študenti ob prehodu v visokošolsko izobraževanje in med študijem (delo, denar, 
samostojno življenje …), v bistveno večji meri soočajo še z učnimi izzivi. Slednji 
pridejo še bolj v ospredje, saj študenti s PP vstopijo v okolje, v katerem morajo v prvi 
vrsti sami poskrbeti zase in si zagotoviti pomoč ter podporo, pri čemer se študenti 
med seboj močno razlikujejo v pripravljenosti iskanja podpore (Fuller idr., 2004). 
Iskanje podpore je odvisno od samozagovorniških veščin študenta, ki so ključne za 
akademski uspeh študenta, saj mora študent za prilagoditve vsaj enkrat med 
študijem uporabiti samozagovorništvo (Kimball idr., 2016). Namen magistrskega dela 
je preučiti izzive, s katerimi se srečujejo študenti s PP v slovenskem visokošolskem 
prostoru, ter vlogo samozagovorništva pri zagotavljanju pomoči in akademski 
uspešnosti. 
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2. Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja  

Cilj raziskave je ugotoviti, s kakšnimi študijskimi izzivi se srečujejo študenti v 
slovenskem visokošolskem prostoru in kakšno vlogo ima samozagovorništvo pri 
soočanju s študijskimi izzivi, iskanju pomoči in podpore v univerzitetnem okolju ter 
študijski uspešnosti. 

Na podlagi strokovne literature in raziskav s področja preučevane tematike smo 
postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: S kakšnimi izzivi se v visokem šolstvu srečujejo študenti s PP pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti? 

RV 2: Kako se študijski izzivi razlikujejo glede na spol, letnik, program študija, 
vrsto PP študentov in obdobje pridobitve posebnega statusa (osnovna šola, 
srednja šola, univerza)? 

RV 3: Kako dobro študenti s PP poznajo svoje primanjkljaje oz. PP in podporo 
ter prilagoditve, ki so jim na voljo in jih potrebujejo pri študiju? 

RV 4: Kakšne podpore si želijo študenti s PP pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti? 

RV 5: Kako dobro imajo študenti s PP razvite samozagovorniške veščine? 
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3. Metode dela in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
raziskovanja ter kvantitativen in kvalitativen raziskovalni pristop. Za pridobivanje 
podatkov smo uporabili elektronski anketni vprašalnik 1ka, ki smo ga posredovali 
referatom članic UL in pooblaščenim osebam za študente s posebnim statusom na 
UL s prošnjo, da ga posredujejo študentom s PP. Podatke smo zbirali od 22. 9. 2021 
do 22. 12. 2021.  

3.1. Opis vzorca 

V namenski vzorec so bili vključeni študenti s statusom študenta s PP na vseh 
članicah UL v študijskem letu 2021/22. V raziskavi je sodelovalo 123 študentov s PP, 
ki so ustrezno izpolnili anketni vprašalnik, kar predstavlja približno četrtino vseh 
vpisanih študentov s PP na UL glede na statistiko prejšnjih let (glej preglednico 1). 
Manjkajoče podatke smo v programu SPSS označili kot manjkajoče vrednosti. 

3.1.1. Struktura vzorca glede na spol in letnik študija 

Med udeleženci je bilo 83 žensk (67,5 %) in 37 moških (30,1 %); 3 osebe (2,4 %) 
svoj spol opredeljujejo drugače.  

Med sodelujočimi študenti, ki so označili letnik študija (n = 122) je 91 (74,6 %) 
študentov obiskovalo 1. stopnjo, 25 (20,5 %) 2. stopnjo in 6 (4,9 %) 3. stopnjo. V 
preglednici 2 je prikazano število udeležencev glede na letnik. 

Preglednica 2 
Frekvenčna in strukturna preglednica vzorca po letnikih 

Letnik f f % 

1. letnik 1. stopnja 23 18,9 

2. letnik 1. stopnja 26 21,3 

3. letnik 1. stopnja 26 21,3 

4. letnik 1. stopnja 6 4,9 

Dodatno leto na 1. stopnji 10 8,2 

1. letnik 2. stopnja 8 6,6 

2. letnik 2. stopnja 5 4,1 

Dodatno leto na 2. stopnji 12 9,8 

3. stopnja 6 4,9 

Skupaj 122 100,0 

Enaka deleža anketirancev (21,3 %) obiskujeta 2. letnik in 3. letnik na 1. stopnji. Prvi 
letnik na 1. stopnji obiskuje 18,9 % anketirancev, 9,8 % jih obiskuje dodatno leto na 
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2. stopnji, 8,2 % pa dodatno leto na 1. stopnji. Prvi letnik 2. stopnje obiskuje 6,6 % 
anketirancev. Enaka deleža anketirancev (4,9 %) obiskujeta 4. letnik na 1. stopnji 
oziroma 3. stopnjo. Najmanjši delež anketirancev (4,1 %) obiskuje 2. letnik 2. 
stopnje. 

3.1.2. Struktura vzorca glede na članico UL in študijski program  

Raziskava je zajela študente s PP z 19 od 26 članic UL. Akademija za glasbo in 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo v študijskem letu 2021/22 nista imeli 
vpisanih študentov s statusom študenta s PP. V raziskavo nismo mogli zajeti članic 
UL: Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta 
za šport, Medicinska fakulteta in Zdravstvena fakulteta, saj iz omenjenih članic nismo 
imeli (ustrezno) izpolnjenih vprašalnikov.  

Pri analizi rezultatov glede na študijski program smo neodvisne spremenljivke 
članice UL združili v kompozitne spremenljivke glede na usmeritev aktivnosti članice: 
humanistično usmerjene članice UL, družboslovno in umetniško usmerjene članice 
UL ter naravoslovno in tehniško usmerjene članice UL. Razdelitev članic, iz katerih 
smo imeli vprašane študente s PP, po skupinah je predstavljena v preglednici 3. 

Preglednica 3 
Skupine članic UL glede na usmeritev 

Humanistično 
usmerjene 
članice UL 

Družboslovno in 
umetniško usmerjene 

članice UL 

Naravoslovno in tehniško usmerjene 
članice UL 

– Filozofska fakulteta 

– Teološka fakulteta 

– Akademija za likovno 
umetnost in oblikovanje 

– Ekonomska fakulteta 

– Fakulteta za družbene vede 

– Fakulteta za socialno delo 

– Fakulteta za upravo 

– Pedagoška fakulteta 

– Pravna fakulteta 

– Biotehniška fakulteta 

– Fakulteta za elektrotehniko 

– Fakulteta za farmacijo 

– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

– Fakulteta za matematiko in fiziko 

– Fakulteta za pomorstvo in promet 

– Fakulteta za računalništvo in informatiko 

– Fakulteta za strojništvo 

– Naravoslovnotehniška fakulteta 

– Veterinarska fakulteta 

V preglednici 4 je prikazano število udeležencev v raziskavi glede na članico UL in 
usmeritev članice.  
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Preglednica 4 
Frekvenčna in strukturna preglednica vzorca glede na članico UL in usmeritev članice 

Usmerjenost 
članice glede na 

aktivnost 
Članica UL f f % 

Humanizem 
Filozofska fakulteta 3 2,4 

Teološka fakulteta 2 1,6 

Družboslovje in 
umetnost 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 1 0,8 

Ekonomska fakulteta 8 6,5 

Fakulteta za družbene vede 10 8,1 

Fakulteta za socialno delo 5 4,1 

Fakulteta za upravo 15 12,2 

Pedagoška fakulteta 18 14,6 

Pravna fakulteta 1 0,8 

Naravoslovje in 
tehnika 

Biotehniška fakulteta 10 8,1 

Fakulteta za elektrotehniko 1 0,8 

Fakulteta za farmacijo 9 7,3 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 3 2,4 

Fakulteta za matematiko in fiziko 3 2,4 

Fakulteta za pomorstvo in promet 1 0,8 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 13 10,6 

Fakulteta za strojništvo 5 4,1 

Naravoslovnotehniška fakulteta 8 6,5 

Veterinarska fakulteta 7 5,7 

Skupaj 123 100,0 

Iz preglednice 4 je razvidno, da največji delež sodelujočih študira na Pedagoški 
fakulteti (18 oz. 14,6 %), Fakulteti za upravo (15 oz. 12,2 %) ter Fakulteti za 
računalništvo in informatiko (13 oz. 10,6 %). Ekonomsko fakulteto obiskuje 6,5 % 
vprašanih, enak delež obiskuje tudi Naravoslovnotehniško fakulteto, 5,7 % vprašanih 
obiskuje Veterinarsko fakulteto. Enaki delež anketirancev (2,4 %) obiskuje Filozofsko 
fakulteto, Fakulteto za matematiko in fiziko ter Fakulteto za gradbeništvo in 
geodezijo. Teološko fakulteto obiskuje 1,5 % anketirancev. Najmanj vprašanih (1 oz. 
0,8 %) študira na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za 
elektrotehniko, Fakulteti za pomorstvo in promet in Pravni fakulteti.  

Iz preglednice 4 razberemo, da največ vprašanih študentov s PP študira na 
naravoslovnih in tehničnih članicah UL (60 oz. 48,8 %), najmanj pa na humanističnih 
članicah UL (5 oz. 4,1 %). Na družboslovnih in umetniških članicah UL študira 58  
vprašanih študentov s PP oz. 47,2 %, kar je prikazano tudi na sliki 1. 
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Slika 1  

Frekvenčna in strukturna porazdelitev vprašanih glede na usmerjeno aktivnost članice UL, na kateri 
študirajo 

 

3.1.3. Struktura vzorca glede na povprečno oceno 

Pri študentih od vključno 2. letnika 1. stopnje dalje nas je zanimala povprečna ocena 
zadnjega letnika študija. V preglednici 5 je prikazana razporeditev vprašanih 
študentov s PP od 2. letnika dalje glede na povprečno oceno (n = 99).  

Preglednica 5 
Frekvenčna in strukturna preglednica študentov od 2. letnika dalje glede na povprečno oceno 
zadnjega letnika študija 

Povprečna ocena f f % 

6,00–6,99 8 8,1 

7,00–7,99 32 32,3 

8,00–8,99 41 41,4 

9,00–10,00 18 18,2 

Skupaj 99 100,0 

Iz preglednice 5 je razvidno, da je največ vprašanih študentov (41 oz. 41,4 %) imelo 
v zadnjem študijskem letu povprečno oceno med 8,00 in 8,99 (dobro znanje s 
posameznimi pomanjkljivostmi (Statut UL, 2021)), najmanj (8 oz. 8,1 %) pa med 6,00 
in 6,99, ko znanje ustreza le minimalnim kriterijem (Statut UL, 2021). Vprašanih 
študentov s PP, ki imajo izjemno znanje brez napak ali z zanemarljivimi napakami 
(Statut UL, 2021) oz. povprečno oceno med 9,00 in 10,00, je 18 (18,4 %).  

naravoslovje in 
tehnika  

n = 60; 49 %

humanizem  
n = 5; 4 %

družboslovje in 
umetnost

n = 58; 47 %



33 

 

 

Študente s PP, ki obiskujejo 1. letnik študija (n = 22), smo vprašali po povprečni 
oceni zaključenega 4. letnika srednješolskega izobraževanja. Njihovi odgovori so 
prikazani v preglednici 6. 

Preglednica 6 
Frekvenčna in strukturna preglednica študentov 1. letnika glede na povprečno oceno zaključenega 
4. letnika srednješolskega izobraževanja 

Povprečna ocena f f % 

2,00–2,99 1 4,5 

3,00–3,99 5 22,7 

4,00–5,00 16 72,7 

Skupaj 22 100,0 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je največ študentov 1. letnika (16 oz. 72,7 %) imelo v 
4. letniku srednješolskega izobraževanja prav dober ali odličen uspeh oz. povprečje 
med 4,00 in 5,00. 22,7 % je imelo povprečno oceno med 3,00 in 3,99. Povprečno 
oceno pod 3,00 je imel le 1 študent s PP (4,5 %).  

3.1.4. Struktura vzorca glede na status in vrsto primanjkljajev, ovir oz. 
motenj 

Zanimalo nas je, zaradi katerih primanjkljajev, ovir oz. motenj in s tem povezanih 
posebnih potreb so vprašani študenti pridobili status študenta s PP. Študenti so imeli 
možnost označiti več odgovorov, saj gre lahko pri posamezniku za sopojavnost 
različnih primanjkljajev, ovir oz. motenj. Rezultati so prikazani v preglednici 7. 
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Preglednica 7 
Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov študentov glede na vrsto primanjkljajev, ovir oz. 
motenj 

Vrsta primanjkljajev, ovir oz. motenj  
Da Ne 

f f % f f % 

Delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

6 4,9 116 95,1 

Delna ali popolna izguba sluha (gluhi in naglušni 
študenti) 

2 1,6 120 98,4 

Govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 3 2,5 119 97,5 

Gibalna oviranost 20 16,4 102 83,6 

Dolgotrajna ali kronična bolezen 40 32,8 82 67,2 

Specifične učne težave/primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja1 

46 37,7 76 62,3 

Motnja avtističnega spektra 8 6,6 114 93,4 

Telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 2 1,6 120 98,4 

Motnje v telesnem in duševnem zdravju 19 15,6 103 84,4 

Čustvene in vedenjske motnje 22 18,0 100 82,0 

Izredne socialne razmere 3 2,5 119 97,5 

Drugo 1 0,8 121 99,2 

Izmed vseh študentov, ki so opredelili vrsto svojih primanjkljajev, ovir oz. motenj 
(n = 122), je bilo največ študentov s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju 
SUT) oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) 
(37,7 %), najmanj pa študentov, ki so svoje primanjkljaje opredelili pod drugo 
(0,8 %). 

Pri 122 sodelujočih študentih, ki so opredelili vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj 
oz.je bila najpogostejša sopojavnost več vrst primanjkljajev oz. motenj (39 oz. 
32,0 %). Za nadaljnje analize v raziskavi smo študente, ki so označili, da so status 
dobili zaradi več težav hkrati, združili v novo kategorijo (sopojavnost), saj nismo 
vedeli, katere težave in s tem PP so bolj izrazite in imajo posledično večji vpliv na 
doživljanje študija, izzive in samozagovorništvo. V preglednici 8 so prikazani deleži 
študentov glede na skupino ovir, motenj oz. primanjkljajev, zaradi katerih so pridobili 
status študenta s PP.  

 

 

 
  

 

1 Izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja se uporablja za težjo obliko specifičnih učnih 
težav 
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Preglednica 8 
Frekvenčna in strukturna preglednica vzorca glede na vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj 

Vrsta primanjkljajev, ovir oz. motenj f f % 

Sopojavnost 39 32,0 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja oz. specifične 
učne težave (težave na področju branja ali pisanja) 

32 26,2 

Dolgotrajna ali kronična bolezen 18 14,8 

Gibalna oviranost 15 12,3 

Čustvene in vedenjske motnje 5 4,1 

Motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 3,3 

Motnje avtističnega spektra 4 3,3 

Delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 1,6 

Telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 0,8 

Govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 0,8 

Drugo 1 0,8 

Izredne socialne razmere 0 0 

Delna ali popolna izguba sluha (gluhi in naglušni študenti) 0 0 

Skupaj 122 100,0 

Približno četrtina anketirancev (26,2 %) ima status samo zaradi SUT/PPPU. Samo 
zaradi dolgotrajnih ali kroničnih bolezni ima status 14,8 % anketirancev, samo zaradi 
gibalne oviranosti pa 12,3 %. Samo zaradi čustvenih in vedenjskih motenj ima status 
4,1 % anketirancev. Enaka deleža anketirancev (3,3 %) imata status samo zaradi 
motnje v duševnem in telesnem zdravju oz. samo zaradi motenj avtističnega spektra. 
Samo zaradi delne ali popolne izgube vida ima status 1,6 % anketirancev. Enaki 
deleži anketirancev (0,8 %) imajo status samo zaradi govorno-jezikovnih težav, 
telesnih poškodb in dolgotrajnejše rehabilitacije in zaradi drugih razlogov. 
Kombinacije sopojavnosti primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki jih je navedlo 39 
študentov (32,0 %), so prikazane v preglednici 9.  
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Preglednica 9 
Frekvenčna in strukturna preglednica sopojavnosti primanjkljajev, ovir oz. motenj 

Kombinacija sopojavnosti f f % 

Motnje v telesnem in duševnem zdravju ter čustveno vedenjske motnje 5 12,8 

Dolgotrajna bolezen ter čustveno vedenjske motnje  5 12,8 

Dolgotrajna bolezen ter motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 10,3 

Gibalna oviranost ter dolgotrajna bolezen 3 7,7 

Dolgotrajna bolezen ter primanjkljaji na posameznih področjih učenja/specifične 
učne težave 

3 7,7 

Slepota ali slabovidnost ter gluhota ali naglušnost  2 5,1 

Dolgotrajna bolezen, čustveno vedenjske motnje ter motnje v telesnem in 
duševnem zdravju 

1 2,6 

Dolgotrajna bolezen, govorno-jezikovne motnje in primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja/specifične učne težave 

1 2,6 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja/specifične učne težave ter izredne 
socialne razmere 

1 2,6 

Motnje v telesnem in duševnem zdravju, čustveno vedenjske motnje in 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja/specifične učne težave 

2 5,2 

Čustveno vedenjske motnje in primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja//specifične učne težave 

2 5,2 

Dolgotrajna bolezen, primanjkljaji na posameznih področjih učenja/specifične 
učne težave ter motnje v telesnem in duševnem zdravju 

1 2,6 

Gibalna oviranost in slepota ali slabovidnost 1 2,6 

Dolgotrajna bolezen in slepota ali slabovidnost 1 2,6 

Motnje avtističnega spektra ter primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja/specifične učne težave 

1 2,6 

Gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja/specifične učne težave ter motnje avtističnega spektra 

1 2,6 

Govorno-jezikovne motnje ter primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja/specifične učne težave 

1 
2,6 

Motnje v telesnem ali duševnem zdravju ter izredne socialne razmere 1 2,6 

Čustveno vedenjske motnje, izredne socialne razmere ter dolgotrajna bolezen 1 2,6 

Dolgotrajna bolezen, primanjkljaji na posameznih področjih učenja/specifične 
učne težave, motnje avtističnega spektra, motnje v telesnem in duševnem 
zdravju, čustveno vedenjske motnje 

1 2,6 

Telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija ter motnje avtističnega 
spektra 

1 2,6 

Skupaj 39 100,0 

V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko študentov s PP je imelo status učenca s PP v 
osnovni šoli oz. dijaka s PP v srednješolskem izobraževanju (oz. odločbo o 
usmeritvi). Slednje je razvidno iz slik 2 in 3. 
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Slika 2  

Frekvenčna in strukturna porazdelitev vzorca glede na odločbo v osnovni šoli 

 

Slika 3  

Frekvenčna in strukturna porazdelitev vzorca glede na odločbo v srednji šoli 

 

Izmed 122 študentov s PP, ki so odgovorili na vprašanje o tem, ali so imeli status 
učenca s PP v osnovni šoli s pridobitvijo odločbe o usmeritvi otrok s PP, jih je 49 
(40,2 %) imelo odločbo, 69 (56,6 %) je ni imelo, 4 (3,3 %) pa niso vedeli. Status 
dijaka s PP v srednji šoli, ki so ga pridobili z odločbo o usmeritvi, je izmed vprašanih 
študentov s PP (N = 123) imelo 84 študentov (68,3 %), brez statusa pa je bilo 37 
študentov (30,1 %), 2 pa nista vedela (1,6 %). Vseh 49 študentov, ki so imeli v 
osnovni šoli status učenca s PP in odločbo o usmeritvi, so ga imeli tudi v 
srednješolskem izobraževanju. Izmed 69 študentov, ki statusa učenca s PP na 

Da
n = 49; 40,2 %

Ne
n = 69; 56,6 %

Ne vem
n  = 4, 3,3 %

Da
n = 84; 68,3 %

Ne
n = 37; 30,1 %

Ne vem
n  = 2, 1,6 %
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osnovi odločbe o usmeritvi v osnovni šoli niso imeli, jih je 33 (47,8 %) le-tega imelo 
nato v srednješolskem izobraževanju.  

4. Opis instrumentarija 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili nestandardiziran anketni vprašalnik (priloga 
1), ki smo ga oblikovali za namen raziskave na podlagi strokovne literature (Fricelj, 
2020; GDI Hub in Snowdon Trust, 2021; Hall in Healey, 2004; Langørgen in Magnus, 
2018; Tedla, 2017).  

Vprašalnik je razdeljen na štiri dele. V prvem delu smo pridobivali splošne podatke 
študentov s PP, in sicer spol, letnik študija, ime članice na UL, v katero je študent 
vključen, študijski program, povprečno oceno na študiju v zadnjem letu oz. 
povprečno oceno zaključenega 4. letnika srednješolskega izobraževanja za študente 
1. letnikov, vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj in s tem povezanih PP oz. vzrok 
pridobitve statusa študenta s PP ter ali so status s PP oz. odločbo o usmeritvi imeli v 
osnovni in/ali srednji šoli. V drugem delu vprašalnika smo preverjali dejavnik, ki po 
mnenju študentov najbolj vpliva na njihovo doživljanje študija in študijski uspeh ter s 
pomočjo štiristopenjske Likertove lestvice ugotavljali izzive študentov s PP pri 
študiju. S štiristopenjsko Likertovo lestvico smo preverjali tudi občutke študentov s 
PP pri študiju in študijskih obveznostih. V tretjem delu vprašalnika nas je zanimalo 
poznavanje lastnih PP in možnosti pomoči ter podpore na UL, kar smo prav tako 
preverjali s štiristopenjsko Likertovo lestvico. Zanimalo nas je tudi, ali bi si študenti s 
PP želeli dodatno podporo pri študiju in premagovanju študijskih izzivov ter kakšna 
naj bi bila ta podpora. V četrtem delu vprašalnika smo s štiristopenjsko Likertovo 
lestvico preverjali samozagovorniške veščine študentov s PP. Pri vseh postavkah 
smo se odločili za štiristopenjsko lestvico, da bi se izognili prevelikemu številu 
odgovorov s srednjo možnostjo. Poleg štiristopenjske lestvice smo pri vsaki postavki 
pustili tudi možnost, da jo študenti dodatno obrazložijo. 

S pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa (α) smo izračunali notranjo zanesljivost 
uporabljenih štiristopenjskih lestvic, kar smo prikazali v preglednici 10. Iz preglednice 
10 je razvidno, da je zanesljivost lestvic, ki se v vprašalniku nahajajo pod 9., 10., 11., 
12. in 13. vprašanjem, dobra.  

Preglednica 10 
Cronbachov koeficient alfa (α) posameznih lestvic v vprašalniku 

Zaporedno vprašanje v vprašalniku/lestvica Št. postavk α 

9. Izzivi pri študiju 21 0,888 

10. Občutki pri študiju in študijskih obveznostih 7 0,824 

11. Poznavanje lastnih PP 11 0,722 

12. Poznavanje pomoči ter podpore na UL 6 0,768 

13. Samozagovorništvo 12 0,896 
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4.1. Opis zbiranja podatkov 

Anketni vprašalnik za študente s PP, ki smo oblikovali za namen raziskave, smo 
preko spletnega orodja 1ka posredovali referatom članic UL in pooblaščenim 
osebam za študente s posebnim statusom na članicah UL s prošnjo, da ga 
posredujejo študentom, ki imajo status študenta s PP. Vprašalnik je dosegel 496 
študentov (100 %), od tega jih je 181 začelo z izpolnjevanjem (36 %), 170 študentov 
je vprašalnik delno izpolnilo (34 %), 121 (24 %) pa v celoti. Ustrezno izpolnjenih 
vprašalnikov, ki smo jih lahko uporabili za nadaljnjo obdelavo podatkov, je bilo 123 
(25 %). Preostale smo izločili, ker niso ustrezali kriterijem za oblikovanje vzorca 
(študenti z drugih univerz, študenti z drugimi statusi in študenti, ki so že zaključili 
študij, tako niso ustrezali našemu namenskemu vzorcu). 

4.2. Opis obdelave podatkov in statistične metode 

Pridobljene podatke smo obdelali z računalniškim programom za statistično analizo 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Ključne značilnosti smo opisali z 
deskriptivno in inferenčno statistiko. Uporabljene so bile naslednje metode: 

– Opisna statistika: števila/absolutne frekvence (f); strukturni odstotki/odstotne 
frekvence (f %); aritmetična sredina (M); standardni odklon (SD). 

– Zanesljivost posameznih lestvic smo preverili s Cronbachovim koeficientom 
alfa (α) in pri tem rekodirali posamezne postavke, kjer je bilo to potrebno (6. in 
7. postavka lestvice o občutkih pri študiju). 

– Normalnost porazdelitve odgovorov smo preizkusili s pomočjo 
Kolmogorov-Smirnov preizkusa. 

– Za primerjavo povprečnih rangov med dvema neodvisnima vzorcema smo 
uporabili neparametrični Mann-Whitneyjev U-preizkus. 

– Za primerjavo povprečnih rangov med več neodvisnimi vzorci smo uporabili 
neparametrični Kruskal-Wallisov H-preizkus. 

– Za ugotavljanje povezanosti med dvema nominalnima spremenljivkama smo 

uporabili 2-preizkus. 

– Vprašanja odprtega tipa so bila analizirana po metodi kvalitativne analize – 
odprto kodiranje (Vogrinc, 2008).  

V raziskavo so bile zajete naslednje neodvisne in odvisne spremenljivke. 
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– Neodvisne spremenljivke 

Preglednica 11 
Neodvisne spremenljivke 

Št. Neodvisna 
spremenljivka 

Kategorija neodvisne spremenljivke 

1. Spol  Moški, ženski, drugo 

2. Letnik študija  1. letnik, 1. stopnja; 2. letnik, 1. stopnja; 3. letnik, 1. stopnja; 4. 
letnik, 1. stopnja; dodatno leto na 1. stopnji; 1. letnik, 2. 
stopnja; 2. letnik, 2. stopnja; dodatno leto na 2. stopnji; 3. 
stopnja 

3. Članica UL, na kateri 
študent s PP študira (26 
članic), in študijski 
program 

Akademija za glasbo; Akademija za gledališče, radio, film in 
televizijo; Akademija za likovno umetnost in oblikovanje; 
Biotehniška fakulteta; Ekonomska fakulteta; Fakulteta za 
arhitekturo; Fakulteta za družbene vede; Fakulteta za 
elektrotehniko; Fakulteta za farmacijo; Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo; Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo; Fakulteta za matematiko in fiziko; Fakulteta za 
pomorstvo in promet; Fakulteta za računalništvo in informatiko; 
Fakulteta za socialno delo; Fakulteta za šport; Fakulteta za 
strojništvo; Fakulteta za upravo; Medicinska fakulteta; 
Naravoslovnotehniška fakulteta; Pedagoška fakulteta; Pravna 
fakulteta; Teološka fakulteta; Veterinarska fakulteta, 
Zdravstvena fakulteta 

4. Povprečna ocena  Povprečna ocena na študiju v zadnjem letu (6,00–6,99;7,00–
7,99; 8,00–8,99; 9,00–10,00) oz. za študente prvega letnika 
ocena zaključenega 4. letnika srednješolskega izobraževanja 
(2,00–2,99; 3,00–3,99; 4,00–5,00) 

5. Skupina študentov s PP Delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti); 
delna ali popolna izguba sluha (gluhi in naglušni študenti); 
govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji); gibalna 
oviranost; dolgotrajna ali kronična bolezen; primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja; specifične učne težave; motnje 
avtističnega spektra; telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija; motnja v telesnem in duševnem zdravju; 
čustvene in vedenjske motnje; izredne socialne razmere; 
drugo; sopojavnost* (kategorijo smo uvedli pri analizi zaradi 
lažje obdelave podatkov, in sicer smo vanjo zajeli vse 
respondente, ki so označili, da so status študenta s PP dobili 
zaradi več težav) 

6. Odločba o usmeritvi v OŠ Da; Ne; Ne vem 

7. Odločba o usmeritvi v SŠ Da; Ne; Ne vem 

– Odvisne spremenljivke 

Dejavnik doživljanja študija in študijskega uspeha smo preverjali z zaprtim 
vprašanjem, pri katerem so imeli študenti s PP možnost izbrati med nacionalno 
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pripadnostjo, starostjo, socioekonomskim statusom (SES), PP ali zapisati kaj 
drugega.  

Izzive pri študiju smo preverjali na štiristopenjski ocenjevalni lestvici (1 – mi sploh ne 
predstavlja izziva; 2 – deloma mi predstavlja izziv; 3 – mi predstavlja izziv; 4 – mi 
predstavlja velik izziv). Lestvica je vključevala različne situacije oz. izzive, prikazane 
v preglednici 12. Poleg lestvice so lahko študenti vsak izziv tudi dodatno pojasnili.   

Preglednica 12 
Spremenljivka izzivi pri študiju 

Kratica Izziv 

I1 Postopek pridobivanja statusa študenta s posebnimi potrebami. 

I2 Razkrivanje svojih posebnih potreb. 

I3 Komuniciranje s profesorji glede prilagoditev pri študiju. 

I4 Težave oz. primanjkljaji zaradi posebnih potreb. 

I5 Stigmatizacija zaradi posebnih potreb. 

I6 Navezovanje stikov s študijskimi kolegi. 

I7 Količina študijske literature. 

I8 Spremljanje predavanj, seminarjev in vaj. 

I9 Hkratno pisanje zapiskov in poslušanje predavanj. 

I10 Neustrezen pristop poučevanja visokošolskih učiteljev. 

I11 Iskanje pomoči in podpore. 

I12 Pomanjkanje pomoči in podpore. 

I13 Organizacija študijskih obveznosti. 

I14 Iskanje informacij o pravicah. 

I15 Neustrezne prilagoditve. 

I16 Nepoznavanje posebnih potreb med visokošolskimi učitelji. 

I17 Nerazumevanje posebnih potreb s strani visokošolskih učiteljev. 

I18 Nerazumevanje posebnih potreb s strani sošolcev, študijskih kolegov. 

I19 Nepripravljenost prilagajanja študijskega procesa s strani visokošolskih učiteljev. 

I20 Iskanje ustrezne nastanitve, stanovanja, študentske sobe. 

I21 Zagotavljanje ustreznih pripomočkov v skladu s svojimi posebnimi potrebami. 

Doživljanje občutkov smo preverjali s štiristopenjsko ocenjevalno lestvico pogostosti 
doživljanja (1 – nikoli; 2 – občasno; 3 – pogosto; 4 – vedno). Občutki, ki smo jih 
preverjali, so predstavljeni v preglednici 13. Poleg lestvice je bil še prostor za 
dodatno obrazložitev, kdaj posamezni občutek študenti doživljajo. Za namen 
obdelave podatkov smo rekodirali občutke pod oznako O6 in O7. 
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Preglednica 13 
Spremenljivka občutki 

Kratica Občutek 

O1 stres 

O2 anksioznost 

O3 strah, panika 

O4 jeza 

O5 nemoč 

O6 samozavest, občutek, da znam, zmorem → nesamozavest, občutek, da ne 
znam, ne zmorem 

O7 zadovoljstvo → nezadovoljstvo 

Poznavanje lastnih PP smo preverjali na štiristopenjski ocenjevalni lestvici strinjanja 
(1 – sploh se ne strinjam; 2 – ne strinjam se; 3 – delno se strinjam; 4 – popolnoma 
se strinjam), ki je sestavljena iz enajstih trditev, predstavljenih v preglednici 14. K 
vsaki postavki so lahko študenti dopisali dodatna pojasnila. 

Preglednica 14 
Spremenljivka poznavanje PP 

Kratica Postavka 

P1 Moje posebne potrebe so vplivale na izbiro študija. 

P2 Moje posebne potrebe vplivajo na moj študij in opravljanje študijskih obveznosti. 

P3 Vem, kako moje posebne potrebe vplivajo na moj študij. 

P4 Vem, na koga se lahko obrnem, če potrebujem pomoč. 

P5 Ni me strah prositi za pomoč, če jo potrebujem. 

P6 Poznam svoja močna področja. 

P7 Sprejemam se takšnega, kot sem. 

P8 Znam izkoristiti svoje talente, da sem uspešen. 

P9 Vem, kako lahko premagam težave, ki so se pojavile zaradi posebnih potreb. 

P10 Vem, komu na akademiji/fakulteti povedati, da imam posebne potrebe. 

P11 Vem, katere prilagoditve potrebujem, da bom pri študiju uspešen. 

Koriščenje možnosti podpore za študente s PP na UL smo preverjali s štiristopenjsko 
lestvico pogostosti (1 – nikoli; 2 – redko; 3 – pogosto; 4 – zelo pogosto) oz. izbiro, da 
te možnosti nimajo. Zajeli smo šest možnih oblik podpore: kontaktna oseba za 
študente s PP na fakulteti/akademiji; tutor za študente s PP; Komisija za študente s 
posebnim statusom na UL; Karierni centri UL in psihosocialna svetovalnica.  
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Željo po dodatni podpori smo preverjali z zaprtim vprašanjem (da; ne; občasno) in z 
odprtim vprašanjem za pojasnilo, kakšno podporo bi si želeli v primeru odgovorov da 
ali občasno na zaprto vprašanje. 

Samozagovorništvo smo preverjali na štiristopenjski lestvici strinjanja (1 – nikakor se 
ne strinjam; 2 – ne strinjam se; 3 – delno se strinjam; 4 – popolnoma se strinjam). 
Lestvica je vsebovala 12 trditev, predstavljenih v preglednici 15. Poleg lestvice je bila 
še možnost za dodatno pojasnilo izbire. 

Preglednica 15 
Spremenljivka samozagovorništvo 

Kratica Trditev 

S1 Znam se postaviti zase in za svoje pravice. 

S2 Vem, kaj je najboljše zame. 

S3 Odločitve o sebi sprejemam sam. 

S4 Poznam svoje pravice in dolžnosti pri študiju ter prilagoditve, ki so mi na voljo. 

S5 Uporabim vse znanje in informacije, da dosežem svoje cilje. 

S6 Glede svojih težav pri študiju zaradi svojih posebnih potreb se pogovorim s 
profesorji. 

S7 Če potrebujem pomoč pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti, jo poiščem. 

S8 Postavljam si dosegljive in stvarne cilje. 

S9 Vem, kaj naj povem pri razkritju posebnih potreb pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti. 

S10 Vem, kdaj naj razkrijem svoje posebne potrebe pri študiju. 

S11 Vem, komu povedati, da imam posebne potrebe, da si zagotovim status študenta s 
posebnimi potrebami. 

S12 Znam pristopiti do profesorja in si zagotoviti prilagoditve. 
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5. Analiza rezultatov in interpretacija 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave z interpretacijami glede na 
posamezna raziskovalna vprašanja. Znotraj vsakega raziskovalnega vprašanja smo 
preverjali, kako se izzivi pri študiju, poznavanje lastnih PP in možne podpore ter 
samozagovorniške veščine razlikujejo glede na spol, letnik študija, usmeritev 
študijskega programa oz. usmeritev članice UL glede na aktivnost, na kateri študira 
anketirani, vrsto PP, obdobje pridobitve odločbe o usmeritvi oz. statusa in povprečno 
oceno pri študiju oz. v zadnjem letniku srednje šole (za študente 1. letnikov). 

5.1. Dejavniki doživljanja študija in študijske uspešnosti 

– Dejavniki, ki po mnenju študentov s PP najbolj vplivajo na študij in študijsko 
uspešnost 

Najprej smo preverili, kateremu dejavniku, kot so nacionalna pripadnost, starost, 
socialnoekonomski status, vrsto PP idr., študenti s PP pripisujejo največji vpliv pri 
doživljanju študija in študijski uspešnosti.  

Preglednica 16 
Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki vplivajo na študij in študijsko uspešnost 

Dejavnik f f % 

Posebne potrebe 53 44,5 

Starost 24 20,2 

Drugo 24 20,2 

Socioekonomski status 18 15,1 

Nacionalna pripadnost 0 0,0 

Skupaj 119 100,0 

Največ vprašanih študentov oz. slaba polovica (44,5 %) meni, da na doživljanje 
študija in študijsko uspešnost najbolj vplivajo njihove PP. Po enaka deleža 
anketirancev (20,2 %) menita, da je to starost oziroma drugi dejavniki. 
Socioekonomski status je najbolj vpliven dejavnik po mnenju 15,1 % anketirancev, 
nihče izmed anketirancev pa ne meni, da na doživljanje študija in študijski uspeh 
najbolj vpliva nacionalna pripadnost (preglednica 16). Anketiranci, ki so odgovorili z 
drugo, so kot dejavnike navedli težave z motivacijo in koncentracijo, politična 
prepričanja, epidemijo in odnose. Strukturna porazdelitev odgovorov o dejavnikih, ki 
vplivajo na študij, je prikazana na sliki 4. 
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Slika 4 

Strukturna porazdelitev anketiranih glede na dejavnike doživljanja študija in študijske uspešnosti 

 

53 (44,5 %) vprašanih študentov je največji vpliv na doživljanje študija in študijsko 
uspešnost pripisalo svojim PP. V nadaljevanju smo preverili, kakšne PP imajo ti 
študenti. V preglednici 17 je prikazana strukturna in frekvenčna porazdelitev 
vprašanih glede na vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki najbolj vplivajo na 
doživljanje študija in študijsko uspešnost. 

Preglednica 17 
Frekvenčna in strukturna porazdelitev študentov s PP glede na vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj, ki 
najbolj vplivajo na doživljanje študija in študijsko uspešnost 

Vrste primanjkljajev, ovir oz. motenj f f % 

Sopojavljanje 19 35,8 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

14 26,4 

Gibalna oviranost 7 13,2 

Dolgotrajna ali kronična bolezen 5 9,4 

Motnje avtističnega spektra 3 5,7 

Čustvene in vedenjske motnje 2 3,8 

Motnje v telesnem in duševnem zdravju 2 3,8 

Telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 1,9 

Skupaj 53 100,0 

Starost
20,2 %

SES
15,1 %

PP
44,5 %

Drugo
20,2 %
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Izmed študentov, ki menijo, da na študij najbolj vplivajo njihove PP, je največ tistih 
študentov, pri katerih se pojavlja sopojavnost PP (19 oz. 35,8 %). Sledijo študenti s 
SUT/PPPU (14 oz. 26,4 %). Študenti najmanj povezujejo doživljanje študija in 
študijski uspeh glede na vrsto primanjkljajev, ovir oz. motenj s telesno poškodbo 
in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo (1 oz. 1,9 %). 

24 vprašanih študentov s PP (20,2 %) meni, da na njihovo doživljanje študija in 
študijsko uspešnost vpliva nekaj drugega kot PP, starost ali socioekonomski status. 
Njihovi odprti odgovori so analizirani v preglednici 18. 

Preglednica 18 
Frekvenčna in strukturna porazdelitev drugih odgovorov študentov na dejavnike doživljanja študija in 
študijskega uspeha 

Kategorija Primeri f f % 

Osebnostne lastnosti 

»Moja disciplina pri opravljanju svojih 
obveznosti, prisotnosti itd.« 

»Moja volja in odločnost« 

5 19,2 

Motivacija 

»Upad motivacije zaradi omenjenih težav.« 

»Pri določenem predmetu še najbolj vpliva moje 
zanimanje za ta predmet.« 

4 15,4 

Nezbranost »Težave s koncentracijo.« 3 11,5 

Želja po znanju 

»Lastna zvedavost« 

»Da pridobim znanje in veščine, s katerimi se 
bom dotaknila ljudi, jim dala nekaj za misliti kot 
tudi nekaj za vedeti.« 

3 11,5 

Odnosi med kolegi in profesorji »Povezanost s kolegi, sošolci na faksu.« 3 11,5 

Intelektualne sposobnosti 
»Pametnost.« 

»Pamet.« 
2 7,7 

Kombinacija več dejavnikov 

»Vsestranske razmere in pogoji.« 

»Vse našteto se med seboj prepleta v mojem 
primeru.« 

2 7,7 

Politična usmerjenost »Politična usmerjenost.« 1 3,8 

Študij na daljavo 
»Covid – težje je biti zbran prek Zooma, večji 
stres zaradi težav s tehnologijo.« 

1 3,8 

Skupaj 24 100,0 

Najpogostejši odgovor v zvezi z drugimi dejavniki, ki vplivajo na doživljanje študija in 
študijski uspeh, so osebnostne lastnosti (19,2 %), najredkejši odgovor pa politična 
usmerjenost in študij na daljavo (3,8 %). 
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– Vpliv spola, letnika študija, usmeritve študijskega programa, vrste PP in 
odločbe o usmeritvi v predhodnih stopnjah izobraževanja na dejavnike 
doživljanja študija in študijski uspeh 

Zanimalo nas je, ali na dejavnik doživljanja študija in študijski uspeh vplivajo spol, 
letnik študija, usmeritev študijskega programa, vrsta PP in pridobljene odločbe o 
usmeritvi na predhodnih stopnjah izobraževanja. Povezanost smo preverili s 

2-preizkusom (preglednica 19). 

Preglednica 19 

2-preizkus povezanosti med dejavniki, ki najbolj vplivajo na doživljanje študija in študijski uspeh, in 
neodvisnimi spremenljivkami spol, letnik in usmeritev študijskega programa, vrsta PP ter pridobljeno 
odločbo o usmeritvi v OŠ in SŠ 

 Kateri dejavnik menite, da najbolj 
vpliva na vaše doživljanje študija 

in študijski uspeh? Skupaj 
2   

(p) 

starost SES PP drugo 

Spol 

moški 
f 7 6 16 6 35 

10,043 
(0,123) 

f % 20,0 17,1 45,7 17,1 100,0 

ženski 
f 17 12 37 15 81 

f % 21,0 14,8 45,7 18,5 100,0 

drugo 
f 0 0 0 3 3 

f % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Skupaj 
f 24 18 53 24 119 

f % 20,2 15,1 44,5 20,2 100,0 

Letnik 
študija 

1. letnik 1. stopnja 
f 4 2 12 4 22 

35,234 
(0,065) 

f % 18,2 9,1 54,5 18,2 100,0 

2. letnik 1. stopnja 
f 4 2 14 4 24 

f % 16,7 8,3 58,3 16,7 100,0 

3. letnik 1. stopnja 
f 4 5 14 3 26 

f % 15,4 19,2 53,8 11,5 100,0 

4. letnik 1. stopnja 
f 4 0 1 1 6 

f % 66,7 0,0 16,7 16,7 100,0 

dodatno leto na 1. 
stopnji 

f 4 4 0 2 10 

f % 40,0 40,0 0,0 20,0 100,0 

1. letnik 2. stopnja 
f 1 1 4 2 8 

f % 12,5 12,5 50,0 25,0 100,0 

2. letnik 2. stopnja 
f 1 0 1 2 4 

f % 25,0 0,0 25,0 50,0 100,0 

dodatno leto na 2. 
stopnji 

f 1 2 5 4 12 

f % 8,3 16,7 41,7 33,3 100,0 

3. stopnja 
f 0 2 2 2 6 

f % 0,0 33,3 33,3 33,3 100,0 

Skupaj 
f 23 18 53 24 118 

f % 19,5 15,3 44,9 20,3 100,0 

Usmeritev 
študijskega 
programa 

humanizem 
f 2 1 0 2 5 

12,591 
(0,050) 

f % 40,0 20,0 0,0 40,0 100,0 

družboslovje in 
umetnost 

f 12 4 29 13 58 

f % 20,7 6,9 50,0 22,4 100,0 

naravoslovje in 
tehnika 

f 10 13 24 9 56 

f % 17,9 23,2 42,9 16,1 100,0 

Skupaj f 24 18 53 24 119 
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 Kateri dejavnik menite, da najbolj 
vpliva na vaše doživljanje študija 

in študijski uspeh? Skupaj 
2   

(p) 

starost SES PP drugo 

f % 20,2 15,1 44,5 20,2 100,0 

PP 

delna ali popolna 
izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

f 1 0 0 1 2 

27,204 
(0,613) 

f % 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

govorno-jezikovne 
težave (težave v 
komunikaciji) 

f 1 0 0 0 1 

f % 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

gibalna oviranost 
f 4 2 7 2 15 

f % 26,7 13,3 46,7 13,3 100,0 

dolgotrajna ali 
kronična bolezen 

f 4 6 5 2 17 

f % 23,5 35,3 29,4 11,8 100,0 

SUT/PPPU 
f 7 4 12 5 28 

f % 25,0 14,3 42,9 17,9 100,0 

motnje avtističnega 
spektra 

f 0 1 3 0 4 

f % 0,0 25,0 75,0 0,0 100,0 

telesna poškodba 
in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

f 0 0 1 0 1 

f % 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

motnje v telesnem in 
duševnem zdravju 

f 0 0 2 2 4 

f % 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

čustvene in vedenjske 
motnje 

f 1 1 2 1 5 

f % 20,0 20,0 40,0 20,0 100,0 

drugo 
f 0 0 0 1 1 

f % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

sopojavljanje 
f 5 4 19 9 37 

f % 13,5 10,8 51,4 24,3 100,0 

Skupaj 
f 23 18 53 24 118 

f % 19,5 15,3 44,9 20,3 100,0 

Odločba o 
usmeritvi v 
OŠ 

da 
f 10 8 21 8 47 

4,218 
(0,647) 

f % 21,3 17,0 44,7 17,0 100,0 

ne 
f 14 10 28 15 67 

f % 20,9 14,9 41,8 22,4 100,0 

ne vem 
f 0 0 3 1 4 

f % 0,0 0,0 75,0 25,0 100,0 

Skupaj 
f 24 18 52 24 118 

f % 20,3 15,3 44,1 20,3 100,0 

Odločba o 
usmeritvi v 
SŠ 

da 
f 17 11 37 15 80 

2,860 
(0,826) 

f % 21,3 13,8 46,3 18,8 100,0 

ne 
f 7 7 15 8 37 

f % 18,9 18,9 40,5 21,6 100,0 

ne vem 
f 0 0 1 1 2 

f % 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 

Skupaj 
f 24 18 53 24 119 

f % 20,2 15,1 44,5 20,2 100,0 

2 ni statistično pomemben (p > 0,05) med dejavniki, ki najbolj vplivajo na doživljanje 
študija in študijski uspeh glede na spol, letnik študija, vrsto PP in odločbo o usmeritvi 
v osnovni ter srednji šoli, kar pomeni, da med navedenimi dejavniki in naštetimi 

neodvisnimi spremenljivkami ni statistično pomembne povezanosti. 2 je statistično 



49 

 

 

pomemben pri študijski smeri (2 = 12,591, p = 0,05), kar pomeni, da je statistično 
pomembna povezanost med dejavniki, ki najbolj vplivajo na doživljanje študija in 
študijski uspeh, ter usmeritvijo študijskega programa. Anketirancem, ki študirajo na 
humanistično usmerjenih članicah UL, so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na 
doživljanje študija in študijski uspeh, starost (40 %), drugo (40 %) in socioekonomski 
status (20 %). Večini anketirancev, ki študirajo na članicah, katerih aktivnost je 
družboslovna oz. umetniška, so najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na doživljanje 
študija in študijski uspeh, njihove PP (50 %), tako kot večini anketirancev, ki študirajo 
na naravoslovnih oz. tehničnih smereh (42,9 %). 

Da študenti s PP za uspešno opravljanje študijskih obveznosti res potrebujejo 
dodatno podporo in prilagojen študijski proces, je razvidno iz podatka, da skoraj 
polovica vprašanih (44,5 %) v naši raziskavi meni, da na doživljanje študija in 
študijski uspeh najbolj vplivajo njihove PP. Podobno je ugotovila tudi raziskava GDI 
Hub in Snowdon Trust (2021) v Veliki Britaniji, da na doživljanje študija najbolj 
vplivajo PP. Takšnega mnenja je bilo 87 % anketiranih (N = 236), kar predstavlja še 
večji delež kot v naši raziskavi. Tako v naši raziskavi kot v raziskavi GDI Hub in 
Snowdon Trust (2021) predstavljajo največji delež študentov s PP tisti študenti, pri 
katerih se pojavlja kombinacija različnih PP. Tako so tudi študenti s sopojavnostjo v 
raziskavi GDI Hub in Snowdon Trust (2021) pripisovali PP v večji meri vpliv na 
njihovo doživljanje študija in študijsko uspešnost. Zagotovo kombinacija večjega 
števila primanjkljajev, ovir oz. motenj v bistveno večji meri prispeva k izzivom, 
težavam in doživljanju študija. Poleg študentov s sopojavnostjo pa so vpliv PP na 
doživljanje študija in študijsko uspešnost v največji meri pripisovali še študenti s 
PPPU (npr. z disleksijo idr.). PPPU najbolj vplivajo na učenje študentov (Hadley, 
2017), študenti z učnimi težavami pa so zaradi svojih specifičnih primanjkljajev, ki 
najbolj vplivajo na branje in pisanje, opredeljeni kot najmanj pripravljeni na študij 
izmed vseh skupin oseb s PP (Mireles idr., 2011, v Hadley, 2017). 

61 % študentov v Veliki Britaniji (GDI Hub in Snowdon Trust, 2021) je največji vpliv 
na univerzitetno izkušnjo pripisovalo socioekonomskemu statusu, v naši raziskavi pa 
je bilo takšnih študentov 15 %. Vzrok lahko pripišemo temu, da so v naši raziskavi 
sodelovali le študenti UL, ki je javna visokošolska izobraževalna institucija, v kateri ni 
potrebno plačevati šolnine, medtem ko so v Veliki Britaniji šolnine in stroški študija 
zelo visoki.  

20,2 % vprašanih študentov v naši raziskavi kot najpomembnejši dejavnik označuje 
starost (v raziskavi GDI Hub in Snowdon Trust (2021) v Veliki Britaniji 36 %). Ker 
sami nismo pripisovali prevelikega vpliva starosti, po njej tudi nismo spraševali v 
sklopu demografskih vprašanj v vprašalniku, a glede na odgovore bi bilo zanimivo v 
prihodnjih raziskavah raziskati tudi ta vidik.   

Spodbuden je podatek, da izmed študentov s PP na UL nihče ne meni, da na njihovo 
doživljanje študija in študijsko uspešnost najbolj vpliva nacionalna pripadnost. 
Raziskava v Veliki Britaniji (GDI Hub in Snowdon Trust, 2021) je namreč pokazala, 
da 19 % študentov temu pripisuje največji vpliv. Nacionalna pripadnost v luči inkluzije 
in inkluzivnega visokega šolstva ter zagotavljanja enakosti zagotovo ne bi smela biti 
dejavnik, ki kakorkoli vpliva na študij.  
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20,2 % anketiranih pripisuje vpliv na študij in študijsko uspešnost drugim dejavnikom, 
kot so njihova lastna motivacija in želja po znanju, pozornost in koncentracija, 
politična usmerjenost, osebnostne lastnosti, intelektualne sposobnosti, odnosi na 
članici UL ... kar so v bistvu pravzaprav dejavniki, ki vplivajo na učenje vsakega 
študenta ne glede na prisotnost PP.  

Raziskava GDI Hub in Snowdon Trust (2021) je pokazala tudi velik vpliv epidemije 
COVID-19 na izzive pri študiju in posledično na doživljanje študija ter študijski uspeh, 
še zlasti za študente v rizičnih skupinah. Zato je pričakovano, da se je tudi v naši 
raziskavi epidemija pojavila kot dejavnik, ki vpliva na doživljanje študija in študijsko 
uspešnost. 

GDI Hub in Snowdon Trust (2021) sta opozorila na negativne vidike študija na 
daljavo, saj je kar 54 % študentov študij na daljavo doživelo kot negativno izkušnjo. 
Tako je tudi študent Biotehniške fakultete izpostavil težave ob študiju na daljavo, ko 
so njegove PP bile še manj upoštevane:  
 

»Prejšnje študijsko leto je bilo zame živa katastrofa. Kolaps/dodatna operacija 
iz naslova neupoštevanja PP (prekinitev prakse v juniju, poletje sem preživel 
dihajoč na škrge). Šlo je za kombinacijo dejavnikov – nerazumevanje 
profesorjev, COVID situacija (prezaposlenost, odsotnost predavanj/konzultacij 
itd.), poslabšanje zdravstvenega stanja, težave okoli mentorstva ... Še enega 
takšnega leta ne bi preživel.« 

Kljub izzivom, ki sta jih epidemija in študij na daljavo prinesla, pa raziskava GDI Hub 
in Snowdon Trust (2021) izpostavi, da je to poleg izzivov prineslo tudi veliko novih 
možnosti novih prilagoditev in fleksibilnega učenja, kar potrjuje tudi v našo raziskavo 
vključena študentka Fakultete za upravo:  

»V času študija na daljavo (zaradi epidemije) sem dobila veliko boljši vtis 
snovi na vajah, ki jih pred tem nisem mogla redno fizično obiskovati, sedaj pa 
sem jih lahko.« 

Statistično pomembna povezanost obstaja le med dejavniki, ki najbolj vplivajo na 
doživljanje študija in študijski uspeh, in usmeritvijo študijskega programa. Anketiranci 
iz naravoslovnih in tehniških članic ter družboslovnih in umetniških članic pripisujejo 
največji vpliv PP. Anketirancem, ki študirajo na humanistično usmerjenih članicah, pa 
predstavljajo najpomembnejši dejavniki, ki najbolj vplivajo na doživljanje študija in 
študijski uspeh, starost, socioekonomski status in drugo – anketiranci so navedli 
zanimanje za predmet, značaj profesorja, vztrajnost in samodisciplino pri opravljanju 
obveznosti. To ni v skladu z ugotovitvami raziskave GDI Hub in Snowdon Trust 
(2021), pri katerih se je pokazalo, da na študij po mnenju študentov najbolj vplivajo 
PP, kar potrjujejo tudi študenti nehumanističnih študijev. Vzorec študentov s 
humanističnih študijev (Teološka in Filozofska fakulteta) je bil sicer zelo majhen – le 
5 študentov s PP, medtem ko je bilo s članic z drugimi usmeritvami študijskih 
programov anketiranih 114 študentov s PP (58 iz družboslovnih članic in 56 iz 
naravoslovnih). Študent humanističnega študija (s Teološke fakultete), ki je kot 
najpomembnejši dejavnik opredelil socioekonomski status, je doktorski študent. Na 
podlagi odgovora sklepamo, da si študij financira sam. Prav tako ima status študenta 
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s PP zaradi gibalne oviranosti, za katero ne vemo, koliko ga dejansko ovira, ali gre 
za blažjo obliko gibalne oviranosti ali ne. Študentka Filozofske fakultete, ki je za 
najvplivnejši dejavnik označila pod drugo svoje zanimanje za študij in 
samodisciplino, je študentka 1. letnika, ki je torej vprašalnik izpolnjevala na začetku 
svojega študija, v začetku študijskega leta, zaradi česar še morda nima vpogleda v 
to, kako študij dejansko poteka in kako bodo nanj vplivale njene PP. Podobno 
ugotavljajo tudi tuji raziskovalci – študijsko okolje se močno razlikuje od 
srednješolskega, zato študenti s PP na začetku ne vedo, kakšni bodo izzivi 
(Langørgen in Magnus, 2018). Gre sicer za študentko s slepoto in slabovidnostjo, pri 
čemer ne vemo, za kakšno okvaro vida gre. Tudi ostali trije študenti so študenti s 
slepoto ali slabovidnostjo oz. gibalno oviranostjo in težko zaključujemo, kako njihove 
PP vplivajo nanje oz. kako izraziti so primanjkljaji. Ta vidik bi lahko preučili v 
nadaljnjih raziskavah.    

5.2. Izzivi študentov s posebnimi potrebami v visokem šolstvu  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate z interpretacijami na prvo in drugo 
raziskovalno vprašanje. 

RV 1: S kakšnimi izzivi se v visokem šolstvu srečujejo študenti s PP pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti? 

RV 2: Kako se študijski izzivi razlikujejo glede na spol, letnik, program študija, 
vrsto PP študentov in obdobje pridobitve posebnega statusa (osnovna šola, 
srednja šola, univerza)? 

– Izzivi študentov s PP pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti 

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja smo želeli ugotoviti, s kakšnimi izzivi se v 
visokem šolstvu srečujejo študenti s PP pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti. V preglednici 20 je prikazana deskriptivna statistika lestvice o izzivih pri 
študiju od postavke z najvišjo povprečno vrednostjo izbranih odgovorov do postavke 
z najnižjo povprečno vrednostjo izbranih odgovorov.  
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Preglednica 20 
Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov na lestvici izzivov pri študiju 

Izzivi pri študiju  

1 – mi 
sploh ne 

predstavlja 
izziva 

2 – deloma 
mi 

predstavlja 
izziv 

3 – mi 
predstavlja 

izziv 

4 – mi 
predstavlja 
velik izziv 

M 
SD 

I4 – Težave oz. primanjkljaji zaradi 
PP 

f 17 29 53 24 
2,68 0,944 f % 13,8 23,6 43,1 19,5 

I9 – Hkratno pisanje zapiskov in 
poslušanje predavanj 

f 30 23 28 41 
2,66 1,184 f % 24,6 18,9 23,0 33,6 

I7 – Količina študijske literature 
f 22 32 36 33 

2,65 1,063 f % 17,9 26,0 29,3 26,8 

I8 – Spremljanje predavanj, 
seminarjev in vaj 

f 22 32 45 23 
2,57 0,996 f % 18,0 26,2 36,9 18,9 

I13 – Organizacija študijskih 
obveznosti 

f 32 34 34 22 
2,38 1,063 f % 26,2 27,9 27,9 18,0 

I2 – Razkrivanje svojih PP 
f 39 31 30 22 

2,29 1,102 f % 32,0 25,4 24,6 18,0 

I3 – Komuniciranje s profesorji 
glede prilagoditev pri študiju 

f 37 35 31 17 
2,23 1,043 f % 30,8 29,2 25,8 14,2 

I11 – Iskanje pomoči in podpore 
f 35 38 37 12 

2,21 0,973 f % 28,7 31,1 30,3 9,8 

I5 – Stigmatizacija zaradi PP 
f 41 39 18 21 

2,16 1,089 f % 34,5 32,8 15,1 17,6 

I12 – Pomanjkanje pomoči in 
podpore 

f 47 34 24 18 
2,11 1,077 f % 38,2 27,6 19,5 14,6 

I10 – Neustrezen pristop 
poučevanja visokošolskih učiteljev 

f 43 45 21 11 
2,00 0,953 f % 35,8 37,5 17,5 9,2 

I17 – Nerazumevanje PP s strani 
visokošolskih učiteljev 

f 57 25 26 14 
1,98 1,072 f % 46,7 20,5 21,3 11,5 

I6 – Navezovanje stikov s 
študijskimi kolegi 

f 54 32 21 15 
1,98 1,056 f % 44,3 26,2 17,2 12,3 

I14 – Iskanje informacij o pravicah 
f 53 34 24 12 

1,96 1,011 f % 43,1 27,6 19,5 9,8 

I16 – Nepoznavanje PP med 
visokošolskimi učitelji 

f 55 30 27 9 
1,92 0,988 f % 45,5 24,8 22,3 7,4 

I18 – Nerazumevanje PP s strani 
sošolcev, študijskih kolegov 

f 57 33 23 10 
1,89 0,985 f % 46,3 26,8 18,7 8,1 

I1 – Postopek pridobivanja statusa 
študenta s PP 

f 51 43 16 10 
1,88 0,940 f % 42,5 35,8 13,3 8,3 

I15 – Neustrezne prilagoditve 
f 58 38 20 6 

1,79 0,893 f % 47,5 31,1 16,4 4,9 

I19 – Nepripravljenost prilagajanja 
študijskega procesa s strani 
visokošolskih učiteljev 

f 59 38 15 8 

1,77 0,914 f % 49,2 31,7 12,5 6,7 

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, 
stanovanja, študentske sobe 

f 79 21 12 10 
1,61 0,966 f % 64,8 17,2 9,8 8,2 

I21 – Zagotavljanje ustreznih 
pripomočkov v skladu s svojimi PP 

f 77 24 14 4 
1,54 0,831 f % 64,7 20,2 11,8 3,4 
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Iz ocen študentov, kako močan izziv jim predstavlja posamezen izziv, smo izračunali 
povprečno oceno, dodajamo pa tudi centil, ki ga zavzemajo povprečne ocene. 
Študentom s PP v povprečju predstavljajo največji izziv težave oz. primanjkljaji 
zaradi PP (M = 2,68; SD = 0,944). Povprečna vrednost je M = 2,68 in zavzema 
vrednost 67. centila (13,8 % študentom to ne predstavlja izziva, 23,6 % deloma 
predstavlja izziv, 43,1 % predstavlja izziv in 19,5 % vprašanim predstavlja velik 
izziv).  

Prav tako anketirancem v povprečju predstavlja izziv sočasno pisanje zapiskov in 
poslušanje predavanj (M = 2,66; SD = 1,184; 66. centil), količina študijske literature 
(M = 2,65; SD = 1,063; 66. centil) ter spremljanje predavanj, seminarjev in vaj (M = 
2,57; SD = 0,996; 64. centil). Glede na skupno povprečno oceno anketirancem 
predstavlja nekoliko manjši izziv organizacija študijskih obveznosti (M = 2,38; SD = 
1,063; 60. centil) kot tudi razkrivanje svojih PP (M = 2,29; SD = 1,102; 57. centil), 
komuniciranje s profesorji glede prilagoditev pri študiju (M = 2,23; SD = 1,043; 56. 
centil), iskanje pomoči in podpore (M = 2,21; SD = 0,973; 55. centil). Nekoliko manjši 
izziv glede na skupno povprečno oceno anketirancem predstavlja izziv stigmatizacija 
zaradi PP (M = 2,16; SD = 1,089; 54. centil), pomanjkanje pomoči in podpore 
(M = 2,11; SD = 1,077; 52. centil), neustrezen pristop poučevanja visokošolskih 
učiteljev (M = 2,00; SD = 0,953; 50. centil), navezovanje stikov s študijskimi kolegi 
(M = 1,98; SD = 1,056; 50. centil) in nerazumevanje potreb s strani visokošolskih 
učiteljev (M = 1,98; SD = 1,072; 50. centil). Glede pa skupno povprečno oceno pa 
anketiranim študentom predstavlja najmanjši izziv iskanje informacij o pravicah 
anketirancem (M = 1,96; SD = 1,011; 49. centil), nepoznavanje PP med 
visokošolskimi učitelji (M = 1,92; SD = 0,988; 48. centil), kot tudi s strani sošolcev, 
študijskih kolegov (M = 1,89; SD = 0,985; 47. centil), postopek pridobivanja statusa 
študenta s PP (M = 1,88; SD = 0,940; 47. centil), neustrezne prilagoditve (M = 1,79; 
SD = 0,893; 45. centil), nepripravljenost prilagajanja študijskega procesa s strani 
visokošolskih učiteljev (M = 1,77; SD = 0,914; 44. centil), iskanje ustrezne nastanitve 
(M = 1,61; SD = 0,966; 40. centil) ter zagotavljanje ustreznih pripomočkov v skladu s 
svojimi PP (M = 1,54; SD = 0,831). Slednje sploh ne predstavlja izziva 64,7 % 
študentom, deloma predstavlja izziv 20,2 %, 11,8 % predstavlja izziv in velik izziv to 
predstavlja 3,4 % vprašanim; povprečna vrednost M = 1,54 pa zavzema vrednost 
39. centila.  

– Izzivi pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti glede na spol, letnik 
študija, usmeritev študijskega programa, vrsto PP in odločbe o usmeritvi v 
predhodnih stopnjah izobraževanja ter glede na povprečno oceno v zadnjem 
letniku študija 

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako se izzivi pri študiju 
in opravljanju študijskih obveznosti razlikujejo glede na spol, letnik in usmeritev 
študijskega programa, vrsto PP, pridobljenega statusa oz. odločbe o usmeritvi v OŠ 
in SŠ ter glede na povprečno oceno v zadnjem letniku študija oz. v zadnjem letniku 
srednješolskega izobraževanja (preglednice 21–26). Na podlagi 
Kolmogorov-Smirnov preizkusa normalnosti porazdelitve (vse postavke so se 
porazdeljevale nenormalno) smo za iskanje statistično pomembnih razlik uporabili 
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neparametrična preizkusa: Mann-Whitneyev U-preizkus in Kruskal-Wallisov 
H-preizkus. Preglednice v nadaljevanju vsebujejo le postavke, pri katerih so se 
pokazale statistično pomembne razlike, preglednice z vsemi postavkami pa so v 
prilogi 2 (preglednice 62–69). 

Najprej smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik v študijskih izzivih glede 
na spol. 

Preglednica 21 
Mann-Whitneyjev U-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na spol za postavke s statistično 
pomembno razliko 

Izzivi pri študiju Spol N R U (p) 

I4 – Težave oz. primanjkljaji zaradi PP 

moški 37 50,49 
1165,0 
(0,026) 

ženski 83 64,96 

Skupaj 120  

Mann-Whitneyjev U-preizkus je statistično pomemben glede na spol pri postavki: »I4 
– Težave oz. primanjkljaji zaradi PP« (p = 0,026) – največ izzivov imajo ženske, 
najmanj pa moški. Pri ostalih postavkah ni prisotnih statistično pomembnih razlik v 
študijskih izzivih glede na spol, kar je razvidno iz rezultatov v preglednici 62, v 
prilogi 2. 

V nadaljevanju smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik v študijskih 
izzivih glede na letnik študija. 

Preglednica 22 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na letnik študija za postavke s statistično 
pomembno razliko 

Izzivi pri študiju Letnik študija N R 
Kruskal- 

Wallis H (p) 

I7 – Količina študijske literature 1. letnik 1. stopnja 23 71,00 

21,472 
(0,006) 

2. letnik 1. stopnja 26 64,92 

3. letnik 1. stopnja 26 65,87 

4. letnik 1. stopnja 6 40,50 

dodatno leto na 1. stopnji 10 60,50 

1. letnik 2. stopnja 8 81,25 

2. letnik 2. stopnja 5 58,10 

dodatno leto na 2. stopnji 12 51,00 

3. stopnja 6 11,50 

Skupaj 122  

I10 – Neustrezen pristop 
poučevanja visokošolskih 
učiteljev 

1. letnik 1. stopnja 22 44,27 

16,729 
(0,033) 

2. letnik 1. stopnja 26 58,38 

3. letnik 1. stopnja 26 64,42 

4. letnik 1. stopnja 6 56,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 77,60 

1. letnik 2. stopnja 8 89,63 

2. letnik 2. stopnja 4 59,75 

dodatno leto na 2. stopnji 12 48,75 

3. stopnja 5 64,00 

Skupaj 119  
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Izzivi pri študiju Letnik študija N R 
Kruskal- 

Wallis H (p) 

I16 – Nepoznavanje posebnih 
potreb med visokošolskimi 
učitelji 

1. letnik 1. stopnja 21 53,79 

18,318 
(0,019) 

2. letnik 1. stopnja 26 49,25 

3. letnik 1. stopnja 26 57,38 

4. letnik 1. stopnja 6 51,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 68,75 

1. letnik 2. stopnja 8 60,88 

2. letnik 2. stopnja 5 78,20 

dodatno leto na 2. stopnji 12 72,75 

3. stopnja 6 102,25 

Skupaj 120  

I17 – Nerazumevanje posebnih 
potreb s strani visokošolskih 
učiteljev 

1. letnik 1. stopnja 23 48,30 

25,564 
(0,001) 

2. letnik 1. stopnja 25 49,38 

3. letnik 1. stopnja 26 53,27 

4. letnik 1. stopnja 6 60,92 

dodatno leto na 1. stopnji 10 76,35 

1. letnik 2. stopnja 8 74,38 

2. letnik 2. stopnja 5 76,40 

dodatno leto na 2. stopnji 12 76,88 

3. stopnja 6 103,67 

Skupaj 121  

I19 – Nepripravljenost 
prilagajanja študijskega 
procesa s strani visokošolskih 
učiteljev 

1. letnik 1. stopnja 23 48,50 

17,704 
(0,024) 

2. letnik 1. stopnja 25 50,42 

3. letnik 1. stopnja 26 58,02 

4. letnik 1. stopnja 6 49,92 

dodatno leto na 1. stopnji 10 83,60 

1. letnik 2. stopnja 8 68,81 

2. letnik 2. stopnja 4 60,13 

dodatno leto na 2. stopnji 11 77,05 

3. stopnja 6 80,25 

Skupaj 119  

I20 – Iskanje ustrezne 
nastanitve, stanovanja, 
študentske sobe 

1. letnik 1. stopnja 22 52,30 

16,042 
(0,042) 

2. letnik 1. stopnja 26 57,69 

3. letnik 1. stopnja 26 52,81 

4. letnik 1. stopnja 6 48,33 

dodatno leto na 1. stopnji 10 71,00 

1. letnik 2. stopnja 8 65,00 

2. letnik 2. stopnja 5 78,70 

dodatno leto na 2. stopnji 12 81,96 

3. stopnja 6 76,75 

Skupaj 121  

Rezultati v preglednici 22 kažejo statistično pomembne razlike v študijskih izzivih 
(p < 0,05) glede na letnik študija pri šestih postavkah: »I7 – Količina študijske 
literature« (p = 0,006), »I10 – Neustrezen pristop poučevanja visokošolskih učiteljev« 
(p = 0,033), »I16 – Nepoznavanje PP med visokošolskimi učitelji« (p = 0,019), »I17 – 
Nerazumevanje PP s strani visokošolskih učiteljev« (p = 0,001), »I19 – 
Nepripravljenost prilagajanja študijskega procesa s strani visokošolskih učiteljev« 
(p = 0,024) in »I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, stanovanja, študentske sobe« 
(p = 0,042). 

Največ izzivov pri količini študijske literature in pri neustreznem pristopu poučevanja 
visokošolskih učiteljev imajo anketiranci, ki obiskujejo 1. letnik 2. stopnje, pri 
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nepoznavanju PP med visokošolskimi učitelji in nerazumevanju PP s strani 
visokošolskih učiteljev anketiranci, ki obiskujejo 3. stopnjo, pri nepripravljenosti 
prilagajanja študijskega procesa s strani visokošolskih učiteljev anketiranci, ki 
obiskujejo dodatno leto na 1. stopnji, pri iskanju ustrezne nastanitve, stanovanja, 
študentske sobe pa anketiranci, ki obiskujejo dodatno leto na 2. stopnji. Pri ostalih 
postavkah ni prisotnih statistično pomembnih razlik v študijskih izzivih glede na letnik 
študija, kar je razvidno iz rezultatov v preglednici 63, v prilogi 2. 

Zanimalo nas je tudi, ali so prisotne statistično pomembne razlike v študijskih izzivih 
in usmeritvijo študijskega programa. 

Preglednica 23 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na usmeritev študijskega programa za 
postavke s statistično pomembno razliko 

Izzivi pri študiju 
Usmeritev študijskega 

programa 
N R Kruskal- 

Wallis H (p) 

I13 – Organizacija študijskih 
obveznosti 

humanizem 5 16,50 

11,544 
(0,003) 

družboslovje in umetnost 57 58,31 

naravoslovje in tehnika 60 68,28 

Skupaj 122  

Glede na vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa je statistično pomembna razlika 
v študijskih izzivih glede na usmeritev študijskega programa le pri eni postavki: »I13 
– Organizacija študijskih obveznosti« (p = 0,003) – največ izzivov z organizacijo 
imajo anketiranci, ki obiskujejo naravoslovno in tehnično usmerjene članice UL. Pri 
ostalih postavkah ni prisotnih statistično pomembnih razlik v študijskih izzivih glede 
na usmeritev študijskega programa, kar je razvidno iz rezultatov v preglednici 64, v 
prilogi 2. 

V nadaljevanju nas je tudi zanimalo, ali so prisotne statistično pomembne razlike v 
študijskih izzivih glede na vrsto PP. 

Preglednica 24 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na vrsto PP za postavke s statistično 
pomembno razliko 

Izzivi pri 
študiju 

Vrsta PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

I7 – Količina 
študijske 
literature 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 55,50 

34,636 
(0,000) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 11,50 

gibalna oviranost 15 34,97 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 46,11 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja  

32 82,28 

motnje avtističnega spektra 4 40,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 106,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 42,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 65,70 
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Izzivi pri 
študiju 

Vrsta PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

drugo 1 11,50 

sopojavljanje 39 67,12 

Skupaj 122  

I8 – 
Spremljanje 
predavanj, 
seminarjev in 
vaj 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 44,25 

19,134 
(0,039) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 11,50 

gibalna oviranost 15 34,37 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 56,47 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja  

32 71,66 

motnje avtističnega spektra 4 67,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 77,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 66,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 68,30 

drugo 1 11,50 

sopojavljanje 39 65,35 

Skupaj 121  

I9 – Hkratno 
pisanje 
zapiskov in 
poslušanje 
predavanj 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 15,50 

28,152 
(0,002) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 15,50 

gibalna oviranost 15 57,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 34,78 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja  

32 79,63 

motnje avtističnega spektra 4 63,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 67,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 63,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 64,10 

drugo 1 15,50 

sopojavljanje 38 62,82 

Skupaj 121  

I10 – 
Neustrezen 
pristop 
poučevanja 
visokošolskih 
učiteljev 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 21,50 

26,717 
(0,003) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 65,00 

gibalna oviranost 14 42,50 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 42,08 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja  

31 78,66 

motnje avtističnega spektra 4 43,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 65,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 54,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 79,30 

drugo 1 114,00 

sopojavljanje 39 58,91 

Skupaj 119  

I13 – 
Organizacija 
študijskih 
obveznosti 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 16,50 

28,897    
(0,003) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 16,50 

gibalna oviranost 15 51,30 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 49,58 

specifične učne težave oz. primanjkljaji na 32 76,48 
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Izzivi pri 
študiju 

Vrsta PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

posameznih področjih učenja in 

motnje avtističnega spektra 4 104,13 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 111,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 58,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 68,60 

drugo 1 16,50 

sopojavljanje 38 55,32 

Skupaj 121  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa za študijske izzive glede na vrsto PP ni 
statistično pomembna (p > 0,05) skoraj pri nobeni postavki (glej preglednico 65 v 
prilogi 2), kar pomeni, da se študijski izzivi ne razlikujejo statistično pomembno glede 
na vrsto PP. Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa je statistično pomembna 
(p < 0,05) le pri petih postavkah: »I7 – Količina študijske literature« (p = 000), »I8 – 
Spremljanje predavanj, seminarjev in vaj« (p = 0,039), »I9 – Hkratno pisanje 
zapiskov in poslušanje predavanj« (p = 0,002), »I10 – Neustrezen pristop 
poučevanja visokošolskih učiteljev« (p = 0,003) in »I13 – Organizacija študijskih 
obveznosti« (p = 0,003).  

Količina študijske literature in organizacija študijskih obveznosti je največji izziv 
anketirancem, ki imajo telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo, 
spremljanje predavanj, seminarjev in vaj je največji izziv anketirancem s SUT/PPPU, 
prav tako hkratno pisanje zapiskov in poslušanje predavanj, neustrezen pristop 
poučevanja visokošolskih učiteljev pa predstavlja največji izziv tistemu anketirancu, 
ki je svoje PP opredelil pod drugo, in sicer kot nevrodivergentnost. 

V nadaljevanju smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik v študijskih 
izzivih glede na pridobljeno odločbo v osnovni šoli. 
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Preglednica 25 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v OŠ 
za postavke s statistično pomembno razliko 

Izzivi pri študiju 
Ste imeli status učenca 
(odločbo o usmeritvi) v 

OŠ? 
N R 

Kruskal- Wallis 
H (p) 

I2 – Razkrivanje svojih posebnih 
potreb 

da 48 50,68 

7,421  
(0,024) 

ne 69 67,69 

ne vem 4 69,50 

Skupaj 121  

I6 – Navezovanje stikov s 
študijskimi kolegi 

da 49 54,54 

7,342  
(0,025) 

ne 68 63,46 

ne vem 4 98,38 

Skupaj 121  

I8 – Spremljanje predavanj, 
seminarjev in vaj 

da 48 48,23 

12,446 
 (0,002) 

ne 69 68,47 

ne vem 4 85,38 

Skupaj 121  

I11 – Iskanje pomoči in podpore 

da 49 51,41 

7,206  
(0,027) 

ne 68 66,85 

ne vem 4 79,00 

Skupaj 121  

I14 – Iskanje informacij o 
pravicah 

da 49 53,69 

11,059 
 (0,004) 

ne 69 64,33 

ne vem 4 108,25 

Skupaj 122  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
večini postavk (glej preglednico 66 v prilogi 2), kar pomeni, da se študijski izzivi ne 
razlikujejo statistično pomembno glede na to, ali so študenti s PP imeli odločbo že v 
osnovni šoli. Statistično pomembne razlike obstajajo le pri petih postavkah: »I2 – 
Razkrivanje svojih PP« (p = 0,024), »I6 – Navezovanje stikov s študijskimi kolegi« 
(p = 0,025), »I8 – Spremljanje predavanj, seminarjev in vaj« (p = 0,002), »I11 – 
Iskanje pomoči in podpore« (p = 0,027) in »I14 – Iskanje informacij o pravicah« 
(p = 0,004). Pri vseh petih postavkah imajo največje izzive anketiranci, ki ne vedo, ali 
so v osnovni šoli imeli odločbo. Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa za 
študijske izzive glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v srednji šoli (preglednica 
67 v prilogi 2) ni statistično pomembna (p > 0,05) pri nobeni postavki, kar pomeni, da 
se študijski izzivi ne razlikujejo glede na to, ali so študenti imeli odločbo o usmeritvi v 
srednji šoli. 

Nazadnje pa smo preverili še prisotnost statistično pomembnih razlik v študijskih 
izzivih glede na povprečno oceno na študiju v zadnjem letu in povprečno oceno v 
zadnjem letniku srednje šole. 
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Preglednica 26 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na povprečno oceno na študiju v zadnjem 
študijskem letu za študente od vključno 2. letnika 1. stopnje naprej za postavke s statistično 
pomembno razliko 

Izzivi pri študiju 

Povprečna 
ocena na 
študiju v 

zadnjem letu 

N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

I14 – Iskanje informacij o pravicah 

6,00–6,99 8 61,00 

10,735 
(0,013) 

7,00–7,99 32 37,25 

8,00–8,99 41 55,71 

9,00–10,00 18 54,78 

Skupaj 99  

I15 – Neustrezne prilagoditve 

6,00–6,99 8 56,63 

10,602 
(0,014) 

7,00–7,99 32 37,28 

8,00–8,99 41 56,18 

9,00–10,00 18 55,58 

Skupaj 99  

I16 – Nepoznavanje posebnih potreb med 
visokošolskimi učitelji 

6,00–6,99 8 55,19 

7,803 
(0,050) 

7,00–7,99 32 42,56 

8,00–8,99 41 48,56 

9,00–10,00 18 64,19 

Skupaj 99  

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, stanovanja, 
študentske sobe 

6,00–6,99 8 61,31 

8,231 
(0,041) 

7,00–7,99 32 43,98 

8,00–8,99 41 47,12 

9,00–10,00 18 62,22 

Skupaj 99  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
skoraj nobeni postavki, kar pomeni, da se študijski izzivi ne razlikujejo glede na 
povprečno oceno na študiju v zadnjem letu (glej preglednico 68 v prilogi 2). 
Statistično pomembne razlike obstajajo le pri štirih postavkah: »I14 – Iskanje 
informacij o pravicah« (p = 0,013), »I15 – Neustrezne prilagoditve« (p = 0,014), »I16 
– Nepoznavanje PP med visokošolskimi učitelji« (p = 0,050) in »I20 – Iskanje 
ustrezne nastanitve, stanovanja, študentske sobe« (p = 0,041). Iskanje informacij o 
pravicah in neustrezne prilagoditve predstavljajo največji izziv anketirancem, ki imajo 
povprečno oceno od med 6 in 6,99; nepoznavanje PP med visokošolskimi učitelji in 
iskanje ustrezne nastanitve predstavljajo največji izziv študentom s PP, ki imajo 
povprečno oceno med 9 in 10.  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa glede na oceno v zadnjem letniku 
srednje šole ni statistično pomembna (p > 0,05) pri nobeni postavki, kar pomeni, da 
se študijski izzivi pri študentih 1. letnika ne razlikujejo glede na povprečno oceno v 
zadnjem letniku srednje šole (glej preglednico 69 v prilogi 2). Glede na to, da so se 
pri starejših študentih pojavile statistično pomembne razlike pri posameznih izzivih 
glede na povprečno oceno pri študiju, lahko sklepamo, da se bodo najverjetneje 
pojavile tudi pri študentih 1. letnikov v višjih letnikih študija. Študenti 1. letnika so 
izpolnjevali vprašalnik na začetku študijskega leta, v prvih mesecih svojega študija, 
ko še morda nimajo realnega vpogleda v zahteve študija in izzive, ki jim jih študij 
prinaša.  
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Povzamemo lahko, da na podlagi rezultatov nobeden od navedenih izzivov glede na 
povprečno oceno študentom s PP ne predstavlja velikega izziva (preglednica 21). 
Skupna povprečna vrednost odgovorov pri nobeni postavki ni bila višja od 2,68, kar 
zavzema vrednost 67. centila. Glede na skupno povprečno oceno odgovorov največji 
izziv študentom s PP predstavljajo težave zaradi PP, najmanjši izziv pa zagotavljanje 
ustreznih pripomočkov v skladu z njihovimi PP.  

V nadaljevanju predstavljamo interpretacijo za vsak izziv skupaj z odprtimi odgovori 
študentov, ki so ob posameznem izzivu dodatno zapisali, kako se to izraža. 
Pokomentiramo tudi statistično pomembne razlike, ki so se pojavile glede na 
posamezne neodvisne spremenljivke pri določenih izzivih.  

Glede na skupno povprečno oceno postopek pridobivanja statusa študenta s PP v 
študentom ne predstavlja velikega izziva (M = 1,88; SD = 0,940; 47. centil), večini pa 
to sploh ne predstavlja izziva (42,5 %). Študija Košak Babuder idr. (2018) pa je 
pokazala, da velika večina v raziskavo vključenih študentov s PP (75 %) ve, katere 
službe so pristojne za obravnavo in pridobitev statusa, 82 % študentov pa je tudi 
seznanjenih s postopkom pridobitve. Raziskava Košak Babuder idr. (2018) je 
potekala čisto na začetku študijskega leta, ko študenti 1. letnika še niso imeli 
statusa, medtem ko so ga v naši raziskavi že imeli. Študenti v naši raziskavi, ki jim 
postopek pridobitve ne predstavlja večjega izziva, pravijo, da so na fakulteti zelo 
korektni in ni težav, nekaterim pa se status zdi celo odveč. Med ostalimi sodelujočimi 
študenti v naši raziskavi postopek pridobivanja statusa deloma predstavlja izziv 
35,8 % vprašanim študentom, 13,3 % študentom pa izziv  oz.  8,3 % zelo velik izziv. 
Študenti s PP, ki jim to predstavlja izziv, se bojijo morebitne stigme, ki bi jo status 
prinesel. Dodatno so izzive s postopkom pridobitve statusa obrazložili: 

»Ko sem prišla na fakulteto, nisem vedela, kdo so omenjene osebe v mailu, ki 
smo ga dobili. Mislim, da so malo poboljšali pogoje za pridobitev.« 

»Dolg postopek.« 

»Nikjer ni bilo obrazloženo, kaj mora v dokazilih pisati – šele po pogovoru s 
predstojnico sem izvedela točne podatke. Če se ne bi odločila poklicati, 
statusa zaradi neustreznih dokazil sploh ne bi dobila.« 

Tudi raziskava iz Velike Britanije (GDI Hub in Snowdon Trust, 2021) ugotavlja, da se 
študenti s PP soočajo z velikimi administrativnimi izzivi, predvsem pri iskanju 
podpore in zagotavljanju prilagoditev (pridobivanju statusa).  

Glede na skupno povprečno oceno študentom s PP na UL razkrivanje svojih PP ne 
predstavlja prevelikega izziva (M = 2,29; SD = 1,102; 57. centil). Za slabo tretjino 
(32,0 %) vprašanih to ne predstavlja nobenega izziva, deloma pa predstavlja izziv za 
četrtino (25,4 %) študentov. Velik izziv predstavlja 18,0 % anketiranim, slabi četrtini 
(24,6 %) pa je izziv.  

»Pri nas imamo 4 bloke namesto 2 semestrov, kar pomeni, da moram 
vsakokrat ponavljati stvari in včasih tudi mojih prilagoditev ne sporočim, ker je 
za tem preveč vprašanj.« 
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»Nikoli ne želim razkriti preveč o svojih težavah, saj ne želim, da bi me učitelji 
ali sošolci zaradi tega gledali drugače. Na začetku študija sem imela pri tem 
več težav kot v naslednjih letih. Kljub vsemu mi to še vedno predstavlja izziv 
(verjetno tudi zaradi čustvene plati, ki se skriva za težavami).« 

»Počutim se izločeno iz družbe.« 

»Strah me je, da me bodo zaradi tega drugače obravnavali, me zasmehovali 
ali pa mislili, da to predstavlja celoten del mene.« 

»Tega na začetku ne poveš vsakemu.« 

»Težko prosim sošolce za pomoč.« 

»Na kratko, nekako od zmeraj mi je bilo jasno, da je nekaj drugače, a zaradi 
družinskega mišljenja se je disleksija "pometla pod preprogo". Soočenje in še 
težje pridobivanje podpisov in pogovorov je bilo kar stresno, zahtevno. Ne 
glede na ta del je bil pa na fakulteti izredno prijeten, razumevajoč in 
dobrodošel postopek dokazovanja/uveljavljanja odločbe.« 

»Stigma.« 

»Težko je vsem povedati za status (sošolcem).« 

»Imam črna očala, ki jih vsi vidijo.« 

»Psihične težave so zelo stigmatizirane v Sloveniji.« 

»Ljudje običajno ne razumejo dobro težav, s katerimi se soočam.« 

Iz odprtih odgovorov študentov s PP lahko razberemo, da jim razkrivanje PP 
predstavlja izziv predvsem zaradi strahu pred stigmatizacijo, drugačno obravnavo in 
nerazumevanjem, kar je možno zaslediti tudi v tujih raziskavah. Študenti se bojijo 
razkriti svoje PP, niso pripravljeni na to in mnogi se odločijo počakati z razkritjem, da 
ne dobijo »nalepke« zaradi svojih PP (Brinkerhoff idr., 2002, v Getzel in Thoma, 
2008; Getzel in McMannus, 2005, v Getzel in Thoma, 2008; Getzel in Thoma, 2008; 
Wagner idr., 2005a). Pogosto je tudi zanikanje PP oz. nerazkritje PP, ker menijo, da 
jih le-te ne bodo ovirale pri študiju (Košak Babuder idr., 2018; Wagner idr., 2005a). 
Statistično pomembne razlike v povprečnih rangih pri izzivu razkrivanja PP so se 
pojavile glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v osnovni šoli oz. status učenca s 
PP, in sicer je razkrivanje svojih PP predstavljalo večji izziv tistim študentom, ki niso 
vedeli, ali so imeli v osnovni šoli odločbo (M = 2,50; SD = 0,577), a je pri tem šlo le 
za 4 študente, eden izmed njih pa je tudi argumentiral, da mu razkrivanje predstavlja 
izziv, saj ljudje običajno ne razumejo dobro težav, s katerimi se sooča. Ker je bilo 
študentov, ki ne vedo, ali so imeli odločbo v osnovni šoli, zelo malo, se nam zdi 
zanimiva tudi razlika v doživljanju razkrivanja kot izziva med študenti, ki niso imeli 
odločbe (M = 2,51; SD = 1,106), in tistimi, ki so imeli odločbo v osnovni šoli 
(M = 1,96; SD = 1,071). Zagotovo je status učenca oz. pridobljena odločba o 
usmeritvi v osnovni šoli študente že v času osnovnošolskega izobraževanja bolj 
spodbudila k usvojitvi določenih veščin samozagovorništva in komuniciranja o svojih 
PP v primerjavi s tistimi, ki niso imeli odločbe o usmeritvi oz. tega statusa. Na drugi 
strani lahko študentom, ki ne vedo, ali so imeli v osnovni šoli odločbo o usmeritvi, to 
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predstavlja velik izziv tudi zaradi tega, ker očitno manj poznajo sebe in svoje PP, če 
niso prepričani o tem, ali so imeli odločbo o usmeritvi v osnovni šoli. 

Glede na skupno povprečno oceno študentom s PP na UL predstavlja komuniciranje 
s profesorji glede prilagoditev pri študiju deloma izziv (M = 2,23; SD = 1,043; 
56. centil). Izziva ne predstavlja 30,8 % anketiranih študentom, deloma pa ga 
predstavlja 29,2 % študentom. Dobri četrtini (25,8 %) študentov predstavlja 
komuniciranje s profesorji glede prilagoditev pri študiju izziv, za 14,2 % pa je to velik 
izziv. 

»Odvisno je od profesorjev (profesorji na specialni in rehabilitacijski 
pedagogiki na te stvari gledajo drugače, zato je z njimi lažje).« 

»Priznam, da mi je še vedno nekoliko nerodno pristopiti do profesorjev in se 
pogovarjati o prilagoditvah. Domnevam, da je to nekaj, česar se bom lahko v 
prihodnjih letnikih povsem navadila. So pa bili zaenkrat vsi profesorji, ki sem 
jih spoznala, prijazni in vsaj do neke mere pripravljeni pomagati.« 

»Se zgodi, da imajo ljudje predsodke o študentih s PP in velikokrat vidijo 
prilagoditve kot izrabljanje ali pa samo lenobo.« 

»Ne upam si komunicirati z njimi in prav tako ne vem, kako do njih pristopiti.« 

»Stigma.« 

»Sploh pri motnjah, ki vplivajo na komunikacijo, je precej zahtevno z vsakim 
profesorjem govoriti o prilagoditvah ter jih zagovarjati.« 

Raziskava Abere in Negassa (2019), izvedena med etiopskimi študenti, je izpostavila 
težave s komunikacijo študentov s PP, saj komunikacijske spretnosti zahtevajo 
samozagovorništvo, pogajanje, poslušanje in sprejemanje kompromisov, 
komunikacijske spretnosti pa pri študentih s PP pogosto predstavljajo izziv. 
Raziskava med študenti s PP v Virginiji (Getzel in Thoma, 2008) je osvetlila še drugi 
vidik komuniciranja s profesorji, in sicer poudarja pomen odnosa med študenti s PP 
in profesorji oz. visokošolskimi učitelji za uspešno premagovanje izzivov in študijsko 
uspešnost. Do profesorjev, ki s študenti navežejo bolj pristen, prijazen odnos, so bolj 
dostopni in odprti, študenti s PP tudi lažje pristopijo in se pogovorijo o svojih PP. 
Med študenti v naši raziskavi je prisoten tudi strah pred stigmo, na kar opozarjajo 
tudi tuji avtorji, da stigma pogosto otežuje komunikacijo (DO-IT, 2012). Na podlagi 
odgovorov na štiristopenjski lestvici in odprtih odgovorov tudi sklepamo, da večjo 
težavo oz. večji izziv, kot je sama komunikacija s profesorji, predstavlja dejstvo, da 
bodo študenti v komunikaciji morali razkriti svoje PP. Glede na ugotovitve malezijske 
študije (Iksan idr., 2012) pa lahko sklepamo, da imajo študenti (med celotno 
populacijo študentov, ne glede na PP) sicer dobre komunikacijske veščine. Seveda 
je komunikacija večji izziv pri posameznih PP, kot so npr. govorno-jezikovne motnje, 
delna ali popolna izguba sluha in SUT/PPPU, kar pa se v naši raziskavi ni pokazalo 
statistično pomembno. Vseeno pa študenti s PP doživljajo izzive v komunikaciji, so 
pri njej nerodni, zaradi česar lahko pod stresom izpadejo nesramni, pa tega v resnici 
ne želijo. Predvidevamo lahko, da večji izziv v sklopu komuniciranja o PP s profesorji 
oz. visokošolskimi učitelji in sodelavci predstavlja strah, kako se bodo profesorji 
odzvali, na kar so v odprtih odgovorih opozorili študenti naše raziskave. Izzive, ki so 
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posledica tega, da se predavatelji umaknejo od študentov s PP, omenja tudi tuja 
raziskave avtorjev Molina idr. (2016) saj predavatelji menijo, da nimajo časa za 
prilagoditve ali pa da ne morejo delati izjem in morajo obravnavati študente s PP 
enako kot vse ostale oz. nekateri predavatelji ignorirajo študentove potrebe. 

Glede na skupno povprečno oceno predstavljajo težave oz. primanjkljaji zaradi PP 
študentom s PP največji izziv med vsemi naštetimi (M = 2,68; SD = 0,944; 67. centil). 
Le 13,8 % študentov tega ne doživlja kot izziv, 23,6 % vprašanim predstavlja to 
deloma izziv, 43,1 % izziv in 19,5 % velik izziv. 

»Povečana utrujenost in pogosti izostanki so me prikrajšali za marsikatere 
vaje, predavanja in druge študijske in obštudijske aktivnosti.« 

»Stres.« 

»Polovico časa manjkam, ker sem hospitalizirana.« 

Vsak študent s PP se srečuje z lastnimi izzivi, ki jih prinašajo njegovi primanjkljaji. 
Izpostaviti velja individualnost posameznika, in sicer lahko dva študenta z enako 
»diagnozo« PP doživljata študij na povsem svoj način in se srečujeta z različnimi 
izzivi. Rezultati naše raziskave sicer niso pokazali statistično pomembnih razlik med 
vrsto PP in izzivi. Največje razlike med posameznimi skupinami PP pri izzivih so bile 
pri pridobivanju statusa študenta s PP. To je v največji meri povzročalo izzive 
študentom s SUT/PPPU, najverjetneje zaradi primarnih težav pri branju, pisanju, pri 
postopku pridobivanja pa je veliko dokumentacije, ki zahteva branje in pisanje. 
Razkrivanje PP predstavlja največji izziv študentom s sopojavljanjem več 
primanjkljajev, ovir oz. motenj, s tem pa z izrazitejšimi PP, ki jim kombinacija 
različnih primanjkljajev še dodatno otežuje študij in razkritje, ter tudi študentom s 
SUT/PPPU. Pri študentih s SUT/PPPU gre za nevidne primanjkljaje, ki jih pogosto 
drugi ne razumejo, med visokošolskimi učitelji pa so lahko pogosta stališča, da 
takšni študenti goljufajo, prilagoditve zanje pa se jim ne zdijo upravičene (Jensen 
idr., 2004). Največji izziv zaradi težav oz. PP imajo tudi študenti z motnjo 
avtističnega spektra in telesno poškodbo/dolgotrajnejšo rehabilitacijo. Slednji se 
najverjetneje srečujejo z več izostanki kot ostali študenti, zaradi česar težje sledijo 
študiju in opravljanju študijskih obveznosti. Statistično pomembne razlike pa so se 
pokazale med izzivi glede na spol, in sicer težave oz. primanjkljaji zaradi PP 
predstavljajo večji izziv študentkam (M = 2,80; SD = 0,921) kot pa študentom 
(M = 2,38; SD = 0,953). Ker nismo našli raziskav, ki bi neposredno utemeljevale 
tovrstno razliko, bi bilo smiselno to dodatno raziskati. V literaturi sicer lahko 
zasledimo omembo, da obstajajo skupine, ki se srečujejo z več ovirami pri študiju, 
kot so npr. študentke s PP (Doren in Benz, 2001, v Erten, 2011; Dwyer, 2000; 
Lindstrom in Benz, 2002; Opini, 2012). Pri študentkah s PP bi lahko šlo za dvojno 
diskriminacijo (na podlagi PP in spola). Študentke tako doživljajo izzive pri študiju že 
zaradi tega, ker so ženske, in posledično svoje PP dojemajo kot večji izziv, saj jih to 
še dodatno ovira. Raziskava Berryman-Miller (1987) je sicer pokazala, da moški v 
večji meri študij entuziastično doživljajo kot akademski izziv v primerjavi z ženskami, 
a gre za starejšo raziskavo. 

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov predstavlja stigmatizacija zaradi PP 
študentom s PP deloma izziv (M = 2,16; SD = 1,089; 54. centil). 34,5 % študentom 
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stigmatizacija ne predstavlja izziva, slabi tretjini  (32,8 %) pa le deloma. 15,1 % 
študentov to predstavlja izziv in 17,6 % anketiranim študentom velik izziv. Ob 
stigmatizaciji so študenti s PP zapisali:  

»Spet ta čustvena plat, ki se skriva za težavami.« 

»V preteklosti sem imela zelo veliko težav, zdaj več ne, saj je odločba postala 
bolj sprejeta in razumljiva.« 

»Velikokrat kdo kaj reče ali pa se posmehuje, čeprav ne ve, da je žaljiv.« 

»Marsikaj te zaznamuje, a si več kot samo to.« 

»Duševne motnje in to, da se zdraviš v psihiatrični bolnišnici, veljajo za 
grozno sramoto.« 

V visokošolskem prostoru je stigma še vedno pogosto prisotna (DO-IT, 2012), kar 
lahko vpliva na obravnavo študentov, uresničevanje prilagoditev in komuniciranje s 
študenti s PP s strani visokošolskih učiteljev pa tudi študijskih kolegov. Stigmatizacija 
lahko vodi v strah študentov s PP po razkritju svojih PP in koriščenju prilagoditev, kar 
otežuje sam študij in opravljanje študijskih obveznosti.  

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov študentom s PP navezovanje stikov s 
študijskimi kolegi ne predstavlja velikega izziva (M = 1,98; SD = 1,056; 50. centil). 
44,3 % študentom s PP to ne predstavlja izziva, 26,2 % predstavlja le deloma izziv, 
17,2 % predstavlja izziv in 12,3 % študentom s PP velik izziv . 

»Mogoče gre tukaj zgolj za mojo lastno antisocialnost, ali pa kanček za to, da 
je, če si slep, težje opaziti ljudi, iti do njih in jih ogovoriti. Ampak ja, 
navezovanje stikov je tudi na faksu nekaj, kar mi gre precej bolje od rok prek 
spleta, besedilno. Se pa trudim, da to ne bi bilo tako.« 

»Težko vzpostavljam in ohranjam stike.« 

»Ne navezujem, če pobuda/interes ne pride z druge strani.« 

»Težko vzdržujem pogovor in se primerno odzivam na sogovorca. Moja 
telesna govorica je najbrž tudi malo čudna, ampak s tem si le lajšam stresno 
situacijo in ljudje po navadi ne razumejo, da nočem biti nesramna.« 

Navezovanje stikov s študijskimi kolegi lahko predstavlja izziv, sploh v primeru vidnih 
primanjkljajev (slepota in slabovidnost, gibalna oviranost), kot je napisala tudi ena 
študentka: »Imam črna očala, ki jih vsi vidijo.« Študenti se lahko bojijo pristopiti do 
kolegov, ker imajo PP. Raziskava Košak Babuder idr. (2018) je namreč pokazala, da 
imajo med vsem najbolj negativna stališča do PP ravno tisti študenti, ki nimajo 
nobenega statusa. Negativna stališča lahko vodijo do neprimernih vedenj, 
neenakovrednega odnosa, kar lahko otežuje navezovanje stikov študentov s PP s 
študijskimi kolegi, kar pa je zelo pomembno. To poudarja tudi študija Getzel in 
Thoma, (2008). Z navezovanjem stikov se namreč tvori mreža podpore, ki jo študent 
s PP ima, zato se nam zdi rezultat v naši raziskavi vzpodbuden. Tudi slovenska 
raziskava Košak Babuder idr. (2018) je pokazala, da se je 90 % anketiranih 
študentov počutilo ustrezno socialno vključenih.  
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Statistično pomembne razlike so se pokazale med tistimi študenti, ki so imeli odločbo 
o usmeritvi v osnovni šoli, in tistimi brez odločbe o usmeritvi v osnovni šoli oz. niso 
vedeli, ali so jo imeli (preglednica 25).  

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov so navezovanje stikov s študijskimi 
kolegi kot največji izziv doživljali študenti, ki niso vedeli, ali so imeli v osnovni šoli 
odločbo o usmeritvi (M = 3,25; SD = 0,957), potem študenti, ki je v osnovni šoli niso 
imeli (M = 2,06; SD = 1,077), kot najmanjši izziv pa študenti, ki so jo v osnovni šoli 
imeli (M = 1,78; SD = 0,963). Sklepamo, da so študenti, ki so imeli odločbo o 
usmeritvi v OŠ, že navajeni, da vrstniki vedo za njihove PP, vedo tudi, kako 
predstaviti svoje PP, da PP ne predstavljajo, kdo so, medtem ko lahko imajo 
študenti, ki niso imeli odločbe o usmeritvi v osnovni šoli, s tem več težav, saj niso bili 
nikoli do zdaj obravnavani s strani vrstnikov na podlagi svojih PP, morda tudi niso 
imeli težav pri učenju in so se težave pojavile šele na fakulteti, sedaj pa jih je strah, 
kako bodo ostali to sprejeli, ali bodo sploh razumeli njihove težave in PP. Ta vidik bi 
bilo zanimivo raziskati tudi v nadaljnjih raziskavah. 

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov predstavlja študentom s PP izziv tudi 
količina študijske literature (M = 2,65; SD = 1,063; 66. centil). 17,9 % študentov 
meni, da jim količina študijske literature ne predstavlja izziva, 26,0 % študentom 
predstavlja deloma izziv, 29,3 % izziv in 26,3 % velik izziv.  

»Ob poslabšanju bolezni mi velika količina predstavlja izziv, sicer ne.« 

»Niti ne toliko količina, kot pridobivanje dostopnih verzij, e-knjig ali brajevih 
knjig.« 

»Včasih je več stvari skoncentriranih naenkrat.« 

»Prisotnost težje gibalne oviranosti.« 

»Po navadi se študentje učijo iz zapiskov predavanj, jaz polovico časa 
predavanj sploh ne morem obiskovati.« 

Izziv se zopet razlikuje glede na značilnosti PP študentov s PP. Študenti z 
bralno-napisovalnimi težavami se zagotovo srečujejo z izzivi pri branju večje količine 
literature in pri pisanju (morda imajo neberljive zapiske). Študenti s slepoto in 
slabovidnostjo se soočajo s težavami, povezanimi z dostopnostjo literature in 
počasnim predelovanjem literature, kar pri veliki količini to predstavlja dodatno 
obremenitev. Tudi dolgotrajna bolezen in rehabilitacije lahko zaradi pogoste in 
dolgotrajne odsotnosti študenta vplivajo na pridobivanje literature za študij, sama 
bolezen pa lahko prepreči učinkovito predelovanje literature. V teh primerih je zelo 
dobrodošla prilagoditev, da imajo študenti s PP lahko podaljšan čas za izposojo knjig 
v knjižnicah članic UL (Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v 
Ljubljani, 2018). V kolikšni meri se študenti v resnici poslužujejo te prilagoditve in/ali 
jo sploh poznajo (ter seveda tudi ostalih prilagoditev), nismo preverjali, bi bilo pa 
zagotovo dobro dobiti vpogled tudi v to. Pri količini študijske literature kot izzivu so se 
pojavile statistično pomembne razlike glede na vrsto PP, in sicer jo kot največji, velik 
izziv doživljajo študenti s telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo 
(M = 4,00). Za boljšo interpretacijo bi nas zanimalo, za kakšno poškodbo gre oz. 
rehabilitacijo ter koliko časa je bil študent odsoten – daljša odsotnost zagotovo vpliva 
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na to, da študent ne more sproti predelati literature za študij, ki se posledično 
nakopiči. Druga skupina študentov, ki jim je količina študijske literature predstavljala 
največji izziv, so študenti s SUT/PPPU  (M = 3,31; SD = 0,89), kar je razumljivo, saj 
gre pri njih najpogosteje za bralno-napisovalne težave, ki vplivajo na branje, zlasti 
večje količine gradiva. 

Statistično pomembne razlike pri izzivu zaradi količine študijske literature kot izzivu 
pri študiju so se pojavile med študenti iz posameznih letnikov študija (preglednica 
22), in sicer količino študijske literature kot največji izziv doživljajo študenti 1. letnika 
2. stopnje (M = 3,25; SD = 1,035), sledijo študenti 1. letnika 1. stopnje (M = 2,96; 
SD = 0,976). Rezultati so pričakovani, saj menimo, da se študenti v 1. letniku 
2. stopnje srečajo z višjo zahtevnostjo študija, glede na to, da vstopajo v zahtevnejši 
magistrski študijski program. Najverjetneje študenti že iščejo in brskajo za literaturo 
ter pričenjajo s pisanjem magistrskega dela, pri čemer je literature veliko. Količina 
študijske literature je zagotovo izziv tudi študentom 1. letnika 1. stopnje, saj vstopajo 
v nov izobraževalni sistem, z drugačnimi zahtevami, študij za posamezen izpit pa je 
obsežnejši kot učenje za posamezen preizkus znanja v srednješolskem 
izobraževanju. Nadalje količino študijske literature kot izziv najbolj doživljajo študenti 
3. letnika 1. stopnje (M = 2,81; SD = 0,939), ko so zahteve in sam študij zahtevnejši. 
Sledijo študenti 2. letnika 1. stopnje (M = 2,77; SD = 1,070), študenti 2. letnika 
2. stopnje (M = 2,60; SD = 0,548) in študenti dodatnega leta na 1. stopnji (M = 2,60; 
SD = 1,265), najmanj izzivov pa imajo s tem študenti dodatnega leta na 2. stopnji 
(M = 2,33; SD = 0,985), študenti 4. letnika na 1. stopnji (M = 2,00; SD = 1,095) in 
študenti 3. stopnje (M = 1,00; SD = 0,000). Pri tem je potrebno poudariti, da je 
študentov v 4. letniku malo, saj ni veliko programov, ki bi imeli 4 leta na 1. stopnji, se 
pa študenti do višjih letnikov študija že bistveno bolj privadijo na sam študij in način 
dela. Rezultati so pokazali, da študenti na 3. stopnji nimajo izziva s količino študijske 
literature, kar bi pripisali temu, da je to predvsem samostojno raziskovanje, ki temelji 
na lastnem zanimanju, delo pa si večinoma razporejaš sam. Prav tako se 
izobraževanja na 3. stopnji udeležijo le tisti študenti, ki so bili uspešni na predhodnih 
stopnja visokošolskega  izobraževanja. Študenti s PP, ki se odločijo za študij na 
doktorski stopnji izobraževanja, morajo imeti razvite dobre kompenzacijske 
strategije. 

Iz skupne povprečne ocene odgovorov študentov s PP je razvidno, da jim 
predstavlja izziv tudi spremljanje predavanj, seminarjev in vaj (M = 2,57; SD = 0,996; 
64. centil). 18,0 % vprašanim študentom to sploh ne predstavlja izziva, 26,2 % 
predstavlja to deloma izziv, 36,9 % izziv in 18,9 % pa velik izziv. 

»Zaradi utrujenosti in izostankov je včasih težko slediti in ostati zbran dlje 
časa.« 

»Težko sedim pri miru in hitro me kakšna stvar zmoti.« 

»Koncentracijo je težko vzdrževati online.« 

»Kar se dolgotrajne uporabe računalnika tiče, groza.« 

»Ločeno delovno okolje in okolje za prosti čas.« 

»Marsikateri profesor ni ravno navdušen nad opravljanjem obveznosti online.« 
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»Dobro je, če so izvajalci čim bolj jasni in razložijo stvari enostavno in 
dobesedno. Zmedem se pri raznih besednih igrah, spremembah v intonaciji 
glasu ipd. in potem začnem preveč razmišljati, kaj to pomeni, saj se ne 
zavem, da gre za besedno igro ali pa da je profesor/-ica želel/-a z glasom le 
nekaj poudariti ipd.« 

PP prinašajo izzive pri spremljanju študijskega procesa zaradi različnih vzrokov, ki 
so posledica PP kot npr. veliko odsotnosti in utrujenost (dolgotrajna bolezen, telesna 
poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija), težave z organizacijo in pozornostjo 
(SUT/PPPU), razumevanjem (govorno-jezikovne težave, motnje avtističnega 
spektra) … Tudi Fuller idr. (2004) poročajo o tem, imajo študenti s PP težave s 
sodelovanjem v študijskem procesu. Statistično pomembne razlike so se pokazale 
glede na vrsto PP, in sicer študenti s SUT/PPPU najbolj doživljajo spremljanje 
predavanj, seminarjev in vaj kot izziv (M = 3,33; SD = 0,577). Za študente s 
SUT/PPPU je značilno, da imajo lahko težave s pozornostjo, pomnjenjem, 
mišljenjem, branjem in pisanjem, zato je spremljanje študijskega procesa zanje 
zagotovo izziv. Sledil je študent s telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo 
(M = 3,00), za katerega sklepamo, da težje spremlja predavanja zaradi svoje 
pogoste odsotnosti. Statistično pomembne razlike so se pojavile tudi glede na 
pridobljeno odločbo o usmeritvi v OŠ, in sicer so študenti, ki niso vedeli, ali so imeli v 
osnovni šoli odločbo o usmeritvi (M = 3,25; SD = 0,500), in študenti brez odločbe o 
usmeritvi v osnovni šoli (M = 2,78; SD = 0,905) imeli pri spremljanju študijskega 
procesa več težav kot študenti, ki so imeli v OŠ odločbo o usmeritvi (M = 2,17; 
SD = 1,018). Sklepamo, da študenti, ki ne vedo, ali so imeli odločbo o usmeritvi, se 
tudi manj zavedajo, na kakšen način PP vplivajo nanje, kako si lahko pomagajo, v 
primerjavi s tistimi, ki so imeli odločbo o usmeritvi. 

Iz skupne povprečne ocene odgovorov je razvidno, da predstavlja študentom s PP 
izziv tudi hkratno pisanje zapiskov in poslušanje predavanj (M = 2,66; SD = 1,184; 
67. centil). Slabi četrtini (24,6 %) študentov to ne predstavlja izziva, 18,9 % to 
predstavlja deloma izziv, 23,0 % izziv in kar tretjini (33,6 %) velik izziv. Razlog je 
lahko v hitrem govorjenju predavateljev, prehitrem menjavanju drsnic ali morebitni 
neuporabi drsnic, gradivo ni vnaprej posredovano ali pa ni primerno prilagojeno … 
Tudi Fuller idr. (2004) opozarjajo na tovrsten izziv, študenti v naši raziskavi pa so 
izziv obrazložili: 

»Ne uspem zapisati vsega pomembnega.« 

»Ne morem lastnoročno zapisovati.« 

»Velik problem, zato si predavanja snemam in doma še enkrat poslušam.« 

»Prisotnost težje gibalne oviranosti.« 

Pojavile so se tudi statistično pomembne razlike glede na vrsto PP (preglednica 24), 
in sicer predstavlja sočasno pisanje zapiskov in poslušanje predavanj največji izziv 
študentom s SUT/PPPU (M = 3,31; SD = 0,967), kar nas ne preseneča, saj imajo ti 
študenti pogosto težave s pozornostjo (ostati dlje časa zbran na predavanju), 
delovnim in kratkoročnim spominom (ohraniti informacije v spominu in jih zapisati, 
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medtem ko profesor že razlaga novo stvar), in seveda branjem (npr. z drsnic 
predstavitve) in pisanjem (počasnejši zapis, okorna pisava …). 

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov študentom s PP ne predstavlja 
velikega izziva neustrezen pristop poučevanja visokošolskih učiteljev (M = 2,00; SD 
= 0,953; 50. centil). 35,8 % študentom neustrezen pristop sploh ne predstavlja izziva, 
37,5 % predstavlja deloma izziv, 17,5 % izziv in 9,2 % velik izziv. 

»Še vedno velik problem, predvsem pri monotonem govorjenju.« 

»Žal se je izkazalo, da je poznavanje MAS in delo z nami precej nepoznano 
področje za večino (rečeno mi je bilo, da sem prvi avtistični PhD študent).« 

»Veliko lažje je, če je poučevanje bolj interaktivno in ne monolog, prav tako je 
lažje, če nam je vnaprej posredovan nek material, npr. oporne točke, 
powerpoint prosojnice, ipd.« 

Visokošolski učitelji so še vedno premalo seznanjeni s tem, kdo ima status in kakšne 
prilagoditve potrebuje pri študiju, pogosto pa tudi ne želijo prilagajati samega 
poučevanja (Košak Babuder idr., 2018). Študenti se lahko tako med predavanji in 
vajami srečujejo s prehitrim tempom podajanja informacij, sočasnim spremljanjem 
več kanalov, upadanjem pozornosti, povečano utrujenostjo …, kar otežuje 
spremljanje in učinkovito sodelovanje pri študijskem procesu.  

Statistično pomembne razlike so se pri neustreznem pristopu poučevanja 
visokošolskih učiteljev kot izziv pojavile glede na letnik študija (preglednica 22), in 
sicer je to največji izziv predstavljalo študentom 1. letnika 2. stopnje (M = 2,88; 
SD = 0,835), sledili so študenti dodatnega leta na 1. stopnji (M = 2,60; SD = 1,174), 
doktorski študenti (M = 2,20; SD = 1,304), študenti 3. letnika 1. stopnje (M = 2,12; 
SD = 0,909), študenti 2. letnika 2. stopnje (M = 2,00; SD = 1,155), študenti 2. letnika 
1. stopnje (M = 1,96; SD = 0,958), študenti 4. letnika 1. stopnje (M = 1,83; 
SD = 0,753), študenti dodatnega leta na 2. stopnji (M = 1,67; SD = 0,778) in študenti 
1. letnika 1. stopnje (M = 1,55; SD = 0,671), ki so z neustreznim pristopom 
poučevanja imeli najmanj izzivov. Takšen rezultat je lahko odraz tega, da 
visokošolski učitelji za študente 1. letnika 2. stopnje menijo, da so se že navadili 
študija, sistema in da sčasoma prilagoditve niso več nujne, da poznajo način dela. 
Statistično pomembne razlike so se pojavile tudi glede na vrsto PP, in sicer je 
neustrezen pristop poučevanja kot največji izziv doživljala študentka, ki je svoje PP 
opredelila pod drugo (kot nevrorazličnost) (M = 4,00), kar pa težko interpretiramo, saj 
ne vemo, kakšne so dejansko njene PP.  

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov je delen izziv študentom s PP tudi 
iskanje pomoči in podpore (M = 2,21; SD = 0,973; 55. centil). Iskanje pomoči in 
podpore ne predstavlja izziva 28,7 % študentom, 31,1 % študentom predstavlja 
deloma izziv, 30,3 % izziv in 9,6 % velik izziv. Študenti s PP so obrazložili:  

»Ne iščem pomoči izven prilagoditev.« 

»Na začetku je bil to večji izziv kot kasneje.« 

»Ne upam si prositi za pomoč, tudi ne vem točno, kam vse naj se obrnem.« 
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»Profesorji.« 

Tudi tuje študije (Langørgen in Magnus, 2018; Wagner idr., 2005a) poročajo o tem, 

da študenti ne vedo, kje in pri kom dobiti pomoč. Raziskava Getzel in Thoma (2008) 
poudarja iskanje pomoči in podpore kot enega izmed ključnih vidikov uspeha pri 
študiju. Študenti s PP se za uspeh morajo seznaniti z vsemi možnimi podpornimi 
storitvami v okviru fakultete/akademije oz. univerze. Študenti v raziskavi (prav tam) 
so poudarili tudi pomen razkrivanja svojih PP tem podpornim storitvam. Statistično 
pomembne razlike so se pojavile glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi oz. status 
učenca s PP v OŠ, in sicer so študenti, ki niso vedeli, ali so imeli odločbo o usmeritvi 
v času OŠ, z iskanjem pomoči in podpore imeli največ izzivov (M = 2,75; 
SD = 0,957), sledijo študenti, ki niso imeli odločbe o usmeritvi (M = 2,38; 
SD = 1,008), najmanj izzivov pa so imeli študenti, ki so imeli odločbo o usmeritvi v 
OŠ (M = 1,92; SD = 0,862). Predvidevamo, da je to zato, ker so že od prve stopnje 
izobraževanja vpeti v sistem PP in ga bolj poznajo ter prej vedo, kje poiskati pomoč. 

Iz skupne povprečne ocene odgovorov je razvidno, da študentom s PP pomanjkanje 
pomoči in podpore ne predstavlja velikega izziva (M = 2,11; SD = 1,077; 53. centil). 
38,2 % študentom sploh ne predstavlja izziva, 27,6 % predstavlja deloma izziv, 
19,5 % predstavlja izziv in 9,8 % predstavlja velik izziv. 

»Tukaj bi poudarila – potrebne pomoči, ne kar ene pomoči … in o potrebah 
nevrorazličnih po navadi nimajo pojma, ali pa ga nočejo imeti.« 

»Nisem imel, niti tutorja.« 

Pomembno je poudariti, da je izziv pomanjkanje pomoči in podpore neposredno 
povezan tudi z izzivom iskanje pomoči in podpore, saj če študenti ne vedo, kaj jim je 
na voljo in kam se obrniti po pomoč, lahko čutijo, da nimajo dovolj podpore. Getzel in 
Thoma (2008) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je študent sicer sam največji 
oblikovalec svojega podpornega sistema, saj s svojim aktivnim navezovanjem stikov 
s kolegi, vključitvijo v različne skupine in skupinske aktivnosti študent ustvarja svoj 
podporni sistem. Študenti se morajo najprej tudi naučiti odpreti ljudem in si dovoliti 
sprejeti pomoč, kar pa prav tako lahko predstavlja izziv, če študenti ne sprejmejo 
sebe, svojih PP, se ne zavedajo svojih primanjkljajev in močnih področij ter kakšni 
vrsti pomoči in podpore zanje delujeta.  

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov predstavlja organizacija študijskih 
obveznosti študentom s PP deloma izziv (M = 2,38; SD = 1,063; 60. centil). 26,2 % 
študentom organizacija ne predstavlja izziva, 27,9 % predstavlja deloma izziv, prav 
tako enakemu deležu študentov predstavlja izziv in 18,0 % velik izziv. Študentka, ki ji 
organizacija ne predstavlja izziva, je to pripisala ravno svojim PP:  

»To pripisujem svoji dobri organiziranosti, ki sem jo usvojila tudi zaradi vseh 
težav in s tem povezanimi pregledi, preiskavami – brez dobre organiziranosti 
tako ne gre.« 

Preostali študenti s PP pa so težave z organizacijo pojasnili tako: 



71 

 

 

»Bolonjski sistem: če ti ta teden ni uspelo opraviti vseh sprotnih obveznosti, 
jih boš naslednji teden sigurno lahko dokončal plus opravil še nove 
obveznosti. (Sarkazem.)« 

»Težko si organiziram dan, saj me kdaj kaj vrže iz tira in podre urnik 
celotnega dneva.« 

»Vsakršna organizacija in planiranje sta mi vedno predstavljala velik izziv, 
najbrž zato, ker sem zelo osredotočam na podrobnosti. Potrebovala bi več 
informacij o tem, kako si organizirati stvari in kakšen nasvet glede planiranja 
obveznosti.« 

Težave z organizacijo je v veliki meri možno pripisati PP študentom na začetku 
študija  in  tudi zanje novemu sistemu, v katerem so se znašli in se razlikuje od 
prejšnjih izobraževalnih okolij. Študenti bi si želeli več podpore tudi na področju 
organizacije. Statistično pomembne razlike pri doživljanju organizacije študijskih 
obveznosti kot izziva so prisotne glede na usmeritev študijskega programa 
(preglednica 23), in sicer so to kot največji izziv doživljali študenti naravoslovnih in 
tehničnih fakultet (M = 2,58; SD = 0,979), sledili so študenti družboslovnih in 
umetniških članic (M = 2,28; SD = 1,098) in nazadnje študenti humanističnih študijev 
(M = 1,00; SD = 0,000), ki jim organizacija sploh ni predstavljala izziva. Za 
utemeljitev dobljenih rezultatov nismo našli aktualnih raziskav, ki bi jih lahko 
utemeljevale, le raziskava Berryman-Miller (1987) je izpostavila, da so bili študenti 
humanističnih študijev bolj entuziastični glede študija. Statistično pomembna razlika 
pri organizaciji študijskih obveznosti se je pojavila tudi glede na vrsto PP, in sicer je 
to kot največji izziv doživljala študentka s telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo 
rehabilitacijo (M = 4,00), ki je najverjetneje veliko odsotna, kar oteži organizacijo 
opravljanja vseh študijskih obveznosti, hkrati pa jo dodatno obremeni v tistem času, 
ko je nazaj na fakulteti. 

Glede na skupno povprečno oceno rezultatov predstavlja iskanje informacij o 
pravicah študentom s PP le deloma izziv (M = 1,96; SD = 1,011). Skoraj večini, 
43,1 %, študentom to ne predstavlja nobenega izziva, 27,6 % predstavlja deloma 
izziv, slabi petini (19,5 %) študentom izziv in slabi desetini (9,8 %) velik izziv.  

Študent s PP je ob dodatni obrazložitvi izziva zapisal: »Težko je najti tovrstne 
informacije.« Tudi tuje raziskave (Langørgen in Magnus, 2018; Wagner idr., 2005a) 
poročajo o tem, da se študenti s PP soočajo z nevednostjo, kje najti informacije, 
pomoč. Statistično pomembne razlike so se pojavile glede na to, ali so študenti imeli 
odločbo o usmeritvi v osnovni šoli (preglednica 25), in sicer študenti, ki niso vedeli, 
ali so jo imeli v osnovni šoli, so imeli z iskanjem informacij največ izzivov (M = 3,50; 
SD = 0,577), sledili so študenti brez odločbe o usmeritvi v osnovni šoli (M = 2,03; 
SD = 0,609), najmanj izzivov pa so imeli študenti, ki so v osnovni šoli imeli odločbo o 
usmeritvi (M = 1,69; SD = 0,847), kar ponovno pripisujemo izkušnjam študentov, ki 
so vpeti v sistem že od osnovnošolskega izobraževanja in pomanjkanju izkušenj 
študentov, ki niso imeli prej statusa učenca oz. odločbe o usmeritvi. Statistično 
pomembne razlike so se pojavile tudi glede na povprečno oceno študentov (od 
vključno 2. letnika naprej) (preglednica 26), in sicer so z iskanjem informacij o 
pravicah imeli največ težav študenti s povprečno oceno med 6,00 in 6,99 (M = 2,25; 
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SD = 0,707), sledili so študenti s povprečno oceno med 9,00 in 10,00 (M = 2,22; 
SD = 1,263), študenti s povprečno oceno med 8,00 in 8,99 (M = 2,15; SD = 0,963), 
najmanj izzivov pa so s tem imeli študenti s povprečno oceno med 7,00 in 7,99 
(M = 1,52; SD = 0,724). Za utemeljitev dobljenih rezultatov nismo našli primerljivih 
raziskav, ki bi pojasnili to razliko, zato bi to bilo smiselno dodatno raziskati. 

Iz skupne povprečne ocene odgovorov je razvidno, da neustrezne prilagoditve 
študentom s PP ne predstavljajo večjega izziva (M = 1,79; SD = 0,893; 45. centil). 
Skoraj polovici anketiranih (47,5 %) neustrezne prilagoditve ne predstavljajo izziva, 
kar je spodbuden podatek. 31,1 % študentom s PP predstavljajo deloma izziv, 
16,4 % to predstavlja izziv, velik izziv pa predstavlja 4,9 % anketiranim. Študenti so 
obrazložili:  

»Profesorji niso moje disleksije jemali resno. Govorili so, da si ne znam 
organizirati časa, ko sem jih prosil za dodaten čas za opravljanje določenih 
sprotnih obveznosti. (Seveda mi podaljšanega časa niso odobrili.)« 

»Odobrijo mi praktično vsako prilagoditev, ki si jo izmislim.« 

Pri prilagoditvah je pomembno, da študent sam ve, kakšne prilagoditve potrebuje, 
kaj je v preteklosti že delovalo, pri čemer pa je lahko dodaten izziv to, da študenti ne 
poznajo dovolj dobro svojih PP, jih morda tudi zanikajo oz. menijo, da ne bodo 
vplivale na njihov študij (Košak Babuder idr., 2018). Slednje je sicer razumljivo, saj 
se ob vstopu v visokošolski prostor študenti s PP še ne zavedajo, kako točno poteka 
študij in kakšne so zahteve. Opozoriti pa velja, da študenti še vedno lahko naletijo na 
negativen odziv pri prošnji za prilagoditve, kljub razumevanju njihovih potreb, saj 
lahko prilagoditve zahtevajo večje spremembe pri določenem predmetu (Košak 
Babuder idr., 2018; Rebolj, 2014).  

Analiza je pokazala tudi statistično pomembno razliko glede na študijski uspeh 
(preglednica 26), in sicer so imeli največji izziv z neustreznimi prilagoditvami študenti 
s povprečno oceno med 6,00 in 6,99 (M = 2,13; SD = 1,126). To bi lahko pojasnilo 
tudi njihov nižji akademski uspeh, ki je morda nizek ravno zaradi neustreznih 
prilagoditev. Ta skupina študentov je imela tudi največ izzivov z iskanjem informacij 
o pravicah. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so imeli tudi težav s pridobivanjem 
informacij o prilagoditvah in kakšne prilagoditve bi jim koristile, kar je lahko vplivalo 
na njihov akademski uspeh.  

Iz skupne povprečne ocene odgovorov je razvidno, da študentom s PP predstavlja 
izziv tudi nepoznavanje PP med visokošolskimi učitelji (M = 1,92; SD = 0,988). Kljub 
temu je velik delež (45,5 %) tistih študentov s PP, ki jim nepoznavanje PP ne 
povzroča izziva, težko pa bi zaključili, ali je tako, ker študentov to ne moti ali pa so 
visokošolski učitelji seznanjeni s PP. Slabi četrtini (24,8 %) anketiranih študentov 
nepoznavanje PP med visokošolskimi učitelji povzroča deloma izziv, 22,3 % 
predstavlja izziv in 7,4 %  velik izziv. Študenti so tudi zapisali: 

»Predvsem pri profesorjih, ki niso s specialne in rehabilitacijske pedagogike.« 

»Spet poudarek na nevrorazličnostnih, za druge PP se nekako formalno 
potrudijo ...« 
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»Na fakulteti to ni težava. Je bila težava v OŠ.« 

Nepoznavanje PP in značilnosti študentov s PP je med drugimi pomemben dejavnik, 
ki lahko vodi do nerazumevanja in negativnih stališč, kar opozarjajo tudi študenti v 
svojih odprtih odgovorih: »Še vedno je prisotnih dosti predsodkov, nerazumevanja.«  

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov lahko vidimo, da nerazumevanje PP s 
strani visokošolskih učiteljev študentom s PP ne predstavlja večjega izziva 
(M = 1,98; SD = 1,072; 50. centil). 46,3 % to sploh ne predstavlja izziva, 26,8 % 
predstavlja deloma izziv, 18,7 % izziv in 8,1 % velik izziv, predvsem: 
»Nerazumevanje zaradi izostankov in dodatno delo je lahko za bolnega dodaten 
stres in napor.« Pri izzivu sicer ni statistično pomembnih razlik glede na vrsto PP 
(preglednica 65 v prilogi 2), so se pa bolj nerazumljene čutili študenti, ki so svoje PP 
opredelili pod drugo (nevrorazličnost) in študenti s SUT/PPPU. SUT/PPPU so 
nevidni primanjkljaji in kot taki pogosto povzročajo pri visokošolskih učiteljih bolj 
negativna stališča, kot je to pokazala tudi raziskava Jakšić Ivačič (2021), ta pa se 
izražajo v nerazumevanju PP. Raziskava Moline idr. (2016) je pokazala, da pa niso 
vedno vsi visokošolski učitelji negativno naravnani do študentov s PP, kar se ujema 
z rezultati naše raziskave, v kateri so naši študenti poročali o visokošolskih učiteljih, 
ki so razumevajoči (predvsem so se v tem kontekstu omenjali visokošolski učitelji 
specialne in rehabilitacijske pedagogike s Pedagoške fakultete, kar je razumljivo, saj 
so strokovnjaki za PP). Molina idr. (2016) so poudarili tudi pozitiven učinek 
visokošolskih učiteljev s pozitivnimi stališči na akademski uspeh študenta.  

Kot izziv so se pri doživljanju nepoznavanja PP med visokošolskimi učitelji statistično 
pomembne razlike pokazale glede na letnik študija (preglednica 22), in sicer to kot 
največji izziv doživljajo študenti na 3. stopnji (M = 3,33; SD = 0,816). Poudariti je 
treba, da je bilo v našo raziskavo s tretje stopnje vključenih 6 študentov, vseeno pa 
razliko pripisujemo morebitnim napačnim prepričanjem, da študenti s PP ne zmorejo 
priti do doktorskega študija. Doktorskim študentom sledijo študenti 2. letnika 
2. stopnje (M = 2,40; SD = 0,894), študenti dodatnega leta na 2. stopnji (M = 2,33; 
SD = 1,155), študenti dodatnega leta na 1. stopnji (M = 2,20; SD = 1,135), študenti 
1. letnika 2. stopnje (M = 1,88; SD = 0,835), študenti 3. letnika 1. stopnje (M = 1,81; 
SD = 0,895), študenti 1. letnika 1. stopnje (M = 1,71; SD = 0,902), študenti 4. letnika 
1. stopnje (M = 1,67; SD = 1,033) in študenti  2. letnika 1. stopnje (M = 1,58; 
SD = 0,809), ki jim je nepoznavanje PP med visokošolskimi učitelji predstavljalo 
najmanjši izziv. Razliko bi lahko utemeljili s tem, da imajo študenti 3. stopnje največ 
neposrednega stika z visokošolskimi učitelji, saj gre za več individualnega dela med 
mentorjem in študentom, enako tudi študenti na 2. stopnji in študentih dodatnega 
leta na 1. in 2. stopnji, ki se ukvarjajo s pripravo zaključnih del in se prav tako več 
individualno srečujejo z visokošolskimi učitelji.  

Statistično pomembna razlika se je pokazala tudi glede na študijski uspeh 
(preglednica 26), in sicer so izziv nepoznavanja PP med visokošolskimi učitelji 
najbolj doživeli študenti, ki so imeli povprečno oceno med 9,00 in 10,00 (M = 2,56; 
SD = 1,199). Sklepamo, da ti študenti ne pristopijo pogosto k visokošolskim učiteljem 
glede svojih PP, saj so študijsko uspešni, če pa že pristopijo, pa predvidevamo, da 
morda naletijo na nepoznavanje PP, saj so učitelji lahko začudeni nad njihovo 
uspešnostjo (ob nekih primanjkljajih). 
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Nerazumevanje s strani visokošolskih učiteljev in sodelavcev vpliva na to, da 
študenti s PP dobijo občutek, da ne sodijo na izbrane študijske programe in da jih 
niso zmožni končati enako uspešno kot ostali študenti brez PP (Getzel in McManus, 
2005, v Getzel in Thoma, 2008). Zaradi tega študenti s PP ne upajo razkriti svojih 
PP, saj se bojijo stigme. Pomemben je tudi odnos z visokošolskimi učitelji, ki ga 
študenti s PP vzpostavijo. Avtorja Getzel in Thoma (2008) sta v svoji raziskavi 
izpostavila pomen pogoste komunikacije z visokošolskimi učitelji, da bi tudi oni bolje 
razumeli potrebe študentov. Študenti, sodelujoči v raziskavi v Virginiji (Getzel in 
Thoma, 2008), so izpostavili, da ni samoumevno, da bo visokošolski učitelj razumel 
PP študenta, in da je zato nujno treba pristopiti do profesorja. Kljub temu pa se 
zgodi, čeprav se študent trudi, da visokošolski učitelj vseeno izkaže nerazumevanje 
zanj in njegove PP. Tovrstno nerazumevanje je na žalost v visokem šolstvu še 
vedno zelo pogosto, kar onemogoča študentom s PP učinkovito uresničevanje 
potreb, ki jih imajo, in premagovanje izzivov (Getzel in Thoma, 2008). Pri 
nerazumevanju PP s strani visokošolskih učiteljev so se pojavile tudi statistično 
pomembne razlike glede na letnik študija (preglednica 22), in sicer je to največji izziv 
predstavljalo študentom 3. stopnje (M = 3,50; SD = 0,837), sledijo študenti 
dodatnega leta na 2. stopnji (M = 2,50; SD = 1,168) in dodatnega leta na 1. stopnji 
(M = 2,50; SD = 1,179), študenti 2. letnika 2. stopnje (M = 2,40; SD = 0,894), 
študenti 1. letnika 2. stopnje (M = 2,38; SD = 1,061), študenti 4. letnika 1. stopnje (M 
= 2,00; SD = 1,265), študenti 3. letnika 1. stopnje (M = 1,69; SD = 0,884), študenti 2. 
letnika 1. stopnje (M = 1,60; SD = 0,913) in študenti 1. letnika 1. stopnje (M = 1,57; 
SD = 0,896), ki jim nerazumevanje PP s strani visokošolskih učiteljev predstavlja 
najmanjši izziv. Glede na razlike med študenti dodiplomskega in podiplomskega 
študija zaključujemo, da se le-te pojavljajo zaradi več neposrednega stika starejših 
študentov z visokošolskimi učitelji oz. njihovimi mentorji zaradi priprave zaključnih 
del, medtem ko se lahko študenti nižjih letnikov še bolj skrijejo med ostalimi študenti. 
Prav tako ne izključujemo možnosti, da se lahko med visokošolskimi učitelji 
pojavljajo mnenja, da študenti s PP ne sodijo na 3. stopnjo.  

Iz skupne povprečne ocene odgovorov je razvidno, da študentom s PP tudi 
nerazumevanje PP s strani sošolcev, študijskih kolegov ne predstavlja velikega 
izziva (M = 1,89; SD = 0,985; 47. centil). Skoraj polovici študentov to sploh ne 
predstavlja izziva (46,3 %), 26,8 % predstavlja to deloma izziv, 18,7 % izziv in 8,1 % 
velik izziv. Študentka s PP je tudi obrazložila: »Včasih so se pojavile oznake, 
posmeh oz. neprijeten občutek zaradi prilagoditev. Počutila sem se nelagodno.« 
Tudi študija Košak Babuder idr. (2018) je izpostavila, da so se pogosto negativna 
stališča do študentov s PP pojavila ravno med študenti brez statusov. Tudi Patrick in 
Wessel (2013) izpostavljata socialne izzive, ki jih prinašajo PP, in pomen socialne 
mreže študenta. Zanimivo bi bilo zato tudi raziskovati, kakšen je krog ljudi študentov 
s PP in koliko se študenti s PP med seboj povezujejo. 

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov ugotavljamo, da študentom s PP tudi 
nepripravljenost prilagajanja študijskega procesa s strani visokošolskih učiteljev ne 
predstavlja večjega izziva (M = 1,77; SD = 0,914; 44. centil). Skoraj polovici 
vprašanih študentov s PP to ne predstavlja izziva (49,2 %), 31,5 % le deloma 
predstavlja izziv, 6,7 % pa velik izziv. Študent s PP je pod dodatno obrazložitev 
izziva zapisal, da se prilagoditve sploh niso izvajale. Študija Košak Babuder idr. 
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(2018) je tudi izpostavila več komentarjev visokošolskih učiteljev, ki se ne strinjajo s 
prilagoditvami, saj obstajajo različne vrste študijskih programov in si zato lahko vsak 
izbere sebi primernega. Po študiji o stanju ureditve posebnih skupin študentov v 
visokem šolstvu (Košak Babuder idr., 2018) so študenti s PP kritični do 
pripravljenosti prilagajanja študijskega procesa njihovim potrebam s strani 
visokošolskih učiteljev, saj je le 22 % študentov menilo, da učitelji to delajo vedno, 
54 % jih je menilo, da občasno, 6 % pa da to sploh ne drži. Omeniti gre tudi 
dogajanje v študijskih letih 2020/21 in 2021/22, ko je študij dodatno otežila epidemija 
COVID-19, visokošolski učitelji so se navajali na podajanje znanja prek zaslonov, bili 
prav tako dodatno obremenjeni, posledično pa morda manj pripravljeni prilagoditi 
proces na daljavo.  

Kot izziv so se pri doživljanju nepripravljenosti prilagajanja študijskega procesa s 
strani visokošolskih učiteljev statistično pomembne razlike pokazale glede na letnik 
študija (preglednica 22), in sicer je to največji izziv predstavljalo študentom 
dodatnega leta na 1. stopnji (M = 2,70; SD = 1,337), sledili so študenti 3. stopnje 
(M = 2,33; SD = 1,033), študenti dodatnega leta na 2. stopnji (M = 2,18; SD = 0,874), 
študenti 1. letnika 2. stopnje (M = 1,88; SD = 0,641), študenti 2. letnika 2. stopnje 
(M = 1,75; SD = 0,957), študenti 3. letnika 1. stopnje (M = 1,69; SD = 0,838), 
študenti 2. letnika 1. stopnje (M = 1,52; SD = 0,823), študenti 4. letnika 1. stopnje 
(M = 1,50; SD = 0,837) in študenti 1. letnika 1. stopnje (M = 1,43; SD = 0,662), ki so 
to najmanj doživljali kot izziv. Razlike pripisujemo zahtevam, ki jih visokošolski učitelji 
imajo do doktorskih in magistrskih študentov, menimo pa, da se pojavlja tudi 
prepričanje, da se teh stopnjah študija ne bi smelo prilagajati študijskega procesa in 
da se morajo ti študenti izkazati enako kot vsi ostali študenti. Razlog, da je to 
najmanjši izziv za bruce, bi lahko bil v tem, da študenti takrat še ne vedo, kako študij 
poteka in na kakšne izzive bodo naleteli.  

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov lahko vidimo, da iskanje ustrezne 
nastanitve, stanovanja, študentske sobe študentom s PP ne predstavlja velikega 
izziva (M = 1,61; SD = 0,966; 40. centil). Skoraj dvema tretjinama študentov to ni 
predstavljalo izziva (64,8 %), 17,2 % je predstavljalo izziv deloma, 9,8 % je 
predstavljalo izziv in 8,2 % pa velik izziv. Iz odgovora študentke s PP, ki je status 
dobila zaradi dolgotrajne bolezni, ima pa tudi težave z anksioznostjo in ji iskanje 
ustrezne nastanitve deloma predstavlja izziv, lahko vidimo tudi vpliv sopojavnosti 
različnih težav na študijske izzive: »Velikokrat sem se preselila (tudi zaradi svojih 
značilnosti, povezanih z anksioznostjo).« Veseli nas, da študenti nimajo prevelikih 
izzivov z nastanitvijo, saj tuje raziskave (npr. GDI Hub in Snowdon Trust, 2021) 
izpostavljajo stanovanjsko problematiko kot velik izziv. Seveda je slednje res 
predvsem v primeru težje gibalne oviranosti, hude slepote ali slabovidnosti, za kar bi 
morali pri naših vprašanih študentih preveriti, kakšne primanjkljaje imajo. Pri izzivu 
iskanja ustrezne nastanitve, stanovanja, študentske sobe so se pojavile statistično 
pomembne razlike glede na letnik študija (preglednica 22). Iskanje ustrezne 
nastanitve so kot največji izziv doživljali študenti dodatnega leta na 2. stopnji 
(M = 2,25; SD = 1,138), sledili so študenti 3. stopnje (M = 2,33; SD = 1,506), študenti 
2. letnika 2. stopnje (M = 2,20; SD = 1,304), dodatnega leta na 1. stopnji (M = 1,90 ; 
SD = 1,101), 1. letnika 2. stopnje (M = 1,50; SD = 0,535), 2. letnika 1. stopnje 
(M = 1,46; SD = 0,811), 1. letnika 1. stopnje (M = 1,41; SD = 0,959), 3. letnika 
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1. stopnje (M = 1,31; SD = 0,618) in študenti 4. letnika 1. stopnje (M = 1,17; 
SD = 0,408), ki jim je to predstavljalo najmanjši izziv. Večji izziv so torej doživljali 
študenti višjih letnikov kot nižjih, verjetno zato, ker so sčasoma razmišljali o 
samostojnem življenju, brez sostanovalcev ali pa s partnerjem, izven študentskega 
doma, kar pa je lahko finančno velik zalogaj. Te razlike bi bilo zanimivo še dodatno 
raziskati, saj tudi ne vemo, v kakšnih razmerah ti študenti trenutno bivajo, in z 
odprtimi odgovori ali pa z intervjuji pridobiti več informacij, kaj točno jim pri tem 
predstavlja izziv. Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi glede na 
povprečno oceno (preglednica 26), in sicer so največ izzivov z iskanjem ustrezne 
nastanitve imeli študenti, ki so imeli povprečno oceno med 9,00 in 10,00 (M = 2,17; 
SD = 1,200). Sklepamo lahko, da so ti študenti posvetili več časa študiju in so zato 
potrebovali miren prostor za učenje tudi doma, bi pa ta vidik bilo zanimivo preučiti v 
nadaljnjih raziskavah. 

Glede na skupno povprečno oceno odgovorov lahko vidimo, da zagotavljanje 
ustreznih pripomočkov v skladu s svojimi PP ne predstavlja študentom s PP večjega 
izziva (M = 1,54; SD = 0,831; 39. centil), je pa to bila tudi postavka, ki študentom v 
povprečju predstavlja najmanjši izziv. Skoraj dvema tretjinama (64,7 %) študentom 
to ne predstavlja nobenega izziva, petini (20,2 %) predstavlja deloma izziv, 11,8 % 
izziv in le 3,4 % študentov  velik izziv. Pripomočki so seveda odvisni od specifike PP, 
za kar bi v raziskavi morali preveriti, za kakšne primanjkljaje gre pri posameznih 
primanjkljajih, ovirah oz. motnjah. Izziv lahko predstavlja velika količina študijskega 
gradiva študentom z bralnimi težavami, ki bi potrebovali bralca, in tako tudi študent s 
PPPU izpostavi: »Vse več in več je zvočnih knjig. Edini problem je, da nihče ne bere 
učbenikov.« Tuje raziskave opozarjajo, da potreba po dodatni opremi predstavlja 
dodatne finančne stroške (npr. GDI Hub in Snowdon Trust, 2021), UL pa vsako leto 
zagotavlja določen fond denarja, ki ga nameni za nakup opreme za študente s PP. 

5.3. Občutki pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti 

– Doživljanja občutkov pri študiju in študijskih obveznostih 

V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja smo preverjali, s kakšnimi izzivi se v 
visokem šolstvu srečujejo študenti s PP pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti. V povezavi s tem nas je tudi zanimalo, kakšne občutke pri tem doživljajo 
študenti s PP, kako pogosto doživljajo občutke stresa, anksioznosti, strahu in panike, 
jeze, nemoči, nesamozavesti oz. občutka, da ne zmorejo, in nezadovoljstva pri 
študiju in študijskih obveznostih. V preglednici 27 so prikazani odgovori 
štiristopenjske lestvice o doživljanju občutkov pri študiju in študijskih obveznostih.   
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Preglednica 27 
Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov na lestvici pogostosti doživljanja občutkov pri študiju 
in študijskih obveznostih 

Občutek  1 – 
nikoli 

2 – 
občasno 

3 –
pogosto 

4 – 
vedno 

M SD 

Stres 
f 2 28 51 38 

3,05 0,790 
f % 1,7 23,5 42,9 31,9 

Anksioznost  
f 17 37 36 29 

2,65 1,005 
f % 14,3 31,1 30,3 24,4 

Nezadovoljstvo 
f 5 43 60 11 

2,65 0,708 
f % 4,2 36,1 50,4 9,2 

Nesamozavest, občutek, 
da ne znam, ne zmorem 

f 12 38 53 16 
2,61 0,845 

f % 10,1 31,9 44,5 13,4 

Strah, panika 
f 15 51 34 19 

2,48 0,910 
f % 12,6 42,9 28,6 16,0 

Nemoč 
f 27 44 33 14 

2,29 0,953 
f % 22,9 37,3 28,0 11,9 

Jeza 
f 36 56 18 9 

2,00 0,873 
f % 30,3 47,1 15,1 7,6 

Anketirani študenti v povprečju pogosto doživljajo stres (M = 3,05; SD = 0,790), 
anksioznost (M = 2,65; SD = 1,005), nezadovoljstvo (M = 2,65; SD = 0,708), in 
nesamozavest (M = 2,61; SD = 0,845). Občasno v povprečju doživljajo strah oziroma 
paniko (M = 2,48; SD = 0,910), nemoč (M = 2,29; SD = 0,953) in jezo (M = 2,00; 
SD = 0,873). 

– Doživljanja občutkov pri študiju in študijskih obveznostih glede na spol, letnik 
in usmeritev študijskega programa, vrsto PP, pridobljeno odločbe v OŠ in SŠ 
ter glede na povprečno oceno v zadnjem letniku študija oz. v zadnjem letniku 
srednješolskega izobraževanja 

V nadaljevanju smo preverili, kako se občutki pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti razlikujejo glede na spol, letnik in usmeritev študijskega programa, vrsto 
PP, status učenca in/ali dijaka oz. pridobitvijo odločbe v osnovni šoli in srednji šoli ter 
glede na povprečno oceno v zadnjem letniku študija oz. v zadnjem letniku 
srednješolskega izobraževanja (preglednice 28–33). Na podlagi 
Kolmogorov-Smirnov preizkusa normalnosti porazdelitve (vse postavke so se 
porazdeljevale nenormalno) smo za iskanje statistično pomembnih povezav uporabili 
neparametrična preizkusa: Mann-Whitneyjev U-preizkus in Kruskal-Wallisov 
H-preizkus. Preglednice v nadaljevanju vsebujejo le postavke, pri katerih so se 
pokazale statistično pomembne razlike, celotne preglednice pa so v prilogi 2 
(preglednice 70–77). 

Najprej smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med občutki pri študiju 
in opravljanju študijskih obveznosti ter spolom. 
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Preglednica 28 
Mann-Whitneyjev U-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih in spolom pri postavkah s statistično pomembno razliko 

Občutek Spol N R U (p) 

stres 

moški 36 47,43 
1041,5  
(0,009) 

ženski 81 64,14 

Skupaj 117  

anksioznost 

moški 36 47,64 
1049,0 
(0,012) 

ženski 81 64,05 

Skupaj 117  

strah, panika 

moški 36 45,99 
959,5  

(0,003) 
ženski 81 64,78 

Skupaj 117  

Vrednost Mann-Whitneyjevega U-preizkusa je statistično pomembna (p < 0,05) pri 
občutkih: stres (p = 0,009), anksioznost (p = 0,012) ter strah in panika (p = 0,003), 
kar pomeni, da so statistično pomembne razlike pri teh občutkih glede na spol, in 
sicer te občutke najpogosteje doživljajo ženske. Pri ostalih občutkih, ki jih anketiranci 
doživljajo pri študiju in študijskih obveznostih, ni prisotnih statistično pomembnih 
razlik glede na spol, kar je razvidno iz rezultatov v preglednici 70, v prilogi 2. 

V nadaljevanju smo preverjali prisotnost statistično pomembnih razlik med občutki, ki 
jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih obveznostih ter letnikom študija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

Preglednica 29 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in letnikom študija pri postavkah s statistično pomembno razliko 

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se občutki ne razlikujejo glede na letnik študija. 
Statistično pomembne razlike glede na letnik študija obstajajo pri občutkih: stres 
(p = 0,006), strah in panika (p = 0,042) ter nesamozavest, občutek, da ne znam, ne 
zmorem (p = 0,022) – najpogosteje stres doživljajo anketiranci, ki so v 3. letniku 
1. stopnje, strah in paniko najpogosteje doživljajo anketiranci v 1. letniku 1. stopnje. 
Nesamozavest, občutek, da ne znajo, ne zmorejo pa najpogosteje doživljajo 
anketiranci, ki so v 2. letniku 2. stopnje. Pri ostalih občutkih, ki jih anketiranci 
doživljajo pri študiju in študijskih obveznostih, ni prisotnih statistično pomembnih 
razlik glede na letnik študija, kar je razvidno iz rezultatov v preglednici 71, v prilogi 2. 

V nadaljevanju smo preverili statistično pomembno razliko med občutki, ki jih 
anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih obveznostih ter usmeritvijo študijskega 
programa. 

Občutek Letnik študija N R 
Kruskal-
Wallis H 

(p) 

stres 1. letnik 1. stopnja 22 55,09 

21,451 
(0,006) 

2. letnik 1. stopnja 25 46,54 

3. letnik 1. stopnja 26 77,69 

4. letnik 1. stopnja 6 71,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 69,20 

1. letnik 2. stopnja 8 72,00 

2. letnik 2. stopnja 5 32,10 

dodatno leto na 2. stopnji 11 47,95 

3. stopnja 5 48,70 

Skupaj 118  

strah, panika 1. letnik 1. stopnja 22 74,61 

16,001 
(0,042) 

2. letnik 1. stopnja 25 54,66 

3. letnik 1. stopnja 26 65,35 

4. letnik 1. stopnja 6 36,67 

dodatno leto na 1. stopnji 10 63,55 

1. letnik 2. stopnja 8 61,50 

2. letnik 2. stopnja 5 62,60 

dodatno leto na 2. stopnji 11 46,91 

3. stopnja 5 27,50 

Skupaj 118  

nesamozavest, 
občutek, da ne znam, 
ne zmorem 

1. letnik 1. stopnja 22 76,75 

17,860 
(0,022) 

2. letnik 1. stopnja 25 54,64 

3. letnik 1. stopnja 26 52,92 

4. letnik 1. stopnja 6 41,92 

dodatno leto na 1. stopnji 10 64,55 

1. letnik 2. stopnja 8 72,06 

2. letnik 2. stopnja 4 84,63 

dodatno leto na 2. stopnji 12 50,58 

3. stopnja 5 34,30 

Skupaj 118  
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Preglednica 30 
Kruskal-Wallisov H-preizkus za občutke, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, glede na usmeritev študijskega programa pri postavkah s statistično pomembno razliko 

Občutek 
Usmeritev študijskega 

programa 

N R H (p) 

nemoč 

humanizem 5 21,10 

8,652 (0,013) 

družboslovje in umetnost 56 57,47 

naravoslovje in tehnika 57 64,86 

Skupaj 118  

nezadovoljstvo 

humanizem 4 15,00 

8,973 (0,011) 

družboslovje in umetnost 57 59,65 

naravoslovje in tehnika 58 63,45 

Skupaj 119  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se občutki ne razlikujejo glede na usmeritev 
študijskega programa. Statistično pomembne razlike obstajajo pri občutkih: nemoč 
(p = 0,013) in nezadovoljstvo (p = 0,011) – najpogosteje jih doživljajo anketiranci, ki 
študirajo na naravoslovno in tehnično usmerjenih članicah UL. Pri ostalih občutkih, ki 
jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih obveznostih, ni prisotnih statistično 
pomembnih razlik glede na usmeritev študijskega programa, kar je razvidno iz 
rezultatov v preglednici 72, v prilogi 2. 

Zanimalo nas je tudi, ali so statistično pomembne razlike med občutki pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti ter vrsto PP. 

Preglednica 31 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in vrsto PP pri postavkah s statistično pomembno razliko 

Občutek PP N R H (p) 

s
tr

e
s
 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 16,00 

27,450 
(0,002) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 16,00 

gibalna oviranost 15 46,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 53,68 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 73,59 

motnje avtističnega spektra 4 25,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 99,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 25,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 65,00 

drugo 1 99,50 

sopojavljanje 36 63,24 

Skupaj 118  

n
e
m

o
č
 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 13,50 

19,893 
(0,030) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 13,50 

gibalna oviranost 15 42,20 

dolgotrajna ali kronična bolezen 16 57,84 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 63,38 
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Občutek PP N R H (p) 

motnje avtističnega spektra 4 49,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 110,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 31,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 61,60 

drugo 1 48,50 

sopojavljanje 37 68,54 

Skupaj 117  

N
e
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e
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č
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, 
n

e
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m
o
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delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 1 31,50 

18,914 
(0,041) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 6,50 

gibalna oviranost 
15 45,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 74,29 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 53,61 

motnje avtističnega spektra 4 42,88 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 77,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 62,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 51,50 

drugo 1 6,50 

sopojavljanje 37 69,11 

Skupaj 118  

n
e
z
a

d
o

v
o

lj
s
tv

o
 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 14,25 

18,813 
(0,043) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 26,00 

gibalna oviranost 14 39,04 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 52,32 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 59,67 

motnje avtističnega spektra 4 73,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 77,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 77,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 74,30 

drugo 1 77,50 

sopojavljanje 37 67,31 

Skupaj 118  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se občutki ne razlikujejo glede na vrsto PP. 
Statistično pomembne razlike obstajajo pri občutkih: stres (p = 0,002), nemoč 
(p = 0,030), nesamozavest, občutek, da ne znam, ne zmorem (p = 0,041) in 
nezadovoljstvo (p = 0,043) – najpogosteje stres doživljajo anketiranci, ki imajo 
telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo oz. druge motnje 
(nevrodivergentnost). Nemoč najpogosteje doživljajo anketiranci, ki imajo telesno 
poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo. Nesamozavest, občutek, da ne znajo, 
ne zmorejo najpogosteje doživljajo anketiranci s telesno poškodbo in/ali 
dolgotrajnejšo rehabilitacijo. Nezadovoljstvo pa se največkrat pojavi pri študentih s 
telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo, z motnjami v telesnem in 
duševnem zdravju ter pri študentih z drugimi težavami (nevrodivergentnost). Pri 
ostalih občutkih, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih obveznostih, ni 
prisotnih statistično pomembnih razlik glede na PP, kar je razvidno iz rezultatov v 
preglednici 73, v prilogi 2. 
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Preverili smo tudi statistično pomembne razlike med občutki pri študiju in opravljanju 
študijskih obveznosti ter pridobljeno odločbo v osnovni in srednji šoli. 

Preglednica 32 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in odločbo v osnovni šoli pri postavkah s statistično pomembno razliko 

Občutek 
Ste imeli status 

(odločbo o usmeritvi) v 
osnovni šoli? 

N R H (p) 

stres 

da 48 50,66 

8,170 
(0,017) 

ne 68 67,28 

ne vem 3 44,50 

Skupaj 119  

anksioznost 

da 48 46,21 

17,063 
(0,000) 

ne 68 70,79 

ne vem 3 36,00 

Skupaj 119  

jeza 

da 48 51,88 

5,976 
(0,050) 

ne 68 66,21 

ne vem 3 49,17 

Skupaj 119  

nemoč 

da 47 50,39 

7,085 
(0,029) 

ne 67 66,49 

ne vem 4 49,50 

Skupaj 118  

nesamozavest, občutek, da ne 
znam, ne zmorem 

da 47 50,51 

11,605 
(0,003) 

ne 68 68,24 

ne vem 4 31,50 

Skupaj 119  

nezadovoljstvo 

da 47 49,99 

8,761 
(0,013) 

ne 68 67,35 

ne vem 4 52,75 

Skupaj 119  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa je statistično pomembna (p < 0,05) skoraj 
pri vseh občutkih, kar pomeni, da se občutki razlikujejo glede na to, ali so imeli 
odločbo o usmeritvi v OŠ. Statistično pomembne razlike obstajajo pri občutkih: 
stresu (p = 0,017), anksioznosti (p = 0,000), jezi (p = 0,050), nemoči (p = 0,029), 
nesamozavesti, občutku, da ne znajo, ne zmorejo (p = 0,003), in nezadovoljstvu (p = 
0,013) – vse te občutke najpogosteje doživljajo anketiranci, ki odločbe v OŠ niso 
imeli. Pri strahu in paniki glede na odločbo v OŠ pa statistično pomembne razlike ne 
obstajajo (p > 0,05) (preglednica 74 v prilogi 2), kar pomeni, da se občutki ne 
razlikujejo glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v času OŠ.  

Statistično pomembne razlike ne obstajajo med občutki pri študiju in opravljanju 
študijskih obveznostih ter pridobljeno odločbo v SŠ (preglednica 75 v prilogi 2), kar 
pomeni, da se občutki ne razlikujejo glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v SŠ. 

Nazadnje pa smo preverili še prisotnost statistično pomembnih razlik med občutki pri 
študiju in opravljanju študijskih obveznostih ter povprečno oceno na študiju v 
zadnjem letu oz. povprečno oceno v zadnjem letniku SŠ za študente 1. letnikov. 
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Preglednica 33 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in povprečno oceno na študiju v zadnjem letu za študente od vključno 2. letnika 1. 
stopnje naprej pri postavkah s statistično pomembno razliko 

Občutek 
Povprečna ocena na študiju 

v zadnjem letu 
N R H (p) 

Nemoč 

6,00–6,99 8 72,69 

8,592 
(0,035) 

7,00–7,99 32 49,09 

8,00–8,99 38 43,41 

9,00–10,00 17 44,59 

Skupaj 95  

Nezadovoljstvo 

6,00–6,99 8 69,44 

11,570 
(0,009) 

7,00–7,99 32 54,86 

8,00–8,99 38 42,72 

9,00–10,00 18 40,08 

Skupaj 96  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki (preglednica 76 v prilogi 2), kar pomeni, da se občutki ne 
razlikujejo glede na povprečno oceno na študiju v zadnjem letu. Statistično 
pomembne razlike obstajajo le pri nemoči (p = 0,035) in nezadovoljstvu (p = 0,009) – 
najbolj nemočni in nezadovoljni so anketiranci, ki imajo povprečno oceno med 6,00 
in 6,99. Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa za občutke glede na povprečno 
oceno v zadnjem letniku srednje šole ni statistično pomembna pri nobeni postavki 
(preglednica 77 v prilogi 2), kar pomeni, da se občutki ne razlikujejo glede na 
povprečno oceno v zadnjem letniku srednje šole. 

Povzamemo lahko, da se večina neprijetnih občutkov pri študentih s PP pojavlja 
občasno oz. pogosto. Študenti s PP najbolj pogosto doživljajo stres, le občasno pa 
jezo. V nadaljevanju predstavljamo interpretacijo rezultatov skupaj z odprtimi 
odgovori študentov, ki so ob posameznem občutku zapisali, kdaj ga doživljajo. 
Pokomentiramo tudi statistično pomembne razlike, ki so se pojavile glede na 
posamezne neodvisne spremenljivke pri posameznih občutkih.  

Stres je občutek, ki ga študenti s PP v povprečju pri študiju in študijskih obveznostih 
doživljajo najbolj pogosto (M = 3,05; SD = 0,790). Le 1,7 % študentov stresa ne 
občuti nikoli, 23,5 % občasno, 42,9 % stres doživlja pogosto in 31,9 % študentov s 
PP stres občuti vedno. O stresu in kdaj ga najbolj občutijo, so študenti s PP zapisali: 

»Stres me spremlja skoraj vedno, a sem se ga v zadnjem letu naučila vsaj 
malo kontrolirati.« 

»Skoraj vsak dan, redko kdaj mine dan brez stresa.« 

»Ko se bližajo izpiti, ustni nastopi.« 

»Izpiti.« 

»Zelo povečan pred kolokviji/izpiti/rokih za domače naloge.« 

»Veliko rokov, preverjanj brez možnosti popravljanja me spravlja pod stres.« 

»Nakopičena preverjanja znanj.« 



84 

 

 

Občutek anksioznosti študenti s PP doživljajo v povprečju pogosto (M = 2,65; 
SD = 1,005). 14,3 % študentov anksioznosti nikoli ne občuti, občasno jo občuti 
31,1 % študentov, pogostokrat 30,3 % in vedno slaba četrtina (24,4 %) študentov s 
PP. O doživljanju anksioznosti so študenti zapisali: 

»Spremlja me predvsem v stresnih obdobjih (npr. izpitno obdobje).« 

»Neprestano sem tesnobna, že ko vstopim na faks, pred izpiti, pred ustnimi 
nastopi,odvisno od zahtevnosti.« 

»Zelo povečana pred kolokviji/izpiti/rokih za domače naloge.« 

Občutka strahu in panike študenti s PP doživljajo v povprečju občasno (M = 2,48; 
SD = 0,910). 12,6 % anketiranih strahu in panike nikoli ne občuti, 42,9 % ju občuti 
občasno, 28,6 % pogosto in 16,0 % vedno. Strah študenti s PP doživljajo: 

»Pred težjimi izpiti.« 

»Pogosto me je strah in včasih tudi preveč paničarim, ko govorim ali 
sodelujem v debati. Vedno razmišljam, da ne bi kaj narobe rekla.« 

»Ko ni jasno, ali bodo fakultete zaprli ali ne, in ne vem, kako se organizirati.« 

»Zelo povečana pred kolokviji/izpiti/rokih za domače naloge.« 

»Ob zavedanju količine snovi.« 

»Predvsem, ko se bližajo obveznosti.« 

Jeza je čustvo, ki ga študenti s PP najmanjkrat občutijo, in sicer v povprečju le 
občasno (M = 2,00; SD = 0,873). 30,3 % študentov jeze nikoli ne občuti, 47,1 % 
občasno, 15,1 % pogosto in 7,6 % vedno, in sicer v povezavi z: 

»Ker premalo zaupam vase in svoje sposobnosti (povezano z motnjami 
hranjenja).« 

»Ob neuspehih.« 

Nemoč kot občutek študenti doživljajo v povprečju občasno (M = 2,29; SD = 0,953). 
22,9 % študentov nemoči ne doživlja nikoli, 37,3 % občasno, 28,0 % pogosto in 
11,9 % vedno. Občutek nemoči se pri študentih pojavlja: 

»Kadar me je premagala bolezen in sem morala, kljub pripravljanju in učenju, 
ostati doma, izostati od predavanj, vaj.« 

»Včasih, ko pred predstavitvijo pol stvari pozabim ali pa pred izpitom doživim 
black out, ko rabim nekaj časa, da se sploh kaj spomnim.« 

»Zelo povečana pred kolokviji/izpiti/rokih za domače naloge.« 

»Ob avtističnih napadih (meltdown).« 

»Izjemno pogosto, ko zaradi motnje enostavno ne zmorem.« 

Nesamozavest in občutek, da ne znajo, ne zmorejo študenti s PP občutijo v 
povprečju bolj pogosto (M = 2,61; SD = 0,845). Nesamozavesti nikoli ne občuti 
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10,1 % študentov s PP, 31,9 % se jih občasno počuti nesamozavestne, 44,5 % 
pogosto in 13,9 % vedno.  

Kdaj občutijo samozavest, so v odprtih odgovorih obrazložili: 

»Ne morem se odločiti, ali bi označila občasno ali pogosto. Samozavest 
občutim v zadnjem letu pogosteje, sicer pa me je skozi leta študija pogosteje 
spremljalo pomanjkanje samozavesti.« 

»Borimo se!« 

»Po uspešno opravljeni obveznosti s pozitivnim feedbackom s strani 
profesorja.« 

Tudi nezadovoljstvo študenti s PP občutijo v povprečju bolj pogosto (M = 2,65; 
SD = 0,708). Le 4,2 % študentov nezadovoljstva nikoli ne občuti 36,1 % občasno, 
polovica (50,4 %) pogosto in 9,2 % vedno. Zadovoljstvo občutijo: 

»Ob uspešno zaključenih nalogah, izpitih, letnikih, pohvalah ...« 

»Po uspešno opravljeni obveznosti s pozitivnim feedbackom s strani 
profesorja.« 

Iz odprtih odgovorov študentov lahko razberemo, da so občutki stresa, anksioznosti, 
strahu in panike ter nezadovoljstva povezani s povečano obremenjenostjo in 
opravljanjem študijskih obveznosti, predvsem v času izpitnega obdobja. To so 
občutki, ki so med študenti pogosto prisotni, ne glede na prisotnost PP. Avtorji Gao 
idr. (2019) so v svoji študiji med študenti na Kitajskem anksioznost opredelili za 
enega najpogostejših občutkov med študenti. Jeza, nemoč, nesamozavest pa se 
navezujejo bolj na težave, ki so posledica primanjkljajev posameznika oz. vpliva PP 
na študij. Na t. i. notranje izzive študentov s PP (nizka samopodoba, nizka 
učinkovitost, anksioznost, stres …) je opozorila tudi Tedla (2017). Slednjih ne gre 
zanemariti, saj notranji izzivi vplivajo tudi na zunanje – pretiran stres, anksioznost 
lahko tako negativno vplivata na učno učinkovitost, študijske dosežke, pripravljenost 
spregovoriti o svojih PP in si zagotoviti prilagoditve. Tedla (2017) poudari, da se 
študenti s PP čutijo nepripravljene na povečan stres in obremenitve pri študiju, kar 
vodi do anksioznih občutkov. 

Nizka samopodoba in pomanjkanje samozavesti vplivata na posameznikov socialni 
vidik življenja, zaradi česar se študenti s PP lahko srečujejo s težavami z 
navezovanjem stikov s študijskimi kolegi, visokošolskimi učitelji (Gans idr., 2003). 
Tudi študija primera Hadley (2017) je izpostavila pomanjkanje samozavesti, ki se 
lahko pojavi pri študentih s PP, sploh pri komuniciranju o prilagoditvah, ki jih študent 
s PP potrebuje, to pomanjkanje pa izhaja ravno iz primanjkljajev oz. PP 
posameznika. Študija avtorice Hadley (2017) izpostavlja pomen soočanja z lastnimi 
občutki in čustvi na sprejemljiv način. 

Statistično pomembne razlike so glede na spol (preglednica 28) prisotne pri stresu, 
anksioznosti in strahu ter paniki. Te občutke v večji meri občutijo ženske (stres 
M = 3,20; SD = 0,714; anksioznost M = 2,81; SD = 0,950; strah in panika M = 2,65; 
SD = 0,897). Tudi avtorji Gao idr. (2019) v svoji študiji, izvedeni med kitajskimi 
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študenti, poročajo, da v povprečju tako moški kot ženske v prvih treh letih študija 
doživljajo blažjo anksioznost, so pa ženske na lestvici anksioznosti imele pomembno 
višje rezultate. V naši raziskavi so se pokazale statistično pomembne razlike tudi 
glede na letnik študija (preglednica 29), in sicer pri stresu, strahu in paniki ter 
nesamozavesti, občutku, da ne znajo, ne zmorejo. Stres so najpogosteje doživljali 
študenti 3. letnika 1. stopnje (M = 3,50; SD = 0,583), pričakovali pa bi, da bi to 
doživljali študenti 1. letnikov, saj se srečujejo s povsem novim okoljem in zahtevami 
kot na prehodni stopnji izobraževanja. Strah in paniko najpogosteje občutijo študenti 
1. letnika 1. stopnje (M = 2,91; SD = 0,971), kar je pričakovano, glede na to, da 
vstopajo v novo izobraževalno okolje, ki že samo po sebi prinaša mnogo izzivov. 
Nesamozavest, občutek, da ne znajo, ne zmorejo, pa je najizrazitejši pri študentih 
2. letnika 2. stopnje. Sklepamo, da se soočajo s stresom počasnega prehoda na trg 
dela, zaključka študija in imajo morda občutek, da še na to niso pripravljeni, prav 
tako je lahko dodatna obremenitev pisanje zaključnega dela, za katerega lahko 
študenti čutijo, da mu niso kos. Glede na smer študija (preglednica 30) so se 
statistično pomembne razlike pojavile pri občutku nemoči in nezadovoljstvu, ki ju 
pogosteje doživljajo študenti naravoslovnih smeri (nemoč M = 2,44; SD = 0,964; 
nezadovoljstvo M = 2,74; SD = 0,715). Sklepamo lahko, da je to povezano s stališči 
in posledično odnosom ter pripravljenostjo visokošolskih učiteljev za nudenje 
prilagoditev, saj je raziskava Jakšić Ivačič (2021) pokazala, da imajo visokošolski 
učitelji, ki prihajajo iz humanistično, družboslovno ali umetniško usmerjenih članic 
UL, bolj pozitivna stališča do študentov s PP kot visokošolski učitelji naravoslovno in 
tehniško usmerjenih članic UL.  

Statistično pomembne razlike so prisotne tudi glede na vrsto PP (preglednica 31). 
Stres tako statistično pomembno najpogosteje občutita študentka s telesno 
poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo (M = 4,00) ter študentka, ki je svoje PP 
opredelila kot nevrorazličnost (M = 4,00). Za slednjo težko interpretiramo rezultat, saj 
ni popolnoma jasno, za kakšne PP gre, za študentko s telesno poškodbo in/ali 
dolgotrajnejšo rehabilitacijo pa bi tudi potrebovali več informacij o njenih težavah, 
predvidevamo pa, da dodaten stres v primerjavi z ostalimi študenti predstavlja veliko 
odsotnosti od študija zaradi rehabilitacije. Občutek nemoči se statistično pomembno 
največkrat pojavi pri študentih s specifičnimi učnimi težavami (M = 2,76; SD = 0,577). 
Podoben rezultat bi pričakovali pri študentih s SUT/PPPU (M = 2,36; SD = 0,731), 
saj gre za podobne težave, a seveda se kažejo pri vsakem študentu na njemu lasten 
način. Pri študentih s SUT/PPPU je tudi statistično pomembna razlika pri 
nesamozavesti, občutku, da ne znajo, zmorejo (M = 3,00; SD = 0,000), prav tako tudi 
pri študentki s telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo (M = 3,00). Pri 
vrsti PP bi bilo zanimivo opraviti nadaljnje raziskave, ki bi poglobljeno raziskale 
občutke glede na primanjkljaje.  

Statistično pomembne razlike so se pokazale med pridobljeno odločbo o usmeritvi v 
OŠ (preglednica 32) in vsemi občutki, razen strahu in paniki, pri študentih, ki niso 
imeli odločbe v OŠ. Ti so izmed vprašanih študentov najpogosteje občutili stres 
(M = 3,22; SD = 0,808), anksioznost (M = 2,97; SD = 0,977), jezo (M = 2,16; 
SD = 0,874), nemoč (M = 2,51; SD = 1,035), nesamozavest (M = 2,82; SD = 0,791) 
in nezadovoljstvo (M = 2,81; SD = 0,697). Sklepamo, da so se med skupinami 
pojavile takšne razlike, ker študenti, ki niso imeli odločbe o usmeritvi v OŠ, takrat 
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niso imeli večjih težav, pokazale pa so se sedaj pri študiju, posledično pa težave 
prinesejo s sabo več neprijetnih občutkov.  

Glede na povprečno oceno v prejšnjem letniku študija so se pokazale statistično 
pomembne razlike pri občutkih nemoči in nezadovoljstva. Oboje večkrat občutijo 
študenti s povprečno oceno med 6,00 in 6,99 (nemoč M = 3,13; SD = 0,641; 
nezadovoljstvo M = 3,25; SD = 0,707). Prav tako so tudi ostale občutke največkrat 
doživljajo študenti s povprečjem med 6,00 in 6,99, kar je pričakovano, saj so verjetno 
ciljali na višje povprečje. Dobro bi bilo tudi preveriti, kakšni so dejansko cilji in 
pričakovanja teh študentov na fakulteti, saj morda študijska uspešnost in same 
ocene nekomu ne pomenijo veliko. Se je pa ta skupina študentov tudi najpogosteje 
srečevala s posameznimi izzivi, predstavljenimi v sklopu interpretacije prvega 
raziskovalnega vprašanja.  

Neprijetni občutki lahko močno vplivajo na posameznikovo izkušnjo študija, zato jih 
ne gre zanemariti, bi pa pri vseh vprašanih bilo zanimivo raziskati še, kdaj so se ti 
občutki prvič pojavili, koliko časa vztrajajo in kako, če sploh, se z njimi soočajo. 
Dobro bi bilo tudi primerjati občutke pred in po epidemiji COVID-19, saj avtorji 
Cataudella idr. (2021) poročajo o vplivu e-učenja na povečano raven tesnobe, 
anksioznosti in stresa pri študentih.  

5.4. Samopoznavanje študentov s posebnimi potrebami in poznavanje 
možnosti podpore 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate z interpretacijami na tretje raziskovalno 
vprašanje. 

RV 3: Kako dobro študenti s PP poznajo svoje primanjkljaje oz. PP in podporo 
ter prilagoditve, ki so jim na voljo in jih potrebujejo pri študiju? 

– Poznavanje lastnih primanjkljajev študentov s posebnimi potrebami 

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja nas je najprej zanimalo, kako dobro 
študenti s PP poznajo svoje primanjkljaje. Samopoznavanje smo preverjali z 11 
postavkami na lestvici od 1 – sploh se ne strinjam do 4 – popolnoma se strinjam. 
Rezultati so prikazani v preglednici 34. 
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Preglednica 34 
Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov na lestvici poznavanja lastnih PP 

Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

 
1 – sploh 

se ne 
strinjam 

2 – ne 
strinjam 

se 

3 – delno 
se 

strinjam 

4 – 
popol-

noma se 
strinjam 

M SD 

Vem, kako moje PP vplivajo na 
moj študij. 

f 5 8 48 58 
3,34 0,784 

f % 4,2 6,7 40,3 48,7 

Vem, katere prilagoditve potrebu- 
jem, da bom pri študiju uspešen. 

f 6 14 44 54 
3,24 0,854 

f % 5,1 11,9 37,3 45,8 

Poznam svoja močna področja. 
f 6 17 50 46 

3,14 0,847 
f % 5,0 14,3 42,0 38,7 

Vem, komu na akademiji/ 
fakulteti povedati, da imam PP. 

f 9 14 47 49 
3,14 0,905 

f % 7,6 11,8 39,5 41,2 

PP, ki jih imam, vplivajo na moj 
študij in opravljanje študijskih 
obveznosti. 

f 12 14 41 52 
3,12 0,976 

f % 10,1 11,8 34,5 43,7 

Sprejemam se takšnega, kot 
sem. 

f 12 27 26 54 
3,03 1,045 

f % 10,1 22,7 21,8 45,4 

Vem, na koga se lahko obrnem, 
če potrebujem pomoč. 

f 6 24 53 35 
2,99 0,842 

f % 5,1 20,3 44,9 29,7 

Znam izkoristiti svoje talente, da 
sem uspešen. 

f 8 21 60 30 
2,94 0,836 

f % 6,7 17,6 50,4 25,2 

Vem, kako lahko premagam 
težave, ki so se pojavile zaradi 
PP. 

f 11 23 58 27 
2,85 0,880 

f % 9,2 19,3 48,7 22,7 

Ni me strah prositi za pomoč, če 
jo potrebujem. 

f 10 38 41 30 
2,76 0,927 

f % 8,4 31,9 34,5 25,2 

Posebne potrebe, ki jih imam, so 
vplivale na izbiro študija. 

f 50 15 39 15 
2,16 1,112 

f % 42,0 12,6 32,8 12,6 

Anketiranci se v povprečju najbolj strinjajo, da vedo, kako njihove PP vplivajo na 
študij (M = 3,34; SD = 0,784; 84. centil), najnižja skupna povprečna vrednost 
odgovorov pa je pri postavki, da so PP vplivale na izbiro študija (M = 2,16; 
SD = 1,112; 54. centil), s katero se anketirani v povprečju ne strinjajo. Študenti se v 
povprečju močno strinjajo, da vedo, katere prilagoditve potrebujejo, da so uspešni pri 
študiju (M = 3,24; SD = 0,854; 81. centil), nekoliko manj se v povprečju strinjajo, da 
poznajo svoja močna področja (M = 3,14; SD = 0,847; 79. centil), in da vedo, komu 
na akademiji/fakulteti povedati, da imajo PP (M = 3,14; SD = 0,905; 79. centil). V 
povprečju se tudi močno strinjajo, da njihove PP vplivajo na njihov študij in 
opravljanje študijskih obveznosti (M = 3,12; SD = 0,976; 78. centil), nekoliko manj 
pa, da se sprejemajo takšne, kot so (M = 3,03; SD = 1,045; 76. centil), ter da vedo, 
na koga se obrniti, če potrebujejo pomoč (M = 2,99; SD = 0,842; 75. centil). Še 
nekoliko manj se v povprečju strinjajo, da znajo izkoristiti svoje talente, da so 
uspešni (M = 2,94; SD = 0,836; 74. centil), da vedo, kako lahko premagajo težave 
zaradi PP (M = 2,85; SD = 0,880; 71. centil) ter da jih ni strah prositi za pomoč, če jo 
potrebujejo (M = 2,76; SD = 0,927; 69. centil). 
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– Poznavanje lastnih primanjkljajev študentov s posebnimi potrebami glede na 
spol, letnik in usmeritev študijskega programa, odločbo o usmeritvi v osnovni 
ali srednji šoli in povprečno oceno pri študiju oz. v zadnjem letniku srednje 
šole 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali pri poznavanju lastnih primanjkljajev prihaja do 
statistično pomembnih razlik glede na spol, letnik in usmeritev študijskega programa, 
odločbo o usmeritvi v osnovni ali srednji šoli in povprečno oceno pri študiju oz. v 
zadnjem letniku srednje šole (preglednice 35–40). S Kolmogorov-Smirnov 
preizkusom smo preverili normalnost porazdelitve odgovorov. Odgovori so se pri 
vseh postavkah porazdeljevali nenormalno, zato smo za nadaljnje analize uporabili 
neparametrična Mann-Whitneyjev U- in Kruskal-Wallisov H-preizkus. Statistično 
pomembnost smo preverjali pri pogoju p < 0,05. Preglednice v nadaljevanju 
vsebujejo le postavke, pri katerih so se pokazale statistično pomembne razlike, 
celotne preglednice pa so v prilogi 2 (preglednice 78–85). 

Najprej smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med poznavanjem 
primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter spolom. 

Preglednica 35 
Mann-Whitneyjev U-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev 
ter spolom za postavke s statistično pomembno razliko 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, podpore in 
prilagoditev 

Spol N R U (p) 

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

moški 36 67,74 
1107,5 
(0,035) 

ženski 80 54,34 

Skupaj 116  

Vrednost Mann-Whitneyjevega U-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
skoraj nobeni postavki, kar pomeni, da se poznavanje primanjkljajev oz. PP, podpore 
ter prilagoditev ne razlikuje glede na spol (preglednica 78 v prilogi 2). Statistično 
pomembne razlike obstajajo pri postavki: »Sprejemam se takšnega, kot sem.« – s 
tem se bolj strinjajo moški kot ženske (p = 0,035) (preglednica 35).  

V nadaljevanju smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med 
poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter letnikom študija.  

Preglednica 36 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev 
ter letnikom študija za postavke s statistično pomembno razliko 

Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

Letnik študija N R H (p) 

Moje posebne potrebe so 
vplivale na izbiro študija. 

1. letnik 1. stopnja 22 56,23 

16,269 
(0,039) 

2. letnik 1. stopnja 25 55,10 

3. letnik 1. stopnja 26 56,04 

4. letnik 1. stopnja 6 36,17 

dodatno leto na 1. stopnji 9 57,50 

1. letnik 2. stopnja 8 66,13 
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Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

Letnik študija N R H (p) 

2. letnik 2. stopnja 5 48,90 

dodatno leto na 2. stopnji 12 80,63 

3. stopnja 5 94,80 

Skupaj 118  

Poznam svoja močna področja. 1. letnik 1. stopnja 22 58,64 

18,516 
(0,018) 

2. letnik 1. stopnja 25 66,82 

3. letnik 1. stopnja 26 50,63 

4. letnik 1. stopnja 6 72,25 

dodatno leto na 1. stopnji 9 32,33 

1. letnik 2. stopnja 8 46,06 

2. letnik 2. stopnja 5 67,50 

dodatno leto na 2. stopnji 12 73,42 

3. stopnja 5 86,50 

Skupaj 118  

Znam izkoristiti svoje talente, da 
sem uspešen. 

1. letnik 1. stopnja 22 46,73 

18,244 
(0,019) 

2. letnik 1. stopnja 25 66,84 

3. letnik 1. stopnja 26 61,40 

4. letnik 1. stopnja 6 73,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 39,61 

1. letnik 2. stopnja 8 49,00 

2. letnik 2. stopnja 5 43,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 73,83 

3. stopnja 5 86,60 

Skupaj 118  

Vem, kako lahko premagam 
težave, ki so se pojavile zaradi 
posebnih potreb. 

1. letnik 1. stopnja 22 41,30 

25,468 
(0,001) 

2. letnik 1. stopnja 25 65,92 

3. letnik 1. stopnja 26 51,46 

4. letnik 1. stopnja 6 53,92 

dodatno leto na 1. stopnji 9 61,78 

1. letnik 2. stopnja 8 63,88 

2. letnik 2. stopnja 5 47,30 

dodatno leto na 2. stopnji 12 84,50 

3. stopnja 5 97,10 

Skupaj 118  

Vem, katere prilagoditve 
potrebujem, da bom pri študiju 
uspešen. 

1. letnik 1. stopnja 22 48,20 

17,605 
(0,024) 

2. letnik 1. stopnja 25 62,30 

3. letnik 1. stopnja 26 45,50 

4. letnik 1. stopnja 6 53,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 70,50 

1. letnik 2. stopnja 8 75,25 

2. letnik 2. stopnja 4 54,63 

dodatno leto na 2. stopnji 12 76,46 

3. stopnja 5 81,30 

Skupaj 117  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa kaže statistično pomembne razlike glede 
na letnik študija pri petih postavkah: »Moje PP so vplivale na izbiro študija.« 
(p = 0,039); »Poznam svoja močna področja.« (p = 0,018); »Znam izkoristiti svoje 
talente, da sem uspešen.« (p = 0,019); »Vem, kako lahko premagam težave, ki so se 
pojavile zaradi PP.« (p = 0,001) in »Vem, katere prilagoditve potrebujem, da bom pri 
študiju uspešen.« (p = 0,024) – z vsemi postavkami se najbolj strinjajo anketiranci, ki 
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obiskujejo 3. stopnjo študija. Pri ostalih postavkah ni prisotnih statistično pomembnih 
razlik glede na PP, kar je razvidno iz rezultatov v preglednici 79, v prilogi 2. 

Preverili smo tudi prisotnost statistično pomembnih razlik med poznavanjem 
primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter usmeritvijo študijskega programa. 
Rezultati so pokazali (preglednica 80 v prilogi 2), da ni statistično pomembnih razlik 
glede na usmeritev študijskega programa, saj vrednost Kruskal-Wallisovega 
H-preizkusa ni bila statistično pomembna pri nobeni postavki, kar pomeni, da se 
poznavanje primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev ne razlikuje glede na 
usmeritev študijskega programa.  

Zanimalo nas je tudi, ali so prisotne statistično pomembne razlike med poznavanjem 
primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter vrsto posebnih potreb. 

Preglednica 37 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev 
ter vrsto PP za postavke s statistično pomembno razliko 

Poznavanje 
lastnih PP, 
podpore in 
prilagoditev 

PP N R H (p) 

Moje posebne 
potrebe so 
vplivale na izbiro 
študija. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 54,50 

19,868 
(0,031) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 25,00 

gibalna oviranost 15 85,13 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 48,00 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 61,19 

motnje avtističnega spektra 4 25,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 25,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 47,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 55,00 

drugo 1 84,00 

sopojavljanje 36 60,03 

Skupaj 118  

Iz rezultatov (preglednica 81, priloga 2) je razvidno, da vrednost Kruskal-Wallisovega 
H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj pri nobeni postavki, kar 
pomeni, da se poznavanje primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev ne 
razlikuje glede na vrsto PP. Statistično pomembne razlike obstajajo pri trditvi: »Moje 
PP so vplivale na izbiro študija.« (p = 0,031) – s trditvijo se najbolj strinjajo 
anketiranci z gibalno oviranostjo. 

V nadaljevanju smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med 
poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter pridobljeno odločbo v 
OŠ. 
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Preglednica 38 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev 
ter odločbo v osnovni šoli za postavke s statistično pomembno razliko 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, 
podpore in prilagoditev 

Ste imeli status 
(odločbo o usmeritvi) 

v osnovni šoli? 
N R H (p) 

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

da 48 69,77 

10,721 
(0,005) 

ne 67 51,66 

ne vem 4 82,50 

Skupaj 119  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se poznavanje primanjkljajev oz. PP, podpore ter 
prilagoditev ne razlikuje glede na odločbo v OŠ, kar je razvidno iz rezultatov v 
preglednici 82, v prilogi 2. Statistično pomembne razlike obstajajo pri trditvi: 
»Sprejemam se takšnega, kot sem.« (p = 0,005) – s trditvijo se najbolj strinjajo 
anketiranci, ki ne vedo, ali so v OŠ imeli odločbo. 

Preverili smo prisotnost statistično pomembnih razlik med poznavanjem 
primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter pridobljeno odločbo v SŠ. 

Preglednica 39 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev 
ter odločbo v srednji šoli za postavke s statistično pomembno razliko 

Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

Ste imeli status (odločbo o 
usmeritvi) v srednji šoli? 

N R H (p) 

Moje posebne potrebe so vplivale 
na izbiro študija. 

da 81 65,70 

10,564 
(0,005) 

ne 36 45,79 

ne vem 2 85,00 

Skupaj 119  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se poznavanje primanjkljajev oz. PP, podpore ter 
prilagoditev ne razlikuje glede na odločbo v SŠ, kar je razvidno iz rezultatov v 
preglednici 83, v prilogi 2. Statistično pomembne razlike obstajajo pri postavki: »Moje 
PP so vplivale na izbiro študija.« (p = 0,005) – s postavko se najbolj strinjajo 
anketiranci, ki ne vedo, ali so v SŠ imeli odločbo. 

Nazadnje pa smo preverili še prisotnost statistično pomembnih razlik med 
poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter povprečno oceno na 
študiju v zadnjem letu in povprečno oceno v zadnjem letniku SŠ. 
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Preglednica 40 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev 
ter povprečno oceno na študiju v zadnjem letu za postavke s statistično pomembno razliko 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, podpore 
in prilagoditev 

Povprečna 
ocena na 
študiju v 

zadnjem letu 

N R H (p) 

Vem, kako lahko premagam težave, ki so se 
pojavile zaradi posebnih potreb. 

6,00–6,99 8 46,13 

7,997 
(0,046) 

7,00–7,99 32 38,77 

8,00–8,99 39 52,90 

9,00–10,00 17 57,85 

Skupaj 96  

Iz preglednice 84 (Priloga 2) je razvidno, da vrednost Kruskal-Wallisovega 
H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj pri nobeni postavki, kar 
pomeni, da se poznavanje primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev ne 
razlikuje glede na povprečno oceno na študiju v zadnjem letu. Statistično pomembne 
razlike obstajajo pri postavki: »Vem, kako lahko premagam težave, ki so se pojavile 
zaradi PP.« – s trditvijo se najbolj strinjajo anketiranci, ki imajo povprečno oceno 
med 9 in 10 (p = 0,046).  

Pri preverjanju prisotnosti statistično pomembnih razlik med poznavanjem 
primanjkljajev oz. PP, podpore in prilagoditev ter povprečno oceno v zadnjem letniku 
srednje šole so rezultati pokazali (preglednica 85 v prilogi 2), da vrednost 
Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri nobeni 
postavki, kar pomeni, da se poznavanje primanjkljajev oz. PP, podpore ter 
prilagoditev med študenti s PP v 1. letniku ne razlikuje glede na povprečno oceno v 
zadnjem letniku SŠ. 
 
Na podlagi rezultatov opažamo, da večina študentov s PP dobro pozna svoje PP in 
njihov vpliv na študij. V nadaljevanju predstavljamo interpretacijo rezultatov skupaj z 
odprtimi odgovori študentov. Pokomentiramo tudi statistično pomembne razlike, ki so 
se pojavile glede na posamezne neodvisne spremenljivke.  

Večina študentov se v povprečju ne strinja, da so njihove PP vplivale na izbiro 
študija (M = 2,16; SD = 1,112), in sicer se 42,0 % vprašanih sploh ne strinja, 12,6 % 
se jih ne strinja, 32,8 % se jih delno strinja in 12,6 % se jih popolnoma strinja, da so 
njihove PP vplivale na izbiro študija. Izbira študija je sicer pogost izziv, izziv 
predstavlja že sama po sebi, ne glede na PP, če pa gre za dijaka s PP, pa je ta izziv 
še toliko večji, saj se mora dobro poznati, da ve, kako bodo PP vplivale nanj, na 
študij, ali ga bodo preveč ovirale ali pa bo lahko deležen prilagoditev, ki bodo 
omogočile nemoteno opravljanje študijskih obveznosti (Košak Babuder idr., 2018; 
Moriña idr., 2018). Fuller idr. (2004) so v svoji raziskavi ugotovili, da so nekateri 
dijaki imeli težave z izbiro študija, saj tudi niso dobili zadostnih informacij, kako bodo 
lahko posamezne fakultete naslovile njihove učne potrebe, odločali pa so za študije, 
na katerih njihove PP ne bi prišle do izraza. Anketirani študenti v naši raziskavi so 
pojasnili vpliv PP na izbiro študija: 

»Angleščina je nekaj, kar mi gre kar dobro, in to je glavni razlog, zakaj sem si 
izbrala študij anglistike. Vsekakor pa sem izbirala le med omejeno količino 
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možnosti, saj določenih stvari preprosto nisem zmožna. Težko je ugibati, kaj 
bi lahko počela, če ne bi bila od rojstva slepa in bi tako imela na razpolago 
ogromno možnosti, na katere si tako nisem upala niti pomisliti.« 

»Zaradi tega ker so mi ocene precej nihale in nisem nabrala dovolj točk za 
željen študij.« 

»Posebni interes.« 

Statistično pomembne razlike so se glede vpliva PP na izbiro študija pojavile pri vrsti 
PP (preglednica 37), in sicer so se s tem, da so PP vplivale na izbiro študija, v 
povprečju najbolj strinjali študenti z gibalno oviranostjo (M = 3,07; SD = 1,033), 
najmanj pa so PP vplivale na izbiro študija pri študentih z govorno-jezikovnimi 
težavami, motnjami avtističnega spektra, telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo 
rehabilitacijo. Pri slednjem je treba poudariti, da ne vemo, kdaj je poškodba 
nastopila, zato bi bilo pri nadaljnjih raziskavah smiselno preveriti tudi obdobje, ko so 
na študiju pridobili status študenta s PP. Glede na naravo težav pri študentih z 
motnjami avtističnega spektra smo pričakovali, da bodo rezultati pokazali večji vpliv 
PP na izbiro pri tej skupini študentov, po drugi strani pa so pri študentih z avtizmom 
specifični interesi in izrazita močna področja, zato je bilo pričakovano, da je odprt 
odgovor »posebni interes«, ki je vplival na izbiro študija, odgovor ravno študenta z 
motnjami avtističnega spektra. Glede na to, da raziskave (Bills, 2017, v Bills, 2019) 
omenjajo, da imajo študenti s fizičnimi PP (kamor bi poleg gibalne oviranosti uvrstili 
še gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne) več izzivov glede dostopnosti, smo 
pričakovali drugačen rezultat. Raziskava (Bills, 2017, v Bills, 2019) je sicer 
izpostavila, da imajo študenti iz ruralnih okolij več izzivov, tako da bi bilo v nadaljnjih 
raziskavah smiselno raziskati tudi vpliv okolja, v katerem študenti bivajo – študenti z 
gibalno oviranostjo, ki živijo v urbanem okolju, bi najverjetneje imeli manj težav z 
dostopnostjo kot študenti iz ruralnih okolij, in posledično PP ne bi tako vplivale na 
izbiro študija. Statistično pomembne razlike so se pokazale tudi glede na pridobljeno 
odločbo o usmeritvi v srednji šoli (preglednica 39), in sicer so PP najbolj vplivale na 
izbiro študija pri študentih, ki ne vedo, ali so v srednji šoli imeli odločbo o usmeritvi 
(M = 3,00; SD = 0,000), in bi zato bilo zanimivo raziskati, zakaj. Sklepamo lahko, da 
so bile ves čas prisotne določene težave, niso pa imeli ustrezne podpore. 

Da PP vplivajo na njihov študij in opravljanje študijskih obveznosti se študenti v 
povprečju kar strinjajo (M = 3,12; SD = 0,976; 78. centil), in sicer 10,1 % se sploh ne 
strinja, 11,8 % se jih ne strinja, 34,5 % se delno strinja in največji delež, 43,7 %, se 
jih popolnoma strinja. Odprti odgovori naših študentov so izpostavili predvsem 
izpostavljenost med kolegi in nedosežena pričakovanja: 

»Do neke mere zagotovo, čeprav vedno manj. Še vedno me včasih stisne 
krivda – čeprav povsem nepotrebno – ko kdo izmed profesorjev razlaga, da je 
na njegovih urah prepovedana sodobna tehnologija, saj ta poslabša fokus 
študentov in je zato nespoštljiva do profesorja ... potem pa tako mimogrede 
doda, da sem jaz pa seveda izjema. No, ampak razen takih zabavnih 
trenutkov pa sem pogosto relativno enakovredna sošolcem, zapiske si že 
delam na računalnik, oni pa na papir, ampak domače naloge, eseje itd. pa 
pogosto čisto vsi oddajamo v e-učilnico.« 
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»Lahko bi jih opravila bolje.« 

Po raziskavi GDI Huba in Snowdon Trusta (2021) študenti s PP največji vpliv na 
študij pripisujejo PP, kar je pokazala tudi naša raziskava. Kakšen je vpliv PP na 
študij, je odvisno od vrste in izrazitosti PP. Tudi tuje študije (Dong in Lucas, 2013) so 
pokazale, da je študijska uspešnost odvisna od vrste primanjkljajev, najbolj pa na 
študijsko uspešnost vpliva sopojavljanje PP (Bills, 2019). Tako je za uspeh pri študiju 
ključno, da študent ve, kako PP vplivajo na njegov študij. S tem se v povprečju 
študenti kar strinjajo, šlo pa je za postavko, ki je imela tudi najvišje povprečje 
odgovorov na lestvici strinjanja (M = 3,34; SD = 0,784; 84. centil). Da ne vedo, kako 
PP vplivajo na njihov študij, meni 10,9 % anketiranih, medtem ko 89 % meni, da 
vedo, kar se nam zdi spodbuden podatek, saj naj bi to bil eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov samozagovorništva in posledično uspeha pri študiju 
(Getzel in Thoma, 2008). Tudi raziskava Molina idr. (2016) poroča o tem, da študenti 
vedo in prepoznajo svoje posebne izobraževalne potrebe. Tako so tudi študenti v 
naši raziskavi opredelili, kaj točno je tisto, kar vpliva na njihov študij, in da se je to 
treba naučiti prepoznati (zato je pomembno tudi sistematično krepiti 
samozagovorniške veščine študentov s PP, sploh na začetku študija): 

»Težja komunikacija, distanciranje, več porabljenega časa za določene 
stvari.« 

»V vseh teh letih sem se tega naučila (na začetku pa nisem točno vedela, 
kako vplivajo).« 

Pri postavki »Vem, kako lahko premagam težave, ki so se pojavile zaradi PP.« so se 
pokazale statistično pomembne razlike glede na študijsko uspešnost, povprečje v 
prejšnjem študijskem letu (preglednica 40), in sicer so se s trditvijo najbolj strinjali 
študenti s povprečno oceno med 9,00 in 10,00 (M = 3,24; SD = 0,903; 81. centil), kar 
je pričakovano, saj menimo, da bolj kot veš, kako lahko premagaš težave zaradi PP, 
bolj si lahko uspešen, seveda pa je tukaj tudi dejavnik učinkovitosti načinov 
premagovanja težav zaradi PP, kar bi bilo zanimivo tudi bolj podrobno raziskati. 

Samo zavedanje težav, svojih PP in njihovega vpliva na študij je brezpredmetno brez 
vedenja, kako lahko te težave, ki so posledica PP, premagamo. Študenti se v 
povprečju delno strinjajo, da vedo, kako premagati te težave (M = 2,85; SD = 0,880; 
71. centil), in sicer 9,2 % študentov se sploh ne strinja, 19,3 % se ne strinja, 48,7 % 
se delno strinja in popolnoma se strinja 22,7 %. V odprtih odgovorih so izpostavili 
predvsem nepripravljenost profesorjev in nemoč, ki jo občutijo pri spopadanju s 
težavami: 

»Realizacija na drugi strani ... Gluha ušesa/nepripravljenost in nima nič 
haska.« 

»Za to rabim dodatno podporo, s tovrstnimi težavami se je težko spopadati 
sam.« 

Študentu je v pomoč pri študiju, če ve, katere prilagoditve potrebuje, da bo pri študiju 
uspešen. Tako lahko bolj suvereno, samozavestno zaprosi visokošolskega učitelja 
za prilagoditve (ki mu glede na status tudi pripadajo), tudi visokošolski učitelj bi bil 
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tako bolj pripravljen nuditi prilagoditev. Pogosta težava je namreč, da visokošolski 
učiteljine poznajo specifike PP in kakšne prilagoditve lahko koristijo posameznemu 
študentu, zato je zaželeno, da študent sam ve, kaj že učinkuje. Pozitivno se nam zdi, 
da anketirani študenti najvišje na lestvici strinjanja ocenjujejo to, da vedo, kako PP 
vplivajo na njihov študij, saj je to predpogoj za to, da sploh vedo, kakšne prilagoditve 
potrebujejo. Trditev, da vedo, katere prilagoditve potrebujejo, je druga najvišje 
ocenjena na lestvici strinjanja v sklopu trditev o samopoznavanju (M = 3,24; 
SD = 0,854; 81. centil). Tisti, ki pa so se s tem manj strinjali, so zapisali: 

»Profesorji, čeprav se bi morali, se ne preveč ozirajo na posebne prilagoditve, 
za katere jih prosiš, saj je to vse že predčasno določeno. In če je predmet, ki 
te bi moral obravnavati drugače, se to velikokrat ne zgodi, saj profesorji 
menijo da to ni fer (ali pa so samo leni. Ko jih j*!)« 

»Težko pridem sama do rešitve oziroma ideje o prilagoditvi, ki bi mi 
pomagala, zato mi je pri enem predmetu profesor predlagal določeno 
prilagoditev, ki sem jo potem izkoristila in mi je tudi resnično pomagala.« 

Če študenti s PP poznajo svoje primanjkljaje in kako jih premagati, pa je nujno, da 
tudi vedo, na koga se obrniti po pomoč, če jo potrebujejo. S tem se študenti s PP v 
povprečju delno strinjajo, (M = 2,99; SD = 0,842; 75. centil). 5,1 % študentov se s 
tem sploh ne strinja, 20,3 % se ne strinja, 44,9%  se delno strinja in 29,7 % se 
popolnoma strinja: 

»Na fakulteti so te stvari dobro urejene in organizirane, poleg tega imam nekaj 
prijateljev, na katere se lahko vedno obrnem.« 

V povprečju se tudi študenti delno strinjajo s tem, da vedo, komu na članici povedati, 
da imajo PP (M = 3,14; SD = 0,905; 79. centil), ampak so še pri tem lahko zadržani 
(»Načeloma to ni skrivnost, hkrati pa ne bom vsakemu šla takoj o tem razlagat.«). 
7,6 % vprašanih se sploh ni strinjalo s tem, da vedo, komu povedati, 11,5 % se ni 
strinjalo, velik delež pa se je s tem delno strinjal (39,5 %) oz. popolnoma strinjal 
(41,2 %).  

Pomemben dejavnik samopoznavanja in posledično samozagovorništva je tudi to, 
da si študenti s PP upajo prositi za pomoč, če le-to potrebujejo. V povprečju se 
študenti delno strinjajo (M = 2,76; SD = 0,927; 69. centil), da jih ni strah prositi za 
pomoč, in sicer 8,4 % se sploh ne strinja, da jih ni strah prositi za pomoč, 31,9 % se 
jih ne strinja, 34,5 % se jih delno strina in 25,5 % se popolnoma strinja. Na ta strah 
lahko vplivajo neprijetna čustva, sploh anksioznost, za katero smo ugotovili, da je 
med študenti s PP pogosto prisotna, poleg tega pa študenti navajajo: 

»Občasno se pojavi strah, ki pa se prav tako z leti zmanjšuje.« 

»Ni problem samo v študentu, ki išče/ne išče pomoči, ampak tudi oziroma 
predvsem koga prosi za pomoč.« 

»Zelo me je strah.« 

»Ne ravno strah, ampak ne morem, zablokiram (komunikacijski deficit, 
nepoznano okolje/ljudje).« 
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Tako znanje, kje dobiti pomoč, in pogum, da si upajo prositi za pomoč, sta pri študiju 
za študente s PP ključnega pomena, saj jim ga lahko zelo olajša in naredi bolj 
dostopnega. To poudarjajo tudi študije (npr. Trammell in Hathaway, 2007), ki so 
pokazale, da so študenti, ki izkoristijo pomoč in podporo ter prilagoditve, akademsko 
uspešnejši. Študija avtorjev Trammell in Hathaway (2007) izpostavi tudi pogost 
pojav, da študenti vseeno ne poiščejo pomoči, kar bi povezali s strahom, ki je tudi 
prisoten pri nekaterih naših študentih. Rezultati raziskave so pokazali, da je iskanje 
pomoči bolj pogosto pri študentih, ki so imeli odločbo o usmeritvi v OŠ, saj so zaradi 
tega, ker so imeli individualiziran program, bolj vešči iskanja pomoči (Trammell in 
Hathaway, 2007). Slednje je pokazala tudi naša raziskava, saj so se v povprečju 
študenti, ki so imeli odločbo o usmeritvi v OŠ, bolj strinjali s postavkami o iskanju 
pomoči. Getzel in Thoma (2008) poudarjata poleg sistematično nudene pomoči na 
univerzah še povezovanje z vrstniki in spletanje prijateljstev, predvsem pa 
samoiniciativno iskanje podpornih storitev.  

V sklopu samopoznavanja je poleg poznavanja in razumevanja PP nujno 
poznavanje lastnih močnih področij in kako te talente izkoristiti, da bodo v prid 
uspešnosti. Z zavedanjem močnih področij vpliva na dvig občutka lastne vrednosti in 
na pozitivno samopodobo. Študenti s PP se v povprečju delno strinjajo, da poznajo 
svoja močna področja (M = 3,14; SD = 0,847; 79. centil), in sicer 5,0 % se s tem 
sploh ne strinja, 14,3 % se ne strinja, 42,0 % se delno strinja in 38,7 % se 
popolnoma strinja. Imajo pa več težav pri izkoriščanju teh močnih področij za lasten 
uspeh – v povprečju se sicer delno strinjajo, da znajo izkoristiti svoje talente 
(M = 2,94; SD = 0,836; 74. centil), 6,7 % se s tem sicer sploh ne strinja, 17,6 % se 
ne strinja, 50,4 % se delno strinja in 25,3 % popolnoma strinja. Da ne znajo izkoristiti 
talentov oz. močnih področij, pričajo tudi odprti odgovori: 

»Nekatera ja, a jih ne znam čisto izkoristiti.« 

»Včasih se mi zdi, da ne znam dobro izkoristiti talentov, ki jih imam, in me 
ovire mogoče malo premagujejo.« 

Pomembno se nam zdi, da študenti s PP poznajo tudi svoja močna področja, ki jih 
lahko izkoristijo, saj je v družbi pogosto prisotno prepričanje, da imajo ljudje s PP 
ogromno primanjkljajev, težav, redko pa se opazi njihove talente, saj jih PP tudi 
zakrijejo (Samah, 2019).  

V raziskavi smo ugotovili, da se študenti v povprečju delno strinjajo s tem, da se 
sprejemajo takšne, kot so (M = 3,03; SD = 1,045; 76. centil), in sicer 10,1 % se s tem 
sploh ne strinja, 22,7 % se ne strinja, 21,8 % se jih strinja, 45,4 % pa se jih 
popolnoma strinja. Študenti so tudi zapisali:  

»Se, ampak še vedno ne v celoti. So obdobja, ko se sprejemam bolj, in tista, ko 
se sploh ne.« 

»Se trudim, vendar gre počasi.« 

Visok delež študentov, ki se popolnoma sprejemajo, je v nasprotju z ugotovitvami, da 
se precejšen del študentov s PP boji stigme oz. trdi, da jim PP povzročajo veliko 
izzivov. Študije so sicer pokazale, da so nekateri študenti s PP enostavno sprejeli 
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svoje PP, ker jim drugega ni preostalo, niso imeli izbire, kot da enostavno sprejmejo 
svoje PP (Getzel in Thoma, 2008). Pri sprejemanju sebe takšnega, kot so, so se 
pokazale statistično pomembne razlike med spoloma (preglednica 35), in sicer se 
moški bolj strinjajo s tem (M = 3,33; SD = 0,926) kot ženske (M = 2,89; SD = 1,079). 
To nas ni presenetilo in tudi tuje študije so pokazale razlike med spoloma v videnju 
samega sebe (Bleidron idr.; 2016; Kling idr., 1999, v Gans idr., 2003), moški imajo 
namreč višje rezultate na lestvicah samopodobe kot ženske. Statistično pomembne 
razlike pri sprejemanju samega sebe so se pojavile tudi glede na pridobljeno odločbo 
o usmeritvi v OŠ (preglednica 38), in sicer so se najbolj sprejemali (M = 3,75; 
SD = 0,500) študenti, ki ne vedo, ali so v OŠ imeli odločbo o usmeritvi. Menimo, da 
če ne vedo, da so imeli odločbo o usmeritvi, jih to v času osnovnošolskega 
izobraževanja ni tako zaznamovalo do te mere, da bi se s PP poistovetili oz. da se 
počutijo, da so PP vse, kar oni so, in se posledično lažje sprejemajo takšne, kot so. 

Glede na letnik študija se je pokazalo kar nekaj statistično pomembnih razlik 
(preglednica 36), in sicer pri postavkah: »Moje PP so vplivale na izbiro študija.«, 
»Poznam svoja močna področja.«, »Znam izkoristiti svoje talente, da sem lahko 
uspešen.«, »Vem, kako lahko premagam težave, ki so se pojavile zaradi PP.«, 
»Vem, katere prilagoditve potrebujem, da bom pri študiju uspešen.« Pri vseh 
postavkah so se najbolj strinjali študenti 3. stopnje, kar nas ne preseneča, saj so 
najdlje v izobraževalnem sistemu, in do vpisa v na 3. stopnjo moraš zelo dobro 
poznati svoje PP in predvsem, kako jih kompenzirati. Tako so tudi pri ostalih trditvah 
večinoma višje povprečje imeli študenti višjih letnikov, ki so se tega naučili med 
študijem. 

– Poznavanje možnosti podpore 

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja nas je tudi zanimalo, kako dobro študenti 
s PP poznajo podporo oz. koristijo možnosti podpore, ki jim je na voljo na UL in na 
lastni članici. Deskriptivna statistika odgovorov anketiranih je prikazana v preglednici 
41. 
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Preglednica 41 
Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov pogostosti koriščenja možnosti podpore za študente 
s PP 

Podporne storitve  
0 – 

nimam te 
možnosti 

1 – nikoli 2 – redko 
3 – 

pogosto 
4 – zelo 
pogosto 

M SD 

Kontaktna oseba za 
študente s PP na 
fakulteti/akademiji 

f 4 38 55 15 7 
1,86 0,895 

f % 3,4 31,9 46,2 12,6 5,9 

Komisija za študente s PP 
na fakulteti/akademiji 

f 5 72 30 10 2 
1,43 0,776 

f % 4,2 60,5 25,2 8,4 1,7 

Komisija za študente s 
posebnim statusom na 
Univerzi v Ljubljani 

f 4 77 27 9 1 
1,37 0,714 

f % 3,4 65,3 22,9 7,6 0,8 

Karierni centri UL 
f 3 86 21 5 3 

1,31 0,713 
f % 2,5 72,9 17,8 4,2 2,5 

Psihosocialna 
svetovalnica 

f 3 92 16 2 6 
1,29 0,774 

f % 2,5 77,3 13,4 1,7 5,0 

Tutor za študente s 
posebnimi potrebami 

f 14 71 26 6 1 
1,23 0,756 

f % 11,9 60,2 22,0 5,1 0,8 

Anketiranci se v povprečju redko poslužujejo pomoči kontaktne osebe za študente s 
PP na fakulteti/akademiji (M = 1,86; SD = 0,895; 37. centil). Prav tako se glede na 
skupno povprečno oceno anketiranci zelo redko poslužujejo pomoči Komisije za 
študente s PP na fakulteti/akademiji (M = 1,43; SD = 0,776; 29. centil), Komisije za 
študente s posebnim statusom na UL (M = 1,37; SD = 0,714; 27. centil), Kariernih 
centrov UL (M = 1,31; SD = 0,713; 26. centil), Psihosocialne svetovalnice (M = 1,29; 
SD = 0,774; 26. centil) in tutorja za študente s PP (M = 1,23; SD = 0,756; 25. centil).  

– Koriščenje možnosti podpore glede na spol, letnik in usmeritev študijskega 
programa, odločbo o usmeritvi v osnovni šoli ali srednji šoli ter povprečno 
oceno pri študiju 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali pri koriščenju možnosti podpore za študente s PP 
na UL prihaja do statistično pomembnih razlik glede na spol, letnik in usmeritev 
študijskega programa, odločbo v OŠ ali SŠ in povprečno oceno pri študiju oz. v 
zadnjem letniku SŠ (preglednice 42–46). S Kolmogorov-Smirnov preizkusom smo 
preverili normalnost porazdelitve odgovorov. Odgovori so se povsod porazdeljevali 
nenormalno, zato smo za nadaljnje analize uporabili neparametrična 
Mann-Whitneyjev U- in Kruskal-Wallisov H-preizkus. Statistično pomembnost smo 
preverjali pri pogoju p < 0,05. Preglednice v nadaljevanju vsebujejo le postavke, pri 
katerih so se pokazale statistično pomembne razlike, celotne preglednice pa so v 
prilogi 2 (preglednice 86–93). 

Najprej smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med pogostostjo 
koriščenja možnosti podpore za študente s PP in spolom.  
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Vrednost Mann-Whitneyevega U-preizkusa glede na spol ni statistično pomembna 
(p > 0,05) pri nobeni postavki, kar pomeni, da se pogostost koriščenja možnosti 
podpore za študente s PP ne razlikuje glede na spol (preglednica 86 v prilogi 2). 

Nato smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med pogostostjo 
koriščenja možnosti podpore za študente s PP in letnikom študija.  

Preglednica 42 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
letnikom študija za postavke s statistično pomembno razliko 

Podporne storitve Letnik študija N R H (p) 

Tutor za študente s posebnimi 
potrebami 

1. letnik 1. stopnja 22 62,39 

17,531 
(0,025) 

2. letnik 1. stopnja 24 62,67 

3. letnik 1. stopnja 26 53,65 

4. letnik 1. stopnja 6 68,17 

dodatno leto na 1. stopnji 9 35,50 

1. letnik 2. stopnja 8 39,00 

2. letnik 2. stopnja 5 87,90 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,50 

3. stopnja 5 63,50 

Skupaj 117  

Komisija za študente s 
posebnim statusom na Univerzi 
v Ljubljani 

1. letnik 1. stopnja 22 75,34 

18,968 
(0,015) 

2. letnik 1. stopnja 25 51,56 

3. letnik 1. stopnja 26 51,00 

4. letnik 1. stopnja 6 51,67 

dodatno leto na 1. stopnji 9 53,28 

1. letnik 2. stopnja 8 43,00 

2. letnik 2. stopnja 4 82,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,00 

3. stopnja 5 68,20 

Skupaj 117  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
večini postavk (preglednica 87 v prilogi 2), kar pomeni, da se pogostost koriščenja 
možnosti podpore za študente s PP ne razlikuje glede na letnik študija. Statistično 
pomembne razlike obstajajo le pri dveh postavkah: obračanju na tutorja za študente 
s PP (p = 0,025) in Komisijo za študente s posebnim statusom na UL (p = 0,015) – 
najpogosteje so ju koristili anketiranci, ki obiskujejo 2. letnik 2. stopnje. 

V nadaljevanju nas je zanimala tudi prisotnost statistično pomembnih razlik med 
pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in usmeritvijo študijskih 
programov članic.  
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Preglednica 43 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
usmeritvijo študijskega programa za postavke s statistično pomembno razliko 

Podporne storitve 
Usmeritev študijskega 
programa 

N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

humanizem 5 42,10 

6,362 
(0,042) 

družboslovje in umetnost 57 67,33 

naravoslovje in tehnika 57 54,24 

Skupaj 119  

Tutor za študente s posebnimi 
potrebami 

humanizem 5 82,30 

18,862 
(0,000) 

družboslovje in umetnost 56 69,83 

naravoslovje in tehnika 57 47,35 

Skupaj 118  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
večini postavk (preglednica 88 v prilogi 2), kar pomeni, da se pogostost koriščenja 
možnosti podpore za študente s PP ne razlikuje glede na letnik študija. Statistično 
pomembne razlike obstajajo (p < 0,05) pri koriščenju kontaktne osebe za študente s 
PP na fakulteti/akademiji (p = 0,042) in tutorja za študente s PP (p = 0,000). 
Najpogosteje so kontaktno osebo za študente s PP na fakulteti/akademiji kontaktirali 
anketiranci, ki študirajo na članicah, katerih primarna aktivnost sta družboslovje in 
umetnost, tutorja za študente s PP pa anketiranci, ki študirajo na humanističnih 
članicah UL.  

Zanimala nas je tudi prisotnost statistično pomembnih razlik med pogostostjo 
koriščenja možnosti podpore za študente s PP in posebnimi potrebami.  
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Preglednica 44 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
vrsto PP za postavke s statistično pomembno razliko 

Podporne storitve PP N R H (p) 

Karierni centri UL delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 100,00 

19,381 
(0,036) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 2,00 

gibalna oviranost 15 77,00 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 50,62 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 55,83 

motnje avtističnega spektra 4 46,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 46,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 46,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 57,20 

drugo 1 46,50 

sopojavljanje 36 62,44 

Skupaj 117  

Psihosocialna 
svetovalnica 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 49,50 

19,531 
(0,034) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 103,50 

gibalna oviranost 15 56,70 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 62,94 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 48,42 

motnje avtističnega spektra 4 49,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 49,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 66,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 71,10 

drugo 1 112,50 

sopojavljanje 36 65,79 

Skupaj 118  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
večini postavk (preglednica 89 v prilogi 2), kar pomeni, da se pogostost koriščenja 
možnosti podpore za študente s PP ne razlikuje glede na vrsto PP. Statistično 
pomembne razlike obstajajo le pri Kariernih centrih UL (p = 0,036), najpogosteje so 
Karierne centre UL kontaktirali anketiranci, ki imajo delno ali popolno izgubo vida 
(slepi in slabovidni študenti), in pri koriščenju Psihosocialne svetovalnice (p = 0,034), 
na katero se je največkrat obrnil študent z govorno-jezikovnimi težavami. 

Preverjali smo prisotnost statistično pomembnih razlik med pogostostjo koriščenja 
možnosti podpore za študente s PP in pridobljenim statusom v OŠ.  
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Preglednica 45 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
odločbo v osnovni šoli za postavke s statistično pomembno razliko 

Podporne storitve 
Ste imeli status 

(odločbo o usmeritvi) 
v osnovni šoli? 

N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

da 48 58,23 

7,005 
(0,030) 

ne 67 58,78 

ne vem 4 101,75 

Skupaj 119  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
večini postavk (preglednica 90 v prilogi 2), kar pomeni, da se pogostost koriščenja 
možnosti podpore za študente s PP ne razlikuje glede na pridobitev odločbe o 
usmeritvi v OŠ. Statistično pomembne razlike obstajajo pri koriščenju možnosti 
kontaktne osebe za študente s PP na fakulteti/akademiji (p = 0,030), najpogosteje so 
kontaktno osebo kontaktirali anketiranci, ki ne vedo, ali so imeli odločbo o usmeritvi v 
OŠ.  

Preverjali smo tudi prisotnost statistično pomembnih razlik med pogostostjo 
koriščenja možnosti podpore za študente s PP in pridobljenim statusom v SŠ. Glede 
na odločbo o usmeritvi v srednji šoli vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni 
statistično pomembna pri nobeni postavki (p > 0,05), kar pomeni, da se pogostost 
koriščenja možnosti podpore za študente s PP ne razlikuje glede na pridobljeno 
odločbo o usmeritvi oz. status dijaka s PP v SŠ (preglednica 91 v prilogi 2).  

Ob preverjanju prisotnosti statistično pomembnih razlik med pogostostjo koriščenja 
možnosti podpore za študente s PP in na povprečno oceno na študiju v zadnjem letu 
za študente od vključno 2. letnika naprej tudi ni statistično pomembnih razlik 
(preglednica 92 v prilogi 2). Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično 
pomembna (p > 0,05), kar pomeni, da se pogostost koriščenja možnosti podpore za 
študente PP ne razlikuje glede na povprečno oceno na študiju v zadnjem letu.  

Nazadnje smo preverili še prisotnost statistično pomembnih razlik med pogostostjo 
koriščenja možnosti podpore za študente s PP in povprečno oceno v 4. letniku 
srednje šole za študente 1. letnikov.  

Preglednica 46 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
povprečno oceno v zadnjem letniku srednje šole za študente 1. letnikov za postavke s statistično 
pomembno razliko 

Podporne storitve 
Povprečna 
ocena 4. 

letnika ŠS 
N R H (p) 

Psihosocialna svetovalnica 

2,00–2,99 1 8,50 

6,148  
(0,046) 

3,00–3,99 4 16,13 

4,00–5,00 16 9,88 

Skupaj 21  
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Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
večini postavk (preglednica 93 v prilogi 2), kar pomeni, da se pogostost koriščenja 
možnosti podpore za študente s PP med študenti 1. letnikov ne razlikuje glede na 
povprečno oceno v zadnjem letniku srednje šole. Statistično pomembne razlike 
obstajajo le pri obračanju na psihosocialno svetovalnico (preglednica 46) – najbolj 
pogosto so jo koristili anketiranci, ki so imeli povprečno oceno med 3 in 3,99 
(p = 0,046).  

V nadaljevanju podajamo interpretacijo odgovorov študentov s PP o koriščenju 
podpornih storitev na UL in pokomentiramo tudi statistično pomembne razlike, ki so 
se pojavile glede na posamezne neodvisne spremenljivke.  

Glede na skupno povprečno oceno se študenti v povprečju ne poslužujejo podpornih 
storitev (preglednica 41). Glede na povprečno oceno se na kontaktno osebo za 
študente s PP na fakulteti/akademiji, ki nudi informacije in podporo, študenti nikoli ne 
obrnejo (M = 1,86; SD = 0,895; 37. centil). Nanjo se nikoli ne obrne 31,9 % 
študentov, 46,2 % redko, 12,6 % pogosto in 5,9 % zelo pogosto, 3,4 % pa jih meni, 
da te možnosti nimajo. Na tutorja za študente s PP (M = 1,23; SD = 0,756; 25. centil)  
se nikoli ne obrne 60,2 % študentov, redko 22,0 %, pogosto 5,1 % in zelo pogosto 
0,8 %, 11,9 % pa jih meni, da nimajo te možnosti. Na Komisijo za študente s 
posebnim statusom na UL (M = 1,37; SD = 0,714; 27. centil) se nikoli ne obrne 
65,3 % študentov, redko 22,9 %, pogosto 7,6 % in zelo pogosto 0,8 %, 3,4 % pa jih 
meni, da nimajo te možnosti. Na komisijo za študente s PP na fakulteti oz. akademiji 
(M = 1,43; SD = 0,776; 29. centil) se nikoli ne obrne 60,5 % študentov, redko 25,2 %, 
pogosto 8,4 % in zelo pogosto 1,7 % študentov. Na Karierne centre UL (M = 1,31; 
SD = 0,713; 26. centil) se nikoli ne obrne 72,9 % študentov, redko 17,8 %, pogosto 
4,2 % in zelo pogosto 2,5 %, 2,5 % pa jih meni, da nimajo te možnosti. Glede na 
skupno povprečno oceno pa študenti s PP najredkeje obrnejo na psihosocialno 
svetovalnico (M = 1,29; SD = 0,774; 26. centil), in sicer nikoli 77 %, redko se jih 
obrne 13,4 %, pogosto 1,7 % in zelo pogosto 5,0 %, medtem ko jih 2,5 % meni, da 
nimajo te možnosti.  

Veseli nas, da sicer delež tistih, ki za posamezno podporno storitev menijo, da 
nimajo te možnosti, ni previsok, nas pa je presenetilo, da jih največ pravi, da nimajo 
možnosti tutorja za študente s PP, zato smo pregledali posamezne spletne strani 
članic in preučili, katere informacije so na voljo na straneh. Zanimalo nas je, ali ima 
članica dostopen zavihek in seznam tutorjev, posebno tutorstvo za študente s 
posebnim statusom ali študente s PP ter zavihek oz. kakršne koli informacije o 
postopku pridobitve statusa študenta s PP. To so se nam zdele bistvene informacije, 
ki bi jih morala vsebovati vsaka spletna stran članice UL o podpornih storitvah za 
študente s PP. Dostopnost posameznih informacij na spletnih straneh članic UL smo 
prikazali v preglednici 47. Nekje smo prišli do informacij hitreje, na nekaterih spletnih 
straneh pa je bilo potrebno veliko klikov in brskanja po strani, da smo našli npr. vlogo 
za oddajo statusa, kar neugodno vpliva na uporabniško izkušnjo in tudi na samo 
dostopnost informacij. Predlagali bi ustvarjanje posebnega zavihka za študente s 
posebnim statusom na vseh spletnih straneh članic UL, ki bi vseboval ključne 
informacije o kontaktni osebi, tutorju za študente s posebnim statusom/PP in 
informacije o postopku pridobitve statusa ali pa bi za te informacije bili študenti s 
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povezavo preusmerjeni na spletno stran UL, zavihek študenti s posebnim statusom 
(https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom).  

Preglednica 47 
Informacije na spletnih straneh članic UL* 

Članica UL 

Zavihek o 
tutorstvu/ 
seznam 
tutorjev 

Tutorstvo za 
študente s 
posebnim 

statusom/PP 

Informacije o 
statusu 

študenta s 
posebnim 

statusom/PP 

Akademija za glasbo + – – 

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo – – – 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje – – – 

Biotehniška fakulteta + – – 

Ekonomska fakulteta + + + 

Fakulteta za arhitekturo + + + 

Fakulteta za družbene vede + + + 

Fakulteta za elektrotehniko + – + 

Fakulteta za farmacijo + – – 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – – – 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – – – 

Fakulteta za matematiko in fiziko – – – 

Fakulteta za pomorstvo in promet + – – 

Fakulteta za računalništvo in informatiko – – + 

Fakulteta za socialno delo + + + 

Fakulteta za strojništvo + – – 

Fakulteta za šport – – – 

Fakulteta za upravo + + + 

Filozofska fakulteta + + + 

Medicinska fakulteta – – + 

Naravoslovnotehniška fakulteta + + – 

Pedagoška fakulteta + + + 

Pravna fakulteta – – – 

Teološka fakulteta + + + 

Veterinarska fakulteta + – – 

Zdravstvena fakulteta + + + 

*Dopuščamo možnost, da se informacije nahajajo tudi pod posameznimi spletnimi stranmi oddelkov 
(npr. pri Filozofski fakulteti) ali pa na intranetih članic, kamor nimamo dostopa. 

Za koriščenje podpornih storitev je nujno, da so se študenti s PP pripravljeni tudi 
odpreti (Getzel in Thoma, 2008), kar pa jim lahko predstavlja izziv zaradi neprijetnih 
čustev, ki jih imajo v povezavi s statusom, PP, zaradi strahu pred stigmo, mnenjem, 
da ne potrebujejo pomoči, dokler ne ugotovijo, da je prepozno (Košak Babuder idr., 
2018). Avtorji Fullmer idr. (2021) ugotavljajo, da na iskanje pomoči in koriščenje 
podpore (predvsem na področju duševnega zdravja) vplivajo različni dejavniki, 
predvsem percepcija stigme, vzdušje na univerzi in zadovoljstvo s samimi storitvami. 
V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno raziskati, zakaj študenti s PP ne koristijo 
možnosti podpore, ki jim je na UL na voljo, in kdaj ter s kakšnimi vprašanji/dilemami 
se obračajo na posamezno storitev, če in ko potrebujejo pomoč. Zanimivo bi bilo tudi 
primerjati koriščenje možnosti podpore pred in po epidemiji COVID-19. 

https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom
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Statistično pomembne razlike so se pojavile glede na letnik študija, in sicer pri 
koriščenju možnosti tutorja za študente s PP in Komisije za študente s posebnim 
statusom na UL (preglednica 42). Na tutorja se največkrat obrnejo študenti 2. letnika 
2. stopnje (M = 1,80; SD = 0,447), pa še ti redko. Najmanjkrat možnost tutorja 
koristijo študenti dodatnega leta na 1. stopnji (M = 0,67; SD = 0,500), kar je glede na 
manjše število obveznosti v dodatnem letu pričakovano, za študente 2. letnika 
2. stopnje pa sklepamo, da se na tutorje obračajo v povezavi z zaključkom študija, 
pisanjem zaključnih del. V morebitnih nadaljnjih raziskavah bi bilo tudi zanimivo 
opraviti intervjuje s tutorji za študente s PP o najpogostejših vprašanjih, ki jih dobijo 
od študentov s PP. Patrick in Wessel (2013) sta sicer ugotovila, da je vloga nekega 
mentorja bolj potrebna na začetku študija, kasneje pa pomen te vloge zbledi.  

Tudi na Komisijo za študente s posebnim statusom na UL so se najpogosteje, a še 
vedno redko, obrnili študenti 2. letnika 2. stopnje (M = 1,75; SD = 0,500), najmanj 
pogosto oz. nikoli pa študenti 1. letnika 2. stopnje (M = 1,00; SD = 0,000). Pri 
Komisiji bi bilo v nadaljnjih raziskavah zanimivo preveriti, kakšna so 
vprašanja/dileme študentov. 

Statistično pomembne razlike so se pojavile tudi glede na usmeritev študijskega 
programa pri koriščenju podpore kontaktne osebe in tutorja za študente s PP 
(preglednica 43). Na kontaktno osebo so se največkrat, pa še to redko, obrnili 
študenti družboslovnih in umetniških članic (M = 2,05; SD = 0,833), na tutorja pa 
študenti humanističnih članic (M = 1,80; SD = 0,837). Slednje bi pripisali dostopnosti 
informacij, saj iz tabele 47 razberemo, da imajo družboslovno in umetniško ter 
humanistično usmerjene članice na svojih spletnih straneh v večji meri več informacij 
za študente s PP kot pa naravoslovno in tehnično usmerjene članice. Koriščenje 
tovrstne podpore je lahko povezano tudi s stališči na članicah, saj je raziskava Jakšić 
Ivačič (2021) pokazala, da imajo humanistično in družboslovno usmerjene članice 
bolj pozitivna stališča do študentov s PP kot članice, ki so naravoslovno in tehnično 
usmerjene. Statistično pomembna razlika se je pojavila glede na vrsto PP 
(preglednica 44), in sicer se na Karierne centre UL največkrat, pa še to redko, obrne 
študent s slepoto ali slabovidnostjo (M = 2,00), sledijo študenti z gibalno oviranostjo 
(M = 1,73; SD = 0,884) in študenti s sopojavljanjem PP (M = 1,36; SD = 0,639). 
Sklepamo, da gre za obisk predavanj oz. posvetov, ki jih Karierni centri organizirajo 
za študente s PP. Statistično pomembna razlika je tudi pri koriščenju psihosocialne 
svetovalnice, ki jo pogosto koristi študent z govorno-jezikovno motnjo, a gre le za 
enega študenta – zagotovo je psihosocialna svetovalnica dobrodošla pomoč in 
podpora na UL, ki pa bi lahko bila bolj prepoznana, a bi jo posledično bilo treba tudi 
dodatno kadrovsko podpreti. Statistično pomembna razlika obstaja tudi glede na 
odločbo v osnovni šoli pri obračanju po pomoč h kontaktni osebi (preglednica 45), in 
sicer jo najpogosteje kontaktirajo študenti, ki ne vedo, ali so v osnovni šoli imeli 
odločbo o usmeritvi (M = 3,25; SD = 0,957). Menimo, da so glede na nevednost o 
odločbah o usmeritvi na predhodnih stopnjah izobraževanja negotovi pri pridobivanju 
statusa na fakulteti/akademiji, zaradi česar se večkrat obrnejo na kontaktno osebo. 
Statistično pomembna razlika je tudi glede na povprečje v zadnjem letniku srednje 
šole za študente 1. letnikov (preglednica 46), in sicer pri koriščenju možnosti 
psihosocialne svetovalnice – nanjo se največkrat oz. redko izmed vseh vprašanih 
obrnejo študenti s povprečjem med 3,00 in 3,99 (M = 2,00; SD = 0,816). Sklepali bi, 
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da se ti študenti glede na nižji uspeh v srednji šoli soočajo z večjimi izzivi pri študiju 
in posledično čustvenimi stiskami kot študenti, ki so imeli povprečje med 4,00 in 5,0. 
Študente s povprečjem pod 3 bi tukaj zanemarili, saj je šlo le za enega študenta. 
Seveda bi bilo pa smiselno v nadaljnjih raziskavah pri vseh podpornih sistemih na 
UL in tudi med študenti samimi preveriti, kaj študenti potrebujejo in pričakujejo od teh 
storitev. 

5.5. Želja in potreba po dodatni podpori med študenti s posebnimi 
potrebami na UL 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate na četrto raziskovalno vprašanje. 

RV 4: Kakšne podpore si želijo študenti s PP pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti? 

– Dodatna podpora pri študiju 

Anketirance smo vprašali, ali bi si želeli dodatne podpore pri študiju. Slaba polovica 
anketirancev (43,2 %) je odgovorila z ne, nekoliko več kot četrtina anketirancev 
(27,1 %) pa bi si dodatne podpore želela. Občasno bi si dodatne podpore želelo 
29,7 % anketirancev (preglednica 48).  

Preglednica 48 
Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov po želji po dodatni podpori 

Želja po dodatni podpori f f % 

Da 32 27,1 

Ne 51 43,2 

Občasno 35 29,7 

Skupaj 118 100,0 

Zanimalo nas je, kakšno podporo bi si želeli tisti, ki so izrazili, da bi si jo želeli. Odprti 
odgovori so po metodi odprtega kodiranja (Vogrinc, 2008) prikazani v preglednici 49.  
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Preglednica 49 
Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov študentov o dodatni podpori, ki si jo želijo. 

Kategorija Primeri f f % 

Podpora in 
razumevanje 

»Razumevanje in toleriranje počasnejšega študiranja (mišljeno v 
povezavi z zamudami – kasnejšim opravljanjem študijskih 
obveznosti, kot je npr. oddajanje poročil ali prisotnost na rednih 
kolokvijih).« 

»V določenih primerih bi bila zaželena večja pripravljenost po 
pomoči ter predvsem širšem razumevanju mojih težav. V nekaterih 
primerih je pa to nekaj, kar je že prisotno.« 

»Predvsem razumevanje in fleksibilnost.« 

»Boljšo ozaveščenost na fakulteti in več podpore.« 

»Vem, da je podpora na voljo že sedaj, a žal je velikokrat težko 
poiskati podporo oz. prositi za pomoč. Samoiniciativa je lahko za 
nas strašljiva. Največ mi pomeni psihična podpora – npr. imam 
profesorja, ki me spodbuja, in vedno najde lepo besedo zame, kar 
mi veliko pomeni ter mi posledično olajša delo, prav tako pa je bolj 
verjetno, da se bom nanj obrnila, ko bom potrebovala pomoč.« 

»Da bi me vsaj nekdo razumel, spodbujal in podpiral, da bi lahko 
izrazila svoje potrebe in bi bile razumljene.« 

»Razumevanje in sprejemanje mojih dejstev. Čeprav se profesorju 
zdi, da si tega ne zaslužim – ja, to so bile dejanske besede ... 
Ampak mogoče je krivo to, da so to profesorji iz FRI-ja in so zato 
malo (bolj) brez empatije. (Vem kako čudno to zveni, ampak žal je 
tako še, vsaj zaenkrat).« 

»Razumevanje in toleriranje počasnejšega študiranja (mišljeno v 
povezavi z zamudami – kasnejšim opravljanjem študijskih 
obveznosti, kot je npr. oddajanje poročil ali prisotnost na rednih 
kolokvijih).« 

»Več poslušnosti s strani profesorjev. Zdi se mi namreč, da si 
profesorji mislijo, da poskušamo priti do ocene na prelahek način in 
nam zato ne odobrijo reči. Mi pa vemo, kaj zmoremo in koliko lahko 
naredimo, vendar nam ne verjamejo (da ni tako slabo, ker nismo na 
vozičku).« 

9 22,0 

Informacije »Informacije o tem, kaj vse mi pripada.« 

»Morda ne bi bilo slabo, da bi na začetku študijskega leta študenti s 
PP imeli nekakšen mini informativni sestanek, ki bi na nek način 
prebil led ter podal pomembne informacije, in tako bi marsikomu 
bilo lažje obrniti se po pomoč in podporo, ko jo potrebujemo.« 

2 4,9 

Svetovanje »Možnost kariernega svetovanja.« 

»Svetovanje in pomoč pri organizaciji študijskih obveznosti.« 

»Svetovanje, dodatne pogovore ena na ena.« 

»Še kakšno razlago, kaj naj dejansko "zahtevam" od profesorjev od 
prilagoditev poleg osnovnega podaljšanega časa.« 

4 9,8 

Prilagoditev 
obveznosti 

»Opravljanje izpitov, razdeljenih v več delov. Lažje bi snov razdelila 
na 3 dele in opravila vsakega posamezno kot celotno količino 
naenkrat (zaradi narave bolezni), zaradi česar izgubim pogum 
pristopiti k izpitu.« 

6 14,6 
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Kategorija Primeri f f % 

»Prilagojene obveznosti.« 

»Da se ne bi rabili dogovarjati z vsakem nosilcem predmeta 
posebej za podaljšan čas pisanja kolokvija/izpita. Da bi imeli 
avtomatsko upoštevane prilagoditve.« 

»Možnost izbire skupine za laboratorijske vaje.« 

»Več možnosti pri pisanju pisnih kolokvijev zaradi slabega počutja 
ali pa popolne nezmožnosti«. 

»Lažje študijske obveznosti.« 

Dostop do vsebin 
na daljavo 

»Vse je odvisno od fizične prisotnosti, ki je mnogokrat ne premorem 
in sem na ta način prikrajšana za predavanja in razlage. Super bi 
bilo, da bi bila možnost spremljave predavanj tudi online (hkrati).« 

»Avdio – video posnetki.« 

»Posnetki predavanj.« 

3 7,3 

Razlaga vsebin »Pomoč pri razumevanju računskih nalog, zapiske.« 

»Počasnejšo razlago, PPT predstavitve, ki niso na beli podlagi.« 

»Podporo pri razumevanju snovi.« 

»Kakšni pogovori, pomoči za naloge, razlage snovi.« 

4 9,8 

Strokovna 
psihološka pomoč 

»Svetovanje v obliki psihoterapije.« 

»Psihološko, terapevtske pogovore.« 

»Želim si moralno podporo.« 

»Možnost psihološke podpore.« 

»Mentalno podporo.« 

5 12,2 

Tehnike sproščanja »Tehnike zmanjševanja stresa in anksioznosti.« 
1 2,4 

Socialna pomoč »Socialna pomoč.« 
1 2,4 

Mentorstvo/ 

tutorstvo 
 

»V mojem primeru predvsem stabilno mentorsko podporo.« 

»Tutorji, ki znajo delati s študenti, ki imajo PP.« 

»Da bi bilo lažje priti do tutorjev, ne vem, kje se prijaviš na to??? 
Ter ne vem, ali smeš imeti tutorja kot oseba s PP, ker si bolj težak 
(več ne znaš).« 

»Več individualnih ur s profesorji in asistenti, na katerih bi reševali 
moje nerazumevanje snovi.« 

4 9,8 

Pomoč pri 
komunikaciji 

»Pomoč pri komunikaciji s profesorji.« 

»Komunikacija je velik problem pri meni, in če mi profesor ne bo 
ustrezno pomagal, sam ne bom mogel premostiti te ovire.« 

2 4,9 

Skupaj 41 100,0 

Nekoliko več kot petina anketirancev (21,4 %) bi si želela prilagoditev obveznosti in 
podpore ter razumevanja. 11,9 % anketirancev si želi mentorstva oziroma tutorstva. 
Enaka deleža anketirancev (9,5 %) si želita strokovne psihološke pomoči oziroma 
svetovanja. 7,1 % anketiranih želi dostop do snovi na daljavo. Enaki deleži 
anketirancev (4,8 %) si želijo pomoči pri komunikaciji, individualne pomoči in 
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informacij. Najmanjša deleža anketirancev (2,4 %) si želita socialne pomoči in tehnik 
sproščanja. 

– Vpliv spola, letnika študija, usmeritve študijskega programa, vrste PP in 
odločbe o usmeritvi v predhodnih stopnjah izobraževanja na dodatno podporo 
pri študiju in premagovanju študijskih izzivov zaradi PP 

Zanimalo nas je, ali na stalno oz. občasno željo po dodatni podpori pri študiju in 
premagovanju študijskih izzivov zaradi PP vplivajo spol, letnik študija, usmeritev 
študijskega programa, vrsta PP in pridobljene odločbe o usmeritvi na predhodnih 

stopnjah izobraževanja. Povezanost smo preverili s 2-preizkusom (preglednice 50–
55).  

Preglednica 50 
2-preizkus povezanosti med željo po dodatni podpori pri študiju in spolom   

 Ali bi si želeli (dodatno) podporo pri študiju in 
premagovanju študijskih izzivov zaradi svojih 

primanjkljajev? 
Skupaj 

χ2  
(p) 

da ne občasno 

Spol 

moški 
f 6 18 12 36 

8,686 
(0,069) 

f % 16,7 50,0 33,3 100,0 

ženski 
f 26 30 23 79 

f % 32,9 38,0 29,1 100,0 

drugo 
f 0 3 0 3 

f % 0,0 100,0 0,0 100,0 

Skupaj 
f 32 51 35 118 

f % 27,1 43,2 29,7 100,0 

2 znaša 8,686 in ni statistično pomemben (p > 0,05), kar pomeni, da se med željo 
po dodatni podpori pri študiju in premagovanju študijskih izzivov zaradi primanjkljajev 
in spolom ni statistično pomembne povezanosti. 
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Preglednica 51 

2-preizkus povezanosti med željo po dodatni podpori pri študiju in letnikom študija 

 Ali bi si želeli (dodatno) 
podporo pri študiju in 

premagovanju študijskih 
izzivov zaradi svojih 

primanjkljajev? 

Skupaj χ2 (p) 

da ne občasno 

Letnik 
študija 

1. letnik 1. stopnja 
f 7 7 8 22 

6,327 
(0,984) 

f % 31,8 31,8 36,4 100,0 

2. letnik 1. stopnja 
f 5 13 7 25 

f % 20,0 52,0 28,0 100,0 

3. letnik 1. stopnja 
f 6 11 8 25 

f % 24,0 44,0 32,0 100,0 

4. letnik 1. stopnja 
f 2 3 1 6 

f % 33,3 50,0 16,7 100,0 

dodatno leto na 1. 
stopnji 

f 3 3 3 9 

f % 33,3 33,3 33,3 100,0 

1. letnik 2. stopnja 
f 3 2 3 8 

f % 37,5 25,0 37,5 100,0 

2. letnik 2. stopnja 
f 1 2 2 5 

f % 20,0 40,0 40,0 100,0 

dodatno leto na 2. 
stopnji 

f 4 6 2 12 

f % 33,3 50,0 16,7 100,0 

3. stopnja 
f 1 3 1 5 

f % 20,0 60,0 20,0 100,0 

Skupaj 
f 32 50 35 117 

f % 27,4 42,7 29,9 100,0 

2 znaša 6,347 in ni statistično pomemben (p > 0,05), kar pomeni, da se med željo 
po dodatni podpori pri študiju in premagovanju študijskih izzivov zaradi primanjkljajev 
in letnikom študija ni statistično pomembne povezanosti. 

Preglednica 52 

2-preizkus povezanosti med željo po dodatni podpori pri študiju in usmeritvijo študijskega programa 

Usmeritev 
študijskega 
programa 

 

Ali bi si želeli (dodatno) 
podporo pri študiju in 

premagovanju študijskih 
izzivov zaradi svojih 

primanjkljajev? 

Skupaj χ2 (p) 

da ne občasno 

humanizem 
f 0 4 1 5 

6,858 (0,144) 

f % 0,0 80,0 20,0 100,0 

družboslovje in 
umetnost 

f 18 25 13 56 

f % 32,1 44,6 23,2 100,0 

naravoslovje in 
tehnika 

f 14 22 21 57 

f % 24,6 38,6 36,8 100,0 

Skupaj 
f 32 51 35 118 

f % 27,1 43,2 29,7 100,0 

2 znaša 6,858 in ni statistično pomemben (p > 0,05), kar pomeni, da se med željo 
po dodatni podpori pri študiju in premagovanju študijskih izzivov zaradi primanjkljajev 
in usmeritvijo študijskega programa ni statistično pomembne povezanosti. 
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Preglednica 53 

2-preizkus povezanosti med željo po dodatni podpori pri študiju in vrsto PP 

PP  

Ali bi si želeli (dodatno) 
podporo pri študiju in 

premagovanju študijskih 
izzivov zaradi svojih 

primanjkljajev? 

Skupaj 
χ2  
(p) 

Da ne občasno 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

f 0 1 1 2 

29,593 
(0,129) 

f % 0,0 50,0 50,0 100,0 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

f 0 1 0 1 

f % 0,0 100,0 0,0 100,0 

gibalna oviranost 
f 3 11 1 15 

f % 20,0 73,3 6,7 100,0 

dolgotrajna ali kronična bolezen 
f 5 8 4 17 

f % 29,4 47,1 23,5 100,0 

primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja 

f 6 8 14 28 

f % 21,4 28,6 50,0 100,0 

specifične učne težave 
f 0 2 1 3 

f % 0,0 66,7 33,3 100,0 

motnja avtističnega spektra 
f 1 1 2 4 

f % 25,0 25,0 50,0 100,0 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

f 1 0 0 1 

f % 100,0 0,0 0,0 100,0 

motnje v telesnem in duševnem 
zdravju 

f 1 2 1 4 

f % 25,0 50,0 25,0 100,0 

čustvene in vedenjske motnje 
f 1 4 0 5 

f % 20,0 80,0 0,0 100,0 

drugo 
f 1 0 0 1 

f % 100,0 0,0 0,0 100,0 

sopojavljanje 
f 13 12 11 36 

f % 36,1 33,3 30,6 100,0 

Skupaj 
f 32 50 35 117 

f % 27,4 42,7 29,9 100,0 

2 znaša 29,593 in ni statistično pomemben (p > 0,05), kar pomeni, da se med željo 
po dodatni podpori pri študiju in premagovanju študijskih izzivov zaradi primanjkljajev 
in vrsto PP ni statistično pomembne povezanosti. 
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Preglednica 54 

2-preizkus povezanosti med željo po dodatni podpori pri študiju in odločbo o usmeritvi v osnovni šoli 

Ste imeli status 
(odločbo o 
usmeritvi) v 
osnovni šoli? 

 Ali bi si želeli (dodatno) podporo pri 
študiju in premagovanju študijskih 

izzivov zaradi svojih primanjkljajev? Skupaj χ2 (p) 

da ne občasno 

da 
f 7 28 13 48 

10,083 
(0,039) 

f % 14,6 58,3 27,1 100,0 

ne 
f 24 22 20 66 

f % 36,4 33,3 30,3 100,0 

ne vem 
f 1 1 2 4 

f % 25,0 25,0 50,0 100,0 

Skupaj 
f 32 51 35 118 

f % 27,1 43,2 29,7 100,0 

2 znaša 10,083 in je statistično pomemben (p = 0,039), kar pomeni, da je statistično 
pomembna povezanost med željo po dodatni podpori pri študiju in premagovanju 
študijskih izzivov zaradi primanjkljajev in pridobljene odločbe o usmeritvi v  OŠ. 
Večina anketirancev, ki je v OŠ imela odločbo o usmeritvi, si ne želi dodatne 
podpore pri študiju (58,3 %). 36,4 % anketirancev, ki ni imela odločbe o usmeritvi v 
OŠ, pa si želi dodatne podpore pri študiju. 50 % anketirancev, ki ne vedo, ali so imeli 
v OŠ odločbo o usmeritvi, bi si želelo občasne podpore. 

Preglednica 55 

2-preizkus povezanosti med željo po dodatni podpori pri študiju in odločbo o usmeritvi v srednji šoli 

Ste imeli status 
(odločbo o 
usmeritvi) v srednji 
šoli? 

 Ali bi si želeli (dodatno) podporo pri 
študiju in premagovanju študijskih 

izzivov zaradi svojih primanjkljajev? Skupaj χ2 (p) 

da ne občasno 

da 
f 20 35 25 80 

2,320 
(0,677) 

f % 25,0 43,8 31,3 100,0 

ne 
f 12 15 9 36 

f % 33,3 41,7 25,0 100,0 

ne vem 
f 0 1 1 2 

f % 0,0 50,0 50,0 100,0 

Skupaj 
f 32 51 35 118 

f % 27,1 43,2 29,7 100,0 

2 znaša 2,320 in ni statistično pomemben (p > 0,05), kar pomeni, da se med željo 
po dodatni podpori pri študiju in premagovanju študijskih izzivov zaradi primanjkljajev 
in pridobljene odločbe o usmeritvi v SŠ ni statistično pomembne povezanosti. 

Glede na to, da se večina vključenih študentov s PP ne poslužuje podpornih storitev 
na UL, je razumljivo, da skoraj polovica anketiranih ne želi dodatne podpore. Vseeno 
pa je še vedno velik delež študentov, ki bi si želeli dodatne podpore vsaj občasno 
(56,8 %). Želja po dodatni podpori in razumevanju je pričakovana, saj se še vedno 
študenti soočajo z nerazumevanjem in nepripravljenostjo visokošolskih učiteljev 
nuditi prilagoditve, sploh na naravoslovnih in tehniških fakultetah, ki imajo bolj 
negativna stališča do študentov s PP (Jakšić Ivačič, 2021). Poleg tega študenti 
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omenjajo, da čeprav podpora je, bi potrebovali pomoč, kako pristopiti do storitev in 
prositi za pomoč.  

Študenti si želijo tudi več informacij, o tem, kaj vse jim pripada. Tovrstno željo lahko 
razumemo, saj smo z brskanjem po spletnih straneh članic UL ugotovili, da so na 
marsikateri spletni strani informacije težko dostopne. Več podpore bi lahko študenti 
bili deležni že v času samega prehoda na študij, v času vpisovanja, ko se odločajo, 
kam študirati – da že takrat dobijo informacije, kakšne so možnosti podpore in da 
vedo, da je možno imeti status študenta s PP. Študija Košak Babuder idr. (2018) je 
sicer ugotovila, da so študenti dobro seznanjeni s postopkom pridobivanja statusa.  

Študenti bi si želeli tudi svetovanja – karierno svetovanje, ki ga je eden izmed 
študentov omenil, je sicer že na voljo prek Kariernih centrov UL, na katere pa se 
študenti ne obračajo pogosto, zato bi bilo smiselno tudi razmisliti o še večji promociji 
slednjega med študenti, nenazadnje so študenti izrazili tudi željo po več informacijah. 
Zaskrbljujoče se nam je zdelo, da si toliko študentov želi prilagojene obveznosti, saj 
se nam poraja vprašanje, ali se študentom prilagoditve ne izvajajo/upoštevajo, 
čeprav je večina vprašanih študentov v anketi za študente s PP februarja 2021 bila 
zadovoljna s prilagoditvami (Poročila in analize, 2021).  

Razumljiva je tudi želja po dostopu študijskih vsebin in poučevanja na daljavo, saj se 
študenti zaradi zagonov bolezni ali kakšnih drugačnih težav predavanj in vaj ne 
morejo vedno udeležiti ali pa bi radi poslušali predavanja za nazaj, saj je izziv za 
študente s PP tudi sledenje hitremu tempu predavanj, hkratno pisanje zapiskov ...  

Študenti so izrazili željo po strokovni psihološki pomoči, čeprav se ne poslužujejo 
psihosocialne svetovalnice na UL. Morda je težava ponovno v informiranju, 
pomanjkanju informacij oz. težjemu dostopu do informacij, saj posamezne spletne 
strani članic ne vsebujejo podatka o psihosocialni svetovalnici. Hkrati bi na tem 
mestu opozorili tudi na dolge čakalne vrste v Študentskem zdravstvenem domu, ki 
do konca 2022 ne sprejema novih pacientov za psihoterapijo, okvirni termin za prvo 
obravnavo pa bi bil september 2023 (stanje dne 22. 2. 2022) (Ministrstvo za zdravje, 
2022).  

Ker so študenti s PP tudi študenti, ki živijo v izrednih socialnih razmerah, si želijo tudi 
socialne podpore – tovrstna prizadevanja pa so s strani UL že vidna, saj je v letu 
2021 bila izpeljana akcija Srčna UL, v kateri so se zbirala sredstva za študente v 
stiski. Za študente v stiski obstajajo tudi drugi načini socialne podpore (npr. Petka za 
nasmeh, Študentski tolar), a se nam poraja vprašanje, ali imajo študenti s PP tudi tu 
morda dostop do informacij, morebitne težave pri izpolnjevanju velikega števila 
obrazcev, ki so potrebni za oddajo vloge ...  

Izpostavljena je bila tudi želja po tutorski podpori. Tudi študija o stanju ureditve 
posebnih skupin študentov v visokem šolstvu v Sloveniji (Košak Babuder idr., 2018) 
je pokazala, da si študenti želijo podpore, in sicer je 24 % študentov izrazilo potrebo 
po pomoči učitelja tutorja pri učenju, 21 % pa pomoč študenta tutorja. Tutorstvo je 
sicer na UL že delujoče, študenti pa se ga ne poslužujejo pogosto, kar morda 
pripisujemo slabi informiranosti na posameznih spletnih straneh članic UL, zasledili 
pa smo tudi, da nimajo vse članice tutorja za študente s PP. Posledično študenti 
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nimajo tutorja oz. se obračajo na ostale tutorje (predmetne, uvajalne), ki pa nimajo 
znanja o podpori študentom s PP. Po članicah bi bilo smiselno vpeljati tutorski 
sistem, namenjen le študentom s PP, tutorjem pa seveda dati osnovne informacije o 
PP in jih tako opolnomočiti za delo. Tudi v literaturi (Patrick in Wessel, 2013; Stumbo 
idr., 2008) zasledimo pomen mentorstva s strani starejših študentov ali profesorjev, 
ki se je izkazal za ključnega za uspeh pri študiju. 

Za same študente s PP pa bi bilo smiselno organizirati delavnice samozagovorniških 
veščin, komunikacije, saj si želijo tudi podpore pri komuniciranju z visokošolskimi 
učitelji – študenti s PP so namreč lahko pogosto nevešči ustreznih socialnih 
interakcij, komunikacije, in tu potrebujejo dodatno podporo. Statistično pomembne 
razlike so se pojavile glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v OŠ, in sicer si 
podpore bolj želijo tisti študenti, ki v OŠ niso imeli odločbe ali pa ne vedo, če so jo 
imeli, kar je pričakovano – študenti, ki so imeli odločbo, so namreč bolj seznanjeni s 
pravicami, poznajo določene strategije za odpravljanje primanjkljajev, razumejo 
svoje PP bolj kot tisti, ki se s statusom prvič srečajo na študiju. 

5.6. Samozagovorniške veščine študentov s posebnimi potrebami 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate z interpretacijami na peto raziskovalno 
vprašanje: 

RV5: Kako dobro imajo študenti s PP razvite samozagovorniške veščine? 

– Razvitost samozagovorniških veščin  

V preglednici 56 je prikazana deskriptivna statistika odgovorov na lestvici 
samozagovorništva. 
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Preglednica 56 
Frekvenčna in strukturna preglednica odgovorov na lestvici samozagovorništva 

Samozagovorniške veščine  

1 – 
nikako
r se ne 
strinja

m 

2 – ne 
strinjam 

se 

3 – delno 
se 

strinjam 

4 – 
popoln
oma se 
strinjam 

M SD 

Odločitve o sebi sprejemam sam. 
f 3 4 49 63 

3,45 0,685 
f % 2,5 3,4 41,2 52,9 

Vem, komu povedati, da imam 
PP, da si zagotovim status 
študenta s posebnimi potrebami. 

f 4 10 34 71 
3,45 0,789 

f % 3,4 8,4 28,6 59,7 

Poznam svoje pravice in dolžnosti 
pri študiju ter prilagoditve, ki so mi 
na voljo. 

f 4 9 41 65 
3,40 0,774 

f % 3,4 7,6 34,5 54,6 

Uporabim vse znanje in 
informacije, da dosežem svoje 
cilje. 

f 2 18 50 48 
3,22 0,764 

f % 1,7 15,3 42,4 40,7 

Vem, kaj je najboljše zame. 
f 5 10 60 43 

3,19 0,765 
f % 4,2 8,5 50,8 36,4 

Znam se postaviti zase in za 
svoje pravice. 

f 3 15 63 38 
3,14 0,728 

f % 2,5 12,6 52,9 31,9 

Znam pristopiti do profesorja in si 
zagotoviti prilagoditve. 

f 9 18 41 51 
3,13 0,935 

f % 7,6 15,1 34,5 42,9 

Postavljam si dosegljive in 
stvarne cilje. 

f 5 16 61 37 
3,09 0,781 

f % 4,2 13,4 51,3 31,1 

Če potrebujem pomoč pri študiju 
in opravljanju študijskih 
obveznosti, jo poiščem. 

f 9 30 37 43 
2,96 0,960 

f % 7,6 25,2 31,1 36,1 

Vem, kdaj naj razkrijem svoje PP 
pri študiju. 

f 10 33 36 40 
2,89 0,972 

f % 8,4 27,7 30,3 33,6 

Vem, kaj naj povem pri razkritju 
PP pri študiju in opravljanju 
študijskih obveznosti. 

f 13 27 39 39 
2,88 0,997 

f % 11,0 22,9 33,1 33,1 

Glede svojih težav pri študiju 
zaradi svojih PP se pogovorim s 
profesorji. 

f 21 29 38 31 
2,66 1,052 

f % 17,6 24,4 31,9 26,1 

Glede na skupno povprečno vrednost je med anketiranci visoka mera strinjajo, da 
vedo, komu povedati, da imajo PP, da si zagotovijo status študenta s PP (M = 3,45; 
SD = 0,789; 86. centil), in da sprejemajo odločitve sami o sebi (M = 3,45; 
SD = 0,685; 86. centil). V povprečju se anketiranci precej strinjajo, da poznajo svoje 
pravice in dolžnosti pri študiju ter prilagoditve, ki so jim na voljo (M = 3,40; 
SD = 0,774; 85. centil), prav tako je precej močno strinjajo, da uporabijo vse svoje 
znanje in informacije za dosego svojih ciljev (M = 3,22; SD = 0,764; 81. centil), kot 
tudi s tem, da vedo, kaj je zanje najboljše (M = 3,19; SD = 0,765; 80. centil). 
Anketiranci se v povprečju nekoliko slabše strinjajo, da se znajo postaviti zase in za 
svoje pravice (M = 3,14; SD = 0,728; 79. centil), da znajo pristopiti do visokošolskih 
učiteljev in si zagotoviti prilagoditve (M = 3,13; SD = 0,935; 78. centil), si postaviti 
stvarne in dosegljive cilje (M = 3,09; SD = 0,781; 77. centil), poiskati pomoč pri 
študiju, če jo potrebujejo (M = 2,96; SD = 0,960; 74. centil) in kdaj razkriti svoje PP 
pri študiju (M = 2,89; SD = 0,972; 72. centil). V povprečju se anketiranci še najmanj 
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močno strinjajo, da vedo, kaj povedati pri razkritju PP pri študiju (M = 2,88; 
SD = 0,997; 72. centil) in da se pogovorijo glede svojih težav zaradi PP s 
profesorjem (M = 2,66; SD = 1,052; 67. centil). 

– Razvitost samozagovorniških veščin glede na spol, letnik in usmeritev 
študijskega programa, vrsto PP, odločbe o usmeritvi v osnovni in srednji šoli 
ter glede na povprečno oceno v zadnjem letniku študija 

V nadaljevanju nas je v okviru petega raziskovalnega vprašanja zanimalo še, kako 
se samozagovorniške veščine razlikujejo glede na spol, letnik in usmeritev 
študijskega programa, vrsto PP, prisotnost statusa oz. odločbe o usmeritvi v OŠ in 
SŠ ter glede na povprečno oceno v zadnjem letniku študija oz. v zadnjem letniku 
srednješolskega izobraževanja (preglednice 57–61). Na podlagi 
Kolmogorov-Smirnov preizkusa normalnosti porazdelitve (vse postavke so se 
porazdeljevale nenormalno) smo za iskanje statistično pomembnih povezav uporabili 
neparametrična preizkusa: Mann-Whitneyev U-preizkus in Kruskal-Wallisov 
H-preizkus. Preglednice v nadaljevanju vsebujejo le postavke, pri katerih so se 
pokazale statistično pomembne razlike, celotne preglednice pa so v prilogi 2 
(preglednice 94–101). 

Najprej smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med 
samozagovorniškimi veščinami in spolom. Rezultati so pokazali, da se 
samozagovorniške veščine ne razlikujejo glede na spol (preglednica 94 v prilogi 2). 
Vrednost Mann-Whitneyevega U-preizkusa namreč ni statistično pomembna 
(p > 0,05) pri nobeni postavki. 

V nadaljevanju smo preverili prisotnost statistično pomembnih razlik med 
samozagovorniškimi veščinami in letnikom študija. 

Preglednica 57 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in letnikom študija za 
postavke s statistično pomembno razliko 

Samozagovorniške veščine Letnik študija N R H (p) 

Postavljam si dosegljive in stvarne 
cilje. 

1. letnik 1. stopnja 22 47,18 

21,236 
(0,007) 

2. letnik 1. stopnja 25 73,30 

3. letnik 1. stopnja 26 52,40 

4. letnik 1. stopnja 6 47,25 

dodatno leto na 1. stopnji 9 54,22 

1. letnik 2. stopnja 8 52,00 

2. letnik 2. stopnja 5 54,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,00 

3. stopnja 5 100,50 

Skupaj 118  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se samozagovorniške veščine ne razlikujejo 
glede na letnik študija (preglednica 95 v prilogi 2). Statistično pomembne razlike 
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obstajajo le pri trditvi: »Postavljam si dosegljive in stvarne cilje.« (p = 0,007) – najbolj 
se s trditvijo strinjajo anketiranci, ki obiskujejo 3. stopnjo študija. 

Zanimalo nas je tudi, ali so prisotne statistično pomembne razlike med 
samozagovorniškimi veščinami in usmeritvijo študijskega programa. 

Preglednica 58 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in usmeritvijo študijskega 
programa za postavke s statistično pomembno razliko 

Samozagovorniške veščine 
Usmeritev študijskega 
programa 

N R H (p) 

Če potrebujem pomoč pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti, jo 
poiščem. 

humanizem 5 90,00 

7,167 
(0,028) 

družboslovje in umetnost 57 63,84 

naravoslovje in tehnika 57 53,53 

Skupaj 119  

Vem, kdaj naj razkrijem svoje 
posebne potrebe pri študiju. 

humanizem 5 84,30 

7,734 
(0,021) 

družboslovje in umetnost 57 65,76 

naravoslovje in tehnika 57 52,11 

Skupaj 119  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se samozagovorniške veščine ne razlikujejo 
glede na usmeritev študijskega programa (preglednica 96 v prilogi 2). Statistično 
pomembne razlike obstajajo pri dveh trditvah, in sicer: »Če potrebujem pomoč pri 
študiju in opravljanju študijskih obveznosti, jo poiščem.« (p = 0,028) in »Vem, kdaj 
naj razkrijem svoje PP pri študiju.« (p = 0,021) – najbolj se s postavkama strinjajo 
anketiranci, ki študirajo na humanistično usmerjenih članicah UL. 

Preverili smo tudi prisotnost statistično pomembnih razlik med samozagovorniškimi 
veščinami in vrsto PP.  
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Preglednica 59 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in vrsto PP za postavke s 
statistično pomembno razliko 

Samozagovorniške 
veščine 

PP N R H (p) 

S5 – Uporabim vse 
znanje in 
informacije, da 
dosežem svoje 
cilje. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 45,50 

21,057 (0,021) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 94,00 

gibalna oviranost 15 78,80 

dolgotrajna ali kronična bolezen 16 58,53 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 64,27 

motnje avtističnega spektra 4 81,88 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 45,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 28,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 48,40 

drugo 1 94,00 

sopojavljanje 36 47,78 

Skupaj 117  

S12 – Znam 
pristopiti do 
profesorja in si 
zagotoviti 
prilagoditve. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 47,00 

20,196 (0,027) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 93,00 

gibalna oviranost 15 83,80 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 59,00 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 56,17 

motnje avtističnega spektra 4 93,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 47,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 43,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 44,40 

drugo 1 93,00 

sopojavljanje 36 51,88 

Skupaj 118  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
desetih od dvanajstih postavk, kar pomeni, da se samozagovorniške veščine ne 
razlikujejo glede na vrsto PP (preglednica 97 v prilogi 2). Statistično pomembne 
razlike obstajajo pri postavkah: »S5 – Uporabim vse znanje in informacije, da 
dosežem svoje cilje.« (p = 0,021) in »S12 – Znam pristopiti do profesorja in si 
zagotoviti prilagoditve.« (p = 0,027). S postavko S5 se najbolj strinjajo anketiranci, ki 
imajo govorno-jezikovne težave in druge motnje. S postavko S12 se najbolj strinjajo 
anketiranci, ki imajo govorno-jezikovne težave, motnje avtističnega spektra in druge 
motnje.  

Preverili smo prisotnost statistično pomembnih razlik med samozagovorniškimi 
veščinami in pridobljeno odločbo v osnovni šoli ter srednji šoli. 
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Preglednica 60 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in odločbo v osnovni šoli za 
postavke s statistično pomembno razliko 

Samozagovorniške veščine 

Ste imeli status 
(odločbo o 
usmeritvi) v 

osnovni šoli? 

N R H (p) 

S4 – Poznam svoje pravice in dolžnosti pri 
študiju ter prilagoditve, ki so mi na voljo. 

da 48 61,32 

24,820 
(0,010) 

ne 67 58,23 

ne vem 4 73,75 

Skupaj 119  

S5 – Uporabim vse znanje in informacije, da 
dosežem svoje cilje. 

da 48 61,56 

31,666 
(0,001) 

ne 66 57,36 

ne vem 4 70,00 

Skupaj 118  

S8 – Postavljam si dosegljive in stvarne cilje. 

da 48 58,85 

19,747 
(0,049) 

ne 67 61,30 

ne vem 4 52,00 

Skupaj 119  

S12 – Znam pristopiti do profesorja in si 
zagotoviti prilagoditve. 

da 48 67,71 

21,227 
(0,031) 

ne 67 53,57 

ne vem 4 75,13 

Skupaj 119  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
osmih od dvanajstih postavk, kar pomeni, da se samozagovorniške veščine pri teh 
trditvah ne razlikujejo glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v OŠ (preglednica 98 
v prilogi 2). Statistično pomembne razlike obstajajo pri postavkah: »S4 – Poznam 
svoje pravice in dolžnosti pri študiju ter prilagoditve, ki so mi na voljo.« (p = 0,010), 
»S5 – Uporabim vse znanje in informacije, da dosežem svoje cilje.« (p = 0,001), »S8 
– Postavljam si dosegljive in stvarne cilje.« (p = 0,049) in »S12 – Znam pristopiti do 
profesorja in si zagotoviti prilagoditve.« (p = 0,031). S trditvami S4, S5 in S12 se 
najbolj strinjajo anketiranci, ki ne vedo, ali so v OŠ imeli odločbo o usmeritvi, s 
trditvijo S8 pa se najbolj strinjajo tisti, ki v OŠ niso imeli odločbe o usmeritvi. Glede 
na odločbo o usmeritvi v SŠ ni statistično pomembnih razlik (preglednica 99 v prilogi 
2). Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) pri 
nobeni postavki, kar pomeni, da se samozagovorniške veščine ne razlikujejo glede 
na pridobljeno odločbo o usmeritvi v SŠ.  

Nazadnje pa smo preverili še prisotnost statistično pomembnih razlik med 
samozagovorniškimi veščinami in povprečno oceno na študiju v zadnjem letu ter 
povprečno oceno v zadnjem letniku SŠ za študente 1. letnikov. 
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Preglednica 61 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in povprečno oceno v 
zadnjem letniku srednje šole za študente 1. letnikov za postavke s statistično pomembno razliko 

Samozagovorniške veščine 
Povprečna ocena 

na študiju v 
zadnjem letu 

N R H (p) 

Odločitve o sebi sprejemam sam. 

6,00–6,99 8 38,63 

8,087 
(0,044) 

7,00–7,99 32 40,66 

8,00–8,99 39 53,49 

9,00–10,00 17 56,47 

Skupaj 96  

Vrednost Kruskal-Wallisovega H-preizkusa ni statistično pomembna (p > 0,05) skoraj 
pri nobeni postavki, kar pomeni, da se samozagovorniške veščine študentov s PP od 
vključno 2. letnika dalje ne razlikujejo glede na povprečno oceno na študiju v 
zadnjem letu (preglednica 100 v prilogi 2). Statistično pomembne razlike pa obstajajo 
pri postavki: »Odločitve o sebi sprejemam sam.« (p = 0,044) – s trditvijo se najbolj 
strinjajo anketiranci, ki imajo povprečno oceno med 9 in 10. Raziskava ni pokazala 
razlik med samozagovorniškimi veščinami študentov 1. letnika in njihovo povprečno 
oceno v zadnjem letniku srednje šole (preglednica 101 v prilogi 2). Vrednost 
Kruskal-Wallisovega H-preizkusa namreč ni statistično pomembna pri nobeni 
postavki (p > 0,05). 

Na podlagi rezultatov opažamo, da študenti zase menijo, da imajo deloma dobre 
samozagovorniške veščine, saj je povprečje vseh trditev, s katerimi smo na 
štiristopenjski lestvici preverjali samozagovorniške veščine, okoli 3. Študenti s PP so 
najbolj vešči samostojnega sprejemanja odločitev, kar se seveda na študiju od 
študentov tudi pričakuje, največji izziv pa jim predstavlja komunikacija s profesorji. V 
nadaljevanju predstavljamo rezultate z interpretacijo lestvice o samozagovorništvu in 
pokomentiramo statistično pomembne razlike, ki so se pojavile glede na posamezne 
neodvisne spremenljivke.  

Iz preglednice 56 razberemo, da se študenti v povprečju delno strinjajo, da se znajo 
postaviti zase in za svoje pravice (M = 3,14; SD = 0,728; 79. centil), in sicer se 2,5 % 
študentov nikakor ne strinja, 12,6 % se jih ne strinja, 52,9 % se jih delno strinja in 
31,9 % vprašanih se popolnoma strinja. Ta veščina je ključnega pomena za 
samozagovorništvo, ki bi ga lahko opredelili tudi kot govoriti v svojem imenu. Na 
študiju se namreč podpora razlikuje od tiste na predhodnih stopnjah izobraževanja, 
na katerih so se vanjo vključevali še starši, učitelji in profesorji – študent mora biti 
sam svoj zagovornik in si sam zagotoviti pravice (Tedla, 2017). To vseeno 
študentom še predstavlja izziv, pojasnili so: 

»Zelo velikokrat se bojim oglasiti zaradi strahu pred obsojanjem.« 

»Občasno, pa še to ima katastrofalne posledice, ker moj "govorim le dva 
jezika, korektno in direktno" rezultira s strahom, nerazumevanjem, občutkom 
ogroženosti ali užaljenosti, odklanjanje sodelovanja, poglabljanje 
diskriminacije oz. bolj izključevanja. "Doom if you do, doom if you don't."« 
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Glede na povprečno oceno se študenti delno strinjajo, da vedo, kaj je najboljše za 
njih (M = 3,19; SD = 0,765; 80. centil), in sicer se jih 50,8 % delno strinja, 36,4 % 
popolnoma strinja, medtem ko se 8,5 % ne strinja in 4,2 % nikakor ne strinja in kot je 
zapisal en študent: 

»V teoriji še nekako, vendar v praksi ne delujem vedno tako.« 

Za to, da veš, kaj je najboljše zate, je ključno poznavanje lastnih PP, za kar smo že 
ugotovili, da sodelujoči študenti v naši raziskavi razmeroma dobro vedo, seveda pa 
se vedno lahko pojavi kakšen nov izziv ali okoliščina, s čimer se študent sooči prvič 
in ne ve, kako bi takrat kompenziral svoje PP.  

Zmožnost sprejemati odločitve sam igra veliko vlogo pri samozagovorništvu na 
študiju, saj na predhodnih stopnjah izobraževanja v večji meri odločitve o tebi 
sprejemajo drugi. Anketirani študenti s PP se s trditvijo »Odločitve o sebi sprejemam 
sam« izmed vseh trditev najbolj strinjajo (M = 3,45; SD = 0,658; 86. centil), le 2,5 % 
se nikakor ne strinja in 3,4 % se ne strinja, 41,2 % študentov se delno strinja in 
52,9 % se popolnoma strinja. Holzberg in Hamilton (b. d.) ugotavljata, da dobre 
samozagovorniške veščine pripomorejo k sprejemanju smiselnih odločitev, ki 
ugodno vplivajo na zaključek študija, s čimer lahko pojasnimo, da je ta trditev 
najvišje ocenjena, saj tudi povprečja ostalih trditev nakazujejo dobre 
samozagovorniške veščine študentov s PP. Pri tem se sicer študenti še vedno 
obračajo po pomoč: 

»Še vedno se rada posvetujem s prijatelji(co).« 

»S pomočjo staršev.« 

»Pogosto tudi drugje zbiram informacije, vprašam koga za nasvet ali 
mnenje.« 

Posvetovanje s prijatelji je pomembno, Getzel in Thoma (2008) namreč poudarjata 
socialne odnose, s katerimi se ustvari mreža podpore, ki je študentu tako lahko v 
pomoč pri odločitvah. Tudi Patrick in Wessel (2013) ugotavljata podobno ter 
poudarjata tudi vidik sprejetosti za študijski uspeh. Tudi vloga staršev je pri študiju še 
pomembna, tesni odnosi z družinskimi člani pa pomagajo pri soočanju z izzivi 
(Patrick in Wessel, 2013). 

Študenti v povprečju zelo dobro poznajo tudi svoje pravice in dolžnosti pri študiju ter 
prilagoditve, ki so jim na voljo (M = 3,40; SD = 0,774; 85. centil), 3,4 % študentov se 
s tem sicer nikakor ne strinja, 7,6 % se ne strinja, 34,5 % se delno strinja, 54,6 % pa 
se popolnoma strinja. Tudi raziskava Košak Babuder idr. (2018) je pokazala 
podobne rezultate, da je večina študentov seznanjena s svojimi pravicami in 
postopki.  

Glede na komentar študenta glede poznavanja pravic, dolžnosti in prilagoditev 
poudarjamo pomen poenotenja informacij in dostopa vseh informacij na posameznih 
spletnih straneh članic UL: 



123 

 

 

»Ker sem si prebral pravila univerze, ki pa žal nimajo več veze, ko se spustiš 
nižje do posamezne fakultete.« 

Študenti se v povprečju delno strinjajo, da uporabijo vse znanje in informacije, da 
dosežejo svoje cilje (M = 3,22; SD = 0,764; 81. centil), samo 1,7 % se s tem nikakor 
ne strinja, večji delež, 15,3 %, se jih s tem ne strinja. 42,4 % se delno strinja in 
40,7 % se popolnoma strinja. Ena izmed študentk je sicer zapisala, da tega vedno 
ne zmore.  Študenti se v povprečju tudi delno strinjajo, da si postavljajo dosegljive in 
stvarne cilje (M = 3,09; SD = 0,781; 77. centil), in sicer 4,2 % se s tem nikakor ne 
strinja, 13,4 % se jih ne strinja, 51,3 % se jih delno strinja in 31,1 % vprašanih se 
popolnoma strinja. Študenti, ki imajo še težave s postavljanjem ciljev, so zapisali: 

»Včasih si postavim previsoke cilje, včasih prenizke.« 

»Za to se obrnem po nasvet najbližjih, ker si včasih postavim nerealne cilje.« 

Kljub temu da nekaterim postavljanje ciljev ne gre, je spodbudno, da ob tem poiščejo 
pomoč – učinkovito postavljanje ciljev je namreč ključno za akademsko uspešnost, 
saj pripomore k boljši organizaciji, manjšemu stresu glede opravljanja obveznosti, 
večji samozavesti, aktivnosti v študijskem procesu in izboljšanju učnih navad 
(Garrals, 2017; Palmer in Wehmeyer, 2009). Je pa od postavljanja ciljev odvisno 
tudi, kdaj je študent s PP pripravljen razkriti svoje PP (Blockmans, 2015, v Holzberg 
in Hamilton, b. d.).  

Povprečje ocen pri postavki »Glede svojih težav pri študiju zaradi svojih PP se 
pogovorim s profesorji« – kaže na to, da se študenti s tem delno strinjajo (M = 2,66; 
SD = 0,960; 67. centil), in sicer se 17,6 % nikakor ne strinja, 24,4 % ne strinja, 
komentarji teh študentov pa so se nanašali predvsem na strah:  

»Me je velikokrat strah pristopiti do njih.« 

»Strah me je pristopiti do profesorjev, začeti pogovor z njimi.« 

31,9 % študentov s strinja s tem, da se pogovorijo s profesorji glede težav, 26,1 % 
pa se jih popolnoma strinja: 

»Ena profesorica je res zakon in se da z njo vedno pogovarjati.« 

Da študenti pristopijo do visokošolskega učitelja in se pogovorijo o svojih težavah, 
morajo najprej sami vedeti, kakšne so te težave in jih znati tudi ubesediti, nujno je 
torej samopoznavanje. V nadaljevanju je pomemben predvsem odnos s profesorjem 
in naravnanost visokošolskih učiteljev do študentov s PP, a so tukaj še vedno zelo 
pogosta negativna stališča in stigma, ki je še pogosto prisotna, študenti pa se tega 
bojijo (DO-IT, 2012). Prav tako je lahko razlog za večje izzive pri komunikaciji tudi to, 
da študenti niso vajeni neposredne komunikacije, saj so na predhodnih stopnjah 
izobraževanja to namesto njih opravljali drugi (Evers, 2013). Študenti se tudi bojijo 
nepripravljenosti profesorjev za zagotavljanje prilagoditev in nesprejemajočega 

okolja (Fuller idr., 2004; Langørgen in Magnus, 2018; Moriña, 2017a).  

Kljub najnižje ocenjeni postavki, kako študenti glede svojih težav zaradi PP pristopijo 
do visokošolskega učitelja in se z njim pogovorijo, pa je visoko povprečje pri postavki 
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»Znam pristopiti do profesorja in si zagotoviti prilagoditve« (M = 3,13; SD = 0,935; 
78. centil). Raziskava Abere in Negassa (2019) v Etiopiji je namreč med slepimi 
študenti izpostavila strah in nepripravljenost študentov pristopiti do visokošolskih 
učiteljev in si zagotoviti prilagoditve. Izmed anketiranih v naši raziskavi se s tem, da 
znajo pristopiti do visokošolskega učitelja in si zagotoviti prilagoditve nikakor ne 
strinja 7,6 %, 15,1 % se jih ne strinja, 34,5 % deloma strinja in 42,9 % popolnoma 
strinja. Raziskovalki Holzberg in Ferraro (2021) izpostavita povezavo med 
samozagovorniškimi veščinami in zmožnostjo prilagoditve. Študenti naše raziskave, 
ki jim ta veščina ne gre, izpostavijo nerazumevanje s strani visokošolskih učiteljev in 
strah, kar sta ugotovila tudi Abera in Negassa (2019): 

»Ni na meni. Žal. Se mi zdi, da si profesorji mislijo nekaj takega, ko me 
zanikajo: "Nisi na vozičku, s tabo ni nič posebnega."« 

»Preveč me je strah, raje napišem mail.« 

Študenti se glede na povprečno oceno deloma strinjajo, da če potrebujejo pomoč pri 
študiju in opravljanju študijskih obveznosti, jo poiščejo (M = 2,96; SD = 0,960; 
74. centil), in sicer se 7,6 % nikakor ne strinja, 25,2 % ne strinja, 31,1 % deloma 
strinja in 36,1 % popolnoma strinja. Glede na to, da smo ugotovili, da se ne 
poslužujejo podpornih storitev na UL, nas rezultat sicer preseneča, a sklepamo, da 
očitno pomoči tolikokrat ne potrebujejo, da se obračajo na prijatelje, družino in druge, 
neformalne podporne sisteme. Študija Holzberg in Hamilton (b. d) je sicer ugotovila, 
da študenti, ki so iskali podporo znotraj podpornih storitev, bili bolj uspešni pri 
študiju. 

Pri učinkovitem samozagovorništvu in zagotavljanju prilagoditev je potrebno vedeti, 
kdaj in komu razkriti svoje PP ter kaj povedati (Fricelj, 2020). Izmed tega je 
povprečno najbolje ocenjena postavka »Vem, komu povedati, da imam PP, da si 
zagotovim status študenta s PP.« (M = 3,45; SD = 0,789; 86. centil), le 11,8 % 
vprašanih se s tem ne strinja, 88,3 % pa se s tem strinja. Kljub temu da študenti 
vedo, komu povedati za svoje PP, je še vedno izziv to, da jih je strah pristopiti in 
razkrivati svoje PP. Prav tako so študenti razdvojeni med tiste, ki ne želijo statusa in 
posledično ne želijo nikomur razkrivati svojih PP, in tiste, ki s tem nimajo zadržkov: 

»Statusa ne želim! Je samo še ena nepotrebna stigma, nalepka, bolj ali manj 
potrebna izobraževalnim institucijam (prav tako v vrtcu, OŠ in srednješolskem 
izobraževanju).« 

»Jaz kar vsem povem, vsem asistentom in profesorjem.« 

Da vedo, kdaj razkriti svoje PP, se je strinjalo manj študentov kot pri tem, komu 
povedati (M = 2,89; SD = 0,972; 72. centil), in sicer se 8,4 % študentov nikakor ne 
strinja, 27,7 % ne strinja, še vedno pa se jih več kot polovica strinja (63,9 %). 
Študenti se zavedajo, da si je pomembno pravočasno zagotoviti prilagoditve 
(»Takrat, ko je na točki preloma, je že prepozno.«), eden izmed študentov pa je tudi 
izpostavil vidnost PP, in sicer študenti, ki imajo vidne PP, ne potrebujejo posebej 
izbirati časa, kdaj razkriti svoje PP. Blockmans (2015, v Holzberg in Hamilton, b. d.) 
tako kot dejavnike, ki vplivajo na razkrivanje PP, opredeli resnost PP. Tuji avtorji 
opozarjajo, da je čas razkritja PP zelo subjektiven (Holzberg in Hamilton, b. d.). 
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Raziskava Holzberg in Hamilton (b. d.) v ZDA je pokazala, da so študenti, ki so 
razkrili svoje PP, bili bolj vztrajni pri študiju kot študenti, ki niso razkrili svojih PP. 

Študenti se delno strinjajo s tem, da vedo, kaj naj povedo pri razkritju PP pri študiju 
in opravljanju študijskih obveznosti (M = 2,88; SD = 0,997; 72. centil), je pa tu večji 
delež tistih, ki tega ne vedo (33,9 %), 66,2 % pa menijo, da vedo, kaj povedati. 
Študenti, ki imajo težave, pravijo: 

»Realno nimam pojma. Ne vem, zakaj se toliko govori o tem. Če imaš downov 
sindrom, to vsi vidijo, zakaj bi potem jaz skrival in "zaupal" svojo "težavo" 
samo določenim?« 

»Ne vem, kako natančno naj o tem govorim s kom.« 

»Ne vem kaj ... Jaz vse kar vem.« 

Po drugi strani pa je eden izmed študentov izpostavil: 

»Povem toliko, kolikor je potrebno. Prav tako vsem ne povem enakih stvari 
oz. podrobnosti.« 

Vedeti, kaj povedati, je eden izmed najpomembnejših vidikov samozagovorništva, 
komponent samopoznavanja (Test idr., 2009), zato nas ne preseneča, da je to bila 
druga postavka z najnižjim povprečjem odgovorov na lestvici strinjanja s trditvami o 
samozagovorništvu. Zaključujemo, da študenti imajo sicer razmeroma dobre 
samozagovorniške veščine, poznajo svoje pravice in dolžnosti, sprejemajo svoje 
odločitve sami, bi pa potrebovali še več podpore pri tem, kdaj in kako razkriti svoje 
PP, kaj povedati in predvsem kako to povedati profesorjem. 

Pri samozagovorniških veščinah ni bilo statistično pomembnih razlik glede na spol, 
povprečni odgovori med študentkami in študenti so bili približno enaki, tako 
zaključujemo, da se samozagovorniške veščine ne razlikujejo glede na spol.  

Statistično pomembne razlike so se pojavile glede na letnik študija pri postavki o 
postavljanju ciljev (preglednica 57), in sicer si najbolj stvarne in dosegljive cilje 
postavljajo študenti 3. stopnje (M = 4,00; SD = 0,000). Doktorski študenti so najdlje v 
izobraževalnem sistemu in so se skozi študij naučili ustreznega oz. učinkovitega 
postavljanja ciljev, prav tako je s postavljanjem stvarnih in realnih ciljev povezana 
tudi akademska uspešnost (Garrals, 2017; Palmer in Wehmeyer, 2009), ki je 
potrebna za vpis na doktorski študij. Pri ostalih postavkah statistično pomembnih 
razlik ni, opazno pa je, da si višji letniki bolj znajo postavljati stvarne in realne cilje 
kot nižji letniki, za kar sklepamo, da so se prav tako naučili med študijem in z 
izkušnjami. 

Glede na usmeritev študijskega programa članic UL so se pokazale statistično 
pomembne razlike (preglednica 58) pri postavkah S7: »Če potrebujem pomoč pri 
študiju in opravljanju študijskih obveznosti, jo poiščem.« in S9: »Vem, kdaj naj 
razkrijem svoje PP pri študiju.« Z obema postavkama se najbolj strinjajo študenti 
humanističnih študijev (S7: M = 3,80; SD = 0,447; S9: M = 3,60; SD = 0,548), sledijo 
študenti družboslovja (S7: M = 3,07; SD = 0,923; S9: M = 3,05; SD = 0,990) in 
umetnosti ter nazadnje študenti naravoslovnih in tehničnih študijev (S7: M = 2,77; 
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SD = 0,982; S9: M = 2,67; SD = 0,932). Razliko pripisujemo bolj pozitivnim 
stališčem, ki prevladujejo na humanističnih, družboslovnih in umetniških članicah UL 
(Jakšić Ivačič, 2021). Pri ostalih postavkah ni statistično pomembnih razlik glede na 
študijsko smer, a so povprečni odgovori študentov humanističnih, družboslovnih in 
umetniških članic UL višji kot odgovori študentov naravoslovnih in tehničnih smereh, 
kar pripisujemo večji odprtosti študentom s PP na teh članicah. 

Glede na vrsto PP so statistično pomembne razlike (preglednica 59) pri dveh 
postavkah. Najbolj uporabijo vse znanje in informacije za dosego svojih ciljev 
študenti z govorno-jezikovnimi težavami (M = 4,00), najmanj pa študenti s 
SUT/PPPU (M = 1,67; SD = 0,577). Do profesorjev znajo najbolj pristopiti in si 
zagotoviti prilagoditve študenti z govorno-jezikovnimi težavami (M = 4,00) in 
motnjami avtističnega spektra (M = 4,00; SD = 0,000), kar nas je presenetilo, saj bi 
sklepali, da imata ti dve skupini študentov s PP največje težave pri komunikaciji s 
profesorji. Med samozagovorniškimi veščinami tako izstopajo študenti z 
govorno-jezikovnimi motnjami in študenti z motnjami avtističnega spektra – 
sklepamo, da so se med šolanjem srečevali z največ izzivi, zato so se morali naučiti 
govoriti v svojem imenu in se postaviti zase. 

Glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v OŠ so statistično pomembne razlike 
(preglednica 60) pri štirih postavkah. Pri poznavanju svojih pravic in dolžnosti ter 
prilagoditev so se najbolj strinjali študenti, ki niso vedeli, ali so imeli v OŠ odločbo o 
usmeritvi (M = 3,75; SD = 0,500), med tistimi z odločbo o usmeritvi in brez nje v OŠ 
pa ni bilo večje razlike. Glede na rezultat lahko sklepamo, da študenti, ki niso vedeli, 
ali so imeli odločbo o usmeritvi v OŠ, doživljajo pri študiju večje izzive, ki so se v 
izobraževanju pojavili šele zdaj in ne prej in se tako bolj pozanimajo glede možnosti, 
ki jih imajo, medtem ko so študenti, ki so imeli odločbo o usmeritvi v OŠ, razvili 
kompenzacijske strategije, ki so jim v pomoč tudi pri študiju. Tako tudi vse znanje in 
informacije, da dosežejo svoje cilje, uporabijo študenti, ki niso vedeli, ali so imeli 
odločbo o usmeritvi v OŠ (M = 3,50; SD = 0,577). Rezultati so pokazali, da si najbolj 
dosegljive in stvarne cilje postavljajo študenti, ki niso imeli odločbe v OŠ (M = 3,10; 
SD = 0,873). Do profesorjev pa najbolj znajo pristopiti in si zagotoviti prilagoditve 
študenti, ki ne vedo, ali so imeli odločbo (M = 3,50; SD = 1,000), za kar ponovno 
sklepamo, da se čim bolj trudijo premostiti težave, ki so se pokazale na študiju zaradi 
PP, pa jih morda prej niso imeli. Zanimivo bi bilo v nadaljnjih raziskavah opraviti še 
intervjuje z vsemi študenti in ugotoviti, kakšen vpliv je, ali so imeli odločbo o 
usmeritvi v OŠ ali ne, imelo nanje. Morda, da so se študenti, ki so imeli odločbo o 
usmeritvi v OŠ, zaradi tega počutili stigmatizirane in si ne upajo pristopati do 
profesorjev v tolikšni meri. 

Statistično pomembnih razlik glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v SŠ ni 
(preglednica 99 v prilogi 2), so pa večinoma svoje strinjanje s trditvami bolj izražali 
tisti, ki so v SŠ imeli odločbo o usmeritvi, tako so morda bili deležni bolj 
individualizirane obravnave, svetovanja pri izbiri študija, nasvetov, kaj pričakovati na 
študiju in predvidevamo, da so se v določeni meri že izurili v samozagovorništvu.  

Glede na študijsko uspešnost (povprečno oceno v zadnjem letniku študija za 
študente od vključno 2. letnika naprej) je statistično pomembna razlika (preglednica 
61) pri sprejemanju odločitev o sebi, in sicer najbolj o sebi sami sprejemajo odločitve 
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študenti, ki imajo povprečno oceno med 9,00 in 10,00 (M = 3,71; SD = 0,470), 
stopnja strinjanja s to trditvijo pa pada premosorazmerno s študijskim uspehom. 
Sklepamo, da je tukaj prisoten vpliv staršev, saj slednjega omenjajo tudi tuji avtorji 
(Patrick in Wessel, 2013). Študijsko uspešnim študentom tako starši morda v večji 
meri dopuščajo samostojne odločitve kot morda tistim z nižjim povprečjem, saj ima 
akademski uspeh v slovenskem izobraževalnem prostoru velik pomen, sploh za 
starše.  
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6. Sklep 

Osrednji cilj magistrskega dela je bil ugotoviti izzive, ki jih imajo študenti s PP pri 
študiju, samopoznavanje študentov s PP in poznavanje možnosti podpore na UL ter 
koriščenje le-te, kakšne podpore si želijo študenti s PP pri študiju in kakšne so 
njihove samozagovorniške veščine. Posebej so nas zanimale razlike v izzivih pri 
študiju glede na spol, letnik in usmeritev študijskega programa, vrsto PP študentov in 
obdobje pridobitve statusa učenca/dijaka/študenta s PP. Raziskava je zajela 123 
študentov s PP, ki so v študijskem letu 2021/22 imeli status študenta s PP na UL.  

V poglavju 5 (Analiza in interpretacija) smo rezultate predstavili in interpretirali glede 
na postavljena raziskovalna vprašanja, ugotovitve pa bomo povzeli v nadaljevanju. 
Predstavili bomo tudi omejitve naše raziskave, možnosti za nadaljnje raziskovanje in 
usmeritve za še boljšo podporo študentom s PP na UL.  

V nadaljevanju povzemamo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

RV1: S kakšnimi izzivi se v visokem šolstvu srečujejo študenti s PP pri študiju 
in opravljanju študijskih obveznosti? 

Študenti s PP se z izzivi srečujejo že pred vstopom na študij, in sicer kakšen študij 
izbrati, da bo zadovoljil njihove PP oz. da ga bodo zmogli dokončati, pri samem 
študiju pa se srečujejo s povsem običajnimi izzivi, kot vsi ostali študenti (selitev, 
samostojnost, finance, socialni odnosi), a so ti izzivi še večji, saj jih dodatno 
poglobijo PP, ki hkrati prinesejo še dodatne izzive (Fuller idr., 2004; Madriaga idr., 
2010). Sodelujoči študenti v naši raziskavi tako kot najpomembnejši dejavnik, ki 
vpliva na njihov študij in študijsko uspešnost, označujejo PP. V raziskavi smo 
ugotovili, da študenti večino izzivov deloma tudi res doživljajo kot izziv, s katerim se 
soočajo med študijem. Največji izziv jim predstavljajo težave oz. primanjkljaji zaradi 
PP, ki vplivajo na študij in na druge vidike študijskega življenja, zaradi česar 
potrebujejo dodatno podporo. Deloma izziv predstavlja tudi količina študijske 
literature, spremljanje predavanj, seminarjev in vaj ter hkratno pisanje zapiskov in 
poslušanje predavanj, organizacija študijskih obveznosti in komuniciranje s profesorji 
glede prilagoditev, pomanjkanje pomoči in podpore ter iskanje le-te, čeprav kasneje 
ugotovimo, da kljub temu da študenti v povprečju vedo, kje najti pomoč, se slednje 
na ravni UL ne poslužujejo. Izziv predstavlja tudi razkrivanje svojih PP in strah pred 
stigmo, nekateri tudi menijo, da je status nepotreben in si ga ne želijo imeti. 
Negativna stališča do študentov s PP so namreč v visokošolskem prostoru še vedno 
prisotna, zato študenti doživljajo izzive tudi zaradi nepoznavanja in nerazumevanja 
PP med visokošolskimi učitelji, nepripravljenost prilagajanja študijskega procesa s 
strani visokošolskih učiteljev, saj menijo, da bo to preveč posegalo v njihov predmet 
ali pa da študenti v resnici ne rabijo prilagojenega izvajanja. Najmanjši izziv, a še 
vedno izziv, pa je postopek pridobivanja statusa, navezovanje stikov s študijskimi 
kolegi, iskanje ustrezne nastanitve in zagotavljanje pripomočkov v skladu s svojimi 
PP. 

Študenti ob vseh teh izzivih pogosto doživljajo tudi neprijetne občutke, stres, 
anksioznost, strah in paniko, nesamozavest in nezadovoljstvo, občasno pa so 
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prisotni tudi občutki jeze in nemoči. Občutki so usmerjeni tako nase, na svoje PP, ki 
jim onemogočijo polno in aktivno participacijo, kot tudi na samo študijsko 
obremenitev (izpitna obdobja, oddaje nalog ...). 

RV2: Kako se študijski izzivi razlikujejo glede na spol, letnik, program študija, 
vrsto PP študentov in obdobje pridobitve posebnega statusa (osnovna šola, 
srednja šola, univerza)? 

V raziskavi smo ugotovili statistično pomembne razlike med študenti in študentkami 
pri izzivih zaradi težav oz. primanjkljajev zaradi PP, v povprečju to kot večji izziv 
doživljajo študentke, pri čemer se nam je pojavila tudi skrb, ali morda študentke 
doživljajo dvojno diskriminacijo, glede na PP in glede na spol. Slednje so namreč 
izpostavile tudi tuje raziskave, ki so ugotovile, da se študentke s PP srečujejo z več 
izzivi pri študiju (Doren in Benz, 2001, v Erten, 2011; Dwyer, 2000; Lindstrom in 
Benz, 2002; Opini, 2012).  

Glede na letnik študija so se statistično pomembne razlike pojavile pri izzivu količine 
študijske literature – nov način dela, količina študijske literature, neprilagojenost 
gradiv je pri študiju velik izziv (Fuller idr., 2004). V naši raziskavi smo ugotovili, da 
količina študijske literature največji izziv predstavlja študentom 1. letnika 2. stopnje, 
za katere sklepamo, da se pripravljajo tudi na pisanje zaključnih del ob rednih 
študijskih dejavnosti, količina literature pa je najmanjši izziv študentom, vpisanim v 
dodatno leto in 4. letnikom 1. stopnje.  

Tudi neustrezen pristop poučevanja visokošolskih učiteljev, ki je posledica 
nerazumevanja PP s strani visokošolskih učiteljev in njihove nepripravljenosti 
(Lombardi in Murray, 2011; Skinner, 2004), je statistično pomemben glede na letnik 
študija – večji izziv to predstavlja 1. letnikom drugostopenjskega študija, najmanjši 
pa 1. letnikom dodiplomskega študija. Nepoznavanje in nerazumevanje PP med 
visokošolskimi učitelji doživljajo kot največji izziv študenti doktorskega študija, kar  je 
lahko tudi pokazatelj negativnih stališč do študentov s PP in mnenja, da niso 
primerni kandidati za doktorski študij, saj se pogosto srečujejo z dilemami med 
pravico študenta do prilagoditev in študijskimi zahtevami ter pričakovanji (Bourke 
idr., 2000; Jensen idr., 2004; Riddel idr., 2005). Nepripravljenost prilagajanja 
študijskega procesa s strani visokošolskih učiteljev je največji izziv študentom 
dodatnega leta na 1. stopnji, sledijo študenti doktorskega študija. Iskanje ustrezne 
nastanitve pa je največji izziv za študente dodatnega leta na 2. stopnji, za katere 
predvidevamo, da iščejo možnosti, kako bi živeli samostojno (ne doma ali v 
študentskem domu). Stanovanjski izzivi so pereč problem za študente s PP, ki se 
lahko srečujejo z dodatnimi stroškami zaradi specifik bivanja (Getzel in Thoma, 
2008; GDI Hub in Snowdon Trust, 2021). 

Glede na usmeritev članic oz. študijskih programov, ki jih izvajajo, so statistično 
pomembne razlike pri organizaciji študijskih obveznosti, slednje kot večji izziv 
doživljajo študenti naravoslovnih in tehnično usmerjenih članic UL. 

Statistično pomembne razlike so tudi glede na vrsto PP. Količina študijske literature 
je največji izziv študentom s telesno poškodbo in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo, kar 
pripisujemo tudi pogostejši odsotnosti teh študentov med študijem, posledično pa se 
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količina učne vsebine in literature za samostojno delo kopiči in povečuje. Tej skupini 
študentov predstavlja največji izziv tudi organizacija študijskih obveznosti, pri čemer 
so se tudi pokazale statistično pomembne razlike. Spremljanje predavanj, 
seminarjev in vaj ter hkratno pisanje zapiskov in poslušanje predavanj je največji 
izziv študentom s SUT/PPPU, kar je posledica njihovih bralno-napisovalnih težav, 
težave s hitrim procesiranjem informacij, tempom dela, organizacijo in pozornostjo. 
Tempo dogajanja in študija je zanje prehiter in mu ne zmorejo slediti brez 
prilagoditev (Fuller idr., 2004; Holzberg in Ferraro, 2021). Neustrezen pristop 
poučevanja, ki je lahko posledica nerazumevanja PP s strani visokošolskih učiteljev 
ali pa samo pomanjkanja časa in neznanja zagotavljati inkluzivno okolje (Lombardi in 
Murray, 2011; Lombardi idr., 2015), je največji izziv predstavljal študentki, ki je svoje 
PP opredelila kot drugo (nevrodivergentnost), za kar pa ne vemo točno, za kakšne 
primanjkljaje gre. Neustrezen pristop poučevanja doživljajo kot večji izziv tudi 
študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter SUT/PPPU. 

Razlika pri izzivih se je pokazala tudi glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi v OŠ 
– študenti, ki niso imeli odločbe o usmeritvi v OŠ ali pa niso vedeli, ali so jo imeli, so 
v povprečju doživljali več izzivov kot pa študenti, ki so imeli odločbo o usmeritvi v 
OŠ, kar pripisujemo temu, da so študenti z odločbami o usmeritvi iz OŠ seznanjeni z 
načini podpore in opremljeni z določenimi strategijami, ki jim pomagajo tudi pri 
študiju. Statistično pomembne razlike so se glede na pridobljeno odločbo o usmeritvi 
v OŠ pojavile pri izzivih razkrivanja svojih PP, navezovanja stikov s študijskimi 
kolegi, spremljanja predavanj, seminarjev in vaj, iskanja pomoči in podpore ter 
iskanja informacij o pravicah.  

RV3: Kako dobro študenti s PP poznajo svoje primanjkljaje oz. PP in podporo 
ter prilagoditve, ki so jim na voljo in jih potrebujejo pri študiju? 

Glede na izražene stopnje strinjanja ugotavljamo, da študenti s PP dobro poznajo 
svoje PP, kar je spodbudno, saj morajo študenti zato, da si zagotovijo status in 
prilagoditve, dobro poznati sebe in svoje PP ter njihov vpliv nanje (Getzel in Thoma, 
2008). Več kot polovica vprašanih študentov s PP v naši raziskavi se strinja s tem, 
da njihove PP vplivajo na njihov študij, PP pa so bile tako v naši raziskavi kot tudi 
raziskavi GDI Hub in Snowdon Trust (2021) v Veliki Britaniji prepoznane kot 
dejavnik, ki najbolj vpliva na doživljanje študija. Sodelujoči študenti v naši raziskavi 
vedo, kako lahko premagajo težave, ki so posledica PP, in skoraj vsi vprašani 
študenti tudi vedo, kako PP vplivajo nanje, kar je spodbuden podatek, saj glede na 
tuje raziskave (Getzel in Briel, 2006, v Getzel in Thoma, 2008; Getzel in McManus, 
2005, v Getzel in Thoma, 2008) študenti s PP ne razumejo, kako PP vplivajo nanje. 
Raziskava med študenti UL je tudi pokazala, da večina študentov ve, na koga se 
obrniti po pomoč, če jo potrebujejo. Polovice študentov sicer ni strah prositi za 
pomoč, če jo potrebujejo, polovica pa ta strah še občuti, kar je lahko posledica 
strahu pred stigmo in negativnimi stališči visokošolskih učiteljev (Moriña, 2017a). 
Več kot polovica študentov tudi pozna svoja močna področja, zna izkoristiti talente in 
se sprejema takšne, kot so. Študenti v povprečju tudi vedo, komu povedati za svoje 
PP in katere prilagoditve potrebujejo, da so uspešni. Skoraj polovica anketiranih se 
tudi strinja s tem, da so njihove PP vplivale na izbiro študija, kar se sklada tudi z 
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raziskavo v Veliki Britaniji, ki je pokazala, da študenti pri izbiri študija upoštevajo 
svoje PP (Fuller idr., 2004). 

Študenti v povprečju poznajo možne podporne storitve, ki so jim na voljo na UL, a se 
jih ne poslužujejo. Največ študentov meni, da nima možnosti tutorja za študente s 
PP. Največkrat študenti koristijo pomoč kontaktnih oseb za študente s PP na 
posameznih članicah, najmanjkrat pa storitve Kariernih centrov in Psihosocialne 
svetovalnice.  

RV4: Kakšne podpore si želijo študenti s PP pri študiju in opravljanju 
študijskih obveznosti? 

Občasne ali redne dodatne podpore bi si želela več kot polovica sodelujočih 
študentov, kar je pokazala že študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v 
visokem šolstvu v Sloveniji (Košak Babuder idr., 2018). Študenti s PP si želijo 
predvsem podpore in razumevanja s strani visokošolskih učiteljev, fakultete ter 
prilagoditve obveznosti ter poenoten sistem znotraj študija, da se jim ne bi bilo treba 
za vsako posamezno prilagoditev vedno znova dogovarjati s posameznimi 
visokošolskimi učitelji.  

Študentom manjkajo tudi informacije o vsem, kar jim pripada, želijo si boljše 
informiranosti na začetku študija. Izražajo tudi potrebo po svetovanjih, tako kariernih 
kot svetovanje za lažjo organizacijo in opravljanje študijskih obveznosti. Glede na 
velike izzive s pisanjem zapiskov in hkratnim poslušanjem predavanj, spremljanjem 
študijskega procesa, kar poudarjajo tudi tuji avtorji (Holzberg in Ferraro, 2021; Fuller 
idr., 2004), si želijo tudi dostopa do učne vsebine na daljavo in njene razlage. 
Izražena je bila tudi želja po strokovni psihološki pomoči, tehnikah sproščanja, kar je 
nujno potrebno, saj je soočanje z izzivi pri študiju odvisno tudi od notranje moči 
študenta s PP in njegovih strategij za premagovanje izzivov (Lombardi dir., 2016; 
Skinner, 2004). Študenti si želijo tudi več podpore v obliki mentorstva oz. tutorstva – 
po pregledu spletnih strani posameznih članic UL smo ugotovili, da nimajo vse 
članice specifično določenih tutorjev za študente s PP, verjetno pa je tudi, da drugi 
tutorji in tudi tutorji za študente s PP, nimajo znanja o PP. Tutorstvo je ključni sistem 
podpore pri doseganju uspeha in sprejetosti v univerzitetnem okolju (Patrick in 
Wessel, 2013), zato bi ga bilo smiselno poenotiti in ustrezno okrepiti na vseh 
članicah UL, a hkrati tudi študente s PP spodbuditi h koriščenju tega, saj se ga 
študenti kljub že zastavljenemu sistemu ne poslužujejo pogosto. 

Eden izmed večjih izzivov je bila tudi komunikacija z visokošolskimi učitelji, 
pristopanje do njih in dogovarjanje o prilagoditvah, zato so študenti izrazili željo po 
večji podpori na tem področju. Od učinkovite komunikacije je namreč odvisna tudi 
uspešnost študenta, komunikacijo pa lahko pogosto otežujejo predsodki in stigma 
(DO-IT, 2012).  

Iz rezultatov je razvidno, da so študenti izpostavljali potrebo po podpori, ki pa jo UL 
že zagotavlja (svetovanja s strani Kariernih centrov, Psihosocialna svetovalnica, 
tutorstvo, možnost dobiti informacije pri kontaktnih osebah za študente s PP), a se je 
študenti ne poslužujejo, kljub temu da vedo, kje dobiti pomoč, če jo potrebujejo. 
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RV5: Kako dobro imajo študenti s PP razvite samozagovorniške veščine? 

Glede na izražene stopnje strinjanja na lestvici samozagovorništva ugotavljamo, da 
imajo študenti dobro razvite samozagovorniške veščine, ki se nanašajo na 
postavljanje zase in za svoje pravice. Slednje jim zagotovo olajša študij in izboljša 
njihov študijski uspeh, saj je pri študiju vse odvisno od njih in njihove aktivne vloge 
(Eckes in Ochoa, 2005; McCall, 2015; Tedla, 2017). 

Raziskava je pokazala, da študenti vedo, kaj je zanje najboljše, samostojno 
sprejemajo odločitve, poznajo tudi svoje pravice in dolžnosti, si postavljajo dosegljive 
in stvarne cilje, za dosego teh ciljev pa uporabijo vse znanje in informacije, kar so 
ključne komponente samozagovorništva (Getzel in Thoma, 2008; Test idr., 2009). 
Šibkejše samozagovorniške veščine pa imajo glede na povprečje odgovorov na 
področjih, pri katerih je potrebna komunikacija z visokošolskimi učitelji – izziv se jim 
je pogovoriti glede svojih težav z visokošolskimi učitelji, iskanje pomoči in razkrivanje 
PP, kar bi pripisali strahu pred razkritjem zaradi stigme (DO-IT, 2012). Zaključujemo, 
da so študenti s PP na dobri poti, da postanejo zelo dobri samozagovorniki, bi pa pri 
tem potrebovali še dodatno podporo, še zlasti z vidika, kako spregovoriti o svojih PP. 
Pri tem bi bilo treba poleg dela s študenti tudi delo z visokošolskimi učitelji, da 
razvijejo bolj pozitivna stališča do študentov s PP (Jakšić Ivačič, 2021) – bolj 
pozitivna stališča kot bodo imeli visokošolski učitelji, lažje bodo študenti s PP 
pristopili do njih, razkrili svoje PP in prosili za prilagoditve.  

– Omejitve raziskave 

Pri nastajanju magistrskega dela smo se srečali z določenimi omejitvami. Za še 
boljši vpogled v izzive in samozagovorništvo študentov s PP bi bil potreben večji 
vzorec študentov s PP in študenti z vseh članic UL. Zavedamo se, da so študenti 
preobremenjeni s sodelovanji v različnih raziskavah, a bi na večjem vzorcu 
vključenih študentov pridobili bolj relevantne rezultate, ki bi omogočili vpogled v bolj 
realno stanje vključenosti študentov s PP na UL. K manjšemu vzorcu je prispevala 
tudi slabša odzivnost in nepripravljenost nekaterih članic UL za posredovanje 
vprašalnika med študenti s PP. Ker je bil vprašalnik razposlan na začetku 
študijskega leta,  študenti 1. letnikov dodiplomskega študija še niso imeli pravih 
izkušenj s sodelovanjem v študijskem procesu, kaj bo le-ta zahteval od njih in na 
kakšne izzive bodo naleteli. Številni med njimi tudi še niso imeli urejenega statusa 
študenta s PP. 

– Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

S povečanjem števila študentov s PP v visokošolskih zavodih se čedalje bolj 
povečuje tudi potreba po dodatni podpori in nadaljnjih raziskavah na tem področju. 
Nadaljnje raziskave bi tako lahko vključile še večji vzorec študentov s PP in ne le na 
UL, ampak na vseh javnih in zasebnih slovenskih univerzah ter drugih visokošolskih 
zavodih. Smiselno bi bilo tudi primerjati podporo med posameznimi visokošolskimi 
zavodi in oblikovati enotne smernice za vse. Poleg študentov s PP se vedno bolj 
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pogosto omenjajo tudi druge deprivilegirane skupine (študenti starši, študenti iz 
izrednih socialnih razmer, študenti tujci …), zato bi nadaljnje raziskave lahko vključile 
tudi ta vidik.  

Ker se je v naši raziskavi kot dejavnik, ki vpliva na študij in študijski uspeh, omenila 
tudi starost, bi nadaljnje raziskave lahko raziskale tudi vpliv starosti na študij in 
študijske izzive. Poleg vprašalnika bi bilo smiselno izvesti tudi poglobljene intervjuje 
s posameznimi študenti s PP za boljši uvid in razumevanje posameznih izzivov. 
Zanimal bi nas še tudi vpliv sopojavnosti PP, kako kombinacija PP vpliva na izzive, 
glede na prevladujočo PP in pridružene PP. Tudi znotraj posameznih skupin s PP 
nam za boljše razumevanje manjkajo določene informacije, za kakšne primanjkljaje v 
resnic gre in kako slednji res vplivajo na študij. Zanimalo bi nas tudi to, ali se izzivi in 
samozagovorništvo razlikujejo glede na to, v katerem letniku študija so študenti 
pridobili status študenta s PP. Zanimivo bi bilo tudi primerjati izzive, ki si ne 
navezujejo neposredno na PP, med študenti s PP in študenti brez PP ter študenti, ki 
nimajo statusa, pa menijo, da imajo kakšne primanjkljaje z vprašalniki doživljanja 
študija, samoregulacije študija, učinkovitosti … Prav tako bi bilo zanimivo tudi 
primerjati občutke – vsi študenti v določeni meri doživljajo stres in anksioznost sploh 
v času izpitnih obdobij, zato bi bilo zanimivo primerjati, ali so kakšne razlike v 
doživljanju občutkov med študenti s PP in brez PP. Zanimivo bi bilo proučiti, kako se 
študenti s PP soočajo z negativnimi občutki, kako ta občutja v resnici vplivajo na 
njihov študij, uspešnost pri študiju, življenje. Prav tako nas zanima, v kolikšni meri se 
študenti s PP dejansko poslužujejo prilagoditev, ki so jim na voljo, in koliko so te 
prilagoditve v resnici učinkovite, ali bi morda potrebovali kakšno drugo prilagoditev, 
ki je Pravilnik (2018) ne predvideva.  

Ker smo v literaturi (Getzel in Thoma, 2008) zasledili pomembno vlogo staršev in 
njihove spodbude, podpore, razumevanja pri naslavljanju izzivov pri študiju, in ker so 
tudi študenti v odprtih odgovorih zapisali, da se še vedno obračajo nanje po nasvet, 
bi bilo zanimivo proučiti tudi vlogo staršev pri študiju.  

Zanimivo bi bilo tudi raziskati, kako je epidemija COVID-19 vplivala na študij 
študentov s PP, ali je prinesla kakšne nove izzive ali pa morda nove priložnosti. 
Zanima nas tudi prehod na trg dela, zaposljivost diplomantov s PP, kakšne so težave 
in izzivi na delovnem mestu in kako so povezani s samozagovorniškimi veščinami in 
uspešnostjo še iz časa študija. 

– Predlogi za bolj sistemsko podporo študentom s PP na UL 

Delež študentov s PP ni zanemarljiv (Letno poročilo, 2020) in UL je z vrednotami 
humanizma, spoštovanja človekovih pravic in enakosti (Univerza v Ljubljani, b. d.) 
dolžna zagotoviti študentom s PP pogoje za študij, ki bodo ustrezali njihovim PP in 
jim tudi omogočili zaključek študija. V raziskavi smo ugotovili, da se študenti s PP 
kljub dobrim samozagovorniškim veščinam in samopoznavanju še vedno srečujejo z 
nekaterimi izzivi, strahovi, neprijetnimi občutki in si želijo dodatne podpore.  

Smiselno se nam zdi naslavljati tematiko PP tako na ravni UL kot tudi na ravni 
celotne družbe – PP so namreč še vedno stigmatizirane, v družbi kot tudi med 
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visokošolskimi profesorji pa so še prisotna negativna stališča. Odprte diskusije in 
ozaveščanje o PP se nam zdi prvi korak za premagovanje tega izziva.  

Nujno bi bilo potrebno posodobiti informacije za študente s PP na posameznih 
spletnih straneh članic – ustvariti zavihek za študente s PP – kjer bi bile ključne 
informacije (kontaktna oseba in tutorji) ter povezava na spletno stran UL, na kateri so 
vse ostale informacije. Hkrati pa tudi omogočiti dostopnost spletnih strani 
uporabnikom s posebnimi potrebami. Spodbujamo tudi, da vse članice imenujejo 
študente tutorje za študente s PP, ki bi bili deležni izobraževanj o delu s študenti s 
PP. Študenti bi potrebovali tudi boljšo informiranost, tako bi lahko na začetku 
študijskega leta na članicah potekal informativni sestanek s študenti s PP, tutorji in 
kontaktnimi osebami, na katerem bi bile predstavljene tudi ključne informacije. Za 
študente s PP bi se lahko organizirala tudi srečanja, izobraževanja, trening 
samozagovorništva, vtisi nekdanjih študentov s PP, saj študenti s PP namreč nujno 
potrebujejo tudi vzornike, nekoga, ki mu je že uspelo skozi to, kjer so sami zdaj 
(CERI, 2010). 
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E Priloge 

Priloga 1: Vprašalnik za študente s posebnimi potrebami  

Pozdravljeni! 

Sem Nina Fricelj, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V sklopu magistrskega dela 
želim raziskati izzive, s katerimi se soočate študenti s posebnimi potrebami pri 
svojem študiju, in kakšno vlogo ima samozagovorništvo pri iskanju podpore ter 
študijski uspešnosti. 

Vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut. 
Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namen raziskave. V vprašalniku je 
moški slovnični spol uporabljen nevtralno in enakovredno za vse spole. Za 
sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.  

Nina Fricelj 

__________________________________________________________________ 

SPLOŠNI PODATKI 

1. Spol 

 moški 

 ženski 

 drugo 

2. Letnik študija 

 1. letnik, 1. stopnja 

 2. letnik, 1. stopnja 

 3. letnik, 1. stopnja 

 4. letnik, 1. stopnja 

 dodatno leto na 1. stopnji 

 1. letnik, 2. stopnja 

 2. letnik, 2. stopnja 

 dodatno leto na 2. stopnji 

 3. stopnja 

3. Članica UL 

 AG 

 AGRFT 

 ALUO 

 BF 

 EF 
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 FA 

 FDV 

 FE 

 FFA 

 FGG 

 FKKT 

 FMF 

 FPP 

 FRI 

 FS 

 FSD 

 FŠ 

 FF 

 FU 

 MF 

 NTF 

 PEF 

 PF 

 TEOF 

 VF 

 ZF 

Študijski program: _________________ 

4. Povprečna ocena na študiju v zadnjem letu: 

 6,00–6,99 

 7,00–7,99 

 8,00–8,99 

 9,00–10,00 

Če ste študenti prvega letnika, označite povprečno oceno zaključenega 4. letnika 
srednješolskega izobraževanja:  

 2,00–2,99 

 3,00–3,99 

 4,00–5,00 

5. Status študenta s posebnimi potrebami sem pridobil zaradi: 

(možnih je več odgovorov) 

 delne ali popolne izgube vida (slepi in slabovidni študenti) 

 delne ali popolne izgube sluha (gluhi in naglušni študenti) 

 govorno-jezikovnih težav (težave v komunikaciji) 

 gibalne oviranosti 

 dolgotrajne ali kronične bolezni 
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 primanjkljajev na posameznih področjih učenja (težave na področju branja ali 
pisanja, npr. disleksija) 

 specifičnih učnih težav  

 motnje avtističnega spektra 

 telesne poškodbe in/ali dolgotrajnejše rehabilitacije 

 motnje v telesnem in duševnem zdravju 

 čustvenih in vedenjskih motenj 

 izrednih socialnih razmer 

 drugo:  

6. Ste imeli status (odločbo o usmeritvi) v osnovni šoli?  

 Da    

 Ne     

 Ne vem 

7. Ste imeli status (odločbo o usmeritvi) v srednji šoli?    

 Da    

 Ne    

 Ne vem 

8. Kateri dejavnik menite, da najbolj vpliva na vaše doživljanje študija in študijski 
uspeh?  

 nacionalna pripadnost 

 starost 

 socioekonomski status 

 posebne potrebe 

 drugo: 
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9. Na lestvici od 1 (mi sploh ne predstavlja izziva) do 4 (mi predstavlja velik izziv) 
označite, v kolikšni meri spodaj našteto predstavlja za vas izziv pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti.  

 
 

1 – mi 
sploh ne 
predstavlja 
izziva 

2 – 
deloma mi 
predstavlja 
izziv 

3 – mi 
predstavlja 
izziv 

4 – mi 
predstavlja 
velik izziv 

Obrazložite, 
kako za vas 
to 
predstavlja 
izziv. 

1. Postopek pridobivanja 
statusa študenta s 
posebnimi potrebami 

     

2. Razkrivanje svojih 
posebnih potreb 

     

3. Komuniciranje s 
profesorji glede 
prilagoditev pri študiju 

     

4. Težave oz. 
primanjkljaji zaradi 
posebnih potreb 

     

5. Stigmatizacija zaradi 
posebnih potreb 

     

6. Navezovanje stikov s 
študijskimi kolegi 

     

7. Količina študijske 
literature 

     

8. Spremljanje predavanj, 
seminarjev in vaj 

     

9. Hkratno pisanje 
zapiskov in poslušanje 
predavanj 

     

10. Neustrezen pristop 
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poučevanja visokošolskih 
učiteljev 

11. Iskanje pomoči in 
podpore 

     

12. Pomanjkanje pomoči 
in podpore 

     

13. Organizacija 
študijskih obveznosti 

     

14. Iskanje informacij o 
pravicah 

     

15. Neustrezne 
prilagoditve 

     

16. Nepoznavanje 
posebnih potreb med 
visokošolskimi učitelji 

     

17. Nerazumevanje 
posebnih potreb s strani 
visokošolskih učiteljev 

     

18. Nerazumevanje 
posebnih potreb s strani 
sošolcev, študijskih 
kolegov 

     

19. Nepripravljenost 
prilagajanja študijskega 
procesa s strani 
visokošolskih učiteljev 

     

20. Iskanje ustrezne 
nastanitve, stanovanja, 
študentske sobe 

     

21. Zagotavljanje 
ustreznih pripomočkov v 
skladu s svojimi 
posebnimi potrebami 
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22. Drugo:   

     

10. Na lestvici od 1 (nikoli) do 4 (vedno) označite, kako pogosto pri študiju in 
študijskih obveznostih doživljate spodnje občutke.  

 
 

1 – 
nikoli 

2 – 
občasno 

3 – 
pogosto 

4 – 
vedno 

Obrazložite, kdaj 
doživljate te občutke. 

stres 

     

anksioznost 

     

strah, panika 

     

jeza  

     

nemoč 

     

samozavest, občutek da 
znam,  zmorem 

     

zadovoljstvo 
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11. Na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 4 (popolnoma se strinjam) označite, v 
kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.  

 
 

1 – 
sploh 
se ne 
strinjam 

2 – ne 
strinjam 
se 

3 – 
delno se 
strinjam  

4 –
popolnoma 
se strinjam 

Če 
želite, 
dodatno 
pojasnite 
vašo 
izbiro. 

1. Moje posebne potrebe so vplivale 
na izbiro študija. 

     

2. Moje posebne potrebe vplivajo na 
moj študij in opravljanje študijskih 
obveznosti. 

     

3. Vem, kako moje posebne potrebe 
vplivajo na moj študij. 

     

4. Vem, na koga se lahko obrnem, 
če potrebujem pomoč. 

     

5. Ni me strah prositi za pomoč, če 
jo potrebujem. 

     

6. Poznam svoja močna področja. 

     

7. Sprejemam se takšnega, kot sem. 

     

8. Znam izkoristiti svoje talente, da 
sem uspešen. 

     

9. Vem, kako lahko premagam 
težave, ki so se pojavile zaradi 
posebnih potreb. 

     

10. Vem, komu na akademiji/fakulteti 
povedati, da imam posebne potrebe. 

     

11. Vem, katere prilagoditve 
potrebujem, da bom pri študiju 
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uspešen. 

12. Na lestvici od 1 (nikoli) do 4 (zelo pogosto) označite, kako pogosto koristite 
možnosti podpore za študente s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani.  

  
 

1 – 
nikoli 

2 – 
redko 

3 – 
pogosto 

4 – zelo 
pogosto 

Nimam te 
možnosti 

1. Kontaktna oseba za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

     

2. Tutor za študente s posebnimi 
potrebami 

     

3. Komisija za študente s posebnim 
statusom na Univerzi v Ljubljani 

     

4. Komisija za študente s posebnimi 
potrebami na fakulteti/akademiji 

     

5. Karierni centri UL 

     

6. Psihosocialna svetovalnica 

     

13. Ali bi si želeli (dodatno) podporo pri študiju in premagovanju študijskih izzivov 
zaradi svojih primanjkljajev?  

 Da 

 Ne 

 Občasno 

 

Če ste odgovori z da ali občasno: 

Kakšno podporo bi si želeli? 

(odprto vprašanje) 

___________________________________________________________________ 
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14.  Na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 4 (popolnoma se strinjam) označite, v 
kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.  

 
 

1 – 
nikakor 
se ne 
strinjam 

2 – ne 
strinjam 
se 

3 – 
delno 
se 
strinjam  

4 – 
popolnoma 
se strinjam 

Če 
želite, 
dodatno 
pojasnite 
vašo 
izbiro. 

1. Znam se postaviti zase in za svoje 
pravice. 

     

2. Vem, kaj je najboljše zame. 

     

3. Odločitve o sebi sprejemam sam. 

     

4. Poznam svoje pravice in dolžnosti 
pri študiju ter prilagoditve, ki so mi na 
voljo. 

     

5. Uporabim vse znanje in 
informacije, da dosežem svoje cilje. 

     

6. Glede svojih težav pri študiju 
zaradi svojih posebnih potreb se 
pogovorim s profesorji. 

     

7. Če potrebujem pomoč pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti, jo 
poiščem. 

     

8. Postavljam si dosegljive in stvarne 
cilje. 

     

9. Vem, kaj naj povem pri razkritju 
posebnih potreb pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti. 

     

10. Vem, kdaj naj razkrijem svoje 
posebne potrebe pri študiju. 
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11. Vem, komu povedati, da imam 
posebne potrebe, da si zagotovim 
status študenta s posebnimi 
potrebami. 

     

12. Znam pristopiti do profesorja in si 
zagotoviti prilagoditve. 

     

 

Bi želeli še kaj dodati, obrazložiti ali nam sporočiti? 

(odprto vprašanje; neobvezno) 

_______________________________________________________________ 

 

Najlepša hvala za vašo pomoč! Za oddajo ankete pritisnite gumb 'Konec'. 
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Priloga 2: Dodatne preglednice 

Izzivi pri študiju: dodatne preglednice 

Preglednica 62 
Mann-Whitneyjev U-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na spol 

Izzivi pri študiju Spol N R U (p) 

I1 – Postopek pridobivanja statusa študenta 
s posebnimi potrebami 

moški 36 58,04 
1423,5 
(0,827) 

ženski 81 59,43 

Skupaj 117  

I2 – Razkrivanje svojih posebnih potreb 

moški 37 60,80 
1487,5 
(0,861) 

ženski 82 59,64 

Skupaj 119  

I3 – Komuniciranje s profesorji glede 
prilagoditev pri študiju 

moški 36 57,69 
1411,0 
(0,773) 

ženski 81 59,58 

Skupaj 117  

I4 – Težave oz. primanjkljaji zaradi posebnih 
potreb 

moški 37 50,49 
1165,0 
(0,026) 

ženski 83 64,96 

Skupaj 120  

I5 – Stigmatizacija zaradi posebnih potreb 

moški 37 50,59 
1169,0 
(0,070) 

ženski 79 62,20 

Skupaj 116  

I6 – Navezovanje stikov s študijskimi kolegi 

moški 37 57,22 
1414,0 
(0,529) 

ženski 82 61,26 

Skupaj 119  

I7 – Količina študijske literature 

moški 37 58,11 
1447,0 
(0,603) 

ženski 83 61,57 

Skupaj 120  

I8 – Spremljanje predavanj, seminarjev in vaj 

moški 36 55,79 
1342,5 
(0,360) 

ženski 83 61,83 

Skupaj 119  

I9 – Hkratno pisanje zapiskov in poslušanje 
predavanj 

moški 36 65,21 
1306,5 
(0,260) 

ženski 83 57,74 

Skupaj 119  

I10 – Neustrezen pristop poučevanja 
visokošolskih učiteljev 

moški 37 61,45 
1389,5 
(0,575) 

ženski 80 57,87 

Skupaj 117  

I11 – Iskanje pomoči in podpore 

moški 36 62,85 
1391,5 
(0,536) 

ženski 83 58,77 

Skupaj 119  

I12 – Pomanjkanje pomoči in podpore moški 37 58,88 1475,5 
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ženski 83 61,22 (0,721) 

Skupaj 120  

I13 – Organizacija študijskih obveznosti 

moški 37 62,31 
1431,5 
(0,611) 

ženski 82 58,96 

Skupaj 119  

I14 – Iskanje informacij o pravicah 

moški 37 58,66 
1467,5 
(0,682) 

ženski 83 61,32 

Skupaj 120  

I15 – Neustrezne prilagoditve 

moški 36 61,63 
1435,5 
(0,715) 

ženski 83 59,30 

Skupaj 119  

I16 – Nepoznavanje posebnih potreb med 
visokošolskimi učitelji 

moški 36 58,46 
1438,5 
(0,815) 

ženski 82 59,96 

Skupaj 118  

I17 – Nerazumevanje posebnih potreb s 
strani visokošolskih učiteljev 

moški 37 56,76 
1397,0 
(0,462) 

ženski 82 61,46 

Skupaj 119  

I18 – Nerazumevanje posebnih potreb s 
strani sošolcev, študijskih kolegov 

moški 37 59,35 
1493,0 
(0,796) 

ženski 83 61,01 

Skupaj 120  

I19 – Nepripravljenost prilagajanja 
študijskega procesa s strani visokošolskih 
učiteljev 

moški 37 64,03 
1331,0 
(0,291) 

ženski 81 57,43 

Skupaj 118  

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, 
stanovanja, študentske sobe 

moški 37 53,26 
1267,5 
(0,090) 

ženski 82 63,04 

Skupaj 119  

I21 – Zagotavljanje ustreznih pripomočkov v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 

moški 36 59,21 
1414,5 
(0,857) 

ženski 80 58,18 

Skupaj 116  

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

Preglednica 63 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na letnik študija 

Izzivi pri študiju Letnik študija N R 
Kruskal- 

Wallis H (p) 

I1 – Postopek pridobivanja 
statusa študenta s posebnimi 
potrebami 

1. letnik 1. stopnja 23 62,63 

5,721 (0,678) 

2. letnik 1. stopnja 26 60,63 

3. letnik 1. stopnja 24 66.35 

4. letnik 1. stopnja 6 53,67 

dodatno leto na 1. stopnji 10 48,75 

1. letnik 2. stopnja 8 59,38 

2. letnik 2. stopnja 5 73,70 

dodatno leto na 2. stopnji 11 57,77 

3. stopnja 6 40,33 

Skupaj 119  

I2 – Razkrivanje svojih 
posebnih potreb 

1. letnik 1. stopnja 23 57,50 

2,183 (0,975) 

2. letnik 1. stopnja 26 58,46 

3. letnik 1. stopnja 25 65,58 

4. letnik 1. stopnja 6 62,08 

dodatno leto na 1. stopnji 10 63,25 

1. letnik 2. stopnja 8 55,75 

2. letnik 2. stopnja 5 64,50 

dodatno leto na 2. stopnji 12 68,17 

3. stopnja 6 51,25 

Skupaj 121  

I3 – Komuniciranje s profesorji 
glede prilagoditev pri študiju 

1. letnik 1. stopnja 23 65,30 

4,074 (0,850) 

2. letnik 1. stopnja 25 55,48 

3. letnik 1. stopnja 26 53,17 

4. letnik 1. stopnja 6 57,17 

dodatno leto na 1. stopnji 10 71,85 

1. letnik 2. stopnja 7 67,79 

2. letnik 2. stopnja 4 61,63 

dodatno leto na 2. stopnji 12 62,88 

3. stopnja 6 55,25 

Skupaj 119  

I4 – Težave oz. primanjkljaji 
zaradi posebnih potreb 

1. letnik 1. stopnja 23 57,93 

10,661 
(0,222) 

2. letnik 1. stopnja 26 61,65 

3. letnik 1. stopnja 26 63,58 

4. letnik 1. stopnja 6 54,17 

dodatno leto na 1. stopnji 10 62,90 

1. letnik 2. stopnja 8 81,00 

2. letnik 2. stopnja 5 63,30 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,71 

3. stopnja 6 26,58 

Skupaj 122  

I5 – Stigmatizacija zaradi 
posebnih potreb 

1. letnik 1. stopnja 22 60,55 

8,960 (0,346) 

2. letnik 1. stopnja 24 56,29 

3. letnik 1. stopnja 26 61,46 

4. letnik 1. stopnja 6 41,67 

dodatno leto na 1. stopnji 10 78,15 

1. letnik 2. stopnja 8 66,81 

2. letnik 2. stopnja 4 76,38 

dodatno leto na 2. stopnji 12 48,25 

3. stopnja 6 48,25 

Skupaj 118  
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I6 – Navezovanje stikov s 
študijskimi kolegi 

1. letnik 1. stopnja 22 71,34 

14,148 
(0,078) 

2. letnik 1. stopnja 26 51,81 

3. letnik 1. stopnja 26 61,73 

4. letnik 1. stopnja 6 53,08 

dodatno leto na 1. stopnji 10 63,40 

1. letnik 2. stopnja 8 75,88 

2. letnik 2. stopnja 5 80,70 

dodatno leto na 2. stopnji 12 60,96 

3. stopnja 6 27,50 

Skupaj 121  

I7 – Količina študijske literature 1. letnik 1. stopnja 23 71,00 

21,472 
(0,006) 

2. letnik 1. stopnja 26 64,92 

3. letnik 1. stopnja 26 65,87 

4. letnik 1. stopnja 6 40,50 

dodatno leto na 1. stopnji 10 60,50 

1. letnik 2. stopnja 8 81,25 

2. letnik 2. stopnja 5 58,10 

dodatno leto na 2. stopnji 12 51,00 

3. stopnja 6 11,50 

Skupaj 122  

I8 – Spremljanje predavanj, 
seminarjev in vaj 

1. letnik 1. stopnja 22 69,61 

15,420 
(0,051) 

2. letnik 1. stopnja 26 59,77 

3. letnik 1. stopnja 26 71,44 

4. letnik 1. stopnja 6 58,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 65,50 

1. letnik 2. stopnja 8 50,13 

2. letnik 2. stopnja 5 67,40 

dodatno leto na 2. stopnji 12 47,17 

3. stopnja 6 21,83 

Skupaj 121  

I9 – Hkratno pisanje zapiskov 
in poslušanje predavanj 

1. letnik 1. stopnja 22 61,93 

8,563 (0,381) 

2. letnik 1. stopnja 26 64,31 

3. letnik 1. stopnja 26 60,35 

4. letnik 1. stopnja 6 79,50 

dodatno leto na 1. stopnji 10 62,30 

1. letnik 2. stopnja 8 77,31 

2. letnik 2. stopnja 5 47,70 

dodatno leto na 2. stopnji 12 47,25 

3. stopnja 6 42,25 

Skupaj 121  

I10 – Neustrezen pristop 
poučevanja visokošolskih 
učiteljev 

1. letnik 1. stopnja 22 44,27 

16,729 
(0,033) 

2. letnik 1. stopnja 26 58,38 

3. letnik 1. stopnja 26 64,42 

4. letnik 1. stopnja 6 56,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 77,60 

1. letnik 2. stopnja 8 89,63 

2. letnik 2. stopnja 4 59,75 

dodatno leto na 2. stopnji 12 48,75 

3. stopnja 5 64,00 

Skupaj 119  

I11 – Iskanje pomoči in 
podpore 

1. letnik 1. stopnja 23 56,09 

11,610 
(0,169) 

2. letnik 1. stopnja 25 61,36 

3. letnik 1. stopnja 26 49,31 

4. letnik 1. stopnja 6 48,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 77,30 
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1. letnik 2. stopnja 8 72,25 

2. letnik 2. stopnja 5 88,40 

dodatno leto na 2. stopnji 12 65,29 

3. stopnja 6 68,42 

Skupaj 121  

I12 – Pomanjkanje pomoči in 
podpore 

1. letnik 1. stopnja 23 57,59 

9,902 (0,272) 

2. letnik 1. stopnja 26 51,46 

3. letnik 1. stopnja 26 56,81 

4. letnik 1. stopnja 6 53,17 

dodatno leto na 1. stopnji 10 76,30 

1. letnik 2. stopnja 8 68,38 

2. letnik 2. stopnja 5 72,90 

dodatno leto na 2. stopnji 12 73,25 

3. stopnja 6 81,83 

Skupaj 122  

I13 – Organizacija študijskih 
obveznosti 

1. letnik 1. stopnja 23 69,61 

8,220 (0,412) 

2. letnik 1. stopnja 25 58,06 

3. letnik 1. stopnja 26 66,92 

4. letnik 1. stopnja 6 54,25 

dodatno leto na 1. stopnji 10 64,60 

1. letnik 2. stopnja 8 64,88 

2. letnik 2. stopnja 5 56,30 

dodatno leto na 2. stopnji 12 51,96 

3. stopnja 6 32,17 

Skupaj 121  

I14 – Iskanje informacij o 
pravicah 

1. letnik 1. stopnja 23 57,76 

8,476 (0,388) 

2. letnik 1. stopnja 26 52,62 

3. letnik 1. stopnja 26 63,81 

4. letnik 1. stopnja 6 76,83 

dodatno leto na 1. stopnji 10 67,10 

1. letnik 2. stopnja 8 55,25 

2. letnik 2. stopnja 5 90,50 

dodatno leto na 2. stopnji 12 66,67 

3. stopnja 6 53,50 

Skupaj 122  

I15 – Neustrezne prilagoditve 1. letnik 1. stopnja 22 48,91 

14,374 
(0,073) 

2. letnik 1. stopnja 26 56,50 

3. letnik 1. stopnja 26 56,10 

4. letnik 1. stopnja 6 44,83 

dodatno leto na 1. stopnji 10 74,60 

1. letnik 2. stopnja 8 77,13 

2. letnik 2. stopnja 5 77,50 

dodatno leto na 2. stopnji 12 72,96 

3. stopnja 6 80,42 

Skupaj 121  

I16 – Nepoznavanje posebnih 
potreb med visokošolskimi 
učitelji 

1. letnik 1. stopnja 21 53,79 

18,318 
(0,019) 

2. letnik 1. stopnja 26 49,25 

3. letnik 1. stopnja 26 57,38 

4. letnik 1. stopnja 6 51,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 68,75 

1. letnik 2. stopnja 8 60,88 

2. letnik 2. stopnja 5 78,20 

dodatno leto na 2. stopnji 12 72,75 

3. stopnja 6 102,25 

Skupaj 120  
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I17 – Nerazumevanje posebnih 
potreb s strani visokošolskih 
učiteljev 

1. letnik 1. stopnja 23 48,30 

25,564 
(0,001) 

2. letnik 1. stopnja 25 49,38 

3. letnik 1. stopnja 26 53,27 

4. letnik 1. stopnja 6 60,92 

dodatno leto na 1. stopnji 10 76,35 

1. letnik 2. stopnja 8 74,38 

2. letnik 2. stopnja 5 76,40 

dodatno leto na 2. stopnji 12 76,88 

3. stopnja 6 103,67 

Skupaj 121  

I18 – Nerazumevanje posebnih 
potreb s strani sošolcev, 
študijskih kolegov 

1. letnik 1. stopnja 23 56,48 

5,324 (0,722) 

2. letnik 1. stopnja 26 54,79 

3. letnik 1. stopnja 26 63,35 

4. letnik 1. stopnja 6 55,83 

dodatno leto na 1. stopnji 10 73,90 

1. letnik 2. stopnja 8 65,75 

2. letnik 2. stopnja 5 57,80 

dodatno leto na 2. stopnji 12 74,33 

3. stopnja 6 58,58 

Skupaj 122  

I19 – Nepripravljenost 
prilagajanja študijskega 
procesa s strani visokošolskih 
učiteljev 

1. letnik 1. stopnja 23 48,50 

17,704 
(0,024) 

2. letnik 1. stopnja 25 50,42 

3. letnik 1. stopnja 26 58,02 

4. letnik 1. stopnja 6 49,92 

dodatno leto na 1. stopnji 10 83,60 

1. letnik 2. stopnja 8 68,81 

2. letnik 2. stopnja 4 60,13 

dodatno leto na 2. stopnji 11 77,05 

3. stopnja 6 80,25 

Skupaj 119  

I20 – Iskanje ustrezne 
nastanitve, stanovanja, 
študentske sobe 

1. letnik 1. stopnja 22 52,30 

16,042 
(0,042) 

2. letnik 1. stopnja 26 57,69 

3. letnik 1. stopnja 26 52,81 

4. letnik 1. stopnja 6 48,33 

dodatno leto na 1. stopnji 10 71,00 

1. letnik 2. stopnja 8 65,00 

2. letnik 2. stopnja 5 78,70 

dodatno leto na 2. stopnji 12 81,96 

3. stopnja 6 76,75 

Skupaj 121  

I21 – Zagotavljanje ustreznih 
pripomočkov v skladu s svojimi 
posebnimi potrebami 

1. letnik 1. stopnja 22 59,70 

9,935 (0,270) 

2. letnik 1. stopnja 26 53,02 

3. letnik 1. stopnja 25 59,74 

4. letnik 1. stopnja 6 70,17 

dodatno leto na 1. stopnji 10 55,85 

1. letnik 2. stopnja 8 45,25 

2. letnik 2. stopnja 4 90,38 

dodatno leto na 2. stopnji 12 65,21 

3. stopnja 5 70,00 

Skupaj 118  
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Preglednica 64 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na usmeritev študijskega programa za 
postavke s statistično pomembno razliko 

Izzivi pri študiju 
Usmeritev študijskega 

programa 
N R Kruskal- 

Wallis H (p) 

I1 – Postopek pridobivanja statusa 
študenta s posebnimi potrebami 

humanizem 5 35,40 

4,701 
(0,095) 

družboslovje in umetnost 55 65,59 

naravoslovje in tehnika 60 57,93 

Skupaj 120  

I2 – Razkrivanje svojih posebnih 
potreb 

humanizem 5 27,00 

5,335 
(0,069) 

družboslovje in umetnost 57 62,96 

naravoslovje in tehnika 60 62,99 

Skupaj 122  

I3 – Komuniciranje s profesorji 
glede prilagoditev pri študiju 

humanizem 4 28,00 

4,645 
(0,098) 

družboslovje in umetnost 57 58,89 

naravoslovje in tehnika 59 64,25 

Skupaj 120  

I4 – Težave oz. primanjkljaji 
zaradi posebnih potreb 

humanizem 5 43,80 

1,600 
(0,449) 

družboslovje in umetnost 58 61,84 

naravoslovje in tehnika 60 63,67 

Skupaj 123  

I5 – Stigmatizacija zaradi 
posebnih potreb 

humanizem 4 41,00 

1,473 
(0,479) 

družboslovje in umetnost 56 59,66 

naravoslovje in tehnika 59 61,61 

Skupaj 119  

I6 – Navezovanje stikov s 
študijskimi kolegi 

humanizem 5 63,90 

1,340 
(0,512) 

družboslovje in umetnost 58 57,84 

naravoslovje in tehnika 59 64,90 

Skupaj 122  

I7 – Količina študijske literature 

humanizem 5 34,50 

3,433 
(0,180) 

družboslovje in umetnost 58 62,11 

naravoslovje in tehnika 60 64,18 

Skupaj 123  

I8 – Spremljanje predavanj, 
seminarjev in vaj 

humanizem 5 30,00 

5,691 
(0,058) 

družboslovje in umetnost 58 59,40 

naravoslovje in tehnika 59 66,24 

Skupaj 122  

I9 – Hkratno pisanje zapiskov in 
poslušanje predavanj 

humanizem 5 43,40 
 

1,970 
(0,373) 

družboslovje in umetnost 58 64,52 

naravoslovje in tehnika 59 60,07 

Skupaj 122  

I10 – Neustrezen pristop 
poučevanja visokošolskih učiteljev 

humanizem 3 22,00 

4,238 
(0,120) 

družboslovje in umetnost 57 62,00 

naravoslovje in tehnika 60 61,00 

Skupaj 120  

I11 – Iskanje pomoči in podpore 

humanizem 5 40,10 

2,094 
(0,351) 

družboslovje in umetnost 58 62,06 

naravoslovje in tehnika 59 62,76 

Skupaj 122  

I12 – Pomanjkanje pomoči in 
podpore 

humanizem 5 46,00 

1,167 
(0,558) 

družboslovje in umetnost 58 63,09 

naravoslovje in tehnika 60 62,28 

Skupaj 123  
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Izzivi pri študiju 
Usmeritev študijskega 

programa 
N R Kruskal- 

Wallis H (p) 

I13 – Organizacija študijskih 
obveznosti 

humanizem 5 16,50 

11,544 
(0,003) 

družboslovje in umetnost 57 58,31 

naravoslovje in tehnika 60 68,28 

Skupaj 122  

I14 – Iskanje informacij o pravicah 

humanizem 5 35,70 
3,273 

(0,195) 
 

družboslovje in umetnost 58 64,05 

naravoslovje in tehnika 60 62,21 

Skupaj 123  

I15 – Neustrezne prilagoditve 

humanizem 5 66,70 

0,143 
(0,931) 

družboslovje in umetnost 58 61,60 

naravoslovje in tehnika 59 60,96 

Skupaj 122  

I16 – Nepoznavanje posebnih 
potreb med visokošolskimi učitelji 

humanizem 5 64,90 

0,154 
(0,926) 

družboslovje in umetnost 57 59,95 

naravoslovje in tehnika 59 61,69 

Skupaj 121  

I17 – Nerazumevanje posebnih 
potreb s strani visokošolskih 
učiteljev 

humanizem 5 63,80 

0,040 
(0,980) 

družboslovje in umetnost 57 61,79 

naravoslovje in tehnika 60 61,03 

Skupaj 122  

I18 – Nerazumevanje posebnih 
potreb s strani sošolcev, študijskih 
kolegov 

humanizem 5 52,60 

0,577 
(0,750) 

družboslovje in umetnost 58 63,66 

naravoslovje in tehnika 60 61,18 

Skupaj 123  

I19 – Nepripravljenost prilagajanja 
študijskega procesa s strani 
visokošolskih učiteljev 

humanizem 4 54,25 

1,739 
(0,419) 

družboslovje in umetnost 57 56,91 

naravoslovje in tehnika 59 64,39 

Skupaj 120  

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, 
stanovanja, študentske sobe 

humanizem 5 65,50 

3,993 
(0,136) 

družboslovje in umetnost 58 66,86 

naravoslovje in tehnika 59 55,89 

Skupaj 122  

I21 – Zagotavljanje ustreznih 
pripomočkov v skladu s svojimi 
posebnimi potrebami 

humanizem 4 69,00 

3,552 
(0,169) 

družboslovje in umetnost 57 64,58 

naravoslovje in tehnika 58 54,88 

Skupaj 119  
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Preglednica 65 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na vrsto PP 

Izzivi pri 
študiju 

PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

I1 – 
Postopek 
pridobivanja 
statusa 
študenta s 
posebnimi 
potrebami 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 48,75 

5,358 
(0,866) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 25,50 

gibalna oviranost 14 60,21 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 54,61 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

30 64,68 

motnje avtističnega spektra 4 75,13 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 72,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 60,38 

čustvene in vedenjske motnje 5 70,40 

drugo 1 25,50 

sopojavljanje 39 57,92 

Skupaj 119  

I2 – 
Razkrivanje 
svojih 
posebnih 
potreb 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 36,75 

9,276 
(0,506) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 19,50 

gibalna oviranost 14 51,36 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 62,53 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 64,56 

motnje avtističnega spektra 4 45,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 19,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 60,63 

čustvene in vedenjske motnje 5 58,40 

drugo 1 19,50 

sopojavljanje 39 67,24 

Skupaj 121  

I3 – 
Komuniciranj
e s profesorji 
glede 
prilagoditev 
pri študiju 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 55,00 

10,085 
(0,433) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 55,00 

gibalna oviranost 15 44,80 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 55,92 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 60,64 

motnje avtističnega spektra 4 54,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 19,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 60,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 72,30 

drugo 1 19,00 

sopojavljanje 37 69,03 

Skupaj 119  

I4 – Težave 
oz. 
primanjkljaji 
zaradi 
posebnih 
potreb 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 51,50 

8,398 
(0,590) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 31,00 

gibalna oviranost 15 53,50 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 56,58 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 32 66,48 
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Izzivi pri 
študiju 

PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

specifične učne težave 

motnje avtističnega spektra 4 72,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 72,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 39,63 

čustvene in vedenjske motnje 5 66,50 

drugo 1 8,50 

sopojavljanje 39 65,67 

Skupaj 122  

I5 – 
Stigmatizacij
a zaradi 
posebnih 
potreb 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 60,50 

12,258 
(0,268) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 60,50 

gibalna oviranost 15 61,90 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 41,24 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

31 55,84 

motnje avtističnega spektra 4 69,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 60,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 54,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 54,20 

drugo 1 21,00 

sopojavljanje 38 70,79 

Skupaj 118  

I6 – 
Navezovanje 
stikov s 
študijskimi 
kolegi 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 97,00 

15,563 
(0,113) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 27,50 

gibalna oviranost 15 58,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 56,89 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 51,11 

motnje avtističnega spektra 4 88,63 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 115,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 77,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 76,10 

drugo 1 27,50 

sopojavljanje 39 65,56 

Skupaj 122  

I7 – Količina 
študijske 
literature 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 55,50 

34,636 
(0,000) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 11,50 

gibalna oviranost 15 34,97 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 46,11 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 82,28 

motnje avtističnega spektra 4 40,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 106,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 42,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 65,70 

drugo 1 11,50 

sopojavljanje 39 67,12 

Skupaj 122  
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Izzivi pri 
študiju 

PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

I8 – 
Spremljanje 
predavanj, 
seminarjev in 
vaj 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 44,25 

19,134 
(0,039) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 11,50 

gibalna oviranost 15 34,37 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 56,47 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 79,63 

motnje avtističnega spektra 4 67,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 77,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 66,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 68,30 

drugo 1 11,50 

sopojavljanje 39 65,35 

Skupaj 121  

I9 – Hkratno 
pisanje 
zapiskov in 
poslušanje 
predavanj 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 15,50 

28,152 
(0,002) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 15,50 

gibalna oviranost 15 57,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 34,78 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 79,63 

motnje avtističnega spektra 4 63,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 67,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 63,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 64,10 

drugo 1 15,50 

sopojavljanje 38 62,82 

Skupaj 121  

I10 – 
Neustrezen 
pristop 
poučevanja 
visokošolskih 
učiteljev 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 21,50 

26,717 
(0,003) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 65,00 

gibalna oviranost 14 42,50 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 42,08 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

31 78,66 

motnje avtističnega spektra 4 43,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 65,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 54,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 79,30 

drugo 1 114,00 

sopojavljanje 39 58,91 

Skupaj 119  

I11 – Iskanje 
pomoči in 
podpore 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 72,25 

7,636 
(0,664) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 53,50 

gibalna oviranost 15 45,93 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 56,00 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

31 62,77 

motnje avtističnega spektra 4 69,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 115,50 
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Izzivi pri 
študiju 

PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 63,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 73,70 

drugo 1 53,50 

sopojavljanje 39 63,38 

Skupaj 121  

I12 – 
Pomanjkanje 
pomoči in 
podpore 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 58,00 

8,895 
(0,542) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 23,50 

gibalna oviranost 15 53,37 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 60,39 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 64,91 

motnje avtističnega spektra 4 58,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 113,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 40,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 61,30 

drugo 1 113,50 

sopojavljanje 39 63,35 

Skupaj 122  

I13 – 
Organizacija 
študijskih 
obveznosti 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 16,50 

26,897    
(0,003) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 16,50 

gibalna oviranost 15 51,30 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 49,58 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja  32 76,48 

motnje avtističnega spektra 4 104,13 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 111,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 58,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 68,60 

drugo 1 16,50 

sopojavljanje 38 55,32 

Skupaj 121  

I14 – Iskanje 
informacij o 
pravicah 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 48,75 

14,140 
(0,167) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 27,00 

gibalna oviranost 15 54,27 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 54,72 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 71,59 

motnje avtističnega spektra 4 82,88 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 117,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 37,88 

čustvene in vedenjske motnje 5 73,40 

drugo 1 27,00 

sopojavljanje 39 58,83 

Skupaj 122  

I15 – 
Neustrezne 
prilagoditve 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 73,75 
13,329 
(0,206) govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 76,50 

gibalna oviranost 15 66,97 
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Izzivi pri 
študiju 

PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 46,44 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

31 67,97 

motnje avtističnega spektra 4 29,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 76,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 40,88 

čustvene in vedenjske motnje 5 48,00 

drugo 1 76,50 

sopojavljanje 39 65,05 

Skupaj 121  

I16 – 
Nepoznavanj
e posebnih 
potreb med 
visokošolski
mi učitelji 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 83,75 

9,034 
(0,529) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 69,50 

gibalna oviranost 15 64,90 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 51,67 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

30 64,85 

motnje avtističnega spektra 4 38,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 69,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 45,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 64,10 

drugo 1 116,00 

sopojavljanje 39 59,88 

Skupaj 120  

I17 – 
Nerazumeva
nje posebnih 
potreb s 
strani 
visokošolskih 
učiteljev 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 61,50 

9,532 
(0,483) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 69,00 

gibalna oviranost 15 62,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 49,61 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 68,73 

motnje avtističnega spektra 4 38,63 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 69,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 45,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 63,00 

drugo 1 114,50 

sopojavljanje 38 61,17 

Skupaj 121  

I18 – 
Nerazumeva
nje posebnih 
potreb s 
strani 
sošolcev, 
študijskih 
kolegov 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 28,50 

11,985 
(0,286) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 73,00 

gibalna oviranost 15 69,70 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 48,92 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 56,88 

motnje avtističnega spektra 4 84,13 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 28,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 46,63 

čustvene in vedenjske motnje 5 73,00 

drugo 1 73,00 

sopojavljanje 39 67,63 
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Izzivi pri 
študiju 

PP N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

Skupaj 122  

I19 – 
Nepripravljen
ost 
prilagajanja 
študijskega 
procesa s 
strani 
visokošolskih 
učiteljev 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 29,50 

7,494 
(0,678) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 77,50 

gibalna oviranost 15 61,17 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 51,11 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja  32 69,94 

motnje avtističnega spektra 4 48,13 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 77,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 60,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 58,30 

drugo 1 77,50 

sopojavljanje 37 56,16 

Skupaj 119  

I20 – Iskanje 
ustrezne 
nastanitve, 
stanovanja, 
študentske 
sobe 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 65,00 

15,003 
(0,132) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 40,00 

gibalna oviranost 15 82,10 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 64,33 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 53,02 

motnje avtističnega spektra 4 40,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 40,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 52,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 76,60 

drugo 1 40,00 

sopojavljanje 39 61,90 

Skupaj 122  

I21 – 
Zagotavljanje 
ustreznih 
pripomočkov 
v skladu s 
svojimi 
posebnimi 
potrebami 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 73,75 

13,420 
(0,267) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 39,00 

gibalna oviranost 14 70,96 

dolgotrajna ali kronična bolezen 18 49,53 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

31 67,40 

motnje avtističnega spektra 4 39,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 89,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 39,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 66,80 

drugo 1 39,00 

sopojavljanje 38 58,01 

Skupaj 119  
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Preglednica 66 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na odločbo v osnovni šoli 

Izzivi pri študiju 
Ste imeli status 

(odločbo o usmeritvi) v 
OŠ? 

N R 
Kruskal- 

Wallis H (p) 

I1 – Postopek pridobivanja statusa 
študenta s posebnimi potrebami 

da 47 53,93 

3,356 
(0,187) 

ne 68 63,26 

ne vem 4 76,00 

Skupaj 119  

I2 – Razkrivanje svojih posebnih 
potreb 

da 48 50,68 

7,421 
(0,024) 

ne 69 67,69 

ne vem 4 69,50 

Skupaj 121  

I3 – Komuniciranje s profesorji glede 
prilagoditev pri študiju 

da 48 56,35 

0,971 
(0,615) 

ne 67 62,48 

ne vem  4 62,25 

Skupaj 119  

I4 – Težave oz. primanjkljaji zaradi 
posebnih potreb 

da 49 56,67 

2,896 
(0,235) 

ne 69 63,71 

ne vem 4 82,50 

Skupaj 122  

I5 – Stigmatizacija zaradi posebnih 
potreb 

da 47 54,66 

2,865 
(0,239) 

ne 67 61,69 

ne vem 4 79,75 

Skupaj 118  

I6 – Navezovanje stikov s študijskimi 
kolegi 

da 49 54,54 

7,342 
(0,025) 

ne 68 63,46 

ne vem 4 98,38 

Skupaj 121  

I7 – Količina študijske literature 

da 49 56,03 

2,329 
(0,312) 

ne 69 65,63 

ne vem 4 57,25 

Skupaj 122  

I8 – Spremljanje predavanj, 
seminarjev in vaj 

da 48 48,23 

12,446 
(0,002) 

ne 69 68,47 

ne vem 4 85,38 

Skupaj 121  

I9 – Hkratno pisanje zapiskov in 
poslušanje predavanj 

da 48 58,89 

0,314 
(0,855) 

ne 69 62,34 

ne vem 4 63,25 

Skupaj 121  

I10 – Neustrezen pristop poučevanja 
visokošolskih učiteljev 

da 46 56,59 

0,821 
(0,663) 

ne 69 62,12 

ne vem 4 62,75 

Skupaj 119  

I11 – Iskanje pomoči in podpore 

da 49 51,41 

7,206 
(0,027) 

ne 68 66,85 

ne vem 4 79,00 

Skupaj 121  

I12 – Pomanjkanje pomoči in 
podpore 

da 49 54,54 

4,018 
(0,134) 

ne 69 65,47 

ne vem 4 78,25 

Skupaj 122  

I13 – Organizacija študijskih da 49 55,38 4,271 
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obveznosti ne 68 63,46 (0,118) 

ne vem 4 88,13 

Skupaj 121  

I14 – Iskanje informacij o pravicah 

da 49 53,69 

11,059 
(0,004) 

ne 69 64,33 

ne vem 4 108,25 

Skupaj 122  

I15 – Neustrezne prilagoditve 

da 48 58,15 

0,987 
(0,610) 

ne 69 63,43 

ne vem 4 53,25 

Skupaj 121  

I16 – Nepoznavanje posebnih potreb 
med visokošolskimi učitelji 

da 47 61,23 

0,880 
(0,644) 

ne 69 60,87 

ne vem 4 45,50 

Skupaj 120  

I17 – Nerazumevanje posebnih 
potreb s strani visokošolskih učiteljev 

da 49 61,69 

1,912 
(0,384) 

ne 68 61,82 

ne vem 4 38,63 

Skupaj 121  

I18 – Nerazumevanje posebnih 
potreb s strani sošolcev, študijskih 
kolegov 

da 49 62,60 

0,669 
(0,716) 

ne 69 60,05 

ne vem 4 73,00 

Skupaj 122  

I19 – Nepripravljenost prilagajanja 
študijskega procesa s strani 
visokošolskih učiteljev 

da 47 62,88 

1,132 
(0,568) 

ne 69 58,67 

ne vem 3 45,50 

Skupaj 119  

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, 
stanovanja, študentske sobe 

da 49 61,72 

0,145 
(0,930) 

ne 68 60,77 

ne vem 4 56,00 

Skupaj 121  

I21 – Zagotavljanje ustreznih 
pripomočkov v skladu s svojimi 
posebnimi potrebami 

da 47 59,55 

0,323 
(0,851) 

ne 67 59,94 

ne vem 4 51,50 

Skupaj 118  
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Preglednica 67 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na imetje odločbe v srednji šoli 

Izzivi pri študiju 

Ste imeli status 
(odločbo o 

usmeritvi) v srednji 
šoli? 

N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

I1 – Postopek pridobivanja statusa 
študenta s posebnimi potrebami 

da 82 59,59 

0,424 
(0,809) 

ne 36 61,88 

ne vem 2 73,00 

Skupaj 120  

I2 – Razkrivanje svojih posebnih potreb 

da 83 58,97 

1,449 
(0,484) 

ne 37 66,70 

ne vem 2 70,25 

Skupaj 122  

I3 – Komuniciranje s profesorji glede 
prilagoditev pri študiju 

da 82 57,60 

1,989 
(0,370) 

ne 36 66,50 

ne vem 2 71,50 

Skupaj 120  

I4 – Težave oz. primanjkljaji zaradi 
posebnih potreb 

da 84 62,25 

0,210 
(0,900) 

ne 37 60,91 

ne vem 2 71,75 

Skupaj 123  

I5 – Stigmatizacija zaradi posebnih 
potreb 

da 81 56,67 

2,708 
(0,258) 

ne 36 66,64 

ne vem 2 75,25 

Skupaj 119  

I6 – Navezovanje stikov s študijskimi 
kolegi 

da 84 59,82 

1,337 
(0,512) 

ne 36 64,18 

ne vem 2 83,75 

Skupaj 122  

I7 – Količina študijske literature 

da 84 65,24 

2,897 
(0,235) 

ne 37 54,07 

ne vem 2 72,50 

Skupaj 123  

I8 – Spremljanje predavanj, seminarjev 
in vaj 

da 83 58,33 

3,492 
(0,174) 

ne 37 66,86 

ne vem 2 94,00 

Skupaj 122  

I9 – Hkratno pisanje zapiskov in 
poslušanje predavanj 

da 83 63,55 

2,329 
(0,312) 

ne 37 55,64 

ne vem 2 84,75 

Skupaj 122  

I10 – Neustrezen pristop poučevanja 
visokošolskih učiteljev 

da 81 60,40 

0,546 
(0,761) 

ne 37 61,62 

ne vem 2 44,00 

Skupaj 120  

I11 – Iskanje pomoči in podpore 

da 83 57,94 

3,259 
(0,196) 

ne 37 69,86 

ne vem 2 54,50 

Skupaj 122  

I12 – Pomanjkanje pomoči in podpore 

da 84 60,18 
1,611 

(0,447) 
ne 37 67,09 

ne vem 2 44,25 



175 

 

 

Skupaj 123  

I13 – Organizacija študijskih obveznosti 

da 84 61,98 

1,416 
(0,493) 

ne 36 61,97 

ne vem 2 33,00 

Skupaj 122  

I14 – Iskanje informacij o pravicah 

da 84 60,95 

0,259 
(0,879) 

ne 37 64,31 

ne vem 2 63,25 

Skupaj 123  

I15 – Neustrezne prilagoditve 

da 83 63,45 

0,951 
(0,622) 

ne 37 57,55 

ne vem 2 53,50 

Skupaj 122  

I16 – Nepoznavanje posebnih potreb 
med visokošolskimi učitelji 

da 82 62,88 

0,916 
(0,632) 

ne 37 56,69 

ne vem 2 63,50 

Skupaj 121  

I17 – Nerazumevanje posebnih potreb s 
strani visokošolskih učiteljev 

da 83 63,03 

0,700 
(0,705) 

ne 37 58,72 

ne vem 2 49,50 

Skupaj 122  

I18 – Nerazumevanje posebnih potreb s 
strani sošolcev, študijskih kolegov 

da 84 61,28 

0,399 
(0,819) 

ne 37 64,20 

ne vem 2 51,50 

Skupaj 123  

I19 – Nepripravljenost prilagajanja 
študijskega procesa s strani 
visokošolskih učiteljev 

da 82 62,91 

2,004 
(0,367) 

ne 37 54,68 

ne vem 1 78,50 

Skupaj 120  

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, 
stanovanja, študentske sobe 

da 84 62,51 

0,763 
(0,683) 

ne 36 58,49 

ne vem 2 73,25 

Skupaj 122  

I21 – Zagotavljanje ustreznih 
pripomočkov v skladu s svojimi 
posebnimi potrebami 

da 81 63,19 

3,320 
(0,190) 

ne 36 52,58 

ne vem 2 64,25 

Skupaj 119  
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Preglednica 68 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik v študijskih izzivih glede na povprečno oceno na študiju v zadnjem 
študijskem letu za študente od vključno 2. letnika 1. stopnje naprej 

Izzivi pri študiju 

Povprečna 
ocena na 
študiju v 

zadnjem letu 

N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

I1 – Postopek pridobivanja statusa študenta s 
posebnimi potrebami 

6,00–6,99 8 56,25 

1,082 
(0,781) 

7,00–7,99 31 46,26 

8,00–8,99 41 49,41 

9,00–10,00 16 46,63 

Skupaj 96  

I2 – Razkrivanje svojih posebnih potreb 

6,00–6,99 8 53,75 

1,775 
(0,620) 

7,00–7,99 32 48,92 

8,00–8,99 40 46,21 

9,00–10,00 18 55,94 

Skupaj 98  

I3 – Komuniciranje s profesorji glede prilagoditev 
pri študiju 

6,00–6,99 8 41,56 

2,125 
(0,547) 

7,00–7,99 31 45,56 

8,00–8,99 40 52,99 

9,00–10,00 17 46,56 

Skupaj 96  

I4 – Težave oz. primanjkljaji zaradi posebnih 
potreb 

6,00–6,99 8 49,19 

1,302 
(0,729) 

7,00–7,99 32 47,33 

8,00–8,99 41 53,65 

9,00–10,00 18 46,81 

Skupaj 99  

I5 – Stigmatizacija zaradi posebnih potreb 

6,00–6,99 7 57,79 

7,023 
(0,071) 

7,00–7,99 31 38,94 

8,00–8,99 41 50,35 

9,00–10,00 17 57,65 

Skupaj 96  

I6 – Navezovanje stikov s študijskimi kolegi 

6,00–6,99 8 66,38 

6,438 
(0,092) 

7,00–7,99 32 48,08 

8,00–8,99 41 52,95 

9,00–10,00 18 39,42 

Skupaj 99  

I7 – Količina študijske literature 

6,00–6,99 8 54,75 

1,182 
(0,757) 

7,00–7,99 32 51,36 

8,00–8,99 41 50,66 

9,00–10,00 18 43,97 

Skupaj 99  

I8 – Spremljanje predavanj, seminarjev in vaj 

6,00–6,99 8 63,56 

4,291 
(0,232) 

7,00–7,99 32 51,91 

8,00–8,99 41 50,11 

9,00–10,00 18 40,33 

Skupaj 99  

I9 – Hkratno pisanje zapiskov in poslušanje 
predavanj 

6,00–6,99 8 68,13 

3,750 
(0,290) 

7,00–7,99 32 48,50 

8,00–8,99 41 48,27 

9,00–10,00 18 48,56 

Skupaj 99  

I10 – Neustrezen pristop poučevanja 
visokošolskih učiteljev 

6,00–6,99 8 59,69 2,221 
(0,528) 7,00–7,99 32 47,41 
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Izzivi pri študiju 

Povprečna 
ocena na 
študiju v 

zadnjem letu 

N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

8,00–8,99 41 50,38 

9,00–10,00 16 43,31 

Skupaj 97  

I11 – Iskanje pomoči in podpore 

6,00–6,99 8 54,44 

2,652 
(0,449) 

7,00–7,99 31 42,97 

8,00–8,99 41 52,22 

9,00–10,00 18 52,36 

Skupaj 98  

I12 – Pomanjkanje pomoči in podpore 

6,00–6,99 8 56,13 

3,722 
(0,293) 

7,00–7,99 32 42,56 

8,00–8,99 41 54,20 

9,00–10,00 18 50,94 

Skupaj 99  

I13 – Organizacija študijskih obveznosti 

6,00–6,99 8 48,13 

1,543 
(0,672) 

7,00–7,99 32 53,95 

8,00–8,99 40 48,51 

9,00–10,00 18 44,39 

Skupaj 98  

I14 – Iskanje informacij o pravicah 

6,00–6,99 8 61,00 

10,735 
(0,013) 

7,00–7,99 32 37,25 

8,00–8,99 41 55,71 

9,00–10,00 18 54,78 

Skupaj 99  

I15 – Neustrezne prilagoditve 

6,00–6,99 8 56,63 

10,602 
(0,014) 

7,00–7,99 32 37,28 

8,00–8,99 41 56,18 

9,00–10,00 18 55,58 

Skupaj 99  

I16 – Nepoznavanje posebnih potreb med 
visokošolskimi učitelji 

6,00–6,99 8 55,19 

7,803 
(0,050) 

7,00–7,99 32 42,56 

8,00–8,99 41 48,56 

9,00–10,00 18 64,19 

Skupaj 99  

I17 – Nerazumevanje posebnih potreb s strani 
visokošolskih učiteljev 

6,00–6,99 8 49,25 

3,213 
(0,360) 

7,00–7,99 31 42,84 

8,00–8,99 41 51,76 

9,00–10,00 18 55,94 

Skupaj 98  

I18 – Nerazumevanje posebnih potreb s strani 
sošolcev, študijskih kolegov 

6,00–6,99 8 59,56 

3,099 
(0,377) 

7,00–7,99 32 45,31 

8,00–8,99 41 48,90 

9,00–10,00 18 56,58 

Skupaj 99  

I19 – Nepripravljenost prilagajanja študijskega 
procesa s strani visokošolskih učiteljev 
  

6,00–6,99 7 58,57 

2,344 
(0,504) 

7,00–7,99 32 43,69 

8,00–8,99 40 49,80 

9,00–10,00 17 50,35 

Skupaj 96  

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, stanovanja, 
študentske sobe 

6,00–6,99 8 61,31 
8,231 

(0,041) 
7,00–7,99 32 43,98 

8,00–8,99 41 47,12 
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Preglednica 69 
Kruskal-Wallisov H-preizkus v študijskih izzivih glede na povprečno oceno v zadnjem letniku srednje 
šole za študente 1. letnika 

Izzivi pri študiju 
Povprečna 
ocena 4. 

letnika ŠS 
N R 

Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

I1 – Postopek pridobivanja statusa študenta s 
posebnimi potrebami 

2,00–2,99 1 13,50 

1,711 
(0,425) 

3,00–3,99 5 8,40 

4,00–5,00 16 12,34 

Skupaj 22  

I2 – Razkrivanje svojih posebnih potreb 

2,00–2,99 1 4,00 

1,564 
(0,457) 

3,00–3,99 5 12,30 

4,00–5,00 16 11,72 

Skupaj 22  

I3 – Komuniciranje s profesorji glede prilagoditev pri 
študiju 

2,00–2,99 1 9,00 

0,549 
(0,760) 

3,00–3,99 5 13,10 

4,00–5,00 16 11,16 

Skupaj 22  

I4 – Težave oz. primanjkljaji zaradi posebnih potreb 

2,00–2,99 1 14,00 

0,202 
(0,904) 

3,00–3,99 5 11,80 

4,00–5,00 16 11,25 

Skupaj 22  

I5 – Stigmatizacija zaradi posebnih potreb 

2,00–2,99 1 16,50 

1,013 
(0,603) 

3,00–3,99 5 11,40 

4,00–5,00 15 10,50 

Skupaj 21  

I6 – Navezovanje stikov s študijskimi kolegi 

2,00–2,99 1 4,50 

1,312 
(0,519) 

3,00–3,99 5 10,90 

4,00–5,00 15 11,47 

Skupaj 21  

I7 – Količina študijske literature 

2,00–2,99 1 11,00 

0,015 
(0,992) 

3,00–3,99 5 11,30 

4,00–5,00 16 11,59 

Skupaj 22  

I8 – Spremljanje predavanj, seminarjev in vaj 

2,00–2,99 1 12,00 

0,893 
(0,640) 

3,00–3,99 5 13,00 

4,00–5,00 15 10,27 

Skupaj 21  

I9 – Hkratno pisanje zapiskov in poslušanje predavanj 

2,00–2,99 1 19,00 
3,886 

(0,143) 
3,00–3,99 4 14,38 

4,00–5,00 16 9,66 

Izzivi pri študiju 

Povprečna 
ocena na 
študiju v 

zadnjem letu 

N R 
Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

9,00–10,00 18 62,22 

Skupaj 99  

I21 – Zagotavljanje ustreznih pripomočkov v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 

6,00–6,99 8 60,56 

7,645 
(0,054) 

7,00–7,99 31 40,55 

8,00–8,99 40 48,75 

9,00–10,00 17 56,74 

Skupaj 96  



179 

 

 

Izzivi pri študiju 
Povprečna 
ocena 4. 

letnika ŠS 
N R 

Kruskal- 
Wallis H 

(p) 

Skupaj 21  

I10 – Neustrezen pristop poučevanja visokošolskih 
učiteljev 

2,00–2,99 1 16,50 

2,717 
(0,257) 

3,00–3,99 5 13,40 

4,00–5,00 15 9,83 

Skupaj 21  

I11 – Iskanje pomoči in podpore 

2,00–2,99 1 4,00 

2,091 
(0,352) 

3,00–3,99 5 13,60 

4,00–5,00 16 11,31 

Skupaj 22  

I12 – Pomanjkanje pomoči in podpore 

2,00–2,99 1 5,00 

1,383 
(0,501) 

3,00–3,99 5 12,90 

4,00–5,00 16 11,47 

Skupaj 22  

I13 – Organizacija študijskih obveznosti 

2,00–2,99 1 13,50 

0,351 
(0,839) 

3,00–3,99 5 10,20 

4,00–5,00 16 11,78 

Skupaj 22  

I14 – Iskanje informacij o pravicah 

2,00–2,99 1 6,50 

0,859 
(0,651) 

3,00–3,99 5 11,00 

4,00–5,00 16 11,97 

Skupaj 22  

I15 – Neustrezne prilagoditve 

2,00–2,99 1 7,50 

5,845 
(0,054) 

3,00–3,99 5 15,80 

4,00–5,00 15 9,63 

Skupaj 21  

I16 – Nepoznavanje posebnih potreb med 
visokošolskimi učitelji 

2,00–2,99 1 6,00 

0,823 
(0,663) 

3,00–3,99 5 10,20 

4,00–5,00 14 10,93 

Skupaj 20  

I17 – Nerazumevanje posebnih potreb s strani 
visokošolskih učiteljev 

2,00–2,99 1 8,00 

0,858 
(0,651) 

3,00–3,99 5 13,00 

4,00–5,00 16 11,25 

Skupaj 22  

I18 – Nerazumevanje posebnih potreb s strani 
sošolcev, študijskih kolegov 

2,00–2,99 1 7,00 

1,685 
(0,431) 

3,00–3,99 5 14,00 

4,00–5,00 16 11,00 

Skupaj 22  

I19 – Nepripravljenost prilagajanja študijskega procesa 
s strani visokošolskih učiteljev 

2,00–2,99 1 8,00 

0,525 
(0,769) 

3,00–3,99 5 12,20 

4,00–5,00 16 11,50 

Skupaj 22  

I20 – Iskanje ustrezne nastanitve, stanovanja, 
študentske sobe 

2,00–2,99 1 9,00 

0,266 
(0,876) 

3,00–3,99 5 10,80 

4,00–5,00 15 11,20 

Skupaj 21  

I21 – Zagotavljanje ustreznih pripomočkov v skladu s 
svojimi posebnimi potrebami 

2,00–2,99 1 17,00 

1,845 
(0,398) 

3,00–3,99 5 12,00 

4,00–5,00 15 10,27 

Skupaj 21  
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Občutki pri študiju: dodatne preglednice 

Preglednica 70 
Mann-Whitneyjev U-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in spolom 

Občutek Spol N R U (p) 

stres 

moški 36 47,43 
1041,5  
(0,009) 

ženski 81 64,14 

Skupaj 117  

anksioznost 

moški 36 47,64 
1049,0  
(0,012) 

ženski 81 64,05 

Skupaj 117  

strah, panika 

moški 36 45,99 
959,5  

(0,003) 
ženski 81 64,78 

Skupaj 117  

jeza 

moški 36 59,40 
1443,5  
(0,927) 

ženski 81 58,82 

Skupaj 117  

nemoč 

moški 36 52,44 
1222,0  
(0,207) 

ženski 79 60,53 

Skupaj 115  

nesamozavest, občutek, da ne znam, ne 
zmorem 

moški 36 57,81 
1415,0  
(0,873) 

ženski 80 58,81 

Skupaj 116  

nezadovoljstvo 

moški 36 65,15 
1200,5  
(0,114) 

ženski 80 55,51 

Skupaj 116  

Preglednica 71 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in letnikom študija 

Občutek Letnik študija N R 
Kruskal-
Wallis H 

(p) 

stres 1. letnik 1. stopnja 22 55,09 

21,451 
(0,006) 

2. letnik 1. stopnja 25 46,54 

3. letnik 1. stopnja 26 77,69 

4. letnik 1. stopnja 6 71,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 69,20 

1. letnik 2. stopnja 8 72,00 

2. letnik 2. stopnja 5 32,10 

dodatno leto na 2. stopnji 11 47,95 

3. stopnja 5 48,70 

Skupaj 118  
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Občutek Letnik študija N R 
Kruskal-
Wallis H 

(p) 

anksioznost 1. letnik 1. stopnja 22 59,02 

14,287 
(0,075) 

2. letnik 1. stopnja 25 48,54 

3. letnik 1. stopnja 26 63,63 

4. letnik 1. stopnja 6 55,08 

dodatno leto na 1. stopnji 10 84,50 

1. letnik 2. stopnja 8 74,69 

2. letnik 2. stopnja 5 70,80 

dodatno leto na 2. stopnji 11 46,18 

3. stopnja 5 43,90 

Skupaj 118  

strah, panika 1. letnik 1. stopnja 22 74,61 

16,001 
(0,042) 

2. letnik 1. stopnja 25 54,66 

3. letnik 1. stopnja 26 65,35 

4. letnik 1. stopnja 6 36,67 

dodatno leto na 1. stopnji 10 63,55 

1. letnik 2. stopnja 8 61,50 

2. letnik 2. stopnja 5 62,60 

dodatno leto na 2. stopnji 11 46,91 

3. stopnja 5 27,50 

Skupaj 118  

jeza 1. letnik 1. stopnja 22 52,23 

 
 
 
 

8,483 
(0,388) 

2. letnik 1. stopnja 25 55,06 

3. letnik 1. stopnja 26 65,04 

4. letnik 1. stopnja 6 54,50 

dodatno leto na 1. stopnji 10 79,30 

1. letnik 2. stopnja 8 46,44 

2. letnik 2. stopnja 5 70,90 

dodatno leto na 2. stopnji 11 59,05 

3. stopnja 5 61,80 

Skupaj 118  

nemoč 1. letnik 1. stopnja 22 58,86 

10,434 
(0,236) 

2. letnik 1. stopnja 25 50,82 

3. letnik 1. stopnja 25 71,82 

4. letnik 1. stopnja 6 44,00 

dodatno leto na 1. stopnji 10 73,35 

1. letnik 2. stopnja 8 54,56 

2. letnik 2. stopnja 4 65,38 

dodatno leto na 2. stopnji 12 49,92 

3. stopnja 5 49,50 

Skupaj 117  

nesamozavest, občutek, 
da ne znam, ne zmorem 

1. letnik 1. stopnja 22 76,75 

17,860 
(0,022) 

2. letnik 1. stopnja 25 54,64 

3. letnik 1. stopnja 26 52,92 

4. letnik 1. stopnja 6 41,92 

dodatno leto na 1. stopnji 10 64,55 

1. letnik 2. stopnja 8 72,06 

2. letnik 2. stopnja 4 84,63 

dodatno leto na 2. stopnji 12 50,58 

3. stopnja 5 34,30 

Skupaj 118  

nezadovoljstvo 1. letnik 1. stopnja 22 60,41 14,943 
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Občutek Letnik študija N R 
Kruskal-
Wallis H 

(p) 

2. letnik 1. stopnja 25 60,56 (0,060) 

3. letnik 1. stopnja 26 66,67 

4. letnik 1. stopnja 5 52,40 

dodatno leto na 1. stopnji 10 70,85 

1. letnik 2. stopnja 8 75,56 

2. letnik 2. stopnja 5 42,20 

dodatno leto na 2. stopnji 12 35,00 

3. stopnja 5 47,70 

Skupaj 118  

Preglednica 72 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in usmeritvijo študijskega programa 

Občutek 
Usmeritev študijskega 

programa 

N R H (p) 

stres 

humanizem 5 32,30 

3,850 (0,146) 

družboslovje in umetnost 57 61,47 

naravoslovje in tehnika 57 60,96 

Skupaj 119  

anksioznost 

humanizem 5 37,90 

2,993 (0,224) 

družboslovje in umetnost 57 63,53 

naravoslovje in tehnika 57 58,41 

Skupaj 119  

strah, panika 

humanizem 5 36,30 

2,852 (0,240) 

družboslovje in umetnost 57 61,96 

naravoslovje in tehnika 57 60,12 

Skupaj 119  

jeza 

humanizem 5 46,10 

1,348 (0,510) 

družboslovje in umetnost 57 58,79 

naravoslovje in tehnika 57 62,43 

Skupaj 119  

nemoč 

humanizem 5 21,10 

8,652 (0,013) 

družboslovje in umetnost 56 57,47 

naravoslovje in tehnika 57 64,86 

Skupaj 118  

nesamozavest, občutek, da 
ne znam, ne zmorem 

humanizem 4 25,25 

4,826 (0,090) 

družboslovje in umetnost 57 60,68 

naravoslovje in tehnika 58 61,72 

Skupaj 119  

nezadovoljstvo 

humanizem 4 15,00 

8,973 (0,011) 

družboslovje in umetnost 57 59,65 

naravoslovje in tehnika 58 63,45 

Skupaj 119  
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Preglednica 73 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in vrsto PP 

Občutek PP N R H (p) 

stres 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 16,00 

27,450 
(0,002) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 16,00 

gibalna oviranost 15 46,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 53,68 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 73,59 

motnje avtističnega spektra 4 25,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 99,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 25,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 65,00 

drugo 1 99,50 

sopojavljanje 36 63,24 

Skupaj 118  

a
n

k
s
io

z
n

o
s
t 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 53,25 

18,264 
(0,051) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 8,50 

gibalna oviranost 15 43,63 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 63,03 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 59,14 

motnje avtističnega spektra 4 28,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 104,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 39,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 62,60 

drugo 1 104,00 

sopojavljanje 36 69,36 

Skupaj 118  

s
tr

a
h

, 
p

a
n

ik
a
 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 61,25 

9,891 
(0,450) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 40,00 

gibalna oviranost 15 52,00 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 52,15 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 59,36 

motnje avtističnega spektra 4 61,25 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 109,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 42,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 47,30 

drugo 1 40,00 

sopojavljanje 36 69,22 

Skupaj 118  

jeza 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 40,75 

15,725 
(0,108) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 18,00 

gibalna oviranost 15 56,63 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 47,44 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 63,38 

motnje avtističnega spektra 4 50,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 114,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 29,38 

čustvene in vedenjske motnje 5 64,50 
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Občutek PP N R H (p) 

drugo 1 100,50 

sopojavljanje 36 66,19 

Skupaj 118  

nemoč 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 13,50 

19,893 
(0,030) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 13,50 

gibalna oviranost 15 42,20 

dolgotrajna ali kronična bolezen 16 57,84 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 63,38 

motnje avtističnega spektra 4 49,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 110,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 31,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 61,60 

drugo 1 48,50 

sopojavljanje 37 68,54 

Skupaj 117  

N
e

s
a

m
o

z
a
v

e
s

t,
 o

b
č

u
te

k
, 

d
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e
 

z
n

a
m
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n

e
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m
o
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m

 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 1 31,50 

18,914 
(0,041) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 6,50 

gibalna oviranost 
15 45,60 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 74,29 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 53,61 

motnje avtističnega spektra 4 42,88 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 77,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 62,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 51,50 

drugo 1 6,50 

sopojavljanje 37 69,11 

Skupaj 118  

n
e
z
a

d
o

v
o

lj
s
tv

o
 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni študenti) 2 14,25 

18,813 
(0,043) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 26,00 

gibalna oviranost 14 39,04 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 52,32 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in specifične 
učne težave 

32 59,67 

motnje avtističnega spektra 4 73,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 77,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 77,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 74,30 

drugo 1 77,50 

sopojavljanje 37 67,31 

Skupaj 118  
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Preglednica 74 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in odločbo v osnovni šoli 

Občutek 
Ste imeli status 

(odločbo o usmeritvi) v 
osnovni šoli? 

N R H (p) 

stres 

da 48 50,66 

8,170 
(0,017) 

ne 68 67,28 

ne vem 3 44,50 

Skupaj 119  

anksioznost 

da 48 46,21 

17,063 
(0,000) 

ne 68 70,79 

ne vem 3 36,00 

Skupaj 119  

strah, panika 

da 48 54,67 

3,324 
(0,190) 

ne 68 62,73 

ne vem 3 83,50 

Skupaj 119  

jeza 

da 48 51,88 

5,976 
(0,050) 

ne 68 66,21 

ne vem 3 49,17 

Skupaj 119  

nemoč 

da 47 50,39 

7,085 
(0,029) 

ne 67 66,49 

ne vem 4 49,50 

Skupaj 118  

nesamozavest, občutek, da ne 
znam, ne zmorem 

da 47 50,51 

11,605 
(0,003) 

ne 68 68,24 

ne vem 4 31,50 

Skupaj 119  

nezadovoljstvo 

da 47 49,99 

8,761 
(0,013) 

ne 68 67,35 

ne vem 4 52,75 

Skupaj 119  
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Preglednica 75 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in odločbo v srednji šoli 

Občutek 
Ste imeli status (odločbo o 
usmeritvi) v srednji šoli? 

N R H (p) 

stres 

da 82 57,64 

3,751 
(0,153) 

ne 36 66,58 

ne vem 1 16,50 

Skupaj 119  

anksioznost 

da 82 56,80 

3,348 
(0,187) 

ne 36 67,94 

ne vem 1 36,00 

Skupaj 119  

strah, panika 

da 82 58,54 

3,481 
(0,175) 

ne 36 64,76 

ne vem 1 8,00 

Skupaj 119  

jeza 

da 82 60,54 

1,698 
(0,428) 

ne 36 59,92 

ne vem 1 18,50 

Skupaj 119  

nemoč 

da 80 56,86 

2,096 
(0,351) 

ne 36 65,92 

ne vem 2 49,50 

Skupaj 118  

nesamozavest, občutek, da ne 
znam, ne zmorem 

da 81 58,82 

2,287 
(0,319) 

ne 36 64,24 

ne vem 2 31,50 

Skupaj 119  

nezadovoljstvo 

da 81 57,06 

2,637 
(0,268) 

ne 36 67,03 

ne vem 2 52,75 

Skupaj 119  
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Preglednica 76 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in povprečno oceno na študiju v zadnjem letu za študente od vključno 2. letnika 1. 
stopnje naprej 

Občutek 
Povprečna ocena na študiju 

v zadnjem letu 
N R H (p) 

Stres 

6,00–6,99 7 60,43 

2,357 
(0,502) 

7,00–7,99 32 46,33 

8,00–8,99 39 46,35 

9,00–10,00 18 52,39 

Skupaj 96  

Anksioznost 

6,00–6,99 7 61,86 

2,522 
(0,471) 

7,00–7,99 32 44,45 

8,00–8,99 39 48,90 

9,00–10,00 18 49,64 

Skupaj 96  

Strah, panika 

6,00–6,99 7 57,57 

3,417 
(0,332) 

7,00–7,99 32 44,42 

8,00–8,99 39 46,65 

9,00–10,00 18 56,22 

Skupaj 96  

Jeza 

6,00–6,99 7 67,71 

5,244 
(0,155) 

7,00–7,99 32 46,45 

8,00–8,99 39 44,92 

9,00–10,00 18 52,42 

Skupaj 96  

Nemoč 

6,00–6,99 8 72,69 

8,592 
(0,035) 

7,00–7,99 32 49,09 

8,00–8,99 38 43,41 

9,00–10,00 17 44,59 

Skupaj 95  

Nesamozavest, občutek, da ne znam, 
ne zmorem 

6,00–6,99 8 57,13 

2,028 
(0,567) 

7,00–7,99 32 47,75 

8,00–8,99 39 50,06 

9,00–10,00 17 42,26 

Skupaj 96  

Nezadovoljstvo 

6,00–6,99 8 69,44 

11,570 
(0,009) 

7,00–7,99 32 54,86 

8,00–8,99 38 42,72 

9,00–10,00 18 40,08 

Skupaj 96  
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Preglednica 77 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med občutki, ki jih anketiranci doživljajo pri študiju in študijskih 
obveznostih, in povprečno oceno v zadnjem letniku srednje šole za študente 1. letnikov 

Občutek 
Povprečna ocena 4. 

letnika SŠ 
N R H (p) 

Stres 

2,00–2,99 1 12,00 

3,112 
(0,211) 

3,00–3,99 4 15,50 

4,00–5,00 16 9,81 

Skupaj 21  

Anksioznost 

2,00–2,99 1 8,00 

1,519 
(0,468) 

3,00–3,99 4 14,13 

4,00–5,00 16 10,41 

Skupaj 21  

Strah, panika 

2,00–2,99 1 18,00 

2,248 
(0,325) 

3,00–3,99 4 13,00 

4,00–5,00 16 10,06 

Skupaj 21  

Jeza 

2,00–2,99 1 5,00 

1,677 
(0,432) 

3,00–3,99 4 13,13 

4,00–5,00 16 10,84 

Skupaj 21  

Nemoč 

2,00–2,99 1 10,50 

3,543 
(0,170) 

3,00–3,99 4 16,00 

4,00–5,00 16 9,78 

Skupaj 21  

Nesamozavest, občutek, da ne znam, 
ne zmorem 

2,00–2,99 1 10,00 

1,326 
(0,515) 

3,00–3,99 4 14,00 

4,00–5,00 16 10,31 

Skupaj 21  

Nezadovoljstvo 

2,00–2,99 1 14,00 

2,716 
(0,257) 

3,00–3,99 4 14,88 

4,00–5,00 16 9,84 

Skupaj 21  
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Samopoznavanje primanjkljajev, podpore ter prilagoditev: dodatne preglednice 

Preglednica 78 
Mann-Whitneyjev U-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in spolom 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, podpore in 
prilagoditev 

Spol N R U (p) 

Moje posebne potrebe so vplivale na izbiro študija. 

moški 36 52,89 
1238,0 
(0,200) 

ženski 80 61,03 

Skupaj 116  

Moje posebne potrebe vplivajo na moj študij in opravljanje 
študijskih obveznosti. 

moški 36 54,85 
1308,5 
(0,400) 

ženski 80 60,14 

Skupaj 116  

Vem, kako moje posebne potrebe vplivajo na moj študij. 

moški 36 54,07 
1280,5 
(0,290) 

ženski 80 60,49 

Skupaj 116  

Vem, na koga se lahko obrnem, če potrebujem pomoč. 

moški 35 56,43 
1345,0 
(0,721) 

ženski 80 58,69 

Skupaj 115  

Ni me strah prositi za pomoč, če jo potrebujem. 

moški 36 57,83 
1416,0 
(0,881) 

ženski 80 58,80 

Skupaj 116  

Poznam svoja močna področja. 

moški 36 66,57 
1149,5 
(0,063) 

ženski 80 54,87 

Skupaj 116  

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

moški 36 67,74 
1107,5 
(0,035) 

ženski 80 54,34 

Skupaj 116  

Znam izkoristiti svoje talente, da sem uspešen. 

moški 36 60,61 
1364,0 
(0,624) 

ženski 80 57,55 

Skupaj 116  

Vem, kako lahko premagam težave, ki so se pojavile zaradi 
posebnih potreb. 

moški 36 58,83 
1428,0 
(0,939) 

ženski 80 58,35 

Skupaj 116  

Vem, komu na akademiji/fakulteti povedati, da imam posebne 
potrebe. 

moški 36 61,76 
1322,5 
(0,452) 

ženski 80 57,03 

Skupaj 116  

Vem, katere prilagoditve potrebujem, da bom pri študiju 
uspešen. 

moški 36 58,51 
1403,5 
(0,904) 

ženski 79 57,77 

Skupaj 115  
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Preglednica 79 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in letnikom študija 

Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

Letnik študija N R H (p) 

Moje posebne potrebe so 
vplivale na izbiro študija. 

1. letnik 1. stopnja 22 56,23 

16,269 
(0,039) 

2. letnik 1. stopnja 25 55,10 

3. letnik 1. stopnja 26 56,04 

4. letnik 1. stopnja 6 36,17 

dodatno leto na 1. stopnji 9 57,50 

1. letnik 2. stopnja 8 66,13 

2. letnik 2. stopnja 5 48,90 

dodatno leto na 2. stopnji 12 80,63 

3. stopnja 5 94,80 

Skupaj 118  

Moje posebne potrebe vplivajo 
na moj študij in opravljanje 
študijskih obveznosti. 

1. letnik 1. stopnja 22 60,36 

4,845 
(0,774) 

2. letnik 1. stopnja 25 51,06 

3. letnik 1. stopnja 26 62,35 

4. letnik 1. stopnja 6 46,17 

dodatno leto na 1. stopnji 9 67,61 

1. letnik 2. stopnja 8 71,88 

2. letnik 2. stopnja 5 59,50 

dodatno leto na 2. stopnji 12 61,67 

3. stopnja 5 59,50 

Skupaj 118  

Vem, kako moje posebne 
potrebe vplivajo na moj študij. 

1. letnik 1. stopnja 22 55,68 

9,985 
(0,266) 

2. letnik 1. stopnja 25 49,30 

3. letnik 1. stopnja 26 66,71 

4. letnik 1. stopnja 6 59,08 

dodatno leto na 1. stopnji 9 68,67 

1. letnik 2. stopnja 8 44,06 

2. letnik 2. stopnja 5 69,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 63,46 

3. stopnja 5 79,50 

Skupaj 118  

Vem, na koga se lahko obrnem, 
če potrebujem pomoč. 

1. letnik 1. stopnja 22 62,05 

8,5996 
(0,377) 

2. letnik 1. stopnja 24 63,38 

3. letnik 1. stopnja 26 56,15 

4. letnik 1. stopnja 6 64,33 

dodatno leto na 1. stopnji 9 46,61 

1. letnik 2. stopnja 8 35,94 

2. letnik 2. stopnja 5 57,20 

dodatno leto na 2. stopnji 12 67,50 

3. stopnja 5 73,60 

Skupaj 117  

Ni me strah prositi za pomoč, če 
jo potrebujem. 

1. letnik 1. stopnja 22 53,68 

11,181 
(0,192) 

2. letnik 1. stopnja 25 54,62 

3. letnik 1. stopnja 26 71,62 

4. letnik 1. stopnja 6 61,33 

dodatno leto na 1. stopnji 9 59,83 

1. letnik 2. stopnja 8 47,38 

2. letnik 2. stopnja 5 45,10 

dodatno leto na 2. stopnji 12 54,83 



191 

 

 

Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

Letnik študija N R H (p) 

3. stopnja 5 88,70 

Skupaj 118  

Poznam svoja močna področja. 1. letnik 1. stopnja 22 58,64 

18,516 
(0,018) 

2. letnik 1. stopnja 25 66,82 

3. letnik 1. stopnja 26 50,63 

4. letnik 1. stopnja 6 72,25 

dodatno leto na 1. stopnji 9 32,33 

1. letnik 2. stopnja 8 46,06 

2. letnik 2. stopnja 5 67,50 

dodatno leto na 2. stopnji 12 73,42 

3. stopnja 5 86,50 

Skupaj 118  

Sprejemam se takšnega, kot 
sem. 

1. letnik 1. stopnja 22 58,16 

13,044 
(0,110) 

2. letnik 1. stopnja 25 66,16 

3. letnik 1. stopnja 26 50,19 

4. letnik 1. stopnja 6 78,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 42,94 

1. letnik 2. stopnja 8 59,88 

2. letnik 2. stopnja 5 41,90 

dodatno leto na 2. stopnji 12 67,83 

3. stopnja 5 84,10 

Skupaj 118  

Znam izkoristiti svoje talente, da 
sem uspešen. 

1. letnik 1. stopnja 22 46,73 

18,244 
(0,019) 

2. letnik 1. stopnja 25 66,84 

3. letnik 1. stopnja 26 61,40 

4. letnik 1. stopnja 6 73,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 39,61 

1. letnik 2. stopnja 8 49,00 

2. letnik 2. stopnja 5 43,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 73,83 

3. stopnja 5 86,60 

Skupaj 118  

Vem, kako lahko premagam 
težave, ki so se pojavile zaradi 
posebnih potreb. 

1. letnik 1. stopnja 22 41,30 

25,468 
(0,001) 

2. letnik 1. stopnja 25 65,92 

3. letnik 1. stopnja 26 51,46 

4. letnik 1. stopnja 6 53,92 

dodatno leto na 1. stopnji 9 61,78 

1. letnik 2. stopnja 8 63,88 

2. letnik 2. stopnja 5 47,30 

dodatno leto na 2. stopnji 12 84,50 

3. stopnja 5 97,10 

Skupaj 118  

Vem, komu na 
akademiji/fakulteti povedati, da 
imam posebne potrebe. 

1. letnik 1. stopnja 22 53,86 

6,660 
(0,574) 

2. letnik 1. stopnja 25 65,44 

3. letnik 1. stopnja 26 52,96 

4. letnik 1. stopnja 6 62,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 49,50 

1. letnik 2. stopnja 8 70,75 

2. letnik 2. stopnja 5 59,90 

dodatno leto na 2. stopnji 12 72,17 

3. stopnja 5 53,80 

Skupaj 118  
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Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

Letnik študija N R H (p) 

Vem, katere prilagoditve 
potrebujem, da bom pri študiju 
uspešen. 

1. letnik 1. stopnja 22 48,20 

17,605 
(0,024) 

2. letnik 1. stopnja 25 62,30 

3. letnik 1. stopnja 26 45,50 

4. letnik 1. stopnja 6 53,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 70,50 

1. letnik 2. stopnja 8 75,25 

2. letnik 2. stopnja 4 54,63 

dodatno leto na 2. stopnji 12 76,46 

3. stopnja 5 81,30 

Skupaj 117  
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Preglednica 80 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in usmeritvijo študijskega programa 

Poznavanje lastnih posebnih 
potreb, podpore in prilagoditev 

Smer študija N R H (sig) 

Moje posebne potrebe so vplivale na 
izbiro študija. 

humanizem 5 66,60 

3,892 
(0,143) 

družboslovje in umetnost 57 65,54 

naravoslovje in tehnika 57 53,88 

Skupaj 119  

Moje posebne potrebe vplivajo na 
moj študij in opravljanje študijskih 
obveznosti. 

humanizem 5 42,70 

1,511 
(0,470) 

družboslovje in umetnost 57 61,03 

naravoslovje in tehnika 57 60,49 

Skupaj 119  

Vem, kako moje posebne potrebe 
vplivajo na moj študij. 

humanizem 5 74,30 

1,526 
(0,466) 

družboslovje in umetnost 57 61,29 

naravoslovje in tehnika 57 57,46 

Skupaj 119  

Vem, na koga se lahko obrnem, če 
potrebujem pomoč. 

humanizem 5 74,60 

1,496 
(0,473) 

družboslovje in umetnost 57 60,55 

naravoslovje in tehnika 56 57,08 

Skupaj 118  

Ni me strah prositi za pomoč, če jo 
potrebujem. 

humanizem 5 67,40 

2,961 
(0,228) 

družboslovje in umetnost 57 64,74 

naravoslovje in tehnika 57 54,61 

Skupaj 119  

Poznam svoja močna področja. 

humanizem 5 86,90 

4,102 
(0,129) 

družboslovje in umetnost 57 60,80 

naravoslovje in tehnika 57 56,84 

Skupaj 119  

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

humanizem 5 57,90 

2,239 
(0,326) 

družboslovje in umetnost 57 64,61 

naravoslovje in tehnika 57 55,57 

Skupaj 119  

Znam izkoristiti svoje talente, da sem 
uspešen. 

humanizem 5 77,50 

3,840 
(0,147) 

družboslovje in umetnost 57 63,71 

naravoslovje in tehnika 57 54,75 

Skupaj 119  

Vem, kako lahko premagam težave, 
ki so se pojavile zaradi posebnih 
potreb. 

humanizem 5 80,50 

5,851 
(0,054) 

družboslovje in umetnost 57 64,89 

naravoslovje in tehnika 57 53,31 

Skupaj 119  

Vem, komu na akademiji/fakulteti 
povedati, da imam posebne potrebe. 

humanizem 5 75,80 

2,485 
(0,289) 

družboslovje in umetnost 57 62,63 

naravoslovje in tehnika 57 55,98 

Skupaj 119  

Vem, katere prilagoditve potrebujem, 
da bom pri študiju uspešen. 

humanizem 5 81,70 

3,542 
(0,170) 

družboslovje in umetnost 56 61,45 

naravoslovje in tehnika 57 55,64 

Skupaj 118  
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Preglednica 81 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in vrsto PP 

Poznavanje 
lastnih PP, 
podpore in 
prilagoditev 

PP N R H (p) 

Moje posebne 
potrebe so 
vplivale na izbiro 
študija. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 54,50 

19,868 
(0,031) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 25,00 

gibalna oviranost 15 85,13 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 48,00 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 61,19 

motnje avtističnega spektra 4 25,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 25,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 47,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 55,00 

drugo 1 84,00 

sopojavljanje 36 60,03 

Skupaj 118  

Moje posebne 
potrebe vplivajo 
na moj študij in 
opravljanje 
študijskih 
obveznosti. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 46,00 

8,184 
(0,611) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 6,00 

gibalna oviranost 15 57,43 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 56,09 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 68,53 

motnje avtističnega spektra 4 74,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 46,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 46,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 53,60 

drugo 1 46,00 

sopojavljanje 36 57,64 

Skupaj 118  

Vem, kako moje 
posebne potrebe 
vplivajo na moj 
študij. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 89,50 

10,185 
(0,424) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 36,50 

gibalna oviranost 15 62,30 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 70,79 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 59,13 

motnje avtističnega spektra 4 42,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 36,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 36,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 52,10 

drugo 1 89,50 



195 

 

 

sopojavljanje 36 57,56 

Skupaj 118  

Vem, na koga se 
lahko obrnem, če 
potrebujem 
pomoč. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 78,75 

14,126 

(0,167) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 100,50 

gibalna oviranost 15 68,93 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 60,44 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 52,03 

motnje avtističnega spektra 3 86,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 18,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 89,63 

čustvene in vedenjske motnje 5 49,30 

drugo 1 57,00 

sopojavljanje 36 55,00 

Skupaj 117  

Ni me strah prositi 
za pomoč, če jo 
potrebujem. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 29,50 

12,087 
(0,279) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 104,00 

gibalna oviranost 15 67,80 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 57,76 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 55,48 

motnje avtističnega spektra 4 77,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 69,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 86,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 47,50 

drugo 1 104,00 

sopojavljanje 36 56,00 

Skupaj 118  

Poznam svoja 
močna področja. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 96,00 

14,091 
(0,169) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 48,50 

gibalna oviranost 15 65,27 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 60,18 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 56,42 

motnje avtističnega spektra 4 96,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 15,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 63,88 

čustvene in vedenjske motnje 5 42,30 

drugo 1 96,00 

sopojavljanje 36 55,86 

Skupaj 118  

Sprejemam se 
takšnega, kot 
sem. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 25,50 

16,306 
(0,091) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 91,50 

gibalna oviranost 15 68,43 
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dolgotrajna ali kronična bolezen 17 53,79 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave  

32 70,44 

specifične učne težave 3 56,17 

motnje avtističnega spektra 4 65,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 25,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 75,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 45,30 

drugo 1 91,50 

sopojavljanje 36 49,44 

Skupaj 118  

Znam izkoristiti 
svoje talente, da 
sem uspešen. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 59,50 

14,414 

(0,155) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 104,00 

gibalna oviranost 15 74,33 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 61,97 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave  

32 63,97 

motnje avtističnega spektra 4 45,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 19,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 49,38 

čustvene in vedenjske motnje 5 58,20 

drugo 1 104,00 

sopojavljanje 36 49,67 

Skupaj 118  

Vem, kako lahko 
premagam 
težave, ki so se 
pojavile zaradi 
posebnih potreb. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 63,50 

17,271 
(0,069) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 105,50 

gibalna oviranost 15 85,90 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 53,06 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 54,50 

motnje avtističnega spektra 4 53,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 23,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 74,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 60,70 

drugo 1 63,50 

sopojavljanje 36 54,25 

Skupaj 118  

Vem, komu na 
akademiji/fakulteti 
povedati, da imam 
posebne potrebe. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 94,50 

9,694 
(0,468) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 94,50 

gibalna oviranost 15 65,10 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 52,32 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave 

32 61,16 

motnje avtističnega spektra 4 82,63 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 47,00 
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motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 58,88 

čustvene in vedenjske motnje 5 56,50 

drugo 1 16,50 

sopojavljanje 36 55,63 

Skupaj 118  

Vem, katere 
prilagoditve 
potrebujem, da 
bom pri študiju 
uspešen. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 91,00 

7,197 
(0,707) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 42,50 

gibalna oviranost 14 70,21 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 60,18 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
in specifične učne težave  

32 58,27 

motnje avtističnega spektra 4 47,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 42,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 47,38 

čustvene in vedenjske motnje 5 50,30 

drugo 1 91,00 

sopojavljanje 36 56,78 

Skupaj 117  
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Preglednica 82 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in odločbo v osnovni šoli 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, 
podpore in prilagoditev 

Ste imeli status 
(odločbo o usmeritvi) 

v osnovni šoli? 
N R H (p) 

Moje posebne potrebe so vplivale na 
izbiro študija. 

da 48 63,58 

1,310 
(0,519) 

ne 67 58,12 

ne vem 4 48,50 

Skupaj 119  

Moje posebne potrebe vplivajo na moj 
študij in opravljanje študijskih 
obveznosti. 

da 48 53,98 

3,294 
(0,193) 

ne 67 63,42 

ne vem 4 75,00 

Skupaj 119  

Vem, kako moje posebne potrebe 
vplivajo na moj študij. 

da 48 57,82 

1,759 
(0,415) 

ne 67 62,53 

ne vem 4 43,75 

Skupaj 119  

Vem, na koga se lahko obrnem, če 
potrebujem pomoč. 

da 47 63,45 

3,213 
(0,201) 

ne 67 55,57 

ne vem 4 79,00 

Skupaj 118  

Ni me strah prositi za pomoč, če jo 
potrebujem. 

da 48 64,84 

1,766 
(0,414) 

ne 67 56,58 

ne vem 4 59,13 

Skupaj 119  

Poznam svoja močna področja. 

da 48 63,59 

3,995 
(0,136) 

ne 67 55,96 

ne vem 4 84,50 

Skupaj 119  

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

da 48 69,77 

10,721 
(0,005) 

ne 67 51,66 

ne vem 4 82,50 

Skupaj 119  

Znam izkoristiti svoje talente, da sem 
uspešen. 

da 48 64,05 

2,068 
(0,356) 

ne 67 56,46 

ne vem 4 70,75 

Skupaj 119  

Vem, kako lahko premagam težave, ki 
so se pojavile zaradi posebnih potreb. 

da 48 66,44 

3,262 
(0,196) 

ne 67 55,78 

ne vem 4 53,38 

Skupaj 119  

Vem, komu na akademiji/fakulteti 
povedati, da imam posebne potrebe. 

da 48 64,59 

1,819 
(0,403) 

ne 67 56,51 

ne vem 4 63,38 

Skupaj 119  

Vem, katere prilagoditve potrebujem, 
da bom pri študiju uspešen. 

da 47 66,52 

3,869 
(0,144) 

ne 67 54,86 

ne vem 4 54,75 

Skupaj 118  
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Preglednica 83 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in odločbo v srednji šoli 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, 
podpore in prilagoditev 

Ste imeli status 
(odločbo o usmeritvi) v 

srednji šoli? 
N R H (p) 

Moje posebne potrebe so vplivale na 
izbiro študija. 

da 81 65,70 

10,564 
(0,005) 

ne 36 45,79 

ne vem 2 85,00 

Skupaj 119  

Moje posebne potrebe vplivajo na moj 
študij in opravljanje študijskih 
obveznosti. 

da 81 62,41 

2,365 
(0,307) 

ne 36 56,07 

ne vem 2 33,25 

Skupaj 119  

Vem, kako moje posebne potrebe 
vplivajo na moj študij. 

da 81 61,63 

3,057 
(0,217) 

ne 36 58,36 

ne vem 2 23,50 

Skupaj 119  

Vem, na koga se lahko obrnem, če 
potrebujem pomoč. 

da 80 61,22 

1,819 
(0,403) 

ne 36 54,60 

ne vem 2 79,00 

Skupaj 118  

Ni me strah prositi za pomoč, če jo 
potrebujem. 

da 81 60,91 

1,801 
(0,406) 

ne 36 56,46 

ne vem 2 86,75 

Skupaj 119  

Poznam svoja močna področja. 

da 81 59,33 

2,633 
(0,268) 

ne 36 59,49 

ne vem 2 96,50 

Skupaj 119  

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

da 81 62,88 

4,993 
(0,082) 

ne 36 51,72 

ne vem 2 92,50 

Skupaj 119  

Znam izkoristiti svoje talente, da sem 
uspešen. 

da 81 60,66 

0,111 
(0,946) 

ne 36 58,54 

ne vem 2 59,50 

Skupaj 119  

Vem, kako lahko premagam težave, ki 
so se pojavile zaradi posebnih potreb. 

da 81 61,31 

1,984 
(0,371) 

ne 36 55,67 

ne vem 2 84,75 

Skupaj 119  

Vem, komu na akademiji/fakulteti 
povedati, da imam posebne potrebe. 

da 81 62,43 

1,983 
(0,371) 

ne 36 53,93 

ne vem 2 71,00 

Skupaj 119  

Vem, katere prilagoditve potrebujem, 
da bom pri študiju uspešen. 

da 80 62,39 

2,334 
(0,311) 

ne 36 54,03 

ne vem 2 42,50 

Skupaj 118  
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Preglednica 84 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in povprečno oceno na študiju v zadnjem letu 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, podpore 
in prilagoditev 

Povprečna 
ocena na 
študiju v 

zadnjem letu 

N R H (p) 

Moje posebne potrebe so vplivale na izbiro 
študija. 

6,00–6,99 8 44,13 

1,589 
(0,662) 

7,00–7,99 32 45,69 

8,00–8,99 39 48,94 

9,00–10,00 17 54,85 

Skupaj 96  

Moje posebne potrebe vplivajo na moj študij in 
opravljanje študijskih obveznosti. 

6,00–6,99 8 55,13 

0,998 
(0,802) 

7,00–7,99 32 45,63 

8,00–8,99 39 49,71 

9,00–10,00 17 48,03 

Skupaj 96  

Vem, kako moje posebne potrebe vplivajo na moj 
študij. 

6,00–6,99 8 53,38 

2,418 
(0,490) 

7,00–7,99 32 47,00 

8,00–8,99 39 45,54 

9,00–10,00 17 55,82 

Skupaj 96  

Vem, na koga se lahko obrnem, če potrebujem 
pomoč. 

6,00–6,99 8 38,50 

1,845 
(0,605) 

7,00–7,99 31 47,77 

8,00–8,99 39 47,78 

9,00–10,00 17 53,38 

Skupaj 95  

Ni me strah prositi za pomoč, če jo potrebujem. 

6,00–6,99 8 53,69 

1,568 
(0,667) 

7,00–7,99 32 50,89 

8,00–8,99 39 48,27 

9,00–10,00 17 42,09 

Skupaj 96  

Poznam svoja močna področja. 

6,00–6,99 8 37,31 

6,429 
(0,093) 

7,00–7,99 32 50,91 

8,00–8,99 39 43,78 

9,00–10,00 17 60,06 

Skupaj 96  

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

6,00–6,99 8 42,56 

0,934 
(0,817) 

7,00–7,99 32 48,56 

8,00–8,99 39 50,90 

9,00–10,00 17 45,68 

Skupaj 96  

Znam izkoristiti svoje talente, da sem uspešen. 

6,00–6,99 8 36,50 

3,789 
(0,285) 

7,00–7,99 32 46,56 

8,00–8,99 39 48,90 

9,00–10,00 17 56,88 

Skupaj 96  

Vem, kako lahko premagam težave, ki so se 
pojavile zaradi posebnih potreb. 

6,00–6,99 8 46,13 

7,997 
(0,046) 

7,00–7,99 32 38,77 

8,00–8,99 39 52,90 

9,00–10,00 17 57,85 

Skupaj 96  

Vem, komu na akademiji/fakulteti povedati, da 
imam posebne potrebe. 

6,00–6,99 8 37,25 1,701 
(0,637) 7,00–7,99 32 49,20 
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Poznavanje lastnih posebnih potreb, podpore 
in prilagoditev 

Povprečna 
ocena na 
študiju v 

zadnjem letu 

N R H (p) 

8,00–8,99 39 49,28 

9,00–10,00 17 50,68 

Skupaj 96  

Vem, katere prilagoditve potrebujem, da bom pri 
študiju uspešen. 

6,00–6,99 8 48,44 

4,385 
(0,223) 

7,00–7,99 32 46,58 

8,00–8,99 38 44,09 

9,00–10,00 17 59,21 

Skupaj 95  
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Preglednica 85 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med poznavanjem primanjkljajev oz. PP, podpore ter prilagoditev 
in povprečno oceno v zadnjem letniku srednje šole 

Poznavanje lastnih posebnih potreb, podpore in 
prilagoditev 

Povprečna 
ocena 4. 

letnika ŠS 
N R H (p) 

Moje posebne potrebe so vplivale na izbiro študija. 

2,00–2,99 1 16,00 

0,837 
(0,658) 

3,00–3,99 4 10,75 

4,00–5,00 16 10,75 

Skupaj 21  

Moje posebne potrebe vplivajo na moj študij in 
opravljanje študijskih obveznosti. 

2,00–2,99 1 8,50 

0,211 
(0,900) 

3,00–3,99 4 11,38 

4,00–5,00 16 11,06 

Skupaj 21  

Vem, kako moje posebne potrebe vplivajo na moj 
študij. 

2,00–2,99 1 16,50 

1,237 
(0,539) 

3,00–3,99 4 12,00 

4,00–5,00 16 10,41 

Skupaj 21  

Vem, na koga se lahko obrnem, če potrebujem 
pomoč. 

2,00–2,99 1 9,00 

2,072 
(0,355) 

3,00–3,99 4 7,50 

4,00–5,00 16 12,00 

Skupaj 21  

Ni me strah prositi za pomoč, če jo potrebujem. 

2,00–2,99 1 19,00 

2,006 
(0,367) 

3,00–3,99 4 11,38 

4,00–5,00 16 10,41 

Skupaj 21  

Poznam svoja močna področja. 

2,00–2,99 1 8,50 

0,749 
(0,688) 

3,00–3,99 4 9,25 

4,00–5,00 16 11,59 

Skupaj 21  

Sprejemam se takšnega, kot sem. 

2,00–2,99 1 16,50 

1,123 
(0,570) 

3,00–3,99 4 9,63 

4,00–5,00 16 11,00 

Skupaj 21  

Znam izkoristiti svoje talente, da sem uspešen. 

2,00–2,99 1 6,00 

1,902 
(0,386) 

3,00–3,99 4 8,50 

4,00–5,00 16 11,94 

Skupaj 21  

Vem, kako lahko premagam težave, ki so se 
pojavile zaradi posebnih potreb. 

2,00–2,99 1 7,50 

1,673 
(0,433) 

3,00–3,99 4 8,25 

4,00–5,00 16 11,91 

Skupaj 21  

Vem, komu na akademiji/fakulteti povedati, da 
imam posebne potrebe. 

2,00–2,99 1 10,00 

1,262 
(0,532) 

3,00–3,99 4 8,13 

4,00–5,00 16 11,78 

Skupaj 21  

Vem, katere prilagoditve potrebujem, da bom pri 
študiju uspešen. 

2,00–2,99 1 18,00 

2,053 
(0,358) 

3,00–3,99 4 8,75 

4,00–5,00 16 11,13 

Skupaj 21  
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Koriščenje možnosti podpore za študente s PP: dodatne preglednice 

Preglednica 86 
Mann-Whitneyev U-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
spolom 

Podporne storitve Spol N R U (p) 

Kontaktna oseba za študente s posebnimi potrebami 
na fakulteti/akademiji 

moški 36 61,69 

1325,0 (0,460) ženski 80 57,06 

Skupaj 116  

Tutor za študente s posebnimi potrebami 

moški 36 53,47 

1259,0 (0,257) ženski 79 60,06 

Skupaj 115  

Komisija za študente s posebnim statusom na Univerzi 
v Ljubljani 

moški 36 53,83 

1272,0 (0,276) ženski 79 59,90 

Skupaj 115  

Komisija za študente s posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

moški 36 56,14 

1355,0 (0,557) ženski 80 59,56 

Skupaj 116  

Karierni centri UL 

moški 36 53,13 

1246,5 (0,164) ženski 79 60,22 

Skupaj 115  

Psihosocialna svetovalnica 

moški 36 61,03 

1349,0 (0,456) ženski 80 57,36 

Skupaj 116  

Preglednica 87 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
letnikom študija 

Podporne storitve Letnik študija N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

1. letnik 1. stopnja 22 67,93 

6,091 
(0,637) 

2. letnik 1. stopnja 25 55,30 

3. letnik 1. stopnja 26 51,33 

4. letnik 1. stopnja 6 46,50 

dodatno leto na 1. stopnji 9 64,61 

1. letnik 2. stopnja 8 65,44 

2. letnik 2. stopnja 5 67,20 

dodatno leto na 2. stopnji 12 66,63 

3. stopnja 5 58,00 

Skupaj 118  

Tutor za študente s posebnimi 
potrebami 

1. letnik 1. stopnja 22 62,39 

17,531 
(0,025) 

2. letnik 1. stopnja 24 62,67 

3. letnik 1. stopnja 26 53,65 

4. letnik 1. stopnja 6 68,17 

dodatno leto na 1. stopnji 9 35,50 

1. letnik 2. stopnja 8 39,00 

2. letnik 2. stopnja 5 87,90 
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Podporne storitve Letnik študija N R H (p) 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,50 

3. stopnja 5 63,50 

Skupaj 117  

Komisija za študente s 
posebnim statusom na Univerzi 
v Ljubljani 

1. letnik 1. stopnja 22 75,34 

18,968 
(0,015) 

2. letnik 1. stopnja 25 51,56 

3. letnik 1. stopnja 26 51,00 

4. letnik 1. stopnja 6 51,67 

dodatno leto na 1. stopnji 9 53,28 

1. letnik 2. stopnja 8 43,00 

2. letnik 2. stopnja 4 82,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,00 

3. stopnja 5 68,20 

Skupaj 117  

Komisija za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

1. letnik 1. stopnja 22 69,11 

13,661 
(0,091) 

2. letnik 1. stopnja 25 60,60 

3. letnik 1. stopnja 26 48,62 

4. letnik 1. stopnja 6 58,50 

dodatno leto na 1. stopnji 9 44,28 

1. letnik 2. stopnja 8 47,88 

2. letnik 2. stopnja 5 72,10 

dodatno leto na 2. stopnji 12 74,50 

3. stopnja 5 66,90 

Skupaj 118  

Karierni centri UL 1. letnik 1. stopnja 22 59,41 

4,932 
(0,765) 

2. letnik 1. stopnja 25 52,16 

3. letnik 1. stopnja 26 61,77 

4. letnik 1. stopnja 6 54,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 58,78 

1. letnik 2. stopnja 8 52,63 

2. letnik 2. stopnja 4 59,25 

dodatno leto na 2. stopnji 12 68,08 

3. stopnja 5 70,60 

Skupaj 117  

Psihosocialna svetovalnica 1. letnik 1. stopnja 22 62,16 

9,151 
(0,330) 

2. letnik 1. stopnja 25 58,86 

3. letnik 1. stopnja 26 55,67 

4. letnik 1. stopnja 6 57,92 

dodatno leto na 1. stopnji 9 64,50 

1. letnik 2. stopnja 8 43,13 

2. letnik 2. stopnja 5 59,70 

dodatno leto na 2. stopnji 12 62,38 

3. stopnja 5 82,90 

Skupaj 118  
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Preglednica 88 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
usmeritvijo študijskega programa 

Podporne storitve 
Usmeritev študijskega 
programa 

N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

humanizem 5 42,10 

6,362 
(0,042) 

družboslovje in umetnost 57 67,33 

naravoslovje in tehnika 57 54,24 

Skupaj 119  

Tutor za študente s posebnimi 
potrebami 

humanizem 5 82,30 

18,862 
(0,000) 

družboslovje in umetnost 56 69,83 

naravoslovje in tehnika 57 47,35 

Skupaj 118  

Komisija za študente s 
posebnim statusom na Univerzi 
v Ljubljani 

humanizem 4 87,75 

5,221 
(0,073) 

družboslovje in umetnost 57 61,52 

naravoslovje in tehnika 57 55,50 

Skupaj 118  

Komisija za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

humanizem 5 77,30 

2,181 
(0,336) 

družboslovje in umetnost 57 61,15 

naravoslovje in tehnika 57 57,33 

Skupaj 119  

Karierni centri UL 

humanizem 4 77,50 

4,913 
(0,086) 

družboslovje in umetnost 57 63,21 

naravoslovje in tehnika 57 54,53 

Skupaj 118  

Psihosocialna svetovalnica 

humanizem 5 49,50 

1,713 
(0,425) 

družboslovje in umetnost 57 62,59 

naravoslovje in tehnika 57 58,33 

Skupaj 119  

Preglednica 89 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
vrsto PP 

Podporne storitve PP N R H (p) 

Kontaktna oseba 
za študente s 
posebnimi 
potrebami na 
fakulteti/akademiji 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 70,00 

7,686 
(0,660) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 105,00 

gibalna oviranost 15 59,17 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 57,09 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 55,59 

motnje avtističnega spektra 4 81,13 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 23,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 58,38 

čustvene in vedenjske motnje 5 67,70 

drugo 1 23,50 

sopojavljanje 36 60,99 

Skupaj 118  

Tutor za študente s 
posebnimi 
potrebami 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 106,50 13,850 
(0,180) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 7,50 
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Podporne storitve PP N R H (p) 

gibalna oviranost 15 66,17 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 62,71 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 52,64 

motnje avtističnega spektra 4 39,38 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 50,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 50,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 69,40 

drugo 1 50,00 

sopojavljanje 35 61,00 

Skupaj 117  

Komisija za 
študente s 
posebnim statusom 
na Univerzi v 
Ljubljani 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 95,00 

15,628 
(0,111) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 2,50 

gibalna oviranost 15 69,90 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 57,29 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 55,27 

motnje avtističnega spektra 4 43,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 43,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 69,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 63,80 

drugo 1 43,00 

sopojavljanje 36 65,17 

Skupaj 117  

Komisija za 
študente s 
posebnimi 
potrebami na 
fakulteti/akademiji 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 66,75 

12,094 
(0,279) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 3,00 

gibalna oviranost 15 72,73 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 48,94 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 55,27 

motnje avtističnega spektra 4 76,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 41,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 66,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 65,60 

drugo 1 41,50 

sopojavljanje 36 61,36 

Skupaj 118  

Karierni centri UL delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

1 100,00 

19,381 
(0,036) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 2,00 

gibalna oviranost 15 77,00 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 50,62 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 55,83 

motnje avtističnega spektra 4 46,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 46,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 46,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 57,20 

drugo 1 46,50 

sopojavljanje 36 62,44 

Skupaj 117  
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Podporne storitve PP N R H (p) 

Psihosocialna 
svetovalnica 

delna ali popolna izguba vida (slepi in slabovidni 
študenti) 

2 49,50 

19,531 
(0,034) 

govorno-jezikovne težave (težave v komunikaciji) 1 103,50 

gibalna oviranost 15 56,70 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 62,94 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 48,42 

specifične učne težave 3 49,50 

motnje avtističnega spektra 4 49,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša rehabilitacija 1 49,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 66,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 71,10 

drugo 1 112,50 

sopojavljanje 36 65,79 

Skupaj 118  

Preglednica 90 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
odločbo v osnovni šoli 

Podporne storitve 
Ste imeli status 

(odločbo o usmeritvi) 
v osnovni šoli? 

N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

da 48 58,23 

7,005 
(0,030) 

ne 67 58,78 

ne vem 4 101,75 

Skupaj 119  

Tutor za študente s posebnimi 
potrebami 

da 48 58,82 

0,379 
(0,828) 

ne 66 60,48 

ne vem 4 51,50 

Skupaj 118  

Komisija za študente s posebnim 
statusom na Univerzi v Ljubljani 

da 47 54,95 

2,166 
(0,338) 

ne 67 62,90 

ne vem 4 56,00 

Skupaj 118  

Komisija za študente s posebnimi 
potrebami na fakulteti/akademiji 

da 48 55,38 

5,212 
(0,074) 

ne 67 61,54 

ne vem 4 89,75 

Skupaj 119  

Karierni centri UL da 47 58,04 

0,236 
(0,889) 

ne 67 60,50 

ne vem 4 59,88 

Skupaj 118  

Psihosocialna svetovalnica da 48 56,84 

1,263 
(0,532) 

ne 67 62,08 

ne vem 4 63,00 

Skupaj 119  
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Preglednica 91 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
odločbo v srednji šoli 

Podporne storitve 
Ste imeli status (odločbo 

o usmeritvi) v srednji 
šoli? 

N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s 
posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

da 81 58,20 

1,945 
(0,378) 

ne 36 62,53 

ne vem 2 87,50 

Skupaj 119  

Tutor za študente s posebnimi 
potrebami 

da 81 59,04 

0,504 
(0,777) 

ne 35 59,71 

ne vem 2 74,25 

Skupaj 118  

Komisija za študente s posebnim 
statusom na Univerzi v Ljubljani 

da 80 59,29 

0,222 
(0,895) 

ne 36 59,44 

ne vem 2 69,00 

Skupaj 118  

Komisija za študente s posebnimi 
potrebami na fakulteti/akademiji 

da 81 59,19 

0,250 
(0,882) 

ne 36 61,44 

ne vem 2 67,00 

Skupaj 119  

Karierni centri UL 

da 80 58,24 

0,923 
(0,630) 

ne 36 61,54 

ne vem 2 73,25 

Skupaj 118  

Psihosocialna svetovalnica 

da 81 56,68 

4,685 
(0,096) 

ne 36 66,56 

ne vem 2 76,50 

Skupaj 119  
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Preglednica 92 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
povprečno oceno na študiju v zadnjem letu 

Podporne storitve 
Povprečna 

ocena na študiju 
v zadnjem letu 

N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s posebnimi 
potrebami na fakulteti/akademiji 

6,00–6,99 8 53,75 

1,203 
(0,752) 

7,00–7,99 32 46,64 

8,00–8,99 39 46,96 

9,00–10,00 17 53,06 

Skupaj 96  

Tutor za študente s posebnimi potrebami 

6,00–6,99 7 42,21 

0,652 
(0,885) 

7,00–7,99 32 48,38 

8,00–8,99 39 49,44 

9,00–10,00 17 46,38 

Skupaj 95  

Komisija za študente s posebnim statusom na 
Univerzi v Ljubljani 

6,00–6,99 8 56,13 

1,209 
(0,751) 

7,00–7,99 32 47,91 

8,00–8,99 39 47,04 

9,00–10,00 16 46,47 

Skupaj 95  

Komisija za študente s posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

6,00–6,99 8 48,63 

1,056 
(0,788) 

7,00–7,99 32 50,27 

8,00–8,99 39 45,59 

9,00–10,00 17 51,79 

Skupaj 96  

Karierni centri UL 

6,00–6,99 8 55,94 

4,459 
(0,216) 

7,00–7,99 32 43,89 

8,00–8,99 39 46,51 

9,00–10,00 16 55,88 

Skupaj 95  

Psihosocialna svetovalnica 

6,00–6,99 8 59,94 

3,544 
(0,315) 

7,00–7,99 32 45,27 

8,00–8,99 39 47,83 

9,00–10,00 17 50,74 

Skupaj 96  
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Preglednica 93 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med pogostostjo koriščenja možnosti podpore za študente s PP in 
povprečno oceno v zadnjem letniku srednje šole 

Podporne storitve 
Povprečna 
ocena 4. 

letnika ŠS 
N R H (p) 

Kontaktna oseba za študente s posebnimi potrebami 
na fakulteti/akademiji 

2,00–2,99 1 5,00 

1,247 (0,536) 
3,00–3,99 4 12,50 

4,00–5,00 16 11,00 

Skupaj 21  

Tutor za študente s posebnimi potrebami 

2,00–2,99 1 9,50 

1,555 (0,459) 
3,00–3,99 4 14,25 

4,00–5,00 16 10,28 

Skupaj 21  

Komisija za študente s posebnim statusom na Univerzi 
v Ljubljani 

2,00–2,99 1 13,00 

1,555 (0,460) 
3,00–3,99 4 14,00 

4,00–5,00 16 10,13 

Skupaj 21  

Komisija za študente s posebnimi potrebami na 
fakulteti/akademiji 

2,00–2,99 1 6,00 

2,471 (0,291) 
3,00–3,99 4 14,50 

4,00–5,00 16 10,44 

Skupaj 21  

Karierni centri UL 

2,00–2,99 1 8,50 

1,917 (0,384) 
3,00–3,99 4 13,75 

4,00–5,00 16 10,47 

Skupaj 21  

Psihosocialna svetovalnica 

2,00–2,99 1 8,50 

6,148 (0,046) 
3,00–3,99 4 16,13 

4,00–5,00 16 9,88 

Skupaj 21  
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Samozagovorniške veščine: dodatne preglednice 

Preglednica 94 
Mann-Whitneyev U-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in spolom 

Samozagovorniške veščine Spol N R U (p) 

Znam se postaviti zase in za svoje pravice. 

moški 36 65,61 
1184,0 
(0,092) 

ženski 80 55,30 

Skupaj 116  

Vem, kaj je najboljše zame. 

moški 36 57,44 
1402,0 
(0,894) 

ženski 79 58,25 

Skupaj 115  

Odločitve o sebi sprejemam sam. 

moški 36 58,25 
1431,0 
(0,952) 

ženski 80 58,61 

Skupaj 116  

Poznam svoje pravice in dolžnosti pri študiju ter prilagoditve, ki 
so mi na voljo. 

moški 36 56,17 
1356,0 
(0,575) 

ženski 80 59,55 

Skupaj 116  

Uporabim vse znanje in informacije, da dosežem svoje cilje. 

moški 36 58,93 
1388,5 
(0,827) 

ženski 79 57,58 

Skupaj 115  

Glede svojih težav pri študiju zaradi svojih posebnih potreb se 
pogovorim s profesorji. 

moški 36 54,26 
1287,5 
(0,346) 

ženski 80 60,41 

Skupaj 116  

Če potrebujem pomoč pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti, jo poiščem. 

moški 36 53,36 
1255,0 
(0,246) 

ženski 80 60,81 

Skupaj 116  

Postavljam si dosegljive in stvarne cilje. 

moški 36 60,61 
1364,0 
(0,621) 

ženski 80 57,55 

Skupaj 116  

Vem, kaj naj povem pri razkritju posebnih potreb pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti. 

moški 35 55,99 
1329,5 
(0,654) 

ženski 80 58,88 

Skupaj 115  

Vem, kdaj naj razkrijem svoje posebne potrebe pri študiju. 

moški 36 57,92 
1419,0 
(0,896) 

ženski 80 58,76 

Skupaj 116  

Vem, komu povedati, da imam posebne potrebe, da si 
zagotovim status študenta s posebnimi potrebami. 

moški 36 64,56 
1222,0 
(0,135) 

ženski 80 55,78 

Skupaj 116  

Znam pristopiti do profesorja in si zagotoviti prilagoditve. 

moški 36 58,94 
1424,0 
(0,919) 

ženski 80 58,30 

Skupaj 116  
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Preglednica 95 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in letnikom študija 

Samozagovorniške veščine Letnik študija N R H (p) 

Znam se postaviti zase in za svoje 
pravice. 

1. letnik 1. stopnja 22 55,73 

5,703 
(0,680) 

2. letnik 1. stopnja 25 66,52 

3. letnik 1. stopnja 26 53,73 

4. letnik 1. stopnja 6 68,08 

dodatno leto na 1. stopnji 9 55,06 

1. letnik 2. stopnja 8 52,38 

2. letnik 2. stopnja 5 61,80 

dodatno leto na 2. stopnji 12 58,79 

3. stopnja 5 79,50 

Skupaj 118  

Vem, kaj je najboljše zame. 1. letnik 1. stopnja 22 45,45 

14,914 
(0,061) 

2. letnik 1. stopnja 25 66,24 

3. letnik 1. stopnja 25 52,14 

4. letnik 1. stopnja 6 79,50 

dodatno leto na 1. stopnji 9 49,06 

1. letnik 2. stopnja 8 55,88 

2. letnik 2. stopnja 5 65,90 

dodatno leto na 2. stopnji 12 71,00 

3. stopnja 5 79,30 

Skupaj 117  

Odločitve o sebi sprejemam sam. 1. letnik 1. stopnja 22 53,30 

11,426 
(0,179) 

2. letnik 1. stopnja 25 56,38 

3. letnik 1. stopnja 26 57,71 

4. letnik 1. stopnja 6 78,25 

dodatno leto na 1. stopnji 9 56,67 

1. letnik 2. stopnja 8 45,88 

2. letnik 2. stopnja 5 76,40 

dodatno leto na 2. stopnji 12 64,38 

3. stopnja 5 87,50 

Skupaj 118  

Poznam svoje pravice in dolžnosti 
pri študiju ter prilagoditve, ki so mi 
na voljo. 

1. letnik 1. stopnja 22 56,07 

6,300 
(0,614) 

2. letnik 1. stopnja 25 57,04 

3. letnik 1. stopnja 26 56,31 

4. letnik 1. stopnja 6 64,83 

dodatno leto na 1. stopnji 9 60,39 

1. letnik 2. stopnja 8 47,13 

2. letnik 2. stopnja 5 76,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,00 

3. stopnja 5 76,00 

Skupaj 118  

Uporabim vse znanje in informacije, 
da dosežem svoje cilje. 

1. letnik 1. stopnja 22 51,86 

6,476 
(0,594) 

2. letnik 1. stopnja 25 60,22 

3. letnik 1. stopnja 26 59,67 

4. letnik 1. stopnja 6 72,17 

dodatno leto na 1. stopnji 9 44,94 

1. letnik 2. stopnja 8 63,69 

2. letnik 2. stopnja 4 69,75 

dodatno leto na 2. stopnji 12 57,63 

3. stopnja 5 77,50 

Skupaj 117  
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Samozagovorniške veščine Letnik študija N R H (p) 

Glede svojih težav pri študiju zaradi 
svojih posebnih potreb se 
pogovorim s profesorji. 

1. letnik 1. stopnja 22 54,77 

5,140 
(0,743) 

2. letnik 1. stopnja 25 56,60 

3. letnik 1. stopnja 26 57,06 

4. letnik 1. stopnja 6 76,75 

dodatno leto na 1. stopnji 9 66,83 

1. letnik 2. stopnja 8 62,38 

2. letnik 2. stopnja 5 46,20 

dodatno leto na 2. stopnji 12 61,92 

3. stopnja 5 76,50 

Skupaj 118  

Če potrebujem pomoč pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti, jo 
poiščem. 

1. letnik 1. stopnja 22 59,05 

9,597 
(0,294) 

2. letnik 1. stopnja 25 57,50 

3. letnik 1. stopnja 26 63,19 

4. letnik 1. stopnja 6 72,17 

dodatno leto na 1. stopnji 9 43,17 

1. letnik 2. stopnja 8 39,56 

2. letnik 2. stopnja 5 60,40 

dodatno leto na 2. stopnji 12 65,58 

3. stopnja 5 82,90 

Skupaj 118  

Postavljam si dosegljive in stvarne 
cilje. 

1. letnik 1. stopnja 22 47,18 

21,236 
(0,007) 

2. letnik 1. stopnja 25 73,30 

3. letnik 1. stopnja 26 52,40 

4. letnik 1. stopnja 6 47,25 

dodatno leto na 1. stopnji 9 54,22 

1. letnik 2. stopnja 8 52,00 

2. letnik 2. stopnja 5 54,00 

dodatno leto na 2. stopnji 12 69,00 

3. stopnja 5 100,50 

Skupaj 118  

Vem, kaj naj povem pri razkritju 
posebnih potreb pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti. 

1. letnik 1. stopnja 22 44,86 

9,971 
(0,267) 

2. letnik 1. stopnja 24 60,71 

3. letnik 1. stopnja 26 61,85 

4. letnik 1. stopnja 6 58,50 

dodatno leto na 1. stopnji 9 53,72 

1. letnik 2. stopnja 8 66,19 

2. letnik 2. stopnja 5 58,20 

dodatno leto na 2. stopnji 12 61,83 

3. stopnja 5 90,80 

Skupaj 117  

Vem, kdaj naj razkrijem svoje 
posebne potrebe pri študiju. 

1. letnik 1. stopnja 22 51,27 

8,854 
(0,355) 

2. letnik 1. stopnja 25 64,72 

3. letnik 1. stopnja 26 54,40 

4. letnik 1. stopnja 6 74,50 

dodatno leto na 1. stopnji 9 49,72 

1. letnik 2. stopnja 8 53,63 

2. letnik 2. stopnja 5 58,40 

dodatno leto na 2. stopnji 12 68,50 

3. stopnja 5 84,60 

Skupaj 118  

Vem, komu povedati, da imam 
posebne potrebe, da si zagotovim 
status študenta s posebnimi 

1. letnik 1. stopnja 22 54,18 
7,788 

(0,454) 
2. letnik 1. stopnja 25 63,94 

3. letnik 1. stopnja 26 52,12 
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Samozagovorniške veščine Letnik študija N R H (p) 

potrebami. 4. letnik 1. stopnja 6 62,50 

dodatno leto na 1. stopnji 9 54,72 

1. letnik 2. stopnja 8 77,00 

2. letnik 2. stopnja 5 52,30 

dodatno leto na 2. stopnji 12 70,50 

3. stopnja 5 56,90 

Skupaj 118  

Znam pristopiti do profesorja in si 
zagotoviti prilagoditve. 

1. letnik 1. stopnja 22 55,89 

9,843 
(0,276) 

2. letnik 1. stopnja 25 62,86 

3. letnik 1. stopnja 26 61,06 

4. letnik 1. stopnja 6 73,42 

dodatno leto na 1. stopnji 9 32,17 

1. letnik 2. stopnja 8 65,06 

2. letnik 2. stopnja 5 57,60 

dodatno leto na 2. stopnji 12 59,58 

3. stopnja 5 75,80 

Skupaj 118  

Preglednica 96 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in usmeritvijo študijskega 
programa 

Samozagovorniške veščine 
Usmeritev študijskega 
programa 

N R H (p) 

Znam se postaviti zase in za svoje 
pravice. 

humanizem 5 80,30 

4,857 
(0,088) 

družboslovje in umetnost 57 63,86 

naravoslovje in tehnika 57 54,36 

Skupaj 119  

Vem, kaj je najboljše zame. 

humanizem 5 76,40 

5,876 
(0,053) 

družboslovje in umetnost 57 64,75 

naravoslovje in tehnika 56 52,64 

Skupaj 118  

Odločitve o sebi sprejemam sam. 

humanizem 5 65,60 

0,184 
(0,912) 

družboslovje in umetnost 57 60,01 

naravoslovje in tehnika 57 59,50 

Skupaj 119  

Poznam svoje pravice in dolžnosti 
pri študiju ter prilagoditve, ki so mi 
na voljo. 

humanizem 5 76,40 

1,539 
(0,463) 

družboslovje in umetnost 57 59,96 

naravoslovje in tehnika 57 58,60 

Skupaj 119  

Uporabim vse znanje in informacije, 
da dosežem svoje cilje. 

humanizem 5 65,10 

0,227 
(0,893) 

družboslovje in umetnost 56 58,50 

naravoslovje in tehnika 57 59,99 

Skupaj 118  

Glede svojih težav pri študiju zaradi 
svojih posebnih potreb se 
pogovorim s profesorji. 

humanizem 5 83,50 

4,703 
(0,095) 

družboslovje in umetnost 57 63,48 

naravoslovje in tehnika 57 54,46 

Skupaj 119  

Če potrebujem pomoč pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti, jo 
poiščem. 

humanizem 5 90,00 

7,167 
(0,028) 

družboslovje in umetnost 57 63,84 

naravoslovje in tehnika 57 53,53 

Skupaj 119  
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Samozagovorniške veščine 
Usmeritev študijskega 
programa 

N R H (p) 

Postavljam si dosegljive in stvarne 
cilje. 

humanizem 5 81,40 

2,419 
(0,298) 

družboslovje in umetnost 57 59,31 

naravoslovje in tehnika 57 58,82 

Skupaj 119  

Vem, kaj naj povem pri razkritju 
posebnih potreb pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti. 

humanizem 5 83,40 

2,890 
(0,236) 

družboslovje in umetnost 57 59,42 

naravoslovje in tehnika 56 57,45 

Skupaj 118  

Vem, kdaj naj razkrijem svoje 
posebne potrebe pri študiju. 

humanizem 5 84,30 

7,734 
(0,021) 

družboslovje in umetnost 57 65,76 

naravoslovje in tehnika 57 52,11 

Skupaj 119  

Vem, komu povedati, da imam 
posebne potrebe, da si zagotovim 
status študenta s posebnimi 
potrebami. 

humanizem 5 73,50 

1,047 
(0,592) 

družboslovje in umetnost 57 59,36 

naravoslovje in tehnika 57 59,46 

Skupaj 119  

Znam pristopiti do profesorja in si 
zagotoviti prilagoditve. 

humanizem 5 75,60 

1,731 
(0,421) 

družboslovje in umetnost 57 61,48 

naravoslovje in tehnika 57 57,15 

Skupaj 119  

Preglednica 97 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in vrsto PP 

Samozagovorniške 
veščine 

PP N R H (p) 

S1 – Znam se 
postaviti zase in za 
svoje pravice. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 75,00 

15,655 
(0,110) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 100,00 

gibalna oviranost 15 80,00 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 47,35 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 58,63 

motnje avtističnega spektra 4 75,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 50,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 52,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 52,60 

drugo 1 100,00 

sopojavljanje 36 54,61 

Skupaj 118  

S2 – Vem, kaj je 
najboljše zame. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 45,50 

11,961 
(0,288) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 96,50 

gibalna oviranost 15 76,10 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 64,00 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 55,77 

motnje avtističnega spektra 4 58,25 
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Samozagovorniške 
veščine 

PP N R H (p) 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 45,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 45,50 

čustvene in vedenjske motnje 5 65,90 

drugo 1 96,50 

sopojavljanje 35 51,86 

Skupaj 117  

S3 – Odločitve o 
sebi sprejemam 
sam. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 32,00 

13,946 
(0,175) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 87,50 

gibalna oviranost 15 72,70 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 66,15 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 53,58 

motnje avtističnega spektra 4 87,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 32,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 45,88 

čustvene in vedenjske motnje 5 54,20 

drugo 1 87,50 

sopojavljanje 36 56,00 

Skupaj 118  

S4 – Poznam 
svoje pravice in 
dolžnosti pri študiju 
ter prilagoditve, ki 
so mi na voljo. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 60,25 

24,820 
(0,081) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 86,50 

gibalna oviranost 15 72,50 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 67,74 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 52,53 

specifične učne težave 3 4,67 

motnje avtističnega spektra 4 86,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 34,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 47,13 

čustvene in vedenjske motnje 5 29,00 

drugo 1 86,50 

sopojavljanje 36 58,17 

Skupaj 118  

S5 – Uporabim vse 
znanje in 
informacije, da 
dosežem svoje 
cilje. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 45,50 

21,057 
(0,021) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 94,00 

gibalna oviranost 15 78,80 

dolgotrajna ali kronična bolezen 16 58,53 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 64,27 

motnje avtističnega spektra 4 81,88 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 45,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 28,50 
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Samozagovorniške 
veščine 

PP N R H (p) 

čustvene in vedenjske motnje 5 48,40 

drugo 1 94,00 

sopojavljanje 36 47,78 

Skupaj 117  

S6 – Glede svojih 
težav pri študiju 
zaradi svojih 
posebnih potreb se 
pogovorim s 
profesorji. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 52,50 

16,271 
(0,092) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 103,00 

gibalna oviranost 15 81,13 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 61,76 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 51,09 

motnje avtističnega spektra 4 77,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 69,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 29,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 69,40 

drugo 1 36,00 

sopojavljanje 36 56,36 

Skupaj 118  

S7 – Če 
potrebujem pomoč 
pri študiju in 
opravljanju 
študijskih 
obveznosti, jo 
poiščem. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 77,75 

15,721 
(0,108) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 97,50 

gibalna oviranost 15 77,23 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 64,06 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 53,31 

motnje avtističnega spektra 4 77,75 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 5,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 41,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 60,40 

drugo 1 97,50 

sopojavljanje 36 53,72 

Skupaj 118  

S8 – Postavljam si 
dosegljive in 
stvarne cilje. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 52,00 

17,594 
(0,062) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 52,00 

gibalna oviranost 15 78,53 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 66,85 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 60,81 

motnje avtističnega spektra 4 54,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 13,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 76,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 44,30 

drugo 1 100,50 

sopojavljanje 36 48,50 

Skupaj 118  



218 

 

 

Samozagovorniške 
veščine 

PP N R H (p) 

S9 – Vem, kaj naj 
povem pri razkritju 
posebnih potreb 
pri študiju in 
opravljanju 
študijskih 
obveznosti. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 59,50 

12,893 
(0,230) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 59,50 

gibalna oviranost 15 80,83 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 60,44 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

31 55,47 

motnje avtističnega spektra 4 69,13 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 59,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 43,25 

čustvene in vedenjske motnje 5 68,40 

drugo 1 98,00 

sopojavljanje 36 50,44 

Skupaj 117  

S10 – Vem, kdaj 
naj razkrijem svoje 
posebne potrebe 
pri študiju. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 60,50 

18,106 
(0,053) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 98,50 

gibalna oviranost 15 85,83 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 66,91 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 51,31 

motnje avtističnega spektra 4 61,50 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 60,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 52,00 

čustvene in vedenjske motnje 5 47,70 

drugo 1 98,50 

sopojavljanje 36 52,31 

Skupaj 118  

S11 – Vem, komu 
povedati, da imam 
posebne potrebe, 
da si zagotovim 
status študenta s 
posebnimi 
potrebami. 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 56,75 

13,718 
(0,186) 

govorno-jezikovne težave (težave v 
komunikaciji) 

1 83,00 

gibalna oviranost 15 76,00 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 58,85 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 57,03 

motnje avtističnega spektra 4 83,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 30,50 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 56,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 62,00 

drugo 1 2,50 

sopojavljanje 36 54,36 

Skupaj 118  

S12 – Znam 
pristopiti do 
profesorja in si 
zagotoviti 

delna ali popolna izguba vida (slepi in 
slabovidni študenti) 

2 47,00 
20,196 
(0,027) govorno-jezikovne težave (težave v 

komunikaciji) 
1 93,00 
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Samozagovorniške 
veščine 

PP N R H (p) 

prilagoditve. gibalna oviranost 15 83,80 

dolgotrajna ali kronična bolezen 17 59,00 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 
specifične učne težave 

32 56,17 

motnje avtističnega spektra 4 93,00 

telesna poškodba in/ali dolgotrajnejša 
rehabilitacija 

1 47,00 

motnje v telesnem in duševnem zdravju 4 43,75 

čustvene in vedenjske motnje 5 44,40 

drugo 1 93,00 

sopojavljanje 36 51,88 

Skupaj 118  
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Preglednica 98 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in odločbo v osnovni šoli 

Samozagovorniške veščine 

Ste imeli status 
(odločbo o 
usmeritvi) v 

osnovni šoli? 

N R H (p) 

S1 – Znam se postaviti zase in za svoje pravice. 

da 48 65,31 

17,760 
(0,087) 

ne 67 56,04 

ne vem 4 62,63 

Skupaj 119  

S2 – Vem, kaj je najboljše zame. 

da 48 61,04 

13,602 
(0,256) 

ne 66 59,23 

ne vem 4 45,50 

Skupaj 118  

S3 – Odločitve o sebi sprejemam sam. 

da 48 58,20 

17,547 
(0,093) 

ne 67 59,62 

ne vem 4 88,00 

Skupaj 119  

S4 – Poznam svoje pravice in dolžnosti pri 
študiju ter prilagoditve, ki so mi na voljo. 

da 48 61,32 

24,820 
(0,010) 

ne 67 58,23 

ne vem 4 73,75 

Skupaj 119  

S5 – Uporabim vse znanje in informacije, da 
dosežem svoje cilje. 

da 48 61,56 

31,666 
(0,001) 

ne 66 57,36 

ne vem 4 70,00 

Skupaj 118  

S6 – Glede svojih težav pri študiju zaradi svojih 
posebnih potreb se pogovorim s profesorji. 

da 48 64,99 

16,541 
(0,122) 

ne 67 56,22 

ne vem 4 63,50 

Skupaj 119  

S7 – Če potrebujem pomoč pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti, jo poiščem. 

da 48 68,43 

16,674 
(0,118) 

ne 67 53,99 

ne vem 4 59,63 

Skupaj 119  

S8 – Postavljam si dosegljive in stvarne cilje. 

da 48 58,85 

19,747 
(0,049) 

ne 67 61,30 

ne vem 4 52,00 

Skupaj 119  

S9 – Vem, kaj naj povem pri razkritju posebnih 
potreb pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti. 

da 48 62,90 

15,918 
(0,144) 

ne 66 57,50 

ne vem 4 51,75 

Skupaj 118  

S10 – Vem, kdaj naj razkrijem svoje posebne 
potrebe pri študiju. 

da 48 65,92 

18,787 
(0,065) 

ne 67 55,67 

ne vem 4 61,50 

Skupaj 119  

S11 – Vem, komu povedati, da imam posebne 
potrebe, da si zagotovim status študenta s 
posebnimi potrebami. 

da 48 66,42 

16,151 
(0,136) 

ne 67 54,75 

ne vem 4 70,88 

Skupaj 119  

S12 – Znam pristopiti do profesorja in si 
zagotoviti prilagoditve. 

da 48 67,71 

21,227 
(0,031) 

ne 67 53,57 

ne vem 4 75,13 

Skupaj 119  
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Preglednica 99 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in odločbo v srednji šoli 

Samozagovorniške veščine 
Ste imeli status 

(odločbo o usmeritvi) 
v srednji šoli? 

N R H (p) 

Znam se postaviti zase in za svoje pravice. 

da 81 61,17 

0,481 
(0,786) 

ne 36 57,92 

ne vem 2 50,00 

Skupaj 119  

Vem, kaj je najboljše zame. 

da 81 59,79 

0,416 
(0,812) 

ne 35 59,63 

ne vem 2 45,50 

Skupaj 118  

Odločitve o sebi sprejemam sam. 

da 81 58,91 

0,338 
(0,845) 

ne 36 62,46 

ne vem 2 60,00 

Skupaj 119  

Poznam svoje pravice in dolžnosti pri študiju 
ter prilagoditve, ki so mi na voljo. 

da 81 61,00 

2,160 
(0,340) 

ne 36 56,25 

ne vem 2 87,00 

Skupaj 119  

Uporabim vse znanje in informacije, da 
dosežem svoje cilje. 

da 80 62,63 

3,691 
(0,158) 

ne 36 54,28 

ne vem 2 28,50 

Skupaj 118  

Glede svojih težav pri študiju zaradi svojih 
posebnih potreb se pogovorim s profesorji. 

da 81 61,46 

0,519 
(0,771) 

ne 36 57,13 

ne vem 2 52,75 

Skupaj 119  

Če potrebujem pomoč pri študiju in 
opravljanju študijskih obveznosti, jo poiščem. 

da 81 61,52 

1,017 
(0,601) 

ne 36 57,61 

ne vem 2 41,25 

Skupaj 119  

Postavljam si dosegljive in stvarne cilje. 

da 81 60,08 

0,594 
(0,743) 

ne 36 58,90 

ne vem 2 76,50 

Skupaj 119  

Vem, kaj naj povem pri razkritju posebnih 
potreb pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti. 

da 80 60,33 

0,559 
(0,756) 

ne 36 58,56 

ne vem 2 43,50 

Skupaj 118  

Vem, kdaj naj razkrijem svoje posebne 
potrebe pri študiju. 

da 81 61,69 

0,714 
(0,700) 

ne 36 56,13 

ne vem 2 61,50 

Skupaj 119  

Vem, komu povedati, da imam posebne 
potrebe, da si zagotovim status študenta s 
posebnimi potrebami. 

da 81 62,40 

1,620 
(0,445) 

ne 36 54,74 

ne vem 2 57,75 

Skupaj 119  

Znam pristopiti do profesorja in si zagotoviti 
prilagoditve. 

da 81 64,38 

5,284 
(0,071) 

ne 36 51,63 

ne vem 2 33,25 

Skupaj 119  
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Preglednica 100  
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in povprečno oceno na študiju 
v zadnjem letu 

Samozagovorniške veščine 
Povprečna ocena na 

študiju v zadnjem 
letu 

N R H (p) 

Znam se postaviti zase in za svoje pravice. 

6,00–6,99 8 45,88 

1,216 
(0,749) 

7,00–7,99 32 47,34 

8,00–8,99 39 47,35 

9,00–10,00 17 54,56 

Skupaj 96  

Vem, kaj je najboljše zame. 

6,00–6,99 8 38,81 

1,475 
(0,688) 

7,00–7,99 32 47,27 

8,00–8,99 39 50,33 

9,00–10,00 16 48,38 

Skupaj 95  

Odločitve o sebi sprejemam sam. 

6,00–6,99 8 38,63 

8,087 
(0,044) 

7,00–7,99 32 40,66 

8,00–8,99 39 53,49 

9,00–10,00 17 56,47 

Skupaj 96  

Poznam svoje pravice in dolžnosti pri študiju 
ter prilagoditve, ki so mi na voljo. 

6,00–6,99 8 53,50 

0,594 
(0,898) 

7,00–7,99 32 47,34 

8,00–8,99 39 47,49 

9,00–10,00 17 50,65 

Skupaj 96  

Uporabim vse znanje in informacije, da 
dosežem svoje cilje. 

6,00–6,99 8 44,75 

0,192 
(0,979) 

7,00–7,99 32 47,61 

8,00–8,99 39 48,91 

9,00–10,00 16 48,19 

Skupaj 95  

Glede svojih težav pri študiju zaradi svojih 
posebnih potreb se pogovorim s profesorji. 

6,00–6,99 8 43,25 

2,481 
(0,479) 

7,00–7,99 32 43,61 

8,00–8,99 39 51,17 

9,00–10,00 17 54,06 

Skupaj 96  

Če potrebujem pomoč pri študiju in opravljanju 
študijskih obveznosti, jo poiščem. 

6,00–6,99 8 44,13 

0,769 
(0,857) 

7,00–7,99 32 50,86 

8,00–8,99 39 46,60 

9,00–10,00 17 50,47 

Skupaj 96  

Postavljam si dosegljive in stvarne cilje. 

6,00–6,99 8 45,44 

0,318 
(0,957) 

7,00–7,99 32 48,52 

8,00–8,99 39 47,95 

9,00–10,00 17 51,18 

Skupaj 96  

Vem, kaj naj povem pri razkritju posebnih 
potreb pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti. 

6,00–6,99 8 36,38 

3,243 
(0,356) 

7,00–7,99 31 45,66 

8,00–8,99 39 52,90 

9,00–10,00 17 46,50 

Skupaj 95  

Vem, kdaj naj razkrijem svoje posebne potrebe 
pri študiju. 

6,00–6,99 8 41,06 
1,208 

(0,751) 
7,00–7,99 32 46,48 

8,00–8,99 39 50,63 
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9,00–10,00 17 50,91 

Skupaj 96  

Vem, komu povedati, da imam posebne 
potrebe, da si zagotovim status študenta s 
posebnimi potrebami. 

6,00–6,99 8 48,94 

0,261 
(0,967) 

7,00–7,99 32 46,73 

8,00–8,99 39 49,42 

9,00–10,00 17 49,50 

Skupaj 96  

Znam pristopiti do profesorja in si zagotoviti 
prilagoditve. 

6,00–6,99 8 28,44 

5,304 
(0,151) 

7,00–7,99 32 49,13 

8,00–8,99 39 50,94 

9,00–10,00 17 51,18 

Skupaj 96  

Preglednica 101 
Kruskal-Wallisov H-preizkus razlik med samozagovorniškimi veščinami in povprečno oceno v 
zadnjem letniku srednje šole za študente 1. letnikov 

Samozagovorniške veščine 
Povprečna 
ocena 4. 

letnika ŠS 
N R H (p) 

Znam se postaviti zase in za svoje pravice. 

2,00–2,99 1 9,50 

2,037 
(0,361) 

3,00–3,99 4 7,63 

4,00–5,00 16 11,94 

Skupaj 21  

Vem, kaj je najboljše zame. 

2,00–2,99 1 11,00 

0,000 
(1,000) 

3,00–3,99 4 11,00 

4,00–5,00 16 11,00 

Skupaj 21  

Odločitve o sebi sprejemam sam. 

2,00–2,99 1 7,00 

2,042 
(0,360) 

3,00–3,99 4 8,13 

4,00–5,00 16 11,97 

Skupaj 21  

Poznam svoje pravice in dolžnosti pri študiju ter 
prilagoditve, ki so mi na voljo. 

2,00–2,99 1 15,50 

4,200 
(0,122) 

3,00–3,99 4 6,13 

4,00–5,00 16 11,94 

Skupaj 21  

Uporabim vse znanje in informacije, da dosežem 
svoje cilje. 

2,00–2,99 1 3,50 

2,008 
(0,366) 

3,00–3,99 4 10,00 

4,00–5,00 16 11,72 

Skupaj 21  

Glede svojih težav pri študiju zaradi svojih 
posebnih potreb se pogovorim s profesorji. 

2,00–2,99 1 2,50 

2,239 
(0,326) 

3,00–3,99 4 12,25 

4,00–5,00 16 11,22 

Skupaj 21  

Če potrebujem pomoč pri študiju in opravljanju 
študijskih obveznosti, jo poiščem. 

2,00–2,99 1 17,50 

1,401 
(0,496) 

3,00–3,99 4 9,75 

4,00–5,00 16 10,91 

Skupaj 21  

Postavljam si dosegljive in stvarne cilje. 

2,00–2,99 1 2,50 

3,800 
(0,150) 

3,00–3,99 4 9,63 

4,00–5,00 16 11,88 

Skupaj 21  

Vem, kaj naj povem pri razkritju posebnih potreb 2,00–2,99 1 14,50 0,401 
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pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti. 3,00–3,99 4 10,50 (0,818) 

4,00–5,00 16 10,91 

Skupaj 21  

Vem, kdaj naj razkrijem svoje posebne potrebe 
pri študiju. 

2,00–2,99 1 19,50 

2,464 
(0,292) 

3,00–3,99 4 9,25 

4,00–5,00 16 10,91 

Skupaj 21  

Vem, komu povedati, da imam posebne potrebe, 
da si zagotovim status študenta s posebnimi 
potrebami. 

2,00–2,99 1 6,50 

1,583 
(0,453) 

3,00–3,99 4 8,88 

4,00–5,00 16 11,81 

Skupaj 21  

Znam pristopiti do profesorja in si zagotoviti 
prilagoditve. 

2,00–2,99 1 18,00 

2,061 
(0,357) 

3,00–3,99 4 9,00 

4,00–5,00 16 11,06 

Skupaj 21  

 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



