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Povzetek 

V prispevku želimo predstaviti, s kakšnimi težavami se srečujejo družine otrok s posebnimi 

potrebami in tudi strokovni delavci, ki so vsakodnevno vpeti v delo z različnimi skupinami 

otrok. Detekcija otroka s posebnimi potrebami (izvzeti nadarjeni učenci) se najpogosteje 

zgodi, ko učitelji in starši pri otroku zaznajo učne težave in neuspeh na področju učenja. Takrat 

začnejo iskati rešitve in tudi dodatna strokovna mnenja, podporo in svetovanje. Predstavljena 

podporna in svetovalna storitev Strokovne urice v sklopu projekta Center za strokovno pomoč 

in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam prikazuje 

načine reševanja ob predstavljenih primerih iz prakse. Kot zelo učinkovito se je pokazala 

celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami, ki vključuje interdisciplinarni pristop, 

vključenost staršev, timsko delo in sodelovanje. Na takšen način se izdelajo najuspešnejši 

programi za delo, ob katerih je otrok uspešen in napreduje. 

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, strokovna podpora, svetovanje, 

interdisciplinarnost, timsko delo 

 

Abstract 

In the article, we present the problems of families with children with special needs as well as 

the problems of professionals that daily treat different groups of children. In most cases, 

teachers and parents detect a child with special needs (the gifted are here excluded) at the 

point when the learning difficulties have already caused a child’s failure in the field of a 

learning process. When the situation occurs, teachers and parents start looking for solutions, 

for the second expert opinion and for support and counselling services. Professional hours is 

a supporting and counselling service within the project called Centre of Professional Assistance 

and Support for the Children and Adolescents with Special Needs and Their Families. In the 

article, we present the ways of solving some of the practice cases. The holistic way of 

treatment of children with special needs that includes the interdisciplinary approach, parental 

involvement, teamwork and cooperation proved very effective. In this way, the most 

successful work programmes for children are developed. The children included in the 

programmes are successful and they progress better. 

Key words: children with special needs, professional support, counselling services, 
interdisciplinary approach, teamwork  



1 Projekt na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu in 

začetek dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami 

 

1.1 Koncept delovanja Centra za strokovno pomoč in podporo 

otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim 

družinam 

Januarja 2017 sta se Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj (kot prijavitelj) in Osnovna 

šola Dragotina Ketteja, Novo mesto (kot konzorcijski partner), prijavili na razpis Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport z naslovom Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s 

posebnimi potrebami in njihovim družinam. Namen javnega razpisa je bila vzpostavitev 

strokovnih centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  Šoli 

sta bili obveščeni, da je njuna prijavnica za projekt z nazivom »Center za strokovno pomoč in 

podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« izbrana in 

sprejeta. Cilj projekta je: vertikalna, celostna, dolgoročna podpora osebi s posebnimi 

potrebami, njegovi družini in strokovnim delavcem (ki jo varujejo, vzgajajo, poučujejo) od 

rojstva, v času šolanja in vse do vstopa na trg dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 

in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se bo izvajal do 30. septembra 2020 

(Prijavnica, 2017). 

Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov 

oziroma mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost, kot so: celovita podpora 

vrtcem in šolam, izdelava individualiziranih programov, svetovanje in strokovna podpora 

strokovnim delavcem, razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno 

svetovanje in pomoč celotni družini, tako staršem kot otroku oziroma mladostniku s 

posebnimi potrebami (Prijavnica, 2017). 

Koncept delovanja strokovnega centra vsebuje več različnih področij in storitev. Eno izmed 

njih je področje, ki omogoča celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

z ali brez odločbe in z učnimi težavami, ki ne izvirajo nujno iz osnovnih posebnih potreb, ampak 

iz drugačnega kulturnega okolja (npr. romski otroci, priseljenci), nizkega socialnega statusa 

družine, težke življenjske situacije ali stiske, v kateri se je znašla družina ali otrok in ima za 



posledico slabše učno in socialno funkcioniranje (Prijavnica, 2017). V sklopu tega področja smo 

otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam in tudi svetovalnim 

delavcem ponudili podporno in svetovalno storitev, ki smo jo na OŠ Dragotina Ketteja v Novem 

mestu poimenovali Strokovne urice. V sklopu te storitve delujejo trije specialno-rehabilitacijski 

pedagogi in psihologinja. 

1.2 Analiza stanja na področju vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami (OPP)  

»Podatki kažejo, da se je v zadnjih letih (od leta 2005 naprej) število OPP, ki so vključeni v 

program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, povečalo za 

3 krat. Ta porast lahko pripišemo dejstvu, da se je šele leta 2003 začelo z usmerjanjem kot 

novim načinom prepoznavanja in diagnosticiranja OPP. Tako usmerjanje ni več akt izločanja 

otrok iz rednega  šolstva in vključevanje v posebno šolstvo, temveč akt prepoznavanje otrok, 

ki zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj potrebujejo pri vzgoji in izobraževanju pomoč 

in/ali prilagoditve.« (Analiza, 2010, str. 63, 64)  Pri tem so se v novih situacijah zagotovo znašle 

tako družine kot tudi strokovni delavci.  

V analizi stanja, ki smo jo opravili v pripravi na projekt, smo zaznali, da so na področju podpore 

in  svetovanja izrazite potrebe tako pri strokovnih delavcih kot pri družinah otrok s posebnimi 

potrebami. Strokovni delavci pogosto nimajo dovolj znanja o delu z otroci s posebnimi 

potrebami, so preobremenjeni, se »bojijo« izvajanja prilagoditev pri učencih brez odločbe o 

usmeritvi v ustrezen program (zaradi strahu pred pritožbami drugih staršev, nepoznavanja 

zakonodaje,…), ne poznajo vseh možnosti v okviru 5-stopenjskega modela, zato potrebujejo 

pomoč in svetovanje pri delu z otroki s posebnimi potrebami.  

Starši so običajno v stiski, ko zaznajo težave pri svojem otroku, ali pa se družina znajde v 

neprijetni življenjski situaciji, ki vpliva na otroka. Pogosto, zaradi čustvene vpletenosti in skrbi 

zanj, pristopajo do učiteljev in drugih strokovnih delavcev konfliktno, zatiskajo si oči pred 

težavami, se umaknejo iz situacije. Tudi če se na vse odzovejo konstruktivno, pa imajo premalo 

znanja in se sami ne znajdejo pri reševanju težav, s katerimi so soočeni. V obeh primerih 

potrebujejo podporo in pomoč.   



Razmišljali smo o težavah, s katerimi se srečujejo družine otrok s posebnimi potrebami in tudi 

strokovni delavci. Izhajajoč iz pedagoške prakse in strokovnih znanj specialne in 

rehabilitacijske pedagogike smo si v sklopu Strokovnih uric zastavili naslednje cilje: 

- nuditi pomoč v obliki prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami in njihovega 

diagnosticiranja, 

- nuditi svetovanja družinam otrok s posebnimi potrebami v smislu podpore pri 

sprejemanju drugačnosti oz. težav otroka in podajanju konkretnih navodil za delo z 

otrokom, 

- izvajati strokovne obravnave otrok s posebnimi potrebami v krajših časovnih obdobjih 

z namenom, ponuditi prvo strokovno pomoč otroku s posebnimi potrebami, 

- pravilno usmeriti otroka s posebnimi potrebami in njegovo družino (v iskanje drugih, 

ustreznejših oblik pomoči ali v postopek usmerjanja v ustrezen vzgojno-izobraževalni 

program), 

- ob delu z otrokom s posebnimi potrebami se povezati s strokovnimi delavci na šolah, 

iz katere otroci prihajajo (razredniki, ostali učitelji v razredu, svetovalni delavci), jim 

nuditi svetovanje in pomoč pri načrtovanju dela z učenci s posebnimi potrebami, 

- povezati vse, ki delajo z otrokom v timsko iskanje rešitev. 

Detekcija otroka s posebnimi potrebami (izvzeti nadarjeni učenci) se najpogosteje zgodi, ko 

učitelji in starši pri otroku zaznajo učne težave in neuspeh na področju učenja. Učne težave so 

tako zagotovo povezane z učenci s posebnimi potrebami in večinoma prvi pokazatelj, da se z 

učencem nekaj dogaja. Takrat se začnejo iskati rešitve in tudi dodatna strokovna mnenja, 

podpora in svetovanje. 

 

1.3 Družina in otrok s posebnimi potrebami 

Značilnosti in potrebe, zaradi katerih je posameznik v postopku usmerjanja prepoznan kot 

oseba s posebnimi potrebami, se navadno začnejo prepoznavati neformalno ali formalno že 

dosti prej – prepoznajo jih bodisi starši bodisi strokovni delavci šole, vrtca ali drugih inštitucij 

(Lipec Stopar, 2011). Ko starši prvič zaznajo drugačnost ali težave pri svojem otroku, se v njih 

začnejo dogajati različni procesi. Kako se soočijo s tem, je zagotovo odvisno od njihove 

psihične in čustvene opremljenosti. Bužanova (2011, str. 59) pravi, da je sprejemanje otrokove 

drugačnosti proces, ki traja zelo dolgo, če ne kar celo življenje, zato je v procesu sprejemanja 



tako zelo pomembna tudi ustrezna strokovna pomoč, saj prav zgodnja pomoč preprečuje ali 

vsaj omili nekatere poznejše težave. Hkrati naj bi se okrepila ponudba alternativnih rešitev, da 

bodo imeli starši možnost izbire. 

Ena izmed možnosti izbire je v sklopu Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in 

mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam tudi naša storitev Strokovne urice. 

Hrastar (1990 v Bužan 2011) pravi, da je treba takoj, ko mine akutna kriza, ponuditi pomoč, 

saj se pri starših pojavi potreba po praktični pomoči in čustveni podpori. Pri premagovanju 

razočaranja in vznemirjenosti staršev igrajo strokovnjaki ključno vlogo. Pomembno je, da se 

strokovnjaki, ki najprej pridejo v stik z družino, naučijo sporočati stanje otroka staršem na 

primernejši način; naučijo naj se vživljanja v njihovo čustvovanje in razumevanja za stisko in 

strah v teh prvih trenutkih srečevanja z drugačnostjo. Pot sprejemanja otroka z motnjo v 

razvoju ni nekaj, kar opravimo čez noč – je dolgotrajen proces, ki ga starši brez pomoči iz okolja 

nikoli ne zaključijo (Bužan, 2011, str. 59).  

Ob zavedanju vsega zapisanega smo se za področje podpore družini odločili, da bo naša 

svetovalna storitev usmerjena v podporo v najširšem pomenu. Želeli smo navezati stik s starši, 

pridobiti njihovo zaupanje, jim dati občutek razumevanja, predvsem pa da zaznajo, da smo 

skupaj povezani v iskanje najboljših rešitev za njihovega otroka, ob tem pa nuditi svetovanje 

ter diagnosticiranje otrokovih težav.  

 

1.4 Strokovni delavci in otroci s posebnimi potrebami  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) v 2. členu opredeljuje otroke s 

posebnimi potrebami in sicer: otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni 

otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci 

s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 

in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.  

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

potrebami opredeljujejo te otroke po značilnostih. Lipec Stoparjeva (2011) pravi, da te 

značilnosti pomembno vplivajo na njihovo učenje, a predstavljajo le osnovno orientacijo 



prepoznavanju učnih potreb, ki učitelja vodijo k načrtovanju prilagoditev za učinkovitejše 

učenje in takojšnje odzivanje na potrebe učencev, prav tako pa so učitelju v pomoč pri 

odločitvi, kdaj je za otroka treba predlagati dodatne oblike podpore in k temu poleg staršev 

pritegniti še druge strokovnjake ali pa predlagati otrokovo vključitev v ustreznejši program. 

Pogoj za to je seveda učiteljeva dobra usposobljenost za delo z vsemi učenci, njegova 

naravnanost do upoštevanja raznolikih zmožnosti za učenje in prevzemanje svojega deleža 

odgovornosti za doseganje kompetenc programa, v katerega je posameznik vključen. 

»Glede na poznano stanje v državi vemo, da številni učitelji nimajo ustreznih in potrebnih znanj 

za še dodatno izvajanje prilagoditev.« (Analiza, 2010, str. 70) 

Izkušnje pogosto potrjujejo zgornje besede. Strokovni delavci, torej učitelji in svetovalni 

delavci, se v šolah pogosto srečajo z vprašanji, kako ravnati, ko zaznajo, da ima posamezen 

otrok težave pri usvajanju šolske snovi. Najpogosteje se obrnejo na šolsko svetovalno službo, 

ki večinoma dobro opravlja svoje delo, a so velikokrat preobremenjeni, včasih pa tudi nimajo 

ustreznih informacij, da bi lahko svetovali učiteljem. Tako učitelj pogosto ostane sam. Razpet 

je med željo pomagati učencu, hkrati pa se ne čuti dovolj kompetentnega, da bi to resnično 

lahko tudi storil. Boji se tudi odziva ostalih staršev, če bi omogočil prilagoditve otroku s 

težavami, sprašuje se o zakonodaji, na katero se lahko sklicuje ipd. Ob tem se dnevno srečuje 

z izzivi, ki mu jih postavljajo ostali učenci v razredu. Učitelji zato pogosto pregorevajo in 

zagotovo potrebujejo pomoč pri delu z učenci s posebnimi potrebami. 

Vloga Strokovnih uric v sklopu Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in 

mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je pomembna tudi kot strokovna 

podpora in svetovanje strokovnim delavcem. Namenjena je vsem, ki potrebujejo pomoč pri 

diagnosticiranju težav otrok s posebnimi potrebami ter pomoč pri načrtovanju dela z učenci s 

posebnimi potrebami.  

  



1.5 Timsko iskanje rešitev 

Sistem vzgoje in izobraževanja je organizacijsko vedno bolj kompleksen. Posamezni pedagoški 

delavci težko posredujejo številna specifična znanja in spretnosti, ki izhajajo iz potreb 

sodobnih učencev in sodobne šole. Zato postaja timski pristop na področju vzgoje in 

izobraževanja čedalje nujnejši (Polak, 2009).  

Sodobne strokovne usmeritve za delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z otroki s 

posebnimi potrebami priporočajo timski pristop dela. Ta naj bi bil v primerjavi z individualnim 

pristopom specialno-pedagoškega dela učinkovitejši pri interdisciplinarni strokovni obravnavi, 

načrtovanju specialno-pedagoškega dela z otrokom, oblikovanju individualiziranih programov 

in njihovem evalviranju, pa tudi pri nudenju konkretne strokovne pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami (Polak). 

Zavedajoč se vseh sodobnih smernic stroke in hkrati izhajajoč iz pedagoške prakse poudarjamo 

pomembnost povezovanja vseh, ki delajo z otrokom s posebnimi potrebami v time, ki skupaj 

iščejo rešitve in delujejo celostno, v dobro otroka. Zelo pomembno je, da se vključujejo tudi 

starši otrok s posebnimi potrebami, saj zelo dobro poznajo svojega otroka in njegovo 

funkcioniranje in so kot taki lahko zelo močan člen spoznavanja otrokovih močnih in šibkih 

področij. 

Timsko delo s skupnimi opažanji, interdisciplinarnim pristopom ter dopolnjujočimi se znanji 

pokaže najboljše rešitve za otroka s posebnimi potrebami. Ob tem se izdelajo najuspešnejši 

programi za delo, ob katerih je otrok uspešen in napreduje. 

 

2 Primer dobre prakse 

2.1 Delovanje Strokovnih uric 

Strokovne urice na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu so namenjene vsem otrokom, 

mladostnikom, staršem in strokovnim delavcem, ki si želijo pogovor, podporo, pomoč, pregled 

ali svetovanje strokovnjaka z izkušnjami na področju posebnih potreb. V sklopu Strokovnih 

uric delujemo tri specialne in rehabilitacijske pedagoginje ter psihologinja. Glede na opis težav, 

ki jih starši ali strokovni delavci ob prijavi na kratko opišejo, usmerimo uporabnika storitev k 

ustrezni strokovnjakinji.  



Z delovanjem smo začeli septembra 2017. V sklopu projekta bodo Strokovne urice potekale 

do junija 2020.  

Želeli bi predstaviti primera dobre prakse, ki prikazujeta različnost težav, s katerimi se 

srečujemo, ob tem pa način interdisciplinarnega reševanja in končni rezultat dela.  

2.2 Primer 1 – preusmeritev v osnovno šolo s prilagojenim 

programom (OŠPP) 

Marca 2018 nas je obiskala mama dečka, ki je obiskoval 3. razred OŠ. Na naše Strokovne urice 

jo je napotila šolska svetovalna delavka, ker so v strokovnem timu zaznali pri dečku težave na 

področju učenja in nedoseganje minimalnih standardov znanja. Deček je bil na Komisiji za 

usmerjanje opredeljen kot otrok s splošnimi učnimi težavami. Mama je opisala težave z 

branjem in pisanjem, da se deček težje zbere, prihaja iz šole utrujen in ga težko pripravi k delu 

za šolo. Po pogovoru z njim smo se odločili, da bomo izvedli preizkus zaznavno-motoričnih 

sposobnosti in ocenili težave na področju branja in pisanja. Že na začetku testiranja smo opazili 

zelo izrazito motnjo pozornosti in koncentracije z elementi hiperaktivnosti , ki je zelo oteževala 

tako potek testiranja (potrebno je bilo prilagoditi izvajanje preizkusa – v treh delih, 

postopoma), kot tudi dečkovo funkcioniranje. Ni se zmogel za dalj časa usmeriti v naloge, 

zmotili so ga vsi zunanji dejavniki, okolje sva morala popolnoma prilagoditi in umakniti vse 

moteče dejavnike. Ta motnja je že sama po sebi nakazovala na težave pri šolskem delu in 

učenju. Rezultati preizkusa zaznavno-motoričnih sposobnosti otrok (ZMS) so govorili o težavah 

na zaznavno-motoričnem področju, saj je dosegel 75% pravilnih rešitev, kar nam pove, da so 

učne težave pričakovane. Deček je bil med izvajanjem izredno nemiren, potreboval je stalne 

vzpodbude in usmerjanja, velikokrat se je osredotočil na telesne dražljaje, ki so ga motili (npr. 

srbeča koža), pri reševanju je bil izredno hiter in impulziven, potrebno ga je bilo ustavljati, da 

je počakal na konec navodila, med testiranjem se je ustavljal, komentiral stvari, ki niso bile 

povezane s samo nalogo pred njim. Pri načrtovanju izvedbe nalog je bil zelo hiter, ob tem pa 

kljub opozorilom in usmerjanju nenatančen in površen. Kljub razdeljenosti testa na več delov 

(opravljal ga je v treh srečanjih v razmiku enega tedna), je poudarjal, da je utrujen, da ne bi 

delal. A se ta »utrujenost« pojavi le pri delu, ki po strukturi spomni na šolsko situacijo. Pri 

poznejših srečanjih  in delu v senzorni sobi preko gibanja in igre deček kaže motiviranost in 

veselje do dela. Ocenili smo, da ga šolska situacija, v kateri ni uspešen, spravlja v stres in vpliva 



na njegovo splošno počutje in funkcioniranje. Zaznavamo pa tudi težave na področju branja, 

pisanja, izražanja, šibkega besedišča in slabih številskih predstav. Po opravljenem preizkusu 

ZMS smo zanj pripravili program za spodbujanje zaznavno-motoričnih sposobnosti, pri 

katerem smo se osredotočili na dečkova šibka področja ter trening pozornosti in 

koncentracije. Predvidevali pa smo, da kljub dodatnemu delu in vsem prilagoditvam učenec v 

šoli ne bo uspešen. Glede na zaznane težave in splošno funkcioniranje otroka smo se povezali 

z dečkovo razredničarko, šolsko svetovalno delavko in pedagoginjo iz Posvetovalnice Novo 

mesto, ki je ravno tako delala z njim. Z vsemi smo bili v rednem stiku pri izmenjavi mnenj in 

opažanj. Ko smo začeli ugotavljati, da deček kljub vsej podpori in prilagoditvah ni uspešen, 

smo se dogovorili za timski sestanek, na katerega smo povabili tudi njegove starše. Sestanka 

se je udeležila mama, ki se je jasno zavedala situacije in tudi sama poročala o težavah pri delu 

doma, upiranju, agresivnosti, težavah s spominom ipd. Ko smo v timu pretehtali vse možnosti, 

pogledali napredek in se zavedali negativnih posledic, smo se odločili, da se za dečka sproži  

postopek za preusmeritev v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Deček je v 

šolskem letu 2018/19 vključen v 4. razred OŠPP, kjer je zelo uspešen, motiviran in zadovoljen. 

Pri delu je samostojen, zmore brez dodatne pomoči. Težave s pozornostjo in spominom so 

seveda prisotne, a jih deček uspešno premaguje v programu, ki je prilagojen njegovim 

sposobnostim. 

2.3 Primer 2 – oblikovanje izvirnega delovnega projekta pomoči 

(IDPP) 

Mama dečka se je naročila na svetovanje v okviru Strokovnih uric. Oktobra 2018 je z njim prišla 

na srečanje. Za Strokovne urice je izvedela od sodelavke. V uvodnem pogovoru je opisala 

težave, ki jih ima deček v šoli, predvsem na področju branja in pisanja. Povedala je tudi, da ima 

zelo visoko dioptrijo, da jo spremljajo na Očesni kliniki v Ljubljani, a da zaenkrat uspešno 

funkcionira s pomočjo očal. Deček obiskuje 3. razred OŠ. Mama je rekla, da so dečka testirali 

tudi na šoli, vendar ne ve, kako, in da ji rezultati testa niso bili ustrezno pojasnjeni. To pa je bil 

razlog, da je zavrnila individualno in skupinsko pomoč v šoli. Odločili smo se, da z dečkom 

izvedemo diagnostiko na področju branja, kjer mama navaja izrazitejše težave, se jih zaveda 

in išče rešitve zanje. Branje z njim sicer veliko vadijo tudi doma. Deček je bil zelo komunikativen 

in radoveden. Ni imel težav z navezovanjem stikov. Izvedli smo test motenj branja in pisanja, 



nato pa še test Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti (OSBZ-3). Pri branju se je pokazalo 

sledeče: 

-   deček je imel težave pri hitrosti branja, saj pri tihem in glasnem branju ni dosegel kriterijev 

standardov za slovensko populacijo otrok, 

- ritem branja je bil neenakomeren, saj je bral zatikajoče se, s postanki, njegovo branje ni bilo 

dovolj izrazno, saj pogosto ni upošteval ločil, 

- pri branju ni bil natančen, naredil je veliko napak in sicer: pogosto je dodajal in izpuščal 

glasove, jih zamenjeval (predvsem izrazito b-d), pogosto je zamenjal vrstni red glasov, pogosto 

prebral začetek besede in nato ugibal naprej, besede je maličil (povsem napačno prebral), 

- razumevanje prebranega besedila je bilo ustrezno, saj je deček prebrano razumel in pravilno 

odgovarjal na vprašanja, 

- ni kazal visokega interesa za branje, saj je sodil v četrtino učencev z najnižjo motivacijo za 

branje. Tudi sam je ocenil, da ga branje manj zanima kot sošolce. Branje, predvsem glasno, se 

mu je zdelo zelo težavno. 

Težave, ki so se nakazale pri dečku, so opazne, zato se nam je zdelo smiselno, da se povežemo 

s svetovalno delavko šole, ki jo deček obiskuje. Starši so pristali na to. Po pripovedovanju 

mame smo zaznali težave s komunikacijo v šoli. Staršem je šola v preteklosti kot obliko pomoči 

dečku ponudila možnost obiskovanja individualne in skupinske pomoči, a so jo odklonili, ker 

jim v preteklem letu niso pojasnili, zakaj so dečka testirali in kakšni so bili rezultati. Nato smo 

se preko Strokovnih uric povezali z dečkovo šolo in svetovalno delavko. Po pogovoru in opisu 

težav smo se dogovorili za timski sestanek. Nanj je šola poleg svetovalne delavke povabila 

dečkove starše, razredničarko in specialno pedagoginjo s Strokovnih uric. Sestanka se je 

udeležila tako dečkova mama kot vsi povabljeni. Po odkritem pogovoru med mamo in 

svetovalno delavko (tudi predstavitvi informacij o preteklem testiranju) smo se dogovorili in 

predlagali naslednje: 

- za dečka šola pripravi izvirni delovni projekt pomoči (IDPP), v katerem se upoštevajo 

naslednje prilagoditve (glede na dečkovo slabovidnost):  potrebno bi bilo preizkusiti primerne 

podlage (nebleščeče), na katerih bi bilo natisnjeno besedilo za branje; dečku se omogoči 

primerno velik tisk za branje; tabelska slika naj bo dovolj velika; preslikave in povečave naj 

bodo jasne, kontrastne in razločne; sedi naj v bližini učitelja; učenec naj ima možnost začasne 

zatemnitve delovnega prostora oz. primerne osvetlitve delovnega prostora, 



- deček potrebuje trening tekočnosti branja: branje vsak dan, primerno zahtevna besedila, 

vodeno glasno branje, ponavljajoče branje istega besedila – vsaj trikrat zapored, poslušanje 

tekočega branja različnih besedil, različne vaje za branje, 

- potrebno je poiskati načine, da bo za branje še naprej ostal motiviran in vztrajen pri delu. 

Z nastalim IDPP smo uspešno zastavili strategije reševanja dečkovih težav pri branju. Potrebno 

bo redno spremljanje otroka in evalvacija napredka. V sklopu Strokovnih uric smo z dečkom 

začeli izvajati trening branja. Na vsakem srečanju se staršem pojasni in pokaže, kako naj delajo 

z njim. Deček počasi napreduje in je zelo motiviran za branje. 

Za dečkovo funkcioniranje je bilo izredno pomembno sodelovanje razrednika, staršev in vseh 

strokovnih delavcev. Pomembno je bilo, da šola in starši ponovno vzpostavijo stik in pridobijo 

izgubljeno zaupanje. 

 
3 Zaključek  
 

Področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v zadnjih desetletjih doživlja 

spremembe, ki so med največjimi na celotnem področju vzgoje in izobraževanja. Postavili smo 

sistem kontinuiranih programov vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, na 

novo določili identifikacijo teh otrok in sistem prilagoditev ter strokovne pomoči za vse tiste, 

ki se bodo vključevali v redni sistem vzgoje in izobraževanja. Vsi ti OPP imajo posebne potrebe 

in jih je treba upoštevati v procesu vzgoje in izobraževanja. Vsem je treba prilagoditi prostor, 

organizacijo in način izvajanja vzgoje in izobraževanja, prilagoditi sistem preverjanja ter 

ocenjevanja znanja (Opara, 2011).  

V vseh prilagoditvah in zahtevah sodobne vzgoje in izobraževanja obstajajo pasti, v katere se 

lahko ujamejo tako otroci s posebnimi potrebami in njihovi starši kot tudi strokovni delavci. 

Da se pastem izognemo, nam zagotavljajo ustrezna strokovna znanja. Zagotovo je cilj vsakega 

strokovnjaka slediti znanjem in ugotovitvam svoje stroke. Zato je zelo pomembno, da vsak 

gleda na otroka iz svojega zornega kota, s svojimi znanji in ugotovitvami. Tako se zagotovo 

pridobi celostna slika, ki vodi v celostno obravnavo. 

V sklopu Centra za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi 

potrebami in njihovim družinam in naše dejavnosti Strokovne urice dosegamo zastavljene cilje. 

Ob predstavljenih primerih iz prakse smo želeli prikazati pomen timskega dela in sodelovanja 

vseh vključenih. Ob tem nudimo podporo, svetujemo in skušamo delovati povezovalno na 



vseh nivojih odnosov. Ob našem delu doživljamo potrditve naših predvidevanj in analiz. Cilji, 

ki smo si jih zastavili, nas usmerjajo pri vsakodnevnem odločanju in delovanju v dobro otrok s 

posebnimi potrebami. Zadovoljstvo uporabnikov pa nam daje pozitivne povratne informacije 

in zavedanje, da hodimo po pravi poti. 

Glede na konstantno rast števila obiskov in uporabnikov ter ob tem zaznane potrebe po 

tovrstni storitvi, bi bilo smiselno s to dejavnostjo nadaljevati tudi po juniju 2020, a bo takrat 

potrebno zagotoviti drug vir financiranja.  
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