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POVZETEK
V magistrskem delu smo predstavili srednješolsko izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami (v nadaljevanju OPP) v Sloveniji in na Škotskem. Ker se v slovenskem strokovnem
in medijskem prostoru večinoma ukvarjajo z OPP v osnovnošolskem izobraževanju, je bil
naš izziv raziskovanje področja srednješolskega izobraževanja.
Na podlagi literature domačih avtorjev, podatkov s pristojnega ministrstva in javnih
zavodov, smo z opisnimi dejstvi ter numeričnimi podatki skušali prikazati čim bolj celovito
sliko obravnavanega področja. Pri proučevanju Škotske smo ob pomoči znanstvenih
člankov, internetnih virov in objav škotske vlade dobili ključne podatke za ta segment
magistrskega dela.
Na podlagi proučenega lahko povzamemo, da se v Sloveniji število OPP na področju
srednješolskega izobraževanja povečuje. Med temi otroki jih ima največ primanjkljaje na
posameznih področjih učenja, realizacija dodatne strokovne pomoči pa je nizka. Pri
zaključevanju srednješolskega izobraževanja se kandidatom s posebnimi potrebami
največkrat prilagodi način preverjanja znanja. Pri financiranju programov srednjega šolstva
se skupni znesek višine sredstev z leti povečuje. Finančna sredstva, namenjena za
srednješolsko izobraževanje OPP v Sloveniji, niso primerljiva s Škotsko, saj ta temu namenja
bistveno več sredstev. Škotski srednješolski izobraževalni sistem je naravnan v korist
celotnega razreda in ni usmerjen zgolj v pravice posameznega OPP.
Zaključimo lahko, da v slovenski šolski prostor ne moremo prenesti vseh dobrih elementov
tujega sistema, lahko pa za razvoj aktivnih državljanov v družbi OPP usposobimo za
opravljanje poklica, za katerega se izobražujejo, in razmislimo o izboljšavi izobraževalnega
procesa ter odpravi pomanjkljivosti pri prilagoditvah in oblikah dela.

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, srednješolsko izobraževanje, Slovenija,
kandidati s posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč, financiranje, Škotska.
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ABSTRACT
THE ANALYSIS OF UPPER SECONDARY EDUCATION FOR CHILDREN WITH
SPECIAL NEEDS IN SLOVENIA AND SCOTLAND
The master thesis presents secondary level education of children with special needs in
Slovenia and in Scotland. Since Slovenian professionals and the media generally deal with
the primary education of special needs children, we set out to explore the area of
secondary education.
Based on Slovenian scientific literature and data obtained from the competent ministry and
other public institutions, we provided descriptive facts and numerical data to give a
comprehensive overview of the topic in question. While exploring the situation in Scotland,
scientific articles, internet resources and information from the Scottish government were
used to obtain data that was essential for this part of the master thesis.
On the basis of what we have gathered, we can summarize that the number of special
needs children included in the secondary level of education in Slovenia is increasing. Most
of these children have deficits in particular learning areas, while the implementation of
additional professional assistance is poor. When completing secondary education,
examination methods are usually adapted to the candidates with special needs. With
regard to financing secondary education programmes, the total amount of funding has
been increasing over the years. The funds intended for secondary education of special
needs children in Slovenia cannot be compared to those in Scotland, where the amount is
substantially higher. The Scottish secondary education system is oriented towards the
benefit of the entire class and is not solely geared towards the rights of one particular
special needs child.
We can conclude that not all positive elements of the foreign system can be transferred to
the Slovenian school space. However, we can train special needs children to pursue
professions for which they are being educated in order to develop active citizenship.
Furthermore, we can consider improving the educational system and eliminating the
shortcomings related to adjustments and forms of work.

Keywords: children with special needs, secondary education, Slovenia, candidates with
special needs, additional professional assistance, funding, Scotland.
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1

UVOD

Osebe s posebnimi potrebami predstavljajo v naši družbi eno najranljivejših skupin. Vzgoja
in izobraževanje teh oseb je posebej občutljivo področje, saj se zaradi različnih dejavnikov
spopadajo z raznovrstnimi ovirami na poti izpolnjevanja svojih izobraževalnih obveznosti.
Vsaka sodobna družba stremi k oblikovanju družbe znanja, ki predstavlja ključni dejavnik za
njen napredek in delovanje. Zato ni naključje, da je pravica do izobrazbe opredeljena kot
temeljna človekova pravica, ki uresničuje cilje izobraževanja posameznika. V
srednješolskem izobraževanju (v nadaljevanju SŠ-izobraževanja) to pomeni pridobitev
izobrazbe oziroma poklica, ki posamezniku omogoča bodisi nadaljnje izobraževanje bodisi
mu odpira poti za čim boljše možnosti na trgu dela.
Mehanizmi inkluzivnega izobraževanja diktirajo drugačno organizacijsko strukturo rednih
šol in premišljeno novejšo vlogo tako specializiranih šol kot tudi zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Dejstvo je, da je sistem
izobraževanja pod pritiskom vseh aktivno in pasivno sodelujočih, ki si v prihodnosti želijo
takšen izobraževalni sistem, ki ne bi zagotavljal le večje vključenosti OPP, temveč bi
omogočal več socialnih veščin in napredka vseh otrok (Globačnik, 2014, str. 121). V šolskih
učilnicah predstavlja učiteljem največ izzivov precejšnja raznolikost otrok glede na njihove
sposobnosti, posamezne primanjkljaje ali nadarjenosti, socialna razpršenost otrok ter
kulturna pestrost. Zato je relevantna vloga učitelja, ki mora imeti dovolj znanja, spretnosti,
energije in empatije, da vso to barvitost otrok vključuje v procesu načrtovanja kot tudi
izvedbe pouka in drugega dela na šoli (Žist, 2018).
Za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP je v slovenskem izobraževalnem
sistemu uzakonjena dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP), pri kateri je treba
upoštevati individualne potrebe posameznega OPP. Za te otroke je zelo pomembno tudi
razvijanje ustreznih oblik za njihovo uspešno vključevanje v družbo.
V magistrskem delu so predstavljeni srednješolsko izobraževanje v Sloveniji in formalni
vidiki inkluzije OPP v srednješolskem izobraževanju. Glavnina strokovnih in medijskih
razprav je namenjena učencem s posebnimi potrebami, torej njihovemu obveznemu,
osnovnošolskemu izobraževanju. Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji ni obvezno,
vendar se prav tako financira iz proračunskih sredstev, zato menimo, da mora država
intenzivneje nadzorovati in spremljati tudi proces srednješolskega izobraževanja OPP. Za
primerjavo smo preučili škotski izobraževalni sistem, s poudarkom na srednješolskem
izobraževanju oziroma srednješolskemu izobraževanju OPP.
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Namen magistrskega dela je bil raziskati srednješolsko izobraževanje v Sloveniji in
podrobneje proučiti srednješolsko izobraževanje OPP v Sloveniji in na Škotskem. Glavni cilj
pričujočega dela je bil prikazati in predstaviti trenutno stanje srednješolskega izobraževanja
OPP obeh dežel ter opredeliti bistvene podobnosti in razlike med slovenskim in škotskim
srednješolskim sistemom izobraževanja s poudarkom na PP.
V okviru magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze:
H1: Največ otrok s posebnimi potrebami v srednješolskem izobraževanju ima primanjkljaje
na posameznih področjih učenja.
H2: Skupni znesek višine sredstev, namenjenih za izvajanje programov srednjega šolstva v
Sloveniji, se z leti povečuje.
H3: Število otrok s posebnimi potrebami v srednješolskem izobraževanju z leti narašča.
H4: Realizacija dodatne strokovne pomoči v srednješolskem izobraževanju otrok s
posebnimi potrebami je nizka.
H5: Pri opravljanju mature je za kandidate s posebnimi potrebami najpogostejši način
prilagoditve ocenjevanje.
H6: Financiranje začasnih spremljevalcev je po veljavni zakonodaji neustrezno.
H7: Škotski srednješolski izobraževalni sistem je naravnan v korist celotnega razreda in ni
usmerjen zgolj v pravice posameznega otroka s posebnimi potrebami.
H8: Finančna sredstva, namenjena za srednješolsko izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami na Škotskem, so primerljiva s Slovenijo.
Metode, ki smo jih uporabili pri pisanju magistrskega dela, so metoda deskripcije, ki smo jo
uporabili pri opisovanju ureditve sistema srednješolskega izobraževanja OPP v Sloveniji in
srednješolskega izobraževanja na splošno; komparativna metoda, ki nam je pomagala
prikazati podobnosti oziroma razlike s sistemom srednješolskega izobraževanja OPP na
Škotskem; metoda analize primarnih virov, s katero smo pregledali uradne dokumente,
izdane za izbrano področje; analiza sekundarnih virov, kjer smo uporabili že obstoječe
relevantne tuje in slovenske publikacije, znanstvene in časopisne članke, zbornike in
internetne vire; ter metodo dedukcije in sinteze, ki smo jo uporabili v delu, kjer smo
analizirali, razvrščali in primerjali pridobljene podatke.
Vsebina magistrskega dela poleg uvoda, sklepov in predlogov ter zaključka, obsega še štiri
ključna poglavja.
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V prvem, uvodnem poglavju, smo opredelili problem in predmet raziskovanja, namen in cilj
magistrskega dela, navedli postavljene hipoteze in uporabljene metode.
Ker je bila osrednja tematika pričujočega dela proučitev in predstavitev srednješolskega
izobraževanja OPP v Sloveniji in na Škotskem, smo drugo poglavje oblikovali kot uvod v
osrednjo tematiko. Poleg zgodovinskih dejstev izobraževanja teh otrok v Sloveniji, smo
navedli načela in cilje izobraževanja OPP. V nadaljevanju poglavja smo opredeli različna
pojmovanja OPP, ki nakazujejo na terminološko pestrost, ki lahko prispeva k precejšnji
nejasnosti. Navedli smo zakonsko ureditev, podrobneje predstavili vse skupine OPP,
poglavje pa zaključili s pomenom procesa inkluzije v izobraževanju.
V tretjem poglavju smo opredelili srednješolsko izobraževanje v Sloveniji, predstavili
srednješolske izobraževalne programe ter vpis v srednje šole, omenili vajeništvo, opisali in
predstavili podatke pri vseh treh oblikah zaključka srednješolskega izobraževanje ter
definirali financiranje te stopnje izobraževanja.
V četrtem, osrednjem poglavju, smo se osredotočili na srednješolsko izobraževanje OPP.
Tu smo poleg splošnih navedb predstavili srednješolske programe za OPP, izpostavili
ključne značilnosti pri vpisu, opredelili postopek usmerjanja ter DSP, definirali prilagojene
prevoze, zaključek srednješolskega izobraževanje ter financiranje tako rednih šol kot tudi
zavodov. Kot v predhodnem poglavju smo tudi v tem vsa navedena dejstva podkrepili in
obogatili z bogatim izborom podatkov, da bi čim slikoviteje prikazali obravnavano temo.
Peto poglavje smo v celoti namenili Škotski, njeni predstavitvi, definiranju srednješolskega
izobraževanja z najbolj relevantnimi podrobnostmi, pri čemer smo zaradi kontinuitete in
boljše celovite podobe namesto sekundarnega izobraževanja uporabljali izraz
srednješolsko izobraževanje. Zaključek te točke predstavlja predstavitev srednješolskega
izobraževanja OPP. V tem poglavju smo te otroke pojmovali tako, kot jih označujejo na
Škotskem, torej otroke z additional support needs (v nadaljevanju otroke z ASN). Tudi v tem
poglavju smo skušali pridobiti in prikazati čim več bistvenih ter aktualnih podatkov
obravnavane tematike.
V šestem poglavju smo potrdili ali zavrgli na začetku zastavljene hipoteze, podali svoj
prispevek k stroki ter znanosti obravnavanega področja ter navedli predloge izboljšav.
Sedmo poglavje smo namenili zaključku magistrskega dela, kjer smo podali svoje zaključne
misli in sklepe.
Na koncu magistrskega dela smo zapisali uporabljeno literaturo in vire.
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IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Znanje postaja v sodobnem svetu ključno za blaginjo države, posameznika in posamezne
družbe. Družba znanja predstavlja družbo, v kateri je znanje ključni dejavnik njenega
razvoja in delovanja. V taki družbi znanje ni le temeljna civilizacijska pridobitev, ki je
bistvena z vidika kulture in celovitega razvoja posameznika. Ena od bistvenih nalog
izobraževalnih zavodov je, da da pri otrocih sistematično razvijajo zavest o pomembnosti
znanja. Tako mora potekati tudi proces inkluzije in delo z OPP, in sicer tako, da te otroke
vodijo v pridobivanje spretnosti in k čim večji samostojnosti (Krek & Metljak, 2011, str. 18,
29).
Izobraževanje predstavlja načrtno razvijanje sposobnosti, ki vključuje seznanjanje z dosežki
različnih področij človekove dejavnosti (SSKJ, 2019a). Pravica do izobrazbe je temeljna
pravica na področju izobraževanja. V mednarodnih dokumentih je opredeljena kot
temeljna človekova pravica. Mednarodni dokumenti, ki natančneje opredeljujejo pravico
do izobrazbe, so (Rutar, 2010, str. 47–48):
- Konvencija ZN o otrokovih pravicah (23. in 28. člen),
- Svetovni akcijski program ZN za prizadete ljudi – pravica do enakih možnosti (120.
člen),
- Svetovna deklaracija »Vzgoja za vse« (35. člen),
- Standardi ZN – uvod (26. člen),
- Razvojni program OZN (UNDP) – Medregionalni program za prizadete ljudi,
- Salamanška izjava (UNESCO 1994),
- Svetovni vrh za socialni razvoj (1995),
- Resolucija o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov v splošne vzgojnoizobraževalne sisteme (1990),
- Vzpodbujevalni program Komisije EU.
Vse članice EU naj bi sledile politiki, ki zagotavlja nediskriminatoren pristop k obstoječim
izobraževalnim institucijam, zlasti ko gre za pravico do izobrazbe invalidov oziroma OPP;
pravico do enakih možnosti; vključevalni vidik – dostop do vzgoje v integrativni obliki;
načelo vzgoje in izobraževanja brez izključevanja ter dostop do redne šole, kjer OPP dobijo
pedagoško pomoč glede na njihove potrebe (Rutar, 2010, str. 47–48).
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96,
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) v 2. členu
opredeljuje 16 ciljev sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.
Načela vzgoje in izobraževanja v RS po Beli knjigi (2011, str. 13–15) so:
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Človekove pravice in dolžnosti. Človekove pravice so vselej obenem tudi dolžnosti,
saj so med seboj povezane. Pravice veljajo, če so spoštovane in uresničene.
Spoštovanje pravic do nediskriminatornosti nalaga dolžnost nediskriminiranja otrok
iz kulturno in socialno manj spodbudnih okolij, priseljencev, razlik med spoloma in
oseb s posebnimi potrebami.
Avtonomija, ki vključuje strokovno avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih
delavcev ter avtonomijo institucij. Avtonomija vzgojno-izobraževalnih zavodov
spodbuja spremljanje in zagotavljanje kakovosti šolskega dela.
Pravičnost, ki jo v izobraževanju pogosto razumemo kot enakost izobraževalnih
možnosti. V sodobnih družbah to pomeni, da imajo vsi državljani enake možnosti za
uspeh v življenju. Na področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami to pomeni
inkluzijo OPP v primerih, ko je to zanje koristneje, kot če bi se ti otroci šolali v
posebnih šolah.
Kakovost. Z vidika posameznika v procesu vzgoje in izobraževanja velja izpostaviti
njegovo pravico do kakovostne izvedbe tega procesa, vključno z vzgojo, ki mu
zagotavlja možnost pridobiti kakovostno znanje in izobrazbo. Kakovosten šolski
sistem mora pri izvajanju dejavnosti in pri odnosu do otrok upoštevati tudi njihove
potrebe po varnosti, sprejetosti, samospoštovanju itd. Temeljni gradniki kakovosti
so zajeti v ciljih vzgoje in izobraževanja.

Prvo sled vzgoje in izobraževanja OPP na slovenskih tleh je bilo zaznati že skoraj pred več
kot 180 leti. V Gorici je leta 1840 nastala prva specializirana šola za gluhe in naglušne
otroke. S sprejetjem Splošnega zakona o šolstvu, leta 1958, je bilo določeno, da imajo vsi
državljani enake pravice do vzgoje in šolanja (Krek & Metljak, 2011, str. 277).
Leta 1975 je bilo v sistem posebnega šolstva oziroma vzporedni sistem vzgoje in
izobraževanja, ki je nastal po drugi svetovni vojni, vključenih med 5 in 8 % otrok. Po tem
letu so se znotraj tega sistema pojavljale nove ideje, dvomi in zahteve, ki so se formalno
začele leta 1995 z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, nadaljevale pa s spremembo celotne
zakonodaje. Takrat je bil v Sloveniji sprejet pojem OPP. Zakonodaja se je zaradi nejasnih
strokovnih odgovorov sprejemala počasi, npr. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP) je
bil sprejet šele leta 2000. Po obdobju številnih sprememb in spoznanj, kaj pravzaprav
hočemo in kako to realizirati, je leta 2010 nastala Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami v Sloveniji (v nadaljevanju Analiza) (Opara idr., 2010, str. 1–3).
Vzgoja in izobraževanje OPP temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno
področje vzgoje in izobraževanja, in na 12 ciljih in načelih, ki jih določa 4. člen ZUOPP-1:
- zagotavljanje največje koristi otroka,
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celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in
oblike pomoči,
individualiziranega pristopa,
interdisciplinarnosti,
ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega
razvoja,
čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in
izobraževanja,
vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,
organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega
otroka.

2.1 OPREDELITEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Uvodoma želimo opredeliti pojem OPP, kot ga opredeljuje veljavni ZUOPP-1.
Slika 1: Pojem OPP po ZUOPP-1

Vir: (1. člen ZUOPP-1)

Številni poznavalci področja pri svojem strokovnem delu navajajo različne termine,
povezane z osebami s posebnimi potrebami. Opazimo lahko, da zaradi različnih sistemskih
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identifikacij in kvalifikacij OPP ni mogoče delati primerjav o razširjenosti med državami zgolj
na podlagi številk, potrebne so tudi interpretacije oziroma komentarji.
Univerzalen termin OPP ali otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami se je
uradno pojavil leta 1980 v Veliki Britaniji, od koder se je hitro razširil po celem svetu. Nov
termin prinese tudi nov kriterij, ki ni več motnja, ampak vprašanje, kako pomagati OPP, da
bodo vključeni in uspešni. Poimenovanja OPP niso sprejeli v ZDA, kjer so zadržali svoje
poimenovanje »posameznik z motnjami«. V Sloveniji je bil pojem OPP uveden z Belo knjigo
o vzgoji in izobraževanju, leta 1995, v nadaljevanju pa tudi s šolsko zakonodajo (Opara,
2015, str. 18, 21, 22).
Kot navaja Opara (2005, str. 7–9), so z globalizacijo oziroma povezovanjem nastale nove,
sodobne vrednote, ki so pomembne za oblikovanje drugačnega sveta in položaja človeka,
kjer so v ospredju njegove temeljne pravice. Mednje spada tudi pravica biti drugačen, biti
drugačen hkrati pomeni biti človek s posebnimi potrebami. Skozi čas so se opuščale
opredelitve oziroma pojmovanja, ki so osebe s posebnimi potrebami stigmatizirale,
nadomestile so jih opredelitve, ki govorijo o tem, kaj taka oseba zmore in potrebuje. Ko
govorimo o OPP, ki si v procesu izobraževanja tako kot drugi otroci prizadevajo dosegati
znanja, torej v ospredju niso več njihove motnje in nezmožnosti, temveč prilagoditve in
pomoč, ki jo potrebujejo.
Zakaj so OPP posebni? »Posebni« so tisti otroci oziroma skupine otrok, ki se razlikujejo od
dominantnih (večinskih) skupin. Problem nastane, ker pojma dominantnosti ni mogoče
pojasniti, zato ostajajo nepojasnjene in nedoločene tudi meje med večinskimi otroki in OPP
(Resman, 2001, v Cankar & Pinterič, 2014, str. 10).
Osebe s posebnimi potrebami so po Skalarju (1999, str. 122) osebe, ki imajo težave pri
zaznavanju, razumevanju, odzivanju na dražljaje, sproščanju, komuniciranju s socialnim
okoljem. Vse te težave imajo zaradi svojih fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih okvar ali
primanjkljajev.
Opara (2015, str. 44) OPP razume kot različne in ne več kot drugačne, kot so bili
poimenovani v preteklosti. Ti otroci so mnogo bolj podobni drugim vrstnikom, kot so od
njih različni.
Po uvedbi pojma OPP je v Sloveniji leta 1996 nov Zakon o vrtcih določal, kdo v vrtcih
potrebuje prilagoditve in/ali DSP. Takih otrok je bilo nekaj odstotkov. Ker se narava
izobraževanja razlikuje od predšolske vzgoje, je bilo treba za potrebe izobraževanja določiti
nove kriterije. Tako je bilo leta 1996 v Zakonu o osnovnih šolah določeno, kdo so OPP v
sistemu izobraževanja. Takih otrok je bilo približno 25 %. Omenjeni zakon je zajel široko
skupin otrok, od tistih, ki so potrebovali manjše prilagoditve in/ali DSP, do tistih, ki so
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potrebovali velike prilagoditve in/ali DSP. Za slednje je bil leta 2000 sprejet ZOUPP, ki je
zajemal osem skupin OPP. Veljal je le za OPP, ki se usmerjajo, tako med njimi ni bilo otrok
z učnimi težavami in posebej nadarjenih. Leta 2011 Zakon o osnovni šoli iz skupine OPP
izvzame ti dve skupini otrok, šole pa zadolži, da jim prilagodi oblike dela, omogoči vključitev
v dopolnilni pouk in druge oblike pomoči. Istega leta ZUOPP-1 v skupino OPP doda otroke
z okvaro vidne funkcije in otroke z avtističnimi motnjami, ki sta se usmerjali že po zakonu iz
leta 2000 (Opara, 2015, str.19, 20).
Določba ZUOPP-1 torej opredeljuje, da so OPP 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 posameznem področju učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Vsi ti otroci potrebujejo v svojem procesu vzgoje in
izobraževanja prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe
vzgoje in izobraževanja (2. člen ZUOPP-1). Podrobnejši opis navedenih skupin OPP sledi v
nadaljevanju magistrskega dela.

2.2 ZAKONSKA UREDITEV
POTREBAMI

IZOBRAŽEVANJA

OTROK

S

POSEBNIMI

Vzgoja in izobraževanje OPP se v Sloveniji izvaja v skladu z ZUOPP-1, njegovimi
podzakonskimi akti ter področnimi predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega
srednjega izobraževanja. Podzakonski akti ZUOPP-1 so:
- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 88/13),
- Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami (Uradni list RS, št. 88/13),
- Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
(Uradni list RS, št. 22/16),
- Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list
RS, št. 82/14),
- Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami,
- drugi pravilniki o normativih, izobrazbi strokovnih delavcev …
Rutar (2010, str. 48–50) navaja, da je Slovenija kot osnovo pri pravni ureditvi področja
izobraževanja OPP uporabila že oblikovana mednarodna izhodišča. Določbe Ustave RS
(URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04
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– UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), vezane na izobraževanje OPP, so:
- 14. člen določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine;
- 52. člen določa pravice invalidov. Z določbo drugega odstavka tega člena, ki določa,
da imajo otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter druge huje prizadete
osebe pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi,
Ustava RS sledi zahtevam in opredelitvam pomembnih mednarodnih dokumentov.
Bistvo te določbe ni zgolj v vlogi države, da zagotovi čim večjo vključitev OPP v redno
šolstvo, temveč tudi, da se OPP ob koncu izobraževanja zagotovi še zadnja znanja
za čim boljšo vključitev v poklicno oziroma odraslo življenje;
- 57. člen, ki govori o izobrazbi in šolanju.

2.3 SKUPINE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Da bi lahko OPP optimizirali svoje učne dosežke, potrebujejo prilagoditve v vzgojnoizobraževalnem procesu (Žagar, 2012, str. 9).
Bratož (2004, str. 12) opozarja, da so v slovenskih zakonskih in drugih dokumentih
opredeljene le motnje, ovire in primanjkljaji. Primerneje bi bilo, če bi govorili o posebnih
vzgojno-izobraževalnih potrebah, saj lahko učinkovito učno in drugo pomoč organiziramo
le na osnovi poznavanja posebnih potreb otrok.
V Sloveniji se je zakonodajalec odločil za opredelitev primanjkljajev, ovir in motenj po
medicinskem modelu, ki je oprt na motnjo in izvor motnje, ter je opisan z medicinsko
diagnozo. Ta model določa, česa otrok zaradi motnje v izobraževalnem in socialnem smislu
ne zmore. Z uvedbo individualiziranega programa (v nadaljevanju IP), ki opredeljuje
potrebe otroka, prilagoditve šolskega okolja in cilje, ki so prilagojeni otrokovi ravni znanja
in funkcioniranja, uravnoteži s socialnim modelom. Ta model se osredotoča na potrebe
otroka, kaj je treba storiti za čim večji razvoj OPP (Krek & Metljak, 2011, str. 281, 324).
Leta 2015 je direktor Zavoda RS za šolstvo v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost
in šport sprejel nove Kriterije za opredelitev primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP (v
nadaljevanju Kriteriji). V okviru posameznih skupin so natančno razloženi vzroki in oblike
njihovih težav oziroma motenj, njihove značilnosti, diagnosticiranje, učne težave,
izobraževanje in pomoč tem otrokom.
V naslednjih podpoglavjih bomo na kratko opredelili posamezne skupine teh otrok.
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2.3.1

Otroci z motnjami v duševnem razvoju

Po Kriterijih (2015, str. 6–7) imajo ti otroci nevrološko pogojeno razvojno motnjo, ki se kaže
v bistveno nižjih intelektualnih sposobnostih in v odstopanjih prilagoditvenih spretnosti.
Motnja se lahko pojavi skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Glede na stopnjo razlikujemo
štiri podskupine motenj v duševnem razvoju, in sicer otroke z lažjo motnjo v duševnem
razvoju, otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju, otroke s težjo motnjo v duševnem
razvoju in otroke s težko motnjo v duševnem razvoju.
Izraz otroci z motnjami v duševnem razvoju uporabljata tako slovenska šolska zakonodaja
kot tudi slovenska defektološka stroka. Žagar (2012, str. 11, 19) meni, da ta izraz ni
ustrezen, zato uporablja psihološki izraz mentalna retardacija (angleško »mental
retardation«) oziroma zaostanek v duševnem razvoju. Neustreznost izraza otroci z
motnjami v duševnem razvoju podkrepi z besedami, da mentalna retardacija ni motnja, ki
jo lahko pozdravimo, temveč stanje, ki je trajno in se bistveno ne spreminja. Pri manjši
retardaciji je v izobraževalnem procesu večji poudarek na usvajanju znanja in spretnosti,
pri večji retardaciji pa je poudarek na samopomoči, komunikaciji in govornih spretnosti.
Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo resnejše primanjkljaje v delovanju, ki so
nastali pred 18. letom starosti (Kesić Dimic, 2010, str. 11).

2.3.2

Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije

V to skupino spadajo otroci, ki imajo zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro
vidne funkcije. Ostrina vida pri slepih otrocih je manj kot 5 %, vidno polje je zoženo na 10
stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Razlikujemo slepe otroke z
ostankom vida, z minimalnim ostankom vida in popolnoma slepe otroke. Ostrina vida pri
slabovidnih otrocih je od 5 do 30 %, vidno polje je zoženo v vseh meridianih nad 10 do
vključno 20 stopinj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Razlikujemo zmerno in
težko slabovidne otroke. Pri otrocih z okvaro vidne funkcije so okvare izražene kot posledica
obolenja in/ali delovanja osrednjega živčevja. Okvare so prisotne pri eno- ali obojestranski
delno ali v celoti ohranjeni ostrini vida oziroma vidnem polju. Zmerno slabovidni otroci in
otroci z okvaro vidne funkcije potrebujejo začasnega spremljevalca/pomočnika, težko
slabovidni otroci pa vedno potrebujejo spremljevalca/pomočnika (Kriteriji, 2015, str. 8–10).
Žagar (2012, str. 125) navaja, da slepi in slabovidni otroci spadajo med otroke s prizadetim
vidom. Ta se določa na podlagi ugotavljanja ostanka ostrine vida v primerjavi s popolnim
vidom v razdalji šestih metrov, upošteva se tudi širina vidnega polja okrog fiksacijske točke.
Človek naj bi z vidom dojel približno 80 % vseh informacij. Prizadetost tega lahko močno
omeji otrokove informacije in izkušnje v vzgojno-izobraževalnem procesu, kjer so
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informacije posredovane večinoma vidno (Žagar, 2012, v Hallahan in Kuffman, 1991, str.
132).
Brvar (2010, str. 8), ki govori iz lastnih izkušenj, pravi, da je učenje slepih in slabovidnih
otrok izziv, saj od učitelja zahteva polno angažiranost in inovativni pristop. Uspešno
izobraževanje je slepim priboril Louis Braille, ki je izumil pisavo za slepe, pri nas imenovano
brajica.
Ker lahko izguba vida onemogoči izvedbo posameznih nalog, otežuje pridobivanje
informacij in socialnih izkušenj, potrebujejo otroci z izgubo vida v primerjavi z njihovimi
videčimi vrstniki sedemkrat več časa za usvojitev nove snovi (Kesić Dimic, 2010, str. 15).

2.3.3

Gluhi in naglušni otroci

Gluhi otroci imajo povprečno izgubo sluha na govornem področju na frekvencah več kot
110 decibelov, naglušni pa na frekvencah 500, 1000, 2000 in 400 Hz manj kot 110 decibelov.
V populaciji gluhih in naglušnih otrok lahko opazimo velike individualne razlike. Izguba sluha
vpliva na izobraževanje, sporazumevanje, socializacijo in druga področja v otrokovem
življenju. Med gluhe otroke spadajo otroci z najtežjo izgubo sluha in otroci s popolno izgubo
sluha. Med naglušne otroke pa uvrščamo otroke z lažjo izgubo sluha, otroke z zmerno
izgubo sluha in otroke s težko izgubo sluha (Kriteriji, 2015, str. 11–14).
Enota za merjenje glasnosti ali moči zvoka je decibel (SSKJ, 2019b). Oseba z normalnim
sluhom zazna najšibkejši zvok pri nič decibelih. Gluhi in naglušni otroci so slušno prizadeti,
pri čemer gluha oseba ne sliši zvokov in glasov iz okolja, naglušna pa jih zazna le delno
(Žagar, 2012, str. 117). V procesu izobraževanja je največja težava slušno prizadetih otrok
komunikacija. Tako se je v začetku 90. let prejšnjega stoletja v izobraževanju gluhih pojavila
nova filozofija – bilingvizem ali dvojezičnost. Ta gluhim otrokom kot prvi jezik priznava
izvorni znakovni jezik, kot drugi jezik pa nacionalni jezik s poudarkom na pisani besedi.
Ker je gluhota nevidna, jo lahko ljudje napačno razumemo ali celo prezremo in ne
razumemo izzivov, s katerimi se dnevno srečujejo gluhi in naglušni (Kesić Dimic, 2010, str.
18).

2.3.4

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

V Kriterijih (2015, str. 15–18) je navedeno, da gre za skupino otrok, ki imajo v svojem
življenju manjšo zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe
govora, jezika in komunikacije. Bistveno je, da se ugotovi, da v vzgojno-izobraževalnem
procesu govorno-jezikovne motnje pomembno vplivajo na otrokove potrebe, njegovo
delovanje in uspešnost. Lahko se pojavljajo samostojno, lahko so posledica drugih motenj
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ali pa gre za pridružene motnje, ki se pojavljajo skupaj z drugimi motnjami. Razlikujemo
otroke z lažjimi, zmernimi, težjimi in težkimi govorno-jezikovnimi motnjami.
Če govor osebe, s katero se pogovarjamo, vzbudi našo pozornost, če govorca težje
razumemo ali je pogovor z njim otežen, govorimo o govorno-jezikovnih motnjah (Kesić
Dimic, 2010, str. 15).
Komunikacijske motnje vključujejo govorne motnje, ki so povezane s težavami pri fizični
reprodukciji govora, in jezikovne motnje, ki vključujejo težave pri razumevanju in/ali
uporabi govora, pisanja in/ali drugega simbolnega sistema (Žagar, 2012, v Hallahan in
Kuffman, 1991, str. 109). Razlike med obema vrstama motenj so očitne. Govorne motnje
vključujejo prizadetost glasu, artikulacije in/ali fluence. Jezikovne motnje izvirajo zlasti iz
slušne prizadetosti, mentalne retardacije in učne nezmožnosti. V šoli lahko učitelj tem
otrokom pomaga z zagotavljanjem primernih govornih in jezikovnih modelov za imitacijo
in s spodbujanjem ustrezne uporabe njihovih komunikacijskih spretnosti (Žagar, 2012, str.
111–116).
Žerovnik (2004, str. 128) pravi, da imajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami motnje tako
pri ustvarjanju kot pri razumevanju in govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha.

2.3.5

Gibalno ovirani otroci

Gibalno ovirani otroci imajo zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar gibalnega aparata,
centralnega ali perifernega živčevja, težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju.
Razlikujemo otroke z lažjo gibalno oviranostjo, otroke z zmerno gibalno oviranostjo, otroke
s težjo gibalno oviranostjo in otroke s težko gibalno oviranostjo (Kriteriji, 2015, str. 19–20).
V to skupino uvrščamo otroke, ki jih pestijo različne telesne motnje in okvare, zaradi katerih
imajo težave pri hoji, uporabi rok in drugih gibalnih dejavnostih, ki jih opravljamo
vsakodnevno (Kesić Dimic, 2010, str. 25). Opara (2005, str. 53) navaja, da se gibalna
oviranost odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj.
V to skupino spadajo otroci z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju. Motnje, ki jih imajo
ti otroci, so lahko prirojene, lahko so posledica bolezni, lahko pa nastanejo zaradi poškodb
pri nesrečah. Lahko so manjše motorične ali povzročajo polno ohromitev otrok (Žagar,
2012, v Hallahan in Kuffman, 1991, str. 137). Tudi ti otroci potrebuje pomoč v vzgojnoizobraževalnem procesu, ki je prilagojena njihovim telesnim nezmožnostim in drugim
motnjam.
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2.3.6

Dolgotrajno bolni otroci

Kriteriji (2015, str. 21–22) navajajo, da je dolgotrajno bolan tisti otrok, ki mu zdravnik
specialist določenega področja postavi diagnozo. Običajno bolezen ne izzveni v najmanj
treh mesecih, v določenem obdobju lahko miruje, lahko pa se otrokovo zdravstveno stanje
ponovno poslabša. Ko se ugotovi, da bolezen, zdravljenje ali morebitne posledice obojega
pomembno vplivajo na otroka v vzgojno-izobraževalnem procesu oziroma na njegovo
uspešnost in učinkovitost, potrebuje tak otrok usmeritev. Otrok z dolgotrajno boleznijo, ki
potrebuje fizično pomoč oziroma ima posebne zdravstvene potrebe, ki jih sam ne zmore
zadovoljiti oziroma v izjemnih primerih o katerih presoja in utemeljuje zdravnik, dobi
začasnega spremljevalca.
Skupina teh otrok se je izoblikovala zaradi porasta različnih kroničnih bolezni, ki otroke
pestijo dlje, lahko tudi vse življenje (Opara, 2005, str. 55). Zaradi svojega zdravstvenega
stanja so ti otroci dalj časa doma ali večkrat hospitalizirani (Žagar, 2012, str. 148).

2.3.7

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so najpogostejša skupina otrok, ki se
usmerjajo, zato so različne stroke in strokovnjaki tej skupini že v preteklosti namenjali
veliko pozornosti.
Gre za otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se pojavljajo izrazite težave
pri branju (disleksija), pisanju (disortografija), pravopisu (npr. disgrafija) in/ali računanju
(specifične aritmetične učne težave in diskalkulija). Težave se pojavljajo zaradi znanih in
neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema, kljub njihovim
povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim. Omenjeni primanjkljaji se
pojavljajo v celotnem obdobju izobraževanja, najbolj izraziti so takrat, ko zahteve presežejo
otrokove zmožnosti. Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
je potrebno izpolniti vseh pet kriterijev, ki jih določajo Kriteriji (2015, str. 23–24).
V to skupino spadajo otroci, ki imajo med vsemi otroki z učnimi težavami težjo obliko
specifičnih učnih težav ali motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo in po ZUOPP-1 spadajo med
OPP. V zakon so bili vključeni leta 2000, ker se je v preteklosti izkazalo, da pomoč tem
otrokom ni bila dovolj učinkovita (Peklaj, 2012, str. 12).
Opara (2005, str. 57) omenja ameriškega strokovnjaka H. G. Ungerja, ki je učne težave
razdelil na kritične in nekritične učne težave. Pri prvih so otroci ovirani pri pridobivanju
jezikovnih spretnosti in zahtevajo vsaj eno od oblik pomoči, kot so svetovanje, korekcijske
vaje ali specialna edukacija. Pri slednjih imajo otroci slabše sposobnosti na nebistvenih
spretnosti, zato lahko napredujejo s tutorstvom in korekcijskim učenjem.
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Ti otroci so v šoli počasnejši, manj uspešni, lahko tudi moteči, zato se nemalokrat umaknejo
vase ali pa frustracije, ki jih doživljajo, izražajo neprimerno. Gre za motnjo, ki je navzven
skrita, zato lahko ti otroci dobijo oznake, da so lenuhi ali da bi se lahko pri svojem delu bolj
potrudili. Brez ustrezne pomoči se lahko kljub trudu vrtijo v začaranem krogu (Kesić Dimic,
2010, str. 42).
Dejavnike, ki vplivajo na specifične učne težave, delimo na genetske (npr. na nastanek
disleksije) in okoljske (npr. otroci rojeni v revščini). V izobraževanje teh otrok je treba
vključiti različne pristope, posebne prilagoditve pouka, metakognitivne strategije in
socialne veščine. (Žagar, 2012, str. 29, 42–45).
Dejavniki, ki vplivajo na pogostost specifičnih učnih težav v populaciji, so npr. kriteriji in
postopki ocenjevanja, značilnosti posameznega jezika in pisave, tehnološka razvitost … Vse
navedene težave prizadenejo mnoge vidike posameznikovega življenja, šolanja, dela,
življenjskega ritma, odnosov v družini in v širšem socialnem okolju (Kavkler & Magajna,
2008, str. 23–30).

2.3.8

Otroci z avtističnimi motnjami

V zgodnjem otroštvu se prikažejo primanjkljaji, ki pomembno vplivajo na otrokovo
delovanje na socialnem, izobraževalnem in drugih bistvenih področjih. V Kriterijih (2015,
str. 36–37) je navedeno, da se to motnjo opredeli, kadar so primanjkljaji v socialni
komunikaciji večji od siceršnje otrokove razvojne ravni. Glede na stopnjo izraženosti
primanjkljajev, ovir oziroma motenj razlikujemo otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo
lažji, zmerni, težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji in otroke z
avtističnimi motnjami, ki imajo lažji, zmerni, težji primanjkljaj na področju vedenja,
interesov in aktivnosti. Otroci, ki so opredeljeni kot otroci z avtističnimi motnjami z
zmernimi ali težjimi navedenimi primanjkljaji, imajo pravico do začasnega spremljevalca.
Poimenovanje te skupine otrok se je v slovenski šolski zakonodaji sprejelo leta 2013.
Avtizem je vseživljenjska motnja, ki jo je mogoče z ustreznimi pristopi in obravnavami
omiliti, da se s tem otrokom omogoča kakovostno življenje (Rogič Ožek, 2016, str. 5).
Prvi znaki avtizma se lahko pri otroku pokažejo že v prvem letu starosti ali najpozneje do
tretjega leta. Avtizem je ena od oblik različnih motenj avtističnega spektra. Žagar (2012, str.
94–95, 104) jo opredeli kot razvojno nevrološko motnjo, ki se kaže predvsem v
primanjkljajih v socialnem razvoju, govoru, verbalni in neverbalni komunikaciji, aktivnostih
in interesih. Ključ do uspeha pri izobraževanju otrok z avtističnimi motnjami so učne
metode. Prilagojeno izobraževanje in učni programi lahko izboljšajo njihovo sposobnost
učenja, komuniciranja in vzpostavljanja odnosov z okoljem. Navadno je pri teh otrocih
najšibkejši govorni kanal. Nekateri imajo občutljivejšo taktilno učno modeliteto. Pri delu z
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njimi je pomembo, da učitelj uporablja čim več čutnih kanalov. Najpomembneje pri
poučevanju avtističnih otrok je pritegniti njihovo pozornost.
Diagnoza se postavi na podlagi opazovanja vedenja in izobraževanja (Kesić Dimic, 2010, str.
64).

2.3.9

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Pri opredelitvi otrok in načrtovanju pomoči je treba upoštevati učinkovanje bioloških,
psiholoških, socialnih in okoljskih dejavnikov. Vsi ti posamično ali v kombinaciji pri otroku
sprožijo čustvene in vedenjske odzive oziroma vplivajo na njegovo psihosocialno delovanje.
Pri vedenjskih motnjah ločimo glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev otroke z lažjimi
in težjimi oblikami vedenjskih motenj. Tem lahko dodelimo začasnega spremljevalca, tako
kot tudi otroku s čustvenimi motnjami (Kriteriji, 2015, str. 32–34).
Zaradi različnih teoretičnih orientacij je bilo do danes v rabi precej izrazov, ki so označevali
čustvene in vedenjske motnje pri otrocih. Veliko težav je bilo tudi pri oblikovanju splošne
definicije čustvenih in vedenjskih motenj. Kljub vsem tem težavam je bilo treba te otroke
ustrezno opredeliti oziroma identificirati in jim nuditi pomoč (Žagar, 2012, str. 46).
Opara (2005, str. 60) govori, da ti otroci za razliko od drugih skupin OPP povzročajo
drugačne interakcije in vzdušje v razredu, s čimer motijo tako svoje sošolce kot tudi učitelje.
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami imajo zaradi neprimernega vedenja, ki traja
dalj časa in se odločno ponavlja, težave s socialno integracijo (Kesić Dimic, 2010, str. 61).

2.4 INKLUZIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Pojem in koncept integracije, ki je predhodnica inkluzije, je nastal na Danskem, kjer so jo
poimenovali tudi normalizacija. Ideja integracije se je hitro širila po drugih državah (Opara,
2015 str. 10). Integracija pomeni vključevanje OPP v redno okolje v največji mogoči meri,
kjer so jim zagotovljeni ustrezni pogoji in načini dela, v katerih medsebojni odnosi temeljijo
na spoštovanju in sprejemanju. O integraciji posameznika govorimo takrat, ko tudi sam
prispeva k aktivnostim okolja (Opara, 2005, str. 18).
Temelj inkluzije v vzgojno-izobraževalnem procesu predstavlja Splošna deklaracija o
človekovih pravicah iz leta 1948. Koncept inkluzije je v razvitih državah zaživel šele v zadnjih
treh desetletjih, in sicer na različne načine in z različnim tempom (Vican & Karamatić Brčić,
2013, str. 48).
Leta 1994 je mednarodna politika po konferenci o posebnih vzgojno-izobraževalnih
potrebah v španski Salamanci sprejela novo politiko in terminologijo. Takrat je na prizorišče
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stopil izraz inkluzija (Vislie, 2003, v Lesar, 2009, str. 81). Gre za kompleksen proces, njegovo
uresničevanje je v posameznih državah odvisno od političnih razmer, ki močno vplivajo na
možnost njegovega (ne)uresničevanja (Lesar, 2009, str. 82).
Opara (2015, str. 11) inkluzijo opredeli kot nadgradnjo integracije, od katere se razlikuje
tako pojmovno kot konceptualno, predvsem po enakopravnosti otrok. Inkluzija je
utemeljena s tremi argumenti: edukacijsko, socialno in ekonomsko utemeljitvijo.
Konceptualizacija inkluzije sledi naslednjim štirim elementom: inkluzija je proces; ukvarja
se z identifikacijo in odstranjevanjem ovir; ukvarja se s prisotnostjo, participacijo in
napredovanjem vseh otrok; vključuje poudarke na tistih skupinah otrok, ki bi lahko
pomenili tveganje za marginalizacijo. Pri delu z otroki poznamo dve vrsti inkluzije, delno in
popolno. V nadaljevanju Opara govori, da so pri definicijah inkluzije med posameznimi
strokovnjaki prisotne določene razlike, ki niso bistvene. V mednarodnih dokumentih je teh
razlik bistveno manj.
Izrazi, kot so inkluzivno izobraževanje, inkluzivne šole, izobraževanje na področju posebnih
potreb, se v evropskih državah zelo razlikujejo. Izkušnje številnih držav so pokazale, da je
vključevanje OPP najuspešnejše znotraj inkluzivnih šol, ki izobražujejo vse otroke v
skupnosti (Kyriazopoulou & Weber, 2009, str. 13).
Povsod po svetu je implementacija inkluzije dolgotrajen izobraževalni proces, kjer je na
vseh ravneh šolskega sistema veliko konfliktov. Inkluzivno izobraževanje OPP je zaradi svoje
občutljivosti uspešno takrat, ko je dobro načrtovano in uresničeno z vsemi mogočimi
strokovnimi in materialnimi viri (Kavkler, 2008, str. 10–12). Inkluzija je proces, ki se nikoli
ne konča, vedno ga lahko izboljšamo, okrepimo, dopolnimo in prilagodimo socioekonomskim razmeram v družbi.
Inkluzijo OPP je po besedah Kobal Grumove in Kobalove (2009, str. 37) mogoče razumeti z
dveh vidikov: z izobraževalnega in vzgojnega. Oziroma drugače povedano, inkluzija OPP se
po eni strani nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani s storilnostjo in učno uspešnostjo,
po drugi strani pa na konativne vidike, ki se nanašajo na samodejnost otroka in na njegovo
vpetost v socialne odnose. Slednji vidik integracije je predstopnja inkluzije, imenujemo ga
socialna integracija.
Bistven vpliv na razvoj inkluzije ima v praksi preusmeritev od primanjkljajev, motenj in ovir
na potrebe posameznika, ki so rezultat kompleksnih interakcij med otrokovimi primanjkljaji
in stopnjo podpore iz okolja ter učinkovitostjo izobraževanja, ki ga je deležen otrok (Kavkler,
2011, str. 13).
Preteklo je že precej let, odkar je inkluzija vstopila v slovenski izobraževalni prostor, a še
vedno čakamo na bolj sistematičen pristop na področju izobraževanja OPP, na redne oblike
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usposabljanja učiteljev za namene poučevanja OPP, na podporne mreže, v katerih bi si
lahko izmenjali svoje izkušnje. Učitelji in strokovni delavci si prizadevajo, da je vključevanje
OPP v procesu izobraževanja uspešno. A so pri svojem delu pogosto prepuščeni svoji
iznajdljivosti, srčnosti, strokovni zavzetosti, odzivnosti sodelavcev in podpori okolice. Vse z
razlogom, da OPP uspešno zaključijo svojo pot izobraževanja (Rutar Ilc, 2016, str. 3).
Kot pravita Cankar in Pinterič (2014, str. 10), se večina opredelitev inkluzije in inkluzivnega
izobraževanja nanaša na proces vključevanja OPP v redne šole in življenje v družbi. Posebna
pozornost je namenjena tveganim skupinam otrok, ki jim mora šola posvetiti posebno
pozornost. Gre za OPP, ki so zaradi svojega hendikepa izključeni iz običajnih okvirov
izobraževanja in socializacije.
Grahova (2016, str. 12–13) poudarja, da je inkluzija proces, ki v vzgojno-izobraževalnem
procesu spreminja prakso, odstranjuje ovire, krepi sodelovanje, preprečuje izključevanje,
pomaga pri spreminjanju kulture in politike. Za njeno uresničevanje je ključno dobro
načrtovanje in fleksibilna organizacija procesa poučevanja, uresničevanje individualizacije
in diferenciacije poučevanja, razvoj sodelovalnega učenja in timskega dela, iskanje
varovalnih dejavnikov tako pri otrocih kot strokovnih delavcih ter v učnem okolju. Inkluzija
pomeni oblikovanje spodbudnega učnega okolja in procesov soustvarjanja učenja, kjer je
poudarek na vsakodnevnih izkušnjah soudeleženosti in upoštevanja, vključevanja in
drugačnosti. Strokovni delavci so ključne osebe pri uresničevanju inkluzije, zato družba, ki
se nenehno spreminja, od njih pričakuje aktivno raziskovanje in soustvarjanje lastne prakse
s pozitivno naravnanostjo do vzgojno-izobraževalnih potreb otrok.
Rutar (2010, str. 40–46) poudarja, da inkluzija oseb s posebnimi potrebami ne more biti
ločeni del institucionalnega delovanja države. Inkluzija je boj za enakost ljudi, pravičnost in
družbena pravičnost, solidarnost z vsemi izključenimi ljudmi, neodvisno in demokratično
življenje, za emancipiranost ljudi, za družbene in kulturne kode, ki bodo omogočile skupno
življenje brez izključevanja.
Postavlja se vprašanje uspešnosti inkluzije, če ljudje, kot so učitelji, ravnatelji, svetovalni
delavci, spremljevalci in drugi iz šolskega polja, niso usposobljeni zanjo. Številne raziskave,
narejene v najbolj razvitih državah, kažejo, da številni učitelji nimajo dovolj znanja o
značilnostih različnih diagnoz, razvojnih značilnostih, posebnostih in zmožnostih za
vključevanje v redne šolske razrede OPP. Učitelji in drugi delavci bi morali imeti priložnost,
da pri vključevanju OPP v njihove razrede izrazijo svoje občutke, potrebe in želje (Rutar,
2010, str. 22–23).
Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje
(v nadaljevanju Agencija) je v lanskoletni raziskavi o povezavi med inkluzivnim
izobraževanjem in družbeno vključenostjo prišla do naslednjih ugotovitev:
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-

-

Inkluzivno izobraževanje poveča možnosti za interakcije z vrstniki in oblikovanje
tesnih prijateljstev med otroki invalidi in tistimi, ki to niso.
Če želimo, da v inkluzivnih okoljih potekajo družbene interakcije in prijateljstva, je
treba upoštevati elemente, ki spodbujajo udeležbo otrok. Ti elementi so dostop,
sodelovanje, priznavanje in sprejemanje.
Otroci invalidi, ki se izobražujejo v inkluzivnih okoljih, lahko akademsko in družbeno
delujejo bolje kot otroci, ki se izobražujejo v segregiranih (ločenih) okoljih.
Pri otrocih, ki so vključeni v inkluzivno izobraževalno okolje in tam prejemajo
podporo, se povečuje verjetnost vpisa v višje in visokošolsko izobraževanje
(Symeonidou, 2018, str. 7).

Zaključimo lahko, da na ravni EU že vrsto let obstajajo številni dokumenti, ki poudarjajo cilje
držav članic v zvezi z izobraževanjem OPP. Inkluzivno izobraževanje je nenehen proces, s
ciljem kakovostnega izobraževanja vseh udeležencev. To dejstvo mora biti tudi v prihodnje
vodilo načrtovalcem politik (Watkins, 2009, str. 11–13). Postavlja se vprašanje nadaljnje
perspektive inkluzivnega izobraževanja ali morebitnega nastanka nekega novega, v
prihodnost usmerjenega, bolj enotnega pogleda in načina vključevanja in sodelovanja vseh
deležnikov v procesu vzgoje in izobraževanja.
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3

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI

V pričujočem poglavju bomo predstavili bistvene značilnosti SŠ-izobraževanja v Sloveniji z
vidika celotne populacije, kjer bomo poleg splošne opredelitve z opisnimi in numeričnimi
podatki skušali čim bolj nazorno predstaviti SŠ-programe, vpis v srednje šole, sistem
vajeništva, zaključek ter financiranje SŠ-izobraževanja. Omenjeno poglavje predstavlja
podlago za naslednjo točko magistrskega dela, kjer bomo enako predstavili SŠizobraževanje otrok s PP, na podlagi katerih bo razviden celovit pregled SŠ-izobraževanja
tako z vidika celotne populacije kot OPP. Obenem bomo v pričujočem poglavju preverili
hipotezo H2: Skupni znesek višine sredstev, namenjenih za izvajanje programov srednjega
šolstva v Sloveniji, se z leti povečuje.
Z osamosvojitvijo in demokratizacijo leta 1991 se je slovensko šolstvo začelo prvič
samostojno in neodvisno razvijati od drugih šolskih sistemov. Strukturne šolske reforme so
zajele vsa področja vzgoje in izobraževanja. Na področju SŠ-izobraževanja lahko zaznamo
raznovrstnost in maksimalno prehodnost med posameznimi šolami. Gimnazija, najbolj
splošna vzgojno-izobraževalna ustanova, se je po osamosvojitvi vrnila v slovenski
izobraževalni sistem (Šverc, 2007, str. 61).
V Tabeli 1 je prikazano skupno število vključenih v vzgojo in izobraževanje po posameznih
ravneh izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. Podatek za predšolsko
vzgojo velja na dan 1. 5. 2019. Podatek za osnovnošolsko izobraževanje zajema otroke,
vpisane v osnovne šole, zavode za usposabljanje in šole s prilagojenim programom. Podatek
za srednješolsko izobraževanje zajema dijake in vajence v javnih SŠ, dijake v zavodih s
koncesijo in zasebnih zavodih ter dijake v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami. Podatek za višješolsko izobraževanje zajema študente v rednih in izrednih
višješolskih študijskih programih. Podatek za visokošolsko izobraževanje zajema študente
na vseh stopnjah in vrstah študijskih programov, vseh načinih in letnikih študija, ki ga
izvajajo javni in zasebni zavodi.

19

Tabela 1: Število vključenih v vzgojo in izobraževanje v šolskem oziroma študijskem letu
2018/2019 po posameznih ravneh
Raven vzgoji in Skupno št. vključenih v
izobraževanja
šol./štud. l.
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko
izobraževanje
SŠ izobraževanje
Višje
strokovno
izobraževanje
Visokošolsko
izobraževanje
SKUPAJ

91.494

187.854
73.226

10.056
65.640
428.270

Vir: MIZŠ (2019)

Potek SŠ-izobraževanja (angleško »upper secondary education«) oziroma celotni sistem
vzgoje in izobraževanja v RS sta prikazana v Prilogi 1.

3.1 SPLOŠNA OPREDELITEV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
V Sloveniji po obveznem devetletnem osnovnošolskem izobraževanju sledi neobvezno SŠizobraževanje, ki traja od 2 do 5 let. Vanj vstopajo otroci, stari praviloma 15 let, ki ob vpisu
v srednjo šolo dobijo status dijaka. SŠ-izobraževanje se izvaja v javnih zavodih in zasebnih
SŠ, deli se na splošno izobraževanje ter na poklicno in strokovno izobraževanje
(Taštanonska, 2017, str. 23).
Predpisi, ki urejajo SŠ-izobraževanje, so:
- ZOFVI,
- Zakon o gimnazijah (ZGim, Uradni list RS, št. 12/96, 1/07- uradno prečiščeno
besedilo 68/17 in 6/18 - ZIO-1),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Uradni list RS, št.79/06 in
68/17),
- Zakon o vajeništvu (ZVaj, Uradni RS, št. 25/17)
- Zakon o maturi (ZMat, Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo in 46/16
–ZOFVI-L),
- Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 - ZOsn-F, 11/18) in
- ZUOPP-1 (MIZŠ, 2019a).
Cilji SŠ-izobraževanja so, da posameznikom omogočajo splošno izobrazbo in pridobitev
poklica, čim višje ravni ustvarjalnosti in izobrazbe ter vključevanje v procese evropskega
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povezovanja. Sistem SŠ-izobraževanja v Sloveniji je centraliziran, kar pomeni, da se o
ustanavljanju in financiranju šol, sprejemanju in razmeščanju izobraževalnih programov
odloča na nacionalni ravni (Taštanonska, 2017, str. 23). ZOFVI (41. člen) določa, da javne
poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, višje strokovne šole, zavode za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaške domove
ustanavlja država. Javne gimnazije prav tako ustanavlja država, lahko pa tudi mestna občina
v soglasju z državo.
V Sloveniji imamo 111 javnih srednjih šol oziroma 143 skupaj z organizacijskimi enotami, 6
zasebnih šol, 6 zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Zasebne šole so
Škofijska gimnazija Vipava, ERUDIO izobraževalni center, Zavod sv. Frančiška Saleškega
Gimnazija Želimlje, Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, Waldorfska šola
Ljubljana in Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška.
Zavodi za otroke in mladostnike s pp so Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo,
inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje (CIRIUS) Kamnik, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora; Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in Vzgojni zavod Planina
(Černoša & Rački, 2019, str. 72–73).
Tabela 2: Število dijakov (in vajencev) v programih SŠ izobraževanja v šolskih letih od 2014/2015
do 2018/2019
Šol. l.

Skupaj

Javni
zavodi

Zasebne
šole

Zavodi za otroke in Dijaki, ki se vzporedno
mladostnike s PP
izobražujejo

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

75.329
74.831
74.012
73.676
73.226

73.158
72.730
71.914
71.546
71.134

1.868
1.834
1.832
1.865
1.821

303
267
266
265
271

371
354
338
349
348

Vir: Černoša & Rački (2019, str. 16)

Tabela 2 ponazarja število dijakov in vajencev, vpisanih v zavode, ki izvajajo srednješolske
programe, na dan 15. 9. 2018 (brez dijakov, ki so vzporedno vpisani v program Umetniška
gimnazija) oziroma število dijakov maturitetnega in poklicnih tečajev, na dan 1. 10. 2018.
Podatki so zajeti s statistično aplikacijo ŠOL-S. Stolpec Skupaj zajema dijake in vajence v
javnih SŠ, dijake v zavodih s koncesijo in zasebnih zavodih ter dijakih v zavodih za otroke in
mladostnike s PP. V stolpcu Javni zavodi so zajeti dijaki v javnih SŠ in dijaki v zavodih za
otroke in mladostnike s PP. Naslednji stolpec zajema dijake v zasebnih zavodih. Stolpec
Zavodi za otroke in mladostniki s PP zajema dijake v okviru zavodov, ki izvajajo SŠprograme, prilagojene za otroke in mladostnike s PP. Zadnji stolpec zajema dijake, ki se
vzporedno vpisani v program Umetniška gimnazija (Černoša & Rački, 2019, str. 16). ZGim v
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prvem odstavku 18. člena določa pravico dijaka, da se hkrati izobražuje v več šolah oziroma
več izobraževalnih programih.

3.2 SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Pravne podlage za pripravo srednješolskih izobraževalnih programov v Sloveniji so: ZOFVI,
ZPSI, Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter
srednjega strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju Izhodišča), Kurikul na nacionalni in
šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ZGim ter Izhodišča za kurikularno
prenovo gimnazijskega izobraževanja. Na področju poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja so vsebinska podlaga za pripravo izobraževalnih programov poklicni
standardi (MIZŠ, 2019b).

3.2.1

Srednje splošno izobraževanje

Srednje splošno izobraževanje se izvaja v naslednjih izobraževalnih programih:
- splošna gimnazija, ki traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo (v nadaljevanju SM).
Sem spadajo: splošna gimnazija, klasična gimnazija, gimnazija s športnim oddelkom,
Waldorfska gimnazija, gimnazijski izobraževalni programi zasebnih katoliških šol ter
program mednarodne mature;
- strokovne gimnazije, ki trajajo 4 leta in se zaključi s SM. K strokovnim gimnazijam
spadajo: tehniška, ekonomska in umetniška;
- maturitetni tečaj (v nadaljevanju MT), ki traja 1 leto in se zaključi s SM (MIZŠ,
2019b).
MT je namenjen tistim, ki so uspešno končali srednje strokovno izobraževanje in želijo
opraviti maturo ter se vpisati v univerzitetno izobraževanje. Vanj se lahko tudi tisti, ki so
končali srednjo poklicno šolo; tisti, ki so po tretjem letniku gimnazije za eno leto prekinili
izobraževanje; tisti, ki so končali osnovno šolo in opravili preizkus znanja na ravni tretjega
letnika gimnazije; ter tisti, ki so končali izobraževanje po javno veljavnem programu
zasebne gimnazije, niso pa opravili mature (Taštanonska, 2017, str. 31).
ZGim v 2. členu določa 15 ciljev oziroma nalog splošne in strokovne gimnazije. Gimnazijsko
izobraževanje dijakom omogoča pridobitev srednje izobrazbe in jih pripravlja na nadaljnji
študij. Opravljena matura jim omogoča vpis v univerzitetne študijske programe, študijske
programe visokega strokovnega izobraževanja ter študijske programe višjega strokovnega
izobraževanja (MIZŠ, 2019b).
Gimnazija je šola s tradicijo, zato so vse njene morebitne spremembe precej problematične,
o čemer pričajo tudi poskusi reform v drugih državah, ki so bile deležne številnih kritik.
Zgodovina gimnazije v Sloveniji vključuje med drugim tudi proces njenega ukinjanja iz leta
1978, ko je Skupščina socialistične republike Slovenije sprejela predlog Zakona o
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usmerjenem izobraževanju. Leta 1990 je bil gimnazijski program s sklepom Strokovnega
sveta za vzgojo in izobraževanje uveden v programsko strukturo srednjega šolstva (Krek &
Metljak, 2011, str. 183–188).
Tabela 3: Število dijakov vpisanih v vse letnike srednjega splošnega izobraževanja od šolskega
leta 2014/2015 do 2018/2019
Šolsko leto

Splošne
gimnazije

Strokovne
gimnazije

MT

SKUPAJ

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

22.739
22.207
21.483
21.162
20.938

4.877
4.585
4.347
4.240
4.241

527
394
374
372
322

28.143
27.186
26.204
25.774
25.501

Legenda: MT – maturitetni tečaj
Vir: Černoša & Rački (2019, str. 46)

Iz Tabele 3 je razvidno, da se je skupno število dijakov, vpisanih v srednje splošno
izobraževanje, v primerjanem obdobju zmanjšalo. Pri splošnih gimnazijah je največja razlika
med šolskim letom 2016/2017 in letom pred tem, saj je bilo takrat 724 manj vpisanih
dijakov. Do navedene razlike je morebiti prišlo zaradi upada celotne generacije otrok (ta se
je v zadnjih 20. letih zmanjšala za približno 30 %), ki so se vključili v srednješolsko
izobraževanje. Pri strokovnih gimnazijah je število vpisanih prav tako v upadu, čeprav je v
zadnjih dveh šolskih letih število vpisanih skoraj identično. Število vpisanih v MT se z leti
zmanjšuje. MIZŠ je namreč z razpisom za vpis v šolskem letu 2015/2016 bistveno zmanjšal
obseg mest, saj so bili dijaki v MT v preteklem obdobju izjemno neuspešni (približno 90 %).

3.2.2

Poklicno in srednje strokovno izobraževanje

Poklicno in srednje strokovno izobraževanje se izvaja v naslednjih izobraževalnih
programih:
- nižje poklicno izobraževanje (v nadaljevanju NPI), ki traja 2 do 3 leta in se zaključi z
zaključnim izpitom (v nadaljevanju ZI);
- srednje poklicno izobraževanje (v nadaljevanju SPI), ki traja 3 leta in zaključi z ZI;
- srednje strokovno izobraževanje (v nadaljevanju SSI), ki traja 4 leta in se zaključi s
poklicno maturo (v nadaljevanju PM);
- poklicno-tehniško izobraževanje (v nadaljevanju PTI), ki traja 2 leti po končanem
programu SPI in se zaključi s PM;
- poklicni tečaj (v nadaljevanju PT), ki traja 1 leto in se zaključi s PM (MIZŠ, 2019b).
V PT se lahko vpišejo tisti, ki so končali četrti letnik gimnazije ali izobraževalni program za
pridobitev SSI in si želijo pridobiti dodatno kvalifikacijo (Taštanonska, 2017, str. 31).
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ZPSI v 2. členu določa 13 ciljev oziroma nalog poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki
ima nalogo, da: na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnosti in poklicne
zmožnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje; spodbuja
vseživljenjsko učenje, načrtovanje in vodenje kariere; izobražuje za trajnostni razvoj,
podjetnost, inovativnost in ustvarjalnost; razvija samostojno kritično presojanje in
odgovorno ravnanje; razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku
na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, kot tudi v italijanskem oziroma v
madžarskem jeziku; spodbuja zavest o integriteti posameznika; razvija zavest o državni
pripadnosti in narodni identiteti in védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi; vzgaja za
odgovorno varovanje svobode, za strpno in miroljubno sožitje ter spoštovanje soljudi;
razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja z drugimi kulturami in civilizacijami;
omogoča vključevanje v evropsko delitev dela; razvija pripravljenost za vzpostavljanje
svobodne demokratične in socialno pravične države; vzbuja zavest odgovornosti za naravno
okolje in lastno zdravje; razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana ter
razvija nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško
izražanje.
Možne poti dijakov po zaključku poklicnega in SSI-izobraževanja so odvisne od vrste
izobraževalnega programa. Pri NPI dijaki po opravljenem ZI pridobijo zaključno spričevalo.
Po končanem izobraževanju so usposobljeni za opravljanje manj zahtevnih poklicev, lahko
pa nadaljujejo izobraževanje v SPI-programih. Triletni SPI pripravi dijake za širša poklicna
področja. Po opravljenem ZI lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje v PTI ali se zaposlijo. Pri
SSI se lahko dijaki po opravljeni PM vpišejo v višje strokovno in visokošolsko strokovno
izobraževanje. Vrata do univerzitetne izobrazbe jim odpira dodaten predmet pri SM.
Dveletni PTI oziroma tako imenovan sistem »3+2« predstavlja alternativo SSI (Cedefop,
2017, str. 34–35).
Osnova poklicnega in SSI-izobraževanja predstavlja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v
RS iz leta 1995. Leto pozneje je bil sprejet ZPSI, ki je prinesel precej novosti na tem področju
izobraževanja. V naslednjem obdobju so bistvene spremembe prinesla nova Izhodišča (Krek
& Metljak, 2011, str. 222–223). Spremembe in dopolnitve Izhodišč leta 2001 so
predstavljale podlago za prenovo programov poklicnega in strokovnega izobraževanja v
obdobju 2004–2012. Med tem obdobjem so bili na vseh ravneh srednjega izobraževanja
sprejeti novi izobraževalni programi. Leta 2014 je takratna ministrica dr. Stanislava Setnikar
Cankar imenovala delovno skupino, ki je pripravila predlog sprememb Izhodišč, ki so bila
sprejeta marca 2016 (Izhodišča, 2016, str. 3).
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Tabela 4: Število dijakov vpisanih v vse letnike poklicnega in srednje strokovnega izobraževanja
od šolskega leta 2014/2015 do 2018/2019
Šol. l.

NPI

SPI

SSI

PTI

PT

Skupaj

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

901
960
1.031
1.058
1.095

11.763
12.038
12.285
12.298
12.201

30.433
30.818
30.877
30.802
30.647

3.655
3.485
3.368
3.439
3.498

363
271
233
213
191

47.115
47.572
47.794
47.810
47.632

Legenda: NPI – nižje poklicno izobraževanje, SPI – srednje poklicno izobraževanje, SSI – srednje
strokovno izobraževanje, PTI – poklicno-tehniško izobraževanje, PT – poklicni tečaj
Vir: Černoša & Rački (2019, str. 46)

Na podlagi podatkov iz Tabele 4 je razvidno, da je skupno število dijakov, vpisanih v poklicno
in srednje strokovno izobraževanje, v prvih štirih letih primerjave naraščalo, v šolskem letu
2018/2019 se je trend naraščanja ustavil, saj se je število dijakov v primerjavi s predhodnim
letom zmanjšalo za 178. Podobna situacija je pri SPI, kjer v šolskem letu 2018/2019
zaznamo upad dijakov. Število vpisanih v NPI je v rahlem porastu. V SSI je tako kot v
predhodnih letih vpisana skoraj tretjina dijakov, čeprav lahko v šolskem letu 2018/2019
zaznamo njihovo zmanjšanje. Število vpisanih v PTI je tudi letos primerljivo z ostalimi leti.
Zmanjšuje pa se število vpisanih v enoletni PT, razlog je enak kot pri MT, ko je MIZŠ z
razpisom za vpis v šolskem letu 2015/2016 bistveno zmanjšalo obseg mest, saj so bili tudi
ti dijaki zelo neuspešni (približno 65 %).

3.3 VPIS V SREDNJE ŠOLE
Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje
šole (Uradni list RS, št. 30/2018), ki določa potek priprave in objave razpisa za vpis; vsebino
informativnih dni, ki jih organizirajo šole; postopek prijavljanja kandidatov za vpis; postopek
omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve (MIZŠ, 2019c).
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor izpolnjuje z zakonom in programom določene
pogoje. Pogoj za vpis v program gimnazije so lahko znanje iz klasičnega oziroma tujega
jezika (so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja), preizkus nadarjenosti ali
športni dosežki. Za vpis v poklicne in strokovne programe se kot pogoj lahko določijo tudi
posebna nadarjenost, izjemoma tudi psihofizične sposobnosti, če so te potrebne za
uspešno izobraževanje (MIZŠ, 2019b).

3.3.1

Dejavniki izbire poklica

Odločitev devetošolcev o njihovi nadaljnji izobraževalni poti vsekakor ni lahka. Nekateri
med njimi vedo, katero srednjo šolo bodo izbrali, spet drugi tavajo v temi in se za poklic
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oziroma vrsto srednješolskega izobraževanja odločijo tik pred zdajci. Kot navaja
Repanškova (2009, str. 161, 178), gre za eno najpomembnejših odločitev v
posameznikovem življenju. Na podlagi raziskave, ki so jo leta 2008 izvedli med srednješolci,
izpostavi dejavnike, ki vplivajo na izbiro srednje šole. Pri dijakih, ki se izobražujejo v
gimnazijah, so na izbiro vplivali njihov učni uspeh, prijatelji in starši. Pri dijakih poklicnih in
srednjih strokovnih šol so na izbiro srednje šole vplivali zanimivost poklica oziroma
področja, ugled poklica, učni uspeh. Vir informacij, ki vplivajo na dokončno odločitev o
vpisu, so informacije, ki jih pridobijo na informativnem dnevu, sledijo priporočila dijakov, ki
že obiskujejo srednjo šolo, ki jih zanima, in starši. Rezultati raziskave kažejo, da na izbiro
srednje šole vpliva tudi stopnja izobrazbe staršev. O pomembnosti staršev na karierni poti
njihovih otrok piše Rutar Leban (2015, str. 104–105, 111), ki pravi, da ti s svojim odnosom
do dela in s svojim prepričanjem o posameznih poklicih dajejo otroku okvir, v katerem
razmišlja o svoji poklicni poti. Na otrokovo razmišljanje in izbiro karierne poti nehote vlivajo
predsodki, želje, ambicije, želje, strahovi, slabe izkušnje staršev. Naloga odraslih, torej
staršev, učiteljev, svetovalnih delavcev, političnih odločevalcev, je, da otrokom omogočijo
pogoje za načrtovanje in razvoj karierne poti. Kogovšek in Pavlin (2007, str. 675) navedeta
zunanje dejavnike, ki vplivajo na otrokovo izbiro srednješolskega izobraževalnega
programa. Ti so: dejavniki zasebnega okolja, ki izhajajo iz osebne izkušnje (starši, prijatelji
…), percepcija preteklih izkušenj z izobraževalnim sistemom in pričakovanj v prihodnje ter
ekonomski dejavniki. Omenjeni dejavniki bistveno vplivajo na interese, vrednote in motive
mladih.
Kot zapiše Račič (2019, str. 31), je vstop v srednjo šolo ena od večjih prelomnic v življenju
posameznika, zato je to obdobje za nekatere otroke zelo stresno. Njena sogovornica,
psihologinja Ana Domenis Cankar, je dodala, da naj bodo informacije, ki jih otroci dobivajo
na ravni družine, šole, skupnosti, kulture, podane z veliko mero pozornosti. Pozitivnejši kot
bo odnos otrok do nadaljnjega izobraževanja, bolj bo otrok to izobraževanje videl kot
priložnost. Bistveno vlogo v tem vidi v starših, ki naj odpirajo možnosti za pogovore z
otrokom, ga poslušajo, mu delijo izkušenje, se zanimajo za interese otroka, zaupajo v
otrokov potencial in sposobnosti.

3.3.2

Razpis za vpis

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove (v nadaljevanju Razpis) na predlog šol
pripravi in uskladi MIZŠ, ki tudi zagotovi opravljanje strokovnih in administrativno tehniških
nalog v zvezi s pripravo razpisa (2. člen Pravilnik o vpisu v srednje šole).
MIZŠ vsako leto v januarju objavi razpis na svoji spletni strani. Tako si lahko vsi
zainteresirani v uvodnem delu razpisa preberejo predstavljene vsebine prilog, informacije
o informativnem dnevu ter informacije o programu Mednarodna matura. V razpisu so
predstavljene tudi posamezne vrste izobraževalnih programov, pogoji za vpis v posamezno
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vrsto programov, vključno z roki za opravljanje preizkusov nadarjenosti, ki so dodatni pogoj
za vpis v določene izobraževalne programe, natančno pa je opisan tudi prijavni in vpisni
postopek. Razpis vsebuje tudi merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v
posamezni izobraževalni program. Vsa podrobnejša pojasnila o vpisu, izobraževanju ter
ostale informacije v zvezi s programi pa dobijo tudi na informativnem dnevu, ki jih šole
organizirajo v februarju (MIZŠ, 2019c).
Grafikon 1: Delež razpisanih mest za vpis v SŠ programe za šolsko leto 2019/2020

Vir: MIZŠ (2019c)

Grafikon 1 prikazuje delež razpisanih mest za vpis v srednje šole za prihajajoče šolsko leto.
Iz grafikona je razvidno, da je največji delež (39 %) razpisanih mest namenjen SSI, sledijo
gimnazije in SPI, najmanjši delež (3 %) je namenjen NPI.
Celotni prijavni postopek, od načina prijavljanja, rokov za prijave, prenosov prijav itd., je
določen v Pravilniku o vpisu v srednje šole. Na podlagi podatkov MIZŠ (2019c) se je za vpis
v SŠ za šolsko leto 2019/2020 na 22.796 razpisanih mest prijavilo 18.811 kandidatov (leto
prej 18.175).
V programe NPI se je prijavilo 484 (lani 486) kandidatov, v programe SPI 3.732 (lani 3.666)
kandidatov, v programe SSI 7.974 (lani 7.519) kandidatov in v programe gimnazij 6.621 (lani
6.504) kandidatov. Iz podatkov je razvidno, da je letos v primerjavi z lanskim letom v skoraj
vseh vrstah programov več prijavljenih, kar je verjetno posledica dejstva, da se prihodnje
šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija kot lani.
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Grafikon 2: Delež razpisanih mest od šolskega leta 2009/2010 do 2019/2020
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Vir: MIZŠ (2019c)

Grafikon 2 prikazuje trend razpisanih mest za zadnjih deset šolskih let. Kot je razvidno, delež
razpisanih mest za programe gimnazijskega izobraževanja v zadnjih letih pada, posledično
pa se dviguje delež razpisanih mest na programih SSI. V gimnazijske programe se je namreč
pred leti vpisoval vedno večji delež populacije, zato je zagotavljanje kakovosti in odličnosti
znanja gimnazijcev že predstavljalo težavo. Gimnazije so glede na učence, ki so se vanjo
vpisovali, počasi začele izgubljati značilnost šole, namenjene tistemu delu populacije, ki
kaže izrazito nadarjenost za univerzitetni študij. MIZŠ je počasi zmanjševalo obseg
razpisanih mest na gimnazijskih programih, zato da bi gimnazije dobile po uspehu boljše
dijake, za katere lahko pričakujemo, da bodo dosegli standarde gimnazijskega programa.
Po drugi strani je MIZŠ spodbujal vpis v programe SSI in SPI, zato delež razpisanih mest na
teh vrstah programov v zadnjih letih raste. Delež razpisanih mest v NPI je v navedenem
obdobju približno enak.

3.3.3

Vpis v srednje šole

Letos osnovno šolo zaključuje 17.684 devetošolcev, kar je 599 kandidatov za vpis na srednjo
šolo več kot lani. Pogoje za vpis v gimnazijo in maturitetni tečaj ter merila za izbiro v primeru
omejitve vpisa določa ZGim, pogoje za vključitev v poklicno in srednje strokovno
izobraževanje in poklicni tečaj ter merila za izbiro v primeru omejitve vpisa določa ZPSI.
Tabela 5 prikazuje število dijakov (in vajencev), vpisanih v prvi letnik in število vseh dijakov
v vseh letnikih in programih za zadnjih pet šolskih let. Kot je razvidno, število vseh dijakov
v zadnjih petih letih pada, kar je posledica zmanjševanja generacij, ki vstopajo v SŠ. Število
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dijakov, vpisanih v začetni letnik, je sicer, kot je razvidno iz tabele, v zadnjih petih letih
praktično enako, čeprav se je v teh letih vpisna generacija (število devetošolcev, ki so se
vpisovali v srednje šole) zmanjševala (podatki v Tabeli 6). V začetni letnik srednješolskega
izobraževanja se namreč poleg kandidatov, ki zaključijo osnovno šolo, lahko vpišejo tudi:
- kandidati, ki so zaključili samo osnovnošolsko obveznost in vsaj sedem razredov, kar
je zadosten pogoj za vpis v programe NPI (23. člen ZPSI);
- dijaki, ki se ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program
(dijaki preusmerjenci) (51. člen ZPSI in 25. člen ZGim);
- dijaki, ki niso bili uspešni v izbranem programu in letnik ponavljajo (dijaki
ponavljalci) (52. člen ZPSI in 20. člen ZGim);
- nekaj pa je tudi dijakov, ki so se predhodno izobraževali v tujini (dijaki tujci) (7. člen
ZPSI in 9. člen ZGim ter 3. člen Pravilnika o vpisu v srednje šole).

Na razpisana mesta za vpis novincev v SŠ, ki so vsako leto objavljena, namreč lahko
kandidirajo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani tudi državljani držav članic EU;
državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o vzajemnem
izobraževanju; osebe, ki imajo pravico do izobraževanja v skladu s predpisi o mednarodni
zaščiti; in tudi kandidati iz drugih tujih držav, če je vsaj eden od staršev v Sloveniji zaposlen
in prispeva v slovensko davčno balgajno davek iz naslova zaposlitve.
Vseh naštetih kandidatov je v zadnjih letih kar nekaj, saj se povečuje število kandidatov iz
tujine, še posebej iz držav Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova ter Makedonije. Veliko je
tudi dijakov, ki letnik ponavljajo ali se ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug
program, ker so si sprva morda izbrali prezahteven program, v katerega pa so bili sprejeti,
saj morda vpis v izobraževani program ni bil omejen, kar je posledica zmanjševanja vpisne
generacije (MIZŠ, 2019).
Tabela 5: Število dijakov (in vajencev), vpisanih v 1. letnik, od šolskega leta 2014/2015 do
2018/2019
Šol. leto

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Vpisani v 1.
19.795
letnik

20.516

19.999

20.193

19.933

Skupaj

74.831

74.012

73.676

73.226

75.329

Vir: MIZŠ (2019)
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Tabela 6: Število devetošolcev od šolskega leta 2014/2015 do 2018/2019
Vpis v šolsko leto

Število devetošolcev

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

17.280
17.971
17.424
17.448
17.085

Vir: MIZŠ (2019)

Slike 2, 3 in 4 prikazujejo možne poti izobraževanja dijaka po vpisu v 1. letnik gimnazije, SSI,
SPI, NPI in pri vzporednem izobraževanju.
Slika 2: Možne poti izobraževanja dijaka po vpisu v 1. letnik gimnazije

Vir: MIZŠ (2019c)
Slika 3: Možne poti izobraževanja dijaka po vpisu v 1. letnik v SSI, SPI, NPI

Vir: MIZŠ (2019c)
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Slika 4: Možne poti izobraževanja dijaka po vpisu v 1. letnik vzporednega izobraževanja

Vir: MIZŠ (2019c)

3.4 VAJENIŠTVO
Vajeništvo v Sloveniji ni neznanka, saj so bile vanj do poznih sedemdesetih let 20. stoletja
vključene številne generacije. Po osamosvojitvi Slovenije so po vzoru modelov dualnega
sistema iz Avstrije, Švice in Nemčije poskusili ponovno uvesti vajeništvo, a zaradi
družbenega nesoglasja brez uspeha. Od leta 2012 je vajeništvo preferenčna naloga
slovenskih vlad (Cedefop, 2017, str.21). Klarič (2018) navaja, da je bila sistemska ureditev
vajeništva vključena v Socialni sporazum, ki je bil podpisan leta 2015. V Izhodiščih, ki smo
jih v magistrskem delu že omenjali, so bila opredeljena ključna razmerja med splošnim in
strokovnim delom izobraževalnih programov ter med obsegom izobraževanja, ki poteka v
šoli (2 dni v tednu) in pri delodajalcu (3 dni v tednu). V nova Izhodišča je bila umeščena tudi
vajeniška oblika izobraževanja. Leta 2017 je Državni zbor RS po rednem postopku sprejel
Zakon o vajeništvu (ZVaj, Uradni list RS, št. 25/17).
ZVaj v 3. členu določa, da se z vajeništvom zagotavlja posredovanje znanje, spretnosti in
poklicnih zmožnosti, potrebnih za opravljanje poklica in nadaljnje izobraževanje. Z
vajeništvom se spodbuja čim prejšnjo usposobljenost za poklic, vključevanje gospodarstva
v sistem izobraževanja. Vajeništvo povezuje izobraževanje v šoli in praktično usposabljanje
na vajeniškem učnem mestu ter zagotavlja gospodarstvu usposobljen kader oziroma
pospešuje zaposlovanje mladih.
Tako vajeniška kot šolska oblika izobraževanja sta si enakovredni. Udeležencem
zagotavljata enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo ter enako možnost za
nadaljnje izobraževanje. Prednost vajeniške oblike izobraževanja je ta, da udeležencu po
eni strani omogoča zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem, po drugi pa nabiranje
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izkušenj ob praktičnem delu. Te so bistvene ne samo za poklicno kariero, ampak tudi za
večje zaposlitvene možnosti po končanem izobraževanju (Podlogar, 2019a, str. 30).
Pri izvedbi vajeniške oblike izobraževanja se udeleženec (vajenec) vsaj 50 % časa trajanja
izobraževalnega programa v srednjem poklicnem izobraževanju (vsaj 56 tednov v treh letih)
praktično usposablja z delom pri enem ali več delodajalcih, za kar prejme vajeniško
nagrado. Najmanj 40 % izobraževalnega programa izvede šola, v obliki
splošnoizobraževalnih predmetov (4. in 20. člen ZVaj).
Tabela 7: Število vajencev po šolah in programih v šolskem letu 2017/2018
Šola

Izobraževalni program

Število
vajencev

SŠ Izola
SŠGT Radenci
SIC Ljubljana, Srednja poklicna in
strokovna šola Bežigrad
ŠC
Novo
mesto,
Srednja
gradbena, lesarska in vzgojiteljska
šola
ŠC Škofja loka

Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomske in hotelske storitve

7
8

Oblikovalec kovin - orodjar

8

Mizar

12

Oblikovalec kovin - orodjar

25

SKUPAJ

60

Vir: MIZŠ (2019)

Kot prikazuje Tabela 7, je bilo od šolskega leta 2017/2018, ko se je vajeniška izvedba
programa izvajala prvič, vanjo vključenih 60 vajencev, v šolskem letu 2018/2019 jih je bilo
po podatkih z dne 16. 11. 2018 v 1. letniku 126 in v 2. letniku 58 (MIZŠ, 2019).
V šolskem letu 2019/2020 se bo širila mreža šol in izobraževalnih programov srednjega
poklicnega izobraževanja, v katerih se bodo lahko dijaki izobraževali tudi v vajeniški obliki.
Tako se bo v naslednjem šolskem letu v vajeniški obliki možno izobraževati v 12
izobraževalnih programih, od katerih so zadnji štirje novi programi: Mizar, Kamnosek,
Oblikovalec kovin – orodjar, Gastronomske in hotelirske, Steklar, Papirničar, Slikopleskar črkoslikar, Strojni mehanik, Zidar, Elektrikar, Mehatronik operater, Klepar – krovec (MIZŠ,
2019č).
Ko je govora o mehanizmih financiranja in delitvi stroškov, poudarjamo, da podjetja, ki
izvajajo vajeništvo, na podlagi pogodbe, ki jo podpišejo z vajencem, tem plačajo vajeniško
nagrado, ki znaša v prvem letniku 250 EUR na mesec, v drugem 300 EUR na mesec in 400
EUR na mesec v tretjem letniku. Obenem podjetja krijejo neposredne stroške, vezane na
opremo, material in mentorjev čas. Organizacija vajeništva podjetjem omogoča, da se jim
naložba z delom vajencev v doglednem času povrne. Prav tako obstajajo za podjetja, ki
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sprejmejo vajence splošne spodbude in/ali spodbude v določenih sektorjih oziroma poklicih
v obliki subvencij in davčnih odbitkov. Odgovornost države je v financiranju poklicnih in
strokovnih šol in/ali plačilu štipendij za vajence. Del stroškov krijejo neposredno in/ali
posredno socialni partnerji (Cedefop, 2017, str. 107).
Izzivi, ki čakajo področje vajeništva v prihodnje, se po mnenju Klaričeve (2018, str. 75)
nanašajo na podporne mehanizme za podjetja, da bodo vajencem zagotovila razvoj njihovih
poklicnih potencialov; na preučitev statusa vajenca v prihodnje; na razvoj partnerskega
odnosa med šolami in podjetji; na večjo vključenost vajencev pri njihovem kariernem
razvoju; na preučitev prednosti in slabosti različnih organizacijskih oblik izvedbe vajeništva,
preučitev razmerja med vajeniško in šolsko obliko, vlogo organizatorja praktičnega
usposabljanja z delom v vajeništvu; na raziskave izkušenj drugih držav z modeli ocenjevanja
vajencev v podjetjih ter na skupno analiziranje z zbornicami načinov verifikacij učnih mest
in priprav predlogov za izboljšave.

3.5 ZAKLJUČEK SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Zaključek srednješolskega izobraževanja ne predstavlja zgolj ciljne črte na tej stopnji
izobraževanja, kjer dijak dokaže znanje, ki ga je pridobil v dosedanjem izobraževalnem
procesu, pač pa gre tudi za pomembno obdobje, v katerimi si posameznik tlakuje svojo
nadaljnjo življenjsko pot.
Če najprej svoje misli strnemo na maturo, lahko v Slovenskem pravopisu iz leta 1950
zasledimo, da beseda matura predstavlja zrelostno skušnjo. Postavlja se vprašanje, kako
daleč smo se v zadnjih letih od te skušnje in preizkušnje oddaljili, saj je fokus preusmerjen
večinoma v strmenje k čim večjemu številu doseženih točk, manj pa k življenjskosti
pomembnega obdobja. Prve sledi mature na Slovenskem izhajajo iz šolske reforme, ko je
leta 1849 takratna Avstrija uvedla maturitetni izpit kot končni gimnazijski izpit. Vse do leta
1960 je bila matura deležna razno raznih nasprotovanj in sprememb, v tistem letu pa jo je
nadomestil zaključni izpit. Šlo je za formalni izraz zakonodaje, ki se v praksi ni uporabljal.
Matura je bila vnovič uvedena v začetku 90. let (Slovenski šolski muzej, 2005). V zadnjem
obdobju opazimo, da je ta pomemben izpit za posameznika in obenem pomemben del
šolskega sistema povod za mnoge strokovne razprave, kjer je govora o spremembah, ki naj
bi se zgodile. Spremembe mature bi se vsekakor odrazile tudi na področju zaključnega izpita
kot enega od treh vrst zaključkov srednješolskega izobraževanja.

3.5.1

Splošna matura

SM in PM določa Zakon o maturi (ZMat, Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 46/16 – ZOFVI-L), pravila in postopke izvajanje obeh matur pa določajo podzakonski akti.
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Za pripravo in izvedbo mature skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center (v
nadaljevanju RIC).
Za SM velja, da je to državni izpit, s katerim kandidati dokazujejo doseganje standardov
znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, programov MT in usposobljenost za
študij na univerzi. Opravlja jo kandidat, ki uspešno konča četrti letnik gimnazije ali uspešno
opravi MT. Lahko jo opravlja tudi kandidat, ki teh pogojev ne izpolnjuje, če je bil ali bo
dopolnil najmanj 21 let v letu, v katerem bo opravljal maturo. Za SM je značilno, da se
opravlja iz petih predmetov. Od tega so trije iz skupnega dela (slovenščina, matematika,
tuji jezik) ter dva iz izbirnega dela, ki ju na predlog Državne komisije za splošno maturo (v
nadaljevanju DK SM) določi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Kandidat lahko
izbere tudi šesti maturitetni predmet, ki ga prav tako izbere iz izbirnega dela. SM se opravlja
v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku in je uspešno opravljena, če kandidat pri vseh
maturitetnih predmetih doseže pozitivno oceno. Z opravljeno maturo kandidat pridobi
srednjo izobrazbo (ZMat, 2., 5, 6., 24., 28., 38. člen).
Pravilnik o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11) določa naloge DK SM; državnih
predmetnih komisij za splošno maturo; postopek imenovanja, sestavo in naloge šolskih
maturitetnih komisij za splošno maturo in šolskih izpitnih komisij za splošno maturo; naloge
RIC-a; način in postopek prijave ter odjave k SM oziroma posameznemu izpitu; izpitni red;
izvedbo in ocenjevanje pisnega, ustnega ter praktičnega dela izpita in izpitnega nastopa;
varstvo pravic kandidatov in postopek vpogleda v izpitno dokumentacijo ter druga
maturitetna pravila je (1. člen).
Tabela 8: Struktura kandidatov po izobraževalnem programu v spomladanskem in jesenskem
izpitnem roku SM v letu 2018
Izobraževalni program

Št. kandidatov

Delež

Delež uspešnih

Gimnazija
Klasična gimnazija
Umetniška gimnazija
Tehniška gimnazija
Ekonomska gimnazija
MT
Ostali

4.953
311
323
469
323
106
177

73,4 %
4,7 %
4,8 %
7,0 %
4,8 %
1,6 %
2,7 %

93,9 %
98,4 %
87,3 %
86,8 %
72,1 %
71,7 %
29,4 %

SKUPAJ

6.662

100 %

90,1 %

Legenda: MT – maturitetni tečaj
Vir: Saksida (2019)

Iz zgoraj prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo največ kandidatov, ki so opravljali
SM, vpisanih v izobraževalni program splošne gimnazije, in sicer 73,4 %. Sledijo kandidati
tehniške gimnazije s 7 %. Kandidati klasične, umetniške in ekonomske gimnazije zasedajo
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približno enak delež. 177 kandidatov je bilo takih, ki jih določa drugi odstavek 24. člena
ZMat, torej gre za kandidate, ki so v letu 2018 dopolnili najmanj 21 let, oziroma druge
odrasle, ki niso več imeli status dijaka. Najuspešnejši so bili kandidati klasične gimnazije,
med katerimi je bilo uspešnih kar 98,4 %. Gre za posebej motivirane dijake, ki se po tej
zahtevni gimnazijski poti vključujejo v zahtevne univerzitetne študije.
Tabela 9: Skupni podatki za spomladanski in jesenski izpitni rok od leta 2014 do 2018
SM

Št. prijavljenih Št. tistih, ki so Št. negativnih
opravljali SM

Št. uspešno Delež
opravljenih
pozitivnih

2014
2015
2016
2017
2018

8.679
8.169
7.896
7.342
7.105

7.194
6.741
6.663
6.076
6.005

8.048
7.613
7.413
6.849
6.662

854
872
750
773
657

89,4
88,5
89,9
88,7
90,1

Vir: Tivadar & Saksida (2015–2019)

Na podlagi podatkov iz Tabele 9 je razvidno, da skupno število kandidatov, ki so opravljali
SM, z leti upada. Razlog je morda v prezahtevnost SM oziroma manjših generacijah otrok,
ki so se vpisale v srednješolsko izobraževanje oziroma upadu dijakov v gimnazijskih
programih. V primerjanem obdobju je bilo približno 500 kandidatov, ki so se na SM prijavili,
a jo v izpitnem roku niso opravljali. Okoli 90 % vseh kandidatov, ki so v primerjanih letih
opravljali SM, je bilo pozitivnih.
Državna komisija za SM opozarja, da bo treba v prihodnje razpravo o posodabljanju SM
poglobiti: zlasti na področju upadanja števila kandidatov, urejanja problematike vpisnih
pogojev na univerzitetne študijske programe – vprašanja vrste mature kot pogoja za
univerzitetni študij, izvedbe izbirnih predmetov na višji zahtevnostni ravni, možnosti
postopka uvedbe dveh ravni pri materinščini, drugačne časovne razporeditve
maturitetnega in šolskega koledarja, izvedbe notranjega izpita mature in primerljivost z
ocenami pri zunanjem izpitu, spodbujanja raziskav o SM, ustrezne dopolnitve predpisov
(Saksida, 2019, str. 67).

3.5.2

POKLICNA MATURA

Tudi PM je državni izpit, s katerim kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so
določeni s cilji izobraževalnih programov SSI, PTI, PT, ter usposobljenost za študij na
visokošolskem zavodu. Opravlja jo kandidat, ki je uspešno končal zadnji letnik
izobraževalnega programa za pridobitev SSI ali je opravil mojstrski izpit oziroma kandidat,
ki je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil PT. PM se opravlja iz štirih predmetov.
Od tega dva predmeta iz skupnega dela (slovenščina, izpit iz temeljnega strokovnotehničnega premeta) in dva predmeta iz izbirnega dela (matematika ali tuji jezik; izdelek,
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storitev, seminarska naloga z zagovorom ali izpit iz predmeta oziroma vsebine). Četrti
predmet na predlog Državne komisije za poklicno maturo (v nadaljevanju DK PM) določi
Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje. PM se opravlja v spomladanskem, jesenskem
in zimskem izpitnem roku in je uspešno opravljena, če kandidat pri vseh maturitetnih
predmetih doseže pozitivno oceno. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo
strokovno izobrazbo (3., 7., 8., 24., 29., 39. člen ZMat).
Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11) v 1. členu določa naloge
DK PM; državnih predmetnih komisij za poklicno maturo; postopek imenovanja, sestavo in
naloge šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo, šolskih izpitnih komisij za poklicno
maturo in strokovnih aktivov ter priznavanje izpitov pri PM; način in postopek prijave ter
odjave k PM oziroma posameznemu izpitu; izpitni red; izvedbo in ocenjevanje pisnega,
ustnega ter praktičnega dela izpita in izpitnega nastopa; varstvo pravic kandidatov in
postopek vpogleda v izpitno dokumentacijo ter druga maturitetna pravila.
Tabela 10: Struktura kandidatov po izobraževalnem programu v vseh izpitnih rokih PM v letu
2018
Izobraževalni program

Št. kandidatov

Delež

Delež uspešnih

PT
PTI
SSI

504
1.414
7.235

5,5 %
15,5 %
79,0 %

98,6 %
83,9 %
95,0 %

SKUPAJ

9.153

100 %

93.5 %

Legenda: PT – poklicni tečaj, PTI – poklicno-tehniško izobraževanje, SSI – srednje
strokovno izobraževanje
Vir: Repolusk (2019)

Iz zgoraj zbranih podatkov ugotavljamo, da je bilo največ kandidatov, ki so opravljali PM,
vpisanih v SSI, in sicer 79 %, od tega jih je bilo 95 % uspešnih. Kandidati PT so bili za skoraj
4 % uspešnejši, kar je razumljivo, saj so bili predhodno večinoma vpisani v gimnazijski
program.
Iz Tabele 11 je razvidno, da tudi pri PM skupno število kandidatov, ki so opravljali PM, z leti
upada. Razlog za to je prav tako morda v manjših generacijah otrok, ki so se vpisali v
srednješolsko izobraževanje. Število kandidatov, ki so se na PM prijavili, a jo v izpitnem roku
niso opravljali, je bilo v primerjanem obdobju med 1.500 in 1.800. Delež pozitivnih je v
primerjanem obdobju boljši kot pri SM, in sicer v povprečju za približno 5 %.
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Tabela 11: Skupni podatki za vse izpitne roke od 2014 do 2018
PM

Št. prijavljenih Št. tistih, ki so Št. negativnih
opravljali PM

Št. uspešno Delež
opravljenih
pozitivnih

2014
2015
2016
2017
2018

11.970
11.891
11.446
11.226
10.704

9.587
9.432
9.210
9.287
8.554

10.117
9.991
9.741
9.672
9.153

530
559
531
385
599

94.8 %
94,4 %
94,5 %
96,0 %
96,5 %

Vir: Klemenčič, Kruder, Stopar, Šterbenc, Repolusk (2014–2019)

3.5.3

Zaključni izpit

Na ZI kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med
izobraževanjem. Po uspešno opravljenem ZI se lahko kandidati zaposlijo ali po vertikali
nadaljujejo svojo izobraževalno pot (RIC, 2019).
Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11) določa izpitni red
oziroma pogoje, način in postopek opravljanja ZI; imenovanje, sestavo in pristojnosti
komisij in priznavanje izpitov (1. člen).
ZI opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnih NPI ali SPI oziroma je dosegel
predpisano število točk in je opravil druge s programom določene obveznosti. Obseg in
zgradbo ZI določa izobraževalni program, izvajajo ga šole in organizacije za izobraževanje
odraslih. Sestavljen je iz pisnega in ustnega dela izpita. Opravlja se v spomladanskem,
jesenskem in zimskem roku in je uspešno opravljen, ko kandidat doseže pozitivno oceno
pri vseh izpitih ZI (3., 4., 8., 13., 14., 16., 20. člen Pravilnika o zaključnem izpitu).
Tabela 12: Skupni podatki za vse izpitne roke od leta 2014 do 2018
ZI

Št. prijavljenih Št. tistih, ki so Št. negativnih
opravljali ZI

Št. uspešno Delež
opravljenih
pozitivnih

2014
2015
2016
2017
2018

3.856
3.821
4.060
4.193
4.246

3.454
3.387
3.730
3.861
3.944

3.497
3.455
3.787
3.930
3.986

43
68
57
69
42

98,8 %
98,0 %
98,5 %
98,2 %
98,9 %

Vir: Zupanc (2014–2019)

Tabela 12 ponazarja skupne podatke za vse izpitne roke za ZI za obdobje zadnjih petih let.
Na podlagi podatkov ugotavljamo, da skupno število kandidatov za ZI v primerjanem
obdobju narašča. Razlog je v večjem številu vpisanih v programa NPI in SPI. Njihova
uspešnost je zavidljiva in znaša 98 % in več.
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3.6 FINANCIRANJE SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Za srednje šolstvo v Sloveniji je značilno, da se financira iz državnega proračuna, prispevkov
gospodarskih združenj in zbornic, neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje
praktičnega izobraževanja, prispevkov dijakov, šolnin v zasebnih šolah, kupnine od prodaje
storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov (Eurydice, 2019).
Obseg sredstev za javne šole podrobno določa 81. člen ZOFVI. Metodologijo financiranja
javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov na področju SŠ določa Pravilnik o
metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju SŠ
(Uradni list RS, št. 107/12, 56/17 in 5/19) iz leta 2012 (v nadaljevanju Pravilnik o
metodologiji financiranja). Pravilnik o metodologiji financiranja določa način določitve cene
na dijaka v programih srednjega šolstva, določitev letnega obsega sredstev za posamezen
zavod, sredstva za druge namene oziroma dejavnost zavoda in načne poročanja, nadzora
in spremljanja porabe dodeljenih sredstev.
Višino proračunskih sredstev za financiranje dejavnosti srednjega šolstva za zadnjih pet
proračunskih let ponazarja Tabela 13. Opazimo lahko, da so bila sredstva v letu 2015
najnižja, znašala so 259.907.273 evrov. Upad znižanja sredstev je posledica varčevalnih
ukrepov na področju plač na ravni celotne države ter manjšega števila dijakov v srednjih
šolah. Ker so šole financirane na dijaka, se padec števila dijakov neposredno odraža tudi v
padcu obsega sredstev po šolah. Med letoma 2014 in 2015 so se letne cene programov na
dijaka kljub varčevalnim ukrepom nekoliko povišale, a ker se je število dijakov zmanjšalo,
so SŠ prejele manjši obseg sredstev.
Tabela 13: Proračunska sredstva za financiranje dejavnosti SŠ od leta 2014 do 2018 (v EUR)

Dejavnost
SŠ

2014

2015

2016

2017

2018

264.086.817

259.907.273

264.401.538

268.013.038

274.225.412

Vir: MIZŠ (2019)

Minister, pristojen za izobraževanje, na podlagi 81. člena ZOFVI, 4. člena Pravilnika o
metodologiji financiranja, 4. člena Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih
programov dvojezične srednje šole (Uradni list RS, št. 107/12, 56/17 in 5/19) in 4. člena
Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim
učnim jezikom (Uradni list RS, št. 107/12, 56/17 in 5/19) vsako leto izda Sklep o določitvi
cen programov SŠ za posamezno proračunsko leto. Priloga 2 prikazuje sklep za proračunsko
leto 2019.
Cena programa SŠ predstavlja obseg sredstev za izvedbo programa, ki je preračunan na
dijaka na letni ravni. Ceno programa SŠ sestavljajo stroški dela (plače, prispevki delodajalca,
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stroški iz dela, drugi prejemki delavcev) in izdatki za blago in storitve (sredstva za
zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programov SŠ, sredstva za zagotavljanje
drugih pogojev za izvajanje programov in sredstva za zagotavljanje drugih dejavnosti v zvezi
z izvajanjem izobraževalnih programov). Izhodišče za določitev dela cene programov je
obseg dejavnosti, za vzgojno dejavnost je izhodišče 520 dijakov (2.–7. člen Pravilnika o
metodologiji financiranja).
Tabela 14: Skupni znesek višine sredstev, namenjenih za izvajanje programov srednjega šolstva
od proračunskega leta 2014 do 2018 (v EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

243.799.687,30

242.322.368,81

247.603.384,86

250.154.099,71

255.890.243,49

Vir: MIZŠ (2019)

Pregled višine sredstev, namenjenih za izvajanje programov srednjega šolstva, v Tabeli 14
ponazarja, da je bilo v primerjalnem obdobju največ sredstev dodeljenih v letu 2018, in
sicer 255.890.243,49 EUR. Cene izobraževalnih programov na dijaka so se zaradi ukinitve
nekaterih varčevalnih ukrepov na področju plač zvišale (višji stroški plač), posledično je
prišlo do višjih izdatkov. Tudi tu je višina sredstev neposredno vezana na število dijakov v
SŠ, kar pomeni, da se ob manjšem številu dijakov to odraža v višini sredstev, namenjenih za
izvajanje programov srednjega šolstva.
Pri določitvi letnega obsega sredstev za zavode ločimo obseg sredstev za programe (določi
se za proračunsko leto), sredstva za vodstvena delovna mesta (za ravnatelja oziroma
direktorja), razvojna sredstva (za razvoj splošnega ter poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja), sredstva za zavod (tudi financiranje zasebnih zavodov) (11.–17. člen
Pravilnika o metodologiji financiranja). Delež financiranja zasebnih zavodov je prikazan v
spodnji Tabeli 15. Odstotek financiranja je določen v drugem odstavku 86. člena ZOFVI, in
sicer prejmejo zasebne SŠ 85 % sredstev, ki jih zagotavlja država za izvajanje programov
javne SŠ. 100-odstotno financiranje zasebnih SŠ je opredeljeno v 138. členu ZOFVI iz leta
1996.
Tabela 15: Delež financiranja zasebnih SŠ iz sredstev državnega proračuna
Zasebne SŠ

Delež

Škofijska gimnazija Vipava
Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
ERUDIO izobraževalni center
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Waldorfska šola Ljubljana

100 %
100 %
100 %
85 %
85 %
85 %

Vir: MIZŠ (2019)
39

Naj tej točki bomo nekaj besed namenili financiranju zaključka srednješolskega
izobraževanja. V Tabeli 16 so prikazana sredstva, ki jih RIC namenja za realizacijo obeh
matur in ZI. Iz podatkov je razvidno, da je večji del sredstev namenjen za izvajanje SM,
najmanjši pa za ZI. Zaključimo lahko, da je prikazana razlika v sredstvih nastala predvsem
zaradi eksternosti oziroma zunanjem preverjanju znanja pri posamezni vrsti zaključka
srednješolskega izobraževanja. SM je namreč v celoti eksterna, PM delno (prvi in tretji
predmet), ZI pa ni eksteren, saj ga šole oziroma organizacije za izobraževanje odraslih
izvajajo same.
Tabela 16: sredstva RIC-a za SM, PM, ZI od leta 2014 do 2018 (v EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

SM
PM
ZI

1.563.500,00
241.500,00
8.000,00

1.467.800,00
231.500,00
7.700,00

1.500.000,00
230.866,71
8.000,00

1.430.000,00
219.408,35
9.000,00

1.472.815,35
225.000,00
8.998,35

Skupaj

1.813.000,00

1.707.000,00

1.738.866,71

1.658.408,35

1.706.813,70

Vir: MIZŠ (2019)

V gimnazijah so osnovne priprave na SM vključene že v sam gimnazijski program. Za
poklicne maturante posebne priprave na SM niso organizirane, saj določbi (25. in 26. člen
ZMat) podeljujeta pravico do opravljanja posameznega izpita SM, priprava na ta izpit pa je
odgovornost dijaka. Na podlagi navedenega MIZŠ zagotavlja SŠ in zavodom za
izobraževanje OPP sredstva za izvedbo nalog pri opravljanju posameznega maturitetnega
predmeta v določenem letu na podlagi podatkov, ki jih prejmemo s strani RIC-a. MIZŠ
nakazuje sredstva za opravljanje posameznega maturitetnega predmeta SM šolam, na
katerih je kandidat dejansko opravil posamezni maturitetni predmet SM. Torej, šoli so
povrnjeni stroški za izpit, na katerega je kandidat pristopil, pri čemer priprave na ta izpit
niso plačane, prav tako ne stroški internega dela izpita na šoli (praktične vaje/ seminarske
naloge), ki jih je kandidat že opravil, vendar se k opravljanju izpita ni prijavil (in posledično
ni pristopil). Zato mora šola kandidate predhodno seznaniti s plačilom dodatnih stroškov,
ki nastanejo pri opravljanju posameznega maturitetnega predmeta. Stroški so odvisni od
vrste predmeta (seminarska naloga, vaje, interna ocena), zato cena ni določena z
zakonodajo, temveč jo določi Svet šole.
MIZŠ je SŠ za leto 2018 zagotovilo sredstva za izvedbo nalog pri opravljanju posameznega
maturitetnega predmeta v skupni višini 13.847,42 evrov. Navedeni znesek je fiksen in
vsebuje vse dajatve. Srednjim šolam MIZŠ priznali povračilo stroškov za naslednje naloge:
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Tabela 17: Povračilo stroškov po vrstah naloge, ki jih je MIZŠ priznalo SŠ
Vrsta naloge

Izplačilo v EUR (bruto)

Tajništvo za kandidata iz druge srednje strokovne šole in druge
kandidate (iz druge gimnazije, ki ne izvaja določenega predmeta SM)
Ustni izpit – izpraševalec
Naloga – mentor
Vaje, praktični del izpita – mentor

3,94/ kandidat
3,94/ kandidat
8,88/ naloga
3,94/ kandidat

Vir: MIZŠ (2019)

V skladu z drugo alinejo 18. člena ZMat je MIZŠ zagotovil RIC-u za potrebe ocenjevanja
izpitnih pol pri SM v letu 2019 finančna sredstva z vsemi dajatvami v višini 12,54 EUR za eno
uro ocenjevanja izpitnih pol, da izbere ocenjevalce SM. RIC z vsakim posameznim
ocenjevalcem, ki ga izbere, sklene pogodbo o delu, skupni znesek finančnih sredstev glede
na prejšnjo točko pa se s strani MIZŠ zagotovi na podlagi posredovanega obračuna
opravljenih ur s strani RIC-a.
Na podlagi 44. člena Pravilnika o SM morata biti pri pisnem izpitu nadzorna dva strokovna
delavca, ki ne smeta biti učitelja predmeta, pri katerem nadzorujeta potek izpita, zato
državna komisija na predlog RIC-a določi obseg izmenjave nadzornih učiteljev pri
posameznih predmetih. Na podlagi navedenega je MIZŠ srednjim šolam in zavodom, ki so
pri SM na spomladanskem izpitnem roku 2018 poslale svoje učitelje na druge SŠ kot
nadzorne učitelje pri pisnem izpitu, priznalo povračilo potnih stroškov in dnevnic v skupni
višini 8.418,87 EUR (MIZŠ, 2019).
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4

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI V SLOVENIJI

V tem osrednjem delu pričujočega dela se bomo podrobneje osredotočili na SŠizobraževanje OPP. Obenem bomo opredelili hipoteze H1: Največ OPP na področju
srednješolskega izobraževanja ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja, H3:
Število OPP v srednješolskem izobraževanju z leti narašča, H4: Realizacija dodatne
strokovne pomoči v srednješolskem izobraževanju OPP je nizka, H5: Pri opravljanju mature
je za kandidate s posebnimi potrebami najbolj pogost način prilagoditve ocenjevanje in H6:
Financiranje začasnih spremljevalcev je neustrezno po veljavni zakonodaji.
Želeli bi opomniti, da bomo tudi v tem poglavju, kjer bo govora o otrocih s posebnimi
potrebami, ki z vpisom v srednjo šolo dobijo status dijaka, uporabljali izraz OPP.

4.1 SPLOŠNA OPREDELITEV
Do leta 1995 je SŠ-izobraževanje OPP (takrat imenovanih otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju) potekalo večinoma v specializiranih šolah in zavodih, le redki med njimi
so bili vključeni v redni sistem SŠ-izobraževanja. Za specializirane šole je veljalo, da so
izvajale programe le za eno ali več skupin OPP, sodelovanje z rednimi šolami je bilo šibko,
med samimi specializiranimi šolami ni bilo izmenjav strokovnjakov … (Krek & Metljak, 2011,
str. 285). Z oblikovanjem Bele knjige leta 1995 in posledično spremembo zakonodaje je bilo
postavljeno bistveno načelo celovitega sistema vzgoje in izobraževanja, načelo integracije
OPP. Največ novosti in možnosti za SŠ-izobraževanje OPP je prinesel na novo strukturiran
ZPSI iz leta 1996, z uvedbo NPI, ki je npr. otrokom z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
odprl možnosti za pridobitev poklicne izobrazbe. Skupine OPP s senzoričnimi motnjami in
gibalno ovirani so se že pred novim ZPSI-jem lahko vključevali v programe poklicnega
izobraževanja, ki so jih izvajale specializirane šole oziroma zavodi. Na podlagi zakonodaje
so se za OPP izvajali izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in DSP, prilagojeni
programi z enakovrednim poklicnim standardom oziroma poklicnih kompetenc. V
gimnazijah se je izvajal le izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP. ZUOPP iz
leta 2000 je uvedel dva programska modela za srednješolsko izobraževanje, in sicer
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP ter prilagojene izobraževalne
programe (Opara, 2010, str. 73–75).
Opara (2015, str. 23, 48) izpostavi, da je v preteklem segregiranem sistemu vzgoje in
izobraževanja OPP obstajal paralelni sistem, ki jim je predvsem po končani osnovni šoli
nudil skromno izbiro oziroma možnosti za poklicno izobraževanje v specializiranih šolah
oziroma zavodih. Namreč le manjši delež teh otrok se je izobraževal v rednih srednješolskih
programih. Koncept inkluzije je prinesel razvoj koncepta kontinuuma programov vzgoje in
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izobraževanja OPP, kar pomeni, da so se za te otroke morala odpreti vrata v vse nivoje
vzgoje in izobraževanja. Torej tudi vrata v srednješolsko izobraževanje. Dosedanja praksa
je pokazala, da lahko ob ustreznih prilagoditvah in strokovni pomoči tudi OPP, z izjemo
otrok z motnjami v duševnem razvoju, dosegajo podobne dosežke kot njihovi vrstniki. Za
uspeh OPP niso pomembne zgolj strategije učenja, pač pa jih je treba naučiti, kako v pravem
času uporabiti pravilne strategije.
Tabela 18: Število in delež OPP v populaciji vseh dijakov, vključenih v programe SŠizobraževanja od šolskega leta 2014/2015 do 2018/2019
Šolsko leto

Št. vseh dijakov

Št. OPP

Delež OPP v celotni
populaciji

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

75.329
74.831
74.012
73.676
73.226

3.815
4.221
4.165
4.768
5.051

5,06 %
5,61 %
5,63 %
6,48 %
6,90 %

Vir: MIZŠ (2019)

Skupno število in delež OPP, vključenih v SŠ-izobraževanje, v primerjavi s skupnim številom
dijakov, v zadnjih petih šolskih letih je prikazano v Tabeli 18. Iz navedenih podatkov lahko
zaključimo, da se trend naraščanja OPP v SŠ-izobraževanju nadaljuje, čeprav se generacije
otrok, ki se vključujejo v SŠ-izobraževanje v primerjanem obdobju, zmanjšujejo.
Na podlagi podatkov za prikazano obdobje šolskih let v Tabeli 19 ugotavljamo, da dobro
polovico oziroma več kot 50 % OPP v SŠ predstavljajo otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja. Trend naraščanje skupnega števila te skupine otrok se je v šolskem letu
2016/2017 ustavil, kar je lahko povezano z nekoliko manjšim skupnim številom OPP v SŠizobraževanju v omenjenem šolskem letu. Že prihodnje šolsko leto smo lahko zaznali rast
skupnega števila te skupine otrok. Gledano v deležih, se odstotek teh otrok od šolskega leta
2016/2017 naprej znižuje, kar je povezano z rastjo deleža otrok, ki imajo več motenj, in
predstavljajo drugo najbolj številčno skupino OPP. Njihovo število se je v primerjavi med
prvim in zadnjim primerjanim šolskim letom bistveno spremenilo, saj se je število teh otrok
podvojilo. Dolgotrajno bolni so naslednja najbolj številčna skupina OPP, pri čemer je
pomembno dodati, da njihov delež z leti rahlo upada. Preostale skupine otrok predstavljajo
skupaj približno 10 % delež vseh OPP v SŠ. Med njimi je najmanj otrok, ki so slepi, slabovidni
ali z okvaro vidne funkcije ter otrok z avtističnimi motnjami.
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Tabela 19: Število in delež OPP v SŠ glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje od
šolskega leta 2014/2015 do 2017/2018
Vrsta primanjkljaja,
oziroma motnje

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Otroci z motnjami v duševnem 120
razvoju
3,1 %

132
3,1 %

113
2,7 %

138
2,9 %

141
2,8 %

Slepi in slabovidni ter otroci z 31
okvaro vidne funkcije
0,8 %

38
0,9 %

23
0,6 %

22
0,5 %

23
0,5 %

Gluhi in naglušni

83
2,2 %

87
2,1 %

58
1,4 %

68
1,4 %

74
1,5 %

Otroci z govorno-jezikovnimi 130
motnjami
3,4 %

135
3,2 %

88
2,1 %

101
2,1 %

110
2,2 %

Gibalno ovirani

124
3,3 %

113
2,7 %

62
1,5 %

62
1,3 %

57
1,1 %

Dolgotrajno bolni

606
15,9 %

680
16,1 %

597
14,3 %

647
13,6 %

650
12,9 %

Otroci s primanjkljaji na 2.130
posameznih področjih učenja
55,8 %

2.373
56,2 %

2.273
54,6 %

2.495
52,3 %

2.532
50,1%

Otroci z avtističnimi motnjami

19
0,5 %

41
1,0 %

49
1,2 %

72
1,5 %

69
1,4 %

in 62
1,6 %

95
2,3 %

69
1,7 %

97
2,0 %

115
2,3 %

Otroci s čustvenimi
vedenjskimi motnjami

ovire 2014/15

Otroci z več motnjami

510
13,4 %

527
12,5 %

833
20,0 %

1.067
22,4 %

1.280
25,3 %

Skupaj

3.815
100 %

4.221
100 %

4.165
100 %

4.768
100 %

5.051
100 %

Vir: MIZŠ (2019)

4.2 SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
OPP se lahko vključijo v vse izobraževalne programe srednjega splošnega izobraževanja ter
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Pri čemer ZUOPP-1 v 5. členu določa med drugim
tudi dve možnosti izvedbe srednješolskega programa za OPP, in sicer: redni program, kjer
je OPP omogočeno prilagojeno izvajanje programa in DSP, ter prilagojen izobraževalni
program z enakim izobrazbenim standardom. Navedeni možnosti bomo podrobneje
opredelili v nadaljevanju magistrskega dela.
S Tabelo 20 želimo prikazati število OPP in njihov delež v celotni populacije glede na
srednješolski program, ki so ga obiskovali v prikazanem obdobju šolskih let. Primerjava
kaže, da je bilo največ OPP vpisanih v SPI in SSI ter v gimnazijsko izobraževanje. Med vsemi
OPP v šolskem letu 2018/2019 (5.051), je malo manj kot 2.000 vpisanih v SSI (približno 40
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%), nekaj malega manj v SSI, okoli 760 (15 %) pa v gimnazijske programe. V celotni populaciji
otrok, vpisanih v srednješolske programe, je v NPI v primerjanem obdobju vpisano približno
20 % OPP. Rahlo se povečuje delež OPP v SPI.
Tabela 20: Število OPP (in delež znotraj celotne populacije) glede na srednješolski izobraževalni
program od šolskega leta 2014/2015 do 2018/2019
SŠ-program

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Gimnazijsko izobraževanje

565
2,0 %

593
2,2 %

568
2,2 %

667
2,6 %

761
3,0 %

NPI

173
19,2 %

202
20,9 %

184
17,8 %

218
20,7 %

225
20,5 %

SPI

1.492
12,7 %

1.677
13,9 %

1.642
13,4 %

1.779
14,5 %

1.836
15,0 %

SSI

1.408
4,6 %

1.588
5,2 %

1.620
5,3 %

1.876
6,1 %

1.978
6,5 %

PTI

174
4,8 %

155
4,4 %

137
4,1 %

219
6,5 %

240
6,9 %

MT

5
0,9 %

3
0,8 %

6
1,6 %

8
2,2 %

11
3,4 %

PT

/

3
1,1 %

8
3,4 %

1
0,5 %

0
0,0 %

Skupaj

3.815
5,06 %

4.221
5,61 %

4.165
5,63 %

4.768
6,48 %

5.051
6,90 %

Legenda: NPI – nižje poklicno izobraževanje, SPI – srednje poklicno izobraževanje, SSI – srednje
strokovno izobraževanje, PTI – poklicno-tehniško izobraževanje, MT – maturitetni tečaj, PT – poklicni
tečaj
Vir: MIZŠ (2019)

V Tabeli 21 želimo prikazati število in delež OPP glede na posamezno vrsto, primanjkljaja
ovire oziroma motnje ter glede na srednješolski izobraževalni program. Ugotovimo lahko,
da se je več kot polovica OPP (okoli 53 %), ki so imeli lažje motnje v duševnem razvoju,
izobraževalo v programih NPI. V PT v šolskem letu 2018/2019 ni bilo vključenih OPP, v vseh
preostalih srednješolskih programih pa so največji delež OPP predstavljali otroci s
primanjkljaji na posameznem področju učenja.
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Tabela 21: Število dijakov in delež OPP glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter
glede na srednješolski izobraževalni program v šolskem letu 2018/19
NPI

SPI

SSI

GIM

PTI

MT

PT

SKUPAJ

Otroci z lažjo motnjo 119
v duševnem razvoju 52,9 %

20
1,1 %

1
0,1%

0
0,0 %

1
0,4 %

0
0,0 %

0
0,0 %

141

Gluhi in naglušni

0
0,0 %

18
1,0 %

29
1,5 %

23
3,0 %

4
1,7 %

0
0,0 %

0
0,0 %

74

Otroci z govorno- 3
jezikovnimi
1,3 %
motnjami

48
2,6 %

44
2,2 %

11
1,4 %

6
2,5 %

0
0,0 %

0
0,0 %

112

Slepi in slabovidni ter 0
otroci z okvaro vidne 0,0 %
funkcije

0
0,0 %

9
0,5 %

10
1,3 %

2
0,8 %

0
0,0 %

0
0,0 %

21

Gibalno ovirani

0
0,0 %

9
0,5 %

25
1,3 %

20
2,6 %

3
1,3 %

0
0,0 %

0
0,0 %

57

Otroci s čustvenimi 5
in
vedenjskimi 2,2 %
motnjami

37
2,0 %

39
2,0 %

30
3,9 %

4
1,7 %

0
0,0 %

0
0,0 %

115

Dolgotrajno bolni

150
8,2 %

269
13,6 %

194
25,5 %

32
13,3 %

0
0,0 %

0
0,0 %

650

Otroci s primanjkljaji 27
na
posameznih 12,0 %
področjih učenja

1.030
56,1 %

1.056
53,4 %

288
37,8 %

125
52,1 %

6
54,5 %

0
0,0 %

2.532

Otroci z avtističnimi 2
motnjami
0,9 %

10
0,5 %

28
1,4 %

26
3,4 %

3
1,3 %

0
0,0 %

0
0,0 %

69

Otroci
z
motnjami

več 64
28,4 %

514
28,0 %

478
24,2 %

159
20,9 %

60
25,0 %

5
45,5 %

0
0,0 %

1.280

225
100 %

1.836
100 %

1.978
100 %

761
100 %

240
100 %

11
100 %

0
0%

5.051

SKUPAJ

5
2,2 %

Legenda: NPI – nižje poklicno izobraževanje, SPI – srednje poklicno izobraževanje, SSI – srednje
strokovno izobraževanje, GIM – gimnazijsko izobraževanje, PTI – poklicno-tehniško izobraževanje,
MT – maturitetni tečaj, PT – poklicni tečaj
Vir: MIZŠ (2019)

4.2.1
Srednješolski programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo
Ti izobraževalni programi, tako na srednješolski kot osnovnošolski ravni, simbolizirajo
inkluzijo. V srednješolske programe so vključeni tisti OPP, ki imajo kognitivne in ostale
potenciale, potrebne za uspešno izobraževanje v rednih programih. Zaradi njihovih
primanjkljajev, ovir oziroma motenj jim je treba zagotoviti prilagoditve pri izvajanju
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programa in DSP. Eden od ključnih pogojev za uspešno inkluzijo OPP so prav prilagoditve
pri izvajanju programov (Opara, 2015, str. 23, 24). Otroci v teh programih pridobijo
enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi srednjega
splošnega izobraževanja ter poklicnega in strokovnega izobraževanja (6. člen ZOUPP-1).
Omenjeni izobraževalni programi predstavljajo najmanjšo stopnjo prilagoditev OPP, kjer
morajo dosegati minimalne standarde znanja, ki jih določa posamezni izobraževalni
program (Opara, 2005, str. 35). V Analizi (Opara idr., 2010, str. 75) je navedeno, da med te
programe uvrščamo vse redne programe na vseh vrstah in nivojih SŠ-izobraževanja, kjer so
OPP prilagojene oblike, načini ter metode izobraževanja in DSP. Drugi odstavek 7. člena
ZUOPP-1 določa, da se otrokom, ki so vključeni v te programe, glede na vrsto in stopnjo
primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodijo organizacija, način preverjanja in
ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka. Obenem se jim zagotovi
tudi DSP. Obseg, vrsto in način izvajanja DSP določa odločba o usmeritvi OPP. Izobraževanje
v teh programih izvajajo šole v rednih oddelkih (18. člen ZOUPP-1), kjer jih izvajajo učitelji
šol v skladu s programom ter standardi in normativi (Opara, 2005, str. 63).
Za prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov so bila leta 2004 sprejeta Navodila za
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za
gimnazijski program (v nadaljevanju Navodila 1) ter Navodila za izvajanje izobraževalnih
programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, ki so namenjena predvsem učiteljem, ki poučujejo OPP (v nadaljevanju
Navodila 2). Ker so bila Navodila sprejeta pred petnajstimi leti, so posledično že zastarela,
namreč ne zajemajo otrok z avtističnimi motnjami, zato bo v prihodnje potrebna njihova
prenova.
V Navodilih 1 je opredeljeno, da so v gimnazijske izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in DSP usmerjeni OPP, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da bodo glede
na njihove zmožnosti, s prilagojenim izvajanjem in DSP dosegli vsaj minimalne cilje in
standarde znanja gimnazijskih izobraževalnih programov (2004, str. 4). V uvodnem delu
Navodil so določena načela vzgoje in izobraževanja, ki izhajajo iz vseh regulatorjev; posebej
je izpostavljen pomen pozitivno naravnanega ozračja na šolah in vloga staršev ter
strokovnih delavcev (Opara, 2015, str. 72).
V Navodilih 2 (2004, str. 5) je navedeno, da programe poklicnega in strokovnega
izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in DSP šola izvaja na vseh ravneh tega
izobraževanja, ob nespremenjenem predmetniku in izobrazbenem standardu. OPP se lahko
prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja in ocenjevanja znanja,
napredovanje in časovna razporeditev pouka (70. člen ZPSI).
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Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaka v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18)
določa, da imajo poleg OPP pravico do prilagoditve tudi dijaki, ki se vzporedno izobražujejo,
in dijaki, ki so zaradi zdravstvenih razlogov pogosto in dlje odsotni. Ko OPP pridobi pravico
do prilagoditve, mu šola v petnajstih dneh pripravi osebni izobraževalni načrt, katerega
sestavni del je tudi IP (2., 5. člen Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaka v srednji
šoli).
V te programe se praviloma usmerjajo 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 posameznem področju
učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter otroci z avtističnimi motnjami. V
NPI s prilagojenim izvajanjem in DSP se poleg navedenih skupin otrok lahko usmerijo tudi
otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za
usmerjanje OPP, Uradni list RS, št. 88/13, 7. člen).

4.2.2

Prilagojeni srednješolski programi

V prilagojene izobraževalne programe se vključujejo OPP, ki zaradi zahtevnosti
primanjkljaja, ovire oziroma motnje potrebujejo več pomoči in prilagoditve oziroma jim
prilagajanje izvajanja programa in DSP ne zadoščata (Opara, 2005, str. 36). Skupine teh OPP
predstavljajo slepi ali slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci ter otroci z avtističnimi motnjami (8. člen Pravilnik o organizaciji in
načinu dela komisij za usmerjanje OPP). Pri prilagojenih programih je v določenem delu
prilagojen kurikulum ter druge programske sestavine (Opara, 2010, str. 75). Na področju
srednjega splošnega izobraževanja ter poklicnega in strokovnega izobraževanja se lahko
OPP prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja in ocenjevanja znanja,
način eksternega preverjanja znanja, napredovanja in časovna razporeditev pouka (11. člen
ZUOPP-1). Ker se pri delu z OPP uporabljajo specifične metode dela, nekateri med njimi
potrebujejo posebne pripomočke in didaktična sredstva, morajo imeti za izvajanje
prilagojenih programov strokovni delavci veliko specializiranega znanja (Opara, 2005, str.
36, 37). Zato je razumljivo, da zakon ZUOPP-1 v 18. členu določa, da prilagojene
srednješolske programe izvajajo specializirane šole in zavodi za otroke in mladostnike s PP.
V Tabeli 22 je prikazano število OPP, vpisanih po letnikih v zavodih za otroke in mladostnike
s PP v zadnjih petih šolskih letih. Pregled kaže, da je skupno število teh otrok v posameznem
šolskem letu približno enako (okoli 300). V tabeli so prikazani tudi podatki za 5. letnik, ker
imajo ti otroci zaradi težav, ki jih pestijo, možnost podaljšanja izobraževanja v programu, v
katerem se izobražujejo, za eno šolsko leto.
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Tabela 22: Število OPP vpisanih po letnikih v zavodih za otroke in mladostnike s PP od šolskega
leta 2014/2015 do 2018/2019
Šolsko leto

Št. OPP
v 1. letniku

Št. OPP
v 2. letniku

Št. OPP
v 3. letniku

Št. OPP
v 4. letniku

Št. OPP
v 5. letniku

Skupaj

2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

97
106
93
104
99

100
86
81
67
92

61
52
60
55
54

41
44
37
49
45

15
11
16
13
13

314
299
287
288
303

Vir: MIZŠ (2019)

Med vsemi OPP v SŠ-izobraževanju v omenjenih zavodih se jih je največ (111) izobraževalo
v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, podobno število (110) jih je bilo v CIRIUS-u Kamnik
(Tabela 23).
Tabela 23: Število OPP v srednješolskem izobraževanju v posameznem Zavodu za izobraževanje
OPP 2018/19

Skupaj

Vzgojni
zavod
Planina

Zavod
za
vzgojo
in
izobraževanje
Logatec

VzgojnoZavod za gluhe Center
izobraževalni
in
naglušne IRIS
zavod Višnja Ljubljana
Gora

CIRIUS
Kamnik

25

13

32

110

111

11

Vir: MIZŠ (2019)

V zavodu z največ OPP, torej Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana sta bila v preteklem
šolskem letu najbolj obiskana programa Računalnikar, kjer je bilo vpisanih 23 otrok, in
Medijski tehnik z 19 vpisanimi otroki. V CIRIUS-u Kamnik so si po zaporedju od najbolj do
najmanj obiskanih programov sledili: Računalnikar (25 vpisanih), Administrator (19
vpisanih), Postrehabilitacijski praktikum (18 vpisanih), Pomožni administrator (17 vpisanih),
Ekonomski tehnik (13 vpisanih), Elektrotehnik PTI (10 vpisanih) ter Pomočnik v tehnoloških
procesih (8 vpisanih) (MIZŠ, 2019).

4.3 VPIS UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI V SREDNJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE
Številne raziskave v preteklosti so pokazale, da imajo OPP večje težave pri prehodu iz
osnovnošolskega v SŠ-izobraževanje kot njihovi vrstniki. Uspešnost prehoda se med drugim
meri tudi s sprejetostjo v novem okolju. K ublažitvi negativnih odzivov ob prehodu
pripomoreta stalna strokovna podpora (ang. support) za OPP in kakovostno sodelovanje
med starši in učitelji. OPP se poleg soočenja z novim učnim okoljem soočajo z novimi
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sošolci, novim načinom dela in novimi pristopi pri organizaciji. Običajno imajo ti otroci nižjo
samopodobo in slabšo samozavest, kar dodatno pripomore k težjemu soočanju s
spremembami (Majcen, 2013, str. 73). Kavkler idr. (2010, str.22, 23) navajajo, da
predstavlja prehod v SŠ in prilagajanje na spremenjene zahteve v šolskem in izvenšolskem
okolju pomembne izzive za OPP. Po njihovem mnenju imajo največ težav otroci s
specifičnimi učnimi težavami, saj je pri njih izrazito opazno pomanjkanje veščin branja,
pisanja in računanja. Zato ti otroci v SŠ težje sledijo izvajanju pouka in težje gradijo novo
znanje. Bistveno poslanstvo vseh sodelujočih pri prehodu OPP v srednješolsko
izobraževanje je v ustvarjanju pogojev, ki čim bolj ublažijo vse morebitne ovire in
spodrsljaje, ki so jih deležni na tej novi življenjski poti.
Za devetošolce, ki imajo odločbo o usmeritvi, torej OPP, prinaša razpis za vpis v SŠ za šolsko
leto 2019/2020 nekaj novosti v izbirnem postopku, ki so posledica spremenjenega
Pravilnika o vpisu v srednje šole. Do sedaj so bili ti kandidati izvzeti iz izbirnega postopka,
saj so bili kljub morebitnim omejitvam sprejeti v program, v katerega so se prijavili. Po
novem pa bo veljalo, da bodo morali ti kandidati pri vpisu na programe z omejitvijo vpisa
zbrati vsaj 90 % točk spodnje meje (Podlogar, 2019b, str. 29).
Pri pregledu deleža OPP v osnovnih šolah smo zasledili podatek, ki je lahko zanimiv z vidika
vpisa teh otrok v SŠ-izobraževanje. V Sloveniji ima 2 % prvošolcev odločbo o usmeritvi, v
zaključnem letu osnovnošolskega izobraževanja, torej v 9. razredu, pa kar 10 % populacije.
V javnosti se velikokrat špekulira, da je vzrok za tako visok delež tudi ta, da se ti otroci lažje
vpišejo na SŠ, saj potrebujejo v primerjavi s svojimi vrstniki 10 % manj zahtevanih točk.
Tabela 24: Število in delež OPP, vpisanih v 1. letnik SŠ, od šolskega leta 2014/2015 do 2018/19
Šol. leto

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Vpisani v 1. 938
letnik
Delež
24,6 %

1.178

1.008

1.341

1.392

28.0 %

24,2 %

28,1 %

27,6 %

Skupaj

4.221

4.165

4.768

5.051

3.815

Vir: MIZŠ (2019)

V zadnjih petih šolskih letih se je število OPP, ki so se vpisali v 1. letnik SŠ-izobraževanja,
povečevalo. Razlika med prvim in zadnjim primerjanim šolskim letom je 454 OPP.
Zaključimo lahko, da je bilo med celotno populacijo OPP v SŠ-izobraževanju nekaj več kot
četrtina (okoli 26,5 %) vpisanih v 1. letnik (Tabela 24).
Pomembna novost pri srednješolskem izobraževanju OPP je povezana z njihovim statusom
in posledično s pravicami, ki izhajajo iz pridobljenega statusa. V skupni obseg trajanja
statusa dijaka se bodo upoštevale določbe ZGim in ZPSI. ZGim status ureja v 17. in 22. členu,
ZPSI pa v 46., 48. in 49. členu. Status bo po novem trajal toliko časa, kolikor traja posamezni
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izobraževalni program. Dijak bo imel na voljo še dve dodatni leti iz naslova ponavljanja
oziroma prestopa v drug izobraževalni program, če ob prestopu ne bo napredoval. Za OPP
to pomeni, da bodo imeli na voljo še dve dodatni leti za ponavljanje (Podlogar, 2019c, str.
30).
Na podlagi prikazanih podatkov o številu vpisanih OPP v prvi letnik na zavodih za otroke in
mladostnike s OPP, kot prikazuje Tabela 25, lahko ugotovimo, da se v prikazanem obdobju
šolskih let število vpisanih ni bistveno spremenilo. Vsako leto se tja vpiše približno 100 otrok
oziroma mladih.
Tabela 25: Število vpisanih OPP v 1. letnik na zavodih za otroke in mladostnike s OPP od
šolskega leta 2014/2015 do 2018/2019
Šolsko leto

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Skupaj

Št. OPP
v 1. letniku

97

106

93

104

99

499

Vir: MIZŠ (2019)

4.4 POSTOPEK USMERJANJA
Opara (2015, str. 40–43) usmerjanje OPP oziroma identifikacijo opredeli kot zelo
kompleksen proces. Druge evropske države imajo različne postopke prepoznavanja in
ocenjevanja oziroma identificiranja OPP, kar je logično glede na dejstvo, da se sistemi
vzgoje in izobraževanja med državami razlikujejo. Najpogostejša termina sta ocenjevanje
(angleško »assessment«) in preverjanje (angleško »evaluation«). Pri ocenjevanju se
povezuje kvalitativne in kvantitativne podatke in zanesljive ter preverljive informacije.
Ocenjevanje predstavlja vsestranski proces zbiranja informacij o posameznem otroku.
Vključuje vsa področja, da zagotovi vse vidike funkcionalnega razvoja otroka. Temu
sistematičnemu (neposrednemu in stalnemu) opazovanju otroka rečemo procesna
diagnostika. Gre za opazovanje otroka tako v šolskem oziroma učnem kot tudi socialnem
funkcioniranju. Na podlagi opazovanja se otroku dodelijo posebne prilagoditve in pomoč
na pedagoškem, didaktičnem in socialnem področju. Procesno diagnostiko izvajajo le tisti
posamezniki, ki imajo potrebno znanje in senzibilnost.
Nadalje Opara navaja, da termin usmerjanje v Sloveniji navaja na to, v kateri program
vzgoje in izobraževanja naj se OPP vključi, premalo pa je narejenega pri izbiri strategije,
prilagoditve in strokovne pomoči. Navedeno podkrepi z dejstvom, da ad hoc komisije za
usmerjanje OPP (v nadaljevanju Komisija) svoje odločitve sprejemajo na podlagi poročila
šole in druge dokumentacije, torej posredno. Pogosto se z otrokom, ki ga usmerjajo, niti ne
srečajo. Zato se na tem področju odpira vprašanje potrebe Komisij. Formalizirane in
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posredne postopke bi nemara lahko prenesli na obstoječe strukture npr. na Zavod
Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ).
Termin usmerjanje je leta 2000, po sprejetju ZUOPP-1, nadomestil do takrat uporabljen
termin kategorizacija. Z novim terminom se želi poudariti pedagoško naravnan pristop
oziroma pedagoški model usmerjanja, kjer je v ospredju določanje najbolj primernega
programa glede na otrokove potrebe (ZRSŠ, 2017, str. 1).
Postopek usmerjanja poteka na ZRSŠ-ju, ki je pristojen za odločanje na prvi stopnji.
Postopek se začne, ko ZRSŠ prejme Zahtevo za uvedbo postopka za usmerjanje (v
nadaljevanju Zahteva) s prilogami, ki jo lahko podajo starši oziroma zakoniti zastopniki
otroka, oseba starejša od 15 let (starejši mladostnik), vzgojno-izobraževalni oziroma
socialnovarstveni zavod. Nadalje pristojni svetovalec ZRSŠ zaprosi Komisijo za strokovno
mnenje. Za pripravo strokovnega mnenja so odgovorni predsednik in člani Komisije
(specialni pedagog, psiholog, rehabilitacijski pedagog, zdravnik, logoped …). Mnenje mora
biti izčrpno, utemeljeno in skladno z dejanskim stanjem obravnavanega otroka (Pravilnik o
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Uradni list
RS, št. 88/13, 21. člen). Strokovno mnenje je podlaga za izdajo odločbe o usmeritvi (v
nadaljevanju Odločba), ki jo po prejemu strokovnega mnenja pripravi svetovalec ZRSŠ.
Strokovno mnenje mora biti pripravljeno najkasneje v 30 dneh od prejema zaprosila za
pripravo strokovnega mnenja, razen če je zaradi utemeljenih razlogov (npr. opravičena
daljša odsotnost člana, kompleksnost primera, potreba po dodatnih informacijah, zaradi
dinamike dela v določenem obdobju, zaradi povečanega števila zaprosil za izdajo
strokovnega mnenja na posameznih Komisijah), upravičena potreba po podaljšanem roku.
Določene otroke morajo člani Komisij pregledati, zato je rok za pripravo strokovnega
mnenja lahko tudi daljši. Odločba se mora izdati v roku 30 delovnih dni od prejema
strokovnega mnenja. Če je potrebna dopolnitev, dodatna obrazložitev strokovnega mnenja
ali ponovna obravnava otroka pred Komisijo, je treba Odločbo izdati v roku 30 dni od
prejema dopolnjenega, obrazloženega ali novega strokovnega mnenja. Ker je navedeni rok
v praksi težko izvršljiv, je ZRSŠ od septembra 2015 zaradi zagotovitve večje učinkovitosti
postopka, skrajšanja časa od prejema zahtevka do izdaje odločbe, boljše preglednosti
sistema, zmanjšanja administrativnega dela in stroškov postopka, uvedel določene
spremembe v postopku usmerjanja, ki so povezane tudi z računalniško podporo in
elektronskim poslovanjem. Tako je bila v obdobju od septembra 2015 do septembra 2016
več kot polovica odločb izdanih v roku do 6 mesecev. Odločbe, ki niso povezane s
pridobitvijo strokovnega mnenja, so praviloma izdane v roku do 60 dni ali manj. V primerih,
ko je vloga nepopolna in jo je treba dopolniti, je potreben daljši čas za uvedbo postopka in
posredovanje dokumentacije na Komisiji. Za vloge/zahteve, ki jih ZRSŠ prejema od
septembra 2016, velja, da se čas izdaje odločbe skrajšuje, saj le v izjemnih primerih presega
šestmesečni rok (MIZŠ, 2017).
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Z odločbo se odloča o usmeritvi OPP v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z njo
ugotovi, da usmeritev ni potrebna. Če se OPP usmeri, se z odločbo odloči o: vzgojnoizobraževalnih potrebah otroka; programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok
usmerja; vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil; datumu vključitve
v program ali vzgojno-izobraževalni zavod; obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike
DSP; pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni;
začasnemu ali stalnemu spremljevalcu; zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na
predpisane normative; roku preverjanja ustreznosti usmeritve; pravicah za katere tako
določa poseben zakon (22.–30. člen ZUOPP-1). Izdana odločba velja do spremembe ravni
izobraževanja ali se jo po preteku določenega obdobja preveri. Prva navedba pomeni, da je
treba npr. ob prehodu otroka iz osnovne šole v SŠ vložiti novo zahtevo. Pri drugi navedbi
ZRSŠ spelje postopek preverjanja po uradni dolžnosti (ZRSŠ, 2019).
ZUOPP-1 v 36. členu določa, da mora vzgojno-izobraževalni zavod v roku 30 dni po
dokončnosti odločbe OPP izdelati IP. Z njim se v programu s prilagojenim izvajanjem in DSP
določi organizacija in izvedba DSP za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih
storitev ter izvajanje učne pomoči. Z IP se določijo cilji in oblike dela na posameznih
področjih; strategije vključevanja OPP v skupino; potrebne prilagoditve pri preverjanju in
ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju; uporaba prilagojene in
pomožne izobraževalne tehnologije; izvajanje fizične pomoči; izvajanje tolmačenja v
slovenskem znakovnem jeziku; prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri
organizaciji; časovna razporeditev pouka ter veščine za čim večjo samostojnost v življenju
(prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev. V pripravo IP morajo biti
vključeni starši in OPP. Opara (2015, str. 44–47) poudarja, da je postala individualizacija
temeljna zahteva pri delu z OPP, ki sovpada z demokratizacijo in humanizacijo družbe.
Drugačno razumevanje in uporabo individualizacije je nedvomno prinesla nova paradigma
v smeri inkluzije. OPP so toliko različni, da je treba zanje individualizirati razmere in
posamezne komponente vzgoje in izobraževanja. IP je dokument, s katerim pokažemo, da
te otroke sprejemamo, upoštevamo njihove specifičnosti in jim zagotovimo potrebne
prilagoditve in organizacijo dela. Opara izpostavi, da je treba v prihodnje IP dati večjo
avtonomijo in odgovornost. Pri nadaljnji konceptualizaciji inkluzije bi moral IP postati
ključni dokument za organizacijo in delo z OPP. Obenem bo treba jasneje opredeliti odnos
med Komisijo in IP, saj ta v veljavni zakonodaji ni jasno definiran. Tudi šole bodo morale
imeti pomembnejšo in odgovornejšo vlogo, tako pri vsebinskem kot organizacijskem delu.
Vršnik Perše (2016, str. 32–33) omenja raziskavo o izdelavi IP iz leta 2015, ki je bila narejena
v gimnazijah in srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Rezultati raziskave so pokazali, da je
imelo večino OPP izdelan IP, niso ga imeli izključno otroci s primanjkljaji na posameznem
področju učenja. Učitelji so pri teh otrocih zaznali nemotiviranost za učenje, izogibanje
obveznostim ter neudeležbo pri DSP.
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V Tabeli 26 je prikazano število izdanih odločb o usmerjanju za OPP v srednješolskem
izobraževanju od leta 2016 do 2018. Ugotovimo lahko, da se skupno število izdanih odločb
v primerjanih letih povečuje, pri čemer ZRSŠ opredeljuje tri kategorije. Med zahteve za
uvedbo postopka o usmerjanju ZRSŠ uvršča npr. zahteve, ki jih starši OPP vložijo v 9. razredu
osnovne šole, torej na prehodu otroka v SŠ. Po besedah dr. Natalije Vovk Ornik, vodje
Oddelka za usmerjanje OPP na ZRSŠ, posamezni starši otrok, ki so v osnovni šoli imeli status
OPP in odločbo o usmeritvi, ne vložijo nove zahteve ob na prehodu iz osnovne šole v SŠ, saj
želijo otroku dati možnost, da poskuša nadaljevati izobraževanje brez nje. Med zahteve za
spremembo odločbe o usmerjanju ZRSŠ uvršča naslednje situacije: npr. spremembo
objektivnega stanja, ki zahteva spremembo programa, če otrok hudo zboli; starši in otrok
se preselijo v drugi kraj, zato otrok zamenja šolo; otroku DSP ne zadostuje več; šola ne more
zagotoviti izvajalca DSP, zaradi spremembe na kadrovskem področju, itd. Med preverjanje
po uradni dolžnosti spada preverba Komisije poteka DSP, ki jo lahko opravijo od 1 do 3 let
po izdani odločbi.
Tabela 26: Število izdanih odločb o usmerjanju za OPP v srednješolskem izobraževanju od leta
2016 do 2018
2016

2017

2018

Zahteve za uvedbo postopka 6.569
o usmerjanju
Zahteve za spremembo 1.297
odločbe o usmerjanju
Preverjanje
po
uradni 1.288
dolžnosti

7.252

7.346

1.619

1.850

1.257

1.338

Skupaj

10.128

10.534

9.154

Vir: ZRSŠ

Predvidevamo lahko, da bo vedno več otrok z odločbo, kar je med drugim tudi posledica
drugačnega tempa in načina življenja. Več je težav v socialnih interakcijah, čustvenih in
vedenjskih težav, učnih težav, zelo narašča avtizem. Po drugi strani so otroci s
prenatrpanimi, včasih celo absurdnimi učnimi načrti, pod večjimi pritiski v šolah.
Nenazadnje se tako starši kot otroci vedno bolj zavedajo svojih pravic, zato jih mnogi med
njimi izkoriščajo (Bulatović, 2018), zato je vreden razmislek o spremembi postopka
izdajanja odločb, da teh zlorab ne bo. V javnosti lahko zasledimo opazke, da gredo Komisije
ZRSŠ-ja na roke določenim staršem, ki pritiskajo nanje, zato je upravičen dvom, da število
izdanih odločb odraža dejansko oziroma realno sliko težav otrok (Ivelja, 2018).

4.5 DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
V Sloveniji je z vstopom integracije v šolski prostor uvedena nova oblika dela z OPP,
imenovana DSP. Z njeno uvedbo ni bil izdelan koncept dela z OPP oziroma niso bile
54

opredeljene funkcije, delovanje in izvajalci. Narejena pa je bila členitev na dva segmenta,
na pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter na komplementarni
del, na učno pomoč. Prvo omenjeno obliko pomoči so izvajali specialni pedagogi, kot edini
usposobljeni za delo z otroki s posameznimi vrstami motenj v razvoju. Učno pomoč pa so
izvajali učitelji, svetovalni delavci in specialni pedagogi.
Konceptualni dokument, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995, je na tem
področju OPP prinesla bistven premik in veliko novosti, kot so npr. odprava dvotirnega
šolskega sistema in sprejem novega poimenovanja »skupni sistem edukacije«. Zakonodaja
na področju šolstva, ki je sledila Beli knjigi, je uvedla termina DSP in prilagojeno izvajanje
programov. Namen DSP in prilagoditev je zagotavljanje razmer in strokovne pomoči ter
enakih možnosti, da bodo OPP ne glede na razlike med njimi, uspešni v inkluzivnem
izobraževanju. Termin DSP je primerljiv s temeljnim terminom podpora oziroma suport.
DSP predstavlja kompleksno podporo, pomoč in prilagoditve, kjer je bistveno sodelovanje
vseh udeležencev v procesu učenja OPP.
Prvi obliki izvajanja DSP, pomoči pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter
drugi obliki, učni pomoči, je v okviru Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči leta
2013, uvedena še tretja oblika pomoči, to je svetovalna storitev. (Opara, 2015, str. 50–58).
DSP je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke
s prilagojenim izvajanjem in DSP, v izobraževalne programe osnovne šole s prilagojenim
izvajanjem in DSP ter v programe srednjega splošnega, poklicnega in strokovnega
izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in DSP (8. člen ZUOPP-1). Opara (2015, str. 62–63)
meni, da se DSP in prilagoditve izvaja v pomoč in korist OPP, zato je tu bistvena tudi njegova
aktivna vloga. Oblikujemo jo z ustreznim odnosom in sprejetjem otroka, zato je poleg
potrebnega znanja izvajalcev DSP pomemba tudi njihova izrazita sposobnost empatije.
Opara (2015, str. 59, 60) izpostavi, da je mišljenje, da sta udeleženca DSP samo OPP in
izvajalec ur DSP, popolnoma zgrešeno. Nadalje navaja, da so udeleženci DSP vsi, ki se
vključujejo v obravnavo posameznega OPP. Strokovni izvajalec DSP oziroma koordinator
dela z OPP je strokovnjak, ki mora najprej ugotoviti, kako in v kakšnih okoliščinah OPP
dosega najboljše rezultate, nato pa mora usmeriti vse aktivnosti v zagotavljanje takšnih
okoliščin. Bistvena je tudi vloga učiteljev, ki poučujejo te otroke. Pomembno vlogo ima tudi
svetovalna služba, ki mora težave OPP obravnavati z enako pomembnostjo kot težave
preostalih otrok. Ne smemo zanemariti vloge vodstva šole, ki z ustvarjanjem pozitivnega
ozračja in odnosa do OPP pripomore k učinkovitosti DSP in prilagoditev. Izjemno
pomembna je tudi vloga staršev, ki so ključni za doseganje samozavesti otroka, varnosti in
optimizma.
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DSP se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali zunaj njega. Njen obseg in način
izvajanja ter izvajalec se določijo z odločbo, ki jo prejme OPP. Način izvajanja DSP je
podrobneje opredeljen v IP. Praviloma se DSP izvaja tedensko, vendar ne več kot 5 ur na
teden, posamezna ura traja toliko kot ostale ure, torej 45 minut (1.–4. člen Pravilnika o
dodatni strokovni in fizični pomoči za OPP).
Podatki v Tabeli 27 kažejo, da so se v šolskem letu 2017/2018 srednješolski izobraževalni
programi in DSP izvajali zelo pomanjkljivo. Skoraj 38 % šol je imelo realizacijo med 21–40 %
oziroma skoraj 36 % šol med 0–20 % realizacijo na letni ravni. 100-odstotno realizacijo so
imele le 3 SŠ. Te ugotavljajo, da je razlogov za slabo realizacijo v zadnjem obdobju več: OPP
se DSP ne udeležujejo redno, ampak večinoma pred pomembnim ocenjevanjem ter ob
zaključku ocenjevalnega obdobja. Razlog je v stigmatizaciji, ki naj bi jo bili deležni OPP.
Naslednji razlog je, da svetovalna storitev ni posebej financirana. DSP z vidika pomembnosti
realizacije in plačila nima enakega pomena kot preostale pedagoške ure, zato je njena
izvedba v ozadju drugih obveznosti učiteljev (Vršnik Perše, 2016, str. 59).
Tabela 27: Število in delež realizacije ur DSP v SŠ v šolskem letu 2017/2018
Realizacija ur DSP

Št. srednjih šol

Deleži srednjih šol

0–20 %
21–40 %
41–60 %
61–80 %
81–100 %
Več kot 100 %

42
44
18
7
3
3

35,9 %
37,6 %
15,4 %
6,0 %
2,6 %
2,6 %

Skupaj

117

100,00 %

Vir: MIZŠ (2019)

Podatki v Tabeli 28 kažejo, da se je število ur DSP v SŠ v šolskem letu 2016/2017 rahlo
zmanjšalo v primerjavi s predhodnim šolskim letom, nato pa zopet zaznamo trend
naraščanja ur DSP, kar je povezano s povečanjem število odločb OPP v SŠ. Vidimo lahko, da
se v prikazanem obdobju šolskih let zmanjšuje povprečno številu ur DSP na posameznega
OPP, in sicer iz 1,90 ure v šolskem letu 2014/2015 na 1,67 ure v šolskem letu 2018/2019.
Glede na prikazane podatke v Tabeli 27 in 28 lahko zaključimo, da je objektivno povprečno
število ur DSP v resnici še nižje.
Tabela 28: Povprečno št. ur DSP v SŠ po odločbah o usmeritvi od šolskega leta 2014/2015 do
2018/2019

Št. ur DSP/teden
Povprečno št. ur/OPP

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

7.249
1,90

7.711
1,83

7.491
1,80

8.089
1,70

8.448
1,67
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Vir: MIZŠ (2019)

Primerjava v Tabeli 29 kaže, da je bilo v primerjanem obdobju šolskih let med vsemi
tedensko dodeljenimi urami DSP največ ur učne pomoči, sledijo ure svetovalnih storitev,
najmanj pa je bilo ur pedagoške pomoči. Treba je poudariti, da je skupno število ur učne
pomoči v upadu, preostali dve obliki pa sta v porastu. Skupno število tedensko dodeljenih
ur DSP se v navedenem obdobju povečujejo, kar je zanimiv podatek glede na slabo
realizacijo DSP v istem obdobju.
Tabela 29: Skupno št. ur DSP v SŠ ter po posameznih oblikah izvajanja od šolskega leta
2015/2016 do 2018/2019
Leto

Št. vseh ur DSP
v SŠ/teden

Ure
pedagoške Ure učne
pomoči/teden
pomoči/teden

Ure
svetovalnih
storitev/teden

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

7.711
7.491
8.089
8.448

999
1.186
1.498
1.634

1.691
2.282
2.871
3.082

5.021
4.023
3.720
3.732

Vir: MIZŠ (2019)

Ko je govora o SŠ-izobraževanju, se DSP za pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir
oziroma motenj lahko določi v programih s prilagojenim izvajanjem in DSP, in sicer največ
dve uri na teden. Slepim in slabovidnim otrokom ali otrokom z več motnjami se lahko
skupno število ur DSP za poveča praviloma v prvem izobraževalnem obdobju za največ tri
ure na teden (5. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za OPP). To pomoč
delimo na reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo (Opara, 2015, str. 56).
Pomoč pri premagovanju primanjkljajev oziroma pedagoško pomoč izvajajo specialni
pedagogi, psihologi, socialni pedagogi, idr.; učno pomoč izvajajo učitelji; svetovalno storitev
pa vsi, ki delajo z OPP s ciljem ustvarjanja inkluzivnega okolja.
Podatki o številu ur DSP v spodnji tabeli kažejo, da je bilo v šolskem letu 2018/19 kar 38,9
% OPP, ki so imeli odločbo, vendar so se zanje upoštevale le prilagoditve pri pouku, torej so
bili brez DSP. Nekaj več kot tretjina OPP (33,2 %) je imelo po 3 ure DSP na teden, približno
petina (21,7 %) je imela 2 uri DSP na teden, 4,3 % OPP je imelo 4 ure DSP na teden. Manjši
delež dijakov je imel 5 oziroma 1 uro DSP na teden.
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Tabela 30: Število in delež OPP v SŠ glede na število ur DSP v šolskem letu 2018/2019
Št. ur DSP

Število OPP

Delež OPP

0
1
2
3
4
5
6

1.964
33
1.096
1.675
218
64
1

38,9 %
0,7 %
21,7 %
33,2 %
4,3 %
1,2 %
0

SKUPAJ

5.051

100,00 %

Vir: MIZŠ (2019)

Pedagoška pomoč je prva od oblik izvajanja DSP. Iz Tabele 31 lahko ugotovimo, da med
vsemi OPP 73,8 % ni prejemalo pedagoške pomoči. Petina OPP (20,1 %) jih je imela 1 uro
te pomoči, s 6,1 % sledijo OPP, ki so bili deležni 2 uri pedagoške pomoči.
Tabela 31: Št. in delež OPP v SŠ glede na št. ur pedagoške pomoči v šolskem letu 2018/2019
Št. ur pedagoške pomoči

Število OPP

Delež OPP

0
1
2
3

3.728
1.013
309
1

73,8 %
20,1 %
6,1 %
0,00 %

SKUPAJ

5.051

100,00 %

Vir: MIZŠ (2019)

V izobraževalnih programih SPI in NPI s prilagojenim izvajanjem in DSP se lahko učna pomoč
določi za največ dve uri tedensko. Izjemoma pa tudi v drugih izobraževalnih programih SŠ
izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in DSP, če je bil OPP zaradi dolgotrajne bolezni
odsoten od pouka več kot dva meseca (7. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični
pomoči za OPP). Učna pomoč OPP pomaga usvojiti znanje, sposobnosti in zmožnosti, torej
pri razumevanju vsebine snovi oziroma predmeta, kjer se upoštevajo individualne
posebnosti OPP. Bistveno je, da se OPP glede na njihove zmožnosti motivira, usmerja
pozornost, opogumlja, krepi samozaupanje, da bi želeli vložiti dodaten napor v učenje,
opravljanje nalog, dosego zastavljenih ciljev ter verjeli, da jih lahko dosežejo (Opara, 2015,
str. 58–59).
Drugo obliko izvajanja DSP, torej učno pomoč, po podatkih SŠ ni prejemala več kot polovica
(57,1 %) OPP. Tretjina OPP (30,9 %) je imela 2 uri učne pomoči, 11,9 % OPP pa 1 uro učne
pomoči.
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Tabela 32: Št. in delež OPP v SŠ glede na št. ur učne pomoči v šolskem letu 2018/2019
Št. ur učne pomoči

Število OPP

Delež OPP

0
1
2
3

2.885
603
1.560
3

57,1 %
11,9 %
30,9 %
0,1 %

SKUPAJ

5.051

100,00 %

Vir: MIZŠ (2019)

V izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in DSP se svetovalna storitev določi
za največ eno uro tedensko. OPP pridobi pravico do svetovalne storitve, ko se mu z odločbo
dodelijo ure za DSP. Lahko se izvaja v strnjeni obliki, v obliki svetovalnih delavnic za starše;
v obliki izobraževanj za strokovne delavce, ki poučujejo OPP, ter drugim otrokom iz razreda,
v katerega je OPP vključen. Izvajalca določi strokovna komisija z IP, in sicer so to strokovni
delavci šole, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo določene pogoje (MIZŠ,
2019č, str. 2). Izvajajo jo tudi učitelji za DSP zunaj učne obveznosti ter strokovni delavci, ki
jih opredeljuje ZUOPP-1 v 20. členu (6. člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči
za OPP).
Svetovalne storitve, ki predstavlja tretjo obliko izvajanja DSP, v šolskem letu 2018/2019 ni
prejemalo 39,1 % vseh OPP. Preostalih 60,9 % OPP je imelo 1 uro svetovalnih storitev.
Tabela 33: Št. in delež OPP v SŠ glede na št. ur svetovalne storitve v šolskem letu 2018/2019
Št. ur svetovalne storitve

Število OPP

Delež OPP

0
1
2

1.975
3.074
2

39,1 %
60,9 %
0,0 %

SKUPAJ

5.051

100,00 %

Vir: MIZŠ (2019)

Fizično pomoč OPP prav tako ureja Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za OPP,
in sicer v 9. členu. Na področju srednješolskega izobraževanja se fizična pomoč dodeli težje
in težko gibalno oviranim otrokom v srednješolskih izobraževalnih programih s prilagojenim
izvajanjem in DSP, kar pomeni, da se tem otrokom v času izvajanja organiziranega
izobraževalnega dela v SŠ dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Izjemoma se dodeli tudi
slepim otrokom v srednješolskih izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in
DSP, če poda Komisija v strokovnem mnenju ustrezno utemeljitev za to.
Začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči se lahko v srednješolskim izobraževanju
dodeli (Kriteriji, 2015, str. 10, 22, 34, 39):
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izjemoma slabovidnim otrokom in otrokom z okvaro vidne funkcije. Težko
slabovidni otroci potrebujejo stalno začasnega spremljevalca. Smerno slabovidni
otroci in otroci z okvaro vidne funkcije potrebujejo začasnega spremljevalca v
procesu zdravljenja, ko potrebujejo prilagoditve na slabovidnost oziroma okvaro
vidne funkcije ali pri vstopu v izobraževalni program. Začasni spremljevalec je
potreben npr. pri zunajšolskih dejavnostih ali kot pomoč pri uporabi informacijskokomunikacijske tehnologije;
dolgotrajno bolnim otrokom, ko ti potrebujejo fizično pomoč (npr. otrokom s
prirojenimi srčnimi okvarami, pri katerih je bila opravljena le paliativna kirurška
korekcija, operativno zdravljenje pa ni mogoče); ko imajo posebne zdravstvene
potrebe, ki jih sami ne zmorejo zadovoljiti (npr. otroci z urinskimi katetri); v izjemnih
primerih, če tako oceni in utemelji zdravnik ustrezne subspecialnosti. Tu je treba
poudariti, da mora začasni spremljevalec za delo s temi otroki pridobiti ustrezna
dodatna znanja za posebne postopke, ki so nujni za zagotovitev posebnih
zdravstvenih potreb otrok;
otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, in sicer otrokom s težjimi oblikami
vedenjskih motenj in otrokom s čustvenimi motnjami in težjimi oblikami čustvenih
motenj;
otrokom z avtističnimi motnjami, in sicer takrat, ko imajo zmerne ali težje
primanjkljaje na področju socialne komunikacije in socialne interakcije in/ali zmerne
ali težje primanjkljaje na področju vedenja, interesov in aktivnosti. Natančnejša
opredelitev dejavnosti izvajanja fizične pomoči se določi z IP.

Razlika med stalnim in začasnim spremljevalcem je pri obsegu fizične pomoči in pri
financiranju. Za stalnega spremljevalca je delovno mesto sistemizirano, medtem ko morajo
začasnega spremljevalca zagotoviti šole oziroma vrtci iz lastnih finančnih virov. Kot priča
praksa, šole in vrtci nimajo niti finančnih niti človeških virov, da bi otroku lahko zagotovili
začasnega spremljevalca (MIZŠ, 2017).
Šole, ki morajo zagotoviti spremljevalce OPP, ki imajo na podlagi odločbe dodeljenega
stalnega spremljevalca, morajo na MIZŠ poslati vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji
delovnega mesta spremljevalec za nudenje fizične pomoči (priloga vloge je kopija odločbe).
Po prejetem soglasju MIZŠ šola s spremljevalci sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas. Če šolanje OPP traja dve leti, MIZŠ v skladu z 54. členom Zakona o delovnih razmerjih
(ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17
– odl. US in 22/19 – ZPosS) predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
V Tabeli 34 je prikazano število stalnih spremljevalcev gibalno oviranih in slepih OPP, kjer
lahko ugotovimo, da njihovo število v zadnjih štirih šolskih letih rahlo raste. Zanimiv je
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podatek za šolsko leto 2014/2015, ko je bilo število stalnih spremljevalcev najvišje, kar je
posledica večjega števila gibalno oviranih otrok v srednješolskem izobraževanju.
Tabela 34: Število stalnih spremljevalcev gibalno oviranih in slepih OPP od šolskega leta
2014/2015 do 2018/2019
Šolsko leto

2014/15

Število stalnih 59
spremljevalcev

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

48

49

50

52

Vir: MIZŠ (2019)

V javnosti lahko zasledimo številne razprave o dodelitvi in financiranju spremljevalcev zlasti
spremljevalcev avtističnih otrok, o kateri diskutirajo strokovna javnost, učitelji in starši.
Slednji so namreč mnenja, da ti vedno bolj številni otroci potrebujejo za učinkovito
izobraževalno pot stalnega spremljevalca, saj njihov primanjkljaji trajajo ves čas bivanja v
šoli. Zato si želijo, da bi se delovno mesto stalnega spremljevalca v prihodnje sistemiziralo.
Šole jih danes zagotovijo med zaposlenimi (RTV SLO, 2018). Na tovrstna prizadevanja
učiteljev in staršev se je MIZŠ odzval z argumentom, da noben otrok ni v šoli 40 ur na teden,
zato država ne more pristati na to, da bi se status spremljevalcev uredil tako, da bi bili
zaposleni za polni delovni čas. Veliko je tudi govora o izobrazbi spremljevalcev, saj po
veljavni zakonodaji zadošča že, če imajo srednješolsko izobrazbo. Ta pogoj izhaja iz časa, ko
se je oblikovala zakonodaja, kjer so bili pripravljavci osredotočeni na tedanje potrebe otrok.
Ti so potrebovali fizično pomoč, ker so bili npr. slepi ali niso mogli hoditi. Danes so potrebe
otrok drugačne. Tako lahko npr. avtistični otroci v razredu motijo druge otroke, lahko so
agresivni do sebe in drugih, velikokrat ne obvladujejo svojih čustev itd., zato bi morali biti
spremljevalci strokovno usposobljeni. Nedvomno je treba ob prenovi zakonodaje na novo
definirati vlogo spremljevalca (Ivelja, 2018).
Tudi glede financiranja začasnih spremljevalcev, ki ga določa 81. člen ZOFVI, lahko
zasledimo številne diskusije v javnosti. V odmevnem primeru iz Celja, kjer je govora o
plačevanju teh spremljevalcev predšolskih in osnovnošolskih OPP, je celjska občina
ugotovila, da MIZŠ začasne spremljevalce plačuje zelo različno. Pri identičnih odločbah, ki
vsebujejo pravico do spremljevalca, se jih dodeljuje začasno in v različnih deležih delovnega
mesta, od 0,25 % do 100 % delovnega mesta. MIZŠ se je odzval na očitke z argumentacijo,
da delovno mesto začasnega spremljevalca ne more biti sistemizirano oziroma je lahko le
izjemoma ob obrazloženi vlogi šole. Otroci ne potrebuje stalne prisotnosti spremljevalca in
fizične pomoči, ampak zgolj pri določenih dejavnostih (Kuralt, 2018, str. 1).
Če zaključimo, stalni spremljevalec je tisti, ki lahko avtističnim otrokom zagotavlja
stabilnost in zaupanje. Tako ti otroci kot tudi otroci s čustvenimi In vedenjskimi motnjami
potrebujejo ob sebi osebo, na katero se navežejo, ki ji zaupajo, jo poznajo in jim daje
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občutek varnosti. Nova zakonodaja bi morala natančneje določiti merila za odobritev
spremljevalca, pogoje za opravljanje tovrstnega dela, rešiti vprašanje financiranja (Boštele,
2019, str. 1).
Zaključimo lahko, da kljub večletnim izkušnjam z izvajanjem DSP v Sloveniji ta ni še ni
najbolje dodelan. Navedeno potrjujemo z dejstvom, da ne razpolagamo s sistematičnimi in
celovitimi analizami ter raziskavami, ki bi ustrezno prikazale stanje v srednjih šolah.
Obstoječe analize so bile opravljene na manjših vzorcih, ki ne prikazujejo dejanskega stanja
na ravni države (Vršnik Perše, str. 33).
Pravo smer nakazuje projekt, s katerim je MIZŠ v šolskem letu 2017/2018 s sredstvi
evropske kohezijske politike tako vrtcem kot šolam zagotovil projektno delovno mesto,
imenovano asistent. Tako je bilo na podlagi razpisa zaposlenih 200 asistentov za pomoč pri
delu z OPP. Ker OPP ne potrebujejo zgolj fizične pomoči, ampak ob sebi potrebujejo tudi
nekoga, ki bo ob njih v času pouka in ki mu lahko zaupajo in dajejo občutek varnosti, so
asistenti namenjeni prav temu. Z njihovo pomočjo veliko lažje funkcionirajo predvsem
otroci z avtističnimi motnjami, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dolgotrajno
bolni otroci in otroci, ki imajo več motenj (MIZŠ, 2019).

4.6 PRILAGOJENI PREVOZI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
OPP, ki je opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran in ne more uporabljati javnega
prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz, pripada brezplačen prilagojen prevoz, ki ga
določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Uradni list RS, št. 62/10, 40/11,
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13, 27. člen).
OPP pripada brezplačen prevoz od kraja prebivališča do kraja šolanja in nazaj ter v kraj izven
kraja šolanja v okviru posameznih šolskih dejavnosti, ekskurzij, ki so za otroke obvezne.
Prevoz lahko opravljajo starši ali izbrani prevoznik s posebej prilagojenim vozilom, za katero
mora biti izdano potrdilo o homologaciji. Če prilagojen prevoz opravljajo starši, se z njimi
sklene pogodba o povrnitvi stroškov prilagojenega prevoza. Za pot do šole in nazaj se
povrne kilometrina v višini kilometrine v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti, ki jo šola nakaže na bančni račun staršev. Če starši OPP, SŠ ali zavod ne morejo
zagotoviti prilagojenega prevoza, mora šola objaviti in izpeljati postopek javnega naročanja
za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje in težko gibalno oviranih otrok. Javni
razpis za izbiro prevoznika mora vsebovati (MIZŠ, 2019d):
- relacijo (km) od doma dijaka do šole in nazaj ter njen opisni prikaz, kjer se upošteva
najbolj racionalna oziroma najkrajša relacija,
- navedbo, da cena ne sme presegati 1,30 eur/km (cena vsebuje vse stroške prevoza
in je
- vezana na sklep ministra),
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da se na javni razpis lahko prijavi prevoznik, ki svojo ustreznost izkazuje z naslednjo
dokumentacijo: ustrezno potrjene listine (licenco) o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje prilagojenega prevoza; potrdilo, da je vozilo tehnično brezhibno in
registrirano; potrdilo (homologacijo), da je vozilo prilagojeno za prevoz težje ali
težko gibalno oviranega OPP s priloženo fotografijo vozila.
Šola z izbranim ponudnikom sklene pogodbo. Na podlagi ocenjene vrednosti stroškov
prevoza šola in MIZŠ skleneta pogodbo o financiranju prilagojenih prevozov za obdobje
enega šolskega leta (MIZŠ, 2019d). Tabela 35 prikazuje sredstva, namenjena prilagojenim
prevozom v obdobju zadnjih petih šolskih let. Ugotovimo lahko, da višina sredstev niha, kar
je posledica števila gibalno oviranih otrok v posameznem šolskem letu.
Tabela 35: Prikaz sredstev za prilagojene prevoze OPP v srednješolskem izobraževanju od
šolskega leta 2014/2015 do 2018/2019 (v EUR)
Proračunsko
leto
Regresiranje
prevozov
dijakom

2014

2015

2016

2017

2018

405.356,15

368.775,64

398.957,95

375.281,04

369.750,26

Vir: MIZŠ (2019)

4.7 ZAKLJUČEK SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI
Uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje OPP je v primerjavi z njihovimi vrstniki
verjeno še pomembnejše, tako v smislu uspešnega dokazovanja znanja kot skupne zmage
vseh sodelujočih v njihovem srednješolskem izobraževalnem procesu.
Odličen primer zmage nad samim seboj in okolico ob zaključku srednješolskega
izobraževanja prikazuje francoska drama Posebno priznanje. Film je bil posnet po resničnih
dogodkih, v katerem ima glavno vlogo Laura, dekle z Downovim sindromom. Čeprav jo čaka
zahtevna naloga, je trdno prepričana, da bo opravila maturo, tako kot vsi njeni vrstniki. Film
prikazuje njen boj z nesamozavestjo, dvome njenih najbližjih in zbadljive opazke učiteljev
in sošolcev. Čeprav so med njimi tudi taki, ki jo razumejo in ji želijo pomagati. Laura se
spopada z novimi področji in ugotavlja svoje meje. Po vseh pripetljajih in bitkah ji na koncu
uspe, Laura opravi maturo (RTV SLO, 2019).
Ko OPP uspešno zaključijo srednješolsko izobraževanje, je pomembno, da se na njih ne
pozabi in se jih vključi v nadaljnje aktivnosti, ki so pomembne za življenje, med katerimi je
nedvomno ena od ključnih zaposlitev. Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS
(v nadaljevanju ZIZRS) je opravilo analizo o zaposlovanju mladih s posebnimi potrebami, ki
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je pokazala, da veliko mladih s posebnimi potrebami ostane doma. Nekateri se prijavijo na
Zavod RS za zaposlovanje, drugi se vključijo v proces zaposlitvene rehabilitacije, le redki se
zaposlijo. Ne smemo pozabiti, da mladi invalidi med brezposelnostjo izgubijo strokovno
znanje, delovne navade, samozavest … zato je bistveno, da se jih čim prej in čim bolj
uspešno vključi v delovni proces. Evropske izkušnje kažejo, da je treba te mlade na prehod
v zaposlitev pripraviti že med samim izobraževanjem in jim nuditi ustrezno oporo. V
Sloveniji manjka pomemben element, ki bi povezal šolski sistem in zaposlovanje. Pravo
smer nakazuje pilotni projekt Prehod mladih (Razvoj in izvajanje prehoda mladih s
posebnimi potrebami), ki poteka od leta 2018 do 2021. V projekt je vključenih 2100 mladih
s posebnimi potrebami, starih do 29 let, sofinancirata ga država in evropski socialni sklad,
koordinira ga ZIZRS, izvajajo ga zavod URI Soča in 13 koncesionarjev. Izvaja se od januarja
letos (Križnik, 2018, str. 13).

4.7.1

Splošna matura

ZMat v 4. členu določa, da se kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili usmerjeni z
odločbo, iz utemeljenih razlogov (poškodbe, bolezni) pa tudi drugim kandidatom, lahko
glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje prilagodi način opravljanja mature in
način ocenjevanja znanja.
Matura se opravlja v enem izpitnem roku. V dveh zaporednih rokih oziroma v dveh delih jo
lahko opravljajo le kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo; kandidati, ki so ali
bodo v letu opravljanja SM dopolnili 21 let; udeleženci izobraževanja odraslih ter drugi
kandidati, ki jim na podlagi utemeljene vloge ter dokazil to omogoči DKSM (27. člen ZMat).
Ti drugi kandidati so kandidati s statusom dijaka, ki se izobražujejo vzporedno; kandidati, ki
uveljavljajo ugovor vesti (npr. pripadniki Krščanske adventistične cerkve); ter kandidati, ki
se mature ali dela mature ne morejo udeležiti iz drugih upravičenih razlogov, kot so npr.
nenadna bolezen, prometna nesreča, udeležba na olimpijskih igrah ali svetovnih prvenstvih
na članski ter mladinski ravni (1. člen Pravila o opravljanju splošne mature v dveh delih v
dveh zaporednih izpitnih rokih).
Način izvajanja tako SM kot PM za kandidate s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do
izvajanja mature na način, da lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti, določa Pravilnik o
načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14).
Smiselno je, da opredelimo kandidate z odločbo. To so kandidati, ki so z odločbo usmerjeni
v srednješolske izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP oziroma v
prilagojene srednješolske programe z enakovrednim izobrazbenim standardom ter
kandidati, ki so bili v času rednega izobraževanja prav tako usmerjeni v te programe, vendar
ob prijavi na maturo nimajo več statusa dijaka. Način izvajanja mature se tako enim kot
drugim prilagodi v skladu s prilagoditvami, ki so jih imeli v času izobraževanja. Ne smejo pa
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njihove prilagoditve presegati prilagoditev za posamezno skupino kandidatov s posebnimi
potrebami. Poleg kandidatov z odločbo ločimo tudi kandidate brez odločbe oziroma
kandidate, ki v utemeljenih primerih potrebujejo prilagojen način izvajanja mature. To so
kandidati, ki zaradi posledic poškodb, nesreče ali bolezni, ki se jim je zgodila v letu
opravljanja mature, potrebujejo prilagoditve, kot jih imajo slepi, slabovidni ali kandidati z
okvaro vidne funkcije, gluhi ali naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni; kandidati z
barvno slepoto; kandidati brez statusa, ki si v času rednega izobraževanja niso pridobili
odločbe, imajo pa posebne vzgojno izobraževalne potrebe in bi bili v skladu s pravilnikom
o delu komisij za usmerjanje OPP, opredeljeni kot slepi ali slabovidni oziroma kandidati z
okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni, gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni (2., 3. člen
Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami).
Po prijavi kandidata s PP se pripravi predlog prilagojenega načina opravljanja mature, določi
prilagojen način izvajanja mature, ti kandidati pa potem pristopijo k maturi. Pri opravljanju
se jim omogoči:
- prilagojen način opravljanja izpita. Za pisni oziroma ustni izpit imajo na voljo več
časa. Slepim, slabovidnim in kandidatom z okvaro vidne funkcije se čas opravljanja
izpita podaljša za največ 50 % časa, gibalno oviranim in dolgotrajno bolnim pa
izjemoma do 100 % časa. Lahko se prekine opravljanje pisnega oziroma ustnega
izpita, po potrebi se prekinjajo zvočni posnetki pri tujih in drugih jezikih ter glasbi,
izpit opravljajo s pomočnikom in v posebnem prostoru, kjer se prilagodi tudi
oprema;
- prilagoditve gradiva za izpit;
- opravljanje izpita z računalnikom in uporaba posebnih pripomočkov;
- prilagojen način ocenjevanja izpitov (8.–13. člen Pravilnika o načinu izvajanja
mature za kandidate s posebnimi potrebami).
Iz Tabele 36 je razvidno, da število kandidatov s PP, ki so opravljali SM v primerjanem
obdobju, niha, v zadnjih dveh letih pa se število povečuje. Kljub upadu števila vseh
kandidatov, ki so opravljali SM v primerjanem obdobju, delež kandidatov s PP raste. V petih
letih se je delež teh kandidatov povečal za 1,3 odstotne točke.
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Tabela 36: Število kandidatov s PP (in delež znotraj vseh kandidatov) v spomladanskem in
jesenskem izpitnem roku SM od leta 2014 do 2018
Leto

Št. kandidatov s PP, ki so Št. vseh kandidatov, ki so
Delež kandidatov s PP
opravljali SM
opravljali SM

2014
2015
2016
2017
2018

348
356
336
374
417

8.048
7.613
7.413
6.849
6.662

4,3 %
4,7 %
4,5 %
5,5 %
5,6 %

Vir: Tivadar & Saksida (2015–2019)

Pregled deležev posameznih prilagoditev za kandidate s PP v Tabeli 37 kaže, da se v
primerjanem obdobju večini kandidatov prilagodi način preverjanja znanja. Delež je
presegel 60 % in se še povečuje. Druga najpogostejša prilagoditev je prilagojeno
ocenjevanje, ki predstavlja petino (okoli 20 %) vseh prilagoditev. Sledita uporaba posebnih
pripomočkov in prilagoditev izpitov.
Tabela 37: Deleži posameznih prilagoditev za kandidate s PP v spomladanskem izpitnem roku
SM od leta 2014 do 2018
Način prilagoditve

2014

2015

2016

2017

2018

Prilagoditev načina opravljanja izpita
Prilagojen način ocenjevanja izpitov
Uporaba računalnika in posebnih
pripomočkov
Prilagoditev gradiva za izpit

61 %
26 %

63 %
21 %

64 %
18 %

64 %
20 %

65 %
20 %

11 %

13 %

15 %

14 %

14 %

2%

3%

3%

2%

1%

Vir: Tivadar & Saksida (2015–2019)

Na podlagi podatkov za prikazano obdobje petih let v Tabeli 38 ugotavljamo, da ima največ
kandidatov s PP pri SM primanjkljaje na posameznem področju učenja. Njihovo število niha,
v letu 2018 zaznamo večji preskok, ki je povezan z večjim številom kandidatov s PP v tem
letu. Po številu sledijo dolgotrajno bolni in ostali kandidati.
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Tabela 38: Število kandidatov s PP glede na najbolj pogost primanjkljaj, oviro oziroma motnjo v
spomladanskem izpitnem roku SM v letih od 2014 do 2018
Najbolj pogost primanjkljaj, ovira
2014
oziroma motnja
Primanjkljaji
na
posameznem
področju učenja
Dolgotrajno bolni
Gibalno ovirani
Čustvene in vedenjske motnje
Govorno-jezikovnimi motnje
Avtističnime motnje
Naglušni
Barvna slepota
Okvara vidne funkcije
Slabovidni
Slepi
Gluhi

2015

2016

2017

2018

121

140

103

138

183

106
25
4
11
/
6
/
/
4
1
1

103
30
11
11
1
7
2
1
/
2
2

111
35
10
5
5
11
1
/
6
/
2

100
25
8
14
1
11
3
1
5
/
2

115
26
17
15
10
7
2
2
2
1
1

Vir: Tivadar & Saksida (2015–2019)

4.7.2

Poklicna matura

Tudi za PM velja, da se praviloma opravlja v celoti, torej v enem izpitnem roku. Izjemoma
jo lahko v dveh zaporednih rokih opravljajo kandidatki s posebnimi potrebami, ki imajo
odločbo; kandidati, ki so brez statusa dijaka; ter drugi kandidati, ki jim na podlagi
utemeljene vloge ter dokazil to omogoči DKPM.
Iz Tabele 39 je razvidno, da število kandidatov s PP, ki so opravljali PM v primerjanem
obdobju, niha, v zadnjih dveh letih njihovo število raste, tako kot pri SM. Tudi pri PM
zaznamo upad števila vseh kandidatov, ki so opravljali PM v primerjanem obdobju, delež
kandidatov s PP je v preteklosti nihal, zadnji dve leti pa raste. V petih letih se je delež teh
kandidatov povečal za 2,3 odstotne točke, kar je 1 % več kot pri SM.
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Tabela 39: Število kandidatov s PP (in delež znotraj vseh kandidatov) v vseh treh izpitnih rokih
PM od leta 2014 do 2018
Leto

Št. kandidatov s PP, ki so Št. vseh kandidatov, ki so
Delež kandidatov s PP
opravljali SM
opravljali SM

2014
2015
2016
2017
2018

451
503
462
588
625

10.117
9.991
9.741
9.672
9.153

4,5 %
5,0 %
4,7 %
6,0 %
6,8 %

Vir: Klemenčič, Kruder, Stopar, Šterbenc, Repolusk (2014–2019)

Tabela 40 ponazarja delež posameznih prilagoditev za kandidate s PP pri PM. Tako kot pri
SM se tudi pri PM večini kandidatov prilagodi način preverjanja znanja. Delež je presegel
skoraj 70 %. Druga najpogostejša prilagoditev je prilagojeno ocenjevanje, ki tudi pri PM
predstavlja okoli petino (okoli 20 %) vseh prilagoditev. Sledita uporaba posebnih
pripomočkov in prilagoditev izpitov.
Tabela 40: Delež posameznih prilagoditev za kandidate s PP v spomladanskem izpitnem roku
PM od leta 2014 do 2018
Način prilagoditve

2014

2015

2016

2017

2018

Prilagoditev načina opravljanja izpita
Prilagojen način ocenjevanja izpitov
Uporaba računalnika in posebnih
pripomočkov
Prilagoditev gradiva za izpit

67 %
21 %

68 %
22 %

70 %
19 %

68 %
18 %

69 %
17 %

9%

8%

9%

12 %

12 %

3%

2%

2%

2%

2%

Vir: Klemenčič, Kruder, Stopar, Šterbenc, Repolusk (2014–2019)

4.7.3

Zaključni izpit

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami pri opravljanju ZI določi ravnatelj
posamezne šole v Šolskih pravilih po predhodni pridobitvi mnenja učiteljskega zbora.
Omenjenim kandidatom šola prilagodi opravljanje ZI v skladu z odločbo. Možne
prilagoditve so podaljšanje časa opravljanja izpita, zagotovitev prilagojenega prostora in
opreme, opravljanje izpita ob pomoči pomočnika, opravljanje izpita z računalnikom in
posebnimi pripomočki, prilagoditve oblike izpitnega gradiva ter prilagoditve načina
opravljanja praktičnega dela ZI (2. in 7. člena Pravilnik o zaključnem izpitu).
55. člen ZMat določa, da RIC vodi sezname evidenc z osebnimi podatki. Poleg evidenc
kandidatov, ki opravljajo splošno oziroma PM, je predpisana tudi evidenca kandidatov, ki
opravljajo ZI. Za kandidate s PP in kandidate, ki opravljajo maturo v dveh delih, RIC zbira še
naslednje podatke: program vzgoje in izobraževanja, v katerega je bil kandidat vključen,
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strokovno mnenje komisije o usmerjanju otrok s PP o vrsti in stopnji otrokovih
primanjkljajev, ovir oziroma motnenj ter zdravniška potrdila in mnenja, na podlagi katerih
se odloča, ali lahko kandidat opravlja maturo v dveh delih.
Na podlagi zaprosila v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ,
Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki sem ga posredovala na RIC, sem prejela odgovor, da
evidenc o kandidatih s PP, ki so opravljali ZI, ne vodijo. Za podatke o splošni in PM pa so bili
pripravljeni proti plačilu podatke posredovati šele po izteku meseca septembra. Obvestili
so me, da njihova urna postavka znaša 18,78 evra brez DDV in da bi za pripravo gradiva
potrebovali okoli 15 ur, kar bi pomenilo, da moram za posredovanje podatkov, s katerimi
javni zavod razpolaga najprej poravnati 281,70 evrov, čeprav bi morali biti praviloma prosto
dostopni.
Na podlagi navedenega podatki za kandidate s PP, ki so opravljali ZI, niso predstavljeni. Iz
objavljenih dokumentov je razvidno le, da so kandidati zaključni izpit opravljali v skladu z
usmeritvami, določenimi v odločbi o usmeritvi kandidatov s PP.

4.8 FINANCIRANJE SREDNJEŠOLSKEGA
POSEBNIMI POTREBAMI

IZOBRAŽEVANJA

OTROK

S

Splošne značilnosti financiranja SŠ izobraževanja v Sloveniji smo predstavili v prejšnjem
poglavju. V tem delu bomo na kratko opredelili relevantne značilnosti sistema financiranja
SŠ-izobraževanja OPP.

4.8.1

Financiranje srednjih šol

Pravno podlago za financiranje posameznih skupin dejavnosti na področju srednješolskega
izobraževanja OPP najdemo v naslednjih pravnih aktih:
- 81. in 84. člen ZOFVI-ja,
- 15., 28. in 42. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih
programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št.
62/10, 99/10, 47/17 in 30/18),
- 9.a in 12. člen Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim
učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/03, 103/07, 67/08, 5/2011, 55/2011 in 47/17),
- 9.a in 13. člen Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji soli (Uradni
list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11, 55/11 in 47/17),
- 5. in 19. člen Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in
vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 107/12, 56/17
in 5/19),
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-

5. in 15. člen Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov
dvojezične srednje sole (Uradni list RS, st. 107/12, 56/17, 5/19),
5. in 15. člen Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov
srednjih sol z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, st. 107/12, 56/17 in 5/19)
(MIZŠ, 2019).

Minister, pristojen za izobraževanje, izda na začetku vsakega šolskega leta naslednje sklepe
vezane na srednješolsko izobraževanje OPP: Sklep o obsegu sredstev za nudenje fizične
pomoči dijakom s posebnimi potrebami, Sklep o zagotovitvi sredstev ter o merilih in
kriterijih za plačilu ur DSP za učence in dijake s posebnimi potrebami in Sklep o obsegu
sredstev za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami.
Delež delovnega mesta spremljevalca se šolam določi za nudenje fizične pomoči OPP na
podlagi odločbe in glede na število OPP, ki se jim nudi fizična pomoč, ter glede na število ur
nudenja fizične pomoči, ki je odvisna od trajanja pouka gibalno oviranega ali slepega otroka.
Skupna ocenjena vrednost je za šolsko leto 2018/2019 znašala 700.000 EUR (znesek
vključuje vse dajatve). Vrednost sredstev je določena na podlagi podatka o sistemiziranih
deležih delovnega mesta spremljevalca za posamezno šolsko leto, podatkih o plačnih
razredih ter ob upoštevanju meril za določitev obsega sredstev za povračilo stroškov iz dela
in drugih prejemkov delavcev, ki so določeni v pravilnikih o metodologiji financiranja.
DSP, ki se izvaja kot učna pomoč ali kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj in se izvajajo individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka, se SŠ
zagotavljajo v višini 11,94 EUR na uro (znesek vključuje vse dajatve). Skupna ocenjena
vrednost sredstev za šolsko leto 2018/2019 je znašala 1.250.000,00 EUR.
Za koordinacijo dela z OPP se SŠ določi dodatno število strokovnih delavcev na delovnem
mestu svetovalnega delavca. Njihovo število je odvisno od števila otrok z odločbami.
Skupna vrednost sredstev za obdobje treh mesecev (npr. od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019) je
znašala 327.676,62 EUR. Vse navedene ocenjene vrednosti sredstev so bile zagotovljene iz
proračuna RS (MIZŠ, 2019).
V Tabeli 41 so prikazana skupna sredstva za srednješolsko izobraževanja OPP za obdobje
petih šolskih let. Vsoto teh sredstev predstavlja regresiranje prilagojenih prevozov OPP in
dejavnost srednjega šolstva. Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo največ
sredstev dodeljenih v proračunskem letu 2014. Precejšnje zmanjšanje v naslednjih letih je
posledica spremembe metodologije pri posamezni dejavnosti srednjega šolstva, točneje pri
DSP, kar je razvidno tudi v Tabeli 41. V naslednjih štirih proračunskih letih zaznamo rahlo
rast skupne vrednost dejavnosti srednjega šolstva, kar je posledica rasti števila OPP. Ta rast
se odraža tudi v rasti skupnih sredstev za SŠ izobraževanje OPP.
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Tabela 41: Prikaz sredstev za srednješolsko izobraževanje OPP za obdobje 2014–2018 (v EUR)

Regresiranje
prevozov OPP
Dejavnost
srednjega
šolstva OPP
Skupaj
srednješolsko
izobraževanje
OPP

2014

2015

2016

2017

2018

405.356,15

368.775,64

398.957,95

375.281,04

369.750,26

2.934.502,00

2.227.815,44

2.339.987,23

2.465.180,00

2.549.508,25

3.339.858,15

2.596.591,08

2.738.945,18

2.840.461,04

2.919.258,51

Vir: MIZŠ (2019)
Tabela 42: Prikaz sredstev po dejavnostih srednjega šolstva za OPP za obdobje 2014–2018
2014

2015

2016

2017

2018

431.869,92

381.835,06

435.952,69

472.324,64

1.623.012,00 881.926,18

959.721,07

985.474,73

847.183,25

862.917,34

998.431,10

1.043.752,68

1.230.000,36

2.339.987,23

2.465.180,00

2.549.508,25

Spremljevalci 448.573,00
DSP
Koordinacija
dela
Skupaj
dejavnost
srednjega
šolstva OPP

914.019,34

2.934.502,00 2.227.815,44

Vir: MIZŠ (2019)

V podporo inkluziji je MIZŠ pripravil nekaj pilotnih projektov oziroma projektov v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za
OPP, in sicer:
- mrežo strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim
družinam, za katero je namenjenih 4 mio EUR za štiri leta. Poleg tega je na področju
za izobraževanje strokovnih delavcev namenjenih 1,5 mio EUR,
- spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno
okolje, za katerega je namenjenih nekaj manj kot 2,8 mio EUR za šest let,
- celotno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih,
za katero je namenjenih nekaj več kot 2,8 mio EUR za dve leti,
- zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojnoizobraževalnih zavodih, za katero je bilo v šolskem letu 2017/18 namenjenih 1,6 mio
EUR,
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-

spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja
vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z
otroki s posebnimi potrebami, kjer je bilo za delovna mesta pri nevladnih
organizacijah na področju posebnih potreb za šolsko leto 2017/2018 razpisanih
382.500 EUR (Žist, 2018. str. 4).

4.8.2
Financiranje
vzgojno-izobraževalnih zavodov za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami
41. člen ZOFVI-ja določa, da zavode za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
ustanavlja država. Tudi za te zavode se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo plače
s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih
mest v skladu z zakonom, normativi in standardi, metodologijo za določanje obsega
sredstev na udeleženca izobraževanja ter s kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki
in drugi osebni prejemki za pripravnike. Prav tako se iz sredstev državnega proračuna
zagotavljajo sredstva za materialne stroške v skladu z normativi in standardi oziroma
metodologijo za določanje obsega sredstev na udeleženca izobraževanja ter za investicije
oziroma investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in opreme (81. člen ZOFVI).
Tabela 43 prikazuje primerjavo višine sredstev, ki jih je MIZŠ namenil zavodom za otroke in
mladostnike s PP v zadnjih petih proračunskih letih. Ugotovimo lahko, da se skupna višina
sredstev z leti povečuje. Razlog za rast sredstev je večje število OPP; kompleksnejše težave,
ki pestijo te otroke, in nove oblike dela z otroki, ki potekajo v manjših skupinah.
Tabela 43: Višina sredstev, ki jih je MIZŠ namenil zavodom za otroke in mladostnike s PP od
proračunskega leta 2014 do 2018
Leto

Višina sredstev v EUR

2014
2015
2016
2017
2018

28.671.892,36
28.769.559,00
30.440.936,46
32.662.665,44
34.274.121,56

Vir: MIZŠ (2019)

Iz Tabele 43 je razvidno, da je v letu 2018 največ sredstev za izvajanje dejavnosti namenjeno
Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in CIRIUS-u Kamnik, in sicer skupno okoli 60 % vseh
sredstev. Višina dodeljenih sredstev je povezana tudi s število OPP v SŠ izobraževanju v
omenjenih zavodih, kjer je bilo v letu 2018 vključenih 111 oziroma 100 OPP. Ostali štirje
zavodi so glede na manjše število vključenih otrok in mladostnikov in posledično manjšim
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številom zaposlenih prejeli manjši znesek sredstev. Višina sredstev je namenjena za stroške
dela, materialne stroške ter oskrbnine.
Tabela 44: Višina sredstev (v EUR) za izvajanje dejavnosti zavodov za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s pp v letu 2018
Vzgojni zavod Planina

2.207.665,30

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec

1.219.137,91

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

1.825.314,26

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

5.309.584,30

Center IRIS

1.792.528,93

CIRIUS Kamnik

4.924.991,83

Skupaj

17.279.222,53
Vir: MIZŠ (2019)
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5

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI NA ŠKOTSKEM

V tem poglavju bomo skušali čim bolj slikovito predstaviti SŠ izobraževanje OPP na
Škotskem. Za kar se da nazorno ponazoritev bomo sprva nekaj besed namenili predstavitvi
Škotske, s kratko opredelitvijo njene zgodovine, strukture pravnih aktov, politične ureditve,
zgodovinskih dejstev na področju izobraževanja, ključnih organizacij v izobraževanju,
izobraževalnih prioritet tako v preteklem kot sedanjem obdobju ter opredelili SŠizobraževanje na Škotskem. Obenem bomo opredelili zadnji dve hipotezi, in sicer H7:
Škotski srednješolski izobraževalni sistem je naravnan v korist celotnega razreda in ni
usmerjen zgolj v pravice posameznega otroka s posebnimi potrebami ter H8: Finančna
sredstva, namenjena za srednješolsko izobraževanje OPP na Škotskem, so primerljiva s
Slovenijo.
Škotska je dežela z dolgo, bogato in razgibano zgodovino. Skupaj z Anglijo in Walesom tvori
Veliko Britanijo (v nadaljevanju VB). Skupaj s Severno Irsko pa tvorijo Združeno kraljestvo
Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju UK). Med vsemi naštetimi deželami Škotska
z nekaj več kot 5,4 milijona prebivalci, predstavlja najredkeje poseljeno območje VB
(Wikipedija, 2019). 6 % prebivalstva živi na območjih, ki so označeni kot oddaljeno
podeželje (angleško »remote rural«), ki zajemajo kar 70 % države. 12 % prebivalstva živi na
bolj dostopnih območjih (angleško »accessible rural areas«), ki obsega 27 % države. Ostalih
82 % živi v mestih, ki obsegajo 2 % površine države. Škotska je ponosna na svojo močno
socialdemokratično identiteto. Znotraj UK je prva uvedla obvezno izobraževanje in je edina,
ki zagotavlja brezplačno visokošolsko izobraževanje. Posebno skrb v škotskem
izobraževanju predstavljajo socialno ekonomske neenakosti med naprednim in manj
naprednim okoljem. Te razlike so na Škotskem večje kot v ostalih evropskih državah (Beaton
& Spratt, 2019). Škotska vlada si zelo prizadeva, da se poveča število ljudi, ki se učijo govoriti
oziroma uporabljati galščino (stari keltski jezik), zato je učenje galščine omogočeno na vseh
nivojih škotskega izobraževanja (Widipedija, 2019).
Škotska lokalna uprava je razdeljena na 32 enotnih lokalnih oblasti, ki se razlikujejo po
velikosti, površini in številu prebivalcev. Med njimi ni zaznati konkurence, saj vlada
partnerski odnos. Posamično lokalno oblast ureja lokalni svet, ki ima odgovornost tudi na
področju izobraževanja, kjer pri uveljavljanju svojih obveznosti tesno sodeluje z ustreznimi
vladnimi direktorati (Eurydice, 2019a).
Če se na kratko sprehodimo skozi zgodovino Škotske, moramo omeniti prihod Keltov na
celotno področje VB, okoli leta 1000 pred našim štetjem. Kelti so s kmetovanjem, orodjem
in orožjem razvili civilizacijo na območju Škotske. V celotnem obdobju njenega obstoja se
je ob številnih napadih nanjo po škotskih tleh prelivala kri. Škotska in Anglija sta si od
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začetka 17. stoletja delili monarhijo in parlament, a ker je bil interes Škotov redko zastopan,
se je med njima bilo veliko bitk. Tako so Škoti leta 1999 izglasovali ločitev od angleškega
parlamenta in ustanovili lasten parlament (RTV SLO, 2006).
Istega leta je bila ustanovljena škotska vlada, imenovana Škotska izvršna oblast (angleško
»Scottish executive«). S sprejetjem Zakona o Škotski 2012 se je formaliziralo ime Škotska
vlada (angleško »The scottish government«) (Wikipedija, 2019a).
Leta 2014 so prebivalci Škotske glasovali o svoji odcepitvi iz VB, a je bil referendum z nekaj
več kot 55,5 % prebivalstva proti neuspešen. Razprave o novem referendumu so bile v
preteklih letih številne, saj ga je škotska vlada želela izvesti še pred morebitnim izstopom
Velike Britanije iz EU. Po besedah Škotske prve ministrice Nicola Sturgeon bo referendum
izpeljan do leta 2021. Škoti v glavnini nasprotujejo tako imenovanemu brexitu. Celotna
situacija nakazuje na dejstvo, da brexit pospešuje razprave notranje političnih tem v VB.
Ker bomo v nadaljevanju besedila navajali tudi pravne vire Škotske, je smiselno, da
opredimo njihovo strukturo. Ti so (E-justice europea, 2019):
- primarna zakonodaja oziroma zakoni parlamenta Združenega kraljestva (angleško
»Acts of the United Kingdom Parliament«) in zakoni škotskega parlamenta
(angleško »Acts of the Scottish Parliament«). Sprejeti zakoni veljajo za celotno
Združeno kraljestvo ali njegov del. Parlament Združenega kraljestva je odobril
prenos zakonodajnih pooblastil na parlamente in skupščine. Ti lahko sprejemajo
primarno zakonodajo, ki zajema le posamezna področja in velja le znotraj njihove
pristojnosti. Drugo primarno zakonodajo lahko v skladu s posebno pravico sprejme
monarh, in sicer v različnih oblikah;
- na podlagi pooblastila z Zakonom o Škotski iz leta 1998 in iz 2012 lahko škotski
parlament sprejema primarno zakonodajo na področjih, kot so npr. izobraževanje,
zdravje, lokalna samouprava, socialno delo, pravosodje, policija in gasilci itd. Z
Zakonom o Škotski iz leta 2012 so se ta pooblastila razširila tudi na področja, kot so
posamezne davčne zadeve. Škotske podzakonske akte lahko sprejmejo tudi škotski
ministri;
- pravo EU;
- sekundarna zakonodaja oziroma podzakonski akti (angleško »Statutory
instruments«) in škotski podzakonski akti (angleško »Scottish statutory
instruments«). Druga sekundarna zakonodaja je lahko v obliki upravnih predpisov
(angleško »Administrative orders«). Omenjena zakonodaja se sprejme v skladu s
pooblastili, ki so prenesena z aktom Njenega Veličanstva v svetu (angleško »Her
majesty in council«) ali ministra, škotskega ministra ali drugega organa oziroma
osebe;
- obče pravo, ki se je izoblikovalo na podlagi sodnih odločb.
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Kljub razlikam med izobraževalnimi sistemi v UK lahko rečemo, da so si štiri države med
seboj podobne. Da jih povezuje zgodovina izobraževanja, kulturne podobnosti, skupen trg
dela itd., je razvidno ob pregledu rezultatov primerjav med UK in drugimi članicami OECD.
Tako so npr. otroci, stari do 15 let, v UK uspešnejši pri branju in znanosti v primerjavi z
drugimi državami, pri matematiki pa njihova uspešnost ne odstopa od povprečja članic
OECD (Wyness, Machin & McNally, 2013). Tudi izobraževalni sistem VB je praviloma
homogen, z manjšimi regionalnimi posebnostmi. Ravni izobraževanja v VB delimo na
(Eurydice, 2019a):
- obvezno izobraževanje, kamor uvrščamo osnovnošolsko (angleško »primary
education«) in srednješolsko izobraževanje (angleško »secondary education«), ki
traja od 5. do 16. leta starosti.
- nadaljevalno
poklicno
tehniško
(angleško
»further-education«)
ali
preduniverzitetno izobraževanje (angleško »pre-university education«).
- visokošolsko izobraževanje.
Škotski izobraževalni sistem se v določenih segmentih že od nekdaj razlikuje od preostale
Velike Britanije, kar bomo poskušali prikazati v nadaljnjem pisanju.
Na čelu Škotske vlade je prvi minister Škotske, ki ob soglasju parlamenta in kraljice Elizabete
II. imenuje člane kabineta, tako imenovane sekretarje (angleško »secretaries«), in ministre,
ki so v pomoč sekretarjem v enem od skupaj desetih resorjev, med katerimi je tudi resor za
izobraževanje (Eurydice, 2019a). Nacionalno izobraževalno politiko določa vlada, ki je
odgovorna tudi za zagotavljanje splošnih smernic o šolskem kurikuluma. Za uresničevanje
izobraževalne politike je odgovoren sekretar Kabineta za izobraževanje in spretnosti ter
Direktorat za učenje, Direktorat za otroke in družino, Direktorat za napredno učenje in
znanost ter Direktorat za pošteno delo, zaposljivost in spretnosti (Eurydice, 2019a).
Škotska že vrsto let uživa mednarodni ugled kot ena najbolj izobraženih družb. Temelji tega
ugleda izvirajo iz 17. stoletja, ko so dekleta in fantje, ne glede na ekonomski status njihovih
družin, v takratnih izobraževalnih ustanovah, ki jih je ustanovila Cerkev na Škotskem, brali
Sveto pismo. Temelji modernega sistema izobraževanja so bili postavljeni z The education
(Scotland) Act iz leta 1872. Istega leta so vse osnovne šole in večina SŠ postale brezplačne,
obenem so štipendije za izobraževanje zajemale širši krog otrok kot prej. Kljub temu so se
otroci delavskih družin še vedno izobraževali v manjšem številu kot njihovi bolj premožni
vrstniki. Leta 1897 je SŠ obiskovalo okoli 5 % vseh otrok. Odgovorni za izobraževanje so se
pod pritiskom javnosti, med leti 1920 in 1930, ukvarjali z vprašanjem, ali naj bo SŠizobraževanje zagotovljeno za vse ali samo za določene otroke. Tako so bile leta 1936 SŠ
razdeljene na tako imenovane »junior« SŠ (danes znane kot nižje SŠ), kjer otroci po treh
letih izobraževanja niso prejeli spričevala, ter petletne »senior« SŠ, kjer so otroci ob
zaključku šolanja prejeli potrdilo, ki jim je omogočilo nadaljnje univerzitetno izobraževanje.
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Kljub reformam iz leta 1940 je leta 1950 kar 87 % mladih, starih med 20 in 24 let dejalo, da
so svoje srednješolsko izobraževanje prenehali pri starosti 15 let ali manj. Razlog je bil
iskanje dela in služenje denarja, s katerim so pomagali svojim družinam, ki so bile v slabem
ekonomskem položaju. Vse neenakosti med obema vrstama SŠ so bile odpravljene leta
1965 z uvedbo splošnega SŠ-izobraževanja. Skupno izobraževanje je postavilo pomembne
standarde za vse škotske otroke. S tem se je povečala enakopravnost otrok ne glede na
njihov socialno ekonomski status in kraj bivanja. Škotska tudi danes veliko energije vlaga v
enakopraven položaj otrok, ne glede na vse morebitne razlike med njimi (Knox, b.d.).
Ključne organizacije v škotskem izobraževalnem sistemu so (Beck, 2016):
- General teaching council for Scotland (GTCS), ki ureja učiteljski poklic.
- Scottish Qualifications of education in Scotland (SQA), ki razvija preverjanje znanja
in ocenjevanja.
- Association of Directors of education in Scotland (ADES), je neodvisna organizacija
za vodje in menedžerje na področju izobraževanja.
- Scottish teacher education committee (STEC), predstavlja skupino strokovnjakov, ki
jih je vlada pooblastila, da oblikujejo nacionalni okvir inkluzije.
- Education Scotland, ki razvija učne načrte, nudi podporo učiteljem in otrokom,
evalvira izobraževalni sistem.
- The Education Institute of Scotland (EIS), je največji sindikat učiteljev na Škotskem.
- Universities Scotland, je predstavniško telo visokošolskih ustanov.
- Association of Scottish Principal Educational psychologists (ASPEP), na lokalni ravni
spodbuja razvoj služb, ki nudijo psihološko pomoč otrokom.

Vrednote škotskega izobraževalnega sistema predstavljajo demokracija, egalitarizem in
meritokracija. Razlika med škotskim in angleškim izobraževanjem je tudi v pomembnostih,
ki jih zagovarja škotski izobraževalni sistem. Te so: dostopno in brezplačno izobraževanje
za vse, spodbujanje vrednot ter vodilo, da uspeh dosežejo vsi, ki trdo delajo, ne glede na
njihov socialni status.
Zmanjševanje neskladja v izobraževanju je ena od prioritetnih nalog škotske vlade, zato so
v ta namen nastali naslednji programi(Beck, 2016):
- The National Improvement Framework (NIF), gre za zbiranje informacij o otrocih v
osnovnih šolah in SŠ, da se kasneje lahko oceni, kje so potrebne izboljšave.
Decembra lani je bil oblikovan nov dokument, in sicer 2019 National Improvement
Framework (NIF) and Improvement Plan.
- The Scottish Attainment Challenge and the Scottish Attainment Fund, predstavlja
zagotavljanje enakosti v izobraževanju.
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-

The Self-Improving Schools Partnership Programme, ki je namenjen zmanjševanju
neskladja pri dosežkih otrok.

V naslednjih odstavkih bomo navedli le nekaj ključnih dokumentov, ki so v preteklosti
bistveno vplivali na razvoj škotskega izobraževanja. Tako lahko v izobraževanju še vedno
zasledimo določbe Zakona o izobraževanju iz leta 1980, ki veljajo še danes, predvsem ko je
govora o pravici do izobraževanja, dolžnosti staršev oziroma izobraževalnih ustanov do
otrok. Eden prvih zakonov, ki jih je sprejel škotski parlament, je zakon Standardi v škotskih
šolah Standards in Scotland's schools act iz leta 2000, ki opredeljuje pet prioritet, ki jih
morajo zagotoviti lokalne oblasti in šole (Beck, 2016). Te so: dosežki in rezultati (npr. boljši
dosežki, posebej na področju pismenosti in matematike, boljši dosežki na nacionalni ravni),
okvir učenja (npr. podpora in usposabljanje učiteljev, samodisciplina otrok, boljše šolsko
okolje), inkluzija in enakost (npr. posebna pozornost za otroke s primanjkljaji in posebnimi
potrebami, učenje galščine), vrednote in državljanstvo (npr. sodelovanje s starši, da učijo
otroke spoštovati sebe in druge; da starši otroke naučilo dolžnosti in pravice v demokratični
družbi) ter učenje za življenje (npr. naučiti otroke osnovnih veščin, stališč in pričakovanj za
boljšo prihodnost; spodbujanje otrokove kreativnosti in ambicij).
Na podlagi proučevanja področja izobraževanja na Škotskem lahko rečemo, da je to
nemalokrat deležno sprememb oziroma novosti, ki bodo tudi dolgoročno vplivale na
kakovost posameznih segmentov izobraževanja, s ciljem zadovoljevanja vse bolj zahtevnih
potreb na trgu dela, ki od posameznikov pričakuje izurjene in usposobljene posameznike.
Tako so šole deležne kompleksnega procesa sprememb, ki so rezultat Curriculum for
excellence (v nadaljevanju CfE) iz 2004, s katerim je Škotska dobila dolgoročno vizijo
izobraževanja, šole pa so ga začele uresničevati leta 2010. Kljub imenu ni bistvena zgolj
sprememba kurikuluma, pač pa dokument vnaša spremembe tudi na področje
pedagoškega dela; dosežkov; spodbujanja spretnosti; fokus je na interdisciplinarnem
učenju; več je sodelovanja z otroki, ki naj bodo dejavno vključeni v razumevanje snovi, ki se
jo učijo, namesto učenja snovi na pamet itd. Štirje cilji tega bistvenega dokumenta so: mladi
so uspešni učenci, samozavestni posamezniki, v skupnosti učinkovito sodelujoči, odgovorni
državljani. S CfE se učitelje vključuje v oblikovanje izobraževalnih politik, na način, da npr.
sodelujejo v raznovrstnih posvetovalnih skupinah in odborih. Učitelje lahko označimo kot
posrednike sprememb in soustvarjalce učnih načrtov (Bloomer, 2016).
Leta 2011 je škotska vlada ustanovila Schottish education quality and improvement agency,
ki združuje predhodni agenciji Her Majesty's inspectorate of education (HMIE) in Learning
and teaching Scotland (LTS). Njena glavna naloga je razvoj in implementacijo kurikuluma,
njegovo vrednotenje in preverjanje na šolski, lokalni in nacionalni ravni. V nadaljevanju je
bil oblikovan Corporate plan 2013–2016, ki predstavlja vizijo nadaljnjega razvoja škotskega
izobraževanja, ki naj bi bilo v tudi v bodoče osredotočeno na otroka; škotski izobraževalni
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sistem naj bi postal globalno znan; neenakost med otroci, ki izhajajo iz različnih okolij
oziroma posameznih ranljivih skupin, se zmanjšuje; tudi v bodoče se spodbuja močno
partnerstvo med vsemi sodelujočimi partnerji (Beck, 2016).

5.1 OPREDELITEV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Za lažje razumevanje podanih podatkov želimo predstaviti posamezne ravni
izobraževalnega sistema na Škotskem po klasifikaciji ISCED (angleško »International
Standard Classification of Education«):
- ISCED 0: Zgodnje učenje in varstvo otrok, ki je neobvezno. Vključuje otroke, stare
od 0 do 5 let. Izvajalci tovrstnega izobraževanja so ustanove v javnem, zasebnem ali
prostovoljnem sektorju.
- ISCED 1: Osnovnošolsko izobraževanje, ki je obvezno in poteka v osnovnih šolah
(angleško »primary schools«). Vključuje otroke, stare med 5 in 12 let.
- ISCED 2: Srednješolsko izobraževanje, ki je obvezno in poteka v srednjih šolah
(angleško »secondary schools«). Gre za splošno nižjo SŠ-izobraževanje (angleško
»general lower secondary education«). Vključuje otroke, stare med 12 in 16 let.
- ISCED 3: Srednješolsko izobraževanje, ki je neobvezno in poteka v srednjih šolah ter
drugih institucijah za splošno ali poklicno izobraževanje. Gre za splošno ali poklicno
SŠ-izobraževanje (angleško »general and vocational upper secondary education«).
Vključuje otroke, stare od 16 let do 18 let.
- ISCED 5–7: Visokošolsko izobraževanje na visokih šolah in univerzah.
Na Škotskem ni programov, ki bi bili uvrščeni med višje in visokošolsko izobraževanje (ISCED
4) (Eurydice, 2019).
Tabela 45: Ravni izobrazbe na Škotskem po Kurikulumu za odličnost (CfE)
Stopnja

Raven

Opis

Zgodnja
Prva
Široka splošna izobrazba

Druga
Tretja in četrta

Za otroke, stare 3–6 let, v vrtcih in
P1
Za otroke, stare 7–8 let, do konca
P4
Za otroke, stare 10–11 let, do
konca P7
Za otroke, stare 12–15 let, med
S1–S3
Za mlade, stare 16–18 let, med
S4–S6

Višja izobrazba

Legenda: P1 – prvi razred osnovne šole, P4 – četrti razred osnovne šole, P7 – sedmi razred osnovne
šole, S1 – prvi razred SŠ, S3 – tretji razred SŠ, S4 – četrti razred SŠ, S6 – šesti razred SŠ.
Vir: Eurydice (2019b)
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Nacionalni kurikulum nudi otrokom in mladim široko splošno izobraževanje, s katerim ne
pridobivajo zgolj znanja, pač pa tudi druge bistvene sposobnosti oziroma lastnosti, ki so
relevantne za življenje. Kot prikazuje Tabela 45, se kurikulum deli na dve stopnji (Eurydice,
2019b):
- široko splošno izobrazbo (angleško »broad general education«), ki vključuje 7
primarnih P-stopenj do stopnje S3. Deli se na pet ravni: zgodnjo (angleško »early«),
prvo (angleško »first«), drugo (angleško »second«), tretjo (angleško »third«) in
četrto (angleško »fourth«); ter
- višjo stopnjo izobrazbe (angleško »senior phase«): S4-S6 in nima posameznih ravni.
Mladim pomaga nadgraditi izkušnje in rezultate širokega splošnega izobraževanja
ter jim omogoča pot do kvalifikacij, ki ustrezajo njihovim sposobnostim in
interesom.
Nacionalni izobraževalni sistemi držav UK se med seboj razlikujejo zaradi zgodovinskih in
kulturnih posebnosti ter družbenih procesov, kot sta demokratizacija, decentralizacija, itd.
Spreminjajo se zaradi naravnanosti posameznih držav, ki z uvedbo sprememb stremijo k
naraščajoči družbi znanja, primerni za 21. stoletje. Škotski nacionalni izobraževalni sistem
se v določenih segmentih razlikuje od preostalega dela UK. Njegovo strukturo prikazuje
Priloga 3.
Tabela 46: Število izobraževalnih ustanov po posameznih ravneh izobraževanja na Škotskem v
letu 2016
Raven izobraževanja

Število
ustanov

Predšolska vzgoja
Javno osnovnošolsko izobraževanje
Javno SŠ izobraževanje
Zasebno izobraževanje
Posebne šole
Visokošolsko izobraževanje
Univerzitetno izobraževanje

2.514
2.031
359
100
141
26
19

Skupaj

5.190

izobraževalnih

Vir: Eurydice (2019b)

Tabela 46 prikazuje število vzgojno-izobraževalnih ustanov po posameznih ravneh
izobraževanja v letu 2016. Iz podatkov je razvidno, da je največ ustanov namenjeno za
predšolsko vzgojo, ki lahko poteka v vrtcih, vrtčevskih razredih v osnovnih šolah, pri varuhih
in v družinskih centrih. Nadalje tabela prikazuje, da je na Škotskem 359 javnih SŠ. Izpostavili
bi število posebnih šol, ki jih je bilo 141. Edini in glavni namen posebnih šol je zagotoviti
izobraževanje otrokom in mladostnikom s PP. Škoti v primerjavi z drugim delom VB izraz
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»posebne potrebe« imenujejo »additional support needs« (ASN), preostali uporabljajo
izraz »special education needs« (SEN). Sami bomo pri nadaljnjem pisanju OPP opredelili kot
otroke z ASN; za otroke in mladostnike, ki obiskujejo obvezno ali neobvezno SŠizobraževanje, pa bomo uporabljali izraz otroci.

5.1.1

Srednješolsko izobraževanje

SŠ-izobraževanje na Škotskem (ISCED 2 in 3) traja od 4 do 6 let, v katerega so vključeni otroci
oziroma mladostniki, stari med 12 in 16 oziroma 18 let. Deli se na:
- (Nižje) splošno SŠ-izobraževanje (S1-S3), v katerega se lahko vpišejo vsi otroci, ki so
zaključili 7-letno osnovnošolsko izobraževanje. Omejitev vpisa ni, šole se po
programih ne razlikujejo, saj izobraževanje poteka po Cfe-ju. Neredki otroci iz
oddaljenih delov Škotske potujejo v šolo tudi do 50 km v eno smer. Zato so v
posameznih oddaljenih območjih (npr. v Orkneyju, na Shetlandu in na zahodnih
otokih) ustanovili 2- in 4-letne SŠ, ki ponujajo le nižje srednješolsko izobraževanje.
Zasluge za ustanavljanje teh šol gredo lokalnim oblastem, ki se zavzemajo, da
posamezniki po končani nižji SŠ ne zapustijo domačih krajev, pač pa si tam ustvarijo
družine in poiščejo zaposlitev. Lokalne oblasti imajo pomembno vlogo tudi pri
morebitnem zaprtju podeželskih nižjih SŠ. V tem primeru lokalni svet prouči možne
alternative ter oceni posledice zaprtja šol. Ob zaključku izobraževanja otroci ne
opravljajo posebnih izpitov, ki bi jim omogočili nadaljevanje izobraževanja na višji
stopnji.
- Široko splošno izobraževanje se zagotavlja do 15. leta starosti (do konca S3). Otroci
naj bi do 15. leta starosti dosegli najvišjo raven pismenosti, matematike in
kognitivnih sposobnosti; zasnovali sposobnosti za učenje, delo in življenje; zasnovali
znanje oziroma razumevanje družbe in sveta ter doživeli izzive in uspeh v času
izobraževanja. Začetek višje srednješolske izobrazbe predstavlja S4, kjer je treba
poudariti, da morajo otroci v šoli ostati vsaj do zaključka prvega leta oziroma do
starosti 16. let. Do takrat je namreč srednješolsko izobraževanje na Škotskem
obvezno.
- (Višje) splošno in poklicno srednješolsko izobraževanje (S4-S6), je namenjeno vsem
mladim, ki želijo svoje znanje nadgraditi in poglobiti oziroma pridobiti dodatne
kvalifikacije. Omenjeno izobraževanje običajno poteka v istih šolah kot nižje
srednješolsko izobraževanje. Tudi tu ni omejitev pri vpisu, lahko pa šole določijo
vstopne standarde oziroma svetujejo mladim, katera kvalifikacija bi bila za njih
primerna. Ta stopnja izobraževanja otrokom oziroma mladim omogoča
specializacijo; doseganje kvalifikacij na najvišjem nivoju; nadaljnje razvijanje
sposobnosti za učenje, delo in življenje ter dosego cilje. Razvijanje njihovih
spretnosti jim na podlagi vladnega dokumenta iz leta 2010, 16+ Learning Choices,
nudi lokalna oblast skupaj s partnerji. Dokument je v tesni povezavi s strategijo iz
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leta 2014 Scottish government’s developing the young workforce strategy (DYW),
ki je nastala kot odgovor na naraščajo brezposelnost mladih. Strategija naj bi
pripomogla k boljši pripravi mladih na razmere na trgu dela in druge priložnostne
poti po zaključku izobraževanja. Mladi, stari od 16 do 18 let, imajo na izbiro različne
opcije: lahko ostanejo v šoli na S5-S6, se vpišejo v nadaljnje izobraževanje,
sodelujejo v nacionalnem programu usposabljanja, so prostovoljci, lahko se
zaposlijo ali sodelujejo pri učenju in razvoju skupnosti. Večina se odloči za
nadaljevanje izobraževanja (Eurydice, 2019c).
Skupno število otrok, ki so se v letu 2018 izobraževali na 359 SŠ, je bilo 286.152. Na podlagi
zajetih podatkov v Tabeli 47 lahko rečemo, da ima največ SŠ med 800 in 999 otrok oziroma
1200 in več otrok. Govorimo o SŠ v večjih mestih, v bolj poseljenih območjih države.
Predvidevamo, da imajo predvsem manjše SŠ na oddaljenih območjih z manj prebivalci
manj vpisanih otrok.
Tabela 47: Velikost javnih SŠ glede na število in delež otrok v letu 2018
Število otrok v SŠ

Število SŠ

Število otrok

Delež otrok

Manj kot 50
50–99
100–199
200–299
300–399
400–499
500–599
600–799
800–999
1000–1199
1200 in več

9
5
13
9
19
17
25
75
79
59
49

294

0,10 %

377

0,13 %

1.884

0,66 %

2.284

0,80 %

6.855

2,40 %

7.636

2,67 %

13.869

4,85 %

52.146

18,22 %

68.636

23,99 %

64.096

22,40 %

68.075

23,79 %

Skupaj

359

286.152

100 %

Vir: Scottish government (2018)

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko zaključimo, da je bilo leta 1998 313.204 otrok in
mladostnikov vključenih v SŠ-izobraževanje, v letu 2011 pa je njihovo število prvič zdrsnilo
pod 300.000. Od takrat se njihovo število postopoma znižuje. Iz podatkov, ki so prikazani v
Tabeli 48, je razvidno, da skupno število otrok v SŠ-izobraževanju v primerjanem obdobju
niha. Do leta 2016 se je število otrok zmanjševalo, nato se je trend rasti obrnil, kar je
posledica večjih generacij osnovnošolskih otrok, ki se vpisujejo v SŠ-izobraževanje. Tabela
49 prikazuje število otrok v SŠ glede na raven v letu 2018.
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Tabela 48: Število vpisanih v SŠ izobraževanje od leta 2014 do 2018
Leto

2014

2015

2016

Število otrok v
SŠ-izobraževanju

284.762

281.939

280.983

2017

281.993

2018

286.152

Vir: Scottish government (2018)

Tabela 49: Število otrok v SŠ po ravneh v letu 2018
Raven
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Število otrok
54.550
52.980
52.555
51.175
43.660
31.232

Skupaj

286.152

Vir: Scottish government (2018)
Ker je na Škotskem veliko priseljencev, ki so deležni velike podpore pri integraciji oziroma
vključevanju v družbo, želimo s spodnjo Tabelo 50 prikazati tudi število otrok glede na etično
pripadnost in posamezne ravni SŠ-izobraževanja v letu 2018. Ugotovimo lahko, da je največ otrok
Škotov in Angležev. Sledijo otroci priseljencev, med njimi je največ Pakistancev, Poljakov, Afričanov
in otrok mešanih ras. Najmanj številčni so otroci romskega rodu.
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Tabela 50: Število otrok glede na etično pripadnost in ravni SŠ-izobraževanja za leto 2018
Etična pripadnost

S1

Škoti
44.225
Angleži
4.841
Romi
61
Poljaki
872
Irci
106
Mešane rase
660
Indijci
384
Pakistanci
986
Bangladešci
79
Kitajci
260
Drugi Azijci
283
Posamezniki iz Karibskega
76
otočja
Afričani
588
Arabci
205
Drugi
273

S2

S3

S4

S5

S6

43.802
3.912
71
795
104
661
357
1.021
83
214
274

43.712
3.858
50
746
115
645
315
1.004
57
226
293

42.804
3.788
51
723
87
557
314
936
67
187
253

36.364
3.043
27
602
79
457
300
975
41
197
226

25.843
2.193
14
384
63
372
238
732
50
183
223

87

103

66

8

52

528
170
282

449
164
248

432
132
200

421
122
199

309
67
128

Skupaj

53.899

52.361

51.985

50.597

43.131

30.851

Neznana etična pripadnost

651

619

570

578

529

381

Vir: Scottish government (2018)

Najpomembnejša področja v SŠ so zagotovo pismenost, računanje in zdravje ter dobro
počutje. Šolsko leto se začne sredi avgusta, poteka tri semestre oziroma najmanj 190 dni
(38 tednov), torej do konca junija prihodnjega leta. Otroci so v šoli 27,5 ure na teden,
učiteljev tedenski normativ pa je 35 ur. Zanimivo je področje ocenjevanja in ponavljanja,
saj tega ne poznajo. Šolska ura traja od 55 do 60 minut. Šolske počitnice, ki trajajo teden
oziroma dva, so oktobra, decembra in aprila. Število dni določi lokalna oblast. Ta lahko
določi tudi počitnice v mesecu februarju. Poleg navedenih počitnic imajo šole lahko
enodnevne počitnice, običajno ob ponedeljkih (Eurydice, 2019c).
Tudi na Škotskem poznajo vajeništvo (angleško »Foundation apprenticeships«, FA), ki traja
dve leti in je namenjeno mladim višjega SŠ-izobraževanja (S5). Ti si lahko pridobijo
avtentične delovne izkušnje ter nova znanja na najbolj razvitih področjih škotskega
gospodarstva. Trenutno se vajeništvo izvaja na naslednjih desetih področjih: Gradbeništvo,
Razvoj programske opreme, Finančne storitve, Inženiring, Poslovne veščine, Ustvarjalni in
digitalni mediji, Podpora za strojno opremo in sistem, Socialne storitve – otroci in mladi,
Socialne storitve in zdravstveno varstvo ter Znanstvene tehnologije. Uspešni vajenci dobijo
certifikat (angleško »modern apprenticeship – MA«) (Eurydice, 2019d).
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5.1.2

Financiranje srednješolskega izobraževanja

Pregled vseh izdatkov javnega sektorja na Škotskem v obdobju 2017–2018 prikazuje Slika
7. Za vse izdatke v JS je bilo porabljenih 73,4 MIO funtov, kar pomeni 9,3 % celotnih izdatkov
JS v UK. Od tega je bilo več kot tretjino izdatkov (32,1 % oziroma 23,5 MIO funtov)
porabljenih za socialno podporo, sledi področje zdravstva 17,5 % ter področje
izobraževanja in usposabljanja z 11,4 %. Za slednje se že vrsto let namenja približno enak
delež. Treba je poudariti, da gre za delež, ki pokriva celotno področje izobraževanja.

Tabela 51: Pregled izdatkov javnega sektorja po področju porabe na Škotskem v letih 2017–
2018
Področje porabe
Splošne javne storitve:
Javne in skupne storitve
Mednarodne storitve
Obresti javnega sektorja
Obramba
Javni red in varnost
Gospodarske zadeve:
Podjetništvo in gospodarski razvoj
Znanost in tehnologija
Zaposlovalne politike
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Transport
Varstvo okolja
Stanovanja in skupne dobrine
Zdravstvo
Rekreacija, kultura in religija
Izobraževanje in usposabljanje
Socialno varstvo
EU transakcije
Računovodske uskladitve
Skupaj

MIO funtov

Delež izdatkov

1.536
881
3.666
3.182
2.838

2,1 %
1,2 %
5,0 %
4,3 %
3,9 %

1.285
485
239
918
3.842
1.241
1.911
12.830
1.400
8.390
23.556
145
5.052

1,8 %
0,7 %
0,3 %
1,3 %
5,2 %
1,7 %
2,6 %
17,5 %
1,9 %
11,4 %
32,1 %
0,2 %
6,9 %

73.398

100 %

Vir: Scottish government (2019)

Tabela 51 prikazuje izdatke za področje izobraževanja in usposabljanja tako na Škotskem
kot celotni UK. Ugotovimo lahko, da se izdatki na Škotskem z leti povečujejo, razlog je
predvsem v osredotočenosti na zmanjšanje razlik med otroci, ki prihajajo iz različnih
socialno ekonomskih predelov. V celotni UK izdatki nekoliko nihajo, a so stabilni, razen v
letih 2017–2018, ko zaznamo njihovo povišanje.
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Tabela 52: Izdatki za izobraževanje in usposabljanje na Škotskem in UK v MIO funtov med leti
2013–2014 in 2017–2018
Leto

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

Škotska
UK

7.558
84.680

7.614
85.055

7.840
84.914

8.271
84.905

8.390
87.815

Vir: Scottish government (2019)

Glavni politični cilj javnega financiranja SŠ je zagotoviti brezplačno obvezno izobraževanje,
torej izobraževanje za otroke, stare med 5 in 16 let. Stroški javnih storitev na področju
vzgoje in izobraževanja so v domeni lokalnih oblasti, ki sredstva pridobijo s pobiranjem
davkov (npr. davek, povezan z oddajanjem stanovanj; davek na poslovne prostore itd.) ter
donacij škotske vlade, ki prispeva največji delež sredstev (Eurydice, 2019e). Vsaka od 32
lokalnih oblasti ima odbore, ki sprejemajo, dodeljujejo in nadzirajo odločitve o
izobraževanju ter porabi finančnih sredstvih zanj (Beck, 2016). Izobraževanje predstavlja
najdražjo storitev, ki jo zagotavljajo lokalne oblasti, saj zanj porabijo 40 % vseh letnih
izdatkov. Ko se določi proračun za izobraževanje, odbor za izobraževanje odloči, koliko
sredstev bo namenjeno predšolskim ustanovam in koliko šolam na posameznih ravneh. Za
izvajanje politik izobraževalnega odbora in zagotavljanje ustrezne porabe dodeljenih
sredstev v okviru proračunskih postavk je odgovoren Oddelek za izobraževanje organa. Na
podlagi zakonskih smernic vlade je vsaka lokalna oblast razvila lastno shemo, ki določa
enoznačne zahteve glede porabe sredstev. Primeri, ko lokalne oblasti finančno podpirajo
šolajoče otroke oziroma njihove družine (Eurydice, 2019e), so npr.:
- davčne olajšave in družinski dodatki, vezani na število vzdrževanih otrok;
- brezplačna zagotovitev knjig in drugih šolskih potrebščin;
- brezplačen prevoz ali brezplačna nastanitev za otroke iz oddaljenih območij, če
menijo, da je to potrebno;
- brezplačni šolski obroki, ob določenih pogojih. Leta 2017 je imelo brezplačen šolski
obrok 14,1 % srednješolcev.
Operativni stroški zajemajo vsakodnevne stroške za izvajanje storitev lokalnih oblasti.
Izdatki so financirani iz »splošnega financiranja« (npr. občinski davki) in iz prihodkov od
storitev. Največji storitvi, ki ju zagotavljajo lokalne oblasti, sta izobraževanje in sociala, ki
zajemata več kot polovico vseh bruto izdatkov. Glavni vir prihodkov lokalne samouprave
so: splošni prihodki v obsegu 6,8 milijarde funtov, ki jo odobri Škotska vlada; lokalni davki
(npr. občinski davki) v obsegu 4,9 milijarde funtov ter dohodki za opravljenih storitev (npr.
pristojbine, prihodki najemnin) v obsegu 5,8 milijarde funtov.
Bruto izdatki za izobraževanje so za obdobje 2017–2018 znašali 5.224 MIO funtov, kar je 3
% več kot obdobju 2016–2017. Prihodki od storitev so znašali 380 MIO funtov (kar 58 %
več) kot v predhodnem obdobju. Operativni stroški za izobraževanje so tako znašali 4.844
MIO funtov.
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Tabela 53: Neto operativni stroški za storitve izobraževanja (v MIO) med leti 2013–2014 in
2017–2018
Leto

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

Izobraževanje

4.579

4.612

4.736

4.830

4.844

Vir: Scottish government (2019)
Tabela 54: Operativni stroški za storitve izobraževanja v letu 2017–2018
Predšolsko izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje
Izobraževanje za OPP
Učenje v skupnosti
Drugo izobraževanje izven šole

400.866
1.904.534
1.868.675
550.436
99.616
20.140

Skupaj

4.844.267

Vir: Scottish government (2019)

5.2 OPREDELITEV SREDNJEŠOLSKEGA
POSEBNIMI POTREBAMI

IZOBRAŽEVANJA

OTROK

S

Število otrok in mladostnikov s PP se v UK z leti povečuje. Glavnino teh otrok obravnavajo
predvsem v Angliji in na Škotskem. Kot smo že omenili, Škoti za posebne potrebe
uporabljajo izraz »additional support needs« oziroma ASN. Izraz označuje otroke in
mladostnike s takšnimi potrebami, ki jih lahko ovirajo pri njihovem izobraževanju in zaradi
katerih težje prihajajo do želenih rezultatov. ASN je definirana kot vsaka ovira pri učenju, ki
jo lahko doživi otrok (Cantali, 2019).
Podlage za inkluzivno izobraževanje na Škotskem so številne. Pirrie, Head & Brna (2005, str.
13) opredelijo inkluzijo kot večdimenzionalni koncept, okoli katerega nastaja veliko
prostora za nesporazume in nesoglasja. Ujema se s pojmi »pomoč za vse«, »praznovanje
različnosti« in zajema celotno šolsko populacijo.
Mi bomo opredelili nekaj najbolj relevantnih dokumentov, ki predstavljajo podlago za
inkluzivno izobraževanje na Škotskem. Podlaga za inkluzivno izobraževanje na svetovni
ravni predstavljata ključna dokumenta UNESCO iz leta 1994, Salamanca statement in
Framework for Action (Barrett idr., 2015). Oba dokumenta opredeljujeta pravico vsakega
otroka, da se ne glede na njegovo fizično, intelektualno, emocionalno, socialno ali kakršno
koli drugo stanje, tak otrok vključi v izobraževalni sistem oziroma redno izobraževanje
(Cerić, 2004). UNESCO in OECD imata različne poglede na inkluzijo. Že omenjena Unescova
izjava iz Salamance priznava raznolikost otrok in daje poudarek razvijanju šol, kjer je
diskriminacija do posameznih otrok odpravljena, saj je kakovostno izobraževanje
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zagotovljeno vsem. Nasprotno OECD poudarja enakost v izobraževanju v smislu rezultatov,
predvsem pridobivanju spretnosti in znanja, ki podpirajo gospodarsko produktivnost.
Zaznamo lahko napetosti med socialdemokratskimi nameni Unesca in neoliberalnimi vplivi
OECD-ja. Neoliberalen model temelji na konkurenčnem individualizmu in se osredotoča na
končne rezultate izobraževanja (Beaton & Spratt, 2019).
Citat iz Izjave iz Salamance, da „šole morajo sprejeti vse otroke, ne glede na njihove fizične,
intelektualne, socialne, čustvene, jezikovne ali druge pogoje,“ je bil leta vključen v zakon
Standardi v škotskih šolah, ki določa, da je treba otrokom z ASN omogočiti izobraževanje v
njihovih lokalnih šolah. Do leta 2004 so bili dodatne podpore deležni zgolj otroci z
diagnosticiranimi motnjami (npr. avtisti, otroci z motnjami učenja …). Z Additional support
for learning act iz leta 2004 so bili ti otroci avtomatično uvrščeni v ASN, dodani pa so bili še
otroci, ki potrebujejo pomoč v šoli zaradi raznih situacijskih faktorjev (žrtve nasilja,
ustrahovanja ...). Stopnja in vrsta pomoči, ki so jo deležni otroci, se razlikuje glede na
njihove potrebe (Hughes, Banks & Terras, 2013). Leta 2009 je bil zakon deležen določenih
sprememb, tako je bil izraz SEN spremenjen v ASN, ki pomeni širšo definicijo, saj nudi
otrokom pomoč iz različnih razlogov, ki lahko izvirajo iz socialnih, čustvenih in vedenjskih
težav (Barrett idr., 2015). Posledično je to pomenilo povečanje števila OPP. Podatki kažejo,
da je bilo leta 2017 na Škotskem 26,6 % otrok z ASN, v obdobju 2005–2009 pa 5 %. Enormna
razlika ni zgolj posledica spremenjenega zakona, ampak tudi gospodarske krize (Beaton &
Spratt, 2019). Leta 2010 je bil na Škotskem sprejet The equality act, ki javnim organom
nalaga dolžnost, da ustrezno upoštevajo odpravo diskriminacije, nadlegovanja in
viktimizacije ter spodbujajo pravičnost oziroma enakost z upoštevanjem individualnih
potreb. Dva druga dokumenta sta prav tako pomembna za inkluzivno izobraževanje na
Škotskem, saj sta se osredotočala na izboljšanje rezultatov vseh otrok: govorimo o Getting
it Right for Every Child, GIRFEC in The Children and Young People Act (Scotland)« iz leta
2014. The national framework for inclusion, NFI, je bil zasnovan za podporo učiteljem na
vseh stopnjah njihove poklicne poti, pri sprejemanju odločitev o tem, kako uveljaviti
sodobno razumevanje inkluzije. Orodja, kot je NFI, pomembno pripomorejo pri inkluzivnem
izobraževanju, s spodbujanjem učiteljev k zaznavanju možnih ovir pri učenju in sodelovanju
ter iskanju rešitev zanj (Barrett idr., 2015). Od leta 2016, s sprejetjem The education
Scotland, lahko zaznamo novo smer inkluzije. Poročila različnih analiz so namreč pokazala
ekonomsko prikrajšanost mladih Škotov, ki so kljub velikemu poudarku na inkluziji slabi
učenci. Zato novi zakon uvaja vrsto nacionalnih ukrepov za izboljšanje social-ekonomskih
neenakosti (npr. brezplačni obroki v šoli; dodatna finančna sredstva za devet lokalnih
oblasti, ki so v največji finančni stiski itd.). Z novim pristopom je Škotska obrnila nov list pri
inkluziji, ki prinaša tako večjo odgovornost kot tudi večje povezovanje socialne pravičnosti
in zahtev trga (Beaton & Spratt, 2019).
Dejavniki, ki so vplivali na ASN na Škotskem, so:
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-

-

5.2.1

dekoncentracija in referendum o neodvisnosti Škotske iz leta 2014. Škotski ministri
so zagovarjali decentralizacijo škotskega izobraževalnega sistema, predvsem
napram Angliji;
gospodarska kriza iz leta 2008, ki je pomembno vplivala tudi na škotski javni sektor,
na zmanjšanje finančnih sredstev in določene rekonstrukcije v izobraževanju;
sprememba škotske zakonodaje od leta 2000 (Riddell & Weedon, 2014).

Srednješolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Otroci z ASN predstavljajo široko skupino posameznikov. ASN lahko izhaja iz učnega okolja,
družinskih okoliščin, invalidnosti in zdravstvenih potreb, družbenih in čustvenih dejavnikov
ter ko je angleščina za otroke drugi tuji jezik. ASN so deležni tudi nadarjeni otroci, in sicer
za dosego čim večjega potenciala. Dodatna podpora se lahko otrokom nudi krajši čas, lahko
pa tudi dlje.
Lokalne oblasti imajo dolžnost, da opredelijo dodatne potrebe vsakega otroka. Prav tako
morajo spremljati ugotovljene dodatne potrebe in ustreznost zagotovljene podpore. Tudi
za prilagoditev šolskih zgradb, prostorov, opreme in osebja za otroke z ASN zagotovi
finančna sredstva lokalna oblast (Eurydice, 2019f).
Skupno število in delež otrok z ASN, vključenih v SŠ-izobraževanje, v primerjavi s skupnim
številom otrok v SŠ-izobraževanju v zadnjih petih letih, je prikazano v Tabeli 54. Iz
navedenih podatkov lahko zaključimo, da tako kot v Sloveniji tudi na Škotskem narašča
število otrok z ASN. Tako je razlika v deležu med prvim in zadnjim primerjanim letom skoraj
11 % točk. Razlog za to je v nenehnem prizadevanju škotske izobraževalne politike, ki z
nenehnim napredkom tako v administrativnem kot praktičnem smislu, omogoča vsem
otrokom, ne glede na kakršne koli morebitne razlike med njimi, vključitev v redni proces
SŠ-izobraževanja in ustvarjanje ustrezne podpore vse do zaključka SŠ-izobraževalne poti.
Tabela 55: Št. in delež otrok z ASN v populaciji vseh otrok v SŠ izobraževanju od leta 2014 do
2018
Leto

Število otrok v SŠ izobraževanju

Število otrok z ASN

Delež otrok z ASN

2014
2015
2016
2017
2018

284.762
281.939
280.983
281.993
286.152

59.234
66.433
75.257
82.712
90.685

20,8 %
23,6 %
26,8 %
29,3 %
31,7 %

Vir: Scottish government (2018)

Tudi škotski otroci z ASN so pri prehodu iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje
deležni stresa, a se večina hitro in učinkovito prilagodi novemu okolišu. Nekateri med njimi
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se zaradi psiholoških problemov (depresije, asocialnosti, osamljenosti, nizke samopodobe,
anksioznosti) ne prilagodijo oziroma se prilagodijo počasneje in z več dela. Več težav imajo
otroci, ki prihajajo iz drugih kultur, iz slabšega socialno-ekonomskega statusa, s slabšimi
učnimi zmogljivostmi itd. Ta pomemben prehod v življenju posameznika lažje prenesejo
otroci, ki so deležni večje podpore staršev oziroma sorodnikov (Hughes, Banks & Terras,
2013). Načrt prehoda OPP v srednješolsko izobraževanje naj bi sledil tako imenovanemu
modelu »child-centred«. Učinkovit prehod vključuje šest komponent, in sicer: sodelovanje,
partnerstvo, natančno načrtovanje, zaupanje, jasno komunikacijo in pomoč. Oseben
pristop (angleško »personal-centred approach«) predstavlja model, kjer bi bil glas otrok
bolj uslišan, je promoviran v programu GIRFEC (Cantali, 2019).
Tabela 56 prikazuje podatke o številu otrok z ASN v rednih razredih. Ugotovimo lahko, da v
primerjanem obdobju več kot 95 % otrok z ASN preživi čas izobraževanja v rednih razredih.
Prikaz za obdobju zadnjih 13 let prikazuje Graf 3.
Tabela 56: Št. in delež otrok z ASN v rednih razredih od leta 2014 do 2018
Leto

2015

2016

2017

2018

Otroci so ves čas v 57.102
rednih razredih
96,40 %

64.229
96,68 %

72.986
96,98 %

79.579
96,21 %

86.886
95,81 %

Otroci so občasno v 1.469
rednih razredih
2,47 %

1.568
2,36 %

1.603
2,13 %

2.172
2,63 %

2.580
2,85 %

Otroci niso v rednih 663
razredih
1,12 %

636
0,96 %

668
0,89 %

961
1,16 %

1.219
1,34 %

59.234
100 %

66.433
100 %

75.257
100 %

82.712
100 %

90.685
100 %

Skupaj

2014

Vir: Scottish government (2018)
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Graf 3: Otroci z ASN v rednih razredih od leta 2005 do 2018

Vir: Scottish government (2018)

Izobraževalni organi in šole identificirajo večino otrok z ASN z ukrepi za ocenjevanje učnih
rezultatov ter spremljanjem njihovega napredka v izobraževanju. Na podlagi tega
opredelijo posebne ukrepe za izboljšanje njihovega razvoja. Identifikacija običajno vključuje
razprave s starši in drugimi strokovnjaki, ki sodelujejo z otrokom (npr. razredni učitelj,
jezikovni terapevt, socialni delavec …). Identifikacija temelji na že obstoječih informacijah,
obenem vključuje opazovanje otrok v vsakodnevnih situacijah, po potrebi zajema tudi
individualno delo z otrokom (Scottish government, 2016, str. 6).
Tabela 57 prikazuje popis kategorij otrok z ASN, ki ga morajo ažurirati šole, ki jih obiskujejo
ti otroci. Ugotovimo lahko, da je bilo v letu 2018 v evidenco podpore zabeleženih 90.629
otrok, od tega je več kot polovico fantov. Največ otrok, ki so potrebovali pomoč, je bilo s
socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, in sicer 21.370 oziroma 23,6 %, od tega je
bilo 67 % fantov. Sledijo dislektiki; otroci z zmernimi učnimi težavami; otroci, ki imajo težave
pri angleščini, ki je njihov drugi jezik; ter otroci, ki imajo druge učne težave.
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Tabela 57: Razlogi za pomoč otrokom z ASN po spolu v letu 2018
Kategorije otrok z ASN
Posamezniki, o katerih se vodi evidenca
podpore
Motnje učenja
Disleksija
Druge specifične učne težave
Druge zmerne učne težave
Slabovidnost
Naglušnost
Slepi in naglušni
Gibalno ovirani
Govorne motnje
Avtizem
Socialne, čustvene in vedenjske motnje
Fizične zdravstvene težave
Težave v duševnem zdravju
Prekinjeno izobraževanje
Težave pri angleščini, ko je ta drugi jezik
Dodatna skrb
Nadarjeni
Komunikacijske težave
Mladi oskrbovalci
Žalovanje
Zloraba prepovedanih drog
Težave v družini
Izključenost
Drugi

Dekleta

Fantje

Skupaj

38.400

52.229

90.629

1.773
6.522
4.704
5.133
920
726
12
1.075
1.168
1.420
6.985
2.880
1.676
1.091
6.022
2.234
805
428
1.429
722
82
3.209
125
3.060

3.078
9.554
6.454
7.400
1.102
848
9
2.280
2.864
5.483
14.385
3.339
1.565
1.297
6.430
2.268
961
1.057
1.098
792
145
3.715
726
4.484

4.851
16.076
11.158
12.533
2.022
1.574
21
3.355
4.032
6.903
21.370
6.219
3.241
2.388
12.452
4.502
1.766
1.485
2.527
1.514
227
6.924
851
7.544

Vir: Scottish government (2018)

Po vključitvi v redno SŠ-izobraževanje je bistveno, da se otrokom z ASN dodeli takšna
podpora, da imajo pri izobraževanju enake možnosti kot njihovi vrstniki. Učitelj za podporo
pri učenju je lahko zaposlen na šoli ali dela v službi lokalne oblasti, ki podpira več šol.
Njegova vloga v rednih šolah je ključna, in zajema:
- svetovanje vodstvenim delavcem in razrednim učiteljem v redni šoli, glede politik in
praks za delo z otroki z ASN;
- delo v razredih, kjer skupaj z razrednimi in predmetnimi učitelji, nudijo podporo
vsem otrokom;
- zagotavljanje individualne ali manjše skupinske pomoči otrokom z ASN;
- svetovanje kolegom o kurikularnih programih;
- na zahtevo ravnatelja, poskrbijo za razvoj kadrov in usposabljanje sodelavcev.
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V mnogih primerih imajo otroci z ASN individualizirane izobraževalne programe (angleško
»Individualised educational programmes«, IEP), ki so osnova za načrtovanje oziroma
določanje ciljev in zagotavljanje napredka otrok. V določenih primerih se za posameznega
otroka opredeli kurikularne spremembe. Glede na potrebe otrok z ASN so v njihovo
izobraževanje lahko vključeni številni strokovnjaki (psihologi, zdravniki, medicinske sestre,
govorni in jezikovni terapevti, delovni terapevti, fizioterapevti, socialni delavci itd.). Posebej
pomembna je vloga asistentov in pomožnih učiteljev za pomoč pri učenju, zlasti kadar
otroci potrebujejo fizično nego ali stalno pozornost ali pomoč pri potovanju (Eurydice,
2019f).
Otroci z ASN, ki potrebujejo veliko dodatne podpore, se lahko vključijo v dnevne ali
stanovanjske posebne šole ali enote in posebne razrede. Posebne šole otrokom omogočajo
interakcijo s skupnostjo ali s sosednjimi šolami. Odločitev o sprejemu otroka z ASN v
posebno šolo, enoto ali razred običajno sprejemajo starši, učitelji, ki delajo z otrokom, in
osebje lokalnih oblasti. Odločitev se sprejme po obravnavi in razpravi o potrebah otroka ter
najboljših načinih za njihovo izpolnjevanje. Otroci v takih šolah so običajno razvrščeni glede
na obseg svojih potreb, zato so pogosto vključeni v mešane starostne skupine. Šole skušajo
zagotoviti, da ni velikih razlik v starosti otrok posameznih skupin. Za poučevanje otrok z
ASN ni določen noben pristop. Kot v rednih šolah je splošni cilj določiti naravo in obseg ASN
posameznega otroka. Podpora in usmerjanje otrok z ASN v posebnih šolah je odvisna od
pedagoških psihologov, medicinskega osebja (če je primerno) in razrednih učiteljev.
Predvsem v SŠ imajo bistveno vlogo učitelji, ki so posebej usposobljeni (Eurydice, 2019e).
Tabela 58: Število otrok po spolu v posebnih šolah od leta 2014 do 2018
Leto
2014
2015
2016
2017
2018

Število posebnih šol
145
144
141
135
114

Dekleta

Fantje

Skupaj

2.110
2.111
2.004
1.954
2.031

4.830
4.760
4.664
4.700
4.792

6.940
6.871
6.668
6.654
6.823

Vir: Scottish government (2018)

Zgoraj prikazana Tabela 58 prikazuje število posebnih šol na Škotskem ter število otrok v
teh šolah. Ugotovimo lahko, da skupno število otrok v posebnih šolah nekoliko niha, vendar
je v primerjanem obdobju približno enako. Število posebnih šol se postopoma zmanjšuje,
predvsem v zadnjih dveh primerjanih letih, kar je verjetno posledica nove smeri inkluzije,
ki jo prinaša The education Scotland iz leta 2016. Obenem lahko ugotovimo, da so bile med
vsemi vključenimi v posebne šole, skoraj tri četrtine fantov.
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Zaključimo lahko, da so za skrb in podporo otrokom z ASN v SŠ odgovorni vsi pedagoški
delavci. Otroci imajo tudi dodatno podporo, posebej usposobljeno podporno osebje. Ti
strokovnjaki zagotavljajo podporo treh širokih področjih: osebna podpora, svetovanje pri
učnih načrtih in poklicno svetovanje. Podporno osebje ima redne individualne sestanke z
otroki, otrokom pomagajo pri izbiri predmetov, ko se preusmerijo na tečaje, ki vodijo do
kvalifikacij. Lokalne oblasti šolam zagotavljajo psihološko svetovanje, in sicer prek
strokovnih pedagoških psihologov, ki jih zaposlujejo. Ti strokovnjaki običajno delajo v
sodelovanju s šolskim podpornim osebjem in starši otrok, ki potrebujejo psihološko
diagnozo in usmerjanje, da bi dosegli svoj izobraževalni potencial (Eurydice, 2019h).
Vrednote škotskega izobraževalnega sistema, ki smo jih navedli v začetnem delu tega
poglavja, kot so demokracija, egalitarizem in meritokracija, se odražajo tudi znotraj
srednješolskega oziroma sekundarnega izobraževanja. Škotska izobraževalna politika na
podlagi dobro zastavljenih temeljev v preteklosti, s sprejetjem vrsto raznovrstnih dobro
zasnovanih dokumentov, zakonskih aktov in preslikavi teh v prakso ter z nenehnim aktivnim
prizadevanjem za dodatno izboljšanje izobraževalnega sistema, skrbi za enakopravnost
otrok ne glede na njihov socialno ekonomski status, kraj bivanja, družbenih in čustvenih
dejavnikov, drugih družinskih okoliščin pa tudi invalidnosti in zdravstvenih potreb. Ta
enakopravna naravnanost se odraža med vsemi sodelujočimi v procesu SŠ-izobraževanja.
Zaključimo lahko, da je škotski izobraževalni sistem naravnan v korist vseh otrok in ni
usmerjen zgolj v pravice in podporo otrok z ASN.

5.2.2

Financiranje srednješolskega izobraževanja otrok z ASN

Podatki, ki podrobno opredeljujejo porabo finančnih sredstev za dodatno podporo, se
zbirajo od lokalnih oblasti prek Local financial returns (v nadaljevanju LFR). Zbrani podatki
v Tabeli 59 niso zanesljivi, saj so lokalne oblasti nedosledne pri izpolnjevanju potrebnih
obrazcev, vendar pa so podatki LFR edini podatki, ki jih ima Škotska vlada o porabi za
dodatno podporo. Njihova razčlenitev na predprimarno, primarno, sekundarno in posebno
raven nedoslednost še poveča. Številne lokalne oblasti svojih izdatkov za ASN niso
razčlenile po ustreznih posameznih ravneh, pač pa so večino izdatkov vključile v posebno
raven, torej med posebne šole. Zato predstavljeni podatki ne predstavljajo realne ravni
izdatkov za izobraževanje otrok z ASN. Iz tega razloga nismo predočili podatkov za daljše
obdobje.
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Tabela 59: Izdatki za ASN po posameznih ravneh izobraževanja za obdobje 2017–2018 v MIO
funtih
Predprimarna
raven – vrtci

Primarna raven – Sekundarna raven Posebna raven – Skupaj
osnovne šole
– SŠ
posebne šole

6.504

70.094

48.867

502.475

627.940

Vir: Scottish government (2019b)

Škotska vlada zagotavlja vsem lokalnim oblastem nepovratna finančna sredstva za
financiranje dodatne podpore, na podlagi tako imenovane letne poravnave za lokalne
oblasti. Vsaka lokalna oblast je odgovorna, da vsa finančna sredstva dodeli na podlagi
lokalnih potreb in prednostnih nalog, pri čemer mora najprej izpolniti svoje zakonske
obveznosti ter vnaprej dogovorjene nacionalne in lokalne prednostne naloge, kjer mora
upoštevati tudi strateške cilje škotske vlade Scottish government (2019b).
Na koncu bi omenili še podporo, ki so jo s strani države deležne družine z invalidnimi otroki,
in sicer:
- v obliki dodatka za invalidne osebne (angleško »disability living allowance for
children«, DLA), ki ga prejemajo otroci, stari do 16 let. Gre za tedensko plačilo, višina
se razlikuje glede na stopnjo pomoči, ki jo potrebuje posamezni otrok. Prejemajo jo
npr. otroci, ki imajo težave pri hoji, in/ali otroci, ki potrebujejo več podpore kot
njihovi vrstniki;
- mladostniki (otroci, stari več kot 16 let), ki imajo dolgotrajno bolezen ali invalidnost,
prejemajo osebna plačila za neodvisnost (angleško »personal independence
payment«, PIP) (Eurydice, 2019h).
Smiselno je, da zaključne misli namenimo ključnim, predvsem numeričnim značilnostim
tako slovenskega, centraliziranega, kot škotskega, decentraliziranega sistema.
Za Slovenijo bomo navajali podatke za zadnje šolsko leto 2018/2019. Po obveznem
osnovnošolskem izobraževanju sledi neobvezno SŠ-izobraževanje, ki traja od 2 do 5 let, vanj
vstopajo otroci, praviloma stari 15 let. Tako je bilo v omenjenem šolskem letu v SŠizobraževanje vključenih 73.226 dijakov, od tega jih je bilo 25.501 vključenih v srednje
splošno izobraževanje, 47.632 pa v poklicno in srednje strokovno izobraževanje. V 1. letnik
je bilo vključenih 19.933 dijakov. Število vajencev se je v primerjavi s preteklim šolskim
letom, ko so se dijaki lahko prvič vpisali v vajeniško obliko izobraževanja, povečalo, njihovo
število je naraslo na 184. Število kandidatov, ki so opravljali SM, je bilo 6.662, njihova
uspešnost je bila 90,1 %. Število kandidatov, ki so opravljali PM, je bilo 9.153. ZI je opravljalo
3.986, njihova uspešnost je bila 98,9 %. Za financiranje SŠ-dejavnosti je bilo v proračunskem
letu namenjenih 274.225.412 EUR, za izvajanje programov SŠ 255.890.243 EUR.
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Tabela 60: Ključni podatki o OPP v SŠ-izobraževanju v Sloveniji v šolskem letu 2018/2019
Vrsta podatka

Vrednost

Skupno št. in delež OPP v SŠ
Št. in delež vpisanih v 1. letnik v SŠ
Delež vpisanih v najbolj obiskan SŠ program – NPI
Št. vključenih v zavode
Št. in delež vpisanih v 1. letnik v zavodih
Najbolj pogosta skupina OPP – otroci s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja
Število izdanih odločb v letu 2018
Povprečna realizacija DSP
Povprečno št. ur DSP/teden
Najbolj pogosta oblika DSP
Število stalnih spremljevalcev
Št. in delež kandidatov pri SM in PM
Financiranje SŠ v letu 2018
Financiranje Zavodov v letu 2018

5.051/6,9 %
1.392/27,6 %
20,5 %
303
99/32,7 %
2.532/50,1 %
10.534
21–40 %
1,67 ur
Učna pomoč
52
417/5,6 %; 625/6,8 %
2.919.259 EUR
34.274.122 EUR

Vir: MIZŠ (2019)

Iz zgoraj prikazane Tabele 60 lahko razberemo, da je bilo med vsemi vključenimi v SŠizobraževanje 5.051 oziroma 6,9 % OPP. V 1. letnik je bilo vključenih 1.392 OPP. Od
skupnega števil OPP v SŠ-izobraževanju je bilo 2.532 oziroma 50,1 % otrok s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja. Največ OPP (20,5 %) je bilo vpisanih v NPI, med temi je
bilo 52,9 % otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. V zavodih so bili vključeni 303 OPP,
od tega je bilo 99 vpisanih v 1. letnik. Največ OPP (111) je bilo vključeno v Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana. V letu 2018 je bilo izdanih 10.534 odločb. Skoraj 38 % SŠ je doseglo
realizacijo DSP med 21–40 %. Povprečno številu ur DSP na teden je bilo 1,67 ure.
Najpogostejša oblika DSP je tako kot v preteklih šolskih letih učna pomoč, število stalnih
spremljevalcev se je povečalo na 52. Skupno število kandidatov s PP, ki so opravljali SM, je
bilo 417 oziroma 5,6 %, pri PM jih je bilo 625 oziroma 6,8 %. Pri obeh maturah je bila najbolj
pogosta prilagoditev način opravljanja izpita, in sicer pri SM 65 %, pri PM 69 %. Podatkov
za ZI nismo uspeli pridobiti. Za skupno financiranje SŠ-izobraževanja OPP je bilo v
proračunskem letu 2018 namenjenih 2.919.259 EUR. Za zavode je bilo namenjenih
34.274.122 EUR, od tega je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana prejel 5.309.584 EUR.
Škotsko SŠ-izobraževanje traja od 4 do 6 let in se deli na nižje srednješolsko izobraževanje,
ki je obvezno in vključuje otroke, stare od 12 in 16 let, ter na višje splošno in poklicno višje
SŠ-izobraževanje, ki je neobvezno in vključuje mladostnike, stare od 16 do 18 let. V šolskem
letu 2018/2019 je bilo v SŠ-izobraževanje vključenih 286.152 otrok in mladih. Izdatki za
izobraževanje in usposabljanje so na ravni UK v obdobju 2017/2018 znašali 87.815 mio
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funtov, od tega na Škotskem 8.390 mio funtov. Neto operativni stroški za storitve
izobraževanja so na Škotskem znašali 4.844.267 funtov, od tega 1.868.675 za SŠizobraževanje. Na Škotskem so OPP opredeljeni kot otroci z ASN in predstavljajo široko
skupino posameznikov, ki potrebujejo podporo. Njihovo pojmovanje je drugačno kot v
preostalem UK, kjer uporabljajo izraz OPP. V letu 2018 je bilo v SŠ izobraževanje vključenih
90.685 oziroma 31,7 % otrok z ASN. Največ otrok z ASN, ki so potrebovali pomoč, je bilo s
socialnimi, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, in sicer 21.370 oziroma 23,6 %, od tega je
bilo 67 % fantov. V 114 posebnih oziroma specializiranih šolah je bilo v letu 2018 vključenih
6.823 otrok, od tega je bilo večino fantov. Za financiranje SŠ-izobraževanja otrok z ASN je
bilo v obdobju 2017/2018 namenjenih 502.475 mio funtov.
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da Škotska, ki šteje 5,4 mio prebivalcev, prednjači
v vseh parametrih primerjave. Razlogi za to so tudi v njeni naravnanosti, da postane ena
najbolj izobraženih družb, za kar potrebuje vrhunski izobraževalni sistem. Če se ozremo v
njeno bogato in razgibano zgodovino ter njeno preteklo in sedanje prizadevanje
izobraževalne politike, ki s konstantnimi aktivnostmi stremi k zastavljenemu cilju, lahko
rečemo, da je na pravi poti. Navedeno lahko podkrepimo z relevantnimi posameznimi
dokumenti in ključnimi zakonskimi akti, ki smo jih navedli v magistrskem delu, ki se
nenehno izboljšujejo in prilagajajo najnovejšim potrebam v procesu celotnega
izobraževanja. Celotna škotska družba in znotraj nje tudi izobraževalna politika namenja
posebno skrb široki skupini posameznikov, ki predstavljajo otroke z ASN. Na tej točki je
pomembno, da poudarimo, da ASN izhaja ne samo iz zdravstvenih in invalidskih potreb,
temveč tudi iz družinskih okoliščin, učnega okolja, družbenih in čustvenih dejavnikov itd.
Skrb je namenjena otrokom z ASN kot tudi ostalim udeležencem v izobraževalnem procesu,
torej njihovim vrstnikom, učiteljem, ostalim strokovnim sodelavcem, saj so prav vsi
pomembni za odgovorno in kakovostno družbo v vseh segmentih, ki bo morda v prihodnje
delovala kot samostojna država Škotska.
Slovenijo, ki že več kot 25 let piše zgodovino samostojne in neodvisne države, v prihodnje
na področju vzgoje in izobraževanja OPP čaka veliko izzivov, za kar je v prvi vrsti potrebno
dovolj politične volje, v nadaljevanju pa ne sme manjkati konstruktivnega sodelovanja
strokovne javnosti, civilne družbe ter nevladnih organizacij. Za kakšno koli spremembo je
treba najprej opredeliti strategijo oziroma vizijo vzgoje in izobraževanja OPP, ki bo v
nadaljevanju predstavljala rdečo nit poti sprememb. Nujne spremembe, tudi glede na
odzive s terena, se bodo lahko zgodile šele, ko bo Slovenija spremenila širši koncept
izobraževanja. Dosedanja praksa je namreč pokazala vrsto pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče
odpraviti v kratkem času. Ni odločujoča samo sprememba krovne zakonodaje, pač pa
krepitev stroke, da bo izvajanje vzgoje in izobraževanja OPP v praksi na višji ravni. Nemara
je novo nastajajoča Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju prava pot v smeri boljšega jutri za
vse udeležence v procesu vzgoje in izobraževanja in celotne slovenske družbe. Za vse
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našteto je potreben konsenz vsega prebivalstva samostojne in neodvisne države. To lahko
storimo že danes, še preden najdemo rdečo nit, ki nas bo popeljala na pot sprememb.
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6

SKLEPI IN PREDLOGI

6.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Hipoteza 1: Največ otrok s posebnimi potrebami na področju srednješolskega izobraževanja
ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja.
Pojem primanjkljaji na posameznih področjih učenja opredeljuje izrazite specifične težave
pri učenju, zaradi katerih imajo otroci nižje izobraževalne dosežke na posameznem
področju, kot bi jih predvidevali glede na njihovo starost, letnik in intelektualne
sposobnosti. Ti otroci se učijo po modelu mehanično pomnjenje, saj znanje usvojijo
počasneje. Obenem so neuspešni na področju sklepanja, posploševanja in prenosa znanja.
Kljub temu lahko na učnem področju z različnimi oblikami kompenzacij, izrazitim trudom in
spodbudo okolja solidno funkcionirajo. Pogoj za prilagoditev in podporo je pojav izrazite
motnje. V pričujočem delu smo na podlagi pridobljenih podatkov ugotovili, da so od
šolskega leta 2014/2015 do 2018/2019 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja predstavljali več kot 50 % OPP v SŠ-izobraževanju. Trend naraščanje skupnega števila
te skupine otrok se je v šolskem letu 2016/2017 ustavil, kar je lahko povezano z nekoliko
manjšim skupnim številom OPP v SŠ-izobraževanju v omenjenem šolskem letu. Že
prihodnje šolsko leto smo lahko zaznali rast skupnega števila te skupine otrok. Gledano v
deležih, se odstotek teh otrok od šolskega leta 2016/2017 naprej znižuje, kar je povezano
z rastjo deleža otrok, ki imajo več motenj, in predstavljajo drugo najbolj številčno skupino
OPP. Zastavljeno hipotezo lahko potrdimo.
Hipoteza 2: Skupni znesek višine sredstev, namenjenih za izvajanje programov srednjega
šolstva v Sloveniji, se z leti povečuje.
Cena programa SŠ predstavlja obseg sredstev za izvedbo programa, ki je preračunan na
dijaka na letni ravni, sestavljajo jo stroški dela (plače, prispevki delodajalca, stroški iz dela,
drugi prejemki delavcev) in izdatki za blago in storitve (sredstva za zagotavljanje materialnih
pogojev za izvajanje programov SŠ, sredstva za zagotavljanje drugih pogojev za izvajanje
programov in sredstva za zagotavljanje drugih dejavnosti v zvezi z izvajanjem izobraževalnih
programov). Izhodišče za določitev dela cene programov je obseg dejavnosti. Pregled višine
sredstev, namenjenih za izvajanje programov SŠ za zadnjih pet proračunskih let, kaže, da je
bilo v primerjalnem obdobju največ sredstev dodeljenih v letu 2018, in sicer 255.890.243,49
EUR, ko so se cene izobraževalnih programov na dijaka zaradi ukinitve nekaterih
varčevalnih ukrepov na področju plač zvišale (višji stroški plač), posledično je prišlo do višjih
izdatkov. Zastavljeno hipotezo lahko potrdimo, saj se je višina sredstev v primerjanem
obdobju povečevala.
Hipoteza 3: Število otrok s posebnimi potrebami v srednješolskem izobraževanju z leti
narašča.
99

Pretekli deprivilegirani sistem vzgoje in izobraževanja OPP je po končani osnovni šoli OPP
nudil skromno izbiro oziroma možnosti za poklicno izobraževanje v specializiranih šolah
oziroma zavodih. Le manjši delež teh otrok se je izobraževal v rednih srednješolskih
programih. Z uveljavljanjem inkluzije oziroma razvoj koncepta kontinuuma programov
vzgoje in izobraževanja OPP so se za te otroke odprla vrata v vse nivoje vzgoje in
izobraževanja. Med drugih tudi vrata v SŠ-izobraževanje. Skupno število in delež OPP,
vključenih v SŠ-izobraževanje, v primerjavi s skupnim številom dijakov narašča, čeprav se
generacije otrok, ki se vključujejo v SŠ-izobraževanje, v primerjanem obdobju zmanjšujejo.
Ugotovili smo, da se je med šolskim letom 2014/2015, ko je bilo v SŠ-izobraževanje
vključenih 5 % OPP, njihov delež povečal za skoraj dve odstotni točki in je v šolskem letu
2018/2019 dosegel skoraj 7 %. Zastavljeno hipotezo lahko potrdimo.
Hipoteza 4: Realizacija dodatne strokovne pomoči v srednješolskem izobraževanju otrok s
posebnimi potrebami je nizka.
DSP je oblika dela z OPP, ki je namenjena tudi OPP, ki so vključeni v programe srednjega
splošnega, poklicnega in strokovnega izobraževanja. Izvaja se na tri načine, in sicer kot
pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj; učna pomoč ter kot
svetovalna storitev. Obseg, način izvajanja ter izvajalec DSP se določi z odločbo, ki jo prejme
OPP. Praviloma se izvaja tedensko, vendar ne več kot 5 ur na teden. Pri ugotavljanju števila
in deleža realizacije ur DSP v šolskem letu 2018/2019 smo ugotovili, da ima kar 86 od 117
šol manj kot polovično realizacijo ur DSP. Od tega ima skoraj 38 % šol realizacijo med 21–
40 % oziroma skoraj 36 % šol med 0–20 % realizacijo na letni ravni. Le tri SŠ so dosegle 100odstotno realizacijo. Zelo slabe rezultate lahko pripišemo neredni udeležbi OPP, ki DSP
obiskujejo predvsem pred pomembnim ocenjevanjem in zaključku ocenjevalnega obdobja.
Nič manj pomembno ni dejstvo, da DSP z vidika pomembnosti realizacije in plačila nima
enakega pomena kot ostale pedagoške ure, zato je njena izvedba v senci drugih obveznosti
učiteljev. Zastavljeno hipotezo lahko potrdimo.
Hipoteza 5: Pri opravljanju mature je za kandidate s posebnimi potrebami najpogostejši
način prilagoditve ocenjevanje.
Izvajanje tako splošne kot poklicne mature ob zaključku SŠ-izobraževanja OPP je
prilagojeno tako, da ti kandidati s PP lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti. Pravilnik o
načinu izvajanja mature kandidatom s PP omogoča štiri načine prilagoditve, in sicer
prilagoditev načina opravljanja izpita, prilagojen način ocenjevanja izpitov, uporabo
računalnika in posebnih pripomočkov ter prilagoditve gradiva za izpit. Na podlagi podatkov
za obdobje 2014–2018 smo ugotovili, da je imelo pri SM v povprečju 63 %, pri SM pa 68 %
kandidatov s PP prilagoditve načina preverjanja znanja. Prilagojeno ocenjevanje je druga
najpogostejša prilagoditev, ki v proučevanem obdobju pri obeh maturah upada. Pri SM je
imelo v povprečju 21 % kandidatov omenjeno prilagoditev, pri PM pa 19 %. Zastavljeno
hipotezo lahko zavrnemo.
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Hipoteza 6: Financiranje začasnih spremljevalcev je neustrezno po veljavni zakonodaji.
Začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči se lahko v SŠ-izobraževanju dodeli:
zmerno slabovidnim otrokom in otrokom z okvaro vidne funkcije, v procesu zdravljenja ali
pri vstopu v izobraževalni program; dolgotrajno bolnim otrokom, ko ti potrebujejo fizično
pomoč oziroma ko imajo posebne zdravstvene potrebe, ki jih sami ne zmorejo zadovoljiti;
ter v izjemnih primerih, če tako oceni in utemelji zdravnik ustrezne subspecialnosti;
otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter otrokom z avtističnimi motnjami, in sicer
takrat, ko imajo zmerne ali težje primanjkljaje na področju socialne komunikacije in
socialne interakcije, na področju vedenja, interesov in aktivnosti. Razlika med stalnim in
začasnim spremljevalcem je pri obsegu fizične pomoči in pri financiranju. Veljavna
zakonodaja določa, da je delovno mesto stalnega spremljevalca sistemizirano, medtem ko
delo začasnega spremljevalca v šolah (oziroma vrtcih) opravljajo tam zaposleni učitelji
oziroma vzgojitelji, saj delovno mesto začasnega spremljevalca ni sistemizirano. Obenem
lahko v javnosti zasledimo številne razprave o dodelitvi in financiranju začasnih
spremljevalcev, ki so vsekakor vredni razmisleka in posebne pozornosti pri nastajanju nove
zakonodaje, kjer bo treba natančneje določiti merila za odobritev spremljevalca, pogoje za
opravljanje tovrstnega dela ter rešiti vprašanje financiranja. Zastavljeno hipotezo lahko
zavrnemo, saj je kljub vsem navedbam, trenutna zakonodaja glede financiranja začasnih
spremljevalcev ustrezna.
Hipoteza 7: Škotski srednješolski izobraževalni sistem je naravnan v korist celotnega
razreda in ni usmerjen zgolj v pravice posameznega otroka s posebnimi potrebami.
Vrednote škotskega izobraževalnega sistema, kot so demokracija, egalitarizem in
meritokracija, se odražajo tudi znotraj srednješolskega oziroma sekundarnega
izobraževanja. Trdimo lahko, da škotska izobraževalna politika na podlagi dobro
zastavljenih temeljev v preteklosti, s sprejetjem vrsto raznovrstnih dobro zasnovanih
dokumentov, zakonskih aktov in preslikavi teh v prakso, skrbi za enakopravnost otrok ne
glede na njihov socialno-ekonomski status, kraj bivanja, drugih družinskih okoliščin pa tudi
invalidnosti in zdravstvenih potreb. Ko je govora o OPP, ki so jih na Škotskem opredelili kot
otroke z ASN, je treba podariti, da ta pojem zajema bistveno širšo skupino otrok kot v
Sloveniji, kar se odraža v bistveno večjem odstotku teh otrok znotraj celotne populacije
srednješolcev. Na podlagi proučenega lahko zaključimo, da se enakopravnost, homogenost
in naravnanost znotraj škotskega srednješolskega izobraževalnega sistema odražajo na
vseh otrocih in ne zgolj na otrocih z ASN. Zaključimo lahko z mislijo »kar je dobro za otroke
z ASN, je dobro tudi za njihove vrstnike v šolskih učilnicah oziroma razredih«. Zastavljeno
hipotezo lahko potrdimo.
Hipoteza 8: Finančna sredstva, namenjena za srednješolsko izobraževanje OPP na
Škotskem, so primerljiva s Slovenijo.
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Stroški javnih storitev na področju vzgoje in izobraževanja so na Škotskem v pristojnosti
lokalnih oblasti, ki finančna sredstva pridobivajo predvsem od škotske vlade ter pobiranja
davkov. V vsaki izmed 32 lokalnih oblasti sprejemajo pristojni odbori odločitve tako o
dodeljevanju kot nadzoru porabe finančnih sredstev. Lokalne oblasti namenijo za
izobraževanje 40 % vseh letnih izdatkov, kar pomeni, da predstavlja izobraževanje najdražjo
storitev. V obdobju 2017/2018 so tako za srednješolsko izobraževanje otrok z ASN namenili
502.475 mio funtov. V Sloveniji je sistem financiranja drugačen in poteka na ravni države,
v primerljivem obdobju je bilo za OPP na področju SŠ-izobraževanja namenjenih nekaj manj
kot 3 mio EUR. Na podlagi navedenega lahko zastavljeno hipotezo zavrnemo.

6.2 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
Na podlagi analize stanja v slovenskem srednješolskem prostoru, s poudarkom na SŠizobraževanju OPP, ter analize škotskega srednješolskega prostora, s poudarkom na SŠizobraževanju otrok z ASN, lahko rečemo, da v slovenski šolski prostor ni možno
neposredno prenesti vseh elementov tujega izobraževalnega sistema s področja OPP, saj je
ta pogojen s kulturnimi, družbenimi in drugimi značilnostmi posamezne države. Vsekakor
pa je vreden premislek k razvoju ob proučevanju dobrih praks, ki so se pokazale na
Škotskem. Na podlagi vseh dobrih praks s Škotske je cilj izboljšati slovenski srednješolski
izobraževalni proces OPP in odpraviti morebitne pomanjkljivosti pri prilagoditvah in oblikah
dela ter vpeljati morebitne dodatne individualne oziroma skupinske pomoči.
Magistrsko delo je nastalo z namenom zagotoviti predlog, ki bo lahko v pomoč politiki,
stroki in znanosti in razvoju sistema, ki bo v slovenskem šolskem prostoru zagotovil
najboljše podporno okolje za OPP, v katerem bodo kljub svojim primanjkljajem, oviram in
motnjam uspeli doseči svoje optimalne cilje. Cilj družbe je namreč OPP v čim večjem
možnem številu usposobiti za doseganje kompetenc, ki so potrebne za opravljanje poklica,
za katerega se izobražujejo. Vse navedeno predstavlja glavni cilj vsake družbe, ki si želi
aktivne državljane, ki vlagajo v družbo in ne zgolj prejemajo.

6.3 PREDLOGI IZBOLJŠAV
Glede na ugotovitve, do katerih smo prišli ob strnitvi vse proučene literature in virov ter
obilici podatkov, so naši predlogi usmerjeni predvsem v smeri izboljšave slovenskega
srednješolskega izobraževanja OPP. Tisto, kar bi lahko storili takoj, je posvečanje večje
pozornosti tej stopnji izobraževanja OPP, sprva v smislu priprave sistematičnih, celovitih in
primerjalnih raziskav ter analiz, ki jih do sedaj ni bilo. Rezultate teh bi v smislu ustvarjanja
celostne slike vzgoje in izobraževanja OPP primerjali z drugimi ravnmi vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji. Spoznanja, utemeljena s konkretnimi rezultati raziskav, bi nadalje
predstavljali dobro podlago za uvedbo neizbežnih sprememb. Predlogi iz prakse, med
katerimi so številni argumentirani in vredni dodatne obravnave, kažejo, da je treba na tem
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področju urediti vrsto stvari, za kar je v prvi vrsti potrebna politična volja, ki bo omogočala
nadaljnjo konstruktivno diskusijo tako strokovne javnosti, civilne družbe ter nevladnih
organizacij, s ciljem osvežitve zakonodaje in prakse oziroma dolgoročne ureditve področja
izobraževanja OPP. Za pripravo in vpeljavo novosti si je treba vzeti čas, saj gre za obravnavo
ene najranljivejših skupin, ki bogatijo našo družbo.
Škotska, ki s svojo bogato in ciljno usmerjeno preteklo in sedanjo naravnanostjo celotne
izobraževalne politike in politike izobraževanja OPP, stremi k vedno večjemu napredku, bi
nam bila lahko v določenih segmentih izobraževanja OPP za vzgled. Tako bi lahko obstoječe
skupine OPP razširili v smeri kategorizacije, ki jo imajo na Škotskem. Poleg otrok, ki so
invalidi oziroma imajo zdravstvene in učne težave, bi dodali še nove skupine otrok, s
katerimi se danes ukvarjajo drugi organi oziroma službe. Med njimi so otroci, ki imajo
kakršne koli težave v družini; otroci, ki se zaradi neljubih življenjskih dogodkov spopadajo z
žalovanjem; otroci, ki konzumirajo prepovedane droge; itd. Tako bi se po zgledu Škotske
skupine OPP širile v smeri večje socialne naravnanosti in usmerjenosti v dobrobit širšega
kroga pomoči potrebnih otrok.
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7

ZAKLJUČEK

Po zaključku produciranja glavnine magistrskega dela lahko na podlagi proučene
raznovrstne literature in virov svoje zaključne misli strnemo v smeri naših ugotovitev.
Število OPP v SŠ-izobraževanju še vedno vztrajno narašča, podatki iz šolskega leta
2018/2019 kažejo, da se je njihov delež povzpel na 6,9 % celotne populacije srednješolcev.
Prikazani odstotek se z leti približuje deležu OPP v zaključnem letniku osnovnošolskega
izobraževanja, in sicer 10 %. Večina OPP se pri prehodu v SŠ-izobraževanje odloči za
poklicno in srednje strokovno izobraževanje. Rast deleža OPP v SŠ-izobraževanju spremlja
tudi rast izdanih odločb. Trend slabe realizacije DSP se na podlagi podatkov žal nadaljuje. O
uspešnosti kandidatov s PP ob zaključku izobraževanja zaradi neodzivnosti pristojnega
javnega zavoda ne moremo podati sklepnih misli. Financiranje tega področja je skladno z
zakonodajo, številom OPP v srednješolskem izobraževanju in gospodarskimi razmerami.
Kot smo v besedilu že navedli, Slovenijo v bodoče čakajo izzivi tako na področju celotnega
izobraževanja, kjer bo treba opredeliti širši koncept izobraževanja za čase, ki prihajajo, kot
tudi na področju izobraževanja OPP, kjer bo treba opredeliti vizijo vzgoje in izobraževanja
OPP, kjer bo med drugim smiselno precej napora vložiti v ureditev področja slabe realizacije
DSP, statusa spremljevalcev itd. Nastajanje nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju je
edinstvena priložnost, da pride do potrebnih sprememb, ki bodo omenjeno področje
prilagodile novim razmeram v družbi in odpravile pomanjkljivosti sedanjega sistema. Do
takrat lahko z obstoječo organiziranostjo tega področja naredimo veliko že s krepitvijo
stroke, da bosta vzgoja in izobraževanje OPP na višji, učinkovitejši in za vse otroke
prijaznejši ravni.
Po zgledu škotskega sistema je morda potreben razmislek o širitvi skupin OPP, v katero ne
bi bili kategorizirani samo otroci invalidi in otroci z zdravstvenimi ter učnimi težavami. S
takšno organiziranostjo Škotska namreč kaže izredno socialno naravnanost in usmerjenost
v dobrobit širokega spektra otrok, ki bogatijo škotsko družbo. Tudi njihova izobraževalna
politika sodeluje proaktivno pri razvijanju slehernega posameznika, ki naj bi bil odgovoren
in aktiven državljan. Samozavesten posameznik, ki v svoji skupnosti aktivno in učinkovito
sodeluje, mora biti najprej uspešen učenec, ne glede na morebitne težavne situacije, ki ga
pestijo. To so cilji enega ključnih škotskih dokumentov Kurikuluma za odličnost iz leta 2004,
ki jim sledi škotska družba. Škotska je močna pri oblikovanju izobraževalnih politik in
upravljanju svojega izobraževalnega sistema. Je dežela z nacionalnim ponosom, identiteto
in tradicijo. Škotski sistem temelji na dolgi in bogati zgodovini, kjer dajejo velik pomen
tradiciji in izvoru, pri čemer pri oblikovanju izobraževalnih politik resnično delujejo v smeri
koristi za vse.
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Cilj vsake družbe je, da ima aktivne državljane, ki se po zaključku formalnega izobraževanja
čim uspešneje integrirajo na trg dela. Enako velja tudi za mlade s PP, ki zaključijo SŠizobraževanje. Zato je ključno, da se jih v procesu izobraževanja usposobi za doseganje
kompetenc, ki jih potrebujejo za opravljanje poklica, za katerega so se izobraževali.
Pomembno je, da se mlade s PP že med SŠ-izobraževanjem pripravlja na prehod v
zaposlitev, saj jih zelo veliko po izobraževanju ostane doma oziroma gredo v zavode ali se
vključijo v proces zaposlitvene rehabilitacije. Da bi bile tudi osebe s PP čim bolj aktivni
državljani, je ključno, da so v procesu izobraževanja deležni ustrezne podpore v vključujočih
izobraževalnih sistemih, ki sproti odpravljajo morebitne ovire k doseganju zastavljenih
ciljev družbe znanja.
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