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Kdo in Kaj je cPi

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja razvojna in svetoval-
na institucija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Med temelj-
ne naloge CPI sodijo priprava strokovnih podlag in metodoloških izhodišč, kompetenčno 
zasnovanih poklicnih standardov, razvoj sodobnih modularno zasnovanih izobraževalnih 
programov, izvedba evalvacij in druge aktivnosti, ki pripomorejo k večji kakovosti poklicnega 
in strokovnega izobraževanja ter povezujejo izobraževanje s področjem dela. S tem CPI 
spodbuja vseživljenjsko učenje in prispeva k razvoju posameznikov ter družbe kot celote.
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PredStavitev PriroČniKa
Ena izmed pomembnih novosti v prenovi poklicnega in strokovnega izobraževanja je praktično usposa-
bljanje dijakov pri delodajalcih v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje dijakov, 
še zlasti dijakov s posebnimi potrebami, je izjemnega pomena  razvijanje veščin in kompetenc, ne le 
poklicnih, temveč tudi socialnih, splošnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč le po poti 
dela, odnosa s sodelavci, z nadrejenimi in z delom  v realnem delovnem okolju. Za mnoge delodajalce 
predstavlja sprejem dijaka s posebnimi potrebami na praktično usposabljanje z delom izziv, za mnoge 
pa žal tudi problem, ki izvira iz  strahu in nepoznavanja drug drugega. Zato je glavni naslov pričujočega 
priročnika Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem. 

V predhodnem projektu Evropskega socialnega sklada smo prikazali primer inkluzije dijakov s posebnimi 
potrebami v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Razvili smo model nudenja pomoči učiteljem pri 
delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke. V okviru projektne aktivnosti 
Razvoj izvedbenega kurikula v projektu Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagota-
vljanje kakovosti 2010-2012 pa smo pripravili navodila za mentorje dijakom s posebnimi potrebami na 
praktičnem usposabljanju z delom (PUD). 

Rezultat projektne aktivnosti je priročnik, ki ga sestavljata dve dela: pisno gradivo in film.

Vsebine pisnega dela priročnika so smiselno razdeljene v sedem poglavij. V uvodnem delu Dušan Rutar 
opozori na značilnosti sodobnega kapitalizma, na nove odnose med delodajalci in delavci  ter na zahteve 
delodajalcev do delavcev. Od delavcev se pričakuje fleksibilnost, kreativnost, samostojnost, učinkovito 
delo pod stresom, ažurnost, zmožnost delati v timu ipd. Hkrati pa obstaja negotovost glede ohranitve 
delovnega mesta in izkoriščanje delovne sile. Zato je to obdobje za ljudi s posebnimi potrebami še 
toliko bolj izključujoče, čeprav v povezavi z njimi na deklarativni in normativni ravni vsi govorimo le o 
vključenosti, integraciji in inkluziji. 

V nadaljevanju gradiva in s pomočjo filma delodajalci spoznajo značilnosti gluhih in naglušnih, slepih in 
slabovidnih ter gibalno oviranih dijakov, načine komuniciranja z njimi in potrebne prilagoditve delovnega 
mesta. Delodajalec, ki sprejme dijaka s posebnimi potrebami na PUD, mora namreč poznati razumne 
prilagoditve delovnega mesta, ki omogočajo dijaku aktivno in enakovredno vključitev v delo, njemu pa 
olajšajo izvajanje  mentorstva. 

Poglavje o psihološki pogodbi obravnava proces osebnega uspešnega vodenja lastnega delovanja in 
osebnega razvoja, kar je pomembno tako za delodajalca, mentorja kot tudi za vsakega dijaka, ne le za 
dijaka s posebnimi potrebami. Psihološka pogodba je nenapisan dogovor o pričakovanjih, ki jih imata 
tako delodajalec kot delavec, v našem primeru dijak na praktičnem usposabljanju z delom. V prispevku 
je poudarjen pomen zaupanje oz. zloraba zaupanja na delovnem mestu, kar pomembno vpliva na med-
sebojne odnose, na uspešnost oziroma neuspešnost, na vrednotenje samega sebe in na učinkovitost na 
delovnem mestu. 
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Dragocen prispevek predstavljajo opisi primerov dijakov na praktičnem usposabljanju z delom in osebne 
zgodbe dijakov s konkretnih delovnih mest.

V sklepnem delu priročnika sta dve poglavji, ki naj bi ju delodajalec prebral na začetku, preden sprejme 
dijaka s posebnimi potrebami. Najprej so podana temeljna pravila, ki so  pomembna tako za delodajalce 
kot tudi za dijake in šole, od koder prihaja dijak na praktično usposabljanje z delom. Sledijo pa zakonske 
osnove za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake s posebnimi potrebami. Na enem mestu 
so zbrani vsi relevantni zakoni in pravilniki v zvezi s pravicami in dolžnostmi tako delodajalcev kot dijakov 
s posebnimi potrebami na praktičnem usposabljanju z delom.  

Pred vami je dragocen pripomoček delodajalcem in mentorjem, ki sprejemajo dijake srednjih poklicnih in 
srednjih strokovnih šol na praktično usposabljanje z delom. Hkrati pa bo koristno in zanimivo branje tudi 
širše – izziv za vse tiste, ki jih zanimajo odnosi na sodobnem trgu dela.

Jelka Drobne, vodja projektne aktivnosti



8 Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem

1 NOVI DUH KAPITALIZMA ZA
 DELAVCE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Na zgornji sliki dobro vidimo, kakšna nova načela začnejo uveljavljati zastopniki in zago-
vorniki novega liberalističnega duha. Optimizem je bil seveda velik, kajti nadaljevanje je še 
boljše.

Slika 1: Nove organizacijske oblike v podjetjih

Pred približno tremi desetletji se je v kapitalizmu 
zgodila revolucija. Spremembe so zajele podjetja, 
tovarne in institucije, delavce in menedžerje, trge, 
načine dela, proizvajanja in potrošniške navade. Bile 
so tako pomembne, da jih moramo na hitro preleteti, 
če hočemo razumeti, kaj se dogaja danes, ko razmi-
šljamo o vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v 
realna delovna okolja.

Logično je, da moramo poznati tako delovna okolja 
kot ljudi s posebnimi potrebami; zveni mehansko, 
vendar ni nujno, da je tako.

Prva velika sprememba je organizacijska.



9

Delodajalci in delavci se namreč znajdejo pred precej novimi zahtevami, kot so fleksibilnost 
in inovativnost, zahteve pa imajo tudi nove tehnologije. Časi so obetajoči, kajti pod takimi 
pogoji in pred takimi zahtevami so delavci bolj učinkoviti, delodajalci pa bolj zadovoljni. De-
lavci s posebnimi potrebami so si lahko obetali, da bodo laže prišli do ustreznih zaposlitev, 
na kar nakazuje tudi slika.

Slika 2: Nove zahteve

Slika 3: Nov položaj delavcev v podjetjih
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Nove zahteve so namreč povezane tudi s povsem novim položajem delavcev v delovnih okoljih: 
od njih pričakujejo samostojnost in kreativnost, z delavci nič več ne upravljajo nadrejeni, 
ampak upravljajo sami s seboj, zato postane del žargona izraz upravljanje s človeškimi viri.

Spremembe so torej očitno zelo velike, vtis je, da se je kapitalizem končno naučil spoštovati ljudi 
in ceniti njihove sposobnosti oziroma zmožnosti, predelal pa je tudi osnovne lekcije iz psihologije 
motivacije. Nastajajo pozitivna okolja, v katerih delavce spodbujajo k ustvarjalnemu delu.

Pa vendar se je izkazalo, da je podoba prihodnosti preveč rožnata, da bi bila resnična. Spre-
membe namreč prinašajo tudi večjo negotovost, kot prikazuje slika 4. Novi menedžerji sicer 
res lepo govorijo in se učijo psihologije, toda kapitalizem zaradi tega ni nič boljši: še vedno 
temelji na izkoriščanju delovne sile. Razkorak med delodajalci in delavci je zato še večji, kot 
je že bil, čeprav je zunanja podoba kapitalizma lepša. Ljudje s posebnimi potrebami, kot jih 
vztrajno imenujejo, nimajo bistveno večjih možnosti za zaposlovanje, kar vsekakor bode v oči.

Slika 4: Negotovost

Slika 5: Neo-menedžerji 
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Novi menedžerji se kljub vsemu hvalijo, da znajo delati z različnimi ljudmi, toda število 
zaposlenih delavcev s posebnimi potrebami se ne povečuje. Menedžerji so res prilagodljivi 
in se nenehno izobražujejo, toda sočasno poteka tudi veliko izključevanje hendikepiranih, 
saj vztraja prepričanje, da niso dovolj produktivni in da za delodajalce pogosto predstavljajo 
samo strošek.

Paradoks novega duha kapitalizma je še večji, če razmišljamo, kaj vse pomeni to, kar vidimo 
na sliki spodaj.

Strukturne spremembe novega duha kapitalizma prinesejo povsem novo besedišče. Podjetja 
niso več toge, hierarhično urejene organizacije, temveč so učeče se strukturne celote, ki se 
vse hitreje spreminjajo in prilagajajo zahtevam trgov, kot jih imenujejo.

Seveda bi upravičeno smeli pričakovati, da se bo v novih okoljih, v katerih so se ljudje pripra-
vljeni učiti, dobro godilo tudi ljudem, ki imajo posebne potrebe. Pričakovanja so upravičena 
še zlasti zaradi tega, kar vidimo na naslednji sliki.

Slika 6: Učeče se organizacije
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Slika 7: Nastajajo novi poklici

Slika 8: Razvija se nov žargon

Nastajajo namreč povsem novi poklici. Menedžerji so vse bolj podobni psihologom, svetoval-
cem in psihoterapevtom. Prevzamejo izraz coach in se začnejo vesti, kot da vselej podpirajo 
delavce in skrbijo, da bo vsakdo izmed njih razvil vse potenciale. Kot rečeno: upravičeno 
bi pričakovali, da izraz vsakdo zajema tudi delavce, ki imajo posebne potrebe, saj je tako 
pričakovanje zelo logično. In v nekaterih okoljih se to tudi zares dogaja. A nikakor v vseh.

Besedišče se vse bolj širi in prehaja v žargon, na katerega danes trčite že za vsakim vogalom, 
zlasti pa ga je veliko v medijih. Novi menedžerji imajo namreč tudi nove potrebe in celo 
zahteve.
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Slika 9: Potreba po višji izobrazbi 

Slika 10: Potreba po novih zmožnostih delavcev

Nove zahteve in nove tehnologije se seveda prilegajo novim potrebam po vse višji izobrazbi, 
ki jo morajo imeti delavci. Še enkrat vidimo, kako dvorezen je meč, ki ustvarja nova delovna 
okolja, saj tudi dijaki s posebnimi potrebami potrebujejo vse več časa, da se izobrazijo in 
pridejo do visoke izobrazbe, potrebne za delo na novih delovnih mestih.

Od delavcev, zlasti pa od menedžerjev, seveda, pričakujejo v novih okoljih tudi nove zmožno-
sti, sposobnosti in potenciale. Ne spreminjajo se le okolja, spreminjati se morajo tudi ljudje.

Stari šefi in nadrejeni počasi in zanesljivo izginjajo. Novi so vse bolj vodje timov, pospeševal-
ci in katalizatorji sprememb, učenja in razvoja, polni so vizij in gledajo naprej, spreminjajo 
se v prave vire navdihov in kreativnih idej. 

V novih delovnih okoljih so vse večje potrebe po drugačnih oblikah dela in visoko izobraže-
nih delavcih, kot prikazuje naslednja slika.
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Slika 11: Novi izrazi

Slika 12: Novi žargon

Novi izrazi, nekateri so na zgornji sliki v izvirniku, ker so zelo sočni in neprevedljivi, odpirajo 
nova obzorja. Delavci naj na delovnih mestih sodelujejo in prispevajo k dobrobiti vseh, delijo 
naj si sanje, zaupajo naj, da bo nevidna roka svobodnih globalnih trgov poskrbela za njihovo 
uresničenje, kajti vse bolj je jasno, da je pomemben čisto vsake delavec in da lahko napredu-
jemo v lepšo prihodnost samo skupaj.

Delavci v novih okoljih vstopajo v vse bolj spremenjene odnose. Hierarhij tako rekoč ni več, 
nadrejeni ne ukazujejo podrejenim, odnosi so vse bolj horizontalni, delo je timsko, potreb-
no je sodelovanje med enakopravnimi partnerji. Potrebno je komuniciranje, pogovarjanje, 
dogovarjanje, ljudje sami pričakujejo neposredne in dinamične medsebojne odnose. Zveni 
izjemno lepo in prepričljivo. Tudi nadaljevanje je enako.



151 NOVI DUH KAPITALIZMA ZA DELAVCE S POSEBNIMI POTREBAMI

Slika 13: Novi duh

Skupaj ustvarjajo novo ozračje, v katerem naj se ljudje zlasti dobro počutijo. Vse našteto se 
že od osemdesetih let prejšnjega stoletja zliva v novo posodo, ki jo imenujemo neoliberalni 
duh kapitalizma. V tem duhu naj bi delavci vstopali v delovna okolja, v katerih cenijo resnično 
samostojnost in avtonomijo ljudi, njihove zmožnosti za učenje (self-knowledge) in kreativno 
delo. Vsak človek naj bi bil v takih okoljih cenjen in spoštovan, dobil naj bi dovolj priložnosti 
za osebnostno rast in osebni razvoj (personal fulfilment).

Čudoviti časi! Toda to še ni vse.

Novi izrazi, vezani na nove medsebojne odnose in nove zahteve do delavcev, se počasi 
spreminjajo v dogmo. Danes lahko izraze slišite kadarkoli in povsod. Nova dogma je: delavci 
naj si medsebojno zaupajo, vanje pa zaupajo tudi menedžerji; medsebojni odnosi so vse 
bolj moralni in etični; menedžerji so tako rekoč psihoterapevti, pozorni na občutke in čustva 
sodelavcev; pomembna je osebnost vsakega posameznika, ki je kajpak enkratna, originalna 
in neponovljiva.

Jasno vidimo, da se v realna delovna okolja in na kapitalistične trge seli velik del psihologije, 
sociologije, antropologije in psihoterapije.
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Slika 14: Še več novega duha

Slika 15: Nov način dela

Na delovnih mestih so delavci, potopljeni v nova simbolna polja, spontani in njihovo delova-
nje ni več premočrtno gibanje proti zastavljenim ciljem, temveč je rizomorfno, kar pomeni, 
da je kompleksno in se spreminja, spreminjajo oziroma redefinirajo pa se tudi cilji, ki naj 
bi jih dosegli. Visoko cenijo odprtost do drugih ljudi, zlasti pa odprtost do novosti, ki je 
komplementarna z ustvarjalnostjo in s kreativnostjo.

Na naslednji sliki vidimo, kako lahko povzamemo doslej povedano. Nova paradigma dela 
zajema projektno in projektivno delo, saj je močno usmerjeno v prihodnost. Ključna koor-
dinata take naravnanosti je projektno delo. Delavci so enakopravni člani projektnih skupin, 
ki ne dobivajo navodil od predpostavljenih, temveč samostojno razvijajo nove projekte, ki 
so kajpak razvojni.
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Slika 16: Novi človek

Toda projekti so vse bolj del širših mrež projektov, zato se delavci povezujejo v mreže in 
sodelujejo tako, da tvorijo skupne projekte, sestavljene iz več projektov. Ključna osebnostna 
zmožnost pri tem je medsebojno zaupanje, glavna sposobnost, ki jo morajo razvijati delavci, 
je sposobnost hitrega prilagajanja novim zahtevam.

Očitno je torej, da delo poteka hitro in da je pri tem najbolj pomembna aktivnost ljudi. Kdor 
ni dovolj aktiven, nujno nenehno zaostaja za drugimi.

Nova paradigma terja tudi novega človeka. O tem ne more biti nobenega dvoma, saj je novi 
človek logično nujen. Na sliki 16 je zapisanih nekaj najpomembnejših značilnosti, zmožnosti 
in sposobnosti novega človeka: biti mora aktiven, mobilen, prilagodljiv in samostojen. Njego-
va stopnja izobraženosti nenehno narašča, saj se mora ves čas usposabljati in izobraževati.

Pomembne pa so še druge osebnostne značilnosti in dimenzije: biti mora čim bolj sposoben 
navdušiti se za novosti, biti mora celo nekoliko zanesenjaški (to velja zlasti za menedžerje), 
vsekakor pa tudi prizadeven in zelo strpen, saj vstopa v medsebojne odnose z različnimi 
ljudmi, s katerimi dela na projektih.

Zlahka si predstavljamo, da mora biti novi človek, vpet v novo delovno paradigmo, vsestran-
sko razvit, dinamičen in elastičen. V taki perspektivi ima zelo pomembno vlogo psihologija, 
saj smo se že prepričali, da je besedišče, ki se razvija, dobesedno vzeto iz psihološkega polja.
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Slika 17: Novi menedžer

Toda najpomembnejše so vendarle ideje, zato nastaja tudi vtis, da živimo v družbah znanja, 
v katerih je pomembno ravno znanje. Prav zato dobi novi menedžer dodatno zadolžitve. 
Postane dobesedno plenilec idej. Skrbeti mora za nove in nove ideje, ki jih mora uveljavljati 
v praksi: prehajanje od idej k praktičnim oblikam dela je absolutno pomembno, zato na pri-
mer vedno znova slišimo, da je filozofija neproduktivna, če se ne povezuje z gospodarstvom.

Novi menedžer je torej plenilec idej in seveda posrednik, ki mora skrbeti za to, da bodo 
ideje postale meso, kot pravijo v žargonu.

Kot plenilec idej uporablja intuicijo, zanaša se na notranje darove in talente, je povsem 
odprtega duha, kar je seveda nujno, zna poslušati druge ljudi, da bi ujel kako novo idejo. 
Poleg vsega tega mora znati navduševati druge ljudi za ideje, ki jih je razvil, saj jih ne bo 
pretvarjal v uporabne dobrine sam. 

To bodo naredili njegovi sodelavci. Menedžer jim je zato na voljo, povezuje jih, pozoren je 
na njihove medsebojne odnose, v težavah uveljavlja svojo karizmatično naravo, obenem pa 
skrbi še za strateške spremembe in ustvarja pogoje za razvijanje novih projektov.
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Slika 18: Novi instrumenti

Slika 19: Kdo je nezaposljiv

Menedžer pa je povsem nemočen, če ga sodelavci ne sprejemajo in če nima na voljo dovolj 
sredstev. Natanko zaradi tega mora skušati povezovati ne le ljudi, temveč tudi projekte in 
podjetja, institucije. Danes zato nastajajo konglomerati, ki povezujejo velikansko število 
ljudi, ki so lahko razpršeni tudi po vsem svetu, saj jim sodobne digitalne tehnologije omo-
gočajo sodelovanje v kibernetičnem prostoru.

Čisto na koncu moramo spregovoriti še o novih kriterijih, na podlagi katerih se menedžerji 
odločajo, kdo je zaposljiv in kdo ni. Na sliki 19 je zapisanih nekaj lastnosti in zmožnosti 
delavcev, zaradi katerih velja, da so nezaposljivi. Taki so zato, ker se težko prilagajajo, ne 
vzbujajo zaupanja, so avtoritarni, togi, nestrpni in premalo gibljivi, vezani na lokalno okolje 
in tradicionalne oblike delovanja, poleg tega pa se oklepajo dobljenih statusov in predvsem 
iščejo varnost.
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Slika 20: In kdo je zaposljiv

Slika 21: Odzivanje na vabila

Zaposljivi so zato ljudje, ki redno vzdržujejo stike z morebitnimi delodajalci, se vključujejo 
v različne mreže, zaradi česar postajajo del sistema redistribuiranja informacij o delovnih 
mestih in projektih.

Pomemben del vsakdanjega življenja v neoliberalnem svetu novega kapitalizma je vključe-
vanje v projekte, ki omogoča sodelovanje, izražanje sebe in svojih potencialov. Odzivi na 
morebitna povabila zato ne smejo biti umikanje, ignoriranje, zavračanje in izključevanje.
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2 KAJ MORATA DELODAJALEC IN  
 DIJAK S POSEBNIMI POTREBAMI  
 VEDETI DRUG O DRUGEM 

2.1 osnovna in ultimativna atribucijska napaka

Atribucijska teorija, ki jo avtorji razvijajo zadnjih nekaj desetletij, je dobro teoretsko orodje 
za razumevanje vsakdanjega vedenja in delovanja ljudi, zato jo bom uporabljal v nadalje-
vanju. Spregovoril bom o nekaterih temeljnih pojmih, ki jih potrebujemo, če želimo dobro 
razumeti medsebojne odnose ljudi – v našem primeru so to odnosi med delodajalci in 
mladimi ljudmi s posebnimi potrebami, ki šele vstopajo v realna delovna okolja.

Atribucijska teorija je nastala zato, ker so nekateri psihologi že pred desetletji, kmalu 
po drugi svetovni vojni, trdili, da je pravzaprav vsak človek naivni ali spontani psiholog, 
ki se obnaša do drugih ljudi skladno z nekaterimi zakonitostmi, ki jih prepoznavajo pravi 
psihologi. Ti so zaradi tega začeli preučevati naivno psihologijo, da bi bolje spoznali vedenje 
in delovanje ljudi, ki ga že tako ali tako preučujejo. Profesionalni psihologi so ugotovili, da 
morajo pojasniti tudi laično psihologijo vsakdanjih ljudi, če jih hočejo zares dobro razumeti.
Spontana psihologija ljudi je tako rekoč nujna, saj je vsak človek v svoji koži dobesedno 
prisiljen zaznavati, razumevati in pojasnjevati vedenje in delovanje drugih ljudi, ni pa na 
primer enako siljen k pojasnjevanju gibanja zvezd ali živali v deževnem pragozdu, saj to nanj 
v vsakdanjem življenju neposredno ne vpliva, medtem ko vedenje drugih ljudi, s katerimi se 
srečuje, vpliva. Temeljno načelo naivne psihologije je zapisano v spodnji tabeli.

Tabela 1: Temeljno načelo naivne psihologije

Pojasnjevanje vedenja drugih ljudi Trajne notranje funkcije (osebnostne poteze)

Pojasnjevanja lastnega vedenja Spreminjajoče se zunanje funkcije (situacije, okolje)
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Zapisano lahko prikažemo še nekoliko drugače, kajti načelo podpira strukturo človekovega 
spontanega razumevanja sebe in drugih ljudi, ki seveda vselej živijo v družbenem okolju.

Razlike v načinih pojasnjevanja vedenja in delovanja ljudi so torej pomembne: ko skušamo 
razumeti vedenje in delovanje drugih ljudi, smo bolj nagnjeni k pojasnjevanju s pomočjo 
osebnih značilnosti, zmožnosti ali sposobnosti, ki jim jih pripišemo, ko pa pojasnjujemo svoje 
vedenje in delovanje, se bolj nagibamo k iskanju razlogov in vzrokov v zunanjih okoliščinah.

Taka so osnovna spoznanja profesionalnih psihologov o logiki naivne ali spontane psiholo-
gije ljudi v vsakdanjem življenju.

Poudariti pa velja, da pri takem pojasnjevanju ni toliko pomembno, ali so razlage resnične 
ali ne, pomembno je zlasti to, da vplivajo tako na interprete kot na ljudi, ki so predmet 
pojasnjevanja. Ljudje si interpretacije in razlage delijo, te pa vplivajo nazaj na ljudi in na 
njihove razlage.

Ljudje smo seveda družbena bitja, kar preprosto pomeni, da moramo živeti drugi z drugim. 
In psihologija je edina znanost, s katero se nujno ukvarjamo, kajti vedenje drugih ljudi si 
moramo nenehno razlagati, saj moramo živeti skupaj z njimi in se odzivati nanje. Na živali v 
naravi in zvezde na nebu se nam ni treba odzivati – lahko seveda se, ni pa nujno –, medtem 
ko se drug na drugega preprosto moramo.

Očitno je, da se s takim pojasnjevanjem, kot je shematično prikazano na sliki 22, tudi 
ščitimo pred prevzemanjem odgovornosti za vedenje in delovanje, kajti če je vedenje ljudi 
odvisno od zunanjih dejavnikov, nam nihče ne more očitati, da česa nismo storili ali da 
se na primer nismo dovolj potrudili. Ko pa pojasnjujemo vedenje drugih ljudi z njihovimi 
notranjimi zmožnostmi ali značilnostmi, ki so trajne, lahko valimo krivdo nanje, češ da se 

Slika 22: Kaj povzroča vedenje?
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ne poznajo dovolj ali da se niso dovolj potrudili, ali pa stereotipno ugotovimo, da so ljudje 
pač taki, kot mislimo, da so, in da se ne morejo spremeniti, kar je lahko tudi podlaga za 
družbeno segregiranje in izključevanje. O tem podrobneje govori spodnja tabela.

Tabela 2: Pojasnjevanje vedenja drugih ljudi z njihovimi notranjimi zmožnostmi/značilnostmi

NAKLJUČJE/NAMERA Intencionalno vedenje
Naključno delovanje

Osebnost
 Zunanji dejavniki

iZBira Oseba se odloči za vedenje. Dispozicije

Socialna ZaŽelenoSt Manj zaželeno vedenje 
Socialno nezaželeno vedenje

Osebnost 
Zunanji dejavniki

nePriČaKovani uČinKi Vedenje druge osebe pomembno 
vpliva na nas.

Mi sami smo pomembni.

HedoniStiČna uStreZnoSt Delovanje druge osebe je 
neposredno namenjeno nam. 

Delovanje ni posledica zunanjih 
dejavnikov.

Za naše trenutne potrebe je pomembno zlasti razmišljanje o učinkih psiholoških razlag na 
ljudi. Ti so pomembni predvsem takrat, ko so negativni, ali takrat, ko zaradi njih ljudje trpijo.

Čisto na začetku je zato dobro, če predstavim tako rekoč kvintesenčno napako, ki jo delajo 
skoraj vsi ljudje, ko razlagajo vedenje ali delovanje drugih ljudi. Napaka se imenuje temeljna 
atribucijska napaka.

Kaj je torej temeljna atribucijska napaka? že izraz namigne, da gre za napako, ki jo delamo, 
ko opazujemo druge ljudi in skušamo razložiti, zakaj se vedejo tako, kot mislimo, da se; pri 
tem jim pripisujemo lastnosti oziroma zmožnosti.

Primer: Domnevam, da oseba XY ni dokončala študija zato, ker ni sposobna ali pa je lena; 
sploh pa ni čudno, da je taka, saj so tudi drugi člani njene družine (ali kake druge skupine, ki 
ji oseba pripada) podobni. 

Temeljna atribucijska napaka bi v tem primeru lahko bila ta, da nismo niti pomislili na druge 
možne razlage, kot so na primer: pomanjkanje časa ali sredstev, bolezen, nesreča itd.

Iz primera vidimo, da je osnovna atribucijska napaka ta, da pri pojasnjevanju vedenja in 
delovanja ljudi zanemarjamo dejavnike okolja in namesto tega pripisujemo osebam notranje 
lastnosti, dispozicije, lastnosti, zmožnosti, kot so osebnostne poteze, motivi, interesi, značaj, 
pri tem pa verjamemo, da z njimi ustrezno pojasnjujemo učinke in posledice delovanja ljudi.
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Napaka je pomembna zlasti tedaj, ko se srečujemo z osebami s posebnimi potrebami, kot 
jih imenujejo, kajti v takih primerih smo praviloma zelo pozorni na samo osebo, ki s svojo 
posebnostjo pritegne našo pozornost, in veliko manj na položaj, situacijo, okolje, socialne 
in družbene razmere. Napaka je velika zlasti takrat, ko sklepamo, kakšne sposobnosti ima 
oseba, čeprav je ne poznamo dovolj, kar pomeni, da sklepamo na podlagi premajhnega 
števila informacij. Ko vemo malo o osebi, je zelo verjetno, da vemo še manj o okolju, v 
katerem deluje ali iz katerega prihaja. 

Na žalost je osnovna atribucijska napaka med ljudmi zelo pogosta, poleg tega pa je tudi 
zelo trdovratna, saj smo vse preveč navajeni poudarjati posameznikove lastnosti in spo-
sobnosti ter verjeti, da je uspeh v življenju odvisen od njih. Pomembno pa je tudi, da tako 
napako delamo pogosteje, ko opisujemo druge osebe; ko opisujemo sebe, smo bolj pozorni 
na dejavnike okolja, kar je gotovo zanimivo.

Napaka je kajpak lahko tudi nevarna, včasih pa je kar usodna, kajti ko pripisujemo ljudem 
lastnosti in zmožnosti, ki jih morda niti nimajo, se tudi vedemo skladno s tem, v kar 
verjamemo, zato bomo morda osebam napačno pripisali nekaj, česar nimajo, obenem pa 
jih bomo krivili za nekaj, kar sploh ni v njihovih močeh. Če zanemarjamo dejavnike okolja, 
prehitro obtožimo človeka za neuspeh in vsakdo ve, kaj pomeni, ko to doživi na lastni koži.

Enako pomembna je ultimativna atribucijska napaka. To je napaka, ki jo delamo zaradi 
prepričanja, da imajo podobne ali enake notranje dispozicije, lastnosti, zmožnosti, motive, 
interese, značaj ipd. ne le posamezniki, s katerimi se srečujemo, ampak kar vsi pripadniki 
kake skupine, ki ji pripadajo, pa naj gre za družino, vrstniške skupine, spol, poklic, versko 
pripadnost ali celo narod. 

Pogosto na primer sklepamo, da so vsi invalidi nesposobni, nezmožni ali kako drugače 
prikrajšani za to in ono že samo zaradi tega, ker so pač invalidi in imajo posebne potrebe. 
Podobno verjamemo, da so Judje zviti in preračunljivi, ženske gostobesedne, matere zašči-
tniške, otroci nedolžni itd. 

2.2 medsebojne predstave

Razmišljanje, kaj storiti, da bodo ljudje, za katere sicer precej ponesrečeno pravijo, da 
imajo posebne potrebe, imeli bolj realne možnosti za zaposlitev in učinkovito delovanje na 
delovnih mestih, je kompleksno, težko in zelo zahtevno. Ne toliko zaradi diskriminatornega 
poimenovanja, ki deli ljudi na posebne in neposebne, ne samo zaradi temeljne in ultimativne 
atribucijske napake, temveč zlasti zaradi številnih dejavnikov, ki ljudem onemogočajo, da bi 
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se otresli takega oziroma podobnega razmišljanja, s tem pa tudi vedenja in delovanja, ki je 
z njim tesno prepleteno. 

Pomembne so torej drugačne besede, pomembno je drugačno besedišče, saj smo ljudje 
bistveno simbolna bitja, zmožna razmišljati, kar pomeni, da naše delovanje usmerjajo in 
določajo besede, verjetja v ideje in prepričanja, ne pa vplivi vremena, nebesnih teles ali 
plimovanje morja. 

Najprej zato velja poudariti, da se vsakdo, ki je kakor koli hendikepiran – kar pomeni, da 
zastopa hendikep, to pa že pomeni, da ga zastopa čisto vsak človek, a vselej na drugačen 
način –, nujno srečuje v svojem življenju z vrsto zavrnitev, saj mora nenehno poslušati, česa 
vse ne zmore, kakšne so njegove oviranosti, kakšen strošek predstavlja za državo, ki mora 
skrbeti zanj, kako velik problem je za delodajalce in podobno. Zadeva nikakor ni preprosta.

Izhodišče za našo razpravo mora torej biti razmislek, zakaj v kulturi, katere del smo, trmasto 
vztrajajo načela zavračanja ljudi, našteta spodaj:     

 → ne;

 → Kaj vSe niSem/kaj vse ni;

 → ČeSa vSe ne Zmorem/česa vse ne zmore;

 → ČeSa niKoli ne Bom doSegel/česa nikoli ne bo dosegel;

 → KaKo veliK ProBlem Sem/kako velik problem predstavlja.

Našteta načela lahko močno zaznamujejo vsakega človeka in vplivajo na to, kar ljudje v 
laičnem žargonu imenujejo:

 → PredStava Samega SeBe;

 → PredStave, Ki jiH imajo drugi ljudje o meni;

 → Kaj jaZ miSlim, KaKŠne PredStave imajo drugi ljudje o meni; 

 → KaKŠne PredStave imam o ljudeH in njiHoviH PredStavaH o meni.

V resnici ne gre za predstave in podobe, temveč za mnenja, ideje, prepričanja, bolj ali manj 
artikulirana spoznanja, zlasti pa za stereotipe in predsodke. A pomembneje je, da vse to 
vpliva na ljudi, kar že pomeni, da lahko vplivamo na take vplive, če vemo, kako delujejo in 
nastajajo, kaj jih vzdržuje pri življenju. 

Ne vpliva pa samo na ljudi, ki so hendikepirani, na delavce s posebnimi potrebami na primer, 
vpliva tudi na delodajalce. Verjeti, da so ti nekako izvzeti iz zapisanega, je seveda naivno. 
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Za vsakega človeka namreč velja, da je zanj, za njegovo produktivnost na delovnem mestu, 
uspešnost, občutek zadovoljstva in kreativnost zelo pomembno, kaj čuti oziroma doživlja in 
kakšni so medsebojni odnosi, v katere vstopa, v katere je nujno zapleten.

Po domače zapisano pomeni, da je na delovnem mestu poleg empiričnih pogojev za delo 
pomembno zlasti to, v kakšne medsebojne odnose vstopajo delodajalci in delojemalci, kako 
se pri tem počutijo, kaj verjamejo, kaj doživljajo, kaj si mislijo drug o drugem, kakšne so 
njihove predstave, ki jih imajo drug o drugem in o sebi. Vse to je tudi del modela, o katerem 
bom spregovoril v nadaljevanju, modela, ki skuša pojasniti, kaj vse bi bilo dobro narediti, 
da bi bili ljudje na delovnih mestih bolj uspešni in zadovoljni. Pri tem, kot rečeno, ni nihče 
izvzet.

Model bom razvil in ga komentiral tako, da bom imel pred seboj dijake s posebnimi potre-
bami, ki se že v času šolanja vključujejo v realna delovna okolja, kjer pridobivajo prve delovne 
izkušnje. Vse doslej zapisano je zanje še zlasti pomembno pri določanju nadaljnje poti v 
življenju in pri iskanju možnosti, da se po končanem šolanju tudi zaposlijo v realnih delovnih 
okoljih in postanejo samostojni oziroma neodvisni od pomoči drugih ljudi. 

Samostojnost in neodvisnost v luči atribucijske teorije nista zmožnost ali sposobnost, s kate-
ro s človek rodi. Daleč od tega. Prav zaradi tega je pomembno okolje, v katerem posameznik 
živi in se razvija kot osebnost. 

Osnovna ideja je preprosta, shematično pa je prikazana spodaj. Pove nam, kako ljudje 
zaznavajo zunanje in notranje dejavnike uspešnosti oziroma neuspešnosti.

Tabela 3: Zunanji in notranji dejavniki uspešnosti/neuspešnosti

Zunanji dejavniki uspešnosti/neuspešnosti Notranji dejavniki uspešnosti/neuspešnosti

To so dejavniki, na katere ne morem vplivati. Dejavnik sem jaz sam.

Doživljam jih kot pritisk. Sam skrbim za ohranjanje tega vira.

Doživljam jih kot prisilo, ki se ji ne morem upreti. Ne čutim, da bi se moral čemu upirati.

Ljudje so kajpak različni, zato tudi različno doživljanje in razumevanje dejavnikov uspešnosti 
vpliva na to, kako razumejo svoje vedenje in delovanje. V spodnji tabeli so prikazani načini, 
kako ljudje razlagajo vedenje v odvisnosti od mesta kontrole.
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Tabela 4: Kako ljudje razlagajo vedenje v odvisnosti od mesta kontrole

Ljudje z zunanjim mestom kontrole Ljudje z notranjim mestom kontrole

Moje vedenje je odvisno od zunanjih dogodkov. Moje vedenje je odvisno od mojih izbir.

Moje vedenje je odvisno od drugih ljudi. Moje vedenje je odvisno od mojih vrednot.

Moje vedenje je odvisno od zunanjih sil. Moje vedenje je odvisno od mojih interesov. 

Ko govorimo o notranjem mestu kontrole, govorimo tudi o intrinzični ali notranji motivaciji, 
ko govorimo o zunanjem mestu kontrole, pa govorimo o ekstrinzični ali zunanji motivaciji. 

Zdaj imamo na voljo že dovolj elementov, da prepričljivo in kompleksno razmišljamo o tem, 
kaj morata delodajalec in delojemalec s posebnimi potrebami vedeti drug o drugem, če je 
končni rezultat uspešnost in zadovoljstvo obeh. Vedeti morata zlasti to, kar je prikazano v 
spodnji tabeli. 

Tabela 5: Dejavniki uspešnosti

Dejavniki uspešnosti Atribucijski slog

Kompetence: kako uspešen sem v tem, kar delam Notranje mesto kontrole

Zunanje mesto kontrole

Odnosi: kako se povezujem z drugimi ljudmi

Avtonomija: v kolikšni meri nadzorujem svoje življenje

Razlaganje uspešnosti ali neuspešnosti posameznikov je odvisno predvsem od atribucijskega 
sloga razlagalca. V tabeli spodaj je prikazano, kako navadno ljudje razlagajo neuspešnost 
sebe oziroma drugih.

Tabela 6: Kako ljudje razlagajo neuspešnost sebe oz. drugih 

Notranje mesto nadzora Zunanje mesto nadzora

Naredil sem napako Narobe so me razumeli

Jaz sem nesposoben Oni so nesposobni

Vidimo, da je zlasti pomembno posploševanje s katerim lahko ljudje naredijo veliko škode 
sebi in drugim, kajti če nekdo naredi napako, še ne pomeni, da je nesposoben. Posploše-
vanje je tesno prepleteno z načini, kako človek vrednoti sebe in druge ljudi, o čemer bom 
govoril v naslednjem poglavju.
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2.3 Kapitalistični realizem in posebne potrebe ljudi  
 delavcev

K doslej zapisanemu je ta trenutek treba dodati samo še tole. V zadnjih desetletjih so se 
zelo spremenile družbene okoliščine, v katerih ljudje sklepajo delovna razmerja. Shematično 
so prikazana v naslednji tabeli. 

Tabela 7: Družbene okoliščina, v katerih ljudje sklepajo delovna razmerja

Do osemdesetih let XX. stoletja Pozneje

Delovni timi Virtualni timi

Tovarne/pisarne Dom/mobilno delo

Obvladovanje tekočih trakov Obvladovanje matrik

Servisne storitve Klicni centri

Tovarna v domačem kraju Podjetja in tovarne na vseh koncih sveta 

Delo za vse življenje Delo za dve leti

Vseživljenjska kariera Kariera za deset let 

Ponudba storitev na kraju Ponudba storitev v omrežju

Delavci imajo malo pravic Delavci imajo številne pravice

Delavci so izolirani Delavci so povezani med seboj

Zagotovljene pokojnine Pokojnine niso zagotovljene

Na tem mestu ne bomo razmišljali, zakaj so nastale opisane spremembe in ali so vse po 
vrsti dobre. Sprejeli bomo dejstvo, da so spremembe nastale in da pomembno določajo 
sodobna realna delovna okolja ljudi, pa tudi dijakov s posebnimi potrebami, ki vstopajo v 
taka okolja. Dijaki vstopajo v realna delovna okolja. Danes vsi živimo v kapitalizmu, zato so 
realna delovna okolja kapitalistična. Mark Fisher v knjigi z naslovom Kapitalistični realizem 
govori natanko o tem.
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Slika 23: Kapitalistični realizem

Je kapitalistični realizem to, kar prikazuje spodnja slika?i

Kaj je torej realizem našega vsakdanjega sveta, odnosov, v katere nenehno vstopamo? Če 
velike ribe žro majhne in če je kapitalizem edina realnost, ki je trenutno možna, se morajo 
ljudje samo prilagoditi, saj nimajo nobene druge možnosti.

Ali je res tako? Res ne obstaja alternativa? In kaj vse to pomeni za ljudi s posebnimi 
potrebami?

Grafično lahko ponazorimo razsežnosti kapitalističnega realizma takole:

Slika 24: Dimenzije realnosti

Vsakdanje življenje ljudi je zato vse bolj podrejeno logiki kapitalističnega delovanja, ki se 
napaja pri psihologiji osebnosti, estetiki in kulturi, zato imajo ljudje vtis, da je življenje lepo, 
prijazno, urejenoii, poduhovljeno. Jodi Dean imenuje tako kapitalistično realnost komunika-
tivni kapitalizem.
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Zgodbo lahko nadaljujemo. Iz naslednje slike je razvidno, da novi družbeni in delovni odnosi 
temeljijo na medsebojnem zaupanju, razvijanju novih socialnih struktur, ustvarjanju novih 
strokovnjakov in novih načinih ustvarjanja presežnih vrednosti. Vse to bi moralo pomembno 
prispevati k spreminjanju odnosov do ljudi s posebnimi potrebami.

Iz zgornje slike je razvidno, da imajo v začaranem krogu izjemno pomembno vlogo prav 
mentalne predstave in zamisli o svetu in ljudeh, ki živijo v njem. Dobra plat zgodbe pa je, da 
je mentalne predstave mogoče tudi spreminjati. Prav stalne potrebe po spreminjanju, ki jih 
prinaša nova kapitalistična paradigma, podpirajo zapisano. Dialektiko razmerij med potrebo 
po prilagajanju in spreminjanju prikazuje slika spodaj.

Slika 25: Začarani krog

Slika 26: Dialektika razmerij
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Slika 27: Temelji družbenih in delovnih odnosov

Na shemi zgoraj vidimo, kako pomembne so vrednote, o katerih danes slišite na vsakem 
koraku: sodelovanje, združevanje, solidarnost, zaupanje, medsebojna pomoč. To zares bode 
v oči, če pomislite, kako malo ljudi s posebnimi potrebami se zaposli. 

Pa vendar ni veliko dokazov, da se to res dogaja. Kultura delovnih mest bi z lahkoto zago-
tavljala tudi delovna mesta za delavce s posebnimi potrebami, vendar so ti še vedno precej 
izključeni iz kulture.

Slika 28: Vrednote

Slika 29: Kultura delovnih mest
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Kultura delovnih mest je danes seveda precej drugačna, kot je bila pred tremi desetletji in 
več. Danes tako rekoč nihče več ne govori o patriarhalnosti, brezpogojnem spoštovanju av-
toritet in podredljivosti na delovnih mestih, pa vendar je vprašanje, ali so se taktike kapitala 
kljub novemu žargonu kaj dosti spremenile. Z zornega kota lastnikov kapitala je gotovo še 
vedno pomembno kopičenje presežne vrednosti oziroma dobičkov. V svetu, ki ga močno 
obvladuje ta temeljni princip dela, je težko pričakovati, da bodo ljudje zares solidarni drug z 
drugim, da si bodo zaupali in da se ne bodo večno bali, kdaj lahko izgubijo delo.

2.4 delovna učinkovitost, stres in zmožnost za   
 nadzorovanje sebe

Vse doslej rečeno je kajpak neposredno povezano z delovno učinkovitostjo, saj je samo delo 
po naravi vezano na produktivnost in učinkovitost. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je 
vsak posameznik opremljen za produktivno in učinkovito delo, enako pa lahko poudarimo, 
da je vsakdo zmožen za ustvarjalno in kreativno delo, če ima na voljo ustrezne pogoje.

Sodobne raziskave s področja nevroznanosti na primer dokazujejo, da je z učinkovitostjo na 
delovnem mestu zelo močno povezana zmožnost človeka za samonadzorovanje. Ta močno vpli-
va tudi na doživljanje in razumevanje samega sebe kot učinkovitega in produktivnega človeka. 

Takih raziskav nikakor ne smemo zanemarjati ali podcenjevati, kajti na dolgi rok se zlahka 
izkaže, da je delo posameznika na sebi ali osebni menedžment, o katerem bom spregovoril 
na koncu, nepogrešljivi del procesa, v katerem se človek oblikuje kot produktivno in učinko-
vito bitje, zadovoljno s seboj in z dosežki.

Raziskave tudi potrjujejo, da je stres eden najmočnejših dejavnikov – morda pa je celo 
najmočnejši –, ki zelo zmanjšuje storilnost, produktivnost in zmožnost za nadzorovanje sa-
mega sebe. Nenadoma zato postane zelo pomembno, kako se delavec počuti na delovnem 
mestu, kaj vpliva na njegov stres in kako ga premaguje, koliko sploh ve o stresu in kako 
dobro je opremljen za njegovo premagovanje. Takih nalog ne smemo prepuščati posame-
znikom, ampak se jih moramo lotevati organizirano, sistematično in disciplinirano. Zakaj 
so nevroznanstvena spoznanja tako pomembna za vse, ki jih zanima delavčeva storilnost? 
Pomembna so zato, ker raziskave dokazujejo, da se naši možgani pod stresom odzivajo 
drugače kot takrat, ko nismo pod stresom. Nesporno je na primer res, da postanejo bolj 
rigidni, kar pomeni, da pod stresom človek bolj uporablja rigidni ali habitualni spomin, to pa 
pomeni, da pri soočanju s problemi uporablja navade, načine reševanja problemov, ki so že 
preizkušeni, na katere je navajen. Torej je očitno, da se zmanjša zmožnost za iskanje novih, 
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boljših, učinkovitejših rešitev, za katere je zmožen fleksibilni kognitivni spomin. Drugače 
rečeno: možgani pod stresom dobesedno dajejo prednost rigidnim oblikam mišljenja in 
delovanja, medtem ko v nasprotnih primerih človek doživlja, da je zmožen bolj fleksibilnega, 
hitrejšega in bolj plastičnega mišljenja oziroma delovanja. 

Jasno je torej, da je na delovnem mestu pomembno vedeti, kako dobro osebe s posebnimi 
potrebami in druge osebe, ki se ne imenujejo tako, obvladujejo sebe in stres, in je manj 
pomembno, kakšne posebne potrebe imajo. Te so sicer pomembne, vendar ne smejo za-
megliti uma in preprečiti delodajalcu, da bi videl onkraj ozkih predstav, ki jih morda ima o 
ljudeh s posebnimi potrebami. Enako pa velja tudi za dijake s posebnimi potrebami, kajti 
tudi ti imajo predstave o sebi, o posebnih potrebah in zahtevah, pred katere so postavljeni 
na delovnih mestih.

Izmed številnih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost, produktivnost in zadovoljstvo na de-
lovnih mestih, zato postavljam na prvo in najpomembnejše mesto zmožnost za razumevanje 
in obvladovanje stresa. 

Kako torej premagovati stres? Poudarimo, da je premagovanje stresa neposredno povezano 
z zmožnostjo za samonadzorovanje. Strategije uspešnega premagovanja stresa so:

 → iščite in odstranjujte;

 → ukvarjajte se s pozitivnimi zadevami;

 → postanite lastna tajnica;

 → skrbite za imunost pred stresom;

 → delajte drobne načrte za prihodnost; 

 → in naredite véliki načrt.

V 5. poglavju bom spregovoril o psihološki pogodbi, ki zelo močno določa, pod kakšnimi 
pogoji so delavci zares učinkoviti in kaj vse je treba narediti, da ne bi bil žargon, predstavljen 
doslej, samo mrtva črka na papirju.

Opombe in viri

i Slika je del objavljenega pogovora z Markom Fisherjem, objavljena pa je na spletni strani: 
http://ceasefiremagazine.co.uk/blogs/ideas/interview-mark-fisher-on-capitalist-realism-and-
more/

ii jodi dean (2009). Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism 
and Left Politics and Blog Theory. North Carolina: Duke University Press.
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3 PREDSTAVITEV DIJAKOV S    
 POSEBNIMI POTREBAMI 

 3.1  gluhi in naglušni 

O gluhoti in naglušnosti je zapisanega že zelo veliko. že sama več kot 110-letna tradicija 
Zavoda za gluhe in naglušne kaže na razumevanje družbe skozi čas do te skupine oseb. Na 
spletnih straneh je mogoče najti ogromno člankov - od zelo poljudnih do zelo strokovnih -, 
ki opozarjajo ali opredeljujejo različna področja, povezana z gluhoto in naglušnostjo. Po 
klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je gluhota ena najtežjih invalidnosti. 
Zaradi okvare sluha imajo gluhi in naglušni največje težave pri sporazumevanju z okoljem, v 
katerem živijo, se izobražujejo, ustvarjajo, delajo ali preživljajo prosti čas. Sporazumevalne 
ovire, nezmožnost vključevanja v okolje zaradi okvare ali popolne izgube sluha so vzrok 
raznim oblikam socialne izključenosti.  

Ustrezna terminologija, ki se uporablja za otroke, mladostnike in odrasle osebe, ki imajo iz-
gubo sluha, je gluh ali naglušen. Kot sem želela pokazati v primeru imena ustanove, v katero 
so vključeni ti otroci, pa se je tudi v strokovnih krogih termin v preteklosti spreminjal. Še ne 
tako dolgo nazaj se je uporabljal termin slušno moteni in slušno prizadeti ali celo gluhonemi. 
Prve pobude za spremembo terminologije so dali odrasli gluhi in naglušni, ki so izražali 
nestrinjanje s tem, da bi jih kot osebe, ki imajo izgubo sluha, zato označevali kot motene ali 
prizadete. Pa vendar se še dostikrat sliši in bere o gluhih z določenim predsodkom. 

Slišeči si težko predstavljamo, kako je biti gluh. Tudi če si zamašimo ušesa ali imamo na glavi 
slušalke, zaznavamo glasove v okolici. V bistvu težko ustvarimo okolje, v katerega ne more 
priti noben šum. Če ne drugega, slišimo sami sebe, svoje dihanje, šume ob premikanju ipd. 

Gluhota in naglušnost je v bistvu nevidna motnja, ki je ne zaznamo, dokler ne pridemo v stik 
z gluho osebo. Je invalidnost, ki ni samo telesna poškodba, ampak vključuje tudi pomanj-
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kanje slušnega doživljanja, kar ima številne posledice v duševnem in čustvenem doživljanju 
sebe in okolice. Najbolj izrazita posledica se izraža v komunikaciji. Na neki način je gluha 
oseba vedno v podrejenem položaju do slišečih, ima občutek odvisnosti, kar močno vpliva 
na medsebojne odnose. žal se dostikrat gluhi doživljajo ogrožene ali pa prezrte, pri otrocih 
se kaže večja nesamostojnost, manjša samoiniciativnost, slabše predvidevanje posledic svojih 
dejanj in v povprečju so manj socialno zreli kot slišeči vrstniki1.  

Gluhota je za razvoj govora in zato posredno tudi za vse oblike izobraževanja v okolju ljudi, 
ki slišijo, zelo velika ovira2.  

Populacija je zelo heterogena in se razlikuje glede na:

 → izgubo sluha – od naglušnih do gluhih,

 → starost otrok – od prvega leta starosti do univerze,

 → obliko šolanja – v šolah za gluhe in naglušne ali v integraciji,

 → način obravnave – prednost lahko damo znakovnemu jeziku ali govoru,

 → sposobnost otrok – gluhi/naglušni z dodatnimi težavami v razvoju,

 → osebnostne lastnosti.

Izguba sluha vpliva na različna področja otrokovega življenja – sporazumevanje, socializacijo, 
izobraževanje. V populaciji naglušnih in gluhih otrok so lahko pojavljajo velike individualne 
razlike. Na govorno-jezikovne in komunikacijske veščine pomembno vplivajo vrsta in stopnja 
izgube sluha, čas nastanka – prelingvalno ali postlingvalno, ustrezna in zgodnja rehabilitaci-
ja, kognitivne, osebnostne in druge lastnosti. 

Na slušno in govorno-jezikovno funkcioniranje otrok pomembno vpliva vstavitev polževega 
vsadka. Ob pravočasni in ustrezni rehabilitaciji se razvijajo področja poslušanja, govora (tako 
naglas kot izgovarjava), jezika (tako razumevanje kot izražanje) ter sposobnost uporabe 
jezikovnih veščin v vsakdanjih življenjskih položajih.

Razvoj govora in način sporazumevanja sta odvisna od pravočasne diagnostike okvare sluha, 
določitve slušnega aparata ali vstavitve polževega vsadka, redne uporabe in ustrezne reha-
bilitacije s tem pripomočkom.

Hiter, včasih pa, v nasprotnih primerih, nezadovoljiv razvoj govorno-jezikovno-komunikacij-
skih veščin in spremembe v funkcioniranju otrok vpliva tudi na  spremembo v kriterijih za 

1 Povzeto po  prispevku na spletni strani ZDGNS.
2 Povzeto po Alenka Levec.
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opredelitev primanjkljajev na področju sluha. V postopku priprave spremljajočih dokumentov 
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. 52/2010), ki začne veljati s 1. 9. 
2012, je skupina strokovnih delavcev ZGNL3 predlagala ponovno opredelitev kriterijev, ki jih 
povzemam. Ti se od obstoječih razlikujejo v definiciji novega termina funkcionalno gluh in 
funkcionalno naglušen. Predlagana je tudi sprememba razpona pri opredelitvi kriterija za 
posamezna področja.

3.1.1 Naglušen otrok

Laže naglušen (v govornem območju do 30 dB)4

Otrok usvaja govor, jezik in se sporazumeva po slušni poti; v hrupnem okolju si pomaga tudi 
z veščino odgledovanja oz. branja z ustnic.

Pri usvajanju govora in jezika ima težave pri izgovarjavi glasov v besedah, usvajanju besedi-
šča, uporabi slovničnih pravil in pri oblikovanju povedi v smiselno celoto (težave se pojavljajo 
na začetku, ko se otrok šele uči govora, jezika in sporazumevanja; podobno tudi pri otroku, 
ki je bil diagnosticiran pozneje).

V tihem okolju, če mu je tema govora poznana, otrok sliši in razume glasovni govor. 
Sprememba pogojev poslušanja (tih govor, hrup, slabše razumljiv sogovornik itd.) pa pov-
zroči, da je otroku glasovni govor teže razumljiv. Pride do napačnega slušnega zaznavanja 
določenih glasov, ki spremenijo pomen povedanega. Ima težave tudi pri slušni orientaciji.

Srednje naglušen (30 dB–60 dB)

Otrok usvaja govor, jezik in se sporazumeva primarno po slušni poti. Pri govoru in sporazu-
mevanju si pomaga tudi z odgledovanjem z ustnic.

Usvajanje glasovnega govora je upočasnjeno, saj glasove v besedah sliši nepopolno in jih 
nerazumljivo tudi izgovarja. Slabši so lahko nekateri elementi govorne prozodije (melodija, 
ritem, višina, glas, tempo). 

3 Irena Brecelj, prof. def. surdo-logo, Irena Željan, dipl.def. logo-surdo, Alenka Levec, univ. dipl. psih., Dušan Kuhar, univ. dipl. psih., Mag. 
Branka Geczy, dr.med., otorinolaringologinja, Mateja Božič, prof. def. spec. klinične logopedije, Anita Kastelic, prof. def. spec.klinične 
logopedije.

4 dB – decibel – je enota za glasnost zvoka, ki je definirana tako, da povzročita dva tona v ušesu približno enak občutek glasnosti ne 
glede na frekvenco.
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Posledice se kažejo tudi v pomanjkljivem razumevanju besed, povedi, besedil, konteksta. Ne-
spretno oblikuje povedi v smiselno celoto, težave ima pri pravilni uporabi slovničnih pravil.  

V vsakdanjem življenju ima precejšnje težave pri sporazumevanju, še posebno v hrupnem okolju. 

Težko naglušen (60 dB–80dB)

Otrok usvaja govor in jezik po slušni poti. Sporazumeva se tudi z odgledovanjem z ustnic, 
nekateri z znakovnim jezikom. 

Usvajanje govora po slušni poti je upočasnjeno, okrnjeno in zahtevno, saj veliko glasov v be-
sedah sliši nepopolno, popačeno in težko razbere posamezne besede. Težko razume povedi 
in sledi kontekstu. Po navadi glasove v besedah izgovarja pomanjkljivo, v večini elementov 
je slaba tudi govorna prozodija, kar privede do teže razumljivega govora.

Posledice se kažejo v skromnem besedišču in pomanjkljivem usvajanju vseh jezikovnih ravni 
v govorjeni in pisani besedi.

V vsakdanjem življenju ima po navadi zelo velike težave pri razumevanju govora po slušni poti.

Funkcionalno naglušen

Otrok je po medicinskih kriterijih gluh, vendar funkcionira kot naglušen. Sem lahko sodi 
gluh, ki ima vstavljen polžev vsadek, in postlingvalno progresivno oglušel. Otrok se uči go-
vora in jezika in se sporazumeva primarno po slušni poti ne glede na stopnjo in čas izgube. 



38 Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem

3.1.2 Gluh otrok: (več kot 80 dB)

Otrok usvaja govor, jezik in se sporazumeva predvsem po vizualni poti (s kinestetičnim 
zavedanjem glasov, s pomočjo enoročne abecede, z odgledovanjem z ustnic in s pomočjo 
slovenskega znakovnega jezika). Govor usvaja močno upočasnjeno in okrnjeno tudi po slušni 
poti. Glasove sliši zelo popačeno ali jih sploh ne sliši ter težko slušno loči besede med seboj. 

Posledice se kažejo v zelo skromnem besedišču. Pomanjkljivo oblikuje povedi v smiselno 
celoto, okrnjena je uporaba slovničnih pravil. Razumevanje govora, besedil, navodil je po-
gosto šibko. Govor je pogosto težko razumljiv ali nerazumljiv, govorna prozodija je v večini 
elementov zelo slaba. Pisno sporazumevanje je razumljivejše od njegovega govora, vendar 
so večinoma prisotne težave na vseh ravneh jezika. 

V vzgojno-izobraževalnem procesu ima pravico do tolmača v slovenskem znakovnem jeziku. 
Pogosto so gluhi ljudje člani Gluhe skupnosti.

3.1.3 Funkcionalno gluh otrok

Otrok je po medicinskih kriterijih naglušen, vendar funkcionira kot gluh. Lahko so prisotne 
dodatne težave, ki niso opredeljene v drugih kriterijih tega pravilnika, mu pa znižujejo 
funkcioniranje. 

Funkcionalno gluh usvaja jezik, govor in sporazumevanje primarno po vizualni poti s pomočjo 
enoročne abecede, z odgledovanjem z ustnic in s pomočjo slovenskega znakovnega jezika.  

V vzgojno-izobraževalnem procesu imajo funkcionalno gluhi pravico do tolmača v SZJ.

3.1.4 Gluho-slep otrok

Naj omenim še skupino gluho-slepih  oseb, ki ne živijo le v tišini in temi, temveč za zdaj tudi 
v pravni praznini. Slovenska zakonodaja upošteva potrebe gluhih in slepih, osebe s hkratno 
okvaro sluha in vida pa za zdaj ne morejo dobiti statusa gluho-slepe osebe. To v praksi 
pomeni, da so njihove potrebe izenačene s potrebami gluhih in slepih, pripomočki slepih in 
gluhih jim ne koristijo, specifičnih pripomočkov in ugodnosti za lajšanje svojih omejitev pa 
ne dobijo. To so osebe, ki se jim je okvara sluha pojavila sočasno z okvaro vida ali pa je prišlo 
do okvare v časovnem zamiku. Tudi šolski sistem temu še ni prilagojen, za vsakega gluho-
slepega otroka je potreben individualen pristop, ki vključuje tudi tolmača gluho-slepih. 
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3.1.5 Delo z gluhim in naglušnim mladostnikom

Pri delu z gluhim mladostnikom ugotovaljamo težave pri razumevanju zapisanega besedila, 
v njegovem zapisu bo veliko število slovničnih napak, napake bodo pri zapisovanju, napačno 
bo razumel navodila, četudi vas bo med dajanjem navodil gledal in se odzval, kot da vam 
pozorni sledi. 

Tudi če uporabljamo za komunikacijo z gluhim znakovni jezik in je zato pot sporazumevanja 
hitrejša, učinkovitejša in manj naporna, še vedno ostane slovenščina v pisni obliki, ki jo mora 
gluhi usvojiti. Izražanje v kretnji ima svoje zakonitosti, ki so drugačne, težko primerljive s 
slovenskim jezikom. Drugačna so slovnična pravila, drugačna je sintaksa, vrstni red besed. 

Kretnja obogati pojmovno besedišče pri otroku, pozneje pa je pisana beseda tista, kjer se 
srečata svetova gluhih in slišečih. Kretnja in pisana beseda je tudi temelj do zdaj najuspe-
šnejšega in najučinkovitejšega načina izobraževanja gluhih v svetu in tudi pri nas. 

Gluhi otroci in mladostniki, ki se izobražujejo v rednih oblikah vzgoje in izobraževanja, 
komunicirajo govorno in se opirajo na odgledovanje z ustnic sogovornika. Odgledovanje je 
zelo težko in naporno, saj raziskave kažejo, da lahko v idealnih pogojih gluha oseba odgleda 
približno 60 %  znanega besedila.

Na kaj moramo biti pozorni pri delu z gluhim in naglušnim mladostnikom?

 → Mentor naj bo med razlago obrnjen k gluhemu in čim več časa naj bo v njegovem 
vidnem polju. Med tem ko mu kaže, kako naj kaj naredi, naj ne govori. 

 → Če je možno, naj bo poleg gluhega dijaka oseba, ki mu lahko pomaga pri razu-
mevanju. Kadar gre za zapisovanje, gluhi ne more zapisovati po nareku, ker ko 
zapisuje v zvezek, je pretrgana komunikacijska – vidna pot, zato mu omogočimo 
fotokopiranje navodil in zapiskov.

 → Vsa obvestila po zvočniku, zadolžitve, ki jih dajemo ob koncu delovnega časa, ko 
je v prostoru že nered, so za gluhega brez pomena, ker jih ne bo razumel. Zato 
navodila zapišemo ali pa naj jih dobi zapisana, konkretizirajmo stvari, pripravimo 
čim več pisnega gradiva.

 → Če je le možno, naj bo v prostoru, kjer dela gluha oseba, čim manj drugih oseb. 
Izberimo mu mesto v prostoru, kjer bo imel optimalne možnosti odgledovanja z 
ustnic mentorja, svetloba naj pada od zadaj, da bo mentorjev obraz osvetljen. 
Pomembno je, da vidi reakcije drugih sodelavcev, saj bo tako ugotovil, kaj mentor 
zahteva. 
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V komunikaciji z gluhim se držimo načel:

 → Prvi stik poskušajmo navezati v individualnem pogovoru, ne pred drugimi. Ravno 
tako, kot je vas strah, da ne boste razumeli govora gluhega dijaka, je tudi njega 
strah, da ne bo razumel vas. Sprašujmo ga po vsakdanjih stvareh. Ne sprašujmo 
ga, ali nas razume, saj vam bo vedno odgovoril, da vas razume. Postavimo mu tako 
vprašanje, da nanj ne bo mogel odgovoriti z “da” ali “ne”. 

 → Govorimo jasno in razločno – ne vpijemo, ne govorimo pretirano počasi, ne s 
svinčnikom v ustih, ne žvečimo. Gluh dijak se mora navaditi na nas, na naš način 
govora, zgubiti mora strah pred tem, da se mu bodo posmehovali, ko bo govoril. 

 → Če gluhi dijak ne razume našega vprašanja, vprašanje ponovimo, s tem da uporabimo 
preproste, pogosto uporabljane besede, ključne besede lahko tudi zapišemo, v začet-
ku nam bo sicer res vzelo nekaj več časa, bo pa to dobra naložba za nadaljnje delo. 

 → Gluhi dijak je zelo pozoren na govorico telesa, na neverbalno komunikacijo, zato ga 
ne begajmo s tem, da rečemo, da ga razumemo, če ga v resnici ne razumemo, saj 
mu naša govorica telesa daje drugačne informacije.

 → Pri preverjanju razumevanja navodil postavimo vprašanje večkrat, tako da smo pre-
pričani, da jih je v resnici razumel. Dopustite mu, da vas vpraša, če kakšne besede 
ne razume. Pojasnite mu glasno, tako da vas bodo slišali tudi drugi v prostoru.

 → Pri pisanju v slovenskem jeziku pričakujte pri gluhih skromnejše besedišče in več 
jezikovnih napak. Skromnejše besedišče je posledica gluhote – izhajajmo iz stališča, 
da je za gluhega slovenski jezik tako kot za nas tuji jezik. Gluhi se je sposoben zelo 
dobro naučiti slovnice, teže pa to znanje uporabi v praksi.

 → Zavedajte se, da ima gluhi kaj malo od pogovora v skupini, saj zelo težko sledi 
komunikaciji med več osebami hkrati. Ne menjajte pogosto tem pogovora oz. na-
povejte spremembo teme. Razdalja od sogovornika naj ne bo prevelika. Ponovite, 
kaj so povedale osebe, ki niso v njegovem vidnem polju. Pri tem se zavedajte, da 
gluhi ne more spremljati vsakdanjih dogodkov prek poročil na radiu, tv, zato so 
njegove informacije skromnejše. So pa gluhi zelo dobri uporabniki interneta, face-
booka, twiterja. 

 → Če je mladostnik vajen komunikacije prek brezžične elektroakustične aparature 
phonic ear, jo uporabljajte, mladostnik jo praviloma prinese s seboj. 

 → Gluhi mora v sledenje in spremljanje komunikacije vložiti dodatno energijo, zato se 
tudi hitreje utrudi. Načrtujte in dovolite mu občasne kratke odmore.

 → Dve osebi z zelo podobno izgubo sluha lahko funkcionirata zelo različno – vsak 
posameznik je enkratna osebnost, izogibajmo se primerjavam.
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 3.2  Slepi in slabovidni

V srednješolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2010/11 stanje na področju izobra-
ževanja slepih in slabovidnih tako:

ZSSM Ljubljana Inkluzija

SPI PTI Gimnazijski programi SSI SPI PTI

Slepi 4 0 2 1 1 0

Slabovidni 5 6 14 6 4 0

Iz teh podatkov lahko ugotovimo, da se približno tretjina dijakov izobražuje v programih 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana – Srednja šola. V tem primeru gre za 
programe SPI – administrator in PTI – ekonomski tehnik, medtem ko je večina dijakov 
v inkluzivnih oblikah izobraževanja v gimnazijskih programih in še nekaj v programih SSI 
(ekonomski tehnik, hortikulturni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, gostinski tehnik). 
Manjšina dijakov z motnjami vida se izobražuje v programih SPI (administrator, bolničar, 
mizar). Razloge za to je treba iskati v pomanjkanju ustreznih programov SPI, ki bi bili 
primerni za dijake z motnjami vida. Z izginjanjem tradicionalnih programov in poklicev za 
osebe z motnjami vida, denimo telefonist, pletar itd., je nastala velika praznina na tem 
področju. Treba je poudariti, da je prva velika ovira, na katero naleti slepi/slabovidni dijak, 
ki je usmerjen v neustrezen program, prav gotovo PUD. V preteklosti smo v mobilni službi 
spremljali primer močno slabovidnega dijaka v programu mizar. Lahko si predstavljamo, da 
je že zaradi zagotavljanja varnosti dijak lahko izvajal zelo malo praktičnih dejavnosti. 

Organiziranje PUD-a tudi za dijake Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana ni 
preprosto. Predvsem nastopijo težave, ko se zanimamo za možnost opravljanja PUD-a za 
slepe dijake, saj delodajalci zanje nimajo prilagojenih delovnih mest s prilagojeno strojno 
in programsko opremo (brajeva vrstica, Jaws). Z enako problematiko se srečamo pri tistih 
slabovidnih dijakih, ki prav tako potrebujejo določene prilagoditve delovnega mesta (elek-
tronske lupe, prilagojena programska oprema npr. ZOOM-text). Kljub vsemu je v primerih, 
ko gre za slabovidnega dijaka, veliko laže »prepričati« delodajalce, da ga sprejmejo, kot če 
gre za slepega dijaka. 

Pri zagotavljanju možnosti za opravljanje PUD-a velikokrat priskočita na pomoč Zveza dru-
štev slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana.
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Do zdaj so naši dijaki opravljali PUD na Poštno logističnem centru v Ljubljani, Ministrstvu 
za promet, Ministrstvu za finance, Upravni enoti Šmarje pri Jelšah, žIPO – živinoreja in po-
ljedelstvo Lenart, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana, Ministrstvu za 
javno upravo in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter seveda na Zvezi dru-
štev slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Ljubljana.

Glede na informacije, ki jih imajo naši mobilni učitelji, je zagotavljanje PUD-a za dijake z 
motnjami vida precejšen zalogaj tudi na drugih srednjih šolah po Sloveniji. Večino mest 
zagotovijo starši in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Medobčinska društva 
slepih in slabovidnih. 

Če povzamemo, bi lahko izpostavili naslednje težave, s kateri se srečajo organizatorji PUD-a 
in delodajalci pri zagotavljanju PUD-a za dijake z motnjami vida:

 → strah delodajalcev zaradi nepoznavanja in neznanja na področju dela s slepimi in 
slabovidnimi,

 → nepoznavanje osnovne komunikacije z osebami z motnjami vida,

 → opremljenost delovnega mesta,

 → nesamostojnost pri opravljanju nalog na delovnem mestu (predvsem pri slepih),

 → prihod na delovno mesto in orientacija ne delovnem mestu,

 → slepi ne zmorejo opravljati vseh del in nalog,

 → tudi dijaki včasih ne želijo uporabljati pripomočkov, ki bi jih stigmatizirali, čeprav bi 
bili nujno potrebni za kakovostno izvajanje del in nalog.

Ljudje pogosto nimajo nobenih izkušenj glede stikov z osebami z motnjami vida. Tudi 
delodajalci se tako srečajo z nelagodnostjo in strahom v situaciji, ko bi morali komunicirati 
z osebo z motnjo vida, in se taki situaciji raje izognejo. Delodajalce, ki so se pripravljeni 
spopasti s takimi izzivi, je zato treba opremiti z določenimi znanji in vedenji, kot so:  

 → poznavanje zdravstvenega stanja (opis motnje) in zmožnosti dijaka (funkcionalna 
uporaba preostalega vida), 

 → poznavanje komunikacijskih veščin dijaka,

 → posebnosti komuniciranja z dijakom z motnjo vida,

 → potrebna prilagojena oprema delovnega mesta.
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3.2.1 Opis motnje

Slepota oziroma slabovidnost je senzorna motnja, ki se glede na stopnjo motnje vidne 
funkcije odraža kot komunikacijska in gibalna oviranost.

Kot delodajalcu vam bodo dijaka predstavili kot slepega oziroma slabovidnega. Kaj to po-
meni? Za poznavanje njegovih individualnih posebnosti, ki izhajajo iz motnje, je dobro 
vedeti, da obstajata dve opredelitvi slepote ali slabovidnosti. Prva je medicinska, formalna, 
ki opredeljuje specifično stanje vida tega dijaka, druga pa je praktična, pedagoška, ki vam 
kot mentorju slepega oz. slabovidnega dijaka da konkretne usmeritve glede del, ki jih lahko 
opravlja, potrebne prilagojene opreme itd.

Medicinska opredelitev slepote in slabovidnosti

Slep je dijak brez ostankov vida ali tisti z minimalnimi ostanki vida, to je do 4,9 % na bolj-
šem očesu. Slep je tudi dijak, ki ima na boljšem očesu zoženo vidno polje okrog fiksacijske 
točke 5 % ali manj.

Slabovidni so dijaki, ki imajo na boljšem očesu od 5 do 30 % preostalega vida, pri čemer se 
razpon od 5 do 9,9 % označuje kot težja slabovidnost, od 10 do 30 % preostalega vida pa 
kot slabovidnost.

V skupino slabovidnih se uvrščajo tudi dijaki, ki imajo na boljšem očesu zoženo vidno polje 
okrog fiksacijske točke od 5 do 20 % ne glede na ostanek ostrine vida.

Pedagoška opredelitev slepote in slabovidnosti

Izvid zdravnika ne pove dosti o tem, koliko in kako posamezen dijak v resnici vidi in kako 
uporablja svoj vid. Zato obstaja poleg medicinske tudi pedagoška opredelitev slepote in 
slabovidnosti, ki predvideva posebne potrebe dijaka, raven uporabnosti ostankov vida in 
prilagoditve.
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Po tej opredelitvi delimo motnje vida na:

 → Slabovidnost. Dijak ima od 10 do 30 % preostalega vida. Ob zagotovljenih ustre-
znih pogojih sprejema informacije po vidni poti. Lahko, ni pa nujno, uporablja 
korekcijska sredstva, kot so očala ali leče, ter optične pripomočke, kot so povečala, 
lupe ipd. Za delo potrebuje ustrezen prostor z ustrezno osvetlitvijo delovne povr-
šine, vendar to ne pomeni v vseh primerih, da mora biti prostor močno osvetljen 
(npr. v primerih, ko je dijak občutljiv na močno svetlobo, se bo bolje počutil v delu 
prostora, kjer ga ne bo motila močna sončna svetloba). Glej poglavje o razsvetljavi.

 → težja slabovidnost. Dijak ima od 5 do 9,9 % preostalega vida. Pretežni del komu-
nikacije poteka po vidni poti, in sicer po metodi za slabovidne – delo z gradivi v 
običajnem črno-belem tisku, ki pa zahteva prilagoditve. Ker je na delovnem mestu 
težko zagotoviti povečana gradiva, bo pri delu moral uporabljati optične pripo-
močke.

 → Slepota z ostankom vida. Dijak ima od 2 do 4,9 % preostalega vida. Z vidom še 
lahko prepoznava manjše predmete na 1 do 2 metra (npr. šteje prste). Preostanek 
vida tak dijak zelo dobro uporablja za orientacijo v prostoru. Pri komunikaciji upo-
rablja preostali vid, kar pomeni, da funkcionira po kombinirani metodi, delno za 
slepega in delno za slabovidnega. Potrebuje optične pripomočke. Navodila za delo 
mu npr. lahko posnamete v zvočni obliki. 

 → Slepota z minimalnim ostankom vida. Dijak ima do 1,9 % preostalega vida. Vidi 
sence, obrise večjih predmetov in močno povečane črke. Dela po kombinirani me-
todi, delno za slepe in delno za slabovidne. Vid mu služi predvsem pri orientaciji, 
samostojnem gibanju in praktičnih zaposlitvah. Piše in bere pretežno v brajevi pi-
savi, potrebuje posebne metode dela in prilagojene pripomočke. Navodila za delo 
mu npr. lahko posnamete v zvočni obliki ali pošljete v elektronski obliki, tako da jih 
bo lahko prebral na brajevi vrstici. 

 → Popolna slepota ali slepota z zaznavo svetlobe. Dijak dela po metodi za slepe, 
uči se po tipnih in slušnih zaznavnih poteh. Uporablja brajev sistem branja in 
pisanja, pripomočke in pomagala za slepe, prilagojene pripomočke za vsakdanje 
življenje, orientacijo in gibanje (bela palica). Navodila za delo mu npr. lahko posna-
mete v zvočni obliki ali pošljete v elektronski obliki, tako da jih bo lahko prebral 
na brajevi vrstici.
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Ob teh opredelitvah je treba upoštevati, da pri posameznikih nastajajo precejšnje razlike v 
načinu izrabe in uporabe preostalega vida. Nekateri dijaki imajo le malo preostalega vida, ki 
ga znajo zelo funkcionalno uporabljati. Nasprotno pa imajo drugi kar precejšen preostanek 
vida, vendar ga ne uporabljajo učinkovito. Gledamo z očmi, vidimo z možgani. Mentalne 
slike slepih in slabovidnih so vsekakor drugačne od predstav videčih, ker nastajajo na pod-
lagi vnosov podatkov drugače strukturirane senzorne piramide. Glede na posameznika se 
informacije specifično integrirajo in interpretirajo.

3.2.2 Kako pridobiti ustrezne podatke o motnji vida oz. funkcionalni  
 uporabi pri konkretnem dijaku

Ko gre za dijake Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, je organizator PUD-a tisti, 
ki vsakega dijaka lahko predstavi s tiflopedagoškega vidika in delodajalcu da konkretne na-
potke. Ker ima vsakodnevne izkušnje s temi dijaki v razredu, bo tudi lahko svetoval, kakšna 
dela in naloge ta dijak lahko opravlja in katere prilagojene pripomočke po navadi uporablja, 
da svoje naloge opravi kakovostno.

Slika 30: Različne motnje in okvare vida.
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Pri dijakih, ki se izobražujejo v vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo (inkluzija), se obrnemo na mobilnega pedagoga tega dijaka 
v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ki sodeluje tudi z dijakovo šolo. Dogovo-
rimo se za kratko predstavitev posebnih potreb dijaka in se pogovorimo o delih, ki jih dijak 
lahko opravlja, in prilagojenih pripomočkih, ki jih za to potrebuje. V času PUD-a se nanj 
lahko obrnemo dilemami in vprašanji, na katere naletimo pri vsakdanjem delu.

3.2.3 Še nekaj dejstev, za katere je dobro, da jih poznamo o slepih in  
 slabovidnih

Ob tem se je treba zavedati, da gre za precej posplošena dejstva in da so tudi slepi in 
slabovidni dijaki samo običajni najstniki z vsemi značilnostmi in problemi tega obdobja. 
Dovolimo jim, da so najstniki, in ne pričakujmo bolj odgovornega ravnanja samo zato, ker 
so slepi oz. slabovidni.

Zaznavne značilnosti slepih/slabovidnih

 → Težave in omejitve pri zaznavnih procesih.

 → Praktične izkušnje in predstava o prostoru in zunanjem svetu so skromne, nepo-
polne ali izkrivljene.

 → Slabe prostorske predstave, ovirana orientacija v prostoru.

 → Težave pri zaznavanju razdalj, smeri.

 → Omejitev pri spremljanju dinamičnih procesov. 

 → Opazovanje pri slabovidnih traja dalj časa.

 → Težave pri sintezi in posploševanju.

 → Kompenzacija drugih zaznavnih poti (sluh, tip).

Motorika

 → Moten razvoj motorike, ki se razvija z gibanjem in posnemanjem.

 → Težave z ravnotežjem.

 → Stereotipni gibi slepih (guganje, zibanje naprej in nazaj, nehotni gibi rok itd.).
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Vedenjski vzorci slepih in slabovidnih

 → Pomanjkanje socialnih izkušenj.

 → Šibka socialna vključenost.

 → Nesamostojnost (pogosto prezaščitenost).

 → Usmerjenost v svoj svet, egocentričnost.

 → Pasivnost, pomanjkanje samoiniciativnosti.

 → Pretirana navezanost na določene osebe v svoji socialni okolici.

 → Nesprejemanje svoje slepote/slabovidnosti in zanikanje posebnih potreb.

Slepi/slabovidni med polnočutnimi

 → Intelektualno ne zaostajajo za videčimi.

 → Večinoma ni razlike v strukturi stališč in vrednot (so socialno pogojene).

 → Izjemni v procesih memoriranja.

 → Večinoma zelo mirni, vodljivi, zaupljivi.

 → Ne želijo izstopati v skupini.

 → Zaradi neverbalne komunikacije v skupini se počutijo nesprejeti in zapostavljeni.

3.2.4 Posebnosti komuniciranja z dijakom z motnjo vida

V življenju se znajdemo v položaju, ko bi morali navezati stik s slepo oz. slabovidno osebo, 
pa se temu najraje izognemo, če je le možno, saj nas je strah, da ne bi naredili kaj narobe, 
počutimo se nelagodno. Kot mentor slepemu oz. slabovidnemu dijaku na PUD-u je prav, da 
poznate nekaj temeljnih načel komuniciranja z osebami z motnjami vida, še posebej kadar 
gre za slepe osebe.

Kako se predstavimo dijaku

 → Ob prvem stiku se predstavimo z imenom in priimkom.

 → Če mu želimo dati roko, poiščemo njegovo roko in mu jo stisnemo. (Če samo ste-
gnemo roko, tega ne bo opazil.)



48 Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem

Nadaljnji stiki

 → Tudi ob naslednjih stikih povejte, kdo ste. Sčasoma si vas bo dijak zapomnil po gla-
su, značilnem koraku, parfumu ipd. – vendar je to včasih težko ob drugih motečih 
dejavnikih.

 → Izogibajte se skrivalnic: “Saj veš, kdo sem/saj se spomniš, kdo sem.”

 → Slepi/slabovidni se ne morejo odzvati na vaše kimanje in druge oblike neverbalne 
komunikacije.

 → Ob srečanju na hodniku/stopnišču se lahko zgodi, da vas slabovidni dijak ne bo 
pozdravil/vas prepoznal – kljub temu da bi od mlajše osebe pričakovali, da vas 
pozdravi, naredite vi prvi korak. 

Pri odhodu

 → Ko nameravate zapustiti prostor, to povejte, da se ne bo pogovarjal s stenami.

Kako predstaviti dijaka

 → Predstavite slepega oz. slabovidnega dijaka svojim sodelavcem na čim bolj realen 
način.

 → Treba je dati jasne informacije o posebnih potrebah dijaka in omejitvah pri opra-
vljanju del.

 → Slepi oz. slabovidni ne želijo pomilovanja, usmiljenja, nenehnega spraševanja, če je 
to in ono v redu.

 → Če sami ne bi bili kos položaju, se dogovorite za pomoč strokovnjaka na tem 
področju, ki vam lahko pomaga pri predstavitvi (npr. organizator PUD-a, mobilni 
pedagog).
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“Se vidimo jutri?”

 → V pogovoru s slepim nehote rečemo: »Poglej tole …« In potem ne vemo, kako bi 
se rešili iz nerodnega položaja. Včasih se kdo ustavi kar sredi besede. – Vendar ni 
razlogov za to.

 → Tudi v komunikaciji s slepim brez zadrege uporabljajte izraze: videti, poglej, ali si 
videl, kmalu se spet vidimo itd. 

 → V pogovoru lahko uporabite besede slep, slepota, ni pa primerno, da postavljate 
vprašanja kot: Si popolnoma slep?, Ali čisto nič ne vidiš?, Ali ni to grozno?

Opisovanje stvari

 → Ko ste s slepim v istem delovnem prostoru, vam ni treba nenehno govoriti – to je 
lahko zelo utrudljivo in moteče.

 → Del seznanjanja z delovnim prostorom je tudi natančen opis prostora. Tudi v prime-
ru težje slabovidnosti dajte dijaku možnost, da prostor natančno razišče.

 → Opozorite slepega oz. slabovidnega dijaka na spremembe v prostoru, še posebej 
na morebitna dela (hodniki, stopnišča).

 → Ob prvi uporabi toaletnih prostorov pospremite slepega dijaka in mu prostor opi-
šite – pokažite, kje je umivalnik, milo itd. 

Tukaj, tam …

 → “Tamle je tvoja miza.” – je podatek brez vrednosti za slepega.

 → Recimo raje: “Dva koraka pred vami je miza, stol je na levi strani.”
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Red

 → Dajte vsako stvar nazaj, od koder ste jo vzeli – to je eno temeljnih pravil sobivanja 
s slepimi oz. slabovidnimi.

 → Ne pospravljajte namesto njih.

 → V prostoru, kjer se gibljejo tudi slepi oz. slabovidni, naj bo red – ne puščajmo košev 
za smeti, škatel, stolov in drugih predmetov, kjer jih ne pričakujejo.

 → že odprta vrata omare so lahko nevarna.

 → Ne postavljajmo slepemu na mizo stvari, če ga na to ne opozorimo: “Kava je na 
levi strani poleg tipkovnice.”

Nudenje pomoči

 → Ne vsiljujte svoje pomoči.

 → Preden kaj storite, vprašajte, ali slep oz. slaboviden dijak to pomoč sploh želi.

Viri in literatura

 → Spletno mesto Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Dostopno 
prek: http://www.mss.gov.si (2. 3. 2012)

 → Murn, Tatjana: Kaj piše na tabli? Ne vidim prebrati: priročnik za načrtovanje in 
izvajanje pouka s slepim ali slabovidnim učencem, CSS, Škofja Loka, 2002.

 → Van Dyck, Herman: Ne tako, ampak tako: knjižica nasvetov za prijaznejše druženje 
s slepimi, SLS, Ljubljana, 1992.

 → Theofaan: Prilagoditve v hiši (stanovanju) za slabovidne osebe, CSS, Škofja Loka, 
2002.

 → Theofaan: Nekaj nasvetov za stike s lepimi in slabovidnimi osebami, CSS, Škofja 
Loka, 2002.Optic: Optimising the inclusive classroom = prilagoditve okolja slepim 
in slabovidnim učencem, Ljubljana, projekt OPTIC, 2010.
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 3.3  gibalno ovirani

Ko govorimo o gibalni oviranosti, mislimo zlasti na ortopedske, živčno-mišične, kardiovasku-
larne in pulmonarne težave ali probleme. To preprosto pomeni, da morajo gibalno ovirani 
ljudje uporabljati pripomočke, kot so invalidski vozički, hodulje, proteze idr., da postanejo 
bolj mobilni. Vzroki za gibalno oviranost so bodisi prirojeni bodisi pridobljeni: možganske 
poškodbe, mišična distrofija, cerebralna paraliza, poškodbe hrbtenjače itd.     

Težave, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani dijaki, so različne, v glavnem pa jih lahko 
razvrstimo v nekaj kategorij:

1. težave pri dostopu do stavb, prostorov in infrastrukture;

2. zmanjšana zmožnost za koordiniranje telesnih gibov in telesno delovanje;

3. prizadete komunikacijske zmožnosti;

4. krajša življenjska doba.

Kako se vesti do gibalno oviranega človeka? Vprašanje ni nepomembno.

 → Če oseba uporablja invalidski voziček, je treba poskrbeti za vzpostavljanje očesnega 
stika, zato naj druga oseba sede ali se ji kako drugače približa, da bo očesni stik 
lažji in tak, kot je pri ljudeh običajen.

 → Invalidski voziček je del osebnega prostora osebe, ki ga uporablja, zato ni dobro, 
če se druga oseba avtomatično dotakne vozička, se nasloni nanj ali ga uporabi kot 
lasten pripomoček. Vse to lahko predstavlja vdor v intimni prostor druge osebe.

 → Ljudje, ki uporabljajo invalidske vozičke, pravijo, da gredo ali da bodo šli peš ne-
kam. Nobene potrebe ni, da smo pretirano občutljivi na rabo takih besed, zato 
lahko mirno rečemo, da bo oseba nekam šla.

 → Ko je očitno, da gibalno ovirana oseba potrebuje pomoč, jo vprašajte, ali jo res 
potrebuje. Neprimerno je ponujati pomoč nekomu, ki zanjo ni prosil. Večina ljudi 
bo poprosila za pomoč, ko jo bo potrebovala. In če naše pomoči ne potrebuje, se 
ne obremenjujmo.

 → Gibalno ovirana oseba določenih gibov preprosto ne zmore, zato je najbolj pri-
merno sprejeti dejstvo, da je res tako. Neprimerno je vzbujati vtis, da oseba ni 
hendikepirana ali da je hendikep manjši, kot je v resnici.

 → Gibalno ovirana oseba uporablja pripomočke za gibanje, ko se ji to zdi potrebno in 
smiselno. Nikakor ne moremo sklepati, da je oseba nekako spojena s pripomočkom 
in da ga vselej nujno potrebuje.
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 → Oseba, ki težko ali nerazločno govori, je gotovo zainteresirana, da jo razumemo, 
zato je prav, da jo prosimo, naj ponovi stavek, če ga nismo razumeli. 

Na podlagi opaženega ne moremo sklepati, kaj oseba zmore in česa ne zmore na delovnem 
mestu. Potreben je poglobljen in odkrit pogovor z njo, da odkrijemo njene sposobnosti 
in zmožnosti. Zlasti pa ne moremo sklepati, da je telesni hendikep kakor koli povezan z 
morebitnim duševnim. 

Na delovnem mestu bodo verjetno potrebne posebne prilagoditve, ki so podrobno opisane 
v poglavju o razumnih prilagoditvah.

Vsaka gibalno ovirana oseba je neponovljiva, enkratna osebnost, zato ni prav, da uporablja-
mo stereotipne posplošitve ali celo zagovarjamo predsodke. Na delovnem mestu je zato 
najprej potreben temeljit pogovor z osebo, da pozneje ne bo nastalo preveč nesporazumov.

Pristop do osebe mora biti tak, kakršen bi moral biti do vsakega človeka, saj je vsakdo 
nekoliko drugačen; torej ni potreben noben poseben pristop. Spoštovanje dostojanstva 
drugega človeka je povsem dovolj. 

Predstavljanje gibalne oviranosti je zaradi zapisanega težavno in kompleksno opravilo, ki 
ne zajema samo opisa lastnosti, značilnosti, sposobnosti in zmožnosti ljudi, ki so gibalno 
ovirani. 

Morda je najboljši pristop k razumevanju telesne oviranosti povsem drugačen. Potreben je 
zlasti zato, ker ljudje pogosto vidijo in doživljajo druge ljudi, ki so na primer gibalno ovirani, 
kot drugačne in celo kot manjvredne. 

Ne smemo biti naivni, kajti gibalna oviranost je le del zgodbe, ki jo lahko povemo o 
človekovi identiteti. Zanjo je pomembna tudi telesna shema in to, kar imenujemo podoba 
telesa (body image). Pri tem nikakor ne gre za objektivne podatke o fizični ali telesni 
oziroma gibalni oviranosti, temveč za doživljanje lastne identitete in razumevanje, kako nas 
doživljajo drugi ljudje. Zlasti negativne izkušnje lahko močno vplivajo na samospoštovanje 
in samozavest. 

Ko torej govorimo o gibalni oviranosti, ne mislimo samo na fizične ovire, ki jih mora nekdo 
premagovati, temveč zlasti na to, kako družbeno okolje, v katerem ljudje visoko cenijo 
telesno zdravje, lepoto in privlačnost, moč in telesne spretnosti, vpliva na ljudi, ki so gibalno 
ovirani.

Temeljna izkušnja, ki lahko pomembno zaznamuje življenje gibalno oviranega človeka, je 
povezana ravno s splošnimi domnevami, kakšen naj bi bil človek v družbenem polju, da 
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bi postal uspešen. V takem okolju se lahko gibalno oviran človek doživlja, kot da ni pravi 
človek, kot da mu še nekaj manjka, da bi postal tak. 

Zelo hitro se zato lahko zgodi, da dobijo gibalno ovirani ljudje občutek, da so neželeni, 
nezanimivi, neprivlačni in celo aseksualni.

Pomembno je vedeti, da prizadeto samospoštovanje boli bolj kakor telesna oviranost. Lju-
dje, ki doživljajo diskriminiranje na lastni koži, pa niso samo žrtve okolja. Navadno se močno 
trudijo, da bi presekali začarani krog, ki ga tvorita zaznavanje drugih ljudi in zaznavanje 
lastne telesne podobe. Podobno se vsak človek trudi, da bi ga drugi ljudje spoštovali in 
cenili. Ko govorimo o gibalno oviranih ljudeh, ni nič drugače. 

Kaj je torej najbolj pomembno, ko sprejmemo gibalno oviranega dijaka na delovno mesto? 
Najbolj pomembno je pogovarjati se z njim in skušati dobiti grob vtis o tem, kar strokovno 
imenujemo sprejemanje svojega telesa. Potem je vse laže, kajti iz doslej zapisanega zlahka 
sklepamo, da gibalno ovirani ljudje zares niso nič drugačni kot vsi drugi ljudje.

Sprejemanje in spoštovanje ljudi je namreč odnos, ki se ne razvije iz ugotovljenih objektivnih 
opisov telesne prizadetosti ali oviranosti drugega človeka. Noben človek ni identičen s takim 
opisom, ampak ga daleč presega. 

Namesto naštevanja objektivnih podatkov si je zato bolje zastaviti tri sklope vprašanj in 
nanje odgovoriti.

Prvi sklop vprašanj. Kakšen je na splošno odnos ljudi do invalidov v naši družbi? Katere 
ovire mora premagovati nekdo, ki je telesno ali gibalno oviran? Ali se tega sploh zavedamo? 
Kaj vse mora narediti gibalno oviran človek, da sploh živi vsakdanje življenje, ki se nam zdi 
samoumevno?

Drugi sklop vprašanj. Kako lahko pripomoremo k spreminjanju ozkih zamisli o tem, kar je 
domnevno normalno ali privlačno/zdravo telo? Kaj je še treba spremeniti, da bi se ljudje 
počutili sprejete in spoštovane?

Tretji sklop vprašanj. V kakšno okolje vstopajo dijaki s posebnimi potrebami? Jih je sposobno 
in zmožno sprejeti? Jim je naklonjeno?

Vidimo, da ne smemo prehitro verjeti, da je dovolj, če poznamo diagnoze dijakov s po-
sebnimi potrebami, saj je mnogo pomembnejše, če so odnosi v okolju, v katerega prihaja, 
produktivni in odprti.
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To je pomembno zlasti zato, ker so najbolj pomembne informacije o naravi posebnih potreb, 
ki jih imajo dijaki, intimne in zelo osebne, zato jih ni mogoče prebrati v nobenem učbeniku 
ali priročniku. Do njih pridemo šele s pomočjo medsebojnega zaupanja. Nekateri najbolj 
pogosti zadržki za posredovanje informacij o naravi posebnih potreb drugim ljudem so 
našteti spodaj.

 → Predhodne izkušnje z diskriminatornim vedenjem. 

 → Omejeno razumevanje lastnih pravic in dolžnosti. 

 → Skrb, da drugi ljudje ne bodo dovolj upoštevali informacij.

 → Prepričanje, da osebi ne more uspeti na delovnem mestu. 

 → Strah pred nadzorovanjem in podrobnim spremljanjem na delovnem mestu.

 → Možnost izključevanja in izoliranja v delovnem okolju. 

 → Strah pred socialnim zavračanjem. 

 → Strah, da oseba ne bo sprejeta na delovno mesto. 

 → Možnost odrekanja določenih pravic.  

 → Izguba zasebnosti. 

 → Strah, da bodo zaupane informacije sprožile nadaljnje spraševanje oziroma rado-
vednost.  

 → Skrb, da bodo informacije sprožile nepotrebno radovednost pri drugih ljudeh.

Od dijakov bomo dobili vse potrebne informacije o njihovih posebnih potrebah, če se bomo 
držali naslednjih navodil.

 → Dijaku razložite, zakaj potrebujete določene informacije o njegovih posebnih po-
trebah. 

 → Natančno razložite, kdo bo imel na voljo pridobljene informacije in za kaj jih bo 
uporabljal. 

 → Shranite informacije na varno. 

 → Informacije uporabljajte izključno za namene, ki jih pozna tudi dijak. 

 → Informacije posredujte drugim ljudem le, če to izrecno dovoljuje zakon, ko se dijak 
strinja s posredovanjem in ko je posredovanje v njegovo korist. 

 → Dijaku posredujte povratno informacijo, da bo vedel, kdo uporablja informacije o 
njem in v kakšne namene. 
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4 RAZUMEVANJE PRILAGODITEV NA  
 DELOVNEM MESTU 

 
 
 
 
 

4.1 razumne prilagoditve – temeljna načela 

Podrobnosti so seveda predmet posebnega razmisleka, na tem kraju se lotevam splošnih 
načel oziroma standardov, povezanih z razumnimi prilagoditvami, ki jih potrebujejo dijaki s 
posebnimi potrebami. Splošna načela so: 

1. prilagoditve morajo biti elastične oziroma fleksibilne;

2. prilagoditve morajo biti zapisane v preprostem jeziku, razumljivem vsakomur;

3. prilagoditve morajo biti načrtovane tako, da delavcem s posebnimi potrebami po-
večujejo možnosti za zaposlitev;

4. prilagoditve morajo ustrezati standardom, kot so opredeljeni v Agendi 22. 

Delodajalec je dolžan poskrbeti za razumne prilagoditve. Zakaj ima tako dolžnost?

Najprej zato, ker mora vsem delavcem zagotoviti enake možnosti za uspešno delo, potem 
pa tudi zato, ker mora zagotoviti delavcem vse pogoje, ki jih potrebujejo za produktivno 
delo. Nekaj primerov:

Spremeni razpored delovnih ur: da lahko oseba z diabetesom poskrbi med delovnim časom 
za redno prehranjevanje.

Modificira delovne naloge: da na primer slepa oseba napiše poročila na svoj način, ki ga 
obvlada.



57

Razdeli naloge med zaposlene: da na primer gluha oseba poprosi sodelavca, da telefonira 
namesto nje.

Nabavi posebne telefone za delavce, ki slabo vidijo ali imajo težave z motoriko.

Delodajalec mora poskrbeti za razumne prilagoditve tudi zato, da lahko delavci s posebnimi 
potrebami uživajo vse prednosti zaposlitve. 

 → Dostop do delavnega mesta: odstrani vse ovire, ki onemogočajo dostop ljudem, ki 
so na primer gibalno ovirani, slabovidni ali slepi ipd.

 → Uredi posebne prostore za počitek, odmor, nego ali usposabljanje. 

 → Uredi delovno mesto in prilagodi delovne površine. 

 → Zamenja majhna stikala in druge majhne predmete z večjimi, da jih oseba laže 
zgrabi in z njimi manipulira. 

 → Namesti znake, simbole in opozorilne table za lažjo orientacijo v prostoru. 

 → Poskrbi za dodatna parkirna mesta in dostop do stavbe za vse, ki so gibalno ovirani 
ali imajo kake druge posebne potrebe. 

Delodajalci nimajo dolžnosti poskrbeti za posebne potrebe delavcev, če to predstavlja ne-
razumno velik strošek. Izkušnje kažejo, da so navadno stroški, povezani z razumnim prila-
gajanjem delovnih okolij, zelo majhni (manj kot 1000 €), le polovica je takih, ko so stroški 
večji od 1000 €. 

Očitno je, da mora delodajalec sam ugotoviti, kdaj so prilagoditve razumne in kdaj ne. Kako 
to naredi?

Včasih je za vpogled v razumne prilagoditve potreben zdrav razum. Pomaga tudi pogovor 
z osebo, ki ima posebne potrebe, v težjih primerih je potrebna supervizija, včasih celo 
mediacija.

Tabela 8: Kako do vpogleda v potrebne razumne prilagoditve

Zdravi razum

razumne prilagoditve

Pogovor z osebo s posebnimi potrebami

Supervizija

Mediacijski proces
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Pri uvajanju razumnih prilagoditev se je dobro in koristno držati nekaterih dodatnih prever-
jenih in učinkovitih načel.

 → Razumne prilagoditve naj bodo take, da ne bodo stigmatizirale delavcev.

 → Delodajalec mora znati prepoznati delavčeve potenciale in njegove zmožnosti, s 
katerimi lahko prispeva k uspešnosti podjetja, poleg tega mora biti tudi voljan 
reševati probleme, ki lahko nastanejo. 

 → Oseba s posebnimi potrebami mora biti vključena v vse procese odločanja o uvaja-
nju razumnih prilagoditev; te je treba tudi sproti razvijati in posodabljati. 

 → Vse razumne prilagoditve morajo biti prostovoljne. 

 → Delodajalec mora skrbeti za delovno okolje, da bodo vsi ljudje v njem sprejemali 
razumne prilagoditve in spoštovali zasebnost oseb s posebnimi potrebami.

4.1.1 Proces uvajanja razumnih prilagoditev – primeri 

Scenarij: oseba, ki uporablja invalidski voziček, se mora odpraviti v višji prostor, kamor 
vodijo tri stopnice. 

Koraki: analiziraj položaj in ugotovi, ali mora oseba res to narediti (ali lahko namesto nje 
nalogo opravi kdo drug).

Prilagajanje 

a Pogovori se z osebo s posebnimi potrebami in: 

1. ugotovi natančne omejitve, ki osebi preprečujejo, da opravi svojo nalogo;

2. prepričaj se, kako bi oviro lahko odstranili z razumno prilagoditvijo; 

3. sprejmi priporočila osebe s posebnimi potrebami, saj morda sama najbolje ve, kako 
premagati ovire. 

B v pogovoru z vodilnimi delavci:  

1. določi potencialne prilagoditve; 

2. naredi študijo o ekonomski upravičenosti; 

3. oceni, kako bodo prilagoditve vplivale na delovno učinkovitost delavca. 
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c Premisli predloge, ki jih ponuja sama oseba s posebnimi potrebami:  

1. izberi prilagoditve in uveljavi najbolj učinkovite; 

2. nadzoruj izvajanje prilagoditev in vpliv na delovno učinkovitost. 

možne razumne prilagoditve

1. Primeren dostop do obstoječih prostorov in naprav.

2. Nakup nove in prilagojene opreme. 

3. Modificiranje obstoječih naprav in opreme.

4. Prestrukturiranje delovnega mesta. 

5. Spreminjanje zaporedja delovnih nalog. 

6. Prezaposlitev osebe s posebnimi potrebami na izpraznjeno delovno mesto. 

7. Uvajanje novih materialov in načinov usposabljanja. 

8. Spreminjanje politike podjetja. 

9. Zaposlitev pomočnika, spremljevalca ali asistenta. 

10. Dovoljenje, da sme biti delavec odsoten z dela zaradi zdravljenja ali rehabilitacije.

11. Zagotavljanje prilagojenega prevoza delavca na delovno mesto, če imajo tako mo-
žnost tudi drugi delavci. 

12. Dodatna parkirna mesta. 

13. Osebna asistenca.
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V spodnji tabeli so našteti nekateri primeri razumnega prilaganja na delovnih mestih

Tabela 9:  Primeri razumnih prilagoditev

Posebne potrebe Dostop Možne rešitve

Slepi in slabovidni

Poti
Zasloni, displeji, zapisi 
Nadzor, zapisana navodila
Dvigala in stikala v njih
Zapiski, poročila, pisni izdelki

Prilagojeni računalniki, 
kalkulatorji, komunikatorji
Braille
Ustno odgovarjanje in poročanje, 
komuniciranje
Sporočanje s pomočjo 
avdionaprav
Urejeni prehodi, hodniki
Povečevanje gradiv

gluhi in naglušni

Informacije, podane z/s:
1. telefoni; 
2. napravami za opozarjanje 
(alarmi, radio ipd.)
3. napravami, ki povzročajo hrup.

Naprave, ki okrepijo zvok
Namestitev naprav, ki jih 
uporabljajo gluhi in naglušni 
ljudje   
Pisno podajanje informacij
Elektronska pošta
Odčitavanje z ust
Vizualni znaki, kretnje

težave, ki so psihološke narave

Oseba težko razume: 
1. simbole in znake; 
2. nadzor;
3. navodila; 
4. usmeritve.

Pomoč asistenta

gibalno ovirane osebe

Oseba težko: 
1. manipulira z rokami;
2. sama poskrbi za osebno 
higieno; 
3. uporablja naprave in 
pripomočke; 
4. potuje sama.

Delovno mesto, ki je zlahka 
dostopno
Prilagojeni pripomočki, naprave, 
prostori
Nova oprema, dodatni pripomočki
Strukturne spremembe na 
delovnih mestih, klančine, dvigala
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 4.2  Prilagoditve za gluhe in naglušne

Izguba sluha vpliva na različna področja življenja mladostnika, predvsem pa na sporazumeva-
nje, socializacijo in izobraževanje. V populaciji naglušnih in gluhih se lahko pojavljajo velike 
individualne razlike. Na govorno-jezikovne in komunikacijske veščine pomembno vplivajo 
vrsta in stopnja izgube sluha, čas nastanka, ustrezna in zgodnja vključitev v rehabilitacijo, 
kognitivne, osebnostne in druge lastnosti. 

Na slušno in govorno-jezikovno funkcioniranje otrok pomembno vpliva vstavitev polževega 
vsadka. Ob pravočasni in ustrezni rehabilitaciji se razvijajo področja poslušanja, govora, 
jezika in sposobnost uporabe jezikovnih veščin v vsakdanjih življenjskih situacijah. Gluhi s 
polževim vsadkom funkcionirajo kot naglušne osebe.

Funkcioniranje gluhih in naglušnih oseb se precej razlikuje. Naglušne osebe se po navadi 
sporazumevajo govorno in tudi informacije iz okolja pridobivajo po slušni poti s pomočjo 
individualnega slušnega aparata. 

Gluhi posamezniki pa so vezani predvsem na odgledovanje z ustnic, informacije iz okolja 
dobivajo izključno po vidni poti. Kljub temu da se nekatere gluhe osebe sporazumevajo 
govorno, pa same govora okolice ne slišijo in tako jim glasnejši govor sogovornika ne olajša 
razumevanja.

Gluho-slepi imajo hudo obliko kombinirane okvare vida in sluha, kar vodi do težav pri komu-
nikaciji, dostopu do informacij in gibanju. Huda okvara vida in sluha je prisotna od rojstva 
dalje ali od zgodnjega otroštva ali se je pojavila v odraslosti.  Okvara vida in sluha je lahko 
v različnih možnih kombinacijah in intenzivnostih ter vpliva na vsakodnevno življenje, tako 
da po navadi v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo spremljevalca,

Z gluhoto in naglušnostjo je povezano precej zmot in napačnih predstav. Gluhota ali naglu-
šnost je nevidna motnja, ki jo ljudje na prvi pogled ne opazijo. Pride pa do izraza takrat, ko 
stopimo v stik z gluhim človekom. 

Dijaki z izgubo sluha se lahko izobražujejo v rednih srednjih šolah ali v edini šoli s prila-
gojenim izobraževalnim programom za gluhe in naglušne v Sloveniji, v Zavodu za gluhe in 
naglušne Ljubljana. V srednji šoli si dijaki lahko izberejo poklic v naslednjih izobraževalnih 
programih: računalništvo, lesarstvo, kovinarstvo, tekstilstvo, grafika ter medijski in grafični 
tehnik. 
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4.2.1 Predstavimo le o najpogostejše napačne predstave o gluhoti in  
 naglušnosti:

Saj se samo dela, da je gluh … sliši tisto, kar hoče …

Gluha oseba se v slišečem svetu sporazumeva s pomočjo odgledovanja z ustnic sogovornika. 
Tiste gluhe osebe, ki imajo slušne ostanke in nosijo slušni aparat, pa se sporazumevajo tudi 
prek sluha. Ker je poslušanje prek slušnega aparata nezanesljivo in kakovosti zvoka ne mo-
remo primerjati s poslušanjem slišečih, lahko pride do napačnega razumevanja povedanega. 
Pri vsakodnevnem pogovoru, ko uporabljamo preprostejše besedišče, ima gluhi manj težav 
z razumevanjem kot takrat, ko se pogovarjamo o strokovni tematiki, saj je v besedišču več 
besed, s katerimi ima gluhi manj izkušenj in so zanj neznane.

Ne sodimo vseh gluhih po posamezniku, ki ga poznamo.

Gluhi in naglušni se med seboj razlikujejo in nas večkrat opozarjajo naj ne sodimo vse 
populacije gluhih po izkušnjah, ki smo jih imeli z gluhim posameznikom. V stiku z gluhimi 
bomo ugotovili, da se med seboj zelo razlikujejo. Njihovo funkcioniranje je odvisno od 
posameznikovih osebnostnih značilnostih, socialnega in čustvenega razvoja, stopnje in časa 
nastanka izgube sluha, družine in osebnih izkušenj v njegovem življenju. Zelo pomemben 
je način komunikacije. Tisti, ki so učinkoviti pri govorni komunikaciji, imajo manj problemov 
pri sporazumevanju v slišečem svetu. Osebe, ki se sporazumevajo s slovenskim znakovnim 
jezikom, se odlično znajdejo v Gluhi skupnosti, pri sporazumevanju s slišečimi pa velikokrat 
potrebujejo navzočnost tolmača, ki je most med svetom gluhih in med slišečimi ter poskrbi, 
da do sogovornikov pridejo prave informacije.

Če se gluhi potrudi, lahko razume govor sogovornika.

Gluhi se s sogovornikom, ki ne obvlada slovenskega znakovnega jezika, sporazumeva s 
pomočjo odgledovanja z ustnic. Odgledovanje je nezanesljivo, saj so nekateri glasovi na 
ustnicah slabo vidni, nekateri pa sploh niso vidni. Besede, ki je za gluhega nova in je ne 
pozna, ne more odgledati. Po podatkih iz literature gluhi lahko odgleda 30 do 60 % po-
vedanega. Odgledovanje z ustnic je spretnost, ki je prirojena. Gluhi se odgledovanja učijo, 
toda nekateri so v tej spretnosti odlični, drugi pa bistveno slabši.

Treba je spoštovati tudi nekaj pravil pri sporazumevanju z gluhimi: sogovornik naj bo v 
njegovem vidnem polju; primerno osvetljen, svetloba naj gluhemu ne pada v oči; artikulacija 
naj bo jasna, vendar z njo ne pretiravati; uporabljaj kratka in jasna sporočila, stavke; če te 
gluhi ne razume, uporabi druge, preprostejše, razumljivejše pojme, besede …
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S slušnim aparatom gluhi slišijo.

Popolnoma gluhim slušni aparat ne pomaga pri razumevanju govora. S pomočjo aparata 
lahko zaznajo samo prisotnost ali odsotnost zvoka. Veliko gluhih oseb slušnega aparata 
sploh ne nosi, ker jim minimalno pomaga pri govornem razumevanju.

Naglušnim osebam slušni aparat zelo pomaga pri razumevanju govora, zato ga tudi redno 
nosijo, vendar ima poslušanje s slušnim aparatom tudi omejitve, ki jih moramo upoštevati. 
Veliko naglušnih oseb kombinira poslušanje s pomočjo slušnega aparata z odgledovanjem 
z ustnic. Problem lahko nastane ob večjem ropotu in uporabi slušnega aparata. V takem 
položaju je treba upoštevati navodila za varovanje sluha.

Če govoriš glasneje, te gluhi laže razume.

Glasnost govora ne vpliva na boljše razumevanje pri gluhih. Vpitje oziroma glasno govorje-
nje lahko celo poslabša odgledovanje z ustnic. Učinkoviteje je, če izgovarjamo posamezne 
stavke bolj jasno in razločno in uporabljamo krajše stavke, z enostavnejšimi in bolj pogosto 
uporabljenimi besedami in besednimi zvezami.  

Gluhi se sporazumevajo s slovenskim znakovnim jezikom.

S slovenskim znakovnim jezikom se sporazumevajo tisti gluhi, ki so rojeni v gluhi družini in 
jim je to prvi in materni jezik, in tisti, ki so se šolali v šolah za gluhe. 

Gluhi otroci, ki se rodijo slišečim staršem in se ne izobražujejo v šolah za gluhe, se po navadi 
sporazumevajo govorno. Nekateri se pozneje, na primer v času študija, odločijo, da se bodo 
naučili slovenskega znakovnega jezika in si poiskali prijatelje tudi med gluhimi vrstniki.

Gluhi, ki se sporazumevajo s slovenskim znakovnim jezikom, se štejejo za jezikovno manj-
šino in člane Gluhe skupnosti. želijo, da bi imeli enake pravice kot madžarska in italijanska 
narodnostna manjšina.

V svetu obstaja toliko znakovnih jezikov, kot je govorjenih jezikov. Nekateri zmotno mislijo, 
da se vsi gluhi na svetu sporazumevajo v enem, vsem razumljivem znakovnem jeziku. Res pa 
je, da so naravne kretnje po vsem svetu enake, in ker je naravna kretnja tudi del znakovnega 
jezika, je komunikacija med gluhimi po svetu malo lažja in učinkovitejša kot med slišečimi.

V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana je ena izmed prilagoditev šolanja tudi ta, da spo-
razumevanje z gluhimi dijaki poteka v slovenskem znakovnem jeziku, tako v vsakodnevnih 
situacijah kot pri vzgojno-izobraževalnem delu. Strokovni delavci so kompetentni v uporabi 
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slovenskega znakovnega jezika. Pri novo zaposlenih učiteljih pa tolmač v slovenski znakovni 
jezik prevaja govorjeno besedo v gluhim razumljiv znakovni jezik. 

Gluhi dijaki se zavedajo svoje pravice do sporazumevanja v njim prilagojenem jeziku.

Gluhi, ki imajo vstavljen polžev vsadek, normalno slišijo.

Polžev vsadek vstavijo gluhemu otroku. Od nastanka gluhote do operacije mora preteči čim 
krajši čas. Gluhi otroci so po navadi operirani okoli prvega leta starosti.

Otrok, ki so mu operativno vstavili polžev vsadek, funkcionira kot naglušna oseba. Polžev 
vsadek je operativno vstavljen slušni pripomoček. Če ga gluha oseba odloži, po slušni poti 
ne more več sprejemati slušnih dražljajev. Otroci s polževim vsadkom so opredeljeni kot 
gluhe osebe.

Čas izgube sluha ni pomemben – gluhi je gluh.

Za razvoj govora in jezika je čas nastanka izgube sluha odločilnega pomena. Otrokom, ki 
so gluhi od rojstva, se govor in jezik ne razvijata po naravni poti, ničesar se ne naučijo 
spontano. V času šolanja imajo največ problemov, ki so povezani z nerazumevanjem besedil, 
imajo skromnejše besedni in jezikovni zaklad, kar vpliva na njihovo učno uspešnost in 
splošno poučenost.

Gluhi, ki so izgubili sluh pozneje v življenju, imajo probleme pri razumevanju sogovornika, 
imajo pa zgrajen jezikovno in pojmovno besedišče in posledično manj težav pri razumevanju 
besedil, knjig.

Gluhi nimajo problemov z govornimi organi. Mnogi gluhi razumljivo govorijo, kar lahko 
zavede sogovornika, ki misli, da človek, ki dobro govori, tudi z lahkoto sprejema govor.

Z govornimi organi gluhih je vse v redu. Kljub temu se njihov govor razlikuje od govora 
polnočutnih ljudi. Drugačni so melodija, tempo, višina govora itd. Zakaj? Ko se gluhi uči 
govora, svojega govora ne sliši in zato ga tudi ne more popravljati. Mnogi gluhi vložijo 
veliko truda in časa v učenje govora, kljub temu pa je njihov govor še vedno slabo razumljiv 
za druge ljudi. Gluhi od rojstva imajo več težav pri učenju govora. Gluhi, ki so izgubili sluh 
pozneje v življenju, pa imajo lahko dobro razumljiv govor, kar pa ne pomeni, da nimajo težav 
pri razumevanju sogovornika. Odgledovanje z ustnic je nezanesljivo in naporno ne glede na 
to, kdaj je nastopila izguba sluha.
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Gluhi otroci gluhih staršev se od rojstva dalje sporazumevajo v slovenskem znakovnem 
jeziku, kar ugodno vpliva na razvoj besedišča.

Približno 10 % gluhih otrok se rodi v družini, kjer so starši gluhi. Ti otroci od rojstva dalje 
opazujejo in se učijo od staršev, ki se sporazumevajo z znakovnim jezikom. Tem otrokom je 
znakovni jezik materni jezik. Tako sem jim gradi tudi pojmovno besedišče. Pomembno je, da 
se starši lahko s svojim otrokom sporazumevajo vizualno, kar je za njih najbolj učinkovito. 
Tako zadostijo vse potrebe svojih otrok.

Znakovni jezik od rojstva dalje ugodno vpliva tudi na učenje slovenskega jezika. Ti otroci 
se slovenskega jezika učijo kot drugega jezika, podobno kot otroci v dvojezičnih družinah.

4.2.2 V komunikaciji z gluhim se držimo naslednjih načel:

 → Ne sprašujmo ga, ali nas razume, saj nam bo vedno odgovoril pritrdilno. Postavi-
mo mu tako vprašanje, da nanj ne bo mogel odgovoriti z “da” ali “ne”, temveč s 
celotnim stavkom.

 → Govorimo jasno in razločno – ne vpijmo, ne govorimo pretirano počasi, ne s svinčni-
kom v ustih, ne žvečimo. Gluhi dijak se mora navaditi na nas, na naš način govora, 
zgubiti mora strah pred tem, da ne bo razumljen, ko bo govoril. 

 → Če gluhi dijak ne razume našega vprašanja, ga ponovimo, s tem da uporabimo 
preproste, pogosto uporabljane besede, ključne besede lahko tudi zapišemo. Ne 
uporabljajmo sošolcev, da nam bodo tolmači, potrudimo se sami – v začetku nam 
bo sicer res vzelo nekaj več časa, bo pa to dobra naložba za nadaljnje delo. 

 → Gluhi dijak je zelo pozoren na govorico telesa, na neverbalno komunikacijo, zato ga 
ne begajmo s tem, da rečemo, da ga razumemo, če ga v resnici ne razumemo, saj 
mu naša govorica telesa sporoča drugačne informacije.

 → Skromnejše besedišče je posledica gluhote – izhajajmo iz spoznanja, da je za gluhe-
ga slovenski jezik tak kot za nas tuji jezik. Gluhi se je sposoben zelo dobro naučiti 
slovnice, teže pa to znanje uporabi v praksi.

 → Gluhi mora v sledenje in spremljanje komunikacije vložiti dodatno energijo, zato se 
tudi hitreje utrudi. Načrtujte občasne kratke odmore.

 → Ne menjajte pogosto tem pogovora oz. napovejte spremembo teme.

 → Odstranite dodatne izvore zvoka.

 → Razdalja od sogovornika do gluhega dijaka naj ne bo prevelika.
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 → Na kratko ponovite ali povzemite, kaj povedo osebe, ki niso v njegovem vidnem 
polju.

 → Pogovarjajte se z gluhim, ne prek tretje osebe.

 → Skupinski pogovori so za gluhega manj primerni, saj ne more odgledovati več oseb 
sočasno.

 → Pomembne stvari naj bodo tudi na kratko zapisane v obliki povzetkov.

 → Dve osebi z zelo podobno izgubo sluha lahko funkcionirata zelo različno – vsak 
posameznik je enkratna osebnost, izogibajmo se primerjavam.

Odgledovanje z ustnic sogovornika

Gluhi in naglušni so zelo vezani na odgledovanje z ustnic sogovornika, zato bodimo pozorni, 
da smo v vidnem polju gluhih oseb in da smo obrnjeni proti njim. Moramo se zavedati, da 
je odgledovanje z ustnic naporno, zato gluha oseba potrebuje več krajših odmorov.

Pravica do uporabe slovenskega znakovnega jezika

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika – ZUSZJ (Ur. l. RS, št. 96/2002) določa 
pravico gluhi osebi do uporabe slovenskega znakovnega jezika in pravico gluhih oseb do 
informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača 
za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje 
ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, 
kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma naravno sredstvo za sporazu-
mevanje gluhih oseb.

Odrasle gluhe osebe imajo pravico do 30 ur brezplačnih vavčerjev letno, ki jih porabijo za 
zasebne namene. Gluhi učenci in mladostniki, ki so še vključeni v vzgojno-izobraževalni 
proces, imajo pravico do 100 ur vavčerjev letno. Vavčerji se ne uporabljajo v procesu šolanja, 
temveč za zunajšolske in prostočasne dejavnosti.

Prilagoditve gluhega ali naglušnega dijaka na praktičnem usposabljanju z delom

Ali mora delodajalec zagotoviti tolmača za slovenski znakovni jezik?

 → Delodajalec mora gluhi osebi omogočiti, da ima pri vseh pomembnih dogodkih 
zagotovljenega tolmača. 
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 → Po navadi gluhemu dijaku uredi tolmača Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, ki je 
tudi plačnik storitve, kar predstavlja visok strošek. Lahko ga plača tudi gluhi dijak 
sam z vavčerji za zasebne namene.

Pripomočki, ki mu omogočajo in pomagajo pri učinkovitejšem sporazumevanju

 → Prenosni osebni računalnik – omogoča, da mu lahko pomembna sporočila posredu-
jemo tudi prek elektronske pošte.

 → Mobilni telefon z vgrajenim UMTS-om za videokomunikacijo – gluhi se ne morejo 
sporazumeti prek običajnega telefona. Lahko se sporazumevajo prek telefona, ki 
ima vgrajen UMTS za videokomunikacijo. S pomočjo tolmača se lahko sporazume-
vajo z gluho osebo. Učinkovita je tudi uporaba sporočil prek mobitela.

 → Ojačevalniki zvokov za telefone – primerni za naglušne dijake, ki imajo individualni 
slušni aparat in se sporazumevajo govorno. Treba je opozoriti, da je lahko pogovor 
slabše razumljen.

 → Indukcijska zanka – omogoča kakovostnejši zvok in je po navadi nameščena v večjih 
javnih prostorih (Cankarjev dom ipd.).

Razmislite o naslednjih vprašanjih:

 →  Katere omejitve za delo ima dijak z okvaro sluha?     
Razmislimo o omejitvah na delovnem mestu, ki so neposredno povezane s poslu-
šanjem, in jih poskušajmo prilagoditi, nadomestiti ali odstraniti, da bo lahko tudi 
gluhi ali naglušni dijak uspešen.      
Če je dijak naglušen in uporablja individualni slušni aparat, je treba posebno pozor-
nost nameniti tudi zaščiti preostalega sluha. 

 →  Kako te omejitve vplivajo na delo in učinkovitost?    
Cilj je, da dosežemo, da bo gluhi dijak ob primernih prilagoditvah lahko učinkovit 
in zadovoljen pri delu. Prilagoditve načrtujemo vnaprej, kar je odločilnega pomena 
za samopodobo, dijakovo učinkovitost in večji občutek lastne vrednosti. Izogibamo 
se situacij, da gluhega naprej postavimo v položaj, ki mu ne bo kos, šele nato pa 
začnemo razmišljati o prilagoditvah.

 → Katera področja del in nalog so z vidika omejitev za delo še posebej problematična? 
To so vsa dela, ki so povezana z akustičnimi signali. Če je le mogoče, se jih nado-
mesti z vidnimi signali, če ne, se je treba dogovoriti, kdo bo gluhega opozarjal na 
ta opozorila.         
S strokovnimi delavci, predvsem z organizatorji PUD-a iz Zavoda za gluhe in naglu-
šne Ljubljana, je treba pripraviti prilagoditve za konkretna delovna mesta. Posebno 
pozornost je treba posvetiti varstvu pri delu.
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 → Katere prilagoditve je možno uporabiti, da se problemi zmanjšajo ali odpravijo? 
Za gluhe dijake svetujemo, da imajo vsaj na začetku PUD-a možnost tolmačenja 
v slovenski znakovni jezik. V začetku načrtujemo več časa za pogovor, ogled de-
lovnega mesta, predstavitev dijaka zaposlenim, saj bo ob navzočnosti tolmača ko-
munikacija učinkovita. Sestajajte se v manjših skupinah, za okroglo mizo, da ima 
gluhi možnost odgledovanja z ustnic. Navodila in pomembna obvestila naj bodo na 
kratko zapisana.

 →  Ali smo se z gluhim dijakom predhodno posvetovali o možnih prilagoditvah? Ali 
smo jih vključili v proces?       
Gluhi ali naglušni dijak bo lahko sam predlagal, katere prilagoditve potrebuje in so 
zanj učinkovite. Povprašajte ga, katere prilagoditve ima v času šolanja, in jih sku-
šajte prilagoditi na delovno mesto. Še več stvari vam bo povedal pozneje, ko se bo 
počutil varno in bo sprejet, ko bo ustvarjen odnos zaupanja med delodajalcem in 
dijakom. K pripravi prilagoditev povabite tudi organizatorja PUD-a iz srednje šole 
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

 → Ali zaposleni potrebujejo osnovne informacije o gluhoti in naglušnosti?   
Če so zaposleni seznanjeni z osnovnimi informacijami o posledicah gluhote in na-
glušnosti ter o učinkovitem sporazumevanju z njimi, bo to gotovo ugodno vplivalo 
na klimo in socialne odnose. Gluhi ali naglušni dijak se bo laže in z manj strahu 
vključil v kolektiv. Poznavanje nekaj osnovnih kretenj znakovnega jezika pa bo glu-
hemu dalo dodaten občutek sprejetosti. 
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 4.3  nujne prilagoditve delovnega okolja za slepe  
        in slabovidne

4.3.1 Rasvetljava in kontrasti

Razsvetljava je lahko odločujočega pomena med razpoznavanjem ali nerazpoznavanjem črk 
in številk. Standardnega recepta za dobro razsvetljavo ni. Ljudje se razlikujemo tudi po 
načinu uporabe svojega vida. Nekatera spoznanja veljajo za vse, tudi za tiste, ki nimajo 
težav z vidom. Osebe z motnjami vida so pogosto posebno občutljive za slabo, pa tudi 
premočno svetlobo, medtem ko ljudje z dobrim vidom tega ne opazijo takoj, po daljšem 
delu ob napačni svetlobi pa jih začne boleti glava.

Te črke lahko preberemo, ker so natiskane na belem papirju. Če bi bile bele kot papir, jih 
ne bi mogli razločiti. Tudi če bi bile svetlo sive, bi jih brali s težavo. To zveni samo po sebi 
umevno, vendar želim povedati, da povečan kontrast izboljša razločnost črk.

Naše oči niso vedno enako občutljive za kontraste. Pri slabi svetlobi, na primer v oddaljenosti 
desetih metrov od ulične svetilke, oči slabo zaznavajo kontraste. Branje postane težavnejše. 
Občutljivost luči za kontraste je največja pri jakosti 2000–8000 luksov (luks je enota za 
jakost svetlobe). To je enako svetlobi oblačnega poletnega dne. Močnejša svetloba zaslepi.

Najprimernejša jakost

Primerna jakost svetlobe je odvisna od tega, za kaj svetlobo potrebujemo. Bolj ko je delo 
natančno, več svetlobe potrebujemo. Prav tako pa je jakost svetlobe odvisna tudi od posa-
meznika. Šestdesetletna oseba potrebuje desetkrat več svetlobe kot dvajsetletnik.

Osebe z motnjami vida potrebujejo različno jakost svetlobe. Nekomu zadošča normalna 
osvetlitev, drugemu je potrebno veliko več svetlobe, tretjemu pa je svetloba v napoto.

Nekateri torej bolje vidijo z manj svetlobe in so na močno osvetlitev zelo občutljivi. V 
takšnem primeru je zelo pomembno, da jih zaščitimo pred močno svetlobo. Najprimernejša 
jakost osvetlitve je tista, ki je prilagojena posamezniku. 

To je dodatna razsvetljava določene površine s pomočjo namiznih ali visečih svetilk.

Da bi ustvarili primerno razmerje v osvetlitvi, moramo dodatno razsvetljavo kombinirati z 
osnovno. Viseče luči morajo biti tako zasenčene, da neposrednega svetlobnega vira ni videti. 
Tako preprečimo zaslepitev.
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Premočna svetloba

Razsvetljava je lahko ustrezna, lahko pa tudi moteča. Prva osvetli tisto, kar želimo bolje 
videti, druga pa nas moti. Neprimerna osvetlitev (premočna ali prešibka) nam omejuje vid, 
povzroča utrujenost in vnetje oči. 

Neprimerno osvetlitev lahko razdelimo v štiri kategorije:

 → neposredna svetila,

 → zaslepljujoča svetila,

 → nepravilno razmeščena svetila,

 → svetila, ki oddajajo toploto.

Neposredna luč

To je svetloba razsvetljave, ki nam sije neposredno v oči, tudi če ne gledamo vanjo. Torej ne 
osvetljuje samo knjige, ki jo beremo, pač pa tudi oči. Tega mogoče ne opazimo takoj, šele 
po določenem času nas začne utrujati. Imamo občutek, kot da je svetlobe preveč. V resnici 
pa je preveč moteče svetlobe. Če si oči zaščitite z roko, vam bo takoj prijetneje.

Osebe, ki se jim oči počasi prilagajajo na svetlobo, so še posebej občutljive na neposredno 
svetlobo. Tudi z leti postanejo oči občutljivejše nanjo.

Zasenčenje

Neposredni svetlobi se lahko izognemo s primernim zasenčenjem svetlobnega telesa. To naj 
ne bo premočno in ne preveč belo. Najlaže ga dosežemo z odbojnimi rešetkami.

Odbojne rešetke so zelo primerne za zasenčenje. žarnico lahko zakrijemo s ščitnikom. Tako 
imenovane reflektorske žarnice ščitijo oko pred neposredno svetlobo. Svetlobo usmerjajo 
navzgor in ustvarjajo posredno svetlobo. Pri posredni svetlobi, doseženi s pomočjo belega 
stropa, je osvetljena površina resda videti velika, pa vendar veliko manj bleščeče bela. 
Reflektorske žarnice usmerjajo svetlobo. Te s strani ne širijo, tako da neposredna svetloba 
ne moti oči. Slaba stran teh žarnic je, da svetlobe ne porazdeljujejo enakomerno. Svetloba 
neposredno pod lučjo je dovolj močna, proti robovom pa šibkejša. 
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Zaslepljujoča svetloba

Neposredna svetloba je tudi zaslepljujoča vrsta svetlobe, prav tako kakor vsakršna bleščeča 
površina v vidnem polju. To je lahko svetlobo odbijajoče okno v bližini, bela površina mize. 
Ali pa bela pola papirja.

Treba se je izogibati belim površinam v oklici in poskrbeti, da nam se odbita svetloba ne 
blešči v oči. Pomembno je, da se slabovidni učenec lahko odmakne od okna in se tako 
izogne neposredni sončni svetlobi ali bleščanju.

Če svetilko postavimo pravilno ali bralno površino držimo poševno, se svetloba slabovidni 
osebi ne bo odbijala v oči. Da bi ugotovili, ali svetilka stoji na pravem mestu glede na knjigo, 
lahko knjigo zamenjamo z ogledalom. Če vas svetilka v ogledalu ne zaslepi, je postavljena 
v redu.

Nepravilna razporeditev razsvetljave

Če umaknemo oči s knjige, ki jo beremo, in je okoli nas precej temneje, nas to čez čas začne 
utrujati. Enako neprijeten občutek nastane, če ves večer gledamo televizijo v prostoru brez 
druge luči kot tiste, ki jo oddaja zaslon. Naše oko se mora vedno znova prilagajati različnim 
jakostim svetlobe. Pri nekaterih ljudeh je to prilagajanje upočasnjeno. Oko se prilagodi 
povprečni svetlobni jakosti slike. Svetlobna jakost slike pa je odvisna od barve (temna ali 
svetla) in od količine svetlobe v okolju. Razlika v svetlobni jakosti bližnje in daljne okolice 
ne sme biti prevelika. Ni nujno, da je okolje enako svetlo kot delovno mesto. To daje vsiljiv 
vtis in naredi prostor dolgočasen.

Poltemni koti in temna mesta so za nekatere slabovidne zelo neprijetni, ker na takšnih me-
stih preprosto nič več ne vidijo. V takšnih primerih je razen razsvetljave za ugodje in luči na 
delovnem mestu potrebna tudi nekakšna osnovna razsvetljava. Osnovna razsvetljava skrbi 
za enakomerno jakost svetlobe po celotnem prostoru ter omogoča osebam orientiranje in 
izogibanje oviram. Za prijetno ugodje na delovnih površinah pa poskrbi povečana osvetlitev.

Svetila, ki oddajajo toploto

Navadne žarnice so pravzaprav miniaturne peči, ki oddajajo tudi svetlobo. Zato uporabljaj-
mo »žarnice s hladno svetlobo«, ki ne postanejo vroče, kvečjemu mlačne.

Slabovidni pogosto postavijo svetilko blizu tistega, kar berejo. Tako sedijo z glavo zelo blizu 
žarnici in toploti, ki jo ta oddaja. To postane neprijetno. V takšnih primerih je »žarnica s 
hladno svetlobo« veliko primernejša.
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4.3.2 Prilagoditev prostora

Pri slepih osebah je nadvse pomembno osnovno pravilo: vsaka stvar ima svoj prostor, kjer 
jo je mogoče najti ob vsakem času. Dovolj velik in urejen delovni prostor in možnost shra-
njevanja opreme. Za dijake je zelo pomemben red na delovnem mestu, stalna razporeditev 
opreme, delovnih pripomočkov. Dijak naj samostojno nadzoruje svoje okolje, še posebej ko 
gre za področje osvetlitve. Izogibajte se prosto ležečim kablom, saj to lahko predstavlja 
veliko nevarnost za dijaka.

4.3.3 Prilagoditev opreme

Slepi dijaki

Besedila jim pripravimo v brajevi pisavi ali zvoku ali v elektronski obliki. Pomagamo si 
z uporabo diktafona, s katerim posnamemo dijakom navodila in besedila, ki jih morajo 
samostojno predelati.

Dijak lahko samostojno in s pomočjo elektronskih pripomočkov ureja besedila, išče podatke. 
Vsa besedila morajo biti pripravljena v ustrezni obliki (brajeva pisava, zvočni zapis). Navodila 
posredujemo ustno ali v pisni obliki. Gradivo lahko pripravite tudi na USB-ključku.

Prilagoditve računalniške opreme za slepe: računalnik z brajevo vrstico. Brajeva vrstica je 
dodatek tipkovnici, ki slepemu omogoča branje s prsti in nadomešča enovrstični zapis na 
ekranu. Program za zvočno sintezo (npr. Jaws) pa sproti izgovarja ukaze, ki jih slepi upora-
blja na tipkovnici in v menijih. 

V diktafon si slepi narekujejo kratke opombe, opravila, telefonske številke.

Z govorečim kalkulatorjem si lahko slepi pomaga pri računanju.

Slabovidni dijaki

Prilagoditve računalniške opreme za slabovidne: povečan barvni zaslon, multimedijska opre-
ma (zvočna kartica, CD-ROM), program za povečanje besedila na zaslonu – npr. ZOOM-
text, sintetizator govora.
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Številni dijaki za uspešno delo potrebujejo lupe:

 → ročne lupe        
Osnovni pripomoček za slabovidne je lupa. Enostavna in vsestranska uporaba omo-
goča uporabo v vsakem trenutku. Vgrajena lučka napravi boljši kontrast in olajša 
branje. 

 → elektronske lupe        
Elektronske lupe ali tako imenovani zaprti TV-sistemi so naprave, ki s pomočjo 
elektronske kamere v povezavi z računalnikom ali TV-sprejemnikom posredujejo 
povečano sliko na zaslon. Te naprave imajo prednosti, ki jih s klasičnimi optičnimi 
povečali oz. lupami ne moremo doseči kot npr.: večja povečava, prednosti ergonom-
skega branja z možnostjo branja samo ene vrstice, ki jo je možno tudi  podčrtati, 
spremenljiv način povečave s pomočjo zumiranja, nastavitev različnih barvnih kom-
binacij besedila in ozadja itd.

 → Klasična namizna elektronska lupa z možnostjo nastavitve povečave, kontrasta in 
svetlosti

 → Model MyReader II, eden najbolj dovršenih sistemov za slabovidne, ki omogoča 
vrsto naprednih funkcij glede postavitev besedila, povečav kot tudi shranjevanja do 
10 + 3 strani gradiv.

Poleg klasičnih pripomočkov, kot so steklene in plastične lupe ter elektronske lupe, ki s po-
močjo kamere projicirajo sliko na zaslon, poznamo tudi programsko opremo za računalnike, 
ki v kombinaciji z večjim zaslonom dajejo idealne rezultate za slabovidne. Opisana program-
ska oprema omogoča nastavljivo večkratno povečevanje slik in besedil, ki so prikazana na 
računalniškem zaslonu. Vse več je kombiniranih programov, ki so čitalniki in povečevalniki 
zaslonske slike obenem. Taki programi so npr. ZOOM-text, Dual, LunarPlus, Supernova, 
Guide Software itd.
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Kaj lahko od dijaka pričakujem na delovnem mestu?

 → Pri organizaciji PUD-a upoštevajte sposobnosti in zmožnosti slepega ali slabovi-
dnega dijaka. 

 → Upoštevati je treba, da bo slabovidni dijak pri svojem delu uporabljal korekcijska 
sredstva (očala ali leče), optične pripomočke (elektronska povečevala, lupe) in 
drugo prilagojeno opremo.

 → Izogibajte se delovnim opravilom, kjer bi bil izpostavljen nevarnosti nesreče pri 
delu. 

 → Pri dolgotrajni usmerjeni obremenitvi vida (branje, pisanje, računanje itd.) pogosto 
nastopi utrujenost, zato je priporočljivo, da ima dijak več krajših premorov.

 → Zavedati se je treba, da je potrebno precej časa pri uvajanju slepega dijaka na 
delovna opravila.

 → Upoštevajte, da so slepi in slabovidni dijaki pri svojem delu zaradi različnih dejav-
nikov počasnejši.
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5 PSIHOLOŠKA POGODBA 

5.1 model psihološke pogodbe

Izkazalo se je torej, da na delovnem mestu ni toliko pomembno, kakšen je človek, kakšne so 
njegove 'objektivne' osebnostne lastnosti, kakšna je njegova duša, saj je bolj pomembno, kaj 
ljudje verjamejo drug o drugem, kakšne predstave imajo o sebi in drugih ljudeh, kako doži-
vljajo sebe in druge ljudi, kakšne občutke imajo pri tem. Psihologija medsebojnih odnosov je 
zato pomembnejša, kot si predstavlja zdravi razum. Ljudje smo namreč v prvi vrsti bitja, ki 
verjamemo, medtem ko je domneva o obstoju 'objektivne' realnosti že nekaj časa dokazano 
zastarela in neustrezna; morda je bila sprejemljiva od konca srednjega veka pa do začetka 
prve industrijske revolucije, potem pa jo je povozil čas.

Prav zaradi tega so v zadnjih desetletjih nastali številni modeli, s pomočjo katerih na nov 
način mislimo to, kar se dogaja na delovnih mestih, med delavci in delodajalci. Dejavnike 
delovne uspešnosti bom razložil s pomočjo modela, ki je postal v zadnjih dveh desetletjih 
zelo popularen, zlasti v ZDA. V resnici je precej uporaben, zato ga je dobro vsaj poznati, 
čeprav ima tudi nekatere pomanjkljivosti in je na določenih mestih precej naiven. 

Slika 31: Model razmerij na trgu

Med delodajalcem in delojemalcem se oblikujeta dva dogovora in ne en sam, kot navadno 
verjamemo. Eden je formalne narave in je tudi zapisan v obliki pogodbe med strankama. 
V njej je seveda jasno določeno, v kakšna razmerja vstopata, kakšne so dolžnosti obeh in 
kakšne so pravice. Zelo pomembna pa je druga pogodba, ki ni nikoli zapisana in niti ne more 
biti: to je psihološka pogodba (psychological contract).
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Preden se je lotimo, moramo spregovoriti še o nečem. Obstaja namreč polje, v katerem se 
prekrivajo dejavniki, glede katerih se strinjata tako delodajalec kot delojemalec. V grobem 
jih lahko skiciramo takole:

Tabela 10:  Zaveze enih in drugih

Delavec se zavezuje, da bo: Delodajalec se zavezuje, da bo: 

trdo delal, zagotovil ustrezno plačilo za delo,

skrbel za ugled podjetja, v katerem dela, zagotavljal možnosti za delavčevo usposabljanje in razvijanje,

redno in točno prihajal na delovno mesto,  zagotavljal možnosti za delavčevo napredovanje,

lojalen do organizacije, odprt do novih idej in inovacij,

delal nadure, ko bo potrebno, ponujal povratne informacije o delavčevi uspešnosti,

razvijal nove veščine in spretnosti, zagotavljal zanimivo delo, 

fleksibilen, ponujal privlačne ugodnosti,

vljuden in spoštljiv do sodelavcev in strank, spoštljiv do delavca,

pošten in odkritosrčen, zagotavljal razumno (reasonable) varnost delovnega mesta,

razvijal nove ideje. zagotavljal prijetno in varno delovno okolje.

Takoj vidimo, da so zaveze sicer formalne narave, toda to še ne pomeni, da je vsem 
udeležencem enoznačno jasno, kaj pomenijo in kako jih razumeti. Prav ta nemožnost, da 
bi jih vsi razumeli enako, je pogosto vir nesporazumov, napetosti in konfliktov, obenem pa 
predstavlja tudi nujnost nenehnega dogovarjanja, sporazumevanja in razčiščevanja. 

Iz tabele je torej jasno razvidno, kako je na delovnem mestu pomembna psihologija ljudi, 
ki velja tako za delavce kot za delodajalce. Pomembna je predvsem zato, ker ne obstaja ab-
solutni model medsebojnih odnosov, ki bi zagotavljal, da bosta delodajalec in delavec kljub 
zapisani zavezi tudi zares naredila vse, kar je predstavljeno v tabeli. Obstaja namreč veliko 
dejavnikov, ki povsem nepredvidljivo vplivajo na to, kar se bo dogajalo v aktualni realnosti. 

Seveda so najprej pomembni empirični pogoji, pod katerimi delodajalec in delavec sploh 
vstopata v medsebojne odnose, toda obenem ne smemo zanemarjati dejstva, da prav ti 
odnosi pomembno vplivajo na same empirične pogoje. 
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Slika 32: Diagram enakosti

Slika 33: Znamenita shema zdaj že klasične teorije motivacije

Diagram enakosti dopolnjuje osnovni model motivacije, ki ga je že pred desetletji razvil 
Abraham Maslow.

Iz sheme je razvidno, da so dejavniki uspeha ali motivatorji močno povezani s statusom, ki 
ga uživa posameznik v določenem okolju. Status je veliko bolj psihološki kot pa empirični. 
že na tej osnovni ravni je zato pomembno, kako osebe s posebnimi potrebami razumejo 
sebe in svoj socialni oziroma družbeni status, pomembno pa je tudi, kako ga razumejo drugi 
ljudje, kakšne atribucijske napake pri tem delajo.  

Prav zaradi tega si oglejmo v nadaljevanju preprost diagram, še en model torej, s katerim si 
bomo laže predstavljali, kako pomembna je tako imenovana motivacija – pomembna je za 
delavca in za delodajalca. Diagram se imenuje Adamov diagram teorije enakosti.

Maslowova hierarhija potreb in 
Herzbergerjeva teorija
Sistem petih potreb

Motivatorji

Faktorji higiene

samo
aktualizacija

ego-status

Pripadnost

varnost

Fiziološke potrebe
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Zapisano je še toliko pomembnejše, ko govorimo o delovni uspešnosti, kajti motivatorji so 
daleč najpomembnejši dejavnik vsake uspešnosti na delovnem mestu.

Psihologija delovne uspešnosti torej izhaja iz spoznanja, da je najbolj pomembno, kako de-
lavec zaznava samega sebe, kako si predstavlja, na kakšne načine ga zaznavajo drugi ljudje, 
v kaj verjame, kaj čuti in doživlja, kakšen je njegov ugled oziroma socialni status. To pa še 
ne pomeni, da je delavec povsem odvisen od tega, kako se zastopniki organizacije vedejo 
do njega ali kaj mislijo o njem. Spremembe v razumevanju psihološke pogodbe so zato zelo 
pomenljive. Predstavljene so v naslednji tabeli.

Tabela 11: Stari in novi psihološki model

Stari birokratski psihološki model Novi adhokratski psihološki model  

Organizacija je 'roditelj', delavci so njeni 
'otroci'. Tako organizacija kot delavci so 'odrasli'. 

Organizacija določa identiteto delavcev in 
njihovo vrednost.

Delavci sami določajo lastno identiteto in to, koliko so 
vredni.

Delavci, ki ostajajo, so dobri in lojalni, vsi 
drugi, ki odidejo, so nelojalni. Redno prihajanje in odhajanje delavcev je zdravo.

Delavci, ki delajo, kar jim naročijo, bodo 
delali do upokojitve. Delavci bodo zamenjali večje število delovnih mest.

Napredovanje je osnovna pot rasti. Rast zagotavljajo osebni dosežki. 

Spremembe so pomembne zlasti zato, ker je že sama označitev 'ljudje s posebnimi potreba-
mi' taka, da jo zlahka uvrstimo v stari birokratski psihološki model. Takega uvrščanja je na 
žalost še vedno veliko, za dijake s posebnimi potrebami pa je pomembno predvsem zato, 
ker lahko postane zahteva po skrbi zanje prevelika in neracionalna. V takem primeru se 
zgodi, da ljudje s posebnimi potrebami nerealno pričakujejo, da mora delodajalec narediti 
zanje vse, kar je mogoče, medtem ko se sami identificirajo z vlogo, ki jo zagotavlja sintagma 
'posebne potrebe', to pa lahko pomeni, da nekaterih posebnih potreb sploh ni mogoče 
zadovoljiti. 

Kaj vse predstavljeno in zapisano pomeni za dijake s posebnimi potrebami in delodajalce? 

Predvsem pomeni, da je med njimi potrebnega še več pogovarjanja kot sicer – natanko 
zaradi posebnih potreb dijakov, ki jih morajo delodajalci spoznati, saj jim drugače ne morejo 
priti naproti, pa tudi zaradi tega, ker morajo sami dijaki s posebnimi potrebami spoznati 
delodajalce in delovna okolja, saj si drugače ne morejo ustvariti realne predstave o funkcijah 
psihološke pogodbe, o kateri govorim.
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Ko govorimo o motivaciji in potrebah, ko razmišljamo o posebnih potrebah ljudi s posebnimi 
potrebami, se moramo zavedati, da je imel Maslow zelo prav, ko je na vrh hierarhične lestvice 
potreb postavil status, pripadnost in samoaktualizacijo. Na kratko bi lahko rekli, da je s tem 
poudaril pomen kakovostnega življenja, ki pa ni nujno vezano na kapitalistično logiko presež-
kov, s katero se na žalost nenehno srečujemo. Iz naslednje tabele je razvidno, kaj to pomeni, 
kajti delovna organizacija že s svojim obstojem 'obljublja' natanko boljše življenje delavcev. 

Tabela 12: Kaj delavcem obljublja organizacija

Organizacija obljublja 

razvoj kariere Ponuja možnosti za razvoj in promocijo znotraj organizacije (sem 
sodijo možnosti za osebni razvoj, priložnosti za promoviranje). 

vsebino dela na delovnem mestu Zagotavlja izzive, privlačne delovne naloge (delavci delajo v okolju, 
kjer lahko izkoristijo svoje zmožnosti in potenciale)

Socialno okolje Ustvarja prijetno delovno okolje za sodelovanje (skrbi za dobro 
komuniciranje med delavci in njihovo sodelovanje)

denarna nadomestila Delavci dobijo ustrezno plačilo za opravljeno delo (plača in dodatki k 
plači)

ravnovesje med delovnim 
mestom in zasebnim življenjem  

Skrbi za spoštovanje delavcev in razumevanje njihovega zasebnega 
življenja (fleksibilnost delovnega časa, upoštevanje delavčevih potreb 
in želja) 

Očitno je torej, da delavci želijo delati za bolj kakovostno življenje, ki zajema osebni razvoj 
in vse, kar je Maslow postavljal v vrh hierarhije človekovih potreb. Povsem razumljivo je, 
da so razmerja med organizacijami delavci dvosmerna in kompleksna. Če torej organizacija 
obljublja zapisano in skrbi za uresničevanje obljubljenega, velja enako za delavca. 

Tabela 13: Kaj organizacijam obljubljajo delavci

Delavec obljublja 

trud in dosežki Da bo voljan truditi se in dobro opravljati delo (skrb za dobrobit 
organizacije, kakovostno opravljeno delo, sodelovanje s sodelavci). 

Fleksibilnost Pripravljenost za dodatno delo, ko je potrebno.

lojalnost Pripadnost organizaciji, za katero je pripravljen delati vsaj nekaj let.

etično delovaje Skrb za to, da ne bo na noben način škodil organizacij. 

Profesionalno razvijanje   
Skrb za osebno izpopolnjevanje, usposabljanje in dodatno 
izobraževanje, ki je v korist organizaciji in samemu delavcu 
(vseživljenjsko izobraževanje, usposabljanje na tečajih, študij).  
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Pogodba med delavcem in organizacijo ima lahko dve povsem različni obliki. Pomembno 
je, da ju poznata tako delavec kot delodajalec. Prvo imenujemo transakcijska, drugo pa 
relacijska.

Tabela 14: Transakcijska in relacijska pogodba

Transakcijska pogodba Relacijska pogodba 

nizka stopnja lojalnosti do 
organizacije  Visoka stopnja lojalnosti do organizacije

delavec razvija zmožnosti, 
veščine in spretnosti, ki so 
zanimive za trge. 

Delavec razvija zmožnosti, veščine in spretnosti, ki so zanimive za 
organizacijo.

nestalne zaposlitve Stalna zaposlitev

Fleksibilnost in hitro menjavanje 
zaposlitev Pripadnost eni organizaciji

majhna pripravljenost za 
prevzemanje dodatnih 
odgovornosti   

Pripravljenost ostati z eno organizacijo

Sistem nagrajevanja je 
kratkoročen. Delavci so močno socialno povezani.

Iz tabele je razvidno, da je transakcijska pogodba kratkotrajna in da so v njej delovne naloge 
natančno opredeljene. Takoj po končanem delu pogodba neha veljati. Relacijska pogodba je 
nekoliko drugačna. V njej ni natančno določeno, kdaj bo prenehala veljati, kar pomeni, da je 
odprta. Delovne naloge so bolj ohlapno določene in se lahko spreminjajo, kar pomeni, da je 
potrebna fleksibilnost tako na strani delodajalca kot na strani delavca. Lastništvo pomembno 
vpliva na odnos, ki ga bo imel delavec do pogodbe. 

Iz doslej zapisanega lahko povzamemo: delavci s posebnimi potrebami so zelo zainteresirani 
za pogodbe, v katerih bo jasno določeno, kako bo delodajalec skrbel za njihove posebne 
potrebe. To je povsem logično in pričakovano. Pomembno pa je tudi to, da se sam delavec 
zaveda, da logika posebnih potreb ni taka, da mora delodajalec narediti vse za njihovo 
zadovoljevanje, medtem ko delavec skrbi samo zase.

Psihološka pogodba med obema ima zato tako obliko, da je iz nje razvidno, kakšna so 
upravičena pričakovanja delodajalca in delavca. 
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Tabela 15: Pričakovanja delavcev in delodajalcev 

Kaj delavec s posebnimi potrebami 
pričakuje od delodajalca 

Kaj delodajalec pričakuje od delavca 
s posebnimi potrebami  

da bo naredil, kar je treba za prepoznavanje in 
zadovoljevanje njegovih posebnih potreb.  

Energijo, navdušenost, voljnost, pripravljenost na 
delo in izzive na delovnem mestu 

Primerno urejeno in prilagojeno delovno mesto Dobro opravljeno delo in skrb za kliente/uporabnike

Prepoznavanje dosežkov in njihovo nagrajevanje Oblikovanje medsebojnih odnosov, timsko delo in 
pogum za prevzemanje odgovornosti

Pripravljenost poslušati in se ustrezno odzivati na 
potrebe delavca 

Prevzemanje odgovornosti za razvijanje lastne 
kariere

Priložnosti za učenje in usposabljanje, dostop do 
znanja in podporo pri osebni rasti    Pripravljenost na spremembe in osebni razvoj

Sistem nagrajevanja je kratkoročen. Delavci so močno socialno povezani.

Zdaj imamo na voljo dovolj elementov, da lahko predstavimo osnovno obliko psihološke 
pogodbe, ki jo prikazuje naslednja slika. Iz nje je razvidno, kako zelo pomembna je, saj ima 
obliko ledene gore, ki je v glavnem nevidna, saj je pod vodo.

Slika 34: Osnovna oblika psihološke pogodbe

Obstaja in deluje cela vrsta dejavnikov, ki se jih delavec in delodajalec niti ne zavedata. 
Spoznanje je pomembno, včasih pa je celo odločilno za to, kako se bosta delodajalec in 
delavec sporazumela, kaj pričakujeta drug od drugega, kaj si mislita drug o drugem in kako 
vse to vpliva na njuna delovna razmerja.

Kar lahko raste Zunanji vidni 
dejavniki

Zunanji dejavniki, ki 
jih nasprotna stran v 
glavnem ne vidi

delo

Čas
trud/ideje

dosežki/rezultati
Predanost
lojalnost
mobilnost

nadzor
inovativnost

vodenje
tolerantnost

odpovedovanje
tveganje

investiranje
delavec
vloŽeK

PlaČilo 

varnost
Skrb

usposabljanje
Kvalifikacije

delovni pogoji
napredovanje, rast

odgovornost
interesi, fleksibilnost
Status, spoštovanje
nagrade, pokojnine

nadzor, vpliv
lastništvo
enakost

delodajalec
nagrada
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Brez pretiravanja lahko dodamo, da so doslej opisani dejavniki, ki vplivajo na kulturo delov-
nih mest, zelo preprosti, pa vendar so obenem taki, da ni nujno, da se jih bodo udeleženci 
zavedali in se z njimi tudi ustrezno ukvarjali. Na spodnji sliki so predstavljeni v najbolj 
skrčeni obliki.

Slika 35: Mesto kontrole, zdravje odnosov in učinkovitost na delovnem mestu

Za sklep lahko rečemo le še tole. Dijaki s posebnimi potrebami so delavci, ki vstopajo v 
realna delovna okolja, kjer se razvija kultura delovnih mest. Prav od nje je odvisno, ali bodo 
tudi uspešni ali ne, ali bodo sprejeti ali zavrnjeni kot posebneži oziroma 'problem'.
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5.2 vrednotenje sebe in učinkovitost na delovnem 
mestu (self-worth theory) 

Na delovnih mestih je torej zelo pomembna tudi učinkovitost zaposlenih. Nihče ne dvomi, 
da je res tako. Manj znano pa je, kateri dejavniki vplivajo na delavčevo učinkovitost. Še manj 
je znano, kako ljudje vrednotijo sami sebe, saj je to praviloma zelo intimno dogajanje, ki se 
ga ne zavedajo niti sami protagonisti. V nadaljevanju si bomo ogledali dejavnike uspešnosti 
in samovrednotenja, oboje pa ocenjevali v luči zaposlovanja ljudi s posebnimi potrebami.

Uspešnost in neuspešnost na delovnem mestu bom v nadaljevanju presojal v luči že pred-
stavljene atribucijske teorije, ki natančno razdela dejavnike uspešnosti oziroma neuspešnosti 
(notranji in zunanji dejavniki uspeha, spremenljivi in nespremenljivi razlogi za uspešnost, 
dejavniki uspešnosti, ki jih lahko nadzorujemo, in dejavniki, ki jih ne moremo).

Zaradi posebne pozornosti, ki jo namenjamo osebam s posebnimi potrebami, bom zapisa-
nemu dodal razmislek o konceptu naučene nemoči (lerned helplessness) in oviranja samega 
sebe, ki lahko povsem blokira človeka na poti k uspehu (self-handicapping). Razmislek je 
nujen tudi zaradi potrebe po ustreznem razumevanju socialnega in družbenega položaja 
ljudi s posebnimi potrebami v perspektivi usposabljanja in poznejšega zaposlovanja.  

5.2.1 Vzroki za uspeh oziroma neuspeh na delovnem mestu

Vzroki za bolj ali manj uspešno delo so na splošno lahko: notranji ali zunanji. Notranji 
so bolj vezani na posameznika, zunanji pretežno na okolje. Zadeva ni preprosta, saj na 
zaznavanje in razumevanje obeh vrst dejavnikov vpliva to, v kar verjamemo. Torej ni nujno, 
da bodo različni ljudje zaznavali in razumeli dejavnike uspeha oziroma neuspeha podobno. 

Notranji dejavniki so najpogosteje vezani na to, kako posameznik razume samega sebe, 
kako se doživlja, kaj misli in verjame o sebi, svojih sposobnostih, zmožnostih, kakšno je nje-
govo samozaupanje, samospoštovanje. Vse to pa je močno povezano z okoljem, v katerem 
živi. Preprosta shema o povezanosti je prikazana spodaj.
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Slika 36: Zaznavanje okolja in vedenje

Teorija, ki raziskuje, kako ljudje vrednotijo sebe in kako njihovo vrednotenje vpliva na 
vedenje oziroma učinkovitost, pozna tri osnovne vzorce vedenja, ki jih lahko prepoznavamo 
pri vsakem človeku. Shematično so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 16: Naravnanosti na uspeh

naravnanost na uspeh Posameznik uživa v delu zaradi 
samega dela.

Samozaupanje, samozavest, 
prepričanje v uspeh zaradi 
pretekle uspešnosti; pogosto trdo 
dela in je včasih negotov glede 
morebitne uspešnosti.

izogibanje neuspehu Posameznik se izogiba 
preizkušnjam in se skuša izogniti 
tveganju za neuspeh.

Visoka stopnja tesnobe zmanjšuje 
možnosti za uspešnost.

Sprejemanje neuspeha Posameznik se vda in ne skuša 
več uspeti. Ni nujno zadovoljen z 
uspehom,  neuspeh pa ga tudi ne 
potisne v depresijo.

Majhno zanimanje za rezultate 
lastnega delovanja; posameznik 
ne išče pomoči, da bi bil 
uspešnejši.

Iz tabele je razvidno, da se posamezniki, ki so bili uspešni v preteklosti, zanašajo na to, da 
bodo uspešni tudi v prihodnosti. Dobro se počutijo v svoji koži, njihovo samozaupanje je 
težko omajati. Prav zaradi tega je verjetnost, da bodo uspešni tudi v prihodnosti, soraz-
merno visoka. 

Drugače je s posamezniki, ki v preteklosti niso bili uspešni. Njihov problem je, kako poja-
sniti neuspešnost. Obstajata dve temeljni strategiji takega pojasnjevanja. Posameznik lahko 
verjame, da preprosto ni dovolj zmožen, da bi bil uspešen, ali pa verjame, da se ni dovolj po-
trudil. Raziskave strategij pojasnjevanja neuspeha kažejo, da ljudje raje pojasnjujejo lasten 
neuspeh z lenobo kot pa z nezmožnostmi. Laže je namreč verjeti, da bi bili lahko uspešni, če 
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bi se bolj potrudili, kot pa verjeti, da niso zmožni, kajti v takem primeru tako rekoč nimajo 
nobene možnosti, da bi sploh kdaj bili uspešni. Če verjamejo, da je uspeh povezan z voljo 
in s trudom, potem je vedno odprta možnost uspeha.

Kljub temu pa strategiji nista dobri, kajti če človek verjame, da je neuspešen zaradi lastne 
lenobe, se pojavijo občutki sramu; ti so še večji, če se vendarle trudi in je neuspešen. Malo 
verjetno je namreč, da se človek ne bi potrudil niti malo. Vsakdo se torej trudi po svojih mo-
čeh, kot pravijo ljudje, zato se občutki sramu pojavijo zelo hitro. Še slabše je, če se človek po 
lastnih merilih premalo trudi, da bi bil uspešen – v takih primerih se pojavijo občutki krivde.

Vidimo torej, da je za razumevanje delovne uspešnosti izjemno pomembno, kako posa-
mezniki zaznavajo svoje zmožnosti, sposobnosti in kakšna čustva se pojavljajo, ko skušajo 
razumeti in pojasniti lastno uspešnost oziroma neuspešnost. Shematično lahko še enkrat 
ponazorimo zapisano.

Slika 37: Neuspešnost in občutki krivde
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Iz zapisa v shemi lahko sklepamo, da je človekova motivacija neposredno povezana z razu-
mevanjem in razlaganjem vzrokov za morebitni uspeh ali neuspeh. Poudariti velja, da pri 
tem ni toliko pomembno, kakšni so 'objektivni' vzroki ali razlogi, saj so pomembnejše razlage 
vzrokov, ki jih zmore posameznik.

Gotovo posamezniki izgubljajo motivacijo, če so prepričani, da so vzroki za neuspeh neod-
visni od njih, trajni in taki, da jih ne morejo nadzorovati. Enako velja tudi v nasprotnem 
primeru: motivacija za delo bo zagotovo velika, če posameznik verjame, da je uspeh odvisen 
od njega, da lahko nanj vpliva na dolge proge. V takem primeru verjame, da ima zmožnosti 
oziroma lastnosti, ki so trajne in sorazmerno nespremenljive, obenem pa tudi take, da 
zagotavljajo uspeh.

Samozavest in samozaupanje sta neposredno odvisna od zgoraj zapisanega. Od obeh je 
pomembno odvisna tudi učinkovitost na delovnem mestu. Vzroki za učinkovitost oziroma 
neučinkovitost so torej:

Tabela 17: Vzroki uspešnosti in neuspešnosti

Nespremenljivi Spremenljivi

Taki, da jih lahko nadzorujemo. Taki, da jih ne moremo nadzorovati.

Vedeti moramo torej, kaj lahko spreminjamo in česa ne, katere dejavnike lahko nadzorujemo in katerih ne 
moremo.  

Nekateri avtorji, denimo Rousseau (1995), poudarjajo, da je morda ključni dejavnik neu-
spešnosti na delovnem mestu zloraba zaupanja. Pojavlja se v treh oblikah, kot je prikazano 
spodaj.

Slika 38: Dejavniki uspeha ali neuspeha
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Tabela 18: Zloraba zaupanja

Pomotoma Zmožnost in pripravljenost Različne razlage, narejena v dobri veri

razdvojitev Pripravljenost in nezmožnost Nezmožnost izpolnjevati pogodbo

Zloraba pogodbe Zmožnost in nepripravljenost Kršenje pravil igre 

Delavci se praviloma odzovejo na zlorabo zaupanja oziroma razdiranje psihološke pogodbe 
na naslednje načine:

 → odhajanje (zamenjava delovne organizacije);

 → povišan glas (postavljanje zahtev delodajalcu, naj izboljša delovne pogoje);

 → zniževanje lojalnosti (delavec s svojim vedenjem vse bolj kaže, da ne pripada de-
lovni organizaciji);

 → povečano zanemarjanje (delavec dela s pol moči, pogosteje je odsoten, ne pazi na 
kakovost dela).

Pomembno vlogo ima doživljanje delavcev ne le delovnih pogojev, temveč predvsem medse-
bojnih odnosov in tega, kar vsebuje psihološka pogodba. Zlasti ne smemo zanemarjati vloge 
čustev. Nezaupanje in razočaranje sta ključna dejavnika pri razdiranju psihološke pogodbe.

Bržčas je odveč pripomniti, da psihološka pogodba pomeni nepisan dogovor o pričakovanjih, 
ki jih imata obe pogodbeni strani. Pričakovanja so kajpak vezana na medsebojno zaupanje, 
pa tudi na zamisel o pravičnosti. Očitno je, da so medsebojna pričakovanja lahko zelo hitro 
predmet povsem različnih razlag in interpretacij, zato ni preprosto doseči oziroma ustvariti 
take pogoje, da bodo pričakovanja tudi uresničena. 

Pričakovanja je skoraj nemogoče spreminjati za nazaj, kajti če psihološka pogodba ne daje 
dobrih rezultatov, narašča nezadovoljstvo in razočaranje, povečuje se medsebojno nezaupa-
nje, posledice pa so prej ali slej celo katastrofalne.

5.2.2 Kako premagovati neuspešnost na delovnem  mestu 

Zelo na kratko si oglejmo nekaj osnovnih načinov dela, ki lahko zelo pripomorejo k razume-
vanju lastne uspešnosti oziroma neuspešnosti, kajti posamezniku omogočajo, da tako rekoč 
takoj oziroma v zelo kratkem času dobiva dobre povratne informacije o tem, kaj zmore. 
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Tabela 19: Kako do vpogleda v lastne zmožnosti 

Študija primera (Case study) Memorandum (Memo)

Analiza študije primera (Analysis of case study) Pregled in analiza rezultatov (Survey and analysis of 
results)

Debata (Debate) Mapa dosežkov (Portfolio)

Skupinska razprava o določeni temi (Focus group 
session) Plakat, razstava (Poster, display, or exhibit)

Povzetek (Written summary) Ocena sebe (Self-assessment)

Bibliografija del (Annotated bibliography) Scenarij (Course scenario)

Esej (Essay) Oglas (Advertisement)

Zapiski in pripombe (Field notes) Brošura (Create brochure or pamphlet)

Kviz (Weekly quiz) Ustno poročilo (Oral report)

Poročilo o delu (Business report) Esejski preizkus (Essay exam)

Pismo uredniku (Letter to editor) Revija (Journal)

Model rešitve, načrt (Model of solution, plan) Kritika (Pro and con critique of opposing points-of-
view)

Ponazoritev zamisli (Illustration of a concept) Razgovor in končna poročila (Interviews and write 
summary reports)

Priporočilno pismo (Letter of recommendation) Predstavitev in nagovor (Persuasive speech or 
presentation)

Kratko predavanje (Short lecture presentation) Opis procesa in njegova analiza (Process description 
and analysis)

Projekt na medmrežju (Web-based project) Skupinski projekt (Collaborative problem-solving 
project)

Refleksija (Reflection paper) Medsebojno poučevanje (Peers teaching peers)

Predlog rešitve problema (Proposal for solving a 
problem)

Obstaja zelo veliko število načinov, kako si posameznik lahko pomaga do vpogleda v lastne 
zmožnosti, sposobnosti in vzroke za uspeh oziroma neuspeh na delovnem mestu. Zasta-
vljanje kratkoročnih ciljev je izjemno priročno in učinkovito, poleg tega pa ne terja nobenih 
posebnih priprav ali sposobnosti. Vsakdo si jih lahko zastavi, to pa seveda pomeni, da je 
mogoče sorazmerno z lahkoto ustvariti tudi delovne pogoje, ki omogočajo tovrstno zasta-
vljanje ciljev vseh, ki so vključeni v delovne procese, ne samo nekaterim. V naslednji tabeli 
so zato naštete še dodatne oblike takega dela.
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Tabela 20: Dodatne oblike dela 

Enominutni zapis (One minute paper) Ponazoritev zamisli (Illustrate a concept)

Raziskovanje odzadne vednosti (Background 
knowledge probe) Viharjenje možganov (Brainstorm)

Reševanje problemov v majhnih skupinah (Small 
group solving a problem) Katere so značilnosti? (Defining features matrix)

Povzetek v enem stavku (One sentence summary) Kako dobro sem razumel? (Self-assessment of 
understanding)

Povprašaj soseda (Turn to your neighbor) Analitični memorandum (Analytical memo)

Kakšen je princip? (What’s the principle?) Preizkusna vprašanja (Draft exam questions)

Intervjuiraj kolega (Interview your peer) Ponarejeni preizkusi (Mock exams)

Ideja, ki si jo usvojil danes (One idea or concept you 
learned today) Konceptualne mape (Concept maps)

Usmerjeno poslušanje (Focused listening) Improvizacija (Impromptu oral report)

Usmerjeno parafraziranje (Directed paraphrasing) Skupinski povzetek predavanja (Small group 
summarize the lecture)

Igra vlog (Role play)

Medsebojno ocenjevanje (Peer reviews)

Kaj je najbolj zmedeno? (What is the muddiest 
point?) 

Vidimo torej, da je oblik dela zares zelo veliko, zato je pravo vprašanje samo to, ali jih 
posamezniki hočejo uporabiti v svoj prid ali ne. Nihče ne more reči, da ne ve ali da ne 
pozna načinov, kako se lotiti dela na sebi, kot ga imenujemo, enako pa velja tudi za delovna 
okolja. Noben delodajalec ne more prepričljivo trditi, da ne ve, kako naj motivira delavce, da 
bodo naredili, kar je treba narediti. Poleg naštetih ciljev, ki si jih lahko zastavi posameznik, 
in metod dela, ki mu pomagajo k večji produktivnosti, storilnosti in samozavesti, si je dobro 
ogledati še tako imenovane pričakovane dosežke, ki dopolnjujejo doslej povedano. 

Tabela 21: Pomen zastavljanja ciljev

Delovni procesi in rezultati Zmožnosti vodenja

Komunikacijske zmožnosti Zmožnosti načrtovanja

Zmožnosti odločanja Vodenje projektov 

Zmožnosti za medsebojne odnose Sodelovanje z zunanjim okoljem
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Vidimo, da gre v tem primeru za zmožnosti, s katerimi se ljudje ne rojevamo, ampak jih 
moramo razvijati. To kajpak pomeni, da si cilje lahko zastavimo in se učimo, kako priti do 
njih. V spodnji tabeli je primer takega načrtovanja, kot ga predlaga Rousseau (1995).

Tabela 22: Izvajanje psihološke pogodbe

Primer izvajanja psihološke pogodbe 

Natančno opišite pričakovane dosežke (performance goals)

Določite časovne okvire za pregledovanje, kako uspešno so cilji realizirani 

S primeri predstavite potek usposabljanja na delovnem mestu

Opišite pričakovano trajanje usposabljanja 

Pojasnite pričakovanja (reality check) 

Z dijakom preverite, kako natančno razume pričakovanja. 

Prenesite osebna pričakovanja vsem delavcem.

5.2.3 Učinkovitost posameznika (self-efficacy) in vrednotenje sebe   
 (self-worth)

Učinkovitost na delovnem mestu je najtesneje prepletena z učinkovitostjo posameznikov, 
zato si v nadaljevanju oglejmo, kaj to sploh pomeni.

Najprej pomeni kognitivno razumevanje samega sebe, svoje identitete, ki zajema predvsem 
prepričanja glede tega, kdo smo, kar pomeni, da je za vsakega posameznika najprej po-
membno, v kaj verjame, ko govori o lastni identiteti in svojih zmožnostih.

Poleg kognitivnega pobočja pri razumevanju sebe in svoje identitete je pomembno še emo-
cionalno ali čustveno. Vsak človek se čustveno odziva na lastno razumevanje sebe (lahko se 
sprejema, lahko se sovraži, ima občutke manjvrednosti, neustreznosti itd.). 

Zlasti danes je izjemno razširjeno prepričanje, da lahko ljudje nekaj naredijo zase že s 
preprostim prepričevanjem sebe, da bo še vse v redu, če bodo na primer pozitivno mislili 
o sebi in svetu okoli sebe. Lazarus (1991) je tako pokazal, da ljudje pogosto vraževerno 
rešujejo težave, s katerimi se srečujejo, in obenem verjamejo, da se bodo preprosto znebili 
problemov z ugotavljanjem, kot je:
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 → jaz sem pozitivna osebnost;

 → jaz sem dober človek;

 → jaz zmorem veliko.

Podobno velja za tako imenovane pozitivne povratne informacije. Te v resnici nimajo nobe-
ne vrednosti, če niso realne, in ne sprožijo nobenih učinkov, če niso izrečene ustrezno in ob 
ustreznem času. Danes je ideologija pozitivnega mišljenja že tako bizarna, da se na primer 
učitelji, vzgojitelji in starši pogosto ne upajo izreči nobene negativne misli, ker so prepri-
čani, da bodo z njimi prizadeli učenca, dijaka, otroka ali koga drugega. Seveda se moramo 
vprašati, kakšno potem sploh je samopoštovanje ljudi, kakšna je njihova samozavest, če jih 
sesuje že ena sama negativna beseda. 

Iz spodnje tabele lahko razberemo, kako močno so povezani dejavniki uspešnosti na delov-
nem mestu s stresom, kot ga doživljajo delavci, in klimo ali ozračjem, ki vlada med njimi 
(Lazarus, 1991). 

Tabela 23: Stres, učinkovitost in ozračje na delovnem mestu

Dejavniki stresa, odzivi delavcev in organizacijska klima

Najpomembnejši dejavniki stresa Odzivi na stres

Mislim, da izgubljam kredibilnost. Na probleme bom pogledal še z drugega zornega kota.

Drugi me zaznavajo kot problem. S problemi se nekaj časa ne bom ukvarjal.

Imam občutek, da mi ne bo uspelo. Iščem nasvete in skušam reševati probleme.

Zdi se mi, da so do mene krivični. Skušam se razvedriti.

Nalagajo mi občutek odgovornosti. Postajam jezen.

Delam še bolj zagnano.

Raziskave potrjujejo, da je za povečevanje učinkovitosti delavcev in reševanje problemov, ki 
povečujejo stres na delovnem mestu, daleč najboljša rešitev tale: toplo in podporno okolje; 
podpora delavcem, ki jo nudijo menedžerji; povečevanje standardov.

Vidimo torej, da je na delovnem mestu zelo pomembno, kako ljudje zaznavajo pričakovanja, 
ki jih naslavljajo drug na drugega, in kako se nanje odzivajo. Motivacija kot pogoj vsake de-
lovne učinkovitosti, zato ni odvisna samo od posameznika, temveč od zapletenih interakcij 
med več dejavniki, kot je prikazano v naslednji tabeli.
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Tabela 24: Vrednosti in pomen pričakovanj 

VREDNOSTI IN POMEN PRIČAKOVANJ
(motivacija kot funkcija dveh variabel)

PriČaKovanja
SPoSoBnoSti
Pričakovanja ljudi, da so lahko uspešni.

vrednoSt
KoriSti

Prepričanja ljudi, da dosežki prinašajo neposredne ali 
posredne koristi.

Ljudje so najbolj motivirani, ko imajo naloge ali 
rezultati dela zanje vrednost.

Posameznik lahko zase največ naredi, če se loti osebnega menedžmenta, kot je predstavljen 
v naslednjem poglavju.

Viri

 → Lazarus, R. S., (1991). Psychological stress in the workplace. V: P. L. Perrewe (ur.). 
Handbook on job stress. Journal of Social Behaviour and Personality, 6 (7), str. 
1–14.

 → Rousseau, D. M. (1995). Psychological contracts in organizations: Understanding 
written and unwritten agreements. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
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5.3 osebni menedžment in coaching

V zadnjih letih se je v praksi zelo uveljavil izraz coaching. Uveljavil se je zlasti na vseh 
tistih področjih, kjer se ljudje močno zavedajo pomena psihologije za vsakdanje življenje in 
vse, kar imamo ljudje med seboj, zlasti pa za medsebojne odnose. Njen pomen je namreč 
veliko večji, kot navadno mislimo, čeprav se v vsakdanjem življenju skoraj na vsakem koraku 
srečujemo z njo. Velik je zlasti zaradi tega, ker si ljudje z njeno pomočjo lahko pomagajo pri 
reševanju vsakdanjih problemov, s katerimi se srečujejo, saj predstavlja preverjeno znanje o 
njih, metode, tehnike, postopke in procese njihovega reševanja, ki so lahko zelo kreativni 
in učinkoviti.

Seveda si ljudje ne morejo vselej pomagati sami, kajti vsak ima omejene zmožnosti za vpo-
gled vase, v svojo osebnost, v medsebojne odnose, v učinke, ki jih sproža v svojem okolju ali 
pa jih prenaša na svojih plečih, ker tudi okolje nenehno vpliva nanj. Prav zaradi te strukturne 
in nujne omejenosti, ki ni slabost ali pomanjkljivost posameznika, je dobro vstopati v odnose 
z ljudmi, ki se s takimi procesi strokovno ukvarjajo.

Morda je bistveno prav to: človek ni nor, če si pomaga s strokovnjakom za psihologijo, saj 
gre pri tem za probleme, ki so po svoji naravi taki, da jih ni mogoče vselej in v celoti razrešiti 
brez pomoči drugega človeka.

Osebni menedžment je izraz, ki nam pove, da se nanaša na načine, kako lahko človek vpliva 
sam na sebe, kar zopet pomeni, da vsaj nekatere zadeve v življenju vsakdo lahko razvija sam, 
ne da bi za to potreboval druge ljudi ali celo strokovnjake.

To pa je tudi prva dimenzija vsakega osebnega menedžmenta, ki povezuje v vozel posa-
meznikovo znanje, njegove zmožnosti in seveda voljo, želje ali potrebe. Pri tem je ključno 
zavedanje, da vselej obstaja razlika med tem, kar je v določenem trenutku mogoče narediti, 
in projekcijami, ki segajo bodisi v oddaljeno prihodnost ali pa so prostorsko oddaljene.

Poudarimo, da je temeljni in daleč najpomembnejši cilj osebnega menedžmenta premik 
od vsiljene, strukturne nedoletnosti ali pretirane odvisnosti ljudi od okolja k neodvisnosti 
oziroma zreli in razumni vzajemni odvisnosti.
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Slika 39: območje, na katero lahko vplivam (circle of influence), in območje, o katerem moram razmišljati (circle of 
concern).

5.3.1 Oglejmo si vseh sedem dimenzij uspešnega osebnega    
 menedžmenta:

Proaktivno delovanje in vedenje: Dimenzija zajema to, kar lahko imenujemo 'osebne 
zmage'. Čisto preprosto rečeno: 'osebne 'zmage' so učinki naših poskusov, da se upiramo 
lenobi, stereotipom, klišejem, ideološkim praksam in sploh vsemu, kar nas vleče na dno, 
k nevrotičnim in neproduktivnim oblikam vedenja oziroma delovanja, ki se nenehno pona-
vljajo. 'Osebna zmaga' je učinek osebnega angažmaja in nima nobene zveze z zvezdami, s 
plimovanjem ali z geni. Za osebni angažma se preprosto odločimo ali pa se ne. Tretja pot 
kratko malo ne obstaja. Ali drugače povedano: vselej v življenju bomo imeli vsaj (še) eno 
priložnost za pravilno oziroma produktivno odločitev.

Zastavljanje ciljev: Kje bi bil rad jutri, čez pol leta, čez pet let? Ni nujno, da cilje tudi do-
sežem, pomembno je zlasti to, da jih zastavim, da vanje vsaj minimalno verjamem, da vanje 
investiram čas in energijo. Pot se zaradi tega minimalnega vložka že lahko spremeni v cilj, 
a le pod pogojem, da je cilj zastavljen. V tem je zanimiva dialektika razmerja med potjo in 
ciljem. Človek, ki si zastavi cilj, je namreč že usmerjen k njemu, četudi se mu pozneje skuša 
izogniti ali pa ga sploh nikoli ne doseže.

Hierarhija zadev: Ljudje pogosto hočejo narediti preveč naenkrat – zato ne naredijo ničesar 
dovolj dobro. Ali pa hočejo sočasno delati na več projektih – in se po nepotrebnem izčrpa-
vajo. Hierarhično razvrščanje zadev, s katerimi se želimo ukvarjati, je racionalno, kar zlasti 
pomeni, da nam lahko prihrani veliko energije.

Sodelovanje: Noben človek ni otok in ne more doseči vsega sam. Timsko delo ali sodelova-
nje z drugimi ljudmi je zato lahko učinkovito, čeprav ni vselej nujno, da tudi zares bo. Ob-
stajajo strategije za izgrajevanje timov, ki so zelo učinkovite, v osnovi pa tudi zelo preproste.

območje vpliva

območje razmišljanja
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viri: Osebni angažma se mora dopolniti z viri, iz katerih zajemamo, kar pomeni, da morajo 
biti produktivni; lahko se zgodi, da zajemamo iz virov, v katerih ni ničesar novega, čeprav 
imamo morda drugačen vtis, ali pa iz virov, ki so celo destruktivni in strupeni.

refleksija in avtorefleksija: Ljudje pogosto rečejo, da jim je vseeno, kaj si o njihovem 
delovanju in vedenju mislijo drugi ljudje. To je samo obramba pred vpogledom v naravo 
lastnega delovanja in medsebojnih odnosov. Povratne informacije, ki jih dobimo od drugih 
ljudi, so za naše delovanje v resnici pomembne in nujno potrebne. Naša naloga pa ni, da 
jih vse po vrsti sprejmemo in se celo obremenjujemo z njimi. Daleč od tega. Če nimamo od 
njih nobene koristi, jih mirne duše zavržemo oziroma zavrnemo.

disciplina: Morda je disciplina najtežji del osebnega menedžmenta. Cilje si je sorazmerno 
lahko zastaviti, enako velja za proaktivno delovanje in sodelovanje z drugimi ljudmi. Discipli-
na je največkrat problem zato, ker živimo v kulturi, ki nas skuša spremeniti v čim bolj pasivne 
potrošnike. Tudi če smo aktivni potrošniki, ni nič drugače, saj delamo natanko tisto, kar se 
od nas tudi pričakuje. V tem prepoznavamo človekovo pasivnost, ki je pravo nasprotje disci-
pliniranega dela, povezanega z osebnimi cilji in s hierarhijo zadev, ki smo jo ustvarili sami.

5.3.2 Načela osebnega menedžmenta

Aktivno vedenje in delovanje sodobnih prebivalcev zahodnih kultur je pogosto samo kon-
formizem, sledenje obče zastavljenim ciljem, med katere sodi zlasti tako imenovano zdravo 
življenje. 

Osebni menedžment pomeni, da je človek sposoben in zmožen prepoznavati naravo splo-
šnih ideoloških praks in scenarijev, po katerih naj bi živel, ker so se drugi tako odločili. 
Obstajajo tri načela osebnega menedžmenta, ki omogočajo vsakemu posamezniku, da sledi 
tudi takim ciljem, ki so drugačni ali celo zelo drugačni od splošno sprejetih. Če zanemarimo 
ta načela, ne moremo več govoriti o osebnem menedžmentu.

Prvo načelo – Lahko sem načrtovalec. 

drugo načelo – Lahko naredim načrt.

tretje načelo – Lahko ga uresničim. 

Vsa tri načela osebnega menedžmenta omogočajo izkušnje, ki so pomembne za vsakega 
človeka, izkušnje, da so vsaj nekatere zadeve v njegovem življenju odvisne od njega, ne pa 
od okolja. Izkušnja osebnega menedžmenta je pomembna zlasti zato, ker prepriča človeka, 
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da si lahko vsakdo zastavi cilje, skladne z svojimi vrednotami, interesi in željami. Taki cilji 
lahko zastopajo to, kar imenujemo poslanstvo. 

Poslanstvo je najprej in bistveno osebno, kar pomeni, da ni pomembno, kaj si o njem mislijo 
sosedje ali drugi ljudje; pomembno ni niti to, da vedo zanj.

5.3.3 Štirje ključni koncepti človekovega osebnega razvoja

1. neodvisnost

2. svoboda

3. integriteta

4. osebni menedžment

Neodvisnost v lastnem delovanju ne more biti sočasno tudi odvisnost od tega, kar domnev-
no verjamejo drugi ljudje. Neodvisna volja vsakega posameznega človeka je ključ do svobode 
in resničnega odločanja, ki ni vnaprej določeno z že narejenimi izbirami.

Neodvisnost in sposobnost svobodnega odločanja je tudi temelj človekove integritete in 
notranje trdnosti. Noben človek ne more zaupati vase in svoje zmožnosti, če ni svoboden 
in sposoben delovati neodvisno. 

Integriteta je navsezadnje zmožnost človeškega bitja, da tudi vztraja pri lastnih odločitvah. 
Morda je danes eden ključnih problemov duševnega zdravja prav siljenje ljudi k nenehnemu 
odpovedovanju in odrekanju tega, v kar sicer verjamejo, češ da morajo sprejeti obče prakse ve-
denja in delovanja, ki jih kajpak narekujejo korporacije, pomagajo pa jim zlasti globalni mediji.

In osebni menedžment? Ni v resnici nič drugega kot zmožnost razvijanje lastnih načinov 
za uresničevanje zamisli. Ali nekoliko drugače rečeno: osebni menedžment je pot, ki vodi 
od kreativnosti, katere pogoj je svoboda posameznika, k analitičnemu in refleksivnemu 
razmišljanju o doseženem. Prav tako razmišljanje postavi piko na i osebnega menedžmenta, 
kajti brez njega govorimo le o tem, da človek eno odvisnost zamenja za drugo.

Od osebnega menedžmenta je zato le korak k temu, kar imenujemo coaching. Coaching je 
zato najprej in bistveno proces. Njegove temeljne dimenzije so:

 → Spoznavna – spoznavanje samega sebe, tega, kar je za posameznika zares po-
membno. 
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 → Intimna – vpogled v posameznikove resnične želje, interese, potrebe. 

 → Razumevanje – vpogled v dejavnike, ki ovirajo osebni razvoj. 

 → Interesi – kaj bi zares rad spremenil v svojem življenju?

 → Cilji – katere cilje bi rad dosegel?  

 → Dejanja – kako bi jih lahko dosegel? 

 → Refleksija – razvijanje samospoštovanja in samovrednotenja.  

5.3.4 Moč uspeha

V resnici ni niti najmanj pomembno, ali boste postali v življenju milijonar ali ne. Obstajajo 
druga načela in druge vrednote, ki so preprosto pomembnejši. A najpomembnejše je natan-
ko to, da vgradite v svoje življenje strategije in postopke, načela in vrednote, o katerih smo 
govorili v tem poglavju. 

Morda je bistvena disciplina. Z njeno pomočjo boste: 

 → odkrivali nova področja duha in lastne zmožnosti;

 → čedalje bolje razumeli moč procesov, s katerimi se približujete svojim ciljem;

 → postajali vse manj odvisni od splošnih oziroma občih načinov življenja;

 → uspešno uporabljali učinkovite strategije za lastno duhovno preobrazbo;

 → osvobajali energijo, ki jo imate na voljo;

 → razvijali navade dobrega in produktivnega življenja.
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6 PRIMERI VKLJUČEVANJA DIJAKOV  
 V PRAKTIČNO USPOSABLJANJE  
 Z DELOM

 6.1  gluhi in naglušni

6.1.1 Pred začetkom PUD-a

Pred vključitvijo dijaka v PUD strokovni delavci v srednji šoli opravimo kar nekaj priprav, v 
okviru katerih pripravimo dijake na delo v podjetjih.

Učitelji še enkrat skupaj z dijaki obnovijo znanje iz varstva pri delu in izpostavijo najpo-
membnejše posebnosti, ki jih bodo morali upoštevali na praktičnem usposabljanju z delom.

Psihologinja se z dijaki pogovori o odnosu do sodelavcev, načinu vzpostavljanja socialnih 
stikov na delovnem mestu in o prilagoditvah, ki jim lahko bistveno olajšajo delo pri prak-
tičnem usposabljanju z delom. Največ poudarka posvetimo tolmačenju v slovenski znakovni 
jezik. Mnogo gluhih dijakov ne izrazi potrebe po tolmačenju, čeprav je slovenski znakovni 
jezik za njih edin učinkovit način komunikacije. Dogovorimo se, da si vsaj za prvi dan 
naročijo tolmača, in jim pri tem tudi pomagamo. Samo tako so lahko enakopravni sogovor-
nik s polnočutnimi, lahko postavljajo vprašanja, izpostavljajo dileme in razumejo navodila 
delodajalca. Poudarek damo posebej tudi na prizadevnost na delovnem mestu, saj imajo 
tako posebej prizadevni, učinkoviti in inovativni dijaki večje možnosti, da jih po zaključenem 
šolanju sprejmejo v službo.

Učitelji jim tudi natančno razložijo, kakšne so njihove obveznosti v času praktičnega uspo-
sabljanja z delom.

6.1.2 Primer 1

Gluha dijakinja, ki je z odločbo o usmeritvi ves čas osnovnošolskega in srednješolskega izobraže-
vanja vključena v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. V času šolanja biva v Domu Frana Grma. 
V šolskem letu 2011/12 je vpisana v zadnji letnik srednjega poklicnega izobraževanja grafični 
operater, v prilagojen progam za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno motnjo. 
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Gluha mladostnica, ki je zelo delavna, komunikativna, je uporabnica slovenskega znakovnega 
jezika, ki je zanjo nujno potreben v vsakodnevni komunikaciji. Program predvideva skupno 
24 tednov PUD-a v vseh letnikih izobraževanja (program je podaljšan za eno leto). Pri iska-
nju delovnega mesta za PUD je bil kriterij bližina domačega kraja in pripravljenost vključitve 
dijakinje s posebnimi potrebami. 

Podjetje, v katerem je opravljala PUD vsa 4 leta, je invalidsko podjetje, kjer se zaposleni 
z osebami s posebnimi potrebami srečujejo vsakodnevno in imajo veliko izkušenj, tudi z 
osebami z izgubo sluha. 

Direktor je v pogovoru odkrito spregovoril o nekaterih zadregah: Podjetje se mora stalno 
prilagajati, delavcem je treba omogočiti prehajanje med različnimi delovnimi mesti, omogočiti 
priučitev na novo delovno mesto. Dijakinja potrebuje drugačen pristop, ima slušni aparat, 
znakovni jezik je zelo pomemben. Vendar dijakinja ne komplicira, njena prednost je, da je zelo 
natančna pri delu in da ji klima v delavnicah ustreza. Imela je srečo, da je ena od zaposlenih 
znala znakovni jezik in ji je občasno pomagala pri komunikaciji. Končen rezultat je bilo dobro 
sodelovanje in natančno narejeno delo. Dostikrat človek ostane sam. Podjetje sicer ima zapo-
slene tudi socialne delavce, vendar zaposleni potrebujejo stalno spodbudo, pohvalo. Zato je 
zelo pomembno, kakšna je klima med delavci. Pri dijakinji je bilo treba navodila ponoviti, še 
enkrat razložiti, ji dati dodatna pojasnila. Ko pa ji je bilo delo dvakrat pokazano, je hitro dou-
mela in potem vse tudi natančno opravila. Pomembna in potrebna je obojestranska odprtost. 
Pri delu, kjer je bilo več strank, se je dijakinja počutila manj sproščeno, ker je bila vedno nova 
situacija. Ko je prišla v okolje, kjer je bila suverena (potiskati je bilo treba 500 majic), je to 
delo opravila odlično. To pomeni, da je ne izpostavljamo na delovnem mestu, ki je zanjo manj 
primerno in stresno. 

Veliko pomeni tudi dober stik s šolo, obisk učiteljice praktičnega pouka, ki je bila na razpolago 
tudi ves čas, ko je bila dijakinja pri nas, njena razpoložljivost za pomoč in informacije. 

Dijakinja je uspešno zaključila PUD, s sodelovanjem s podjetjem in rezultati dela smo zelo 
zadovoljni. 

Ob uspešno končanem praktičnem usposabljanju z delom z velikim veseljem in navdušenjem 
poroča o poteku dela, katere stvari je uspešno opravila, o komunikaciji s sodelavci in o 
vključevanju v delovni proces. V letošnjem šolskem letu zaključuje izobraževanje v srednjem 
poklicnem programu in pravi, da se bo zaposlila v podjetju, kjer je vsa leta opravljala prakso.
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6.1.3 Primer 2 

Dijak, ki je z odločbo o usmeritvi vključen v četrti letnik srednjega strokovnega izobraževa-
nja medijski tehnik, v prilagojen progam za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno 
motnjo. V času šolanja biva v Domu Frana Grma.

Dijak ima velik smisel za fotografijo, je komunikativen, sporazumeva se v znakovnem jeziku, 
ima tudi status športnika, ker je član državne reprezentance gluhih. Program predvideva 
dvotedensko prakso v višjem letniku v pouka prostih dnevih oziroma počitnicah. Pri iskanju 
delovne prakse je izrazil željo, da bi delal v televizijski hiši in da ga to delo zelo zanima. Biva 
v domu, njegov urnik je zapolnjen tudi z obveznimi tedenskimi treningi. Televizijska hiša, 
ki ga je bila pripravljena sprejeti, je predlagala, da bi bil navzoč na določenih snemanjih in 
da bi ga vzeli s seboj na teren. To je pomenilo, da smo se morali zaradi terminskih planov 
snemanja dogovoriti tudi za drugačen časovni sklop opravljanja delovne prakse. Načeloma 
naj bi se delovna praksa opravljala v pouka prostih dnevih oziroma počitnicah. Tako je bil en 
teden med zimskimi počitnicami v televizijski hiši, kjer so mu predstavili delo v studiih, za 
preostale 5 dni pa se je koordinatorka za delovno prakso dogovorila za delo na terenu, ki je 
odvisno od terminskega plana snemanja in prilagajanja vremenskim pogojem. 

Glede na to, da ima dijak status športnika, smo mu prilagodili tudi opravljanje delovne 
prakse. Zadovoljstvo je obojestransko, dijak je spoznal konkretno delo na terenu, ki ga med 
počitnicami zaradi svojih športnih obveznosti ne bi mogel usvojiti. 

6.1.4 Primer 3 

Dijakinja z odločbo o usmeritvi je vključena v drugi letnik srednjega poklicnega izobra-
ževanja, v prilagojen progam za gluhe in naglušne in dijake z govorno jezikovno motnjo. 
Dijakinja se vsak dan vozi v šolo, zaradi slabših prometnih zvez jo največkrat pripelje mama. 

Je zaprta vase, težko vzpostavlja odnose z gluhimi, še teže s polnočutnimi vrtniki in odra-
slimi osebami, sporazumeva se z znakovnim jezikom, vendar je njena komunikacija omejena 
v glavnem na konkretne situacije. Program predvideva skupno 24 tednov PUD-a v vseh 
letnikih izobraževanja (program je podaljšan za eno leto). V prvem letniku ji je koordinator 
delovne prakse uredil tritedenski PUD v enem izmed podjetij v Ljubljani. Prvi problem je 
nastal pri pravočasnem prihodu na delovno mesto, vendar se je pozneje to uredilo. Največja 
zadrega je bila komunikacija, nerazumevanje navodil in s tem nepravočasno ali napačno 
opravljeno delo. Dijakinja sicer ima veselje do dela, vendar je pri tem zelo počasna in 
potrebuje stalna navodila in spremljanje. Bolj kot je bilo to izkazano v šolskem procesu, 
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so se pokazali pomanjkanje koncentracije, nihajoče razpoloženje in odmik, kadar so bile 
zahteve previsoke. V podjetju imajo zaposleno osebo, ki pozna znakovni jezik, vendar tudi 
na tej ravni ni bila komunikacija zadostna, saj je morala opraviti svoje delo, dijakinja pa bi 
potrebovala osebo, ki bi spremljala samo njo. Dijakinjo je obiskovala tudi učiteljica, ki tudi 
ni mogla nadomestiti komunikacije za preostali čas. 

že med opravljanjem PUD-a je tako prihajalo do situacij, ko je delodajalec želel prekiniti 
pogodbo. Tako učiteljica kot koordinator PUD-a sta poskušala biti na razpolago za sprotno 
reševanje problemov, tako da je dijakinja uspešno zaključila PUD. Večji problem je nastal pri 
zagotavljanju PUD-a v naslednjih letnikih. Tako je bilo v tem šolskem letu zanjo najdeno drugo 
delovno mesto. Z dijakinjo se učiteljica veliko pogovarja, ji svetuje, dijakinja pa je zaradi slabe 
izkušnje v prvem letniku zgubila veselje in zanimanje, zato je trenutno v težkem položaju. 

6.1.5 Ob zaključku PUD-a

Ko se dijaki vrnejo s PUD-a, se z njimi pogovorimo o izkušnjah, dijaki poskušajo ovredno-
titi svoj delež, izpostavijo pozitivne strani in tudi probleme, ki se pojavijo. Izpolnijo tudi 
vprašalnik, ki je predvsem organizatorju PUD-a in delovne prakse v pomoč pri načrtovanju 
v naslednjem šolskem letu. Vsem podjetjem se tudi pisno zahvalimo, da so bila pripravljena 
sprejeti dijake s posebnimi potrebami, kar v času pomanjkanja vrednot ni več samoumevno. 

6.1.6 V razmislek

PUD za dijaka, ki se uspešno vključi v proces dela in ki je s strani delodajalca deležen spošto-
vanja in sprejemanja, pomeni pomembno izkušnjo v procesu izobraževanja in tudi možnost 
zaposlitve. Za dijake, ki se niso dobro vključili in niso bili sprejeti v delovnem okolju, pa PUD 
pomeni dodaten stres in občutek nezmožnosti. V prilagoditvah programov, ki jih izvajamo, 
smo sicer z ministrstvom za šolstvo dosegli dogovor, da izjemoma z njihovim posebnim 
dovoljenjem lahko organiziramo PUD v instituciji za tiste dijake, za katere se je izkazalo, da 
je organizacija PUD-a pri delodajalcih prevelik zalogaj. V lanskem šolskem letu smo pridobili 
soglasje za PUD v našem zavodu za enega dijaka, vendar se je pri organizaciji pojavilo več 
vprašanj. Tako smo zanj letos poiskali drugo možnost, ki ni najboljša, je pa dnevna zaposlitev 
zunaj institucije. Za nekaj dijakov, ne vse, je bil sistem pred vpeljavo PUD-a boljši, manj 
stresen, saj so imeli veliko več ur praktičnega pouka in so pridobili ustrezna znanja. Možnost 
vključitve v delovni proces se je tako prenesla na višjo starostno raven, kar je za nekatere 
ključnega pomena, saj dozorijo tako v strokovnem kot tudi socialnem smislu. 
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 6.2  Slepi in slabovidni

6.2.1 Pozitivna izkušnja 

že ustaljena praksa v našem šolskem sistemu je, da dijaki srednjih šol med svojim šolanjem 
spoznavajo tudi dele različnih delovnih organizacij. Le tako lahko kakovostno spoznavajo 
vključenost teorije v prakso. Srednješolci si sami ali pa s pomočjo svojih profesorjev poiščejo 
primerno delovno mesto, ki ima (ali pa tudi ne) zvezo z njihovo poklicno usmeritvijo. Tako 
vpeti v delovni vsakdan preživijo določeno število dni v šolskem letu. Delodajalci bolj ali 
manj z veseljem sprejemajo dijake, predvsem zaradi različnih izkušenj iz preteklosti. Velik 
problem glede prakse pa postane, ko zanjo zaprosi nekdo, ki ima kako telesno okvaro in 
je teže ali laže invaliden. Najti primerno mesto zanje, meji že na znanstveno fantastiko. S 
takim problemom se je srečala pred nekaj leti tudi srednješolka Leja, ki ima težave z vidom. 
To je težava, ki zahteva kar nekaj prilagoditev in delovne organizacije jih zaradi že ustalje-
nega ritma dela nerade uvajajo. Taka oseba mora pač delati tisto, kar ji njene zmožnosti 
dovoljujejo. Ne more delati ponoči in dvigovati težkih bremen.  

Na priporočilo Lejine učiteljice v Zavodu za slepe in slabovidne je dijakinja letos junija že drugo 
leto opravljala prakso na Pošti Slovenije v PE PLC Ljubljana. Vodstvo se je odločilo, da ji to 
omogoči, saj se je izkazala kot zelo pridno, vestno, prijazno in delovno dekle. V njeni 72-urni 
praksi se je seznanjala z delom na pošti, kar so ji njeni » sodelavci« z veseljem in pripravlje-
nostjo razlagali. Dodelili so ji delo, kot je vpis telegramov, zlaganje LX-daril na police – seveda 
predvsem ročno delo, kar je z veliko volje in truda lahko naredila. Vsi so bili z njenim delom 
izjemno zadovoljni, saj je bil njen odnos do dela in osebja izjemno korekten, sproščen in vljuden. 
Dijakinja se šola v Ljubljani na Zavodu za slepo in slabovidno mladino za ekonomsko tehnico.

Za mnoge je vid nekaj samoumevnega, a ko se srečaš z izgubo le-tega, se svet kratko 
malo podre. Težave se pojavijo že pri vsakdanjih rutinskih opravilih doma, še več pa jih je, 
ko se te osebe podajo na ulico. Največ težav je pri branju in posledično pri pisanju. Prav 
zaradi olajšanja teh težav že mnogo let obstaja tako imenovana braillova pisava – brajica. 
Imenovana je po njenem očetu Louisu Braillu. Kot majhen deček se je namreč leta 1812 z 
ostrim nožem v očetovi delavnici zbodel v oko. To je zanj pomenilo skorajšnjo slepoto, saj je 
pri petih letih popolnoma oslepel. Zaradi svoje izjemne pridnosti in volje je v letih šolanja v 
raznih ustanovah končno spoznal, da človek, ki ne vidi, s svojimi prsti lahko otipa izbočene 
črke. Ker pa je teh preveč, je menil, da bi določen sistem izbočenih pik vso stvar olajšal. 
Sprva ni doživel odobravanja, a se je pozneje ta sistem vse bolj uveljavljal. V Franciji je bil 
sprejet šele leta 1854, v Angliji 1883, v ZDA pa šele po letu 1900.
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Možnost sporazumevanja pomeni dostop do znanja, kar je življenjskega pomena. Tako je 
menil Braille. Slepi ne potrebujejo usmiljenja, obravnavati jih je treba kot enakovredne vide-
čim. Edina resnična tema je prav neznanje, pravijo slepi in slabovidni. S prilagoditvami lahko 
dosežejo ravno tako visoko izobrazbo, delajo na pomembnih delovnih metih in so odgovorni 
za svoje delo. Med slepimi in slabovidnimi je veliko uspešnih predstavnikov različnih vej 
družbenega življenja (šport, kultura, gospodarstvo, politika).

Vse to in še mnogo več lahko dosežemo predvsem z ozaveščanjem ljudi, premagati je treba 
stereotipe in slediti vedno novim ugotovitvam in dognanjem bodisi pri zdravljenju ali pa 
samo pri pomoči slepim in slabovidnim.

Mlada Leja je dokaz vztrajnosti, saj kljub ne preveč vzpodbudnem okolju pogumno vztraja 
na svoji poti odraščanja in vključevanja v vsakdanje življenje. Svoj odnos do dela je vzorno 
opisala tudi v dnevniku, ki ga vodi in piše vsak praktikant. Menimo, da je pri nas pridobila 
marsikatero novo izkušnjo, ki ji bo koristila v nadaljnjem življenju. Četudi slabše vidi z očmi, 
pa zelo jasno gleda s srcem. Kajti Mali princ pravi: Bistvo je očem skrito, gledati je treba s 
srcem. Leja, v življenju naj bo tvoja pot čim uspešnejša.

6.2.2 Prve izkušnje mentorja (delodajalca) z dijaki – invalidi na PUD-u 

V preteklosti nisem imela izkušenj kot mentorica dijaku invalidu. Prva izkušnja je bila zame 
v bistvu oranje ledine. Mogoče tudi zaradi pomanjkanja znanja in »neprave – pomanjkljive« 
komunikacije med šolo in menoj. Poleg tega je bila to čisto nova življenjska situacija – srečanje 
in sodelovanje s slabovidno osebo. Šele, ko je slabovidna dijakinja prišla na PUD in ob njenem 
opravljanju dodeljenega dela se mi je porajalo nešteto vprašanj. Dijakinja je res prišla z name-
nom, da opravlja delo v skladu s programom. In kot mentor lahko poskrbiš za delovni prostor, 
mizo, stol, lahko prilagodiš velikost črk na računalniku. Kaj pa socialno okolje? Kako z dijakinjo 
komunicirati? Med pogovorom uporabljaš besedno zvezo: »Poglej, Tončka, jaz pa mislim da 
je to drugače.« Ob tem ti zastane dih, izustila sem besedo »poglej«. Toda na obrazu dijakinje 
vidim, da to ni nič narobe. Oddahnem si. Ali pa, dijakinjo vodim po hodnikih do toaletnega 
prostora. V moji glavi se poraja nešteto vprašanj: »Ali je moj korak prehiter, prepočasen, a 
moram z njo nenehno govoriti?« Medtem jo nerodno primem za roko, ker ji želim nakazati 
ovinek. Njeno telo se zdrzne, hladno kratko reče: »Bom že sama.« 

Spet sem pred dilemo. Naslednjič gre dijakinja domov in vidim, da ima težave pri hoji, predla-
gam uporabo palice. Spet ni prav. Kako naj se kot mentorica obnašam, kaj lahko in kaj ne?
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Ker ji je šolska mentorica dala dobre nasvete, pri opravljanju dodeljenega dela dijakinja ni 
imela težav in je bila zelo uspešna. Samo enkrat dela ni zmogla opraviti, mogoče tudi zato, 
ker je bila v sobi z osebo, ki je z njo veliko govorila. Na koncu se je izkazalo, da je oseba to 
počela, ker ni vedela, kako naj se obnaša s slabovidno osebo. Spet kratek stik v komunikaciji. 
Zakaj? Ker se verjetno o tem nikoli ne pogovarjamo, niti ne razmišljamo, dokler ne sodelujemo 
z osebo s posebnimi potrebami. 

Kot mentor si želim: več izobraževanja, komunikacije, informacij o delu mentorja z dijaki 
invalidi na PUD-u. 

Razmišljam, ali družba dovolj naredi za usmerjanje ljudi v poklice, in to v poklice, ki bi jih 
invalidi lahko opravljali in bi s tem bili družbeno koristni. 

Ja, dijaki s posebnimi potrebami so drugačni, vendar nam enaki.  

Dijakova mentorica na PUD-u

 6.3  gibalno ovirani

Izkušnje in sodelovanje z večinskimi šolami pri realizaciji PUD-a gibalno oviranih dijakov

6.3.1 Primer A 

Po programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (SSI) je predvidenih 
748 ur praktičnega dela v šoli, 152 ur pa pri delodajalcu. V oddelku drugega letnika ene iz-
med večinskih srednjih šol sta vključena tudi dva gibalno ovirana dijaka, ki imata po odločbi 
o usmeritvi dodeljenega vsak svojega spremljevalca. Zaradi možnosti celostnega usposablja-
nja in krajevne oddaljenosti šole od doma bivata v našem centru. V času od 9. do 20. maja 
je v tem letniku predvideno opravljanje PUD-a pri delodajalcu, v obsegu strnjeno tri tedne. 

Na šolo smo prejeli elektronsko zaprosilo organizatorja PUD-a za možnost izvajanja PUD-a 
obeh dijakov v našem centru. Najbolj preprosto je verjetno razmišljanje v imenu drugih. Šola 
najbolj ve, kaj je primerno za dijake s posebnimi potrebami: tako glede udeležbe na športnih 
in kulturnih dnevih, glede izletov in strokovnih ekskurzij kot tudi glede PUD-a. Zmoti me 
preprosto dejstvo: manjka pogovor z dijakom in premalo je ali pa sploh ni aktivnega vklju-
čevanja dijaka v iskanje možnosti. Oba dijaka si namreč želita biti v življenju samostojna in 
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neodvisna. Med drugim zaradi tega razloga tudi obiskujeta program v večinski, zunanji šoli 
in ne v »varnem« zavetju centra. že v lanskem letu sta si močno prizadevala (uspeh je re-
zultat sodelovanja v evropskem projektu), da ju je šola vsaj v delu vključila v projektni teden, 
ki se je odvijal zunaj šole. Tudi PUD si želita opravljati v običajnem delovnem okolju, saj 
sta tega tudi oba sposobna. PUD po njunem izobraževalnem programu pomeni obveznost 
praktičnega učenja na področju financ in računovodstva, kar je zagotovo najti v vsakem 
srednjem in večjem podjetju (morda pa ne v vsakem manjšem podjetju). Po pogovoru, ki 
sem ga z njima izpeljala sama, tudi že prav dobro vesta, kje bi delala. Le veliko stvari je treba 
še načrtovati in se jih predhodno domeniti, da bi realizacija tudi uspela: napisati je treba 
prošnjo v podjetje, preučiti je treba možnosti prevoza, preveriti je treba dnevno delovno 
obveznost oz. delovno zmožnost vsakega izmed njiju, preučiti je treba možnosti potrebe 
po osebni negi med delovnim časom oz. opravljanjem PUD-a, preučiti je treba prilagoditve 
delovnega okolja. 

Čim prej je treba napisati prošnjo vsaj dvema ali trem podjetjem in jih zaprositi za čimprej-
šnji odgovor. Takoj nato je treba preveriti možnosti prevoza, bodisi od doma do delodajalca 
oz. tudi od centra do delodajalca, če je ta možnost bolj dostopna. Vmes pa je treba, kar 
pa mora biti predvsem naloga šole oz. organizatorja PUD, smiselno pretehtati optimalno 
dnevno delovno navzočnost in v ta čas upoštevati tudi pot do delodajalca in nazaj, saj lahko 
le-ta močno utrudi gibalno ovirano osebo. 

Pozitivno je vsekakor to, da je šola dovolj zgodaj izrazila svoje razmišljanje (pa čeprav to ni 
najbolj ustrezno), saj je do nastopa izvajanja PUD-a zadosti časa za preučitev optimalnejših 
možnosti in izvedbo vseh potrebnih korakov, da bosta oba dijaka pridobila nove izkušnje 
in znanja ter zadovoljno opravila svoj del izobraževalne obveznosti pri delodajalcu, česar si 
oba želita.
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----- Original Message ----- 
From: organizator PUD na večinski šoli 
to: CIRIUS Kamnik 
Sent: Monday, December 20, 2010 4:58 PM
Subject: Re: Opravljanje delovne prakse

Pozdravljeni,
 
hvala za odgovor. Pogovorila se bom z dijakoma in našo svetovalno delavko, nato pa se bomo naprej odločali, kaj 
in kako.
2. letniki EŠ imajo prakso od 9. do 20. 5. 2011.
Vsekakor ostajamo v kontaktu.
 
Lep pozdrav,
Organizator PUD na večinski šoli

----- Original Message ----- 
From: CIRIUS Kamnik 
to: organizator PUD na večinski šoli 
Sent: Monday, December 20, 2010 3:19 PM
Subject: re: Opravljanje delovne prakse

Spoštovani!
 
Najprej se vam opravičujem za pozen odgovor: prejšnji teden sem bila odsotna. 
 
V zvezi z vašim povpraševanjem predlagam, da oba dijaka prosite, da si najprej poskušata prakso urediti sama. 
Morda pa obstaja kakšna možnost za to. 
 
Tudi naše praktične izkušnje so, da dijake najprej usmerimo v iskanje prakse v domačem kraju. V primeru, da nimajo 
res prav nikakršne možnosti, le-to urejamo skupaj (pa še v tem primeru je opravljanje prakse v našem centru zgolj 
velika izjema) – možnosti iščemo v bližnji okolici ali pa tudi v njihovem domačem kraju.  
 
Kljub vsemu pa me zanima čas obdobja opravljanja njune prakse, če mi ga lahko, prosim, sporočite. 
 
Sva v kontaktu.
Lep pozdrav tudi vam, 
CIRIUS Kamnik
 
----- Original Message ----- 
From: organizator PUD na večinski šoli 
to: CIRIUS Kamnik 
Sent: Wednesday, December 15, 2010 5:02 PM
Subject: Opravljanje delovne prakse

Spoštovani,
 
v letošnjem šolskem letu sem prevzela organizacijo delovne prakse oz. praktičnega usposabljanja pri delodajalcu 
(PUD).
Ker imamo v drugem letniku dva dijaka s posebnimi potrebami – gibalno ovirana (navedba obeh imen – oba bivata 
v vašem zavodu, šolata pa se pri nas), ki tudi morata opraviti PUD, me zanima kakšne so možnosti, da bi lahko 
opravljala prakso v vašem zavodu. Menim, da bi to bila za njiju najboljša rešitev.
Če je kakšna možnost, da bi delala pri vas, bi prosila, da me obvestite, da jima povem komu naj dasta pogodbo in 
s kom naj komunicirata naprej.
 
Lep pozdrav,
Organizator PUD na večinski šoli

Priloga k primeru a: elektronsko dopisovanje 
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6.3.2 Primer B 

Po programu srednjega poklicnega izobraževanja cvetličar (SPI) je predvidenih 600 ur prak-
tičnega dela v šoli, 912 ur pa pri delodajalcu. V oddelek prvega letnika ene izmed večinskih 
srednjih šol je vključena tudi gibalno ovirana dijakinja, ki ima po odločbi o usmeritvi dode-
ljeno spremljevalko za fizično pomoč. V prvem letniku se PUD izvaja najprej v strnjenem 
obsegu tri tedne, nato do konca šolskega leta le po en dan v tednu.

Dijakinja se je v sodelovanju s starši sama dogovorila z delodajalcem, seznam predlogov je 
dobila v šoli pri organizatorju prakse. V prakso se rada vključuje, saj je za nadaljnje izobra-
ževanje izbrala program, v katerem bi rada pridobila poklic in ga v življenju tudi opravljala. 
Fizično pomoč (ki se nanaša na prenašanje šolske torbe, ker je dekle mobilno z invalidskim 
vozičkom, ter na fotokopiranje učne snovi) ji nudi spremljevalka, ki spremlja tudi ure prak-
tičnega dela v šoli. Zanimivo pa je razmišljanje šole ob izvajanju PUD-a pri delodajalcu, ki 
dnevno pošilja spremljevalko tudi k delodajalcu. Vendar ne zato, da bi spremljevalka na 
primer spremljala dijakinjo pri javnem prevozu ali jo morebiti celo vozila sama (s tem je 
povezana odgovornost šole, ki pa je ta ne prevzema, in tega tudi ne vključuje delovna ob-
veznost spremljevalke), temveč zato, da bi ji nudila fizično pomoč na konkretnem delovnem 
mestu. – To seveda po mnenju dijakinje in njenih staršev ni potrebno, s strokovnega gledišča 
pa ni niti najmanj smiselno. PUD v istem času obiskuje še ena dijakinja, s katero sta se zelo 
lepo ujeli. Vprašanje je, kje je mesto spremljevalke v tem vrstniškem odnosu.  

Gibalno ovirana dijakinja si želi, da bi imela več moči vplivanja na izvedbo PUD-a v priho-
dnjem šolskem letu. Poklic želi po končanem izobraževanju opravljati samostojno oz. čim 
bolj neodvisno od druge osebe. Na PUD jo dnevno vozijo starši. – Morda bi šola lahko 
premislila o možnem razumnem načinu pomoči dijakinji in s tem tudi njeni družini pri 
organizaciji PUD-a z logistično podporo pri vključevanju v javni prevoz do delodajalca (take 
primere smo prakticirali tudi že v našem centru), in sicer s tem, da bi jo spremljala spre-
mljevalka (potreba po spremstvu bi bila le v začetku, dokler zadeva ne postane tudi rutina 
oz. dokler je dekle ne usvoji). S tem bi dekle pridobivalo zelo potrebne socialne veščine in 
verjetno usvojilo tudi kako »ključno kompetenco« (kot npr. »socialne spretnosti«), ki bi jo 
lahko ocenili učitelji. 
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6.3.3 Zgodbe dijakov  

PRVA ZGODBA: Marcel 

Marcel ima uspešno zaključeno srednjo strokovno šolo in opravljeno poklicno maturo; tre-
nutno je uspešen študent visokošolskega strokovnega študija in živi v študentskem domu. 
Kljub temu da se pri preživljanju vsakdana srečuje z mnogimi, večinski populaciji povsem 
malenkostnimi ovirami, si za svoje neovirano življenje »gibalno ovirane osebe«, ki pri gibanju 
uporablja invalidski voziček, služi denar povsem sam. S svojim življenjem je zadovoljen. Kot 
dijak s posebnimi potrebami je šolsko delovno prakso vedno opravljal pri delodajalcih v 
običajnih delovnih okoljih. V kratkem namerava diplomirati, s čimer bo delo, ki ga trenutno 
opravlja prek študentskega servisa, prešlo v „pripravništvo” in nadalje verjetno v redno 
delovno razmerje, saj je delodajalec z njim in z njegovim delom zelo zadovoljen. 

V nadaljevanju so predstavljena njegova razmišljanja ob izkušnji iskanja dela in zaposlitve 
kot priporočila osebam s posebnimi potrebami.

moje iskanje dela in nato zaposlitev

Pri samem iskanju dela je pomemben značaj oz. samozavest posameznika, sploh če gre za 
osebo s posebnimi potrebami. Žal se mnogi, ki imajo take ali drugačne težave, skladno z njimi 
sprejemajo, kar je zmotno.

Če si gibalno oviran, še ne pomeni, da si oviran tudi mentalno. Dejstvo je, da osebe, ki 
imamo telesne omejitve (hibe), sami sebe postavljamo (sam se ne štejem več mednje!) med 
tako misleče in si s tem postavljajo meje: “Jaz sem pa nesamostojen, jaz pa rabim pomoč pri 
pospravljanju in kuhanju, bodo drugi naredili namesto mene, zakaj bi se jaz mučil ...” – tako 
mislijo mnogi. Ko gre za šolo, je povsem isto: ... “se me bodo že usmilili za tisto 2 ... ali 6 na 
faksu ...”. Pa temu ne sme biti tako.

Življenje je ena sama velika šola prav zato, ker imamo težave, moramo stremeti k svojim ciljem 
in k realizaciji teh ciljev. Osebe, ki imamo telesno hibo ali kakršno koli drugo hibo, moramo še 
več narediti kot drugi, da uspemo pri iskanju zaposlitve. Treba je sam vzeti stvari v roke, ne 
pa čakati doma, da ti kdo potrka na vrata in reče: „pridi, služba te čaka”. Treba je imeti vizijo, 
cilj; stopiti je treba do delodajalca in seveda v rokah imeti življenjepis ter individualno prošnjo, 
v kateri opišeš svoje prednosti, znanje jezikov, svoj značaj. 

Svetujem, da ne pošiljate prošenj za delo, v katerih pišite: “... sem na invalidskem vozičku, in-
valid ...” ali kaj podobnega. Tako ne boste dobili zaposlitve. Ne pošiljati prošenj delodajalcem, 
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temveč pojdite sami tja, kjer želite delati, in se predstavite; naj vas delodajalec vidi, ne pa da 
si naredi negativno sliko že na podlagi vaše prispele prošnje, kjer izpostavljate svojo bolezen, 
hibo. Namesto vas ne bo nihče nič naredil, vi ste tisti, ki odločate, kaj boste naredili za svojo 
prihonost. 

Glede javnega prevoza v Ljubljani je dobro poskrbljeno: 80 % avtobusov je prilagojenih za in-
valide. Vozni red je na spletni strani LPP (Ljubljanskega potniškega prometa), kjer si pogledaš, 
kdaj kak avtobus vozi, oznaka „mali n” ob prikazani uri označuje, da je prilagojen za invalide, 
in tega boste verjetno uporabili za vožnjo.  

Glede službe same: v službi, ko jo enkrat imate, pokažite svoj maksimum, ponujajte se za delo 
tudi, če delate za dva ali tri hkrati, kajti to je ključ do uspeha. Izkažite se na začetku! Ne čaka-
ti, da vas bodo “cartljali”. Poznam primer punce, ki je dobila službo, imela je vse: plačo in vse, 
pa je vse izgubila zaradi lastne prepričanosti, da je invalidka, ki se ji mora delodajalec v vsa-
kem pogledu in v celoti prilagajati. Seveda s službo kmalu ni bilo več nič. Zato ne razmišjajte 
tako, vi ste v službi, da delate, ne da spite ... Potožite šele, če vas kaj moti in ko je že res nuja. 

Jaz živim polno življenje s službo, prijatelji; sem samostojen, sam si perem, likam, kuham,  
pospravljam ... Vse počnem sam, ne sprejemam pomoči, kljub temu da sem nekdaj tudi bil 
gojenec zavoda Cirius, kjer je za vse poskrbljeno. Negovalke, sestre ... saj je fino imeti vse pri 
roki, ampak za štirimi zidovi v ustanovi je to še v redu, zunaj zavoda pa čaka realno življenje, 
v katerem se moraš znajti sam ...

Stremite k svojim ciljem in sanjam; nič ni nemogoče, če le dovolj močno verjameš v nekaj, se 
to tudi uresniči.

Marcel 

DRUGA ZGODBA: Nataša

Sem Nataša in obiskujem drugi letnik srednje šole, smer cvetličar. Prvega septembra 2010 sem 
prvič prišla na Biotehniško šolo v Naklem. Za mene je bila velika preizkušnja, da sem prišla v 
čisto novi kraj. Začetek je bil težak, ampak z mamino pomočjo mi je uspelo. Že na začetku me-
seca mi je učiteljica, ki je zadolžena za prakso, povedala, da si moram poiskati delovno mesto 
za en mesec, kjer bom opravljala prakso, in da je lahko prvo leto tudi vrtnarija. Takoj sem šla 
z mamico iskat cvetličarno v bližini mojega doma, kjer bi me sprejeli tudi, če sem na vozičku 
in imam zraven tudi spremljevalko, ki bi mi pomagala pri premikanju po cvetličarni (na šoli so 
mi namreč rekli, da mi bo šola zagotovila spremljevalko). Po dolgem iskanju po cvetličarnah, 
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kjer so imeli izgovor, da ne sprejemajo dijakov iz šol na prakso, do tega, da pri njih ni primerno 
mesto za dijakinjo, ki je na vozičku, sem v Komendi v vrtnariji Gašperlin le našla delovno 
mesto, kjer so me bili pripravljeni sprejeti. Vesela sem bila, da so me bili pripravljeni vzeti na 
prakso, tudi če sem posebna in sem na vozičku ter imam poleg spremljevalko. V vrtnarijo sem 
prišla takoj prvi ponedeljek v mesecu. Na prakso me je vozila mami, tako da je ona, potem 
ko me je pripeljala do vrtnarije, odšla v službo in me prišla iskat, ko sem končala z delom. Na 
delovišče sem prihajala ob 9. uri in domov odhajala ob 16. uri. Delovno mesto je bilo urejeno, 
saj sem lahko povsod prišla s svojim prilagojenim stolom, ki sem ga imela za opravljanje dela. 
Prostori v vrtnariji so bili hladni, tako da sem morala biti toplo oblečena in sem bila s tem 
bolj nerodna. Delo je bilo več ali manj enolično, saj sem ves mesec sadila potaknjence in čistila 
mačehe. Čeprav je bil del vrtnarije tudi cvetličarna, dela v njej nisem videla niti opravljala. 
Na delovnem mestu mi je bilo zelo dolgčas, saj sem, ko niso imeli za mene dela, opazovala 
izdelke, ki so jih prodajali (kot so skodelice, igrače in podobno). Čeprav so bili vsi na začetku 
veseli, ker bom prišla, sem v sredini meseca dobila občutek, da sem jim odveč. Mentorica, ki 
mi je dajala naloge, se je začela čudno obnašati. Govorila mi je, naj bom vesela, ker mi eno 
uro podari in grem lahko prej domov. Meni ni bilo težko delati in sem bila pripravljena biti 
tudi osem ur v vrtnariji, čeprav menim, da je sedem ur čisto dovolj za človeka, ki je na vozičku. 
Tako so minevali dnevi v vrtnariji in vesela sem bila, da bo kmalu konec meseca in bom odšla 
nazaj v šolo med sošolce. Zadnji dan mojega dela v vrtnariji je do mene prišla mentorica in mi 
dala kuverto z denarjem za ves mesec. Čeprav mi je denar prišel prav, mi je bil bolj pomemben 
odnos med mano in mentorico. Pogrešala sem bolj prijazen pristop k človeku, tudi če je ta 
drugačen. Čeprav jaz nisem drugačen človek, samo naredim toliko, kolikor zmorem. Naredim 
pa z veseljem in predanostjo, saj sem z dušo pri delu.

Drugo polletje šolskega leta bi morala opravljati en dan v tednu tudi PUD v cvetličarni, vendar 
so se zaradi mojih primanjkljajev strokovni delavci šole odločili, da le-to opravljam v šoli in 
pridobivam izkušnje ter nasvete iz prve roke. 

Maja pa je bil pred menoj zopet mesec PUD-a, za katerega pa z iskanjem nisem bila uspešna. 
Tako mi je šola našla primerno cvetličarno po njihovem mnenju. Bila je v bližini Kranja, kar je 
bilo blizu moji spremljevalki, meni pa zopet veliko vožnje. Na delo sem prihajala v popoldan-
skem času, saj je bilo tako boljše za njih, ker so dopoldan imeli že kar nekaj učencev na praksi. 
Delovno mesto je bilo primerno, povsod je bilo ravno in sem lahko prišla sama tja, kamor sem 
si želela. Moje delo je bilo bolj raznoliko in tudi s cvetličarskimi izdelki sem se soočila: kot 
so zavijanje sveč, izdelava venčka in podobno. Delala sem v ozadju cvetličarne, ki pa je bilo 
neurejeno in polno nepomembnih stvari. Pri zavijanju sveč sem imela kar nekaj težav, s svojim 
delom nisem bila zadovoljna. Na pomoč mi je priskočila delavka cvetličarne in mi pokazala 
način zavijanja. Ker je bil mesec maj in so imeli veliko dela zaradi obhajil in porok, sem videla, 
kako se izdela poročni šopek ter naredi naprsne šopke za prvoobhajance, pri čemer sem tudi 
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sodelovala. Zaposleni so bili prijazni in so me sprejeli takšno, kakršna sem. Z opravljenim 
delom sem bila zadovoljna. Čeprav sem imela vsakodnevne vožnje že dovolj, sem rada hodila 
v cvetličarno. Tam sem pogrešala malo več reda in čistoče, ker se človek bolje znajde in tudi 
počuti. Od šole sem pričakovala, da mi bodo poiskali delovišče, ki bi bilo bliže mojemu domu. 
Mesec je hitro minil in odšla sem nazaj v šolo.

Zdaj pa že tretji ponedeljek hodim k posredniku, ki pakira in razvaža cvetje po cvetličarnah. 
Delo mi je zanimivo, ni pa v sklopu cvetličarskih del. Tukaj prostori niso prilagojeni mojim 
potrebam, tako da je dobro, da sem veliko mobilna. Delovišče mi je poiskala šola zaradi 
pokritja potrebnih ur. 

Nataša, gibalno ovirana dijakinja  

TRETJA ZGODBA: Neuspeli »uspeli« primer zaposlovanja gibalno ovirane osebe

Dekle, ki zaradi prirojenega obolenja ne more hoditi, za gibanje uporablja invalidski voziček. 
V zavodu oz. specializirani ustanovi je končala najprej osnovno in nato še srednjo šolo ter 
z opravljeno poklicno maturo pridobilo strokovni naziv »ekonomska tehnica«. Zaradi manj 
ugodnih socialnih in družinskih razmer, s katerimi se je soočala od rojstva, ji je skušal zavod 
ob odhodu pomagati pri osmišljanju njene prihodnosti in samostojnega življenja, skladno 
z njenimi željami in cilji. Ponudila se je priložnost za opravljanje pripravništva na delovnem 
mestu v državni upravi z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja po zaključku le-tega. 
Zavod dekle je prijavil in jo v nadaljevanju tudi osebno predstavil ter intenzivno spremljal 
v nadaljnjih pogovorih z delodajalcem. Dekle se je priložnosti zelo razveselila, saj je po-
menila osnovni korak na poti k uresničitvi njenih lastnih želja. Delodajalec je izkazal veliko 
pripravljenost pri odpravljanju ovir na delovnem mestu kot tudi v delovni organizaciji, da 
bi dekletu omogočil potrebne pogoje za neovirano delo. Predvsem pa je delodajalec cenil 
tudi mnenje zavoda glede zaposlitve. Dekle se je skupaj s strokovno službo zavoda udele-
žila spoznavno-predstavitvenega pogovora pri delodajalcu, nato pa še dodatnega, katerega 
namen je bil v praksi preveriti prilagojeno delovno okolje. Glede na njeno gibalno oviranost 
so uredili posebno klančino za dostop v stavbo; razširili so toaletni prostor in ga opremili s 
potrebnimi držali oz. pripomočki za neovirano samostojno intimno urejanje; osnovni delovni 
prostor so organizirali v pritličju, kjer je bila zagotovljena popolna mobilnost z invalidskim 
vozičkom tudi v druge pisarne oz. delovne prostore; zaradi potrebne zagotovitve kontinuira-
ne sobne temperature so ob njen delovni prostor namestili še dodatno električno pečko. Ker 
ni bilo nobenih ovir in zadržkov za izpeljavo pripravništva (izobrazbeni in drugi pogoji so bili 
izpolnjeni), je zavod v pomoč dekletu in delodajalcu posredoval še pri ureditvi statusa »in-
valida« na pristojnem zavodu za zaposlovanje, kar pa v njenem primeru tudi ni bilo sporno 
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(po 11. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ima namreč trajne 
posledice telesne okvare oz. bolezni). Dekletova naloga pa je bila, da si organizira dnevni 
prevoz od doma na delovno mesto in nazaj ter poskrbi za prehrano. Delovna obveznost, ki 
jo je vsebovala t. i. »zaposlitvena odločba«, je bila običajna – torej štirideset (40) ur teden-
sko, v oceni invalidovih zaposlitvenih možnosti pa so bile opredeljene potrebne podporne 
storitve in prilagoditve na njenem delovnem mestu, za katere je delodajalec poskrbel že 
pred izdajo navedene ocene in zaposlitvene odločbe.

Strokovna služba zavoda je dekletu pomagala tudi pri urejanju dnevnega prevoza od doma 
na delovno mesto in nazaj. Ker dekle v mestu, v katerem je sklepala pripravništvo, tudi živi 
in ker gre za prestolnico, ki se trudi biti gibalno oviranim glede podpornih storitev prijazno 
okolje, ni bilo ovir za dnevno vključitev v organizirani javni mestni prevoz. Njena skrb je bila 
torej le še prehrana oz. malica, ki si jo je lahko prinašala s seboj ali pa je med razpoložljivim 
vmesnim odmorom obiskala bodisi trgovino bodisi enega izmed bližnjih ponudnikov pre-
hrane (gostilne z dnevnimi malicami, menze drugih delodajalcev v bližini ipd.). Tako ovir za 
nastop dela ni bilo in pripravništvo je bili sklenjeno. Dekle je bila prve delovne tedne zelo 
zadovoljna, strokovna služba zavoda pa ji je še v naprej nudila pomoč, potrebno podporo 
in opolnomočenje pri vztrajnem premagovanju morebitnih ovir in izpolnjevanju delovnih 
obveznosti. Treba je bilo namreč doseči stabilnost v njenem delovanju, počutju, finančnem 
položaju, da bi se lahko pripravili na naslednji korak: iskanje lastnega stanovanja. Za to in da 
bi uredili družinske razmere, je bil v mrežo pomoči aktivno vključen tudi pristojni center za 
socialno delo. Zdelo se je, da vse poteka po načrtih: dekle je imela službo, svoj vir prihodkov 
in s tem zagotovljeno finančno neodvisnost; imela je mrežo ljudi, ki so ji po potrebi nudili 
(strokovno) pomoč in podporo; med sabo so po potrebi sodelovali tudi delodajalec in druge 
strokovne službe, kar je bilo v interesu vseh. 

žal pa ni bilo vse tako lepo, kot se je zdelo na prvi pogled. Neugodne družinske razmere, 
zapleteni odnosi v družini, pomanjkanje denarja pri drugih družinskih članih, neplačani 
stanovanjski stroški … so dekletu jemali potrebno energijo in motivacijo za premagovanje 
vsakdana. Slabšati se je začelo njeno zdravstveno stanje ter posledično tudi psihosocialno 
počutje, ki je bilo že sicer njena šibkejša točka. Kljub podpori in prizadevanju centra za 
socialno delo, da ji čim prej pomaga urediti drug bivalni prostor za čas, dokler ne dobi 
lastnega stanovanja na javnem razpisu, ter kljub psihosocialni podpori strokovne službe 
zavoda in neizmerne strpnosti delodajalca so se odnosi med dekletom in sodelavci začeli z 
vsakim dnem bolj krhati. Njena pričakovanja do delodajalca in službenih kolegov so postajala 
pretirana in vse bolj sebična, delo ni bilo (zadovoljivo) opravljeno, vrstili so se izostanki z 
dela. Delodajalec ji je kljub nepričakovanim težavam in razpletanju dogodkov omogočil 
dokončanje pripravništva, ni pa bil več pripravljen skleniti pogodbe o delovnem razmerju po 
opravljenem pripravništvu. Tako se je po šestih mesecih dekle z opravljenim pripravništvom 
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znašla kot brezposelna oseba na zavodu za zaposlovanje, njene bivalne razmere pa so bile 
začasno urejene zunaj družine. 

Primer je bil nedvomno zgledno voden, dosežen je bil cilj, vendar si z izjemo delodajalca 
lahko vsi drugi udeleženci pripišejo neuspeh. Dekle je obiskovala izobraževalni program v 
času, ko PUD pri delodajalcu še ni bil obvezen v luči trenutno veljavnega kurikula. Šolsko 
delovno prakso je opravljala v društvu, katerega članica je bila glede na osnovno obolenje. 
Prakso je torej opravljala v zaščitenem okolju, kjer ni bilo pravih pogojev in okoliščin za 
učenje in trening socialnih veščin ter ne nazadnje tudi za preverjanje usvojenega znanja. 
Zavod, ki je nedvomno lahko tudi preveč varovano okolje za slehernega, ki si tega želi, 
dekletu ni dal primerne popotnice za zunanje življenje. Nadalje, center za socialno delo 
je potrdil, da je njegovo ukrepanje počasno in odvisno od več dejavnikov, ki so nujni, da 
se lahko v življenju uporabnika stori bistveni premik v smislu razumnejše rešitve zanj. In 
ne nazadnje naj omenim še družino, ki v dekletovem življenju svoje vloge ni odigrala niti 
najmanj primerno. Razlogov za to je seveda več, a to ni in ne sme biti opravičilo. Dekle se 
je skozi svoje izkušnjo v življenju naučila strategije, ki v življenju ni ravno najbolj učinkovita: 
to je igrati »nemočno in nebogljeno osebo«, kateri je okolje dolžno nuditi vso pomoč, saj je 
vendar oseba s posebnimi potrebami.  

Če povzamem: psihosocialno manj opremljena mladenka je po odhodu iz zavoda dobila do-
bro priložnost, na podlagi katere bi lahko začela vzpostavljati samostojno življenje. V pomoč 
pri premagovanju ovir v vsakdanu je imela povezano mrežo strokovnih služb, na katere se je 
lahko obračala in ki so ji tudi same nudile strokovno podporo ter jo usmerjale. A žal se sama 
ni znašla, pomoč strokovnih služb pa ni bila zadostna. Potrebovala je pomoč in podporo 
družine, česar pa ni bila deležna, zato tudi ni zaupala svojim sposobnostim in sama sebi. 

Dobro je, da morajo tudi osebe s posebnimi potrebami opravljati PUD v običajnih delovnih 
okoljih, saj le tako spoznajo realne delovne pogoje in okoliščine ter uvidijo zanje potreb-
ne prilagoditve, kar jim pomaga pri poznejšem zaposlovanju. Nedvomno pa pozneje pri 
zaposlovanju poleg spodbude družine vsaj določeno obdobje potrebujejo tudi podporo 
strokovnih služb. Ta pa naj bo po možnosti namenjena tudi delodajalcu, ki sprejme osebo 
s posebnimi potrebami. To je pomembno že v času opravljanja PUD-a dijaka s posebnimi 
potrebami oz. še preden se to izvajanje začne. Šola mora v procesu načrtovanja in izvajanja 
PUD-a pravočasno in intenzivno sodelovati z delodajalcem. Seveda pa PUD pri delodajalcu 
za dijake s posebnimi potrebami ne sme in ne more biti organiziran za vsako ceno, temveč 
v razumnih pogojih in z razumnimi prilagoditvami. 
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ČETRTA ZGODBA: Tim

Tim je dijak srednjega poklicno-tehniškega programa elektrotehnik, pred tem je zaključil 
poklicni program računalnikar. Ima težave pri gibanju, predvsem v motoriki rok, kar je posle-
dica njegovega osnovnega obolenja. PUD je opravljal na delovnem mestu v državni upravi, 
v oddelku informatike. Bil je zadovoljen. Tudi nadaljnjo prakso namerava opravljati pri istem 
delodajalcu; v prihodnosti pa je njegov cilj čimprejšnja zaposlitev. 

moja izkušnja s praktičnim poukom pri delodajalcu

V drugem letniku programa računalnikar smo imeli na koncu šolskega leta praktični pouk pri 
delodajalcu. Ker sem bil v zadregi in nisem vedel, kaj narediti, sem za pomoč prosil profesorja, 
ki me je učil predmet Izdelava spletnih strani. Nekaj časa je razmišljal in med tem dobil 
ponudbo z Ministrstva za pravosodje na področju informatike. Bil sem je zelo vesel, ker je 
bila pri roki, saj sem iz Ljubljane, razveselil pa sem se tudi novih izkušenj, novih prijateljev in 
sodelavcev.

Prvo leto sem imel prakso štirinajst dni skupaj. Prvi vtisi so bili zelo dobri. V delovni kolektiv 
so me prijazno sprejeli in mi tudi takoj dodelili delovno mesto ter mentorja. Tudi on me je lepo 
sprejel. Če sem bil v zadregi, sem se lahko njega ali pa sodelavce vedno kar koli vprašal. Pri 
delu mi je bila všeč zamenjava kartuš, ker je bilo delo videti tako preprosto in je bilo tudi prak-
tično. Praksa je pomembna še za naprej v življenju. Pri delu moraš biti natančen in potrpežljiv. 
Pomembno je, da je delovno mesto urejeno, da stvari ne ležijo naokoli. Nekatere stvari moraš 
narediti s hitrimi gibi. Rad sem hodil na prakso vsak dan, razen ko sem imel obveznosti v šoli.

Ko je bilo drugega letnika konec, sem končal pouk in začele so se zaslužene počitnice.

V tretjem letniku sem imel prvo polovico leta šolo, potem pa pol leta prakso. Spet sem prakso 
opravljal na ministrstvu. V pol leta, ko sem bil tam na praksi, sem spoznal že vse “finte” za-
menjave kablov računalnikov in druge strojne opreme. Med prakso je bilo dovolj časa tudi, da 
naredim zaključni izdelek. Ta je bil izdelava spletne strani šolskega radia CIRKUS. Vse naloge, 
ki so mi jih na praksi naložili, sem vestno in redno opravil. Če je ostalo še kaj časa, pa sem 
lahko dodeloval spletno stran oz. svoj zaključni izpit. Večina v ekipi nas je bila fantov. Vsi smo 
držali skupaj, pa tudi fajn smo se imeli. Med kadrom informatike sta bili tudi dve predstavnici 
nežnejšega spola – dve punci. Naučil sem se na novo nalagati računalnike in jih zamenjavati 
„staro za novo”. Zmeraj, ko sem se zjutraj zbudil, sem vedel, da bom sproščen. Včasih je bil 
dan tudi zatežen, pa je bilo kljub temu fajn vzdušje, včasih pa tudi ne. Če smo imeli kakšen 
spor, smo ga takoj pogasili. 

Tim
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7 PRILOGA: ZAKONODAJA IN 
 ZAHTEVE IZOBRAžEVALNEGA
 PROGRAMA V ODNOSU DO   
 DIJAKOV 

7.1 Praktično usposabljanje z delom (Pud) za dijake   
 s posebnimi potrebami

Vsak prenovljeni izobraževalni program v skladu z Izhodišči za prenovo izobraževalnih pro-
gramov nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja iz leta 2001 
vsebuje v predmetniku praktično izobraževanje. Izvaja se kot praktični pouk v šoli in kot 
praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Pri tem tudi niso izvzeti izobraževalni 
programi, prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami. Praktično usposabljanje z delom 
pri delodajalcu ima v programih srednjega poklicnega izobraževanja še posebej pomembno 
vlogo, ker je namen usposobitev za poklic in začetek dela. V vsakem programu ga je najmanj 
24 tednov.  

Programi, ki so prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami, se izvajajo s prilagojenimi 
učnimi  oblikami in metodami dela. Uporabljajo se dodatni oziroma specialni učni in drugi 
pripomočki. Vsebine se prilagodijo le izjemoma oziroma delno glede na zmožnosti posa-
meznikov s posebnimi potrebami. Prilagodi se čas izvajanja, medtem ko se obseg in cilji 
izobraževanja ne prilagajajo. Na zaključnem izpitu oziroma na poklicni maturi morajo vsi 
dijaki, ne glede na posebne potrebe, za pridobitev poklicnega naziva dokazovati poklicne in 
ključne kompetence v skladu z veljavnim Izpitnim katalogom. 

najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so:

 → pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela, 

 → nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj in prenos  teoretičnega znanja v neposredno 
prakso v delovnem okolju,

 → usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,

 → spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,

 → spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov idr.,
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 → učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije s strankami,

 → razvijanje odgovornosti:

→ → za lastno delo,

→ → za kakovost, potrebno v poklicnem delu,

→ → za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

Del praktičnega usposabljanja z delom (PUD) se lahko izvaja v medpodjetniškem izobraže-
valnem centru (MIC). Ta je lahko organiziran kot zavod, gospodarska družba ali organizacij-
ska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe. Vendar pa, kot je znano, za zdaj v okviru 
zavodov za dijake s posebnimi potrebami MIC-i niso organizirani. Za vse dijake je treba 
poskrbeti tako, da imajo zagotovljeno ustrezno učno mesto za izvajanje PUD-a pri deloda-
jalcih. Zakon je ob tem neizprosen. Organizatorji PUD-a in drugi strokovni delavci zavodov 
imajo zelo zahtevno nalogo, da uspešno izvedejo vse postopke organizacije PUD-a od prvih 
pogovorov s potencialnimi delodajalci do zagotovljenega učnega mesta v določenem obsegu 
za dijake v enem šolskem letu.

Šole v okviru zavodov za dijake s posebnimi potrebami sklepajo z delodajalci praviloma 
kolektivne učne pogodbe, čeprav bi si zelo želeli, da bi bili delodajalci pripravljeni sklepati z 
dijaki individualne učne pogodbe.

o individualni učni pogodbi govorimo, če jo skleneta delodajalec in dijak. Če je dijak še 
mladoleten, morajo privoliti in so podpisniki še starši oziroma zakoniti zastopnik.

o kolektivni učni pogodbi govorimo, če jo skleneta šola in delodajalec za enega ali za več dijakov.

Učna pogodba, individualna ali kolektivna, je pravni dokument, ki ureja medsebojne pravice, 
dolžnosti in obveznosti, h katerim se obvezujejo podpisniki, ter daje pravni poduk v primeru 
kršitev. Določa pravice, dolžnosti in obveznosti na PUD-u. Sestavine učne pogodbe so 
določene s 36. členom Zakona o poklicnem izobraževanju (ZPSI-1).  

Praviloma se učna pogodba lahko sklepa le z delodajalci, ki imajo za to predpisane kadrovske 
in materialne pogoje, ki jih določi minister. Ugotavljanje ustreznosti ali verifikacijo učnega 
mesta pri delodajalcu opravi pristojna zbornica na predlog delodajalca.

Učna pogodba se lahko spremeni na pobudo vsake od pogodbenih strank, vendar ne na ško-
do dijaka. Lahko se sporazumno odpove ali prekine pod določenimi zakonskimi pogoji (glej 
44. člen ZPSI-1). Če bi prišlo do take namere, naj se dijak predhodno obvezno posvetuje 
z organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom na šoli. V pogovoru se lahko razjasni 
problem in prepreči poznejši zaplet.  
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Organizator PUD-a poskrbi, da so dijaki in njihovi neposredni mentorji v podjetju seznanjeni 
z vsebino učne pogodbe, še posebej tistih členov, ki se nanašajo na njihove pravice, dolžno-
sti in obveznosti ter morebitne anekse k pogodbi.

Dolžnosti šole, ki so zapisane v učni pogodbi, za kar je zadolžen  organizator PUD-a, v 
skladu z normativi in standardi, so:

 → zagotavljati stalno sodelovanje strokovnih delavcev šole z mentorji, ki vodijo prak-
tično usposabljanje dijakov z delom pri delodajalcu; 

 → v šolskih delavnicah odpraviti morebitne primanjkljaje v praktični usposobljenosti 
dijakov, do katerih bi prišlo zaradi objektivnih okoliščin pri delodajalcu (motnje v 
proizvodnji in podobno);

 → priskrbeti dijaku praktično usposabljanje z delom pri drugem delodajalcu, če de-
javnost delodajalca iz te pogodbe preneha ali nastopijo resne motnje pri izvajanju 
praktičnega usposabljanja z delom, ki bi ogrozile praktično usposabljanje dijaka in 
tako tudi njegovo napredovanje v izobraževanju.

7.1.1 Omejitve dijakov s posebnimi potrebami za opravljanje PUD-a,  
 pravica dijakov do zdravstvenega zavarovanja in varstva pri delu 

O morebitnih zdravstvenih in drugih omejitvah za opravljanje PUD-a, o potrebnih dodatnih 
učnih in drugih pripomočkih, ki so posameznemu dijaku nujne za pomoč osebam s poseb-
nimi potrebami, ter o drugih posebnostih, da bi bili le-ti na PUD-u čim bolj samostojni, 
mentorja v podjetju seznani organizator PUD-a oziroma strokovni delavec šole že v času 
dogovorov in organiziranja učnega mesta. 

Pravice dijakov s posebnimi potrebami do zdravstvenega zavarovanja, do zdravniških pre-
gledov in preverjanja njihove usposobljenosti iz varstva pri delu za potrebe praktičnega 
usposabljanja z delom so enake kot za vse druge dijake. Podrobneje so razložene v gradivu 
Vodniki za praktično usposabljanje z delom, Munus 2 in CPI, 2011, objavljenem na spletnih 
straneh CPI. Izsek citiramo v nadaljevanju:

»Vsi dijaki so v času šolskih aktivnosti zdravstveno zavarovani s strani šole.V času opravljanja 
PUD-a je delodajalec  dolžan oddati prijavo-odjavo zavarovanja za primer nesreče pri delu in 
poklicne bolezni (obrazec M1-2/B) za vsak koledarski mesec, ko je dijak več kot 3 delovne 
dni v podjetju, in poravnati mesečni strošek zavarovanja. Račun za povrnitev stroškov izstavi 
šoli. Organizator PUD-a vodi evidenco in skrbi, da šola delodajalcu ta strošek vrne. Mesečni 
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strošek zavarovanja za primer nesreče pri delu in poklicnih bolezni lahko pokrije tudi šola 
neposredno, če sta se z delodajalcem tako dogovorila v učni pogodbi. 

V primeru odsotnosti in neopravljenih ur PUD-a se dijak sam dogovori z delodajalcem o na-
domeščanju, organizatorja PUD-a pa obvesti o predvidenem času in trajanju nadomeščanja. 
Za ta čas se ponovno sklene zavarovanje, sicer bi delodajalec storil prekršek.  

Organizator PUD-a v sodelovanju s strokovno usposobljenimi učitelji oziroma z zunanjim 
strokovnim sodelavcem v skladu z veljavnim  Zakonom o varnosti in zdravju pri delu poskrbi, 
da bodo dijaki v šoli pred odhodom na PUD obvezno spoznali temeljne vsebine iz varnosti 
in zdravja pri delu ter opravili pisni preizkus znanja. Pisni preizkus znanja se po treh letih 
ponovi. Potrdilo o opravljenem pisnem preverjanju se dijakom izroči, da ga z drugo spre-
mljajočo  dokumentacijo oddajo mentorju pri PUD-u, pisno gradivo dijaka pa ostane na šoli 
kot dokazno gradivo. Mentor v podjetju bo dijake že prvi dan seznanil z vsemi ključnimi 
nevarnostmi, nujnimi varnostnimi ukrepi in jih opozoril na nevarnosti.  

Organizator PUD-a v dogovoru z ravnateljem šole poskrbi, da se sistematski pregledi za 
dijake v prvem in tretjem letniku izobraževanja izvedejo na šoli pred odhodom na PUD. 
Drugih zdravstvenih pregledov za potrebe PUD-a dijakom ni potrebno opraviti ne glede na 
vrsto izobraževalnega programa …«  

7.1.2 Aktivnosti in prizadevanja dijakov za uspešno izvajanje PUD-a

Dijake se spodbuja, da se po svojih zmožnostih aktivno vključijo v sodelovanje pri organizi-
ranju zagotovitve učnega mesta pri delodajalcu. Pred začetkom izvajanja PUD-a se seznanijo 
z vsebino programa praktičnega usposabljanja z delom oziroma s seznamom ključnih in 
poklicnih kompetenc, ki si jih bodo razvijali na PUD-u. Na pobudo dijakov jim mentorji radi 
omogočijo tako delo, kjer si le-ti pridobijo manjkajoča znanja in take naloge, kjer razvijajo 
in utrjujejo šibkeje razvite kompetence.

Seznanijo se tudi z možnostjo oblikovanja svojega osebnega izobraževalnega načrta (OIN) 
za izvajanje PUD-a. Rezultate in dosežke (fotografije opravljenih storitev, izdelkov ali le 
posameznih faz dela, spremljajočo dokumentacijo, poročilo o delu, razmišljanja in drugo) pa 
lahko vložijo v mapo učnih dosežkov. Tako bolj načrtno in sistematično spremljajo uresniče-
vanje svojega osebnega izobraževalnega načrta, svojega strokovnega napredka in začetek 
svojega kariernega razvoja. 
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7.2 Zakonske osnove pri izvajanju Pud-a dijakov s  
 posebnimi potrebami pri delodajalcu

Delodajalec mora izpolnjevati ustrezne kadrovske in materialne pogoje, da lahko na prak-
tično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD) sprejme dijaka. Če sprejema dijaka s 
posebnimi potrebami, pa je to še posebej pomembno. dijaku s posebnimi potrebami je 
namreč treba zagotoviti njemu primerne materialne in druge delovne pogoje (urejene 
arhitektonske razmere za dostopnost in mobilnost tako v stavbo podjetja kot na delovno 
mesto, v sanitarije, v jedilnico oz. menzo, kjer je organizirana prehrana za delavce; pri spo-
razumevanju je treba uporabljati primerne komunikacije glede na zmožnost razumevanja oz. 
njegove primanjkljaje; treba mu je zagotoviti morebitno pomoč pri vzpostavljanju odnosov 
s sodelavci ipd.). Zakonodaja sicer pogojev za PUD dijakov s posebnimi potrebami posebej 
ne opredeljuje, treba pa je poudariti, da imajo skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (7. člen, 8. člen) tudi dijaki s posebnimi potrebami v povezavi z drugo sre-
dnješolsko zakonodajo pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot vsi drugi dijaki, 
zato jim morata to pravico zagotoviti tako šola kot delodajalec, ki skladno s 5. členom 
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju izvaja izobraževalni program skupaj 
s šolo. 

Namreč, vse osebe s posebnimi potrebami, tako tudi dijaki s posebnimi potrebami, imajo 
pravico do izobraževanja zagotovljeno z ustavo, in sicer do izobraževanja pod enakimi pogoji 
z upoštevanjem njihovih posebnih potreb (to jim zagotavljajo zakonodaja in podzakonski akti 
na področju izobraževanja: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 2. 
člen, 12. alinea, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju – 8. člen, Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami – 4. člen) oz. imajo zakonsko pravico do zagotavljanja enakih 
možnostih (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 11. člen – dostop do vključujočega 
izobraževanja). Iz tega izhaja, da so v izvajanju izobraževalnih programov, v katere so vključeni 
dijaki s posebnimi potrebami, nujne razumne prilagoditve (tudi kar zadeva izvajanja praktič-
nega izobraževanja) in individualno načrtovanje vključevanja dijaka s posebnimi potrebami v 
praktično izobraževanje k delodajalcu oz. v neposredni delovni proces in okolje. 

Če dijaki s posebnimi potrebami pri izvajanju PUD-a potrebujejo več podpore in pomoči ter 
ustreznih prilagoditev, pripomočkov, smo jim jih torej dolžni zagotoviti: tako šola kot delo-
dajalec kot tudi okolje. Pravica do ustreznih materialnih pogojev, potrebnih prilagoditev 
in fizične pomoči v teku izobraževanja je dijakom s posebnimi potrebami zagotovljena z 10. 
členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2000, 3/2007; 
58/2011). Če dijaka s posebnimi potrebami delodajalec v prvih dneh zaradi kakršnih koli ovir 
ne more popeljati po podjetju, naj predstavitev podjetja opravi na način, ki bo sprejemljiv 
dijaku s posebnimi potrebami (morda s predstavitvijo na računalniku s potrebno avdiovi-
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zualno podporo, sprejemljivo in prilagojeno posamezni vrsti t. i. »posebnih potreb«). Ob 
tem ne gre pozabiti, da imajo gluhi dijaki skladno z zakonodajo pravico tudi do tolmača 
slovenskega znakovnega jezika – torej tudi do tolmača v okviru PUD-a; pravico morajo 
uveljavljati sami. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Ur. l. RS, št. 96/2002) 
namreč daje gluhim osebam možnost, da uporabljajo slovenski znakovni jezik kot jezik 
medsebojnega sporazumevanja in kot naravno sredstvo za sporazumevanje ter njihovo 
pravico, da so informirani v njim prilagojenih tehnikah. Zakon pa v prvem odstavku 13. člena 
gluhi osebi, ki ima status dijaka ali študenta, zagotavlja pravico do tolmača znakovnega 
jezika zaradi dodatnih potreb, povezanih z izobraževanjem, do največ 100 ur letno.  

»Pravico do tolmača za znakovni jezik iz drugega odstavka 10. člena tega zakona lahko gluha 
oseba uveljavlja po lastni presoji v obsegu 30 ur letno, gluha oseba, ki ima status dijaka ali 
študenta, pa zaradi dodatnih potreb, povezanih z izobraževanjem, lahko tudi več, vendar 
skupaj največ 100 ur letno.« 

težje in težko gibalno ovirani, po novem zakonu (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, Ur. l. RS, št. 58/2011, 10. člen) pa tudi slepi dijaki imajo pravico do stalnega 
ali občasnega spremljevalca za fizično pomoč v času izobraževanja; torej tudi na PUD-u, 
čeprav predlagamo, da se o potrebi po tovrstni pomoči dijak, šola in delodajalec dogovorijo 
še pred nastopom PUD-a. Izjemoma pa se (prav tako po novem zakonu 10. člena) začasni 
spremljevalec za fizično pomoč lahko dodeli tudi dolgotrajno bolnim dijakom, slabovidnim 
dijakom oz. dijakom z okvaro vidne funkcije, dijakom z avtističnimi motnjami ter dijakom s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011; 
šesta točka 27. člena), ki je začel veljati z letom 2012, pa imajo težje in težko gibalno 
ovirani dijaki pravico do brezplačnega prevoza, kar je bistveno olajšalo (zlasti v finančnem 
smislu) prevoz teh dijakov ne samo v šolo, temveč tudi na PUD.  

»Osebi, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljena kot težje ali težko gibalno ovirana (ne more 
uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz), pripada brezplačen prila-
gojen prevoz.«
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7.2.1 Pregled zakonskih podlag za delodajalce v času izvajanja   
 dijakovega Pud

Dijaki kot tudi dijaki s posebnimi potrebami so na PUD napoteni skladno z Zakonom o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI). Pravice in dolžnosti dijakov za čas opravljanja 
PUD-a so opredeljene v navedenem zakonu oz. v individualni ali kolektivni učni pogodbi, 
ki je sklenjena z delodajalcem. Delodajalec pa mora pri izvajanju PUD-a poleg navedenega 
zakona upošteva tudi Zakon o delovnih razmerjih ter panožno kolektivno pogodbo za ustre-
zno dejavnost. 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju – pomembni poudarki, ki se nanašajo 
na delodajalca: 

 → Delodajalec skladno s 5. členom ZPSI sodeluje pri izvajanju izobraževalnega pro-
grama, in sicer v delu, kjer je s programom določeno praktično usposabljanje z 
delom. 

 → Na podlagi tretjega odstavka 14. člena ZPSI morajo biti učna mesta pri deloda-
jalcu verificirana pri pristojni zbornici (Obrtno-podjetniška zbornica, Gospodarska 
zbornica). 

 → Delodajalci oz. njihova združenja objavijo vsako leto, šest mesecev pred začetkom 
šolskega leta, razpis prostih učnih mest (20. člen). 

 → Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se izvaja kot 
praktični pouk v šoli oz. praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Skupni 
obseg trajanja je določen z izobraževalnim programom. Pogoje za izvajanje PUD-a, 
ki jih mora izpolnjevati delodajalec, določi minister v sodelovanju s socialnimi par-
tnerji (31. člen). 

 → Pravice in obveznosti šole, dijaka in delodajalca pri PUD-u se določijo z učno po-
godbo (33. člen), ki je lahko individualna (med delodajalcem in dijakom ter njego-
vimi starši oz. zakonitimi zastopniki) ali pa kolektivna (med šolo in delodajalcem). 
Šola mora v primeru sklenitve kolektivne pogodbe skladno s 45. členom delodajalcu 
nuditi strokovno pomoč in mu svetovati pri organizaciji in izvajanju PUD-a, spre-
mljati PUD in spremljati ustreznost vodenja predpisane dokumentacije ipd.

 → Sestavine učne pogodbe (36. člen): 

→ → osebno ime, dan, datum in kraj rojstva, stalno bivališče dijaka in staršev ozi-
roma drugega zakonitega zastopnika dijaka, če je dijak mladoleten, 

→ → predhodna izobrazba dijaka, 
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→ → naziv, sedež in vrsto dejavnosti delodajalca, ki sklepa učno pogodbo, 

→ → naziv poklicne izobrazbe, za katero se dijak izobražuje, 

→ → začetek in trajanje izobraževanja, 

→ → poklicne zmožnosti, ki si jih dijak pridobiva s praktičnim usposabljanjem v 
skladu z izobraževalnim programom, 

→ → časovna razporeditev in razčlenitev praktičnega usposabljanja z delom v ob-
segu, predvidenem z izobraževalnim programom, 

→ → osebno ime delavca z ustrezno izobrazbo, ki je mentor dijaka, 

→ → obseg izobraževalnega dela v šoli, 

→ → pogoji, pod katerimi se učna doba podaljša zaradi neizpolnjenih obveznosti 
dijaka v šoli, 

→ → dolžnosti delodajalca, 

→ → nagrada, ki jo prejema dijak, 

→ → obveznosti delodajalca v primeru, če razdre učno pogodbo v nasprotju z za-
konom, ter v primeru, če dijak razdre učno pogodbo zaradi neizpolnjenih 
dolžnosti delodajalca, 

→ → obveza, da delodajalec ne bo obremenjeval dijaka z deli, ki niso povezana z 
njegovim praktičnim usposabljanjem, 

→ → davčna številka dijaka in njegova enotna matična številka občana (EMŠO), 

→ → druge dolžnosti in pravice dijaka, določene s tem zakonom in drugimi predpisi.

 → Pogoji za sklenitev učne pogodbe za delodajalca so navedeni v 35. členu, in sicer: 
delodajalec lahko sklene učno pogodbo, če: 

→ → ima ustrezne delovne prostore in opremo, 

→ → njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se dijak izobražuje, 

→ → ima ustrezno izobrazbo oziroma ima zaposlenega delavca z ustrezno izobraz-
bo, ki bo mentor dijaku na PUD-u za opravljanje poklica, za katerega se dijak 
izobražuje. 

→ → Delovni prostori iz prve alinee prejšnjega odstavka se ne zahtevajo za deja-

vnosti, ki se po posebnih predpisih lahko opravljajo brez delavnic.
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 → dolžnosti delodajalca, ki sklene učno pogodbo (37. člen), so: 

→ → dijaku omogoči usposabljanje za pridobitev poklicne izobrazbe, 

→ → skrbi, da bo dijak redno obiskoval šolo in druge obvezne oblike izobraževalnega 
dela, 

→ → dijaku poleg počitnic v skladu s tem zakonom omogoči še najmanj šest prostih 
delovnih dni za pripravo na zaključni izpit, 

→ → dijaku izplačuje dogovorjeno nagrado, 

→ → skrbi za varnost pri delu in za zdravje dijaka, 

→ → dijaka seznani s predpisi o varnosti pri delu, 

→ → skrbi za dobre medsebojne odnose med delavci in dijaki, 

→ → nadzoruje, kako dijak vodi predpisano dokumentacijo o praktičnem usposa-
bljanju z delom, 

→ → izpolnjuje druge, s pogodbo dogovorjene obveznosti. 

→ → Delodajalec lahko nalaga dijaku le tista dela, ki zagotavljajo pridobitev poklic-
nih zmožnosti v skladu z izobraževalnim programom.

 → V 39. členu je opredeljen obseg praktičnega in teoretičnega izobraževalnega dela 
dijaka.

 → Če ima delodajalec z dijakom sklenjeno individualno učno pogodbo, mora dijak pra-
viloma v drugem letniku obvezno opraviti vmesni preizkus, s katerim se preverja 
njegovo praktična usposobljenost (40. člen).

 → Pri PUD-u, ki se izvaja pri delodajalcu, se za dijaka glede nočnega dela, odmorov 
in počitkov, opravičenih odsotnosti z dela, posebnega varstva mladine ter di-
sciplinske in odškodninske odgovornosti uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
delovna razmerja (41. člen). 

 → V času praktičnega usposabljanja z delom ima dijak pravico do nagrade v skladu s 
panožno kolektivno pogodbo za ustrezno dejavnost oziroma drugimi predpisi (42. 
člen).

 → Učna pogodba se lahko iz kakršnih koli tehtnih razlogov spremeni, odpove ali raz-
dre na pobudo vsake od pogodbenih strank (43. in 44. člen). 

	 Delodajalec lahko razdre individualno učno pogodbo, če: 
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→ → je bila sklenjena na podlagi lažnih listin, 

→ → se dijak brez opravičljivega razloga v osmih dneh ne vrne na učno mesto ozi-
roma v šolo, 

→ → postane dijak duševno ali telesno nesposoben za izobraževanje za poklic, 

→ → bi po zdravnikovem mnenju strokovno izobraževanje ogrožalo dijakovo življenje 
in zdravje, 

→ → dijak trajno oboli za boleznijo, ki je po zdravnikovem mnenju nevarna drugim 
delavcem, 

→ → dijak oboli za tako boleznijo, da po posebnih predpisih ne bi smel opravljati 
poklica, za katerega se izobražuje, 

→ → dijak večkrat huje krši dolžnosti, ki so določene v 38. členu tega zakona, 

→ → se dijak izpiše iz šole ali je iz šole izključen. 

 Delodajalec mora svojo odločitev pisno utemeljiti.

 → Zdravstveno varstvo dijakov na Pud-u (58. člen): Dijaki imajo pri praktičnem 
pouku, praktičnem usposabljanju z delom ter na strokovnih ekskurzijah pravico 
do zdravstvenega zavarovanja kot učenci, v skladu z zakonom. Sredstva za pla-
čilo prispevkov za zavarovanje dijakov pri praktičnem pouku in na praktičnem 
usposabljanju z delom za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni zagotavlja 
ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

→ → Delodajalec mora oddati prijavo-odjavo zavarovanja za primer nesreče pri delu 
in poklicne bolezni (obrazec M1-2/B) za vsak koledarski mesec, ko je dijak v 
podjetju več kot 3 delovne dni, ter poravnati mesečni strošek zavarovanja, ki 
mu ga bo šola vrnila. Zavarovanje je namenjeno zagotavljanju zdravstvenega 
varstva delavcev, ne pa zagotavljanju morebitnih odškodnin v primeru nezgod 

pri delu – v ta namen mora imeti dijak sklenjeno nezgodno zavarovanje. 

 → Delodajalec skladno z 79. členom odloča o pravicah in obveznostih dijaka, ki 
izhajajo iz PUD-a, ki se izvaja pri njem.

Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra

Delodajalec mora imeti učna mesta za izvajanje PUD-a vajencev verificirana.

 → Postopek verifikacije se začne z vložitvijo pisne vloge delodajalca na obrazcu, ki je 
priloga in sestavni del pravilnika (obrazec 1). Delodajalec mora vlogi priložiti listine, 
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ki so potrebne za njeno obravnavo in so navedene na obrazcu vloge (3. člen).

 → Za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem 
mestu je zadolžena za delodajalca pristojna zbornica (2. člen).

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon govori o dijakih, vajencih oz. praktičnem usposabljanju z delom v svojem VII. poglavju 
z naslovom Posebne določbe (in sicer v drugi točki: Delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, 
dijakov in študentov).

 → Praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov pri delodajalcu lahko 
opravljajo vajenci, dijaki in študenti, ki so dopolnili starost 14 let (6. točka 214. 
člena zakona), sicer pa je delo otrok, mlajših od 15 let, s slovensko delovno zako-
nodajo prepovedano. 

 → Nadalje govori zakon v povezavi z zgoraj navedenim v svoji sedmi točki istega člena 
o tem, da se v primerih občasnega ali začasnega dela dijakov uporabljajo določbe 
tega zakona o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem 
času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let 
starosti, ter o odškodninski odgovornosti. 

Stimuliranje delodajalcev v času izvajanja dijakovega PUD-a

Delodajalci so lahko za izvajanje dijakovega praktičnega usposabljanja z delom tudi stimuli-
rani. »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom« 
izvaja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje v okviru evropskih sredstev z javnimi 
razpisi. Na razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki izvajajo PUD po novih izobraževalnih 
programih, ki predvidevajo povečano število ur PUD-a. Gre za t. i. spodbujanje vključevanja 
delodajalcev v izvajanje PUD-a. 

Stimuliranje delodajalcev pozneje, v času zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami oz. 
invalidov

Če v času PUD-a delodajalec ni posebej stimuliran za usposabljanje dijaka s posebnimi potreba-
mi, pa je temu povsem drugače, kadar sklepa pogodbo o zaposlitvi z osebo s posebnimi potre-
bami oz. invalidom. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), katerega 
namen je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo 
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na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti, namreč prinaša določene 
ugodnosti tudi za delodajalce. Delodajalci so po zakonu pod določenimi pogoji dolžni zaposlovati 
invalide in s tem izpolnjevati kvoto. V primeru neizpolnjevanja kvote pa jim zakon nalaga plačilo, 
ki se zbira v Skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (o kvotnem sistemu zaposlovanja 
govori ZZRZI v svojem VIII. poglavju, 62. do 66. člen). Prav Pud je lahko za delodajalca 
priložnost, da v dijaku s posebnimi potrebami spozna svojega poznejšega delavca – invalida.

vrste finančnih vzpodbud za delodajalca v primeru zaposlovanje invalidov, o katerih 
govori zakon v svojem IX. poglavju (67. do 76. člen), so naslednje: 

 → subvencije plač invalidom, 

 → plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov, 

 → plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, 

 → oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih 
invalidov, 

 → nagrade za preseganje kvote, 

 → letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in 

 → druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest 
za invalide ter druge razvojne vzpodbude.

Novela ZZRZI (Ur. l. RS, 87/2011) prinaša določene novosti za delodajalce v smislu zao-
strenega nadzora nad izvajanjem kvotnega sistema zaposlovanja invalidov ter nadzora nad 
porabo finančnih spodbud. Prejete finančne spodbude se lahko porabijo samo za namene 
iz 41. in 42. člena Uredbe ES o splošnih skupinskih izjemah (Uradni list EU L 214/35 z dne 
9. 8. 2008).

42. člen Uredbe komisije (ES) določa, da so upravičeni stroški tisti stroški (z izjemo stroškov 
plač), ki jih je treba dodati stroškom, ki bi v podjetju nastali, če bi zaposlovalo neinvalidne 
delavce, za celotno obdobje, v katerem je invalid zaposlen. Državna pomoč ne sme presegati 
100 % upravičenih stroškov. 

Upravičeni stroški so:

 → stroški prilagoditve prostorov;

 → stroški zaposlitve osebja za čas, ki ga porabijo samo za pomoč invalidom;

 → stroški prilagoditve ali nakupa opreme oziroma pridobitve in validiranja programske 
opreme, zato da jo bodo lahko uporabljali invalidi, vključno s prilagojeno in pomo-
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žno tehnološko opremo, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi jih imel upravičenec, 
če bi zaposloval neinvalidne delavce;

 → stroški gradnje, širitve zadevne poslovne enote ali namestitve opreme v tej poslov-
ni enoti ter vsi stroški upravljanja in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanja 
invalidov, kadar upravičenec zagotavlja zaščitno zaposlitev.

7.2.2 Druga zakonodaja in dokumenti, ki govorijo v prid osebam s   
 posebnimi potrebami in jih je treba upoštevati na vseh ravneh  
 življenjskih dejavnosti

Konvencija o pravicah invalidov 

Namen konvencije je spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno in enakopravno 
uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega 
prirojenega dostojanstva. 

Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okva-
rami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in 
učinkovito sodelovali v družbi. 

 → Pomen izrazov v konvenciji (2. člen): 

→ → »komunikacija« vključuje jezike, prikaz besedila, brajico, taktilno spora-
zumevanje, veliki tisk, dostopne multimedije ter pisani, zvočni in običajni jezik, 
človeškega bralca ter povečevalne in alternativne načine, sredstva in oblike za-
pisa sporočila skupaj z dostopno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo; 

→ → »jezik« vključuje govorjene in znakovne jezike ter druge oblike negovorjenih 
jezikov; 

→ → »diskriminacija zaradi invalidnosti« pomeni vsako razlikovanje, izključevanje 
ali omejevanje zaradi invalidnosti z namenom ali posledico zmanjšanja 
ali izničevanja enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja vseh 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, social-
nem, kulturnem, civilnem ali drugem področju. Vključuje vse oblike diskrimi-
nacije, tudi odklonitev primerne prilagoditve; 

→ → »primerna prilagoditev« pomeni potrebne in primerne spremembe ter prila-
goditve, ki ne nalagajo nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, kadar so 
v posameznem primeru potrebne, da se invalidom na enaki podlagi kot dru-
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gim zagotovi uživanje ali uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin; 

→ → »univerzalno oblikovanje« pomeni oblikovanje proizvodov, okolja, programov 
in storitev, ki je čim bolj uporabno za vse ljudi, ne da bi ga bilo treba prilaga-
jati ali posebej načrtovati. »Univerzalno oblikovanje« ne izključuje podpornih 

pripomočkov in tehnologij za posamezne skupine invalidov, kadar je to potrebno.  

 → Splošna načela konvencije (3. člen): 

→ → spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, ki vključuje svo-
bodo izbire, in neodvisnost posameznikov; 

→ → nediskriminacija; 

→ → polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo;

→ → spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidov kot dela človekove raznolikosti in 
humanosti; 

→ → enakost možnosti; 

→ → dostopnost; 

→ → enake možnosti za moške in ženske; 

→ → spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje pravice 
invalidnih otrok do ohranitve njihove identitete.

 → V 24. členu govori konvencija o izobraževanju. Med drugim navaja: 

→ → da invalidi zaradi invalidnosti ne smejo biti izključeni iz splošnega izobraževalnega 
sistema in da invalidni otroci zaradi invalidnosti niso izključeni iz brezplačnega in 
obveznega osnovnošolskega ter srednješolskega izobraževanja;

→ → da imajo invalidi enako kot drugi dostop do vključujočega, kakovostnega, 
brezplačnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja v skupnostih, v 
katerih živijo;

→ → primerne prilagoditve glede na posameznikove potrebe;

→ → invalidom v splošnem izobraževalnem sistemu zagotavljajo potrebno pomoč in 

jim omogočajo učinkovito izobraževanje;

Države pogodbenice invalidom omogočajo pridobivanje življenjskega in socialnega znanja in 
veščin, ki jim olajšajo polno in enakopravno sodelovanje v izobraževanju in skupnosti. Zato 
države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki vključujejo: 
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 → omogočanje učenja brajice, alternativnih pisav, povečevalnih in alternativnih na-
činov in oblik zapisa sporočila, veščin za mobilnost in orientacijo ter omogočanje 
pomoči in mentorstva sebi enakih;

 → omogočanje učenja znakovnega jezika in spodbujanje jezikovne identitete skupno-
sti gluhih;

 → zagotavljanje, da poteka izobraževanje slepih, gluhih in gluhoslepih, zlasti otrok, v 
jeziku in na način ter v obliki komunikacije, ki so najprimernejši za posamezni-
ka, in v takem okolju, ki najbolj spodbuja akademski in socialni razvoj.

Države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za zaposlovanje učiteljev, tudi invalidov, ki so 

Države pogodbenice zagotavljajo, da imajo invalidi enako kot drugi in brez diskriminacije 
dostop do splošnega visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, izobraževanja 
odraslih in vseživljenjskega učenja. V ta namen države pogodbenice invalidom zagotovijo 
primerne prilagoditve. 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

Namen zakona je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in invalidov, ki temelji 
na invalidnosti. Cilj zakona pa je za invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih 
življenja.

Iz navedenega zakona želim posebej izpostaviti 16. člen, ki govori o pravici invalidov do 
javnega prevoza, kar je pomembno tudi za dijake s posebnimi potrebami, zlasti v času 
obiskovanja PUD-a, ter 37. člen, ki govori o globi za kršitev prilagoditve javnega prevoza.

In sicer: 

 → Invalidom mora biti zagotovljena enaka dostopnost do prevoza v cestnem in 
železniškem prometu ter pomorski in notranji plovbi. 

 → Država in občina morata pri upravljanju gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov v cestnem prometu in linijski prevoz v mestnem prometu zago-
toviti tako, da izvajalci opravljajo prevoz v okviru javnih služb z avtobusi, ki so 
dostopni gibalno in senzorno oviranim invalidom ter da nudijo informacijo o 
možnosti uporabe teh dveh javnih služb v invalidom prilagojenih oblikah. 

 → Kadar izvajalec gospodarske javne službe ne more zagotoviti gibalno in senzor-
no oviranim invalidom prilagojenega medkrajevnega linijskega prevoza z rednimi 
avtobusnim linijami, jim mora zagotoviti drug ustrezen način prevoza, razen če 
dokaže, da bi mu taka zagotovitev drugega ustreznega načina prevoza povzročala 
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nesorazmerno breme. V tem primeru mora zagotoviti drug ustrezen način prevoza 
v obsegu, ki ne povzroča takega bremena. 

 → Upravljavec javne železniške infrastrukture in prevoznik javnih linijskih prevo-
zov v železniškem prometu morata prilagoditi vlake in drugo železniško infrastruk-
turo za gibalno in senzorno ovirane invalide ter da nudijo informacije o možnosti 
uporabe železniškega prometa v invalidom prilagojenih oblikah. 

 → Za uporabo pripomočka za premagovanje gibalne in senzorne oviranosti (psi vo-
dniki in drugi psi pomočniki, invalidski voziček) se v kateri koli okoliščini ne smejo 
zaračunati dodatni stroški. 

 → Na avtobusnih postajah in pomembnejših avtobusnih postajališčih, pomembnejših 
železniških postajah in pristaniščih je treba gibalno in senzorno oviranim invalidom 
ter psom vodnikom in drugim psom pomočnikom zagotoviti nemoten vstop in 
izstop ter tudi dostopnost informacij v njim prilagojenih oblikah. 

 → Upravljavec javne pomorske ali celinske plovne infrastrukture in prevoznik javnih 
prevozov v pomorstvu ali celinskih vodah morata prilagoditi plovila in drugo plovno 
infrastrukturo za gibalno in senzorno ovirane invalide ter nuditi informacije o mo-
žnosti uporabe plovnega prometa v invalidom prilagojenih tehnikah.

 → Prekršek zaradi kršitve prilagoditve javnega prevoza (37. člen): 

→ → Z globo od 2500 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost: 

  - ki ne prilagodi avtobusov, vlakov in druge železniške infrastrukture ter gibalno 
in senzorno oviranim invalidom ne zagotovi dostopnosti informacij o možnosti 
uporabe teh javnih služb v skladu z drugim in četrtim odstavkom 16. člena tega 
zakona, 

  - ki gibalno in senzorno oviranim invalidom ne zagotovi možnosti drugega us-
treznega prevoza v skladu s tretjim odstavkom 16. člena tega zakona, 

  - ki zaračunava dodatne stroške za uporabo pripomočka za premagovanje gibalne 
oviranosti v nasprotju s petim odstavkom 16. člena tega zakona, 

  - ki na avtobusih, pomembnejših železniških postajah in pristaniščih gibalno in 
senzorno oviranim invalidom ne zagotovi nemotenega vstopa in izstopa ter dos-
topnosti do informacij v njim prilagojeni obliki skladno s šestim odstavkom 16. 
člena tega zakona, 
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  - ki ne prilagodi plovila in druge plovne infrastrukture za gibalno in senzorno 
ovirane invalide ter ne nudi informacij o možnosti uporabe plovnega prometa 
v invalidom prilagojenih tehnikah v skladu s sedmim odstavkom 16. člena tega 
zakona. 

→ → Z globo od 250 do 2500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

→ → O prekršku iz tega člena v skladu s svojimi pristojnostmi odločata prometna in 
pomorska inšpekcija.

Sicer pa tudi ta zakon med prepovedmi diskriminacije zaradi invalidnosti poudarja dostop 
do vključujočega izobraževanja invalidov na vseh stopnjah izobraževanja (11. člen) in kot 
enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov pravico invalidom s senzornimi 
okvarami do uveljavljanja tehničnih pripomočkov za premagovanje komunikacijskih ovir 
(17. člen), seveda poleg pripomočkov, ki so jim zagotovljeni na podlagi drugih predpisov 
(veljajo pa določene finančne omejitve). 

Država kot podpisnica raznih konvencij in evropskih dokumentov mora spodbujati večjo 
vključenost invalidov v družbeno življenje in delo z vsemi podpornimi storitvami, ki so 
potrebne za dosego tega cilja. Na učinkovito načrtovanje invalidske politike v državi mora 
pomembno vplivati agenda 22 z uresničevanjem svojih 22 standardnih pravil. Poleg nje pa 
sta pomembna še oba dokumenta, ki sem ju izpostavila zgoraj: 

 → Konvencija o pravicah invalidov, 

 → Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

Vse to se mi zdijo pomembna izhodišča, bistvena tudi pri izvajanju Pud-a v času izobra-
ževanja oz. sploh pri možnosti vključevanja dijakov s posebnimi potrebami v Pud pri 
delodajalcih ter pozneje tudi v zaposlitev in aktivno življenje. 

Kajti tudi varuh človekovih pravic pred svojim posredovanjem, povezanim z nespoštovanjem 
določenih dokumentov in zakonodaje na področju invalidske politike najprej javnost in vse 
vpletene opozori na upoštevanje Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.  
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7.2.3 Seznam zakonodaje oz. zakonskih podlag

Zakonodaja, ki jo morata upoštevati delodajalec in šola (izobraževalna ustanova) ob izvaja-
nju PUD-a za dijake oz. za dijake s posebnimi potrebami:

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html

2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO982.html

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3449

3. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html

4. Panožne kolektivne pogodbe za ustrezno dejavnost

Evidenca kolektivnih pogodb:  http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delov-
na_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/

5. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1643.html

6. Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra,

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV4714.html

7. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah,

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV7958.html

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201060&stevilka=3343

8. Pravilnik o zaključnem izpitu,

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV7722.html

9. Pravilnik o poklicni maturi,

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV4035.html

10. Zakon o štipendiranju,

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4664.html

11. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011,

http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf
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12. rešitve za praktično izobraževanje – Bela knjiga 2011,

http://www.belaknjiga2011.si/pdf/resitve%20pss%20za%20poklicno%20izobraze-
vanje.pdf

13. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur. l. RS, 
št. 82/2003),    

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/
pravilnik_vzd_otroci.pdf

Zakonodaja iz področja dijakov in oseb s posebnimi potrebami: 

14. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2062.html

novela ZUOPP: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714

15. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1713.html

16. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO4780.html

17. Konvencija o pravicah invalidov,

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/konvencija_o_pravicah_invalidov/

18. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Ur. l. RS, št. 94/),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO4342.html

19. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO3841.html

novela ZZRZI: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3724

Drugi pomembni dokumenti v pomoč: 

20. Vodnik za dijake,

http://munus2.tsc.si/images/stories/vodnik_dijaki.pdf

21. Vodnik mentorje (za delodajalce),

http://munus2.tsc.si/images/stories/MUNUS_2_-_Vodnik_-_mentorji.pdf
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22. Vodnik za organizatorje (za šole oz. izobraževalne ustanove),

http://munus2.tsc.si/images/stories/vodnik_organizatorji.pdf

23. Priloge k vodnikom (posamezni obrazci: učna pogodba, evidenčni list itd.).

http://munus2.tsc.si/images/stories/Priloge_Vodnikom.pdf







Ena izmed pomembnih novosti v prenovi poklicnega in strokovnega izobraževanja je praktično 
usposabljanje dijakov pri delodajalcih v neposrednem delovnem okolju. Za nadaljnje delo in življenje 
dijakov, še zlasti dijakov s posebnimi potrebami, je izjemnega pomena  razvijanje veščin in kompe-
tenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, splošnih, ki jih dijaki ne morejo razviti v razredu, temveč 
le po poti dela, odnosa s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju. Za mnoge 
delodajalce predstavlja sprejem dijaka s posebnimi potrebami na praktično usposabljanje z delom 
izziv, za mnoge pa žal tudi problem, ki izvira iz  strahu in nepoznavanja drug drugega. Zato je glavni 
naslov pričujočega priročnika Kaj morata dijak in delodajalec vedeti drug o drugem. 

Priročnik sestavljata dve dela: pisno gradivo in film. Avtorji v pisnem gradivu razmišljajo o značilno-
stih sodobnega kapitalizma, o novih odnosih med delodajalci in delavci, o zahtevah delodajalcev do 
delavcev ter kaj to pomeni za osebe s posebnimi potrebami. Bralci spoznajo značilnosti gluhih in 
naglušnih, slepih in slabovidnih ter gibalno oviranih dijakov, načine komuniciranja z njimi in potrebne 
prilagoditve delovnega mesta. V filmu je vse to tudi nazorno prikazano.

Dragocen prispevek predstavljajo opisi primerov dijakov na praktičnem usposabljanju z delom in 
osebne zgodbe dijakov s konkretnih delovnih mest. V prilogi priročnika pa so navedena še pravila in 
zakonske osnove za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake s posebnimi potrebami.

Pred vami je torej dragocen pripomoček delodajalcem in mentorjem, ki sprejemajo dijake srednjih 
poklicnih in srednjih strokovnih šol na praktično usposabljanje z delom. Hkrati pa bo koristno in 
zanimivo branje tudi širše – izziv za vse tiste, ki jih zanimajo odnosi na sodobnem trgu dela.


