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KAKO NAJ 

BOM

AKTIVEN/

AKTIVNA, 

ODGOVOREN/

ODGOVORNA

ŠTUDENT-KA?

KDO SEM?

ZAUPAM V 

SVOJE Z-

MOŽNOSTI

KATERE 

INFORMACIJE 

POTREBUJEM?

KAKO SE S 

KOM 

POGOVORIM?

PRI KOM 

POIŠČEM 

POMOČ IN 

PODPORO?

KAKO 

IZBIRAM IN 

SE 

ODLOČAM?

KAKO 

REŠUJEM 

TEŽAVE?



OSEBA Z 

AVTIZMOM

AVTIST
Najprej se je TREBA POZNATI in 

se znati PREDSTAVITI…

 Poznati svoje osebnostne lastnosti, (vztrajnost, 

ustvarjalnost…), zmožnosti (kaj lahko naredim, 

dosežem, se naučim…), prednosti  (v čem sem 

dober), znanja (splošne in specifične kompetence),

interese (kaj me zanima, v kaj sem pripravljen 

vlagati energijo in čas), cilje, vrednote, motive, 

posebne potrebe in težave.

 Pre-poznati svoja šibka in močna področja pri 

učenju (učne stile, strategije, ki olajšajo učenje, 

ne-uspešne pristope, načine pomoči).

 Znati se predstaviti in posredovati (zagovarjati) 

svoje potrebe na ustrezen način.



… ZAUPATI V SVOJE Z-MOŽNOSTI

 ŽELIM SE – LAHKO se vpišem v študijski program 

(enake možnosti, enake pravice za vse študente).

 Kompetence, ki jih morajo usvojiti vsi študenti 

študijskega programa (vsi študenti lahko presodijo, če 

je študij za njih primeren; študenti s PP lahko 

izberejo študijski program odgovorno, če so 

seznanjeni s tem, v kolikšni meri je mogoče 

prilagoditi se njihovim specifičnim potrebam).

http://www.youtube.com/watch?v=p2W96Dw6wmQ

http://www.youtube.com/watch?v=p2W96Dw6wmQ
http://www.youtube.com/watch?v=p2W96Dw6wmQ
http://www.youtube.com/watch?v=p2W96Dw6wmQ


Potem je potrebno POISKATI 

USTREZNE INFORMACIJE…

O študiju (vsebinah, zahtevah, 

značilnostih, posebnostih študijskih 

programov, ki so zapisane v 

predstavitvenih zbornikih, na spletnih 

straneh fakultet).

O pravicah  (zakonodaja, pravilniki).

O odgovornostih in dolžnostih 

(študijskih obveznostih).

O podpornih sistemih – kdo lahko 

pomaga in na kakšen način.



Poznati omejitve prilagodljivosti študijskih programov

Identificirati tiste predmete, oblike študijskega programa, ki bi se 

lahko izkazale za problematične oz. kaj je ključno, da lahko 

uspešno zaključim posamezen predmet in študijski program.

Obvezni predmet, ki je prezahteven, kljub prilagoditvam.

Potreba  po minimalnih akademskih in drugih standardih 

izobraževanja. 

Skrajne meje sprejemljivosti posameznih prilagoditev.

Zdravstvene in varnostne zahteve.

Razpoložljiva finančna sredstva  (dodatni stroški za posamezne 

prilagoditve), prostorske možnosti, kadri.



PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S POSEBNIMI POTREBAMI 

(2014) (S POSEBNIM STATUSOM, 2018)

UNILJ > Univerza v Ljubljani > Organizacija, pravilniki in poročila 

> Predpisi, Statut UL in pravilniki

http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014101712292151/

Ta pravilnik ureja:

 opredelitev študenta s posebnimi potrebami, 

 posebne prilagoditve okolja in načina izvajanja študijskega procesa, 

torej pedagoškega dela, na članicah UL za študente s posebnimi 

potrebami, 

 postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami, 

 pravice in odgovornost študenta s posebnimi potrebami, 

 koordinacijo aktivnosti za spremljanje in podporo študentov s 

posebnimi potrebami na univerzi in članicah,

 vodenje evidence in dokumentacije na članicah UL.

http://www.uni-lj.si/slo/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014101712292151/


http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/zmorem
o_spodbujanje_enakosti_in_preprecevanje_diskriminacije_invalidov/

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokument
i__pdf/invalidi_vzv/Vodnik_po_pravicah_invalidov.pdf

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokument
i__pdf/invalidi_vzv/Lahko_berljiva_in_razumljiva_oblika_Vodnika_po_pravic
ah_invalidov.pdf

http://www.zveza-
sozitje.si/modules/uploader/uploads/news
/files_news/konvencija_invalidi_lahki_vodn
ik.pdf

http://www.zveza-sozitje.si/lahko-
branje.3.html?p=1

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/zmoremo_spodbujanje_enakosti_in_preprecevanje_diskriminacije_invalidov/
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/Vodnik_po_pravicah_invalidov.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/Lahko_berljiva_in_razumljiva_oblika_Vodnika_po_pravicah_invalidov.pdf
http://www.zveza-sozitje.si/modules/uploader/uploads/news/files_news/konvencija_invalidi_lahki_vodnik.pdf
http://www.zveza-sozitje.si/lahko-branje.3.html?p=1


 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012 – ZPIZ-2) v členu 100 določa pogoje za 

dodelitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Upravičenci do dodatka so tudi slepe osebe, ki so zavarovani po 

drugem zavarovancu zavoda oziroma upokojencu ter zavarovanci, pri katerih je zmožnost premikanja zmanjšana najmanj za 

70 % in niso v delovnem razmerju.

 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/2014 – ZSDP-1) – otroški dodatek in dodatek 

za nego

 Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007 –ZSV-UPB2) v 18. a členu določa pravico do družinskega pomočnika, 

ki pripada tudi polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 

potreb in so pred uveljavitvijo pravic bili odvisni od pomoči enega od staršev.

 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. l. RS, št. 70/2007) v 8. členu določa pravico študentov s posebnimi 

potrebami do dodatnih subvencioniranih obrokov in sicer do 10 dodatnih obrokov na mesec.

 Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZj,  Ur. l. 96/2002) določa pravico gluhih in naglušnih dijakov in 

študentov do dodatnih ur tolmača znakovnega jezika zaradi dodatnih potreb, povezanih z izobraževanjem. Zakon v 11. in 

12. členu opredeljuje tudi pravico do tolmača znakovnega jezika oz. drugega ustreznega načina sporazumevanja v javnih 

službah.

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 13/17 z 

dne 17.3.2017) v 12. členu določa pravico do subvencije za spremljevalca študentu invalidu, če je do njega upravičen v 

skladu s posebnimi predpisi.

 Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/2007 v 24., 26., 31. členu dodatek za študente s posebnimi potrebami 

Štipendistu s posebnimi potrebami se štipendija zviša za 50,65 EUR.

https://www.sou-lj.si/sl/vsebina/studentje-s-posebnimi-potrebami

http://www.dsis-drustvo.si/

https://www.youtube.com/watch?v=PXaKnKbij4I 6:09

https://www.sou-lj.si/sl/vsebina/studentje-s-posebnimi-potrebami
http://www.dsis-drustvo.si/
https://www.youtube.com/watch?v=PXaKnKbij4I


…ZNATI IZBRATI (PRILAGODITVE) ter 

ODGOVORNO SPREJEMATI ODLOČITVE...

Med splošne prilagoditve študijskega okolja in pedagoškega dela 

štejemo (Pravilnik o ŠPP, 2014): 

 arhitekturno dostopnost oziroma dostopnost grajenega okolja, 

 komunikacijsko dostopnost, 

 uporabo opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami, 

 prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj, seminarjev ter pri ostalih 

oblikah študijskega procesa, 

 dostopnost gradiv oziroma študijske literature. 



Med individualne prilagoditve študijskega okolja in pedagoškega 

dela, ki se določijo z odločbo članice za posameznega študenta, štejemo 

(Pravilnik o ŠPP, 2014): 

 prilagoditve pri izvedbi pedagoškega dela (predavanj, vaj, seminarjev 

ipd.), 

 prilagoditve glede obveznosti pri izvajanju pedagoškega dela (prisotnost 

na predavanjih, seminarjih in vajah, predstavitve, udeležba na kolokvijih 

ipd.), 

 prilagoditve glede študijskega gradiva, 

 prilagoditve načina preverjanja in ocenjevanja znanja (vključno z 

opravljanjem izpitov v izrednem izpitnem obdobju v skladu s 141. 

členom Statuta UL), 

 izjemen vpis v višji letnik brez vseh obveznosti (v skladu s 153. členom 

Statuta UL), 

 izjemno podaljšanje študentskega statusa (v skladu z Zakonom o 

visokem šolstvu.



Dve perspektivi  prilagoditev
Dilema: prilagoditev kot kompenzacija primanjkljaja; za doseganje neodvisnosti ; spreminjanje v  objekt 

pomoči, zniževanje akademskih standardov?

Perspektiva akademskih

standardov

Perspektiva kompetentnega 

študenta

Negativna stališča Pozitivna stališča

Neznanje in nerazumevanje 

študentovih potreb

Razumevanje študentovih 

potreb

Nefleksibilnost pri poučevanju in 

preverjanju znanja

Fleksibilnost pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja

Nezaupanje v študenta –

študent kot nasprotnik

Zaupanje študentu – študent kot 

sogovornik

Prilagoditve ogrožajo 

akademske standarde

Prilagoditve so pot za dosego 

akademskih standardov

(Rebolj, B.,A., 2014. str. 50)



PPU, TERENSKO DELO, MOBILNOST – kaj je potrebno preveriti in 

dogovoriti?
 Fizični dostop.

 Zahteve (študijski cilji) glede dela in 

obremenitev PPU, terenskega dela, mobilnosti 

(hitrost in načini dela, fizične obremenitve, 

količina branja, pisanja). 

 Alternativne oblike opravljanja PPU, 

terenskega dela (so sploh mogoče?).

 Potrebne in mogoče prilagoditve (asistent, 

podporne tehnologije – kaj mora zagotoviti  

izvajalec).

 Odgovornost za zdravje in varnost (ocena 

tveganja za dejavnosti povezane z delom).

 Kako ukrepati pri nastalih težavah (pritožbe, 

zdravstvene razmere).

 Sodelovanje mentorjev  na inštitucijah in 

koordinatorji na fakulteti.

Razgovor s študentom o zahtevah

Iskanje ustreznih možnosti

Vzpostavitev kontakta z zunanjim 

izvajalcem

Zagotovitev ustreznih prilagoditev

Ocena tveganja

Dogovor ali podpis sporazuma

Spremljanje študentovega dela, 
napredka



FUNKCIONALNI MODEL SAMOODLOČANJA ZA OPP 

(WEHMEYER, 2004)

Avtonomija vedenja

Posameznik izraža lastne izbire, v katerih 
deluje neodvisno od zunanjih vplivov ali 

vmešavanj.

Samoregulacija

Pomeni usmerjanje samega sebe, 
samoučenje, samoevalvacija, 

spodbujanje samega sebe, postavljanje 
ciljev, reševanje težav.

Opolnomočenje

Posameznik se uči spoprijemati s svojimi 
težavami ne glede na zunanje ovire. Bolje 

vidi dane možnosti in nove rešitve, 
spoznava, kaj resnično želi.

Samorealizacija

Pomeni oblikovanje posameznikovega 
življenja v smiselno celoto. Temelji na 
osebnem zavedanju lastnih močnih 

področij. 

FUNKCIONALNI MODEL 
SAMOODLOČANJA ZA 

OPP

POMEN ZA 

ŠTUDENTE



…se POGOVORITI…

 SAMOZAGOVORNIŠTVO:

 Poznavanje sebe,

 Sprejemanje svojih težav 

(vpliv težav na…),

 Informacije o prilagoditvah,

 Razvijanje komunikacijskih 

veščin,

 Prepoznavanje svojih 

(realnih) ciljev,

 Zavedanje pravic in dolžnosti 
(Košak Babuder, 2010).

IZRAŽANJE POSLUŠANJE

ZAUPNOST in

VAROVANJE 

PODATKOV

O specifičnih 

težavah se 

pogovorite 

osebno in 

zasebno!

 PRIDOBIVANJE IN 

NAVAJANJE PRILAGODITEV
(Prater idr., 2014):

 Sooči se s profesorjem.

 Vzdržuj očesni kontakt.

 Navedi prilagoditve in 

zakaj jih potrebuješ.

 Zahvali se profesorju.

 Uporabi prilagoditev.



…POISKATI POMOČ IN PODPORO…

 Kdo lahko pomaga in na kašen način ter kateri tip podpore je 

učinkovit:

Prorektor in Komisija za študente s posebnim statusom na UL, 

Svetovalka za študente s posebnimi potrebami  na UL - dr. Milena 

Košak Babuder (Pedagoška fakulteta UL),

Pooblaščene osebe na članicah Univerze v Ljubljani za delo s 

študenti s posebnimi potrebami  https://www.uni-

lj.si/studij/koristne_informacije/studenti_s_posebnimi_potrebami/

Tutorji – učitelji in študenti (za študente s posebnimi potrebami), 

Društvo študentov invalidov Slovenije http://www.dsis-drustvo.si/

Karierni centri UL https://kc.uni-lj.si/domov.html

Oseba, ki ji (lahko) zaupam!

https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/studenti_s_posebnimi_potrebami/
http://www.dsis-drustvo.si/
https://kc.uni-lj.si/domov.html


…REŠEVATI TEŽAVE

Foto: www.successpraxis.com

http://demetra-leanway.com/cikel-pdca-ali-demingov-krog-v-praksi/

Prepoznati Zapisati 

možne rešitve

Kaj bi storil-a, 

če bi se 

določen 

problem 

pojavil – npr. 

če me kdo 

neprimerno 

obravnava?

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj20q7XwMjNAhXL5xoKHfVWCDIQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.successpraxis.com%2Fthinking-differently-about-problem-solving%2F&psig=AFQjCNEIUuZo8c0ZFbg_tKq8Zzb2lEj5Qg&ust=1467127120906422
http://demetra-leanway.com/cikel-pdca-ali-demingov-krog-v-praksi/


http://www.cyc-net.org/cyc-online/cyconline-dec2008-wolin.html

•Usmerjanje samo v problem.

•Pasivna vloga.

•Odzivanje z obrambnimi 
mehanizmi . Problem se ne reši in 

se preko razvojnih faz prenaša v 

odraslost.

•Razvijanje patologije (negativne 

izkušnje, doživljanje škode).

•Problem ni zgolj škodljiv.
•Doda se dimenzija priložnosti.

•Aktivno prepletanje težav in 

šibkosti s priložnostmi in potenciali. 
•Ne prepreči škode, prepreči pa 

pasivnost in vdajo težavam, ki bi 

onemogočale spreminjanje.

•V naslednje razvojne faze se 
prenaša brazgotine, pa tudi 

preseganje težav, doseganje 

uspehov, občutek lastne vrednosti.

MODEL IZZIVOV IN ŠKODE

http://www.cyc-net.org/cyc-online/cyconline-dec2008-wolin.html


NAJLEPŠA 

HVALA ZA 

VAŠO 

POZORNOST.

(Image: NASA, ESA, CFHT, CXO, M. J. Jee (University of California, Davis), and A. Mahdavi (SFSU))
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