
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Pri delu v razredu se učitelji vsakodnevno srečujejo z zelo heterogeno skupino 

učencev, ki imajo različne potrebe, želje in interese.  

Znotraj skupine pa se skrivajo tudi tisti učenci katerih potrebe so izrazitejše, 

odstopanja v znanju močnejša, njihove sposobnosti na določenih področjih precej 

odstopajoče od sposobnosti vrstnikov. V tem primeru učitelj lahko posumi, da gre za 

otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

To so zelo raznolika skupina učencev, ki zaradi primanjkljajev ne dosegajo 

zadovoljivih rezultatov. To so učenci z: 

- Motnjami na posameznih področjih učenja. 

- Govorno jezikovnimi motnjami. 

- Slepi in slabovidni . 

- Gluhi in naglušni. 

- Gibalno ovirani. 

- Dolgotrajno bolni. 

- Motnjami vedenja in osebnosti. 

- Motnjo v duševnem razvoju. 

POSTOPEK ODKRIVANJA OTROK S PRIMANJKLJAJI NA 

POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Otroka, pri katerem učitelj ali starši dlje časa zaznavajo odstopanja na 

izobraževalnem, čustvenem, vzgojnem ali katerem drugem področju, šolska 

svetovalna služba v sodelovanju učiteljem vključi v program pomoči, ki zajema pet 

stopenj. Le te so: 

1. Pomoč učitelja. 

2. Pomoč šolske svetovalne službe. 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli. 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. 

5. Dodatna strokovna pomoč Za otroke, ki imajo odločbo.  



Če se težave izkažejo kot specifične, strokovni tim na podlagi specialno 

pedagoškega poročila, staršem predlaga , da vložijo Zahtevek za začetek postopka 

usmerjanja.  

POSTOPEK USMERJANJA IN PRIDOBITEV ODLOČBE 

V primeru, da učenec kljub prilagoditvam v razredu še vedno ne dosega zadovoljivih 

rezultatov oziroma je razkorak med doseženim rezultatom in vloženim delom vse 

večji in učenec ne zmore slediti tempu in zahtevam šolskega programa, starši ali šola 

vloži Predlog za začetek postopka usmerjanja.  

Na Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami izdajo Strokovno mnenje, 

Zavod republike Slovenije za šolstvo pa na podlagi le tega izda odločbo o usmeritvi 

otroka v Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.  

Z odločbo je določen obseg in način izvajanja DSP, ter izvajalec (specialni in 

rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog, logoped, pedagog, psiholog, učitelj, …). 

Učenci lahko pridobijo praviloma največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki se izvaja v 

posebni skupini ali individualno znotraj ali izven oddelka.  

Izvajanje DSP je kompleksno delo, ki od vseh učiteljev, ki so v interakciji z nosilcem 

odločbe, zahteva timsko delo, ki zahteva kontinuirano sodelovanje med vsemi 

strokovnjaki tako znotraj kot zunaj šolskega okoliša.  

 

PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA  

Na podlagi pridobljene odločbe ter strokovnega mnenja, šola v roku 30 dni od izdane 

odločbe, pripravi INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM POMOČI, ki vsebuje globalno 

oceno učenca, urnik izvajanja, cilje ter prilagoditve, ki učencu omogočajo najbolj 

optimalne pogoje za delo in učenje. Le te oblikuje šolski strokovni tim in z njimi 

določijo organizacijo pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, časovno in 

prostorsko razporeditev, dodatne pripomočke, ipd..  

Kljub vsemu pa sama pridobitev odločbe in dodatne strokovne pomoči, ne zadošča 

za napredovanje v višji razred. Učenec mora, kot vsi ostali učenci, dosegati vsaj 

minimalne standarde znanja. Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da opravlja 



domače delo, aktivno sodeluje pri pouku, uporablja pripomočke in si sproti pridobiva 

nova znanja.  

Pri tem pa seveda potrebuje veliko pomoči, predvsem s strani staršev, ki naj bodo 

otrokom v pomoč in oporo, da jih poskušajo kar se da dobro razumeti in jih podpirati. 

Predvsem pomemben člen pa je tudi odkrivanje močnih področji, na katerih lahko 

otrok gradi svojo pozitivno samopodobo.  

V primeru ko kljub prizadevanju vseh vpletenih in ob upoštevanju vseh prilagoditev in 

možnosti, ki jih nudi individualiziran program , učenec še vedno ne napreduje in ne 

dosega minimalnih standardov znanja, je potrebno ponovno preveriti ustreznost 

usmeritve in učencu omogočiti ustreznejši program, kjer bo lahko uspešno sledil 

zastavljenim ciljem.  

KORISTNE POVEZAVE 

 

https://www.sc-vsi.si/ii-os-zalec/ 

 
https://www.zrss.si › o-nas › usmerjanje-otrok-s-pp 

 

https://zakonodaja.sio.si › predpis › zakon-o-usmerjanju-otrok-s-posebnim... 
 
 
https://www.drustvo-bravo.si 
 

http://www.kss-ess.si/knjiznica/ 

 

https://www.modre-novice.si/pogovori/katarina-kesic-dimic-vzgoja-je-

uravnovesen-sistem-ljubezni-in-discipline/ 

 

 

http://www.izaja.si/ 
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https://kobiapp.io/sl/blog/brezplacen-dostop-do-kobi-
aplikacije/?fbclid=IwAR0TWEykPI691opFhFNylt_sCtsqeQas-
SHbnjs3LgBz6dx8DX23dFmRzOU 

https://interaktivne-vaje.si/ 

http://ucilnica.abecednik.net/? 
http://razrednipouk.weebly.com/index.html 
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