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1. Introductory comments / Uvodni komentar 

 

V letu 2021 smo na Fakulteti za uporabne družbene študije nadaljevali z implementacijo Jean 

Monnet projekta z naslovom Krepitev civilne iniciative za trajnostni razvoj v Evropi. Namen 

modula je obogatiti pedagoški proces z vsebinami, ki podpirajo odgovorno delovanje 

študentov na loklani, nacionalni in EU ravni. V tem kontekstu je ena od pomembena aktivnosti 

vključevanje študentov v akcijsko raziskovanje, ki je obvezna sestavina dveh raziskovalno 

usmerjenih predmetov na dodiplomski (BA) in podiplomski ravni (MA), in sicer Raziskovalni 

projekt in Raziskovalni seminar. 

Ena od osrednjih zadolžitev študentov je tako bilo raziskovalno delo, pri katerem so morali 

obravnavati konkreten problem v lokalnem, nacionalnem, ali evropskem okolju, ki zadeva 

večjo okoljsko, socialno in osebno odgovornost. Študenti so si v svojih raziskavah zastavljali 

cilje, ki so bili usmerjeni v dejanski problem v okolju z namenom izboljšati razmere v okolju. 

Raziskava se tako ni začela nujno z raziskovalnim vprašanjem, ampak je bilo gonilo raziskave 

želja po spremembi/inovaciji. Raziskovalni proces je bil tako sestavljen iz posameznih 

uresničljivih korakov, vsak pa usmerjen v dejavnost s konkretnimi cilji (Vogrinc 2011). Skozi 

proces načrtovanja akcij/delovanja (intervencij v družbeno situacijo) se je poglobilo 

razumevanje družbenih procesov in razvoj novih strategij za izboljšavo. 

 

Tematike pri obeh projektih sledijo učnemu načrtu in aktivnostih predlaganih v Modulu ter so 

podobne kot prejšnje leto.Študenti so v svojih nalogah morali slediti naslednjim ciljem: 

 

1. cilj: prepoznati problem v družbi, lahko na lokalni, nacionalni, EU, globalni ravni in ga 

povezati z izzivi skupnosti 

možne problematike: 

- Problemi staranja prebivalstva 

- Problemi mladostnikov v odnosu z družino, vrstniki ipd 

- Neenakosti med spoloma 

- Revščina 

- Problemi nesprejemanja kulturne/etnične raznolikosti 

- Problemi brezdomstva 

- Osebne stiske posameznikov 

- Okoljska problematika, onesnaževanje 

- Alternativne oblike energetskih virov 

- Trajnostna proizvodnja hrane 

 

2. cilj: raziskati širši kontekst problema – »desk research« - pregled literature in virov, 

obstoječih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov 

- zakaj se pojavlja ta problem v družbi 

- širši družbeno-politični-ekonomski okvir / urejenost zakonodaje /mediji ipd. 

- specifike izbranega problema  



- prepoznati, kdo vse se s tem ukvarja na različnih družbenih ravneh (makro, mezo, 

mikro) 

 

3. cilj: kakšna je vloga EU v tem / zakonodaja, priporočila, iniciative, organizacije ipd: pregled 

naslednjih strategij in dokumentov ter jih povezati z obravnavanim problemom: 

o EU sustainable development Strategy 

o The 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs 

o Investing in Sustainable Development: The European Union's Contribution 

 

- na kakšen način je izbrana tema obravnavana v dokumentih 

- kako se EU loteva te problematike na splošno 

- se da priporočila prenesti na lokalno raven 

 

4. cilj:  najti organizacijo / osebo, ki posredno ali neposredno naslavlja ta problem s svojim 

delovanjem in se z njim povezati   

- povezava z deležnikom na intermediarni / mezo ravni 

- kakšna je vloga te organizacije (osebe), kako in zakaj delujejo 

- kako mi lahko pomagajo osvetliti to področje 

- kako lahko jaz pomagam njim 

- povezovanje je namenjeno temu, da se poglobi poznavanje problematike, omogoči 

dostop do relevanntih informacij in sogovornikov 

- intervju s predstavnikom organizacije oziroma osebe 

 

 

5. cilj:  cilj pripraviti priporočila, ideje in načrti, kako izboljšati situacijo;  kaj vse lahko z 

raziskavo dosežemo 

- Iskanje družbenih inovacij za večjo kohezivnost, enake možnosti in kvaliteto življenja 

vseh članov družbe 

- Doseganje solidarnosti, medsebojne povezanosti in pomoči 

- Okrepljena lokalna mreža povezav 

- Vzpostavljanje spoštovanja in medsebojnih povezav v večkulturnem okolju 

- Transnacionalne povezave in skupne pripadnosti 

- Civilna participacija in aktivno državljanstvo na EU ravni 

 

Način raziskovalnega pristopa in zbiranja podatkov 

 

Pristop: Akcijsko raziskovanje 

- Samo-reflektivno raziskovanje, zakaj počnemo kar počnemo in kako (Donald Schön 

(1983). 

- Sistematično zbiranje informacij, ki je namenjeno neposredni družbeni spremembi 

(Bogdan and Biklen 1992) 



 

 Način zbiranja podatkov in končni produkt raziskovanja 

 

- Raziskovalni dnevnik 

Namen: 

• beležiti zgodovino našega raziskovalnega procesa 

• slediti razvoju naših raziskovalnih veščin in razumevanja 

• omogoča kontekst za našo refleksijo na raziskavo, kakšni so problem ipd. 

• omogoča pregled nad razvojem skozi čas 

• ponuja referenčne točke 

 

 

2. Students’ reports on the Roundtables / Študentska poročila z okroglih miz 
 

Tematske predstavitve in diskusija na okrogli mizi so ponudile izhodišča za nadaljnje 

sodelovanje med različnimi deležniki in bile hkrati tudi podpora za raziskovalno delo 

študentov. Dogodek je med seboj povezal relevantne predstavnik akademske sfere (vključno 

s študenti), politične sfere, civilne družbe in gospodarstva. Bil je odprtega dostopa in 

oglaševan preko socialnih omrežij in spletne strani. 

 

Študenti so bili povabljeni k aktivnemu sodelovanju, ki se je odražalo tudi preko oddaje 

poročil/refleksij na sam dogodek. Prilagamo nekaj vtisov študentov, ki so svoje refleksije na 

dogodek oddali preko spletne učilnice: 

 

»Izredno sem vesela, da sem se udeležila okrogle mize, saj sem 

dobila vpogled o pomembnosti razmišljanja v smeri trajnostnega 

razvoja v vsakdanjem življenju. /.../  

S pripravo tega poročila pa sem pridobila tudi na izkušnji priprave 

tovrstnih poročil, ki je postavil pred mene kar nekaj izzivov. 

Poslušanja predavanja sem se lotila na način, da sem med 

predavanji pripravila izdatne zapiske in pripravljala »print screen«, 

ki sem jih prenašala v »word« dokument. Zapiske je bilo potrebno 

urediti in na njihovi podlagi sem pripravila poročilo. Na pripravo 

tega zaključek lahko gledam tudi kot že na mini raziskovalni 

dnevnik, v katerega zapisujem izzive, s katerimi sem se na poti 

ustvarjanja tega poročila soočila. Saj se šele sedaj, ko zaključujem 

to poročilo, zavedam, kako obsežna je bila naloga. Pri odločitvi, da 

se udeležim okrogle mize, nisem niti pomislila, da bo naloga za seboj 

prinesla toliko dela. Sem pa vesela, da sem jo izpeljala na način, kot 

sem si zamislila. /.../ 



Teme, ki so bile predstavljene na okrogli mizi, so bile resnično 

zanimive in na tem mestu izražam vse pohvale tako organizatorjem 

okrogle mize, kot tudi vsem udeležencem – govorcem. /.../ 

Veseli me, da je naša fakulteta tako močno usmerjena v razmišljanje 

in delovanje v trajnostni razvoj, skrb za družbo in okolje. « (Suzana 

Werbole) 

 

 

»V okviru Zimskega tabora  sem bila s strani Fakultete za uporabne 

družbene študije kot študentka povabljena, da se udeležim okrogle 

mize: Evropsko civilno delovanje in trajnostni razvoj, kjer sem se v 

nagovoru vodje projekta dr. Tee Golob najprej seznanila s 

predstavitvijo Modula in aktivnostmi na omenjenem projektu. 

Spoznala sem, da je Jean Monnet Module - Krepitev civilne iniciative 

za trajnostni razvoj v Evropi – Sustain4EU namenjen okrepitvi 

zavedanja s katerim se sooča Evropska Unija zaradi pomanjkanja 

odgovornega delovanja v družbi in naravnem okolju ter okrepitvi 

vloge vsakega državljana EU v blažitvi nastalih posledic in doprinosu 

k okoljski trajnosti in družbeni koheziji. Njegov cilj je zastavljen v 

prepoznavanju problemov v družbi, tako na lokalnem, 

nacionalnem, evropskem nivoju, kakor na globalni ravni, katerega 

je potrebno povezati z izzivi skupnosti. “ /.../ Okrogla miza se je 

zaključila, meni osebno pa prinesla nova spoznanja ter pomisleke 

na področju trajnostnega razvoja, okoljevarstva in družbe ter me 

soočila z motivi moje prihodnje raziskovalne naloge. O vsem 

povedanem sem si ustavrila sliko, s strani posameznika, družbe, 

podjetnišva, narave in prihodnosti. Slednja je tista, ki nam je vsem 

pomembna, no vsaj morala bi nam vsem biti. Res je, vsak mora 

začeti pri sebi, da se nauči, živi in deli nadaljnje znanje v družbi s 

svojim zgledom. Pri tem nam morajo pomagati institucije, družbe, 

ki nas bodo na osnovi pedagoških procesov na tem področju 

ozaveščale, usmerjale in poučevale. Pri tem ne smemo pozabiti na 

medije. Vsak posameznik mora poskrbeti za svoj osebni razvoj. Vsi 

moramo stopiti skupaj, delati v skladu, da premagamo vse in gremo 

naprej. Današnji svet se utaplja v primežu epidemije, ki nas hromi, 

vendar je slednje morda dobra iztočnica, da nas poveže, da skupaj 

delujemo za dosego istega cilja: premagati epidemijo. Slednje, naj 

nam bo vodilo tudi pri nadalnji poti trajnostnega razvoja v vseh 

pogledih. (Dolores Likar) 

 

 



»  

Ko smo dobili povabilo s strani FUDŠ za udeležbo na okrogli mizi je 

bil moj prvi vtis, da to presega moje kompetence. Kasneje pa sem 

bila vesela, da sem imela možnost udeležbe na enem takem 

dogodku. Udeležila sem se večino predstavitev in bila pri določenih 

prijetno presenečena./.../ 

Izbrane teme so zelo aktualne in predavatelji so skušali 

problematiko in teme približati tudi nam na bolj razumljiv način. V 

nekaterih situacijah sem imela težave pri razumevanju določenih 

tem na račun omejenega poznavanja teme, kot je recimo 

vpletenost EU institucij v samo lokalno skupnost majhnih občin v 

Sloveniji. Vsekakor sem bila pozitivno presenečena ob predstavitvi 

vseh dosežkov Briške občine. Pogrešala sem predstavnike drugih 

lokalnih skupnosti, ki bi popestrili samo predstavitev in predstavili 

dosežke drugih občinskih skupnosti..« /.../ 

V grobem pa se mi je zdela odlična ideja in izvedba samega tabora 

(on-line izvedba) in sploh možnost, ki nam je bila kot študentom 

dana, da smo bili del tega projekta in da smo dobili vsaj majhen 

vpogled v samo dogajanje okoli nas, kar nam bo pomagalo pri 

nadaljnjem študiju. (Emina Topalović) 

 

»Letošnje leto smo se v začeku marca v okviru predmeta 

Raziskovalni projekt, udeležili Zimskega tabora. Del tabora je 

zajemala tudi okrogla miza na temo Evropskega civilnega delovanja 

in trajnostnega razvoja. Pri tem smo imeli priložnost poslušati 

predstavitve raznih govorcev.  

Vse predstavitve so mi bile zelo zanimive in sem skozi njih tudi 

veliko novega izvedela. Predvsem sta se mi vtisnili v spomin 

predstavitvi dveh študentov, ki sta opravljeno raziskavo naredila v 

obliki raziskovalnega dnevnika in nam ta proces kot tudi samo temo 

tudi predstavila. Temi, ki sta ju raziskovala sta zelo aktualni in zdeli 

sta se mi tudi zelo zanimivi in pa edinstveni. Menim, da mi bosta 

njuni predstavitvi pomagali tako pri tem predmetu kot pri drugih 

predmetih, ko bom tudi sama izvajala raziskovalno nalogo in pri tem 

pisala svoj raziskovalni dnevnik.  

Zelo mi je bila všeč tudi predstavitev o občini. Pred tem nisem veliko 

vedela o tej temi in sem zato z velikim zanimanjem poslušala o 

raznih projektih in pa mnogih dosežkih občine.   

Vsi govorci so na zelo zanimiv in jasen način predstavili svoje 

tematike in sem vesela, da sem se udeležila vsaj dela zimskega 

tabora, saj menim, da sem s poslušanjem govorcev na okrogli mizi, 



naučila veliko novega in poleg tega začela biti bolj pozorna na razne 

družbene probleme, ki so dandanes prisotni tako pri nas kot v 

širšem okolju..« (Lea Pahor) 

 

3. Examples of individual students’ research projects / primeri raziskovalnih 

projektov - dnevniki študentov 

 

Študenti so bili pri svojem delu večinoma zelo zagnani in so se z žarom lotevali raziskovalnih 

projektov in reševanja konkretnih problemov v okolju.  Raziskovalni načrt v obliki 

raziskovalnega dnevnika je predstavljal tudi končno oceno pri predmetu. Prilagamo nekaj 

študentskih del z obeh ravni študija za ponazoritev 

 

Prva naloga 

 

RAZISKOVALNI DNEVNIK: IZZIVI IN PRILOŽNOSTI SREBRNE EKONOMIJE V SLOVENIJI 

Polona Cimprič, FUDŠ 

 

1. Faza: Uvod in uvodna refleksija na raziskovalni proces in temo skupnosti 

Vsakodnevno po televiziji slišimo in na spletu  beremo o določenih aktualnih problemih v 

družbi. O enih se piše in govori več, o drugih manj. Ob vseh ponujenih problematikah za 

raziskovalni dnevnik, se je bilo kar nekako težko odločiti katero izbrati. Nato sem 

premišljevala, kaj bi lahko povezala z mojo službo, kjer trenutno delam z obstoječimi in 

potencialnimi podjetniki in jim svetujem. Vedno slišimo, da moramo svojo ponudbo 

prilagoditi povpraševanju. Pomisliti moramo, po čem se bo povpraševalo v prihodnosti. In 

tako mi je prišla na misel „srebrna ekonomija“. Zdelo se mi je, da veliko ljudi tega izraza ne 

pozna in posledično se mi je ta tema zdela zanimiva za raziskovanje, sama pa sem o njej že 

dosti prebrala in slišala, predvsem iz mednarodnih projektov. Sama tudi lahko bi rekli „živim 

na podeželju“ in če se ozrem naokoli po ulici, vidim, da je veliko hiš, kjer živijo predvsem 

starejši ljudje (50+).  

Leta 2060 bo v Evropi vsak tretji prebivalec starejši od 65 let. Podobnemu trendu 

podaljševanja pričakovane življenjske dobe in preobratu starostne piramide bodo sledile tudi 

ostale razvite države na svetu. Oblike potrošnje se bodo torej spremenile in starejši ljudje 

bodo postali motor tako imenovane srebrne ekonomije. 

Srebrna ekonomija je koncept, ki se je pojavil predvsem v zadnjem desetletju kot odgovor na 

staranje prebivalstva. Čeprav ne obstaja enotna dogovorjena definicija, se srebrna ekonomija 

osredotoča na priložnosti, ki izhajajo iz staranja, v smislu novih trgov za zadovoljevanje potreb 

vse večjega števila starejših ljudi. Lahko torej rečemo, da srebrna ekonomija vključuje vse 

gospodarske dejavnosti, izdelke in storitve, ki so namenjene zadovoljevanju potreb ljudi, 

starejših od 50 let.  



„Baby boomerji“, to so tisti ljudje, rojeni med letoma 1935 in 1960 se dandanes počutijo tako 

mlade in polne življenja kot njihovi otroci. Poleg tega, da imajo več prostega časa, predvsem 

tisti, ki so že dosegli upokojitev, imajo enajstkrat več premoženja kot milenijci, kažejo podatki 

ameriške centralne banke Federal Reserve. 

Skrivnost te druge mladosti je povezana s podaljšanjem pričakovane življenjske dobe v zadnjih 

desetletjih. Statistični podatki Svetovne banke in Svetovne zdravstvene organizacije kažejo, 

da leta 2020 živimo v povprečju 72,5 let, 20 več kot leta 1960, in da se bo celotno prebivalstvo 

nad 60 let do leta 2050 podvojilo v primerjavi z letom 2000. 

Glavna posledica povečane življenjske dobe, skupaj s splošnim upadom rodnosti po vsem 

svetu, je obrat starostne piramide. To pomeni, da je vedno več starejših in manj mladih, kar 

je leta 2018 potrdil izjemen dogodek: tistega leta so starejši od 65 let prvič v zgodovini 

človeštva prehiteli mlajše od pet let. 

Ključ do srebrne ekonomije bo v tehnoloških inovacijah na področju avtomatizacije doma, 

umetne inteligence (AI), interneta stvari (IoT), e-zdravja in drugih storitev, značilnih za 

pametna mesta... Značilno za potrošnike srebrne ekonomije je to, da imajo visoko kupno moč 

in so brez ekonomskih bremen; svoj čas izkoristijo za to, kar so si vedno želeli: za potovanja, 

uživanje v novih izkušnjah itd; so aktivni ljudje, ki radi skrbijo zase, se ukvarjajo s športom, 

dobro jedo, so modni in se zabavajo; svojim blagovnim znamkam so zvesti, porabijo več kot 

mladi in potrebujejo bolj specifične in prilagojene izdelke in storitve; imajo več prostega časa 

in ga radi izkoristijo za kulturne in prostočasne dejavnosti.  

PRILOŽNOSTI SREBRNEGA GOSPODARSTVA 

Evropska komisija napoveduje, da bo srebrna ekonomija poleg ustvarjanja milijard dobičkov 

do leta 2025 pomembno prispevala k ustvarjanju delovnih mest in bruto dodani vrednosti 

Evropske unije (EU). Predstavljam glavne priložnosti, ki jih ponuja srebrna ekonomija : 

• Na trgu se bodo pojavili novi izdelki in storitve, prilagojeni potrebam starejših. Da bi 

to dosegli, se bo pomembno zanašati na gerontehnologijo. Ta poskuša odgovoriti na 

potrebe starajoče se populacije s pomočjo tehnoloških inovacij. 

• Spodbujanje novih poklicev. Staranje prebivalstva bo vodilo k ustvarjanju delovnih 

mest in nastajanju karier, povezanih s srebrno ekonomijo, na primer na področju skrbi 

za starejše. 

• Naložbe v strateške načrte. Rast starejšega prebivalstva bo vlade spodbudila k vlaganju 

v rešitve, ki na primer izboljšujejo zdravstveno varstvo in neodvisnost starejših. 

Proces staranja prebivalstva predstavlja velik izziv za socialno in ekonomsko politiko. Staranje 

oz. prebivalstvo pogosto gledamo skozi prizmo naraščajočih socialnih izdatkov (vključno s 

pokojninami) in tako kot grožnja za javne finance. Obenem pa bi morali ta proces gledati tudi 

v smislu priložnosti za razvoj trga, ki se osredotoča na povpraševanje po izdelkih in storitvah 

za starejše. Starejši ljudje ne samo zaradi kupne moči temveč tudi  zaradi boljših življenjskih 

razmer in izobraževanja postajajo bolj zaželeni in cenjeni potrošniki ne le na področju 

zdravstvenih storitev, pa tudi npr. na trgu kozmetičnih, bančnih produktov, in tiste, ki se 

nanašajo na preživljanje prostega časa (kultura in rekreacija). 

2. Faza: Refleksija na raziskovalni proces + pregled literature in virov 



Zanimivo je pogledati kakšna literatura sploh obstaja in je na razpolago o srebrni ekonomiji. 

Na spletu dobimo veliko spletnih strani, predvsem tujih institucij in organizacij, ki preučujejo 

potencial srebrne ekonomije. Zasledimo tudi različne znanstvene članke na to temo, 

predvsem iz zadnjih nekaj let. Nekaj tujih magistrskih ali diplomskih del je tudi objavljenih, 

torej temo se preučuje in o njej piše. Niso pa vsi članki in dela javno dostopna.  

 

Svetovna zdravstvena organizacija ima ključno vlogo pri spodbujanju politik, ki obravnavajo 

staranje in zdravje. To je v veliki meri vplivalo na politične ukrepe v zvezi s staranjem 

prebivalstva in srebrnim gospodarstvom po vsej Evropi, tudi v posameznih državah, regijah in 

občinah, ter jih usmerjalo. Poseben politični dokument, ki je usmerjal politične ukrepe v zvezi 

s staranjem je Okvir politike aktivnega staranja Svetovne zdravstvene organizacije, objavljen 

leta 2002. V tem okviru je opredeljenih šest ključnih dejavnikov aktivnega staranja, in sicer 

ekonomski, vedenjski, osebni, socialni, zdravstveno-socialni ter fizično okolje. Ekonomske 

determinante se nanašajo na dejavnike, kot sta dohodek in zaposlitev; vedenjske 

determinante vključujejo telesno dejavnost, zdravo prehrano ter uživanje alkohola in tobaka; 

osebne determinante vključujejo dejavnike, kot sta biologija in genetika. Determinante 

socialnega okolja vključujejo značilnosti, kot so izobrazba, socialna podpora, nasilje in zloraba, 

determinante, povezane s sistemi zdravstvenih in socialnih storitev, pa vključujejo promocijo 

zdravja in preprečevanje bolezni, dolgotrajno oskrbo in storitve za duševno zdravje. Nazadnje, 

determinante, povezane s fizičnim okoljem, vključujejo lastnosti, kot so varna stanovanja, 

čista voda in zrak ter preprečevanje padcev. Poudarek na priznavanju pomena številnih 

različnih dejavnikov je postal osrednji v politikah, ki se ukvarjajo s staranjem in srebrno 

ekonomijo.  

 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je še ena organizacija, ki je aktivno 

sodelovala pri spodbujanju političnih ukrepov v zvezi z izzivi in priložnostmi staranja 

prebivalstva. Poročilo OECD Ageing in Cities (2015) oblikovalcem politik ponuja vpogled in 

orodja za reševanje izzivov, ki jih prinaša staranje prebivalstva. V tem poročilu je poudarjeno, 

da starajočih se družb ne bi smeli obravnavati zgolj kot družbe za starejše, temveč kot kraje, 

kjer lahko vse generacije uživajo v dobri kakovosti življenja. V nasprotju s številnimi drugimi 

možnimi izzivi, kot so finančne krize ali naravne nesreče, je trende staranja in njihove učinke 

lažje predvideti. To pomeni, da se je mogoče pripraviti na prihodnje demografske 

spremembe. Poudarjeno je tudi, da se politike staranja ne smejo odzivati le na današnje 

potrebe in priložnosti, temveč tudi na predvidevanje prihodnje strukture prebivalstva ter 

gospodarskih in družbenih poti za nemoten prehod. Medtem ko politike staranje prebivalstva 

tradicionalno opredeljujejo kot nekaj, kar bo povzročilo precejšnje izzive in težave, je v tem 

poročilu poudarjena tudi misel, da bo ta demografski trend družbi prinesel tudi različne 

priložnosti. 

Čeprav poročilo OECD (2015) ne omenja pojma srebrne ekonomije, se povečanje vključenosti 

starejših na trg dela in v družbene dejavnosti šteje za zelo pomembno, zlasti v Evropi, kjer je 

mobilizacija starejših delavcev nujna za obvladovanje vse manjše ponudbe delovne sile. 



Poročilo OECD poudarja, da so lahko starejše generacije pomemben vir na trgu dela ter da je 

zagotavljanje možnosti vseživljenjskega učenja in prožnega delovnega okolja za starejšo 

delovno silo osrednjega pomena za izkoriščanje tega potenciala. Trdi se, da je pomembno, da 

starejši ostanejo aktivni člani družbe in lokalnih skupnosti, saj lahko to pripomore k izboljšanju 

kakovosti njihovega življenja in zmanjšanju tveganja socialne izolacije. To je mogoče doseči na 

primer z zagotavljanjem usposabljanja za nova delovna mesta in spretnosti ter s 

spodbujanjem podjetništva ali zagotavljanjem možnosti za prostovoljno delo, ki lahko 

starejšim pomaga, da ostanejo aktivni, hkrati pa krepi medgeneracijske povezave v 

skupnostih. 

Poročilo Združenih narodov World Population Policies 2013 vsebuje pregled, kako vlade po 

vsem svetu gledajo na vprašanje staranja prebivalstva in v kolikšni meri so bili sprejeti politični 

ukrepi, povezani s staranjem prebivalstva. Poročilo kaže, da je več kot 90 % vlad v Evropi leta 

2013 menilo, da je staranje prebivalstva ena od glavnih problemov, in da številne vlade pri 

soočanju s staranjem prebivalstva in finančno nevzdržnostjo pokojninskih programov 

spreminjajo te programe in uvajajo obvezne polno naložbene pokojninske sisteme. V drugih 

državah so ukrepi vključevali zvišanje zakonsko določene upokojitvene starosti, odpravo 

spodbud za predčasno upokojitev, zmanjšanje prejemkov in spodbujanje večjega števila žensk 

k vstopu na trg delovne sile. Poročilo navaja, da je 80 % držav v razvitejših regijah v zadnjih 

petih letih spremenilo zakonsko določeno upokojitveno starost ali reformiralo svoj 

pokojninski sistem ali sprejelo oba ukrepa. 

Samo dojemanje staranja prebivalstva kot globalnega izziva je razvidno tudi iz številnih 

globalnih političnih pobud za krepitev dolgoročne trajnosti. Odraža se v 17 ciljih trajnostnega 

razvoja iz Agende 2030, kjer je staranje prebivalstva močno povezano z več cilji, kot so 

odpravljanje revščine, dobro zdravje in blaginja, enakost spolov, dostojno delo in gospodarska 

rast ter zmanjševanje neenakosti. Na primer, v zvezi s ciljem odpraviti revščino se poseben 

pomen pripisuje zagotavljanju dostopa starejšim delavcem do izobraževanja ali poklicnega 

usposabljanja, da se ohrani njihova zaposljivost in da lahko dlje časa ostanejo na trgu dela, ter 

spreminjanju odnosa delodajalcev do prispevka starejših delavcev. Drug primer je Desetletje 

zdravega staranja (2021-2030), pobuda, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija začela leta 

2020, da bi združila starejše ljudi, vlade, civilno družbo, mednarodne agencije, akademske 

kroge, zasebni sektor in druge akterje za izboljšanje življenja starejših ljudi, njihovih družin in 

skupnosti. 

Med vsemi celinami na svetu je staranje prebivalstva najbolj izrazito v Evropi. Zato je bilo na 

evropski ravni in v posameznih državah sproženih več političnih pobud za reševanje vprašanja 

staranja prebivalstva. V Evropski uniji ima Evropska komisija pomembno vlogo pri ustvarjanju 

politične ozaveščenosti in zagotavljanju podpore pri reševanju izzivov v zvezi s staranjem, 

zlasti pri spodbujanju koncepta srebrne ekonomije. 

Termin srebrna ekonomija se v Evropi prvič pojavi v Bonnski deklaraciji iz leta 2005. V tej 

deklaraciji je bilo navedeno, da starejši pričakujejo nove in inovativne izdelke in storitve za 

večjo enakopravnost ter da lahko ustrezni inovativni ukrepi privedejo do rasti in novih 

delovnih mest, ki lahko izboljšajo konkurenčnost Evrope in njenih regij. Naslednje leto je 



Evropska komisija (2006) v političnem dokumentu "Demografska prihodnost Evrope - od 

izziva do priložnosti" poudarila, da je staranje prebivalstva lahko dobra priložnost za 

povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Čeprav v tem dokumentu ni bil posebej 

uporabljen izraz "srebrno gospodarstvo", je bilo kljub temu omenjeno, da bi morala evropska 

podjetja izkoristiti pogoje, ki sledijo demografskim spremembam. Če se bo ukrepalo, bi to 

lahko pomenilo nove trge za blago in storitve, zlasti tiste, ki ustrezajo potrebam starejših 

potrošnikov. V politikah o staranju prebivalstva se vse bolj poudarja, da starajoča se družba 

ne prinaša le izzivov, temveč tudi različne priložnosti za ustvarjanje delovnih mest in rast v 

Evropi v povezavi s srebrnim gospodarstvom. Ti vidiki so bili poudarjeni v resoluciji Evropskega 

sveta iz leta 2007 o "Priložnostih in izzivih demografskih sprememb v Evropi", v kateri je bila 

poudarjena potreba po spodbujanju aktivnega sodelovanja starejših, vključno s prostovoljnim 

delom, in gospodarskih možnosti ("srebrno gospodarstvo"), ki jih ustvarja vse večje 

povpraševanje starejših. 

Eden od dobrih primerov je program „Active and Assisted Living“ - Aktivno in podprto 

življenje, katerega cilj je izboljšati kakovost življenja starejših in okrepiti poslovne priložnosti 

na področju zdravega staranja. V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za projekte, 

ki si prizadevajo ustvariti tržno primerne digitalne izdelke in storitve za starejše ljudi. Vsak 

projekt sestavljajo mala in srednje velika podjetja, raziskovalni organi in organizacije končnih 

uporabnikov, obravnavajo pa številna vprašanja, kot so obvladovanje kroničnih bolezni, 

socialno vključevanje, dostop do spletnih storitev, mobilnost, obvladovanje vsakodnevnih 

dejavnosti in podpora neformalnih negovalcev.  

V političnih pobudah Evropske komisije, ki so pomembne za srebrno gospodarstvo, je eno od 

osrednjih področij ustvarjanje novih trgov in gospodarskih dejavnikov za turizem starejših v 

nizki sezoni. Druga prednostna področja, ki jih spodbuja Evropska komisija, vključujejo 

prenovo stanovanj, da bi bila primernejša za samostojno življenje, ter zagotavljanje dostopnih 

in visokokakovostnih sistemov oskrbe in spodbujanje pristopa k sistemom in storitvam 

socialnega varstva, ki upoštevajo življenjski potek. Poudarek je tudi na podpiranju razvoja 

novih znanj in spretnosti ter podjetništva za zadovoljevanje potreb starajočega se 

prebivalstva. V zvezi s tem je eden od ciljev oblikovati oznake kakovosti za blago in ponudnike 

storitev srebrnega gospodarstva, kar bi potencialno lahko zagotovilo nove tržne priložnosti za 

različne izdelke in storitve. 

Koncept srebrnega gospodarstva se v političnih dokumentih uporablja redkeje kot bolj 

uveljavljena izraza aktivno in zdravo staranje. Kljub temu se je v zadnjih nekaj letih pojem 

"srebrno gospodarstvo" bolj razširil. Leta 2015 je bil objavljen prvi politični dokument 

Evropske komisije, ki je bil posebej osredotočen na to temo, z naslovom "Growing the 

European Silver Economy". V tem dokumentu se izpostavlja potencial za nove trge in 

gospodarske dejavnosti, dostopne visoko kakovostne in trajnostne sisteme dolgotrajne 

oskrbe, aktivno in zdravo staranje ter inovacije na tem področju, nova znanja in spretnosti za 

podjetništvo, povezano s starajočo se populacijo, dostopnost, kakovost in finančno vzdržnost 

sistemov zdravstvenega in socialnega varstva. Drugi ključni dokument politike na to temo z 

naslovom "Silver economy - Srebrno gospodarstvo" je bil objavljen leta 2018. Poročilo je bilo 



naročeno v podporo razvoju strategije srebrnega gospodarstva za Evropo, in sicer s 

spodbujanjem gospodarske rasti s poudarkom na tehnoloških trgih in trgih dela, pomembnih 

za starajoče se prebivalstvo, ter z izkoriščanjem priložnosti in reševanjem družbenega izziva 

demografskih sprememb. Najnovejši politični dokument Evropske komisije, ki je bil objavljen 

v okviru prvega svetovnega foruma o srebrnem gospodarstvu, ki je leta 2019 potekal na 

Finskem, je bil kratek oris sedanjih pobud, ki podpirajo rast srebrnega gospodarstva, ter 

prihodnjih programov za podporo prihodnjih ukrepov na to temo. 

Evropska komisija je marca 2017 organizirala delavnico o predlaganih politikah razvijanja 

srebrne ekonomije (Growing the EU Silver Economy: a workshop on policy 

recommendations). Udeleženci so predlagali naslednje prednostne naloge:  

• Podpora tehnološki in digitalni revoluciji področja zdravstva. 

• Podpora zdravemu staranju v celotni EU. 

• Usmeritev v rešitve za izboljšanje mobilnosti starejših. 

• Povečanje aktivne vključenosti starejših na trg dela. 

• Povečanje inovativnosti proizvodov in storitev za podporo samostojnemu življenju 

starejših.  

 

Vlada Republike Slovenije je leta 2017 sprejela Strategijo dolgožive družbe. Dokument je 

zasnovan na konceptu aktivnega staranja in predstavlja vsebinski okvir predlaganih 

sprememb, vizijo in cilje. Vključeni so predlogi in prilagoditve, potrebne za razvoj trga dela in 

izobraževanja; samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij; vključenost v družbo in 

oblikovanje okolja za aktivnost v vseh življenjskih obdobjih. Omenjena področja povzemajo 

koncept srebrne ekonomije in so obenem tudi del mednarodno primerljivega sistema 

kazalnikov indeksa aktivnega staranja.  

Strategija dolgožive družbe opredeljuje vizijo in glavne cilje pri odzivanju Slovenije na 

demografske spremembe. Oblikovana je na konceptu aktivnega staranja in podaja strateške 

usmeritve na štirih področjih, kjer so potrebne spremembe, da bi se Slovenija lahko kar 

najbolje prilagodila staranju prebivalstva. Ta področja so: 

1. trg dela in izobraževanje, 

2. samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij,  

3. vključenost v družbo in  

4. oblikovanje okolja za aktivno staranje  

Cilj je razvoj družbe, v kateri je delovno in bivalno okolje prilagojeno potrebam vseh starostnih 

skupin. Za prehod v dolgoživo družbo z razvito srebrno ekonomijo in učinkovito uporabo 

dosežkov sodobnih tehnologij se bo treba aktivno prilagoditi spremembam. 

Stopnja aktivnosti starejših (55-64 let) v Sloveniji je pod povprečjem EU. To je zlasti odraz 

zgodnjega upokojevanja zaradi nizke zahtevane starosti ob doseganju polne pokojninske 

dobe, poleg tega pa tudi zaradi: nerazvitega upravljanja različnih starostnih skupin v podjetjih; 

nezadostnega prilagajanja delovnih pogojev starejši delovni sili; nezadostnega spodbujanja 

vseživljenjskega učenja starejših; nezadostne spodbude za ohranjanje aktivnosti. 



Pri oblikovanju usmeritev za trg dela in izobraževanja je pomembno vodilo preseganje treh 

mitov o sposobnostih starejših, in sicer:  

• da so starejši slabšega zdravja;  

• da so manj produktivni in  

• da s podaljšanim zaposlovanjem zmanjkuje zaposlitev za mlade.  

Te mite lahko zavrnemo, saj so starejši čedalje bolj in dlje zdravi in vitalni, s prilagoditvijo 

delovnih mest pa se lahko njihove sposobnosti bolje izkoristijo in s tem se zviša tudi njihova 

produktivnost. Obenem moramo na staranje prebivalstva gledati kot na izziv, saj lahko 

razvijamo nove storitve in proizvode, zavedati pa se moramo tudi, da mladi s svojim znanjem 

ne morejo v zadostni meri nadomestiti izkušenih starejših delavcev, predvsem tistih s 

specifičnimi kompetencami. Zavoljo posledic, ki jih staranje prebivalstva prinaša na slovenski 

trg delovne sile, je Vlada Republike Slovenije predlagala nekaj smernic, ki zadevajo 

zagotavljanje zadostne delovne sile, prilagajanje delovnih mest in delovnega časa, 

medgeneracijskega prenosa znanja in spodbujanja ustvarjalnosti na delovnem mestu, 

dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter novih možnosti za razvoj delovnih mest. Da bi 

zagotovili zadostno ponudbo delovne sile je potrebno podaljševati delovno aktivnost, 

omogočiti bi bilo potrebno stalno izobraževanje in usposabljanje, prilagoditi bi bilo treba 

oblike dela za starejše in upokojence ter tudi podpirati več karier v obdobju delovne aktivnosti 

posameznikov. Oblikovati bi bilo treba ustrezne pogoje dela in njihovo prilagajanje starejšim, 

večja skrb za varstvo in zdravje pri delu ter fleksibilen delovni čas, da bi zaposleni lažje 

usklajevali svoje poklicno življenje z zasebnim, saj imajo tudi druge obveznosti, zlasti do svojih 

družinskih članov, ki rabijo skrb in nego. Dandanes smo priča številnim tehnoloških in 

družbenim spremembam zato je nujno treba vzpostaviti sistemske zmožnosti za neprestano 

izpopolnjevanje večin in znanja zaposlenih, s krepitvijo kulture vse življenjskega učenja in 

usposabljanja ter vlaganjem v povečanje zaposljivosti starejših skozi aktivno politiko 

zaposlovanja. Pomemben je tudi medgeneracijski prenos znanja med zaposlenimi v podjetjih 

in prilagajanje kadrovskih politik v smeri upravljanja različnih starostnih skupin. Promovirati 

je treba pozitivno mnenja o starejših zaposlenih. Odločno naslavljanje diskriminacije zaradi 

starosti pa bo prispevalo k večji ozavečenosti in prepoznavanju prednosti starejših zaposlenih. 

Slovenska strategija dolgožive družbe in njene smernice kažejo na to, da država razume, da 

potrebujemo modifikacije, ki naslavljajo celotno družbo, ne samo starejše in podaljšanje 

delovne aktivnosti. Nujno pa bi bilo tudi razviti programe, ki bi poskrbeli za njeno 

uresničevanje v praksi. Več bi lahko naredili za ozavečanje celotne družbe, da bi izzive staranja 

prebivalstva bolj približali ljudem, saj zaenkrat o tem ne vedo veliko in posledično tudi nimajo 

motivacije, da bi kot posamezniki več naredili v tej smeri. Brez zavedanja prebivalstva bodo 

predlagane smernice ostale le na papirju in jih ne bo mogoče celostno uresničiti.  
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_of_the_Silver_Economy_in_the_Context_of_Sustainable_Development_Goals_Pec

uliarities_of_Russia. Dostopno 2021. 

• Fengler. W. 2021. „The silver economy is coming of age: A look at the growing 

spending power of seniors“. https://www.brookings.edu/blog/future-

development/2021/01/14/the-silver-economy-is-coming-of-age-a-look-at-the-

growing-spending-power-of-seniors/. Dostopno 14. januarja 2021.  

 

3. Faza: Refleksija na raziskovalni proces + raziskovalni problem in vprašanje 

Smo v Sloveniji pripravljeni na srebrno ekonomijo? Slovenija se bo po statističnih podatkih 

soočila z velikimi demografskimi spremembami zaradi staranja prebivalstva. Slovenija nima 

dolgoročne vizije na področju srebrnega gospodarstva in močno zaostaja za drugimi 

evropskimi državami. Potrebne bodo prilagoditve in spremembe na nacionalni ravni. Staranje 

prebivalstva bo vplivalo na trg dela, izobraževalni sistem, javne izdatke, spreminjalo bo tudi 

potrebe na področju stanovanjske, prostorske in regionalne politike. 

Sodelovanje med različnimi ministrstvi in političnimi organi bo ključnega pomena za pripravo 

ustreznih strategij, da bi se izognili družbenim problemom, hkrati pa ohranili državo blaginje 

z visoko življenjsko ravnijo. 

Naj se najprej usmerim na cilj „Povečanje aktivne vključenosti starejših na trg dela“. Ko 

berem o srebrni ekonomiji oz. o njej razmišljam se sprašujem, koliko je v Sloveniji starejših na 

robu revščine, z izredno nizkimi pokojninami, ki si v mesecu razen osnovnih dobrih ne morejo 

nič drugega privoščiti. Če bo želela Slovenija podpirati kulturo aktivnega staranja, bo morala 

preprečiti socialno izključenost.  

V Sloveniji Zakon o urejanju trga dela določa, da lahko vsi upokojenci, razen tistih, ki so se 

delno upokojili ali delno predčasno upokojili, saj so še vedno zaposleni, opravljajo začasno ali 

občasno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali občasno delo kot posebno 

pogodbeno razmerje med delodajalcem in upokojencem, ki ima lahko tudi določene elemente 

delovnega razmerja, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih. V pogodbi morajo biti 

navedeni osnovni podatki o delodajalcu in upokojencu, vrsta in obdobje dela, število delovnih 

ur, urna postavka in skupni znesek dohodka. Upokojenci lahko delajo maksimalno 60 ur v 

koledarskem mesecu, do tri mesece v letu izjemoma 90 ur v koledarskem mesecu, seštevek 

vseh ur začasnega in občasnega dela pa lahko znaša maksimalno 720 ur v koledarskem letu. 

Neizkoriščenih ur iz prejšnjega meseca ni možno prenesti v naslednji koledarski mesec. 

Obenem lahko delajo pri več delodajalcih, a skupaj ne smejo prekoračiti zakonske omejitve 

glede števila ur in višine zaslužka. Pridemo do zaključka, da so omejitve pri delu upokojenca, 

omejen je tudi delodajalec, ki zaposluje starejše. V primeru, da zaposluje nevladna 

organizacija mora le ta vložiti prošnjo ministrstvu za dovoljenje, da zaposli malce večje število 

upokojencev pod pogojem ... Pri tem se mi poraja vprašanje kako naj upokojenci prispevajo k 

skupni blaginji, če imajo toliko omejitev. Kako naj več prispevajo v davčno blagajno? K 

večjemu bogastvu nas vseh? Kako naj bodo na koncu dobri potrošniki, če imajo tako številne 

omejitve? Kako naj v srebrni ekonomiji pripomorejo še drugače kot potrošniki? V Sloveniji bi 

bila nujno potrebna reforma zakonodaje, ki omejuje delovni čas in prihodke od dela, ki ga 
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zaposleni opravljajo hkrati s prejemanjem pokojnin. Posledica tega bi bilo povečanje števila 

starejših na trgu dela, dvignili pa bi se tudi njihovi prihodki, kar bi pomenilo, da bi imeli starejši 

na voljo več sredstev. Ta denar bi tudi krožil. To bi bila korist za vse sektorje, saj bi starejši več 

potovali, več denarja zapravili v restavracijah, muzejih in podobno. Obenem bi bil njihov 

dohodek obdavčen po normalni davčni stopnji, kar pomeni, da bi se več denarja stekalo tudi 

v davčno blagajno in jo tako razbremenilo.  

Pokojninska reforma, ki je bila sprejeta v letu 2020, omogoča delavcem, ki so dosegli 

upokojitveno starost, vendar še vedno delajo, da prejemajo del svoje pokojnine. V prvih treh 

letih, ko še delajo, lahko prejemajo do 40 % pokojnine, nato pa do 20 %. Četudi bo pokojninska 

reforma v Sloveniji postopoma dvignila delovno dobo, bi bilo nujno sprejeti dodatne ukrepe 

za spodbujanje nadaljnjega odlaganja upokojitve. 

Delovno dobo bi lahko zvišali v skladu s pričakovano življenjsko dobo. Primer za to je 

Nizozemska. Odloženo upokojevanje se lahko motivira tudi z dodatnimi bonusi za starejše, ki 

ostanejo na trgu dela, s spodbujanjem delodajalcev, da zadržijo in zaposlijo starejše delavce, 

ter z izkoriščanjem tehnoloških inovacij za povečanje splošne produktivnosti. Kot sem omenila 

že zgoraj je potrebno tudi pozitivno dojemanje starejših zaposlenih, saj ima to vpliv tudi na 

njihovo dobro zdravje, bolj so učinkoviti, zadovoljni z delovnim okoljem ter pripravljeni za 

prenos in izmenjavo dobrih izkušenj. Organizacije bi morale več poudarka nameniti tudi 

kompetencam zaposlenih in ne le starosti ter prenosu znanja in izkušenj. 

V Sloveniji bi morali več vlagati tudi v prekvalifikacijo in izobraževanje starejših. Začetno 

izobraževanje, ki ljudem nudi vseživljenjsko usposobljenost, je v hitro spreminjajočem se 

svetu vse manj realno. Usposabljanje, prilagojeno potrebam starejših delavcev, zlasti za 

sledenje digitalnim orodjem na delovnem mestu, je treba izboljšati, da bodo starejši lahko 

našli zaposlitev in kar najbolje izkoristili svoj potencial. Podjetja lahko starejšim delavcem 

pomagajo tako, da jim omogočijo možnosti za prekvalifikacijo in prilagodljivejše pogodbe s 

krajšim delovnim časom ali delom na daljavo ter so v pomoč starejšim pri prehodu na fizično 

manj zahtevna delovna mesta. Staranje obenem zahteva pomen javnih naložb v izobraževanje 

v vseh življenjskih obdobjih, da bi tako več ljudi pridobilo znanja in spretnosti, ki jih 

potrebujejo za uspeh na sodobnem trgu dela v času svoje poklicne poti. Primer dobre prakse 

v Sloveniji je Univerza za tretje življenjsko obdobje.   

Zavirati bi bilo potrebno predčasno upokojevanje in spodbujati kasnejše upokojevanje ter 

nagrajevanje dela, nujno pa bi bilo tudi spodbujati zaposlitev starejših delavcev skozi celotno 

delovno dobo. To bi lahko dosegli s spodbujanjem delodajalcev, da zadržijo in zaposlujejo 

starejše delavce s pomočjo zakonodaje in denarnih vzpodbud oziroma davčnih olajšav. 

Z ustreznimi politikami bi lahko torej delno ublažili negativne posledice staranja prebivalstva. 

Boljše starostno mešanje na delovnem mestu bi izboljšalo produktivnost starajočega se 

prebivalstva, saj bi lahko starejši in mlajši delavci izkoristili konkurenčne prednosti drug 

drugega. Sčasoma bi se produktivni potencial starejših delavcev verjetno povečal zaradi 

boljših kognitivnih sposobnosti in zdravja starejših, ker so sodobna delovna mesta vse manj 

odvisna od fizične moči delavcev in ker je vse bolj razširjena prožna ureditev delovnih mest.  



Če delovna zakonodaja ne bo sledila potrebam časa, je nevarno, da bo srebrna ekonomija 

povečala sivo ekonomijo, le tega pa si nihče ne želi. Razvoj srebrne ekonomije za družbo 

preveč obeta, da bi ga zanemarili ali prepustili slučajnosti.  

Pri cilju Podpora tehnološki in digitalni revoluciji področja zdravstva nas čaka vrsta 

sprememb. Do sedaj smo nekaj že postorili: eZdravje, eRecept, zVem, kartica zdravstvenega 

zavarovanja... A čaka nas še veliko. Veliko stvari bo potekalo vzporedno.  Poudarek prvih pet 

let bo zagotovo bolj na organizaciji celotnega sistema, bolnišnic in zagotavljanja finančne 

vzdržnosti, v drugih petih letih pa stremimo k prodoru personalizirane medicine, z 

upoštevanjem genetike, celovitega elektronskega zdravstvenega kartona, socialnega 

konteksta, psihičnega zdravja, večjim poudarkom na preventivi in zgodnji diagnostiki, vplivom 

prehrane, gibanja in druženja na psihofizično stanje prebivalstva. Pri tem bo vse bolj v 

ospredju povezava zdravstvene in socialne oskrbe, boljša kontrola kroničnih bolezni z večjim 

poudarkom na ohranjanju pacientov v blažjih, manj zapletenih stanjih kroničnih bolezni. 

Za pot k cilju, personalizirani medicini, se morajo pravilno odzvati najmanj naslednji akterji: 

direktorji bolnišnic, zdravniki, ponudniki digitalizacije (IT podjetja), ponudniki terapij 

(farmacevti) in ponudniki socialne oskrbe, plačniki (zavarovalnice), oblikovalci politik (za 

zdravje, za socialne zadeve). Posebno, po svoje celo najpomembnejšo vlogo pa ima pacient 

sam. 

Država je že pričela s pisanjem strategije digitalizacije zdravstva, strategija naj bi bila končana 

konec prihodnjega leta. Ne glede na to, kaj bo pisalo v strategiji, je nekaj zagotovo že danes, 

ne šele čez pet ali deset let. To je, da bo potrebno uvesti storitve telemedicine, zlasti pri 

obvladovanju kroničnih bolezni, obenem pa bo potrebno pričeti razvijati modele plačevanja 

zdravstva po učinku, tako imenovano Na vrednosti temelječe zdravstvo (NaVTeZ). Po vzoru 

Nemčije pa bo  potrebno v zdravstveni sistem podobno kot zdravila uvesti digitalno 

terapevtiko. 

Do tu smo ugotovili že kar nekaj dejstev o priložnostih srebrne ekonomije, tema je široka, 

možnosti za raziskovalna vprašanja torej veliko in postaviti ga, ne bi smelo povzročati težav. 

Pa jih.  

Že po vseh teh dejstvih in pregledu literature postane jasno, da gre za zelo kompleksen 

globalen pojav, ki vplete različne (evropske), nacionalne in lokalne družbene akterje. V tem 

primeru bi bilo najbolj potrebno in nujno postaviti raziskovalno vprašanje: 

 

Kako uspešno Slovenija utira pot k srebrni ekonomiji?  

 

Odgovori na to vprašanje bi zahtevali sicer obširnejšo in še poglobljeno raziskavo, čeprav že v 

tej lahko povzamemo nakazano smer in nekatere ključne korake za rešitev. Kot raziskovalni 

problem bomo izpostavili »izzive srebrne ekonomije«, kot glavno raziskovalno vprašanje pa 

»Ali Slovenija sledi trendom srebrne ekonomije in predlogi za izboljšanje stanja«. 

4. Faza: Refleksija na raziskovalni proces + opis načina reševanja problema in terensko delo 

Pri pregledovanju virov in literature sem zasledila, da je javni zavod Posoški razvojni center iz 

Tolmina projektni partner v mednarodnem projektu SILVER SMEs. Odločila sem se, da 



opravim intervju z vodjo projekta, gospo Vesno Kozar. Projekt SILVER SMEs spada v program 

Interreg Europe, kjer je namen izboljšati regionalne politike in programe, ki podpirajo rast in 

razvoj majhnih in srednje velikih podjetij s poudarkom na spodbujanju priložnosti povezanih 

s starajočo se družbo (+62 let). Želja je spodbuditi mala in srednje velika podjetja za 

oblikovanje inovativnih (novih) izdelkov in storitev, ki so in bodo potrebne za zadovoljevanje 

potreb starejših oseb. Vse bolj iskani so izdelki in storitve s področja pametnih domov za 

starejše, storitve na področju zdravja in velnesa, turizma, prehrane, ter izdelki povezani z 

avtonomnimi vozil (brez voznika) in prometom, ter robotiko. Projekt SILVER SMEs traja od 

junija 2018 do maja 2023. Celotni proračun Posoškega razvojnega centra je 146.748 EUR, kjer 

bo 85 % sofinanciranih iz projekta, ostalo pa bodo lastna sredstva. Vodilni partner prihaja iz 

Španije, v projektu pa so še partnerji iz Švedske, Portugalske, Irske, Poljske in Francije. Vodja 

projekta, Vesna Kozar mi je obrazložila aktivnosti slovenskega partnerja v projektu. Tako so v 

okviru projekta do sedaj organizirali in izvedli mednarodno konferenco, pripravili nabor 

dobrih praks v Sloveniji in jih ovrednotili ter pripravili SWOT analizo in primerjalno analizo za 

zahodno kohezijsko regijo (v Sloveniji). Tekom projekta se je vzpostavila skupina deležnikov, 

s pomočjo katere je bil oblikovan akcijski načrt za umestitev vzpodbud za podporo majhnim 

in srednje velikim podjetjem v razvoju inovativnih produktov in storitev na področju srebrne 

ekonomije. 

Povedala mi je, da so pri pripravi SWOT analize izvedli raziskavo s pomočjo vprašalnika, ki ga 

je pripravil partner iz Irske in je vseboval 16 vprašanj. Anketirali so 20 oseb v kohezijski regiji 

Zahodna Slovenija. Vprašalnik je bil razdeljen na 2 dela in sicer se je prvi del nanašal na oceno 

trenutnega stanja srebrne ekonomije v regiji in pogled na nove priložnosti za mala in srednje 

velika podjetja, da bi zagotovila izdelke in storitve za starejšo populacijo. Drugi del vprašalnika 

je bil namenjen SWOT analizi, kjer so anketiranci morali izpostaviti prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti srebrne ekonomije v regiji. V anketi je sodelovalo 20 oseb iz štirih 

različnih sektorjev. Anketiranci so morali predstavljati mala in srednje velika podjetja; 

univerze, raziskovalne ustanove ali razvojne agencije; skupine socialnih partnerjev ter 

oblikovalce politik. Takojšnja priporočila iz analize vključujejo prvič povečanje ozaveščenosti 

vseh zainteresiranih strani, zlasti MSP o potencialu srebrne ekonomije. Slovenija ima zelo 

dobro geografsko lego za zagotavljanje novih izdelkov in storitev na glavnih trgih EU. 

Razpoložljivi dohodki starejših v bližnjih državah članicah EU, kot so npr. v Italiji, Švici, Avstriji 

in Nemčiji, je treba opredeliti kot glavni potencial  srebrne ekonomije za slovenska MSP. 

Drugič pa je potrebno spodbujati potencial starejših oseb v Sloveniji, da bi dlje časa ostali 

delavno aktivni.  Občine in prostovoljne skupine imajo lahko pri tem pomembno vlogo. Lahko 

rečem, da so prišli do istih ugotovitev kot so opisane zgoraj. 

Vesna Kozar mi je tudi predstavila primere 7 dobrih praks v Sloveniji, za katere sem sprva 

menila, da jih najverjetneje ni bilo težko poiskati. Vendar temu ni bilo tako.   

Kot prvi primer mi je predstavila Center CEZAR za storitve telezdravja (telemedicine) - (MKS 

Elektronski sistemi d.o.o.).  Storitve telemedicine za bolnike z dolgotrajnimi stanji, ki ostajajo 

na domu ponujajo  v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec na Koroškem. Storitev je edina storitev 

telemedicine na domu, ki jo ponujajo v Sloveniji. Center in storitve so bile razvite v okviru 



evropskega raziskovalno-razvojnega projekta UNITED4HEALTH. CEZAR ponuja podporo 

bolnikom s srčnimi srčnim popuščanjem in/ali sladkorno boleznijo tipa 2 na njihovem domu. 

Bolniki opravljajo dnevne meritve svojega krvnega tlaka, srčnega utripa, telesne teže in ravni 

sladkorja v krvi v skladu s priporočilom svojega zdravnika glede časa in pogostosti meritev. 

Podatki iz merilne naprave se takoj samodejno pošljejo na mobilni telefon in nato v strežnik 

telemedicine v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Če oz. ko se stanje poslabša, se z bolnikom 

povežejo po telefonu in specialist odloči o ukrepih, ki jih mora sprejeti bolnik. Kasneje center 

CEZAR bolnika obvesti o zdravnikovi odločitvi.  

Kot drugi primer mi je predstavila FEELIF (Feelif d.o.o.). Problem je ta, da imajo slepi in 

slabovidni omejen dostop do digitalnih vsebin. Potrebujejo specializirano programsko in 

strojno opremo, ki bi jim omogočila dostop do grafične vsebine, kot so slike, zemljevidi, grafi 

itd. Žal je strojna oprema redka in draga za proizvodnjo. Slepi in slabovidni otroci se morajo 

še vedno učiti predmete s počasnimi in dolgotrajnimi metodami, ki vključujejo postavitev 

fizičnih brajevih pisal za učenje brajice itd. Trg za slepe in slabovidne je po vsem svetu 

razdrobljen. Pomanjkanje napredka je viden tudi pri razvoju kognitivnih in motoričnih 

spretnosti vsakega posameznika, ki so bistvenega pomena za otrokovo samozavest, njegovo 

učno uspešnost in razvoj samostojnosti. Rešitev je revolucionarna tehnologija - Feelif, ki 

uporabnikom omogoča, da začutijo slike in oblike na zaslonu na dotik. Ima posebno reliefno 

mrežo, ki s kombinacijo vibracij, zvoka in govora zagotavlja, da uporabnik točno ve kaj je 

prikazano na zaslonu. Takšna programska oprema je omogočila razvoj številnih aplikacij, ki so 

pokazale velik potencial pri vplivanju na življenja slepih in slabovidnih posameznikov na 

načine, ki prej niso bili mogoči. Je prenosna, praktična in ne draga.  

Kot tretji primer dobre prakse mi je predstavila Gospodar zdravja - Gospodar zdravja d.o.o. 

Osebni zdravstveni karton je po definiciji varen prostor, specializiran program oziroma 

aplikacija/platforma, s pomočjo katere si posameznik shranjuje oziroma ureja svoje 

zdravstvene podatke, kot so jemanje zdravil, izvidi, meritve (krvni tlak, krvni sladkor,...) in 

drugo. V praksi pa pomeni osebni karton 啼 veliko več. Ključno pri osebnem kartonu je, da si 

karton vodi vsak posameznik sam. Izkušnje kažejo, da ljudje, ki vodijo svoj osebni zdravstveni 

karton, dejansko spremenijo svoje obnašanje. Bolje skrbijo za svoje zdravje, manj kadijo, so 

bolj telesno dejavni, pazijo na pravilno prehrano, bolj sledijo navodilom za pravilno jemanje 

zdravil ter drugim ukrepom. Vsi  pomembni podatki o zdravju in zdravstvenem stanju (kot so 

npr. izvidi, slike ali drugi dokumenti različnih pregledov in preiskav v različnih ustanovah) so 

urejeno in enovito shranjeni na enem mestu in vedno dostopni. Omogočeno je vodenje 

dnevnikov različnih samomeritev, spremljanje jemanje zdravil... S spremljanjem svojega 

zdravstvenega stanja lahko pravočasno preprečimo nastanek kroničnih težav. Urejen osebni 

zdravstveni karton je tudi v veliko pomoč  farmacevtom ter tudi zdravnikom. Rešitvi je 

Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 podelila pečat odličnosti. 

Kot četrti primer mi je predstavila iHELP (iHelp d.o.o.). iHelp je mreža avtomatskih zunanjih 

defibrilatorjev (AED) in usposobljenih prostovoljcev (47 % jih je starih od 25 do 55 let), ki se 

odzovejo na sprožen AED v lokalni skupnosti in zagotavljajo ustrezno pomoč žrtvam nenadnih 

srčnih zaustavitev srca. Klic sproži očividec na napravi AED. Alarmni SMS s koordinatami GPS 



se pošlje v sistem klica v sili 112. Mobilna aplikacija opozori bližnje reševalce, ki so registrirani 

v podatkovni zbirki iHELP, da zagotovijo pomoč z uporabo naprave AED. 

Sistem iHELP obravnava posebne izzive nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva po vsem 

svetu: 

- slabo ozaveščenost o posebnostih nenadnega srčnega zastoja med državljani, 

- pozen prihod poklicnih reševalnih ekip na kraj nesreče, 

- pomanjkanje uporabe in razpoložljivosti naprav AED. 

Njegov cilj je znatno zmanjšati trenutno visoko stopnjo umrljivosti (93 %) v primerih 

nenadnega srčnega zastoja, povečati ozaveščenost javnosti o možnostih, ki jih ponuja sistem 

za preprečevanje nenadnega srčnega zastoja ter povečati raven družbene odgovornosti 

državljanov. 

Skupnost iHELP organizira tudi seminarje za lokalne skupnosti in družbeno odgovorna 

podjetja. S teoretičnimi in praktičnimi usposabljanji za oživljanje dobijo udeleženci znanje o 

uporabi AED in iHELP mobilni aplikaciji. 

Kot peti primer mi je predstavila NurseCall - Interaktivni IP sestrski klicni sistem NurseCare - 

(Eurotronik Kranj d.o.o.).  NurseCare je inteligentni sestrski klicni sistem za bolnišnice, klinike, 

domove za ostarele in druge zdravstveno-negovalne ustanove. Osnovan je na napredni IP 

tehnologiji in predstavlja najbolj inovativno različico sestrskega klicnega sistema na svetu. Je 

edini sestrski klicni sistem na trgu, ki združuje sestrski klicni sistem z upravljanjem zdravstvene 

oskrbe in zdravstvene dokumentacije v eni napravi. 

Medicinske sestre lahko vsako nalogo enostavno dokumentirajo neposredno iz bolnikove 

sobe, saj jo zabeležijo preko aplikacije NurseTab terminala. Posodobitev se nato sinhronizira 

z obstoječim bolnišničnim informacijskim sistemom, tako da se podatki ne podvajajo. S tem 

je odpravljena možnost napak pri dokumentiranju, izgube informacij in neskončnega iskanja 

dokumentov. 

Popolna identifikacija ustvari dnevnik dogodkov, ki omogoča vpogled v to, katera medicinska 

sestra je bila v kateri sobi ob katerem času, za katero nalogo je skrbela in kako dolgo. Prikazuje, 

kateri pacienti zahtevajo največ časa in kateri zahtevajo največjo oskrbo. Prikaže, kdaj v dnevu 

je največja delovna obremenitev in kateri zaposleni poskrbi za največ nalog. Prav tako 

opozarja zaposlene, ko naloga zahteva takojšnjo ukrepanje. NurseCare je razvit v sodelovanju 

s končnimi uporabniki in vključuje nenehno optimizirano umetno inteligenco, ki ponuja le 

najboljšo uporabniško izkušnjo. 

Kot šesti primer mi je predstavila Programski paket za pomoč na domu - (Aleja soft, d.o.o.). 

Zaradi vse večjega povpraševanja po storitvah dolgotrajne oskrbe na domu morajo izvajalci 

oskrbe na domu optimizirati svoje delovne procese, načrtovanje oskrbe in dokumentacijo o 

oskrbi. Storitve, ki jih ponuja Aleja d.o.o. temeljijo  na IKT in vključuje mobilne telefone s 

tehnologijo Near Field Technology (NFC). Pametne telefone z operacijskim sistemom Android 

z NFC uporabljajo vsi izvajalci formalne oskrbe. Registrirajo začetek storitev na 

uporabnikovem domu z dotikom nalepke ali kartice RFID v prostorih uporabnika, s čimer se 

registrira začetek storitve. Nato z mobilno aplikacijo registrirajo vrsto storitev. Po končani 

storitvi se izvajalci oskrbe ponovno dotaknejo nalepke ali kartice RFID in tako registrirajo 



zaključek storitve. Možnost je tudi vnosa   opomb, opažanj, malic, sestankov. Vsi podatki se 

prenesejo on-line v zaledno pisarno strežnika. Vodstvo nato registrirane podatke uporabi za 

spremljanje oskrbe, za računovodstvo, obračunavanje opravljenih storitev, obračun plač in 

izboljšanje storitve. 

Kot zadnji, sedmi primer pa mi je predstavila Program DIH.HealthDay.si . To je skupnost vseh 

deležnikov, ki si v Sloveniji prizadeva za inovacijam prijaznejše zdravstvo in oskrbo. Ustanovni 

partnerji so slovenski vodilni ponudniki digitalnih rešitev na področju zdravstva. V zadnjih 

petih letih so povezali vse pomembne deležnike v slovenskem zdravstvenem sistemu, ki ga 

danes sestavlja več kot 30 partnerjev iz različnih sektorjev. DIH.Healthday.si je v podporo 

članom, večinoma zagonskim malim in srednje velikim podjetjem pri vstopu na nacionalne in 

mednarodne trge zdravstvenih digitalnih rešitev. DIH.Healthday.si to počne s povezovanjem 

v mreže, izmenjavo izkušenj, izobraževanjem ljudi o poslovnem razvoju in postopkih 

certificiranja, s čimer pomaga članom pri doseganju njihovih poklicnih ciljev. Uvaja podporne 

pobude za MSP (kot npr. 5D2020 - 5 digitalnih rešitev v slovensko zdravstvo do konca 2020) 

in oblikuje organe (npr. Think-Tank). 

Kot sem razbrala pri njenih predstavitvah slovenskih dobrih praks so bile vse predvsem 

usmerjene v podporo tehnološki in digitalni revoluciji področja zdravstva.  

Vesna Kozar iz Posoškega razvojnega centra mi povedala, da so maja 2019 v Tolminu 

organizirali in izvedli mednarodno konferenco z naslovom Business opportunities linked to 

Active Ageing (Poslovne priložnosti, povezane z aktivnim staranjem). Na konferenci so se 

zbrali oblikovalci politik, raziskovalci in gospodarski akterji, njen namen pa je bil opredeliti 

izzive in priložnosti v sektorju srebrne ekonomije. Klemen Širok iz Univerze na Primorskem je 

konferenco začel s predstavitvijo projekta STAR-VITAL, ki ga financirata Evropska unija in 

Slovenija. Cilj projekta je razviti rešitve za podjetja, da bi se prilagodila starejšim delavcem. Ta 

projekt obravnava tako fizične ovire kot motivacijske izzive, da bi starejšim zagotovili zdravo 

delovno mesto. Marko Vudrag iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pozval k 

spremembi miselnosti v javnem zdravstvenem sistemu. Po njegovem mnenju zdravstvo ne bi 

smelo biti posel, temveč javna služba s celostnim pristopom. Podatki namreč kažejo povezavo 

med staranjem prebivalstva in vse pogostejšim pojavljanjem zdravstvenih težav. Zato se mora 

nacionalni zdravstveni sistem ukvarjati ne le z zdravstvenimi težavami, temveč tudi z zdravim 

življenjskim slogom kot celoto, in sicer z več sektorskim pristopom, ki je vključen v nacionalno 

strategijo trajnostnega razvoja.  Njegove pripombe je podprla Klavdija Kobal Štraus iz 

Ministrstva za zdravje. Posledice daljše življenjske dobe, medtem ko se zdravje ne izboljšuje, 

namreč povečuje stroške oskrbe, kar vodi tudi v problem revščine starejšega prebivalstva. 

Sledile so predstavitve slovenskih in evropskih primerov inovativnih pobud. 

Vesna Kozar je povzela, da so si "poslovne priložnosti za aktivno staranje"  oblikovalci politik 

na tej konferenci razlagali kot prilagoditve delovnega okolja starejši delovni sili, medtem ko 

so podjetniki videli poslovne priložnosti na trgu, ki ga predstavljajo starejši. Izzivi, ki se 

pojavljajo zlasti na podeželju, so hitrejše staranje v teh regijah ter digitalni razkorak, ki 

upočasnjuje uvajanje pametnih rešitev. Izzive na globalni ravni, s katerimi se soočajo MSP-ji v 



sektorju aktivnega staranja pa zadevajo pomanjkanje dolgoročne podpore za MSP-je pri 

razvoju medicinskih pripomočkov in rešitev. 

Vesna Kozar mi je povedala, da je Evropska komisija januarja 2021 objavila Zeleno knjigo o 

staranju - pobudo, katere namen je spodbuditi razpravo o demografskih spremembah in 

staranju v evropskih državah. Partnerji projekta SILVER SMEs so prispevali tako, da so podali 

predloge Evropski komisiji. Prispevek vsebuje priporočila, kako podpreti starajoče se regije in 

kako se lahko ta območja prilagodijo demografskim spremembam z razvojem in podporo 

sektorja srebrne ekonomije.  

Zelo mi je bilo všeč dejstvo, da so s projektom lahko pripomogli k pripravi Zelene knjige o 

staranju, da ni projekt kako bi rekli sam sebi namen.  

Na koncu mi je še povedala, da je razvoj ponudbe storitev, prilagojenih potrebam starejših 

vključen tudi v Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021 

- 2027. 

5. Faza: Refleksija na zaključek raziskovalnega procesa + ugotovitve in priporočila 

Zdajšnja definicija srebrne ekonomije je „povečano porabništvo“, ki izhaja iz staranja 

prebivalstva, večjega števila baby-boomerjev ter ekonomske vrednosti blaga in storitev za 

posamezne skupine starejših«. Starejše je moč deliti v tri skupine; tiste, ki so dejavni, tiste, ki 

so krhkega zdravja in tiste, ki so odvisni. Te skupine nad 65 let dajejo prednost drugim stvarem 

kot skupine pod 50-tim letom starosti. Hierarhija njihovih potreb je drugačna kot pri drugih 

prebivalcih. Določena skupina starejših bo potrebovala drugačna stanovanja, boljši dostop 

(preko novih tehnologij) do socialnega okolja in storitev. Določena skupina starejših bo 

pripravljena potovati zunaj sezone. Določena skupina starejših bo potrebovala drugačne, 

primernejše zdravstvene storitve, a do neke mere si prav vse skupine želijo imeti tudi dejavno 

vlogo v družbi, v tej družbi in ekonomiji, ki je skupek menjav.  

Ugotovitve: 

◦ Leta 2060 bo v Evropi vsak tretji prebivalec starejši od 65 let. 

◦ Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se  postopoma podaljšuje. 

◦ Potrošniki srebrne ekonomije imajo visoko kupno moč in so brez 

ekonomskih bremen.  Svoj čas izkoristijo za to, kar so si vedno želeli. 

◦ Trende staranja in njihove učinke lahko predvidimo - mogoče se je 

pripraviti na prihodnje demografske spremembe. 

◦ Več kot 90 % vlad v Evropi je leta 2013 menilo, da je staranje prebivalstva 

ena od glavnih problemov. 

◦ Dojemanje staranja prebivalstva kot globalnega izziva je razvidno tudi iz 

številnih globalnih političnih pobud za krepitev dolgoročne trajnosti. 

Odraža se v 17 ciljih trajnostnega razvoja iz Agende 2030 

◦ Srebrna ekonomija bo  vodila k ustvarjanju novih delovnih mest. 

◦ Opredeljenih je šest ključnih dejavnikov aktivnega staranja, in sicer 

ekonomski, vedenjski, osebni, socialni, zdravstveno-socialni ter fizično 



okolje – ti so postali osrednji poudarki v politikah, ki se ukvarjajo s 

staranjem in srebrno ekonomijo. 

◦ Stopnja aktivnosti starejših (55-64 let) v Sloveniji je podpovprečna v 

primerjavi z EU. 

◦ Slovenija nima dolgoročne vizije na področju srebrnega gospodarstva in 

močno zaostaja za drugimi evropskimi državami. 

◦ Staranje prebivalstva bo vplivalo na trg dela, izobraževalni sistem, javne 

izdatke, spreminjalo bo tudi potrebe na področju stanovanjske, prostorske 

in regionalne politike. 

Priporočila: 

• Potrebno bi bilo povečati ozaveščenost vseh zainteresiranih strani, zlasti MSP 

o potencialu srebrne ekonomije.  Razpoložljivi dohodki starejših v bližnjih 

državah članicah EU, kot so npr. v Italiji, Švici, Avstriji in Nemčiji, je treba 

opredeliti kot glavni potencial  srebrne ekonomije za slovenska MSP.  

• Zagotoviti bi morali več finančne in operativne podpore na področju inovacij, 

kar bi pripomoglo k večji prepoznavnosti podjetij (npr. evropski znak za srebrno 

gospodarstvo), 

• Pomoč MSP-jem preko podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov in 

pospeševalnikov,  

• Potrebno  bi bilo spodbujati potencial starejših oseb v Sloveniji, da bi dlje časa 

ostali delavno aktivni. 

• Potrebno bi bilo prilagoditi delovna mesta in pogoje starejši delovni sili.  

 

 

 

Druga naloga 

 

RAZISKOVALNI DNEVNIK Čezmejna skupnost  

Tea Podobnik 

REFLEKSIJA NA ZADOLŽITEV  
 
Ko sem pred desetimi leti nastopila službo na Mestni občini Nova Gorica sem bila prepričana, 
da bom postala ena od občinskih uslužbencev, ki opravlja dolgočasno delo brez izzivov. Ker je 
bila to takrat moja najboljša opcija, sem službo sprejela in danes mi ni žal. Na srečo se moja 
pričakovanja niso uresničila, saj so me določili za koordinatorja čezmejnega sodelovanja s 
sosednjo Gorico, v nadaljevanju pa sem celo opravljala funkcijo v.d. direktorja čezmejnega 
zavoda EZTS GO, katerega so ustanovile tri čezmejne občine, Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Gorica (Italija) in Občina Šempeter-Vrtojba. Oborožena z odličnim znanjem 
italijanščine, saj sem nenazadnje študirala v Italiji, sem bila prepričana, da bo moje delo 
povezovanja in koordinacije treh občinskih uprav ter izvedba skupnih projektov, enostavno. 
Pa sem se pošteno uštela. Nisem namreč upoštevala kulturnih razlik, ki so veliko bolj 



odločujoče pri čezmejnem sodelovanju kot jezik. Tako blizu, pa vendar tako daleč. In vendar, 
če si želimo tri mesta na meji zagotoviti trajnostni razvoj, se moramo povezati, moramo 
postati enotna skupnost. 
Zakaj to še nismo? Kaj je tisto, kar nam onemogoča, da bi to postali? Kje so ovire? Kako bi jih 
lahko odpravili? To so bila vprašanja, ki mi skozi vsa ta leta delovanja na čezmejnem 
menedžmentu niso dala miru. Celo več, z namenom, da si odgovorim na ta vprašanja, sem se 
odločila, da nadaljujem študij na Fakulteti za uporabne študije v Novi Gorici – Medkulturni 
menedžment. In bolj kot se moje znanje bogati, bolj se oblikujejo odgovori na ta vprašanja in 
porajajo nova.  Eno takšno se mi je porodilo na prvih predavanjih predmeta Raziskovalni 
seminar pri profesorici Tei Golob. Kaj sploh je čezmejna skupnost treh občin? Kakšne so njene 
značilnosti? Kdaj sploh lahko govorimo o skupnosti? Ali smo z nekaterih vidikov že skupnost? 
Vprašanj je bilo vedno več, zato sem se odločila, da se bom pri raziskovanju čezmejne 
skupnosti omejila na medinstitucionalno povezovanje treh občinskih uprav, ki si prizadevajo, 
da bi ustvarile pogoje za trajnostni skupni razvoj čezmejnega območja na različnih področjih: 
mobilnost, gospodarstvo, infrastruktura…  
V Wikipediji najdemo naslednjo definicijo skupnosti: »Skupnost je socialna skupina ljudi, ki si 
delijo okolje, po navadi z istimi interesi. V človeških skupnostih namen, prepričanje, viri, 
preference, potrebe in tveganja predstavljajo pogoje, ki so normalni in pogosti ter učinkujejo 
na identiteto vseh udeležencev in na njihovo stopnjo kohezivnosti.« 
Enostavna razlaga, ki zagotovo ustreza čezmejni skupnosti, kot so jo že ustvarile tri čezmejne 
občine, ki si delijo okolje in interese. Pa vendar se sprašujem, ali je to dovolj za dolgoročni 
skupni razvoj te skupnosti?  
Nemški sociolog Ferdinand Tönnies (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887) je skupnost 
opredelil kot večjo in bolj povezano entiteto v okviru večje skupnosti zaradi prisotnosti skupne 
volje, pri čemer je pojmu skupnosti dodal še ostale karakteristike, kot so prostor ali 
prepričanje. Če upoštevamo to definicijo pa samo okolje in skupni interesi torej niso dovolj, 
saj ravno prepričanje izhaja iz celega spektra pojmov, kot so temeljne domneve, vzorci 
vedenja, norme vrednote…, kar po Hofstedeju predstavlja kulturo neke skupnosti.  
Slika 0.1 Model kulture Hofstede 

 
Vir: Hofstede 2005, 6 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies


 
Zaradi administrativnih ovir (zakonodaja…), predvsem pa kulturnih razlik dveh narodov 
(slovanskega in romanskega), je sodelovanje in razvoj čezmejne skupnosti pogosto oteženo. 
Ne enega ne drugega ni možno kar tako spremeniti, je pa možno oboje podrobneje spoznati 
in se naučiti iskati rešitve. Zato je zagotovo v prvi vrsti potrebno podrobno opredeliti, katere 
so bistvene kulturne razlike med državama, ki predstavljajo ovire in otežujejo sodelovanju ter 
gradnjo skupnosti. Na vprašanje ali v primeru treh čezmejnih občin lahko govorimo o 
skupnosti, je odgovor nedvomno da, vsaj z institucionalnega vidika povezovanja treh 
občinskih uprav in skupnega načrtovanja politik. Katere pa so kulturne razlike, ki otežujejo 
nadaljnji razvoj skupnosti kot take? To je moje raziskovalno vprašanje. Predvsem me bo v 
trenutni situaciji zanimalo mnenje na slovenski strani, in sicer z vidika oblikovanja skupnih 
politik te skupnosti, zato sem se odločila, da bom za intervju prosila najvišjega političnega 
odločevalca v Mestni občini Nova Gorica – župana. Zanima me njegovo uradno, pa tudi 
osebno mnenje, kot občana Mestne občine Nova Gorica. Kako doživlja to skupnost kot občan 
in kako kot župan Mestne občine Nova Gorica. Kaj še manjka in kaj bi se še dalo storiti? Kakšne 
so rešitve? Pričakujem, da bom iz njegovih odgovorov lahko vsaj delno odgovorila na svoje 
raziskovalno vprašanje, zavedajoč se, da bo potrebno za dokončno iskanje rešitev potrebno 
primerjati odgovore primerljivih oseb z obeh strani meje.  
 
REFLEKSIJA NA RAZISKOVALNI PROCES 
Tematika čezmejnega sodelovanja, ustvarjanja čezmejne skupnosti in ovir, ki to otežujejo je 
moje veliko področje zanimanja. Nenazadnje sem se zato odločila za nadaljnji študij, med 
katerim bi želela pridobiti čim več znanj, ki bi mi pomagala pri prepoznavanju medkulturnih 
razlik, ki otežujejo čezmejno sodelovanje.  
Če želimo govoriti o čezmejni skupnosti, moramo spoznati pomen meje. Zgodovinsko gledano 
gre na območju, kjer danes stojita Nova Gorica in Gorica za enotno območje, na katerem so 
živeli Slovenci in Italijani, ki jih je bilo manj in so večinoma spadali v višji razred. Območje je 
sicer večkrat menjalo državo, vendar pa ga je meja, ki je nastala po drugi svetovni vojni, boleče 
razdelila. Prebivalci z obeh strani meje so morali s tovrstno delitvijo živeti, kot so se pač znašli, 
glede na možnosti, ki so jim bile dane. Kljub temu, da smo živeli ob najbolj odprti meji, ki je 
delila vzhodni od zahodnega bloka, je delitev poglabljala razlike med »njimi« in »nami« in 
odnosi med ljudmi so se počasi ohlajali. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in Schengensko 
območje so prebivalci dobili možnost, da ponovno okrepijo odnose in začeli so se zametki 
čezmejne skupnosti. Kako zelo pomembni postajajo ti odnosi, je bilo najbolj vidno v času, ko 
se je zaradi epidemije covida meja zaprla. Takrat smo lahko videli prizore, ko je babica skozi 
žičnato ograjo prvič videla svojo novorojeno vnukinjo ali pa par, ki se skozi ograjo poljublja. 
Čezmejna skupnost zagotovo obstaja. Kakšne so njene osnove in kako tesna je? Na eni strani 
čezmejna skupnost, kot jo vidi Evropska skupnost, kot jo živijo prebivalci,  na drugi strani meja, 
ki še vedno obstaja zaradi zakonodaj.  
Neizmeren vir znanja zagotovo predstavljajo sekundarni viri, bodisi na spletu kot v knjigah. 
Vendar pa sem pri pregledu virov na temo čezmejnih skupnosti v kontekstu, ki je predmet 
mojega raziskovanja, naletela na pomanjkanje virov, ki bi pojem opredelili upoštevajoč 
različne vidike skupnosti. 
Hiter pregled interneta v slovenskem jeziku pri iskanju izraza »čezmejna skupnost« pokaže, 
da se pojem pogosto enači s sodelovanjem na čezmejnih projektih. Dejansko se je v celotnem 
obdobju obstoja Evropske unije in izvajanja projektov v okviru Evropske kohezijske politike 
ustvarilo veliko čezmejnih partnerstev, vendar sama ne bi šla tako daleč, da bi to imenovala 



čezmejna skupnost. Skupnost je, po mojem mnenju, nekaj trajnega, kar se lahko kvečjemu 
nadgrajuje in stremi k skupnim ciljem. V Sloveniji torej čezmejna skupnost še ni dobila 
posebnega pomena. Medtem pa se rezultati na spletu pri izrazu »cross-border community« 
vendar nekoliko razlikujejo. Predvsem zahvaljujoč odnosu Evropske komisije do čezmejnih 
skupnosti, ki se zaveda, da gre za posebno kategorijo skupnosti, katerim posveča precejšnjo 
pozornost, saj pripomorejo k enemu glavnih ciljev Evropske unije: odpravljanju meja in 
administrativnih ovir med državami. Vendar pa gre v obeh primerih za izključno tehnični vidik, 
torej da skupnost temelji izključno na skupnih interesih. 
Med raziskovanjem virov mi je pod roke prišla publikacija z naslovom Leadership for cross-
border cooperation – Toolkint for practioners in cross-border cooperation, v kateri sem 
prebrala:  
»Že sam obstoj čezmejnih odnosov, sporazumov ali struktur sam po sebi ne predstavlja 
učinkovitih procesov čezmejnega sodelovanja, saj pogosto ni predvideno aktivno sodelovanje 
ključnih lokalnih deležnikov (tj. čezmejnih skupnosti). V tem dokumentu je izraz čezmejna 
skupnost (Čezmejna skupnost) večkrat omenjen kot posledica čezmejnega sodelovanja. Ko so 
objektivni pogoji ocenjeni kot ugodni, je čas, da se osredotočimo na subjektivnih dejavnikov, 
kot sta spodbujanje zanimanja in izgradnja zaupanja, da bi motivirali skupnosti k trajnostni 
zavezanosti k čezmejnemu sodelovanju.« (Centre of Expertise for Local Government Reform 
2017, 11) 
Ta in podobni viri pa enačijo čezmejno skupnost s čezmejnim sodelovanjem, torej čezmejnim 
izvajanjem skupnih projektov. Sama menim, da te aktivnosti še niso dovolj, da lahko govorimo 
o čezmejni skupnosti. Čezmejna skupnost je nekaj, kar ustvarjajo vsi prebivalci tega območja 
in ne le politiki in izvajalci čezmejnih projektov.  
Definicije čezmejne skupnosti, kot take, na spletu ne zasledimo. Še najboljši približek je 
definicija pojma čezmejna regija (cross-border region), ki pravi, da gre za teritorialno enoto 
sestavljeno in več lokalnih ali regionalnih uprav, ki so povezana celota, vendar pripadajo 
različnim državam. Čezmejne regije obstajajo zato, da izkoristijo geografske razmere za 
krepitev svoje konkurenčnosti (Wikipedija). 
Ugotavljam torej, da je čezmejna skupnost precej nov in tudi specifičen pojem, v začetni fazi 
svojega razvoja, trenutno temelječ na projektih ter interesih. Zaradi potreb čezmejnega 
sodelovanja pa se bo zagotovo naravno razvijal in z leti ter stoletji čezmejnega sodelovanja se 
bodo krepile tudi druge karakteristike, ki predeljujejo skupnost. Verjamem, da bo takrat 
definicija izraza »čezmejna skupnost« bolj podrobno definirala značilnosti tovrstne skupnosti.   
PRIPRAVE NA INTERVJU 
Glede na pomanjkanje pisnih virov je zagotovo pa je ena od metod opredelitve teh razlik 
intervju s kompetentnimi deležniki. In ravno pri temu vedno znova naletim na težavo. Jasno 
mi je namreč, kaj bi želela izvedeti, pogosto pa imam težave z oblikovanjem vprašanj, s 
katerimi bi izvedela čim več s področja, ki me zanima, obenem pa ta vprašanja ne smejo biti 
sugestivna. Glede na to, da tematiko čezmejne skupnosti dobro poznam, je to pogosto zelo 
težko, saj imam tudi sama razdelano lastno mnenje, ki mi preprečuje objektivno oblikovanje 
vprašanj in interpretacijo odgovorov.   
Že od začetka študija sem si želela izvesti intervju z županom Mestne občine Nova Gorica na 
temo povezovanja s sosednjo Gorico. Ideja, da bi na to pogledala z vidika čezmejne skupnosti 
pa se mi je porodila šele na prvih predavanjih pri predmetu Raziskovalni seminar. Pri pripravi 
na intervju in oblikovanju vprašanj pa sem ugotovila, da lahko izkoristim priložnost in župana 
intervjuvam v dveh vlogah: kot župana in kot prebivalca mesta Nova Gorica. Upam, da nama 
bo uspelo zaobjeti čim več tematike.  



Največ težav, kot že omenjeno, mi je predstavljalo oblikovanje vprašanj. Nisem želela česa 
pozabiti, obenem pa župana nisem želela obremenjevati s ponavljanjem istih vprašanj. Kako 
zastaviti vprašanje, da ne bo sugestivno? Na kakšen način vprašati, da bo povedal čim več 
svojega lastnega mnenja, pa vendar odgovoril na moje vprašanje? Vprašanja so se mi porajala 
skozi dan. Pogosto sem si jih zapisovala na listke ali v mobilni telefon, da jih ne bi pozabila. In 
končno, bila sem zadovoljna z okvirnim seznamom. Znašala sem se tudi na svojo iznajdljivost, 
saj sem se odločila za polstrukturiran intervju.  
Na koncu so bila moja okvirna vprašanja naslednja: 
Kako poteka sodelovanje z Gorico? Kako se povezujete? 
Recimo, da se v vaši občino porodi ideja za določen projekt. Kako poteka proces komunikacije 
z županom, predstavitev, sprejem odločitev…? 
Kako bi opisal funkcijo župana na italijanski strani? V čemu, če sploh, se loči od funkcije župana 
na slovenski strani? 
Zakaj se vam zdi čezmejno sodelovanje pomembno? Zakaj izvajati skupne projekte, zakaj 
načrtovati skupaj? 
Kako poteka proces načrtovanja skupnega projekta? Kakšna je vloga Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje? 
Katere so najpomembnejše ovire pri čezmejnem sodelovanju  
z vidika medkulturnih razlik? 
Z vidika administrativnih ovir, zakonodaje? 
Kakšni so vaši predlogi za odpravo teh ovir 
Medkulturnih razlik 
Administrativih ovir, zakonodaje 
Kaj vam predstavlja pojem »čezmejna skupnost«? 
Kako lahko kot župan prispevate k čezmejni skupnosti? Kaj pa kot občan? 
Se vam zdi, da je skupno načrtovanje in izvajanje projektov dovolj za graditev čezmejne 
skupnosti? Ali lahko prebivalce treh čezmejnih občin poimenujemo čezmejna skupnost? 
Kaj za vas pomeni aktivno državljanstvo – aktivni prebivalec čezmejne skupnosti – kot 
prebivalec? 
Nekaj časa sem pustila času čas, da se vprašanja dobro zasidrajo v moje misli, jih večkrat 
pretehtala, na koncu pa ugotovila, da se vedno znova ponavljajo. Takrat sem ugotovila, da 
sem pripravljena na izvedbo intervjuja z županom in si rezervirala termin. Vedela sem, da bo 
najboljši trenutek za oblikovanje novih vprašanj ravno med intervjujem.  
REFLEKSIJA NA INTERVJU 
Pri županu sem se naročila že večkrat, vendar je vedno prišlo nekaj vmes, da mi ni uspelo. Je 
pač, kot vsak župan, zelo zaposlen, sama pa bi želela, da si za intervju vzame čas, ne da bi imel 
polno glavo drugih problemov. Tako da je bilo potrebno nekaj potrpežljivosti. Od prvega 
rezerviranega termina do dejanske izvedbe intervjuja sta pretekla cela dva meseca.  
Po petih poskusih in spremembah termina nama je vendarle uspelo. Župan me je sprejel v 
njegovi pisarni in že takoj po uvodnih besedah mi je postalo jasno, da ga zadolžitev, ki naju je 
čakala, izredno veseli, saj mu je tematika blizu in ena od prioritet njegovega županovanja.  
Okvirna vprašanja sem imela seveda pripravljena, vendar je pogovor sam po sebi odpiral nove 
možnosti za pogovor in v glavi so se mi porajala vedno nova vprašanja. Ugotavljala sem, da se 
pogovarjam z resničnim evropskim državljanom, ki verjame v Evropsko unijo ne le s 
profesionalnega vidika župana, temveč tudi z vidika prebivalca obmejnega mesta, kateremu 
čezmejno sodelovanje odpira veliko več možnosti na vseh področjih, nenazadnje tudi višje 
kakovosti življenja. Strinjala sva se, da lahko Evropska unija zagotovi samo orodja, ki 



omogočajo tesnejše sodelovanje, da pa smo prebivalci čezmejnega območja tisti, ki gradimo 
in ohranjamo čezmejno skupnost, ki je bistveno več kot samo izvajanje skupnih projektov in 
temelji na kulturni povezanosti ljudi. In te kulturne povezave je potrebno samo obuditi, saj so 
nekoč že obstajale, vse do druge svetovne vojne, ko je območje grobo prerezala državna meja 
med Italijo in takratno Jugoslavijo. Poleg administrativnih ran, ki jih Evropska unija uspešno 
zdravi, so v tem času nastale tudi družbene rane, katere je bistveno težje ozdraviti. Zahtevajo 
čas in pripravljenost. In bolj kot se oddaljujemo od tega, kot ga je župan poimenoval, 
»nesrečnega 20. stoletja«, bolj tonejo rane v pozabo in vedno večja je pripravljenost za 
sodelovanje ne le na politični in administrativni ravni, temveč tudi družbeni. 
Ob koncu intervjuja sem se bila županu izredno hvaležna, za vse informacije in razmišljanja, ki 
jih je delil z mano. Ugotavljala sem, da sta najini stališči glede čezmejne skupnosti praktično 
identični in da oba verjameva, da je ravno sodelovanje v čezmejni skupnosti najboljša pot za 
uspešen razvoj obeh območij. Zadovoljna sem bila tudi zato, ker sem ugotovila, da sem izvedla 
zelo dober intervju, ki bo zelo uporaben tudi za mojo magistrsko nalogo, obenem pa sem 
zaznala, da je intervju tudi v županu sprožil veliko tematik za razmislek medtem, ko je poskušal 
celovito ubesediti svoja razmišljanja.  
 
 
 
Literatura 
 
Centre of Expertise for Local Government Reform. 2017. Leadership for cross-border 
cooperation – Toolkint for practioners in cross-border cooperation, Bruxelles: Council of 
Europe 
 
Hofstede, Geert, Geert Jan Hofstede in Michael Minkov. 2002. Cultures and Organizations: 
software of the mind. New York: MCGraw Jill   
 
Toennies, Ferdinand. 1887. Gmeinschaft und Gesellschaft. Leipzig: Staatsbibliothek zu Berlin  
 
Wikipedija. 2021. https://sl.wikipedia.org. Dostopno 4. november 2021 
 
 
Priloge 
 
Priloga 1: Transkript intervjuja z dne 17. januar 2022 
 
Kraj izvedbe intervjuja: Nova Gorica 
Datum: 17. 12. 2022 
Trajanje: 24 minut 
Ime in priimek raziskovalca: Tea Podobnik 
 
P: Najprej se vam zahvaljujem, da ste pristali na intervju, župan Ziberna je tudi pristal in bo 
dobil  popolnoma enake odgovore… 
M: vprašanja 



P: vprašanja in potem bomo primerjali in bomo naredili analizo. Obema sem rekla, da bom 
odgovore drugega pokazala in bo tudi nek zaključek in boste dobili tudi seminarsko oziroma 
magistrsko nalogo.  
Okej, prvo vprašanje, kako vidite figuro župana v Gorici oziroma na italijanski strani za razliko 
tiste v Sloveniji in če obstajajo kakšne razlike, katere so? 
M: Razlike v čemu? 
P: Županovanja. 
M: Županovanja, a, seveda so razlike. Že v pristojnostih so razlike, se pravi Mestna občina 
Nova Gorica ima vsaj na operativni ravni, tisto, kar vidim, ko sodelujem z županom, večje 
pristojnosti in več avtonomije odločanja. To je eno, drugo, ko komuniciramo z Gorico, večkrat 
komuniciramo hkrati tudi z Deželo Furlanijo-Julijsko krajino, torej videt je pri sodelovanju v 
konkretnih zadevah, da obstaja v Italiji še en člen lokalne samouprave med občino in državo, 
to je Dežela Furlanija-Julijska krajina v našem primeru. To je razlika, potem, različno je tudi, 
različen je tudi način, se pravi kako je, mava med, se pravi župana urejeno. Župana Ziberno 
redko kdaj spremlja kdo iz tistega ožjega kroga, ko so sestanki, medtem, ko pri nas je župan 
obkrožen s precej večjo večjo količino sodelavcev iz različnih polj, ne. Tam spoznavam mogoče 
dva tri ljudi, kdaj ša kdaj mogoče še kakšnega tehnika, medtem ko z naše strani prihaja 
bistveno več ljudi na tele stične sestanke, ne. 
P: Kaj pa politični, s političnega vidika, se vam zdi, da je njihova pristojnost drugačna oziroma 
politično, politični sistem drugačen, govorimo o odločanju? 
M: Saj to je dejstvo, da je drugačen. Nimamo tle kej dost bit arbitrarni v presoji. V praksi se to 
vidi zlasti pri finančnih aspektih. Mi imamo bistveno več finančne svobode in prostega 
proračuna kot oni, čeprav lahko absolutne številke kažejo drugače alpa število zaposlenih kaže 
drugače, je dejstvo, da smo mi bistveno bolj operativni in avtonomni pri našem odločanju od 
njih.  
P: Kako bi nasplošno opisali, čisto na splošno, s svojimi besedami, vaš občutek me zanima, 
sodelovanje s sosednjo Gorico. 
M: Na zelo visoki ravni, glede na to, da gre za dve občini v dveh različnih državah, se 
usklajujemo na tako mikro ravni, da kaže že, kot da soodločamo o upravljanju nekega 
skupnega teritorija, čeprav to ni de facto tako, oziroma de iure tako, de facto ja, de iure ne. 
Pri tem nam pomaga EZTS in to je tu še ena platforma zelo tesnega sodelovanja.  
P: Zakaj se vam pa zdi to sodelovanje potrebno? Zakaj je nujno, če gledate vi kot razvoj naše 
občine, zakaj se vam zdi pomembno, da mi sodelujemo čezmejno? 
M: Ja, to je izrazito politično vprašanje, tudi odgovor bo izrazito političen. Se pravi, moje 
prepričanje, s katerim sem tudi kandidiral in zelo jasno se izrazil na volitvah leta 2018, je, da 
naš teritorij je že dolgo periferija in tudi menim, da italijanski teritorij je periferija. In glede na 
to, da je bilo to enkrat ena enota, se pravi, ena regija in je to še vedno, na nek način tako 
deluje, tako po sorodstvenih razmerah, kot po virih, resursih, po nekih kulturnih, zgodovinskih 
značilnostih, nam to ponuja priložnost, da neki nardimo, kar nas bo zvleklo ven s periferije. 
Poleg tega je tudi to, zdej spet politično, odlična priložnost, oziroma izhodišče za nek 
marketing regije. Danes veste, da je vse v temu, kako se ti promoviraš in prodaš in mi imamo 
tisto, kar imamo in ena teh zadev je ta specifika čezmejnosti in s tem lahko naredimo naše 
kraje seksi in zanimive in tudi vidne. Vidnost je ena poglavitnih posledic tega, da dvigujemo to 
posebnost na neko višjo raven. In to smo uspeli nardit  s kandidaturo za EPK, uspeli smo pa 
tudi nardit pri Covidu, se pravi obe situaciji smo izkoristili, zato da smo prišli v svetovne 
medije. O nas se piše, o nas se govori bistveno več kot kdarkoli, ne, recimo od, bomo rekli, od 
kar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, ko je prišel Romano Prodi, smo zdej spet pršli v neke 



svetovne medije in to tudi na ramenih nekih dosežkov, se pravi neke postopnosti, ne, se pravi, 
nismo zdej vzniknili, ne. To da smo skupaj kandidirali in tudi pridobili Evropsko prestolnico 
kulture je tudi rezultat nekega spontanega procesa, in družbenega in političnega. Se pravi tako 
v družbi je postala sprejemljiva ta, to zlivanje, čeprav še vedno, ne, vsak s svoje strani še vedno 
ohranjamo to neka nezaupanja, neke skepse in vlečemo neke zamere in bolečine iz 
preteklosti, vendar je z novimi generacijami to vse manj vidno in vse bolj, vse manjše so ovire 
za to, da se te dva, te dve državi oziroma naš teritorij spet integrira, ne. 
P: Zdej, ko ste se že dotaknili ovir, pa prosim, dejte povedat, katere so tiste najpomembnejše 
ovire pri čezmejnem sodelovanju, ki jih še vedno zaznavate in, ki bi jih morala, bi jih morali 
tako dve občini, kot nenazadnje tudi Evropa poskušat odpravit in zato, da lahko resnično se 
skupno strateško načrtuje območje. 
M: Dve zelo različni dimenziji ovir. Eno so administrativne, še vedno imamo dve državi, še 
vedno Evropa ni poskrbela, da se lahko na mejnih področjih odvijajo stvari tako, kot da meje 
ne bi bilo, ne, to je ena od osnovnih idej EU-ja, se pravi evropske gospodarske skupnosti, ki se 
potem preliva v Evropsko unijo in ji dodaja Schengenski sporazum. To ni poskrbljeno, se pravi 
administracija nas še zmeri ločuje. Še zmeri imamo različne dekrete, ki veljajo v enem delu 
mesta in drugem delu mesta, še zmeri imamo, potrebujemo različna gradbena dovoljenja, 
tudi če želimo gradit na nekje, kjer je meja. Skratka, administracija nas ovira. Recimo, za nardit 
skupen poplavni odvodnik, ki rešuje poplavnost na obeh straneh meje, voda vemo, da ne 
pozna meje, smo veliko birokratskih ovir mogli premostit, se zelo namatrat, da smo zadevo 
potem uresničili, ne. To so te administrativne ovire in Evropska unija jih ni naslovila dovolj 
dobro. EZTS je dober korak v tej smeri, bomo rekli, odličen korak, ampak mi že, za razliko od 
mnogih drugih mejnih območij, potrebujemo več kot to, ne. In recimo, skupna ekonomska 
cona bi lahko bila neki tacga, ne, alpa neka cona, ki jo zaenkrat še ni in jo je treba še izmislit, 
ki bi naslavljala mejo, kot oviro za enoten razvoj in za združevanje resursov z obeh strani meje, 
ne. S tem tudi zagotavljanje možnosti tem trajanju za razvoj.  
Druga ovira je pa še zmeri čustvene narave, ne. Tukaj je 20. stoletje pustilo globoke zareze v 
družbi in to se še vedno odraža. Verjetno v starejši populaciji bolj kot v drugih populacijah, 
mislim, ne verjetno, je očitno, da v starejši populaciji bolj. Recimo, konkretneje, slišim od 
starejših ljudi, da se preveč povezujemo z Italijani, ne, in to pripisujem nekemu nezaupanju, 
ki izvira iz napetosti, ki so se ustvarile skozi celo 20. stoletje, ne samo s fašizmom, tudi z drugo 
svetovno vojno in tudi s povojnim obdobjem. Fašizem je naredil veliko škodo našim krajem, 
verjetno največjo od vseh epizod 20. stoletja, ne, ampak potem povojni zločini in to obdobje 
hladne vojne, ne, kjer je najbrž bla tudi doktrina strahu tista, ki je bila del taktike na obeh 
straneh, zato, da so se zaščitili, se pravi, da so ohranjali neko obrambo, ne, in to je pustilo 
posledice. Pri nas so bili ljudje, ki so bili sem naseljeni iz drugih krajev napumpani, da so 
Italijani takšni in onakšni in da se jih je treba bat, ne. In to se potem preliva v neka čustva, 
neke čustvene odnose, nek iracionalni odnos do Goričana, ki je Italijan in, ki je nekdo drugi, 
ne. Na žalost v to padejo tudi zamejci, kljub temu, da etnično in jezikovno spadajo v isti koš 
kot tu živeči ljudje. Se pravi, to dru, to delanje nekoga drugega iz italijansko govorečega 
prebivalca somestja je še zmeri prisotno, zlasti pri starejši populaciji. In to je druga dimenzija 
ovir.  
P: Mogoče, zdej smo govorili administrativno, zgodovinsko pogojeno. Kaj pa kulturno? V 
smislu, gre za dve precej različni, kljub temu, da živimo blizu, sta to dve precej različni kulturi. 
Kulturi v smislu, tko, čisto enostavno povedano, ena je bolj romanska, mediteranska, naša je 
bolj slovanska, nenazadnje po delovnih navadah in tko naprej bolj germanska. Skratka, smo 
različni. Opažate tudi pri temu razlike.  



M: Smo različni, zakaj? Zaradi spet nesrečnega 20. stoletja. Včeraj, ko je bila Avstrija, ni bilo 
velikih razlik, ne, ni bilo velikih. Bile so razlike v vertikalnem smislu, se pravi, v tistemu, kdo je 
bil kje pa kdo je imel neko premoženje, neko moč v družbi, zgornji sloji in tistimi, ki so bili bolj 
kmečko ali pa delavsko prebivalstvo. Se pravi, razredno se je kazala razlika in morda v tem, da 
so višji razredi govorili bolj italijansko, nižji pa bolj slovensko, ne, v tistem obdobju 19. začetek 
20. stoletja, ko je bila tukaj ta Avstrija, ne, cesarstvo habsburško. Potem pa, z nacionalizacijo 
tega prostora, se pravi z injeciranjem nacionalne identitete in ideologij, ki so temeljile na 
narodu, naciji, ne, se je ustvarilo te razlike. Začel je fašizem, ki je temeljil, izrazito temeljil na 
narodnocentrizmu, se pravi, na šovinizmu nekega naroda z nekim jezikom, ne. Logična 
reakcija je bila kontra, ne, če je bil poskus nekega genocida kulturnega nad nekim 
prebivalstvom, se je to prebivalstvo uprlo in se je pojavil nacionalizem tudi na drugi strani. In 
to, ta kontra pozicija, se pravi, z ene strani akcija, z druge reakcija, je naredila dve med seboj 
sprti skupini, eno slovensko govoreča tradicionalno, drugo italijansko govorečo, pri tem, da je 
prišlo skozi 20. stoletje začenši z fašizmom pa potem še v obdobju po drugi svetovni vojni do 
masovnega priseljevanja ljudi na eni in na drugi strani. Zlasti pa na italijanski strani, kar je še 
pojačalo to, da se je naredilo iz teritorija, ki je bil enovit in morda stratificiran po vertikalni 
plati, ne, teritorij, ki je bil izrazito razdeljen po nacionalni pripadnosti. Se pravi, na eni strani 
meje živijo, vi sami ste perpetuirali to, sredozemci z italijanskim jezikom, z neko kulturo, tle 
pa slovani, bolj centralno (nerazumljivo). To je vse umetno, v času pred tem, to, tem 
nacionalizmom je bil to en teritorij, ki je pač živel na nek bolj, vsaj z vidika narodnosti, ne 
konflikten način.  
P: Za prvi… 
M: Je treba pazit, da ne bom površen. Ideja naroda se ni pojavila v 20. stoletju, se je pojavljala 
že prej in ta nacionalna država Italija, ne, ki ni segala do naših krajev, je že vplivala s tem 
nacionalizmom, precej prej, ne. Tudi na naši strani smo že imeli to. Se pravi 19. stoletje je 
naredilo fajn podlago, da nas je 20. razsulo. Se pravi, to so procesi, ki so se odvijali že prej, ne. 
Če hočemo najdet neko homogeno enoto, moramo it malo bolj nazaj, kakšni 100 let nazaj v 
preteklost.  
P: Za ta administrativni del smo rekli, da bi bila, da je pravo orodje Evropa oziroma je od nje 
precej odvisno, kako bo ta ureditev se nadgrajevala, se pravi, se pričakuje izboljšave 
trenutnega sistema in odpravljanje administrativnih ovir. Kaj je pa po vaše, kako bi se dalo 
rešit ta drugi del? Kaj lahko občina naredi, zato da se preseže te razlike oziroma te razprtije s 
tega družbeno socialnega področja? 
M: Občina z skupnimi projekti, ki, se pravi, da predvideva, da gre naprej, da že komunicira, 
komunikacija župana, se pravi, političen nivo lahko veliko naredi, ko komunicira prednosti, ki 
jih ima lahko prebivalstvo v svojem blagostanju, v svojem vsakdanjem življenju, s tem, ko se 
združuje teritorij in hkrati tudi tu udejanjanje tega. Skupni projekti, ne. To kar dela EZTS je že 
veliko, kar obe občin prispevata, saj vendarle onidve odločita, kaj bo EZTS delal, ne. Plus drugi 
skupni projekti, kot je bil ta odvodnik za poplavno varnost. Se pravi, treba je ljudem pokazat, 
kako v sodelovanju se hitreje izboljšuje njihovo, njihova blaginja in vsakdan, kot bi se sicer.  
P: Saj to ste že povedali, pa vas bom vseeno vprašala. Kaj za vas predstavlja pojem čezmejna 
skupnost. Je to samo izvedba skupnih projektov, al predstavlja še… 
M: Ne, predstavlja več. Predstavlja neko kategorijo, ki so jo očetje Evropske unije lahko samo 
sanjali, mi jo pa lahko uresničimo. Se pravi, da to Evropo, ki se je skozi 19. stoletje osnovala 
na nacionalnih identitetah, peljemo korak naprej in brišemo neke napetosti, antagonizme, ki 
so se pojavili kot posledica utrjevanja nacionalnih identitet in nacionalnih držav, ne. S tem pa 
tudi preprečujemo na dolgi rok konflikte, ki so izhajali iz nacionalnih identitet. Ampak, tega ne 



moremo narediti tako, da planiramo, to se dogaja spontano, lahko, ne, lahko pa te procese, 
ki se že tko dogajajo spontano organsko, pospešimo. Pospešimo, pa spet vrnem nazaj, tako, 
da prikažemo ljudem, koliko pridobivajo. Evropska unija je uspeh, se pravi ta prvi cikel, ne, ki 
povojno se je dogajal, je uspeh že zaradi tega, ker je uspela držat te narode, ki so bili 
tradicionalno med sabo sprti v miru. In to je tudi poglavitna in daleč najpomembnejša misija 
Evropske unije. Zdej je treba narediti korak naprej, ker če ne se bomo izpeli. Ker integracija je 
stekla in zdej, kaj naprej, kaj so naslednji koraki. Jaz menim, da so naslednji koraki na mikro 
ravni. In mikro raven, ki nadaljuje to veliko idejo očetov Evropske unije iz 50. let je mogoče, 
zdej, ne vem, kako sem začel stavek. Se pravi, na mikro ravni je mogoče narediti korak naprej 
v isti smeri, kot je bila ta osnovna ideja, na kateri je nastala ta Evropska unija. 
P: In se približevat  tej skupnosti (nerazumljivo). 
M: Tako. Če smo zdej veliko naredili od zgoraj navzdol z ekonomsko unijo in Schengenom, 
lahko zdej začnemo od odspodaj, bolj intenzivno, od odspodaj navzgor, se pravi, da začnemo 
brisat fizično na teritoriju v smislu združevanja resursov. Začnemo pa lahko tam, kjer je to 
organsko že nekoč bilo, ne, in so potem meje presekale, in takih območij imamo veliko v 
Evropi, kjer so meje nastale čisto administrativno, umetno, v salonih, ne, kot rezultat nekih 
vojn in nekih napetosti, konfliktov. 
P: Zdej, da smo čim bolj konkretni, zato, da si bomo lahko predstavljali, kako to v praksi 
poteka, si dejmo zamislit primer enega projekta, ki se zgodi od spodaj navzgor, recimo, da 
pride pobuda s terena in pride do vas in ocenite, da gre za pomemben projekt, da bi prispeval 
k temu čezmejnemu skupnemu razvoju in tako naprej. Pa vas prosim, če mi poveste, kako 
poteka potem ta proces, od čisto ideje, do tega, da je potem realiziran.  
M: Tu je malo tut vezano na kontinuiteto. Zdej najboljši primer sta, so projekti EZTS-ja in 
projekt EPK-ja. Tle gre za skupen projekt, ki zahteva, se pravi, skupne projekte, ki so, ko so bili 
zasnovani alpa zdej v tem trenutku zahtevajo veliko usklajevanj na vseh ravneh. Najbolj 
pomembno je, da sta župana usklajena, ker vseeno gre za nek konfederalni način dela, ne. Se 
pravi, ob sta suverena vsak v svojem delu somestja, ne, in ko ukaževa dol, prihaja do nekih 
skupnih zadev. Recimo, jaz sem imel priliko EPK spremljat skoraj od začetka, ne. Prejšnja 
župana sta se odločila za skupno kandidaturo, ampak vso delo priprave kandidature je pa več 
ali manj potekalo v mandatu Ziberne in mene. In tukaj je sicer skupen tim pripravljal stvari, 
vendar ves čas sta mogla bit oba župana in podpornika tega in hkrati sodelovat v procesu, 
vključno pri prepričevanju žirije. Drugi tak projekt je ta odvodnik, ne, ko je prišla pobuda, da 
lahko naredimo čezmejni odvodnik, pa do izvedbe, sta mogli obe administraciji zelo tesno 
sodelovat in hkrati sodelovat z obemi avtoritetami, ne. V Italiji je to bil Rim in Trst, v večji meri 
Rim v tem primeru in pri nas Ljubljana. Mi smo mogli z DRSV-jem hkrati usklajevat v Ljubljani 
to in nam je uspelo. Tretji tak projekt, ki je še bolj enostaven, mislim, še bolj razumljiv ljudem 
in še bolj neposredno tangira ljudi, vsaj v njihovi percepciji, je možnost izposoje koles, ne. Mi 
smo dobili situacijo, ko smo mi naročali nek sistem in nihče pred nami, pred mano ni pomislil, 
očitno, alpa je pomislil, pa se mu je zdelo to preveč zahtevno, da, če živimo v somestju, mora 
bit kolo, izposoja koles poenotena. In takrat se je začelo neko usklajevanje. Ovire so bile, ker 
oni so že imeli svoja kolesa, mi smo tudi imeli, oni niso mogli it na naš sistem, ker so ravnokar 
investirali, mi pa ne na njihov, ker je bil njihov tako zastarel, da nismo videli več smisla it nazaj 
v tehnologiji. Ker tehnologija je napredovala in sistem tudi tako, da smo potem morali skoz 
neke procese usklajevanj po zelo močnem (nerazumljivo) obeh županov, najti rešitev, ki smo 
jo potem tudi najdli in zdej jo uresničujemo. 
P: Še zadnje vprašanje, da ne boste samo župan, vas bom vprašala kot prebivalca Nove Gorice. 
Kaj za vas pomeni aktivno državljanstvo, kot aktivni, v smislu aktivnega prebivalca čezmejne 



skupnosti? Kako vi lahko prispevate kot aktivni prebivalec k ustvarjanju te čezmejne 
skupnosti? 
M: Jaz prispevam že s tem, ko recimo koristim, in vedno smo to počeli v preteklosti, storitve 
tudi na italijanski strani. Pa niso to samo nakupi, ne. Tudi, ko grem ven zvečer, ni nujno, da 
pomislim zmeri samo do meje, tudi čez mejo se da it na kavo alpa na večerjo, recimo. In to so 
krasne restavracije tam, da ni samo v eno stran. In tam spoznavaš in načine in ljudi in… Drugo 
je, da kot, recimo, ko, zdej zame to ne velja, ker nimam otrok, ne, ampak vidim, moji sosedje 
so vpisali oba otroka v glasbeno šolo čez mejo, recimo, vpis, recimo otrok v športne klube, 
obiskovanje fitnesa v Gorici namesto v Novi Gorici. Skratka, obnašanje, kot da živimo v enem 
mestu, je minimalen korak, ki ga lahko naredi vsak sam pri sebi, ne. Da namesto, da gledaš 
samo program gledališča v Novi Gorici, pogledaš kaj ima Teatro Verdi na sporedu in ta spored 
imam tam na mizi in se odločiš kakšno od predstav tudi tam, ne. In, recimo, kino je zdej tudi s 
podnapisi. Jaz sem hodil že prej v kino tudi v Gorico, ko oše ni bilo podnapisov, zdej, ko so pa 
podnapisi, je sploh to prednost. Da mislimo teritorij, kot en teritorij in tudi koristimo urbane 
storitve na področju kulture in na drugih področjih, kot da bi bilo to eno urbano območje.  
P: Župan, najlepša hvala. 
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Darja Kukovič 

 

UVOD 

 

Raziskovalni dnevnik z naslovom Vključevanje gluhoslepih v družbo pripravljamo pri 

predmetu Raziskovalni seminar, pri profesorici doc. dr. Janji Mikulan. Dotaknili se bomo enega 

od problemov s katerim se soočajo sodobne družbe. Gre za vpliv na kvaliteto življenja in 

občutek varnosti in zadovoljstva za posebej ranljive skupine ljudi, kot so gluhoslepi.  

 

V raziskovalnem dnevniku bomo časovno opredelili potek raziskovalnega dela, uporabili 

bomo študij sekundarnih virov, zakonodajo Republike Slovenije, publikacije Združenja 

gluhoslepih DLAN. Ogledali si bomo kako deluje združenje DLAN. Ugotovili bomo kakšen vpliv 

ima v družbi, glede na to, da gre za nevladno združenje.  

 

Povezali se bomo z A.V., mamico gluhoslepe deklice Anje. Anja je članica Združenja 

gluhoslepih Slovenije DLAN V obliki neformalnega pogovora bomo spoznali osebno doživljanje 

mame A.V. gluhoslepe Anje, ter kako tehnologija vpliva na Anjino vključenost v družbo. 

V zadnjem delu raziskovalnega dnevnika bomo predlagali rešitve in priporočila kako v dani 

problematiki dosegati solidarnost, medsebojno povezanost in pomoč. 

Zgoraj omenjeno tematiko bomo skozi raziskovalni dnevnik prikazali s pomočjo štirih glavnih 

ciljev in sicer: 



1. cilj: Prepoznati problem v družbi / osebne stiske posameznikov 

2. cilj: Širši kontekst problema/ pregled literature in virov 

            3. cilj: Iskanje rešitev problema/ terensko delo 

            4. cilj: Ugotovitve in priporočila  

 

1.CILJ: PREPOZNATI PROBLEM V DRUŽBI / OSEBNE STISKE POSAMEZNIKOV 

 

Raziskovalni problem 

 

V raziskovalnem dnevniku bomo raziskovali vključenost gluhoslepih v družbo in vpliv 

tehnologije na vključenost gluhoslepih v družbo. V pomoč nam bo strokovna literatura, 

pogovor z mamico gluhoslepe deklice Anje, ki je vključena v Združenje DLAN.  

 

Gluhoslepota se priznava kot samostojna invalidnost, ki jo je kot tako treba prepoznati, 

osebam z gluhoslepoto pa omogočiti pravice, ki izhajajo iz njihovih potreb in so enakovredne 

drugim skupinam invalidov ter jim zagotavljati ustrezno prilagojene storitve.( Gerenčer Pegan, 

2010).  

 

Prisotnost obeh okvar hkrati, povzroči popolnoma drugo stanje, kot če ima oseba »samo« eno 

okvaro, slepoto ali gluhost. Gluhoslepota omejuje osebo pri dejavnosti v družbi, vpliva na 

družabno življenje gluhoslepih, onemogoča prosto in varno gibanje, vpliva na dostop do 

informacij, vpliva na način komuniciranja na vseh področjih življenja, kot ena izmed najbolj 

osnovnih človekovih pravic. Pomemben cilj jezikovne politike je tudi priznati enakovreden 

položaj prilagojenim načinom sporazumevanja, kot ga ima slovenščina. Nordijsko definicijo 

gluhoslepote je v letu 2018 sprejela in potrdila Svetovna zveza gluhoslepih. 

 

Raziskovalno vprašanje: 

 

1. Ali so gluhoslepi dovolj vključeni v družbo? 

 

Raziskovalni cilj: 

 

1. Ugotoviti ali so gluhoslepi dovolj vključeni v družbo. 

 

Refleksija: 

 

Za temo Vključevanje gluhoslepih v družbo, sem se odločila, ker od rojstva spremljam 

življenjsko pot gluhoslepe deklice Anje in njene mame A.V. Anja je danes stara 23 let in skupaj 

z mamo se srečujeta z različnimi težavami in preprekami v različnih starostnih obdobjih. Anja 

ima sindrom CHARGE, ki ga bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju. Za raziskovalni dnevnik 

s to tematiko sem se odločila tudi zaradi osebne stiske Anjine mame. Kljub temu, da je močna, 



stabilna ženska, polna pozitivne energije, vem da v sebi bije bitke. Anjina mama vedno znova 

preskoči vsako prepreko v korist hčerke.  

V ta namen bom pregledala zakonodajo s tega področja, delovanje Združenja gluhoslepih 

DLAN, in opravila neformalni pogovor z A.V., Anjino mamo. Raziskovalni dnevnik bom 

obogatila s fotografijami Anje pri različnih dejavnostih s katerimi se vključuje v družbo. Anjina 

mama je tista, ki največ pripomore, da Anja živi polno življenje in se vključuje v družbo. 

 

2.CILJ: ŠIRŠI KONTEKST PROBLEMA/ PREGLED LITERATURE IN VIROV 

 

Zgodovina 

Najstarejši ohranjeni zapis o gluhoslepi osebi sega v leto 1637 in govori o življenju gluhoslepe 

žene iz Ipwicha. Do tega zapisa gluhoslepe osebe niso bile prepoznane. Skromne zapise o 

gluhoslepih najdemo v Koranu, medtem ko v Bibliji niso omenjene. O poskusih poučevanja 

otrok najdemo tudi zapise Diderota (1749), Pandura (1795) in Epeea (1803). Prvi poskusi 

izobraževanja gluhoslepih se pričnejo na začetku 19. stoletja na pobudo zdravnika Samuela 

Gridley Howea, ravnatelja Perkinsovega zavoda za slepe otroke v Bostonu. Verjel je, da lahko 

vsi otroci napredujejo, zato je razvil metodo poučevanja gluhoslepih otrok.  

Temelje izobraževanja gluhoslepih tako v Evropi kot v svetu pa so postavile Laura Dewey 

Bridgman (1829–1889), Helen, Keller (1880–1968) in Olja I. Skorohodova (1914–1982)        

(Gerenčer Pegan, 2010). 

 

Definicija gluhoslepote in vzroki za nastanek 

Nordijsko definicijo gluhoslepote je v letu 2018 sprejela in potrdila Svetovna zveza 

gluhoslepih. 

Nordijska definicija gluhoslepote, ki jo je izdal Nordijski center za socialno varstvo in socialne 

zadeve na Danskem, navaja, da »je gluhoslepota kombinirana okvara vida in sluha, ki je tako 

resna, da je za okvaro čutov težko, da bi se medsebojno kompenzirali. Tako je gluhoslepota 

samostojna, izrazita invalidnost« (Nordijska definicija gluhoslepote, 2018). 

V nadaljevanju nordijska definicija gluhoslepote navaja,da » je resnost kombinirane okvare 

vida in sluha odvisna od: 

• časa pojava okvare, še posebej v zvezi z razvojem sporazumevanja in pridobivanja jezika, 

• stopnje in narave vidne in slušne okvare, 

• ali je prirojena ali pridobljena okvara, 

• ali je kombinirana z drugimi okvarami, 

• ali je stabilna ali progresivna. V zvezi z vključevanjem v dejavnosti navaja, da dostopna 

družba mora vključevati med drugim »dostopno specializirano tolmačenje za gluhoslepe, 

vključno z interpretacijo govora, opisa okolja in spremljanje,« ter da je posebna 

kompetentnost v povezavi z gluhoslepoto, vključno z interdisciplinarnim pristopom, bistvena 

za ustrezno zagotavljanje storitev. Kot pomoč pri kompenziranju dvojnega primanjkljaja sluha 

in vida postane posebej pomemben dotik. 

 



Mednarodna klasifikacija, ki se opira na širšo funkcionalno definicijo gluhoslepote, razvršča 

gluhoslepoto v štiri skupine: praktič- na gluhoslepota (popolna gluhota in popolna slepota), 

popolna gluhota in slabovidnost, popolna slepota in naglušnost, naglušnost in slabovidnost. 

Sem prav tako uvrščamo sindroma Usher in CHARGE (Tarczay 2004:21–23).  

 

CHARGE je angleški akronim, sestavljen iz začetnih črk najpogostejših simptomov tega 

sindroma. Običajno imajo ljudje s tem sindromom poškodovane oči, na primer mrežnico, 

šarenico, žilnico, lahko gre za okvaro očesnega živca, zato slabo ali pa sploh ne vidijo, poleg 

tega slabo slišijo, veliko jih je gluhoslepih; nepravilnosti se pojavljajo v delovanju njihovega 

centralnega živčnega sistema, prisotne so tudi okvare srca, okvare nosno-žrelnega predela in 

še nekatere druge. Otroci s tem sindromom so že zelo zgodaj deležni intenzivne medicinske 

nege, prestanejo številne operativne posege, med posamezniki so razlike lahko zelo velike, 

največkrat pa potrebujejo pomoč vse življenje. 

 

Položaj gluhoslepih v Sloveniji 

Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN je bilo uradno ustanovljeno v začetku leta 2006 na 

pobudo gluhoslepih oseb in njihovih svojcev. Ustanovljeno je bilo z namenom, da bi v Sloveniji 

prepoznali problem gluhoslepote in jo sprejeli kot specifično oviro, zavzema pa se tudi za 

izboljšanje položaja in kvalitetnejše življenje gluhoslepih oseb. 

 

V Sloveniji je približno 1500 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, okoli 450 ljudi ima 

polžev vsadek, približno 100 je gluhoslepih ljudi, ki uporabljajo znakovni jezik, okoli 75.000 

ljudi pa uporablja slušni aparat.  

Gerenčer Pegan ( 2010) Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN je povedala, da nudijo celostno 

pomoč osebam z gluhoslepoto skozi intersekcionalni pristop. Izvajajo tudi 11 različnih  

socialnovarstvenih programov, ki so edini namenjeni gluhoslepim osebam, nekateri programi 

pa vključujejo tudi pomoč svojcem oseb z gluhoslepoto. Programi so vključeni v mrežo javnih 

socialnovarstvenih programov. Dnevni center za ljudi z gluhoslepoto deluje osem ur dnevno, 

od ponedeljka do petka. Vse storitve so brezplačne. 

 

Slika 1: Zgibanka Društva gluhoslepih Slovenije DLAN 



 
Vir: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 

 

Slika 2 : Zgibanka Društva gluhoslepih Slovenije DLAN 



 
Vir: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN 

 

Ustavni zakon, ki ga je predložila ustavna komisija DZ-ja, njegovo pripravo pa začela vlada, 

dopolnjuje ustavo z novim 62.a členom, ki se glasi: "Zagotovljena sta svobodna uporaba in 

razvoj slovenskega znakovnega jezika. Na območjih občin, kjer sta uradna jezika tudi 

italijanščina ali madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in madžarskega 

znakovnega jezika. Uporabo teh jezikov in položaj njihovih uporabnikov ureja zakon. Svobodno 

uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon." 

 

»Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna strokovna invalidska 

organizacija, ki ima status reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto v Sloveniji. Združenje 

gluhoslepih Slovenije DLAN je tudi polnopravni član evropske (European Deafblind Union) in 

svetovne zveze gluhoslepih (World Federation of the Deafblind) in ima vso mednarodno 

podporo. Sodeluje v mednarodnih aktivnostih in raziskavah ter podpira dogodke oziroma 

spremembe v dobro vseh oseb z gluhoslepoto v Evropi. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN 

je edina slovenska organizacija, ki zastopa gluhoslepoto v mednarodnem prostoru. 

Ustanovljena je bila leta 2005, z namenom ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja 

posebnih potreb ter zastopanja interesov oseb z gluhoslepoto. Združuje osebe z gluhoslepoto 

in njihove zakonite zastopnike iz vse Slovenije. Osebe z gluhoslepoto sodelujejo v vseh organih 

združenja in odločajo z večinskim glasom. V letu 2022 bo Slovenija predsedovala Evropi na 

področju gluhoslepote.« oriše položaj gluhoslepih sekretaraka Združenja gluhoslepih Simona 

Gerenčer Pegan. 

 

Velik napredek za gluhoslepe se je zgodil z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno 

politiko 2019—2023, kjer so prvič vključene sporazumevalne potrebe ljudi z gluhoslepoto. V 

poglavju 2.1.7 Osebe s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja so 



vključene pravice ljudi z gluhoslepoto in s tem zastavljeni temeljni cilji za razvijanje 

sporazumevalne zmožnosti v prilagojenih načinih sporazumevanja z gluhoslepimi, med 

katerimi je tudi priznavanje pravice do uporabe tolmača za gluhoslepe na vseh področjih 

življenja, kot ena izmed najbolj osnovnih človekovih pravic. 

Pomemben cilj jezikovne politike je tudi priznati enakovreden položaj prilagojenim načinom 

sporazumevanja, kot ga ima slovenščina. 

 

Načini komunikacije pri gluhoslepih 

»Jezik gluhoslepih temelji na dotiku. Pri ljudeh z gluhoslepoto je učinkovit izključno samo 

individualni strokovni pristop, ki človeku omogoča, da je razumljen in razume druge,« razlaga 

Simona Gerenčer Pegan in pojasnjuje, da: 

»Pri jeziku gluhoslepih govorimo o številnih načinih sporazumevanja, ki so prilagojeni 

posamezniku. To so lahko taktilni znakovni jezik, vodeni znakovni jezik, prstna abeceda, 

daktilna abeceda, Lormova abeceda, Dalgarnova rokavica, metoda tadoma, haptično 

sporazumevanje, dogovorjeni znaki, indeksni prsti, uporaba tudi preprostih pripomočkov, 

brajevi prsti – vsi ti temeljijo na dotiku«. 

 

Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto 

Je izjemno pomembna za področje gluhoslepote v slovenskem prostoru, saj prvič predstavlja 

tovrstni način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. 

 Knjiga vsebuje 113 osnovnih haptičnih znakov, ki so jih razvili v tesnem sodelovanju z ljudmi z 

gluhoslepoto znotraj delovne skupine za razvoj načinov sporazumevanja z ljudmi z 

gluhoslepoto v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenju tolmačev gluhoslepim 

Slovenije TAKTIL. Haptični znaki so povsem prilagojeni okolju in kulturi, v kateri živimo. 

Uporabljajo se kot dopolnilno sporazumevanje z osebami z gluhoslepoto. Z njimi najpogosteje 

opišemo prostor, v katerem se oseba z gluhoslepoto nahaja, in dogajanje v prostoru oziroma 

okolici. Osnovni namen uporabe haptičnih znakov je prenos vseh vizualnih informacij sočasno 

ob prevajanju slušnih informacij. Znaki se izvajajo na zgornjem delu hrbta, ramenih in 

zgornjem delu nadlakti prejemnika informacij.( Spletna stran Združenja dlan) 

 

Slika 3 Haptični način sporazumevanja 



 
Vir: Koledar 2021/ Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN 

 

Gluhoslepi lahko govorijo na 23 načinov, načini se med seboj prepletajo. V 10 minutah se 

lahko uporabi tudi do 8 načinov govorice. 

 

Dalgarnova rokavica  

 

To je eden od načinov sporazumevanja z gluhoslepimi, pri čemer so črke razporejene po prstih 

in dlani, prirejena pa jo je za slovenski jezik ( slika 4). 

 

Komunikacijska naprava za gluhoslepe: 

Slovenska Komunikacijska naprava za gluhoslepe temelji na Dalgarnovi rokavici, ki je prirejena 

v jezik. Gluhoslepim omogoča klepet, pošiljanje SMS-ov in klic na pomoč 

 

Slika 4: Dalgarnova rokavica 



 
Vir: www.gluhoslepi.si 

 

Refleksija 

 

Pri pregledu virov in literature, ter spletnih publikacij, sem ugotovila, da so za nastanek 

gluhoslepote različni vzroki in da se gluhoslepota tudi klasificira. Za vključevanje gluhoslepih 

v družbo je potrebno zelo kompleksno znanje. Oseba, ki želi pomagati gluhoslepemu, se mora 

veliko naučiti, predvsem različnih govoric, ki temeljijo na dotiku, saj je to poleg voha in okusa 

njihovo glavno čutilo. Mislim, da so osebe, ki nimajo podpore svojcev in okolice lahko zelo 

osamljene in izolirane, ter posledično podvržene velikim stiskam .  

Prav tako sem ugotovila, da se položaj gluhoslepih v Sloveniji počasi izboljšuje, preko 

združenja DLAN: Lansko leto je bilo prelomno: V Ustavi Republike Slovenije je dodan 62.a člen 

(znakovni jezik in jezik gluhoslepih). 

Prav tako je velik napredek komunikacijska naprava za pisanje sms- ov, ki gluhoslepim 

omogoča klepet in jih na ta način vključuje v sodobno družbo. 

 

3. ISKANJE REŠITEV PROBLEMA/ TERENSKO DELO 

 

Tabela 1: Časovnica raziskovalnega dnevnika 

 27. 12. – 23. 01. 

2022 

24. 01. – 29. 01. 

2022 

30. 01. – 03. 02. 

2022 

Opredelitev področja                      

Kritični pregled literature                      



Opredelitev raziskovalnega 

problema  

                     

Formulacija raziskovalnih 

vprašanj 

                     

Zbiranje podatkov                      

Analiza podatkov                      

Interpretacija podatkov                      

Izpeljava zaključkov                      

Vir: D. Kukovič, 2022 

Neformalni pogovor z A. V., Anjino mamo 

Slika 5: Anja  

 
Vir: Osebni arhiv A.V. 

 

Neformalni razgovor z A. V. / mamico gluhoslepe Anje Pogovor je potekal v prijetnem vzdušju, 

z A.V. sva si vzeli čas ob kavi in čaju. Pogovor je potekal 24.01.2022 ob 10.30 do 12.20 . Anjina 

mama je s seboj prinesla tudi fotografije, ki dokazujejo Anjino vključevanje v družbo. 

 

1. Kratek opis Anje ( starost….) 

Anja je stara 23 let. Ima sindrom CHARGE, sindrom, ki je tipičen za osebe z gluhoslepoto. 

Rodila se je s carskim rezom. Po porodu so pri njej ugotovili številne okvare, ki se vse združijo 

v ta sindrom.  

2. Kakšen je pritisk na starše, ko se rodi tak otrok? 

Ko se je Anja rodila, sva bila z možem stara 23. in 25. let. Ves čas nosečnosti mi je po glavi 

blodila beseda cheilognathopalathoshysis, kar po slovensko pomeni zajčja ustnica in volčje 

žrelo. Nekako kar nisem mogla prenehati s štetjem števila črk v besedi. Še pred nosečnostjo, 



v času študija, sem si zelo želela naučiti se znakovnega jezika in pa Braillove pisave. Kot da 

sem vedela, kaj me čaka. Ko mi takrat po carskem rezu v sobo v porodnišnici Anje niso 

pripeljali in sem začela spraševati, zakaj mojega otroka ni, ter posledično pojasnilom 

pediatrinje, kaj vse je z njo narobe, se mi je podrl svet: ker sem medicinska sestra, sem točno 

vedela, kaj mi pediatrinja govori. Prvi je do Anje na oddelek intenzivne nege novorojenčkov 

šel mož in se nazaj vrnil z besedami: »Veš, ni tako hudo.« Preveč sem vedela, da bi mu verjela. 

Anja je imela odprto nebo, t.i. volčje žrelo, pa manjše levo oko in napako na desnem očesu, 

okvaro sluha, obširno okvaro srca,... Vse skupaj sodi k sindromu CHARGE. Tako je julij 1998 

postal mesec, ko se je začela težavna pot naše družine. 

3. V katera društva sta vključeni z Anjo? 

V številna sedaj. Ko je bila majhna, pa smo dejansko imeli problem, ker nikamor ni »pasala«. 

Bila je pač nekaj posebnega. Najprej je bila vključena v Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, 

nato v Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana. Ko je nastalo Združenje gluhoslepi 

DLAN, sem jo vključila tudi tja. L.2015 smo se vključili v društvo Drugi dom, katerega temeljna 

ideja je »ko mene več ne bo« - torej misel o tem, kdo do skrbel za mojega otroka z oviranostjo, 

ko mene kot matere več ne bo. Naključno smo se potem, ko je bila že skoraj polnoletna, 

vključili še v medobčinsko društvo Sožitje (na priporočilo sodelavke, ki je tam prostovoljka). 

4. Kako sta doživljali šolo od doma? 

Sedaj, ko živimo v času epidemije, in, ko ni obiskovala šole, je bila precej izolirana doma samo 

z menoj in bratom. S pomočjo sodobne tehnologije smo ji svet prinesli k nam domov in lažje 

je bilo. Učitelji iz šole so se zelo trudili, da je lahko sodelovala tudi ona, in pripravljali so 

material posebej zanjo – njena hkratna okvara vida in sluha je takrat prišla še bolj do izraza. 

Vsak dan je komaj čakala, da se bo kaj dogajalo, da bo lahko sodelovala ali pa izdelala kak 

izdelek. Šolo in druženje s sošolci je res zelo pogrešala. Dejansko je zanjo delo »ena na ena« 

najbolj primerno – pa naj bo to v šoli, na letovanju, na počitnicah z društvom DLAN ali pa 

Sožitjem – takrat ima največ od dogajanja okoli sebe.  

Bilo je zelo naporno, ker sem sama delala od doma, pomagati sem morala tudi sinu, ampak 

smo zmogli. V času zaprtja šole zaradi COVID-19 je vsakodnevno pisala komu od sošolcev ali 

pa učiteljev – tokrat na računalnik, da sva potem lahko poslali elektronsko pošto. In pisemca 

je dobivala tudi nazaj, sem ji morala vse pokretati, da je izvedela, kaj piše.  

5. Kako Anji pomaga sodobna tehnologija? 

S pomočjo sodobne tehnologije smo Anji uspeli prinesti svet na konico njenega nosu – 

dobesedno. Ker vidi le na eno oko in še na tega ima visoko dioptrijo(njena povprečna dioptrija 

je -10), se mora npr. mobilnemu telefonu, tablici, računalniškemu ali TV ekranu približati z 

nosom, da vidi. Obvlada iskanje s pomočjo dotika ekrana – sama pravim, da bi tistemu, ki je 

to izumil, in pa wi – fi povezavo poleg tega, dala kar Nobelovo nagrado. Tako Anja lahko vidi, 

kaj se dogaja okoli nje. Ko gremo npr. v živalski vrt, ji tam žival slikamo, potem pa vzame 

telefon in si pogleda, kaj je v kletki, ogradi,.. Zelo je zanimiva, ko se npr. sestanemo popoldan, 

po šoli. Najprej preveri moj mobitel in galerijo na njem – da vidi, če sem kje bila in kaj sem 

delala, ker sama namreč vedno nekam fotografiram in to ona ve. Nato preišče YouTube, kajti 



tam si vedno lahko poišče kaj zanimivega. Zadnje čase ji je zanimiv tudi Facebook – ker je 

ugotovila, da tam najde njej znane osebe in vidi, kaj se z njimi dogaja.  

6. Kakšne vrste komunikacijo uporablja Anja za sporazumevanje? 

Anja pri komunikaciji uporablja kar kakih 10 načinov komunikacije: SZJ (in še naše, domače 

kretnje, ki smo si jih izmislili, da lahko funkcioniramo), branje z ust, poslušanje, metodo 

Tadoma, pisanje na papir ali karkoli drugega uporabnega, slike, eno- in dvoročno abecedo, 

pisanje v roko, pisanje na hrbet, tipkanje. 

Gibanje, bela palica, kolo? 

Shodila je pri dobrih petih letih. Sedaj se samostojno giblje v prostorih, ki jih pozna. Upa si 

sama hoditi po ravni podlagi, npr. asfaltu, ne pa po travi in makedamu. A za otroka, za 

katerega je bilo rečeno, da ne bo nikoli hodil, ji gre super. Ko je šla z učiteljico za mobilnost 

prvič z belo palico na sprehod, jo je ob vrnitvi v šolo pred stopnicami preprosto spustila v 

kanal, in morali so jo potegniti ven. Palice potem praktično ni več uporabljala vse do l.2018, 

ko smo šli na izlet na Plitvička jezera in se mi je zdelo, da bi ji (in seveda tudi meni) bela palica 

pomagala pri gibanju preko vseh tistih lesenih poti in potk. In res je bilo tako. Sedaj jo ima 

vedno s seboj. Se pa tako zelo pogosto zgodi, da to njeno palico otroci, še večkrat pa odrasli, 

uporabijo za predmet za preskakovanje, in Anja se takrat seveda prestraši, ljudje pa preprosto 

odbrzijo naprej. O njihovih »odraslih« komentarjih pa raje ne pišem, ker odražajo slabšalno 

mnenje o osebah z oviranostmi. 

 

Slika 6: Uporaba palice za slepe  



 
Vir: Osebni arhiv A.V. 

 

Anja zelo dobro plava, hrbtno plavanje ji najbolj ustreza, in za njeno krivo hrbtenico je tako 

tudi najboljše. V vodi uživa in komaj čaka, da se kam gre. Njen izbor dopusta je: letalo, morje 

in mivka v morju. Ni druge, v morju, kjer je na dnu mivka, je svobodna in se lahko sama giblje.  

 

 

 

Slika 7: Anja plavalka 



 
Vir: Osebni arhiv A.V. 

Kolesarjenje je še ena oblika rekreacije, ki jo ima zelo rada. Ne more se voziti z navadnim 

kolesom, zato ima prilagojenega, s podpornimi kolesi ob strani in s palico, s katero jo mi 



usmerjamo in vodimo. Tudi tandem kolo sva že vozili in zelo je uživala; se odločam, da bi nam 

kupili to kolo, ker hoja ob njej, ko je na kolesu, in usmerjanje kolesa ni ravno enostavno in tudi 

naporno je (po klancu navzdol vlečeš kolo nazaj, v hrib ga pa rineš). Problem predstavljajo tudi 

ljudje, ki jim kar ni jasno, da jim Anja ni enaka, da se ne more ona njim umikati in da morajo 

paziti oz. se ji umakniti.  

 

Slika 8 : Anja uživa na ježi  

 
Vir: Osebni arhiv A.V. 

 

Slika 9: Anja uporablja prilagojeno kolo 



  
Vir: Osebni arhiv A.V. 

 

7. Izolacija, umik na rob? 

Sama imam dobro socialno mrežo. Ampak tudi v njej izstopamo. Niso vse osebe z ovirami 

enake in tudi nekdo, ki ima tovrstno izkušnjo, nikoli ne bo popolnoma razumel, kako je pa v 

moji koži. Toliko je tega, kar mi ne moremo oz. ne zmoremo. Sploh to težko razume nekdo, ki 

naše situacije ne pozna. Idej o tem, kaj naj naredim, da mi bo lažje, da bo Anji boljše, je veliko, 

realizirati jih je pa težko.  

Anjine prijateljice in prijatelji so omejeni na tiste iz šole, predvsem sošolce iz razreda. V 

trenutni epidemiološki situaciji par njenih sošolcev ne hodi v šolo, in te najbolj pogreša. Tisti 

sošolci, ki (vsaj nekaj) vidijo, so se naučili znakovnega jezika in kretenj, in med seboj lahko 

komunicirajo. To ji veliko pomeni in to najbolj pogreša. 

Sicer pa je njen svet omejen na mene, njenega brata in mojega partnerja. Z očetom stikov 

praktično nima, zanjo skrbim sama. 

8. Popolnoma gluhih in popolnoma slepih je malo? 

Res je, le malo je takih gluhoslepi oseb, ki so popolnoma gluhi in popolnoma slepi. Pri večini 

je eno izmed čutil vsaj nekoliko ohranjeno.  

9. Kakšne lastnosti naj bi imel osebni asistent? 

Osebni asistent naj bi uporabniku v čim večji meri omogočil samostojno in neodvisno življenje 

v domačem okolju, mu s tem omogočil socialno vključenost, rabo lastnih, osebnih sposobnosti 

za vsakdanje življenje, ohranjanje pridobljenega znanja in spretnosti, pa tudi pridobivanje 

novega znanja in spretnosti. Seveda naj bi OA uporabniku zagotavljal potrebno (fizično) 

pomoč in oskrbo pri opravljanju nujnih življenjskih aktivnosti ter socialno varnost. OA naj bi  



razbremenil družinske člane. Osebnostno bi naj bi bil OA zrela, empatična oseba, ravno prav 

stroga. 

 

Slika 10: Osebni asistent 

 
Arhiv: Združenje DLAN 

 

Slika 11: Osebni asistent 



 
Vir: Osebni arhiv A.V. 

 

10.Kaj pogrešate s strani strokovnjakov? 

Dejansko obravnava od začetka. Individualna. Celostna, ne samo en vidik ampak celostna, vsa 

področja skupaj. Vsekakor podpora staršem, pa ne to samo takrat, ko je nekaj narobe. Potem 

zbir pomembnih informacij na enem mestu, lahko npr. na spletnem portalu, o novostih v 

zakonodaji, zdravstvu, pravicah, dolžnostih. In sodelovanje Zveze društev slepih in 



slabovidnih, Zveze gluhih in naglušnih Slovenije in Združenja DLAN – vsi delajo v dobro oseb z 

okvaro vida/sluha/kombinacije obeh – zakaj ne bi združili moči? Kaj še? Neke podporne 

skupine, tudi lahko virtualne. Povezovanje šolskih ustanov – npr. Centra IRIS (bivši Zavod za 

slepo in slabovidno mladino Ljubljana) in Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani bi bilo tudi 

dobrodošlo.  

11.Kaj je vaša največja težava trenutno? 

Mislim, da je Anja kljub svoji drugačnosti srečno in zadovoljno dekle. Zadovoljno v svojem 

svetu, ki bi ji ga tako zelo rada (in radi) čimbolj približala (približali). Moja največja skrb 

trenutno je, kaj bo z njo, ko mene več ne bo. Ima brata, a ne morem računati na to, da bo v 

celoti prevzel skrb zanjo. Vsak rojstni dan jokam – ker se zavedam, da sem spet leto starejša 

in da staranju ne morem uiti, večno pa zanjo ne bom mogla skrbeti.  

V tem trenutku pa bi si najbolj želela imeti na razpolago neko ustanovo, kjer bi lahko mirno 

Anjo prepustila v varstvo npr. za en vikend na mesec ali pa na dva meseca, da bi lahko  

mirno nekam odšla, da si zbistrim misli in malo odklopim. Samo to.  

Slika 12: Anjino ročno delo  

 
Vir: Osebni arhiv A.V. 

Povzetek predavanja, ki ga je imela Andreja V. za magistrske študente inkluzivne 

pedagogike na Primorski Pedagoški fakulteti. 

 

Ko se rodi tak otrok je to za starše najprej šok, zanikanje, potem pa se začne spopadanje z 

drugačnostjo. Andreja pove tudi, da je zveza staršev ves čas na hudi preizkušnji. Najlepše je, 

kadar se vključita oba starša. Andreja je bila bolj kot ne sama. Potem je nastopilo vprašanje v 



kateri vrtec naj gre Anja.? 4 dni na teden je bila v vrtcu pri gluhih, 1 dan pri slepih. Pri slepih 

na začetku vzgojiteljice niso znale kretat, da bi se lahko sporazumevale z Anjo. Potem se je 

postavilo vprašanje kam v OŠ? 

Vrste sporočanja in način komunikacije je koža, piše ali riše v roko, na hrbet na stegno. Gleda 

in bere iz ust in uporablja slovenski znakovni jezik. Vsega tega se je morala naučiti tudi 

Andreja. Anja uporablja palico za slepe. Mama vidi odnos ljudi do Anje v katerem jo najbolj 

moti brezbrižnost ljudi. Vidijo, da Anja hodi s palico za slepe, pa se ji ne umaknejo. 

Ker ima Anja še mlajšega brata, mama A.V. pove, da zna brat z Anjo zelo dobro komunicirati 

in da bi on poskrbel za Anjo, če bi bilo treba.  

Anjina mama Andreja pove, da sta z Anjo začeli sodelovati najprej z društvom gluhih, nato pa 

sta slučajno prišle še do zavoda za slepe. Leta 2007 ni nihče povezoval gluhosti in slepote, prav 

tako tega ni bilo v slovenski zakonodaji. 

Organizacije in društva ti dajo zaledje, da se lahko vklučijo v družbo, sicer bi ostali izolorani. 

Anji posebej veliko pomeni telefon oziroma tablični računalnik, če si ga poponoma približa. 

 

Refleksija 

V najinem pogovoru in ob poslušanju predavanja A.V. sem imela ves čas v mislih kako močna 

ženska je, da vse to zmore.  

Mi, ki imamo zdrave otroke, ki so sedaj toliko stari kot Anja, se ne zavedamo, kako skoraj 

brezskrbno je naše življenje. Želimo si, da dokončajo študij, ki jih veseli, da se zjutraj po zabavi 

z vrstniki srečno pripeljejo domov ( z izposojenim avtom), da si najdejo partnerja, službo, 

pozneje ustvarijo družino in zaživijo samostojno življenje. In tako vračajo družbi in staršem. 

A.V. pa pravi: «Vsak rojstni dan jokam – ker se zavedam, da sem spet leto starejša in da 

staranju ne morem uiti, večno pa zanjo ne bom mogla skrbeti.  

V tem trenutku pa bi si najbolj želela imeti na razpolago neko ustanovo, kjer bi lahko mirno 

lahko Anjo prepustila v varstvo npr. za en vikend na mesec ali pa na dva meseca, da bi lahko  

mirno nekam odšla, da si zbistrim misli in malo odklopim. Samo to.«  

Andreja je ves čas polno zaposlena, največji problem ji vsako poletje predstavljajo počitnice, 

saj ves čas preračunava ali bo imela dovolj letnega dopusta, da bo lahko v času počitnic 

poskrbela za Anjo. Pove pa tudi, da večina drugih mamic, ki imajo otroke z diagnozo CHARGE, 

ostane doma. 

 

4.CILJ: PRIPOROČILA, IDEJE IN NAČRTI, KAKO IZBOLJŠATI SITUACIJO 

 

Temeljna ureditev in predlogi za izboljšave na področju gluhoslepote 

 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Razvojni center za zaposlitveno 

rehabilitacijo je izdal leta 2016 publikacijo  z naslovom Zakon o izenačevanju možnosti 

invalidov –analiza stanja gluhoslepote v evropskih državah s predlogi za izenačevanje 

možnosti gluhoslepih Iz te publikacije smo povzeli nekaj bistvenih točk: 

 



1.Zagotavljati, da organizacija/organizacije gluhoslepih deluje(jo) samostojno in 

neodvisno, kar lahko zagotovi organizacija gluhoslepih, ki razvija strokovno delo in nove 

načine sporazumevanja z gluhoslepimi, izdaja strokovne napotke za delo z 

gluhoslepimi,svetuje drugim organizacijam pri delu z gluhoslepimi (npr. zaposlenim v domovih 

za starejše,zdravnikom itd.), usposablja zaposlene v institucijah za delo z gluhoslepimi, 

usposablja tolmače za gluhoslepe, izdaja strokovno gradivo s področja gluhoslepote, slovarje, 

strokovne knjige in druga gradiva o načinih sporazumevanja z gluhoslepimi. 

2.Organizaciji gluhoslepih zagotavljati zadostna finančna sredstva iz državnega proračuna 

(za osnovno delovanje).  

3.Redefiniranje normativa za delo z gluhoslepimi pri izvajanju posebnih socialnih programov. 

4.Storitve za gluhoslepe se ne morejo primerjati s storitvami, ki se izvajajo za druge senzorne 

invalide (gluhe, naglušne, slepe in slabovidne). Zato je potrebno  gluhoslepoto obravnavati ali 

kot posebno kategorijo invalidnosti ali jo umestiti med invalidnosti z več okvarami.  

5.Z ustreznim strokovnim kadrom omogočati individualno strokovno delo z gluhoslepimi. 

Izključno individualno delo z gluhoslepimi lahko daje dobre rezultate. 

 

Refleksija: 

A.V. vidi izboljšanje situacije v tem, da ko se pri otroku ugotovi gluhoslepota, se takoj začne 

delati na tem, da se straši vključijo v društva, ki jim lahko nudijo podporo, tu dobijo tudi veliko 

informacij v zvezi s komunikacijo z otrokom in pomočjo, ki jim pripada po zakonu. Poudarja 

pomen ljudi, ki delajo z gluhoslepimi, več izobrazbe in širše znanje. Predlaga prehajanje 

programov za gluhe in za slepe. Poleg širokega znanja, pa morajo imeti ti ljudje tudi široko 

srce, da so sposobni sprejemati drugačne in z njimi vzpostaviti prijeten odnos. Za naprej pa 

sogovornica poudari, da je za vključevanje v družbo nujna: 

- podpora družine  

- bolj strokovno in široko usposobljeno osebje 

- povezava z društvi, ki nudijo podporno mrežo 

- osebni asistent 

- več sodelovanja med društvi gluhih ,slepih in gluhoslepih. 

Kot sem že zgoraj omenila, se problem pojavi po 26. letu starosti slepogluhih. Rešitev je lahko 

vključitev v bivanjsko skupnost.  

Skozi raziskovalni dnevnik sem spoznala teoretične osnove gluhoslepote in združenja, ki 

pomagajo gluhoslepim in njihovim svojcem pri vključevanju v družbo. Na raziskovalno 

vprašanje lahko odgovorim, da je možna vključitev gluhoslepih v družbo s pomočjo združenj, 

saj tam dobijo veliko informacij in pomoči. V sodobnem svetu torej lahko govorimo o 

skupnosti, v našem primeru je to združenje DLAN. Kljub pomoči skupnosti, pa so še vedno zelo 

pomembni svojci gluhoslepih, njihova iznajdljivost, kako imajo razvejano socialno mrežo in 

nenazadnje je pomembna tudi njihova izobrazba. Na primeru Anje in njene mamice A.V. lahko 

vidimo dobro prakso kako in kam se lahko vse vključijo v družbo gluhoslepi. 
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Četrta naloga 

 

Raziskovalni dnevnik: Vpliv covid-19 na otroke in otrokove pravice  

Monika Petrovska 

 

1. PRVI CILJ – Prepoznati problem v družbi  

S svojo raziskavo želim prikazati težave in izzivi s katerimi se sooča sodobna družba in prav 

tako otroci zadnje 2 leti. Leto 2020 je leto, ki je zaznamovalo celo človeštvo s pojavo novega 

koronavirusa Covid 19. Vse, kar je bilo pred tem samoumevno, naenkrat je postalo v veliki 

meri prepovedano in nekaj kar ne bi smeli početi zaradi našega zdravja in preprečevanja 

širjenja novega virusa. 16 Marca je bila razglašena epidemija in potem je sledil prvi lockdown, 

ki naj bi trajal samo 2 tedna. Javno življenje je bilo popolnoma ustavljeno. Druženje med 

sorodniki, prijatelji je prav tako bilo omejeno. Takrat smo bili vsi ustrašeni in smo se držali 

distance ker smo pač tako čutili Tako se je vse začelo. Zapiranje šol je bila popolna novina, 

otroci so ostali doma, učili so se na daljavo in se niso  družili s prijatelji. Tako kot vsi vemo, ta 

lockdown, to izredno stanje, te  sprejeti rigorozni odloki za zajezitev pandemije, niso trajali 

samo 2 tedna. Vlečejo se skoraj 2 leti. Vsak posameznik je občutil negativno plat nove Covid 
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realnosti. Najranljivejše skupine prebivalstva, med njimi prav otroci so v covid-19 krizi še 

mnogo bolj izpostavljeni.  

Septembra 2021, je Vlada R.Slovenije, sprejela odlok o obvezno izpolnjevanje PCT pogoja za 

vsakega posameznika družbe, starejšega od 15 leta naprej. Epidemija takrat ni bila razglašena. 

Tudi danes ne. Človekove pravice, pa prvič po Drugi Svetovni Vojni, so omejene v tolikšnem 

razmerju, da normalen, zdrav človek, ni mogel/ne more več normalno funkcionirati in delati 

brez ta čudežen PCT. Zdelo se je, da vladini odloki od tednu v tednu so vse bolj nelogični in 

nefunkcionalni glede na izbruha novega vala novembra. En primer bom dala, če hočemo iti v 

službo se moramo testirati v okviru podjetja, ampak ta isti test pa nam ne velja, če hočemo se 

peljati z avtobusom od doma do službe in nazaj. Drug primer - Prodajalka zaposlena v 

Mercator Center, ki se testira v službi, in ustreže čez cca 100 strank na dan, če hoče iti v Massu 

nasproti, pa mora imeti potrdila HAG testiranja, narejen pri pooblaščenem izvajalcu. Vse naše 

aktivnosti so omejene in povsod so vrste. Seveda, PCT pogoj je še veljaven za vse starejše od 

15 leta naprej, če hočemo imeti, koliko se da normalno družabno življenje. In ta isti PCT pogoj 

ne velja za otroke mlajše od 15 leta, če grejo v tržnem centru, hotelu, avtobusu, igralnici ipd. 

Ampak, od 17.11. 2021, otroci od 1. razreda naprej morajo izpolnjevat istega, da bi lahko 

hodili v šolo. To pomeni, da otroci, ki se ne testirajo, bodo ostali doma in spet bo njihova 

ustavna pravica do izobraževanja prekršena. 

Izjemna možnost začasne razveljavitve in omejitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

je dopuščena v vojnem in izrednem stanju, vendar le v času trajanja vojnega ali izrednega 

stanja in v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo 

neenakopravnosti. (Ustava RS. Čl.16) 

Če so naše pravice v prvem valu bile omejene zaradi izrednega stanja oz. razglašene 

epidemije, septembra 2021, to ni bil primer. Epidemija tudi danes ni razglašena, smo pa vsi 

priče nonšalantnega vladanja z odloki trenutne Vlade, ki nimajo zakonske podlage. Da bi ena 

družba bila uspešna, prepričana in varna, mora obstajati pravna zanesljivost oz. vsi pravni akti 

države se morajo spoštovati. Trenutno naša družba se spopada s hipokrizijo, z ne sigurnostjo 

in globoko podelitev.  

Otroci pa so največje žrtve. Ukrepanje ali neukrepanje vlade vplivajo na otroke močneje kot 

na katerokoli drugo skupino v družbi. Praktično vsako področje vladne politike – od 

izobraževanja do javnega zdravja – do neke mere prizadene otroke. Kratkovidno oblikovanje 

politike, ki otrok ne upošteva, negativno vpliva na prihodnost vseh članov družbe. 

Ugotovitve socialnih raziskav kažejo, da najzgodnejše izkušnje otrok pomembno vplivajo na 

njihov prihodnji razvoj. Potek njihovega razvoja določa njihov prispevek ali stroške družbi v 

življenju  

Človekove pravice so neodtujljive in nedeljive. Varstvo človekovih pravic je posebno občutljivo 

področje, varstvo otrokovih pravic pa od nas zahteva dodatno mero predostrožnosti in 

občutljivosti. 

 

1.1 Hipoteza 

 



V okviru Raziskovalnega dnevnika bom poskusila potrditi svojo hipotezo, da v obdobju od 

marca 2020 do danes, otrokove pravice so konstantno na udaru Vladinih politik in odločb. Po 

eni strani se soočamo z boleznijo kot Covid-19, kot nekaj povsem novega, po drugi strani, pa 

v željo da nas zaščitijo pred boleznijo, smo priče nepojmljive kršitve človekovih in posebej 

otrokovih pravic. Vendar, prav v takšnih obdobjih, ki niso standardna, se tudi vidi 

demokratična kapaciteta ene države in od nas zahteva še toliko bolj pozornosti pri obravnavi 

človekovih pravic. Kršitev otrokovih pravic, kot je pravica do izobraževanja, s sabo potegne in 

povzroči veliko škode tudi na domeni otroškega duševnega zdravja in počutja in tako pridemo 

tudi do kršitve mehke oz. psihološke pravice.  

• Ali so sredstva in ukrepi pri boju s Covidom 19, bili v ravnovesju z omejitvijo otrokovih 

pravic in temeljnih svoboščin? 

• Ali je pri nošenju takšnih odlokov, bilo upoštevano mnenje in navodila širše stroke? 

• Ali je kršenje otrokovih pravic,v času, ko epidemija ni razglašena, zaželeno in kakšno 

sporočilo se nam pošilja s takšnim postopkom? 

• Kakšne bojo naslednje generacije, če jih zdaj zatirajo, zapirajo, jim postavljajo pogoji, 

da bi se lahko šolali v šoli, so diskriminirani in kaj lahko pričakujemo od takšne 

generacije na področju uveljavitve aktivnega državljanstva čez nekaj let? 

 

Cilj moje raziskave je pokazati in dokazati, da ukrepi in odloki Vlade v času Covida-19 niso 

sorazmerni in da so otrokove pravice v času od marca 2020 do danes kršene zaradi tega, ker 

niso bili prevzeti vse mere previdnosti v njihovi obravnavi.  

 

 

1.2  Omejitve 

 

 

Glede na situacijo, ki nam jo je prinesel Kovid-19, ki nam je povsem nova in se še učimo, kako 

ukrepati, in da trenutni odloki se vseskozi spreminjajo iz tedna v tedna povsod,po drugi strani 

pa nam manjka strokovna literatura za zaščito in varstvo otrok v času pandemije, pisanja 

Raziskovalnega dnevnika se bom lotila, na podlagi dosedanje znane literature, ki se ukvarja z 

zaščito otrok in otrokove pravice. 

 

2. CILJ-RAZISKATI ŠIRŠI KONTEKST PROBLEMA 

Če hočemo raziskati širši kontekst vpliv Covida 19 na otroke in otrokove pravice, se moramo 

zavedati, da je to občutljivo pravno, socialno, zdravstveno, kulturološko in antropološko 

vprašanje. Kot glavni deležniki tej problematiki, je na prvem mestu sama družba, tako kot 

lokalno in globalno, potem Vlada, Ministrstva, državne institucije, NVO institucije, zdravstveni 

delavci, šole, Varuh človekovih pravic, Varuh otrokovih plavic...To, kar se nam dogaja, ni samo 

naš lokalen problem, temveč je svetoven problem. Vsaka država poskuša po najboljših moči  

ukrepati in da se reši tega problema.  

Za ta namen bom: 



- Pojasnila zgodovino in razvoj otrokovih pravic in zakaj so iste toliko občutljive pri obravnavi 

- Predstavila dokumente (mednarodne in domače), ki dajejo pravno podlago za obravnavo in 

zaščito otrokovih pravic 

- Predstavila institucije v Sloveniji, ki so zadolžene za uveljavitev in varstvo otrokovih pravic  

- Na podlagi intervjujev in ankete bom poskusila pridobiti informacije o trenutnih težavah pri 

uveljavljanju otrokovih pravic v družbi  

- Raziskala bom, kako so se lotile ostale države na tem področju in kakšne rezultate so dosegle 

- Raziskala in poiskala možne rešitve za reševanje težav povezanih s kršenjem otrokovih pravic 

v času Covida-19 

-Predstavila bom možne rešitve za izhod iz te situacije, ki negativno vpliva ne samo na 

otrokove pravice, temveč in na njihov celotni razvoj 

 

2.1 Metodologija 

Pri raziskovanju, ali so bili sprejeti ukrepi v času Covida-19 ustrezni in kakšen vpliv so imeli na 

otroke, bom uporabila naslednje metode in tehnike 

• Analizo primarnih virov in dokumentov s področja otrokovih pravic 

• Analizo sekundarnih virov in dokumentov s področja otrokovih pravic (knjige, 

publikacije,zloženke..) 

• Analizo odlok Vlade v preteklem času 

• Intervju z g. Petro Zego iz neprofitne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije 

• Intervju z Dr. Pediatrinjo  

• Intervju z Dr. Psihiatrinjo Vesno Knafelc 

• Intervju z odvetnikom  

• Intervju z razredne učiteljice  

• Primerjalna metoda 

 

Predvidevam, da mi bodo intervjuja odvzeli veliko časa, vendar so neobhodna pri takem 

obsežnem raziskovanju. Podatke, ki bom dobila od intervjuja, bom, obdelala po kvalitativni 

metodi. Hkrati pa odgovori bom primerjala in analizirala glede na njihovi podobnosti oz. 

razlike. Pričakujem, da na tej točki pridem do odgovora svojih hipotez in da mi bo ta 

komparativna analiza pomogla priti do konkretne rešitve. 
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2.2.2 Pravni viri 

➢ Deklaracija o otrokovih pravicah, ZN, 20.11.1959 

➢ Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C in 

200/20 – ZOOMTVI) 

➢ Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, 

št.33/1994,MP, št.7/1994 

➢ Geneva Declaration of the right of the Child 1924 

➢ Konvencija o otrokovih pravicah (Ur. l. rs – mp št. 9/1992 (rs 35/92) 

➢ Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 

SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20, 143/20 in 181/20) 

➢ Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 

širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 

155/21, 170/21, 171/21 in 174/21) 

➢ Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21 in 197/21) 
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➢ Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) 

➢ Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. 

US) 

➢ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C). Uradni list 

RS, št. 82/21 

➢ Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 

107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) 

➢ Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 177/20) 

➢ Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno 

besedilo) 

 

 

3. TRETJI CILJ – Iskanje rešitev problema 

Za lažje razumevanje  in sistemsko reševanje problema, ki so ga povzročili (ne)ustrezni odloki 

Vlade v nameri zajezitve koronavirusa, se bom povezala z organizacijo Zveza prijateljev 

mladine Slovenije (ZPMS). Ker se zavedam kompleksnosti problematike katero bom 

obravnavala in če ne dobim odgovor na vsa vprašanja s stranjo ZPMS-ja, bom poiskala 

dodatne odgovore pri UNICEF Slovenija, Varuhu Človekovih pravic, NIJZ-ja, Združenje staršev 

v VIZ Sonce Slovenije. Tako kot sem omenila zgoraj, svojo raziskavo bom vključila in 

pediatrinjo, odvetnika/pravnika, psihiatrinjo in učiteljico. Ko bom imela dovolj informacij in 

podatkov, se bom potrudila da jih pravilno obdelam, primerjam in klasificiram v namenu da 

pridem do najbolj primerne rešitve problema ,, Kako hkrati očuvati zdravje otrok v času 

Covida-19 ter njihove pravice,,? 

 

4. ČETRTI CILJ - Pripraviti priporočila, rešitve in ideje za izboljšanje situacije 

V tej fazi upam, da bom prišla do odgovora na zgornje vprašanje in do odgovora svojih hipotez. 

Zavedam se, da živimo v času, ko se stvari hitro spreminjajo in da se mora hitro ukrepati, 

vendar, zmeraj moramo biti pozorni na svoje današnje odloke in postopki ter kakšen vpliv 

bosta imeli v prihodnosti nad otrok, zdravja v celoti ter njihovem razvoju. 

 

DNEVNIK 

 

18.1.2021 

Sobota, prvi dan in začetek mojega raziskovanja. Raziskovalni dnevnik je nekaj novega zame 

in po pravici povedano, ja, sem malo zmedena. Tako kot pravijo začetek, je najtežji. Včeraj 

sem se slišala z gospo Petro Zego iz neprofitne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Zmenili sva se, da bova imeli intervju, 24.12.2021 ob 10.30 v njeno pisarno. 



Na začetku, hočem predstaviti teoretični okvir za to kaj je otrok, kaj so otrokove pravice in 

zakaj so pomembne. 

Pojem otroka se je skozi zgodovino razvijal in spreminjal. V času Rimljanov, je otrok bil objekt 

očetovske oblasti-Patria potestas. V srednjem veku so ga dojemali kot odraslega, počel in je 

delal vse stvari kot odrasel, hkrati pa je moral biti tih in ubogljiv. Nežnosti in topline otroci 

niso bili deležni. Tepanje in kaznovanje so bili glavno vodilo vzgoje.  

V 19. stoletju je začela resocializacija otrok preko izobraževanja. Prvič v zgodovini je šolanje 

postalo obvezno in se je začela družba zavedati, da je država odgovorna in da vsem otrok 

mora zagotoviti izobraževanje in zdravstveno zaščito. S tem so začele nastajati prve zasnove 

progresivnega razvoja otrokovih pravic. (Dr. Batistič, Zorec 2003.196-199) 

V začetku 20. stoletja se je nadaljeval razvoj varstva otrok, vključno z zdravstvenim, socialnim 

in pravnim področjem. (Jager Agius Irena, Osredkar Sabina, Petrič Polak Ana, Zidar Andraž, 

2014. 17-18) 

Ženevska deklaracija o otrokovih pravicah (leta 1924 jo je sprejelo Društvo narodov),  

predstavlja prvi mednarodni dokument, ki je priznal pravico otroka do posebne zaščite, 

odgovornost staršev do njih in dolžnost odraslih dati otroku najboljše. (Geneva Declaration of 

the right of the Child 1924) 

Otrok pomeni vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja 

za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (Konvencija Organizacije Združenih 

Narodov o otrokovih pravicah 1989, 1. čl.). 

Otrokove pravice so podskupina človekovih pravic, katerih namen je prepoznati posebne 

potrebe otrok, da bi jih zaščitili, ko odraščajo in dozorevajo. Za te pravice je značilno, da so 

njihovi upravičenci le otroci, da jim pripadajo brez diskriminacije in omejitev do 18. leta in da 

pokrivajo vsa področja otrokovega življenja. Pravice otroka so varovane v vseh vejah prava 

(kazensko, dedno, delovno…). Na oblikovanje otrokovih pravic so najbolj vplivala Deklaracija 

o otrokovih pravicah, sprejeta in razglašena s stranjo generalne skupščine Združenih narodov 

20. novembra 1959 ter Konvencija ZN o otrokovih pravicah,sprejeta na Generalni skupščini 

Združenih narodov 20. novembra 1989, ki je v ospredje postavila otroka in je najbolj 

univerzalno sprejet dokument, saj so ga, z izjemo ZDA in Somalije, ratificirale vse države sveta 

razen ZDA in Somalije. Slovenija je Konvencijo o otrokovih pravicah ratificirala 1. oktobra 

1990.  

Slovenija je Konvencijo o otrokovih pravicah ratificirala 1. oktobra 1990. 

Razlika med te dve listini, je ta, da Konvencija je pravni akt, ima moč zakona in je pravno 

obvezujoča za vse države podpisnice. Po drugi strani, pa Deklaracija ima bolj moralni pomen. 

Deklaracija o otrokovih pravicah, določa naslednje otrokove pravice: 

• Vsi otroci so isti brez izjeme in brez vsakršnega razločevanja glede na raso, barvo kože, 

spol, jezik, vero, politično ali drugačno prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, 

premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino, bodisi otroka samega ali njegove 

družine. 

• Otrok mora uživati posebno varstvo 

• Pravico do imena in državljanstva  



• Pravico do življenja in razvoja v zdravih okoliščinah 

• Fizično, mentalno ali socialno prizadetemu otroku je zaradi svojskosti njegovega stanja 

ali položaja treba nuditi posebno nego, izobraževanje in skrb. 

• Pravica vseh otrok je, da živijo s svojimi starši. 

• Pravico do šolanja in izobraževanja 

• Otroka je treba obvarovati pred vsemi vrstami zanemarjanja, okrutnosti in izkoriščanja 

 

Konvencija o otrokovih pravicah - Osnovna izhodišča pri uveljavljanju otrokovih pravic so: 

enakost vseh otrok, blaginja otroka, spoštovanje staršev kot najbolj zahtevanih za vzgojo in 

razvoj otroka ter zaveza države, da sprejme vse zakonske, upravne in druge ukrepe za zaščito 

otrokovih pravic. (Ibid., čl.3). 

Konvencija o otrokovih pravicah nima strukturiranega kataloga pravic, kar je nekoliko 

pomanjkljivost tega dokumenta. Toda znotraj nje je mogoče prebrati več skupin pravic.  

• Osebne pravice: pravica do življenja, pravica vedeti svoje poreklo, pravica do vpisa 

rojstva, osebnega imena in pridobitve državljanstva, pravica do ohranjanja osebnosti, 

pravica do družinskih razmerij, pravica do življenja s starši, pravica do zasebnosti, 

pravica do zaščite pred nasiljem in pravica do varstva pred nezakonito odstranitvijo in 

nevračanjem.  

• Socialne pravice: pravica do svobode izražanja, pravica do svobode obveščanja, 

pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi, pravica do svobode združevanja in 

mirnega zbiranja. Te pravice so otrokom priznane zaradi njihovega aktivnega 

sodelovanja v družbenih dogodkih in zaradi njihove samoodločbe. 

• Izobraževalne pravice: pravica do dostopa do informacij iz medijev, pravica do 

postopnega pridobivanja znanja, pravica do osnovnega in brezplačnega 

osnovnošolskega izobraževanja, pravica do spoštovanja dostojanstva otroka pri 

izvajanju šolske discipline.  

• Zdravstvene pravice: veljajo za zdrave otroke in invalidne otroke. To so: pravica do 

zdravja z najvišjimi zdravstvenimi standardi, z zmogljivostmi za zdravljenje in 

rehabilitacijo, varstvo pred uporabo drog in psihotropnih snovi, varstvo pred 

izkoriščanjem otrok pri proizvodnji in prometu z mamili. Posebej so poudarjene 

pravice otrok s posebnimi potrebami: pravica do posebnega izobraževanja, rekreacije, 

vadbe, rehabilitacije, pravica do socialnega vključevanja in individualnega razvoja, 

pravica do preventivnega zdravstvenega varstva ter zdravstvene, psihološke in 

funkcionalne obravnave.  

• Ekonomske pravice: pravica do zaščite otroka pred izkoriščanjem, pravica do 

življenjskega standarda.  

• Okoljske, kulturne in razvojne pravice-pravice tretje generacije “, vključno s pravico 

do življenja v varnem in zdravem okolju ter da imajo skupine ljudi pravico do 

kulturnega razvoja, pravica do počitka in prostega časa, igre in rekreacije ter svobodno 

kulturno in umetniško izražanje. 



• Pravice sodnega varstva: otrokova pravica do zaščite pred spolnim izkoriščanjem in 

zlorabami, pravica do zaščite pred ugrabitvijo, prodajo ali trgovino z otrokom, varstvo 

pred vsemi oblikami izkoriščanja. 

Otrokove pravice so nedeljive in se dopolnjujejo, saj le njihova celovitost zagotavlja pravilen 

razvoj in rast otroka. (Šelih, Alenka in Katja Filipčič. 2015.) 

Povzetek: 

 Kot je razvidno, otroci kot živa bitja, pogosto v zgodovini so bili le objekti, njihova čustva in 

potrebe so bili zanemarjeni. Tako kot se je razvijala družba in emocionalna inteligenca pri 

ljudeh, so se začeli stvari spreminjati in otrok je dobil status aktivnega subjekta in status 

sočloveka. Vendar ta status in ozaveščanja človeštva o potrebah in pravicah otrok, je bilo 

treba dvigniti na višji nivo in jih zaščititi. Kot odgovor in kot pravna podlaga v 20. stoletju so 

bile sprejete različne deklaracije in konvencije, najbolj pomembna pa je vsekakor Konvencija 

o otrokovih pravicah, ki ponuja sodelovanje, varstvo, zaščito, zagotavljanje i preprečevanje 

kršitev otrokovih pravic.  

Refleksija: 

Mednarodni dokumenti zlasti KOP so uspeli dvigniti otroka na nivo subjekta v družbi in sam 

status otroka se je veliko izboljšal. Pomembnost otrokovih pravic in njihova uveljavitev in 

zaščita, se je razširila globalno. Otrokova korist in blaginja sta postali osnova. Seveda, da 

obstajajo situacije, ko še ni narejeno dovolj in ko se pravice otrok kršijo, posebej v državah, ki 

so revni, nerazviti in kje se še vedno, delajo razlike med moškimi in ženskami. Potem se 

sprašujem, ali so zadnje 2 leti, otrokove pravice, otrokova korist kot prvo vodilo, nazadovali z 

Covidom 19?  

Akcija:  

V naslednjem dnevu ali naslednji dnevi, načrtujem raziskati ustavno in zakonsko podlago 

zaščito otrokovih ter človekovih pravic. Menim, da je to ključno, da nam pokaže, zakaj trdim, 

da so otrokove pravice kršene v Sloveniji. 

19.1.2021 

Danes bom raziskovala in preverila, kakšen je ustavni in zakonski okvir otrokovih in na splošno 

človekovih pravic v Sloveniji.  

V Sloveniji so otrokove pravice vgrajene v Ustavi, Družinskem zakoniku, v sistem zdravstva, 

vzgoje in izobraževanja, pravosodja, zdravstvenega sistema, socialnega varstva... 

Slovenija je Konvencijo o otrokovih pravic ali magne carte otrokovih pravic, ratificirala 1. 

oktobra 1990. S Temeljno Ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 

in Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvenciji OZN, ki velja od 17.7.1992, je Republika 

Slovenija od SFRJ nasledila Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah. 

Posebno zaščito otrok in zaščito pravic otrok je Slovenija vključila v svojo ustavo. 

V 56.členu Ustave RS (1991), je jasno napisano: 

Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci 

v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred 

gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. 

Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev 



ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja 

zakon. 

,,Izobraževanje je svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih 

sredstev.Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo,, 

(Ibid.,čl.57) 

Zaradi teme, ki jo obravnavam v svojem Raziskovalnem dnevniku, ter domneve, da so 

otrokove pravice kršene, sem pogledala kako so točno urejene in zaščitene človekove pravice 

in temeljne svoboščine v Ustavi RS. 

,,V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 

glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 

rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred 

zakonom enaki,, (Ibid.,Čl.14) 

Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. 

Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali 

svoboščine. 

Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, 

ki jih določa ta ustava. (Ibid.,Čl.15) 

S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno 

začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne 

svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, 

vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo 

neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, 

političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju 

ali katerikoli drugi osebni okoliščini. 

Določba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja 

pravic, določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu. (Ibid.,Čl.16) 

 

,,Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali 

ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez 

njegove svobodne privolitve,, (Ibid., čl.18) 

V Družinskem zakoniku, v 5. členu imamo definicijo otrok kot osebo, ki še ni dopolnila 18 let, 

razen če je že pridobila popolno poslovno sposobnost. 

Povzetek:  

Sama Ustava R.Slovenije predvideva posebno zaščito in varstvo otrok in otrokovih pravic. 

Otroku se zagotavlja posebno varstvo na vsa področja, tako kot je predvideno v KOP, a v 

skladu s tem tudi varstvo pred telesno in duševno izkoriščanjem. V Ustavi zelo jasno piše, da 

človekove pravice, skupaj z njim tudi otrokove, se samo izjemoma lahko razveljavijo ali 

omejijo: v vojnem ali izrednem stanju. Izredno  pomemben je čl.16, kjer je razvidno, da nikoli 

ne smejo biti omejene pravice iz 17,21,27 ipd, a za mojo temo zlasti pomemben 18 čl. 

Refleksija: 



Ko sem znova prebrala Ustavo in omenjene člane, sem postala še toliko prepričana, da 

trenutni ukrepi, ki jih izvajajo oblasti, niso v skladu z Ustavo in niso upoštevali koristi otroka. 

To posebej, v zadnjem obdobju, od 17.11. 2021 naprej, ko v času ne razglašene epidemije 

(izredno stanje), se otroku krši pravica do obveznega izobraževanja, če ne izpolnjuje PCT za 

šolo. Opažam tudi kršitev 18.čl s tem, da se je otrokom vsililo samo testiranje, otroci pa kateri 

se niso  samo testirali, so bili izobčeni in so dobili prepoved za šolanje v šolah, čeprav so bili 

zdravi. (ponižujoče kaznovanje).  Po drugi strani, zdravje otrok, zmeraj mora biti na prvem 

mestu. Zaščititi otroke pred virozami, gripami, fizičnimi boleznimi, je zelo pomembno, vendar 

zdravje ni sam telesno, zelo pomembno je tudi duševno stanje in zdravje otrok, na katero so 

očitno pozabili. 

Akcija:  

Pregled institucij za zaščito otrok. 

 

20.1.2021 

Ko sem že pregledala pravni in zakonski okvir zaščite otrok in otrokove pravice v Sloveniji, 

naslednji korak je pregled institucij za zaščito otrok. 

Kot najbolj pomembni skozi leta, so se uvrstili : Varuh človekovih pravic, UNICEF in Zveza 

prijateljev mladine Slovenije. 

Varuh človekovih pravic RS- ombudsman je ustavna kategorija in je lahko rečemo nadzornik 

oblasti (v svojem delovanju ne pripada nobeni veji oblasti: zakonodajno, izvršilno ter sodno), 

zato ker s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in 

temeljne svoboščine. Varuh človekovih pravic je samostojen in neodvisen organ. 

Preiskuje nezakonito ali nepravilno delo državnih organov in na podlagi pobude začne 

postopek ter deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani 

nosilcev oblasti. 

Državnim organom daje predloge, mnenja, kritike in priporočila, posreduje jim svoje stališče 

z vidika varstva človekovih pravic. Po poizvedbah in preiskavi izdela poročilo o svojih 

ugotovitvah ter obvesti javnost in Državni zbor RS.( Zakon o varuhu človekovih pravicah) 

Na spletni strani Varuha človekovih pravic, sem zasledila poročila Varuha. 

V prvem poročilu, ki sem ga zasledila, z dne 6.10.2021, Varuh opozarja, da je pomembno 

zagotavljati vsem otrokom enake možnosti in enake pravice. Poudarja, da tudi pred izbruhom 

koronavirusa je več tisoč otrok v Sloveniji živelo pod pragom revščine, zdaj je takih otrok še 

več. Država je dolžna skrbeti za dobrobit otrok in se mora zavedati, da vsi otroci, žal nimajo 

možnosti živeti v družini kjer bi se počutili varno in brezskrbno. 

,,Ugotavljamo, da različne institucije ne pretehtajo dovolj njihovih mnenj, želja in interesov 

ter na nezadostni podlagi odločajo o njihovih koristih,, poudarja namestnik varuha, ki skrbi za 

uresničevanje otrokovih pravic, dr. Jože Ruparčič. (Varuh človekovih pravic,2021) 

V drugem poročilu, z dne 21.10.2021, Varuh Svetina opozarja, da ,,Človekove pravice se pod 

določenimi pogoji lahko omejijo le z zakonom,, Iz poročila je razvidno, da v zadnjem letu in 

pol je pogosto opozarjal na problem vladanja z odloki, ter, da je nujna ustrezna in konkretna 



zakonska pravna podlaga, kadar gre za omejevanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin.  

»Izvršilna veja oblasti mora po verifikacijo glede posegov v človekove pravice k zakonodajalcu. 

Pričakujem, da se bo delovanje pristojnih na tem področju izboljšalo,«  Svetina, Petar 2021 a. 

Varuh je poudaril tudi to, da je pogosto opozarjal vlado in ministrstva, da je zakonska podlaga 

v Zakonu o nalezljivih boleznih nezadostna, to kasneje je pritrdilo tudi Ustavno sodišče. 

V tretjem poročilu, z dne 18.11.2021, Varuh Svetina opozarja na številne izzive, ki jih je 

prinesla pandemija. Tukaj seveda lahko prištejemo tudi poseganja v človekove pravice in 

temeljne svoboščine.  

,,Bolj kot kadarkoli je treba tehtati, katera pravica ima prednost pred drugo. Na institucijo, ki 

jo vodim, so prav v tednu pred praznikom pravic otrok prispela številna vprašanja o 

samotestiranju v šolah in drugih predpisanih ukrepih, ki služijo zajezitvi virusa in zaščiti zdravja 

prebivalcev. Ocenjujem, da gre pri samotestiranju in nošnji mask v šolah za bistveno milejši 

poseg v pravice otrok, kot je bilo zaprtje šol,« (Svetina 2021b) 

V nadaljevanju opozarja, da vsi odločevalci in politiki, naj izjemno pazijo, pri sprejetju ukrepov, 

ki zadevajo otroke. V njihove pravice se ne sme posegati, bolj kot je res nujno, ter da isti, 

morajo zasledovati otrokovo največjo korist, skladno s testom legitimnosti in sorazmernosti. 

Odrasli in politiki se morajo zavedati, da tudi v času pandemije, so potrebe otrok lahko 

bistveno drugačne kot potrebe odraslih.  

,,Razvoj vsakega posameznika poteka skozi različne razvojne faze, ki jih ni mogoče izpuščati 

ali preskakovati in tudi ne nadomeščati s kasnejšimi intervencijami. Zato je nujno in prav, 

da v korist otrok odrasli trpijo nesorazmerno večji del bremena za premagovanje težav,, 

(Svetina, 2021b) 

V četrtem poročilu, z dne 24.11.2021, je razvidno da so se na Varuhu obrnile veliko staršev, 

zaradi obveznega samotestiranja v šolah in obvezne uporabe zaščitnih mask za vse učence v 

šolah, tudi v matičnih učilnicah. 

 Tukaj Varuh pojasnjuje, da ni pristojen za epidemiološko presojo, ali je v konkretnem primeru 

grožnja okužb z Covidom tolikšna, da je potrebno uvesti določene ukrepe. To prepušča stroki,  

ter jo poziva presoditi, ali je vsak posamezen poseg nujen in primeren za dosego cilja ter, ali 

je nujnost ukrepa sorazmerna s težo posledic. 

Varuh pojasnjuje, da je že večkrat opozarjal, da se mora k preprečevanju širjenja koronavirusa 

pristopiti na način, ki najmanj ogroža človekove pravice in svoboščine.  

,,Če odgovorni v državi pripravljajo ukrepe, ki bi lahko restriktivno posegali v temeljne pravice, 

pričakujemo, da nujnost posegov utemeljijo ter podajo podrobnejšo razlago, zakaj naj bi bilo 

nujno (vsekakor pa zgolj začasno) omejiti osnovne gradnike demokratične države,, (Svetina 

2021 c) 

Varuh meni, da je samotestiranje in nošnja mask v šolah bistveno milejši poseg v pravice 

otrok, kot je bilo zaprtje šol.  

Glede izvajanja samotestiranja v prostorih šol pa iz okrožnice Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport s 16. 11. 2021 izhaja, da izjemoma lahko šola dovoli sodelovanje staršev pri 

izvajanju samotestiranja učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Varuh odločitev 



Ministrstva za izobraževanje in šport s 16. 11. 2021, ki staršem dovoljuje prisotnost pri 

samotestiranju otrok v šoli pozdravlja. 

Povzetek:  

Glede na poročila je jasno, da Varuh vseskozi opozarja na to, da pri vsakem posegu v 

človekovih pravicah zlasti v otrokovih pravicah, politiki morajo dobro pretehtati, katera 

pravica ima prednosti pred drugo, potem, da to mora biti izjema ter da je nujno in 

obrazloženo, zakaj se posega, kot najbolj pomembno se mi je zdel njegov poziv Vladi, naj neha 

vladati z odloki.  

Refleksija:  

Čeprav sam Varuh opozarja Vlado, naj se izogiba vladanju z odloki, ter da poseg v temeljnih 

pravicah in svoboščinah naj bo minimalen in naj so na isti relaciji s ciljem, ki se hoče doseči, 

da pri obravnavi otrokovih pravic, morajo biti še bolj pozorni, da jim bo otrokova korist vodilo 

pri sprejemanju ukrepov, Varuh je ostal tiho nad odlokom Vlade, da morajo otroci izpolnjevati 

PCT za šolo. Pravi, da zaupa stroki ter da je to boljša rešitev, kot da zaprejo šole. 

Tukaj se sprašujem, katera stroka? A je stroka sestavljena samo od 10 vodilnih ljudi, kje je 

posluh za drugo plat stroke? Potem, se sprašujem, ali je res dosežen cilj in ali bodo ostale šole 

odprte? 

 

21.1.2021 

Nadaljujemo: 

UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) 

Ustanovljen je bil leta 1946, leta 1953 pa je postal stalni del Organizacije združenih narodov. 

Je edina organizacija v okviru OZN, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo 

preživetje, zaščito in razvoj. Danes je UNICEF prisoten v več kot 190 državah sveta in je 

prerasel v vodilo svetovno agencijo za otroke. 

V poročilu z naslovom- Preventing a lost decade: Urgent action to reverse the devastating 

impact of COVID-19 on children and young people, UNICEF opozarja, da pandemija 

predstavlja največjo grožnjo napredku za otroke v 75-letni zgodovini organizacije na vseh 

področjih kot so: revščina, zdravstvo, dostop do izobrazbe, prehranjevanje, zaščita otrok ter 

duševno zdravje. 

Opozarja, da zaradi pandemije v življenjskih pogojih večdimenzionalne revščine živelo kar 100 

milijonov otrok več oziroma da beležijo 10-odstotno zvišanje v primerjavi z letom 2019 ter da 

dejansko od marca 2020 v revščino pahnjenih približno 1,8 otrok več vsako sekundo.  

Pot do ponovnega pridobivanja izgubljene prednosti pred Covidom bo še dolga ter v 

najboljšem primeru bomo potrebovali med sedem in osem let. 

Kot posledica pandemije, so detektirane še poglobljene razlike med bogatimi in revnimi 

otroki, najbolj prizadeti pa so prav najbolj odrinjeni in ranljivi otroci, težave z duševnim 

zdravjem so se zvišale več kot 13 %  med otrokom, starih od 10 do 19 let, vsak 5. mladostnik 

v starosti od 15 do 24 let, ki je sodeloval v raziskavi, potrdil, da se pogosto počuti potrtega 

oziroma da ga skoraj nič ne veseli, več kot 1,6 milijarde otrok in mladostnikov se ni šolalo 

zaradi zaprtja držav, število otrok, ki prisilno delajo, se je povzpelo na 160 milijonov otrok z 



vsega sveta, 50 milijonov otrok pa trpi zaradi atrofije, to število bi se lahko zaradi učinka 

pandemije na prehrambne navade in prehranske storitve otrok do leta 2022 povečalo še za 9 

milijonov, otrokom je dostop do storitev za preprečevanje nasilja in odzivanje nanj resno 

oviran. Slovenia.(UNICEF.2021 ) 

Vse morebitne posledice se ne morejo predvideti, lahko se pojavijo pri učenju današnje mlade 

generacije in pri razvoju njihovega človeškega kapitala. Šole skupaj z več kot 168 milijonov 

otrok po vsem svetu, so bile zaprte zaradi COVID-19 skoraj celo leto. Jasno je pa, da otroci 

niso obraz te pandemije. Po drugi strani, tvegajo, da bodo med njegovimi največjimi žrtvami, 

saj se življenja otrok kljub temu močno spreminjajo. Vsi otroci vseh starosti in v vseh državah 

so prizadeti, zlasti zaradi socialno-ekonomskih učinkov in v nekaterih primerih zaradi 

omilitvenih ukrepov, ki lahko nehote povzročijo več škode kot koristi. 

Kot izhod iz krize UNICEF je izdelal akcijski načrt, ki temelji na 75-letnih Unicefovih izkušnjah, 

raziskavah in praksi ter 75-letnem poslušanju otrok in mladih. Zaradi tega pozivajo k: 

• Vlaganje v socialno zaščito, človeški kapital in vlaganje finančnih sredstev za 

vključujoče in odporno okrevanje 

• Končanje pandemije in ter zajezitev skrb vzbujajoče nazadovanje na področju zdravja 

in prehrane otrok 

• Reorganizacija močnejše družbe katera bo zagotovila še bolj kakovostno 

izobraževanje, zaščita in dobro duševno zdravje za vsakega otroka 

• Krepitev odpornosti, za boljše preprečevanje, odzivanje in zaščito otrok pred krizami 

 

Da bi šole lahko ostale varno odprte, so Svetovna zdravstvena organizacija, UNICEF in UNESCO 

odobrili nabor osmih strokovnih priporočil, 

1. Šole naj se zaprejo zadnje in odprejo prve. 

2. Pripravi naj se strategija testiranja. 

3. Zagotovijo naj se učinkoviti ukrepi za obvladovanje tveganja. 

4. Zaščititi je treba duševno in družbeno blaginjo otrok. 

5. Zaščititi je treba najbolj ranljive in na rob potisnjene otroke. 

6. Izboljšati je treba šolsko okolje. 

7. Otroke in mladostnike je treba vključiti v postopek sprejemanja odločitev. 

8. Vpeljati je treba strategijo cepljenja, usmerjeno v zagotavljanje, da bodo otroci lahko ostali 

v šoli. 

Povzetek:  

V svoja poročila Unicef nedvomno opozarja in lokalizira vse mogoče posledice, ki jih je prinesla 

epidemija. Pravica do izobraževanja ni edina, ki je omejena. Vidimo, da pandemija je pustila 

razsežne posledice po duševnem zdravju, povečanje revščini, po varnosti otrok, zmanjšanje 

možnosti priti pravočasno do zdravniško pomoč, eksploatacija otrok... 

Refleksija:  

Ko sem vse to prebrala, sem se čutila zgroženo nad vsem tem, kar prenašajo otroci v času 

pandemije. Vse dosežke v zadnjem veku, ki omogočajo boljše življenje otrokom, so stagnirali 

in so celo nazadovali. 



Potem pa ko sem analizirala nabor osmih strokovnih priporočil, se vidi, da sama Unicef 

PRIPOROČA, naj se pripravi strategija testiranja otrok. Nikjer v poročilih, nisem zasledila, naj 

se otroci samotestirajo ter da je to obvezni pogoj za šolanje v šolah. 

 

Akcija: 

 Po vsem tem, kar sem prebrala, sem prišla na idejo, da lahko pregledam in ugotovim, kako je 

vplival Covid 19 na umrljivost otrok ter kateri so največji dejavniki, ki povzročajo smrti pri 

otrocih. 

 

Primerjava umrljivosti otrok zaradi Covida 19 in zaradi drugih bolezni, stanja: 

Danes sem malo raziskovala glede vzroki mortalitete pri otrocih. Prišla sem do naslednje 

podatke: 

• Pljučnica in driska sta glavna vzroka za smrt otrok, zlasti v revnih državah. Zaradi teh 

bolezni vsako leto umre več kot dva milijona otrok, kar je 29 odstotkov smrtnih 

primerov med otroki do petega leta starosti. 

• Po poročilu UNICEFa Slovenije,vsako leto umrejo več kot 3 milijonov otrok, mlajših od 

5 let zaradi podhranjenosti 

• Umrljivost zaradi/s Covida 19-12.300 smrtnih primerov, pri mlajših od 20 let v zadnjih 

2 letih. Dosedanji dokazi ne kažejo na kakršno koli povečanje umrljivosti otrok in 

mladostnikov zaradi pandemije COVID-19 v letu 2020, imajo ti podatki omejitve 

(razlike med razvite in nerazvite države) in pri njihovi razlagi je treba biti previden.  

• ,,Posebna simulacija Univerze John Hopkins je pokazala, da bi lahko do konca leta vsak 

dan umrlo dodatnih 6.000 otrok zaradi ohromljenih zdravstvenih sistemov zaradi 

pandemije,, (Slovenija,Unicef 2021) 

Povzetek:  

Kot je razvidno, smrti otrok zaradi Covida 19 po celem svetu je zanemarljivo majhen. Tukaj 

lahko dodamo še to, da se ne more potrditi, a so ti otroci umrli zaradi Covida 19, ali pa da je 

bilo še nekaj v ozadju. Po drugi strani, v Sloveniji, septembra 2021, je odjeknila novica, da je 

umrla mlada punca Katja, zaradi cepiva, s katerim se ne bi se smela cepiti. Hotela je kupiti 

svojo svobodo in da se lahko giba, tako kot je normalno. Vzrok smrti je bil, možganska 

krvavitev, posledica cepiva Johnson. 

Refleksija:  

Na svetu ni nič bolj žalostnega, kot smrt in trpljenje otrok. Posebej, če odrasli imajo rešitev, 

da odpravijo vzrok. 3 milijonov otrok, mlajši od 5 let, nam vsako leto umre zaradi lakote, 

podhranjenosti. V času, ko imamo hrano v izobilju, da nahranimo cel svet. To je porazno, za 

celo človečanstvo. Driska, pljučnica nam odneseta še 2 milijona otrok, letno. Zakaj? Zaradi 

pomanjkanja pitne vode, higieno, nerazvitosti, kadra... Kot se kaže, pandemija bo samo 

poglobila te probleme dodatno...  Predvidevanje, da zaradi pandemije in zaradi ohromljenih 

zdravstvenih sistemov, bo vsak dan do umiralo dodatnih 6000 otrok je katastrofalno. To so 

dodatni 2.190.000 otrok na leto. To je prva kataklizma za ljudstvo celega sveta. 

Akcija:  



Naslednji korak: Pregled ukrepov in odlokov, sprejeti v Sloveniji zadnji 2 leti 

 

22.12.2021 

Kako se Slovenija sooča z epidemijo od začetka do danes? 

Slovenija in Svet se zadnji dve leti soočata z izbruhom Covidom 19. Zakonska osnova za to, 

kako ravnati v primeru izbruha epidemije, je Zakon o nalezljivih boleznih. Z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, z dne 24.5.2021, so se zgodile par 

sprememb, ki so večinoma urejevale potek karantene v primeru Covida 19. V 8. članu ZNB, še 

danes, Covid 19 ni naštet kot nalezljiva bolezen, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni 

ukrepi iz 3. člena tega zakona.  

Danes, bom kronološki naštela ter analizirala ukrepe Vlade, v času od marca 2020, do 

novembra 2021. 

PRVO OBDOBJE 

12. marca 2020, na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila 

okužb s koronavirusom je  Slovenija prvič razglasila epidemijo Covida-19. V tem času so bili 

potrjeni aktivni 96 primerov okužbe s Covidom 19. Epidemija je takrat trajala do 18.5.2020, 

ko jo je Vlada R.S. preklicala na dopisni seji. 

 

Ukrepi: 

• zaprtje varstveno-izobraževalnih ustanov, 

• omejevanje prehoda na meji z Italijo, 

• umirjanje javnega življenja, 

• delo na domu 

Po odpoklicu epidemije, ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 

(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), je bilo odločeno, 

da se bojo ob njihovi strokovni utemeljenosti, še zmeraj uporabljale. 

Otroci prve triade osnovne šole in učenci zaključnih letnikov srednjih šol, so se v šole vrnili  18. 

maja 2020. 25. maja,  so se vrnili še otroci od 4. do 9. razreda osnovne šole ter učenci posebnih 

programov vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom.  

Za preostale razrede je izobraževanje na daljavo potekalo do konca šolskega leta. 1. 

septembra so se otroci vrnili v šolske klopi. 

DRUGO OBDOBJE 

 

15.10. 2021. je ministrica za šolstvo, na podlagi petega protikoronskega zakona, čl. 104, izdala 

sklep o začasnem izobraževanju na daljavo  v času med 19. in 23. 10. 2020 za vse srednje šole, 

glasbene šole ter za  osnovne šole od 6. do 9. razreda. Učenci od 1. do 5. razreda so pouk 

obiskovali v šoli. Vrtci so  delali kot običajno. To se je dogajalo med jesenskih počitnicah. Ta 

odlok naj bi veljal le 14 dni, in v njem je bilo predvideno še obvezno nošenje maske za vse 

učence, vseh starostnih skupin, ko so zunaj svojega mehurčka. (Gov.Si. Novice 2021) 

18. oktobra 2021, Vlada je na dopisni seji na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala 

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države. 



 Z odlokom z dne 23. 10. 2020 je Vlada s 26. 10. 2020  za en teden zaprla vse vzgojno in 

izobraževalne zavode sem vrtce za nujne primere. Ukrepi so bili podaljšani.  

Vlada je na seji 3. 12. 2020 sprejela novi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje 

epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Načrt je bil razdeljen na 5 skupin: (Gov. Si. Novice 

2021) 

• črna skupina ( nad 1350 okužb v zadnjih sedmih dnevih in več kot 1200 hospitaliziranih 

bolnikov s Covid-19), veljajo vsi ukrepi za omejitev Covida-19, od prepovedi prehajanja 

občinskih meja, do omejitve gibanja ponoči in drugi ukrepi 

 

• rdeča skupina, (pod 1350 okužb / manj kot 1200 hospitaliziranih bolnikov s Covid-19), 

ob upoštevanju vseh ukrepov za izvajanje posameznih dejavnosti se  sproščajo muzeji, 

knjižnice, galerije, frizerji, manikira/pedikura 

 

 

• oranžna skupina, (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s Covid-19), se bojo 

odprli vrtci, v šolo pa bojo hodili učenci prve triade osnovne šole, ter šole in zavodi za 

učence s posebnimi potrebami 

 

• rumena skupina, (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s Covid-19 ), bojo v 

šolo odšli tudi preostali učenci osnovnih šol ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol 

 

  

• zelena skupina, (pod 300 okužb), odprava vseh omejitev na polju vzgoje in 

izobraževanja ter sprostitev vseh športnih dejavnosti 

 

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov se je spremljalo na dnevni ravni. 

 

23.12.2021 

TRETJO OBDOBJE 

Ukrepi so se začeli sproščati 26. januarja 2021 

9. februarja 2021, so se vrnili v šolo otroci od 1. triade.  

Februarja 2021,  smo dosegli oranžno fazo, bil je sprejet novi odlok o začasni prepovedi 

zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih (12. 2. 2021). (iusinfo.si 2021) 

Na podlagi tega odloka, so se 15. februarja v šole vrnili vsi učenci osnovne šole, v primeru da 

niso imeli šolskih počitnic. Poleg upoštevanja vseh osnovnih zdravstvenih ukrepov, novina je 

bilo da se pouk ves čas izvaja v matični učilnici oz mehurčku in učenci učilnic ne menjajo. V 

srednje šole so se vračali tudi dijaki zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter tisti, 

ki so vključeni v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Do delnega sproščanja ukrepov 

je prihajalo tudi na področju višjih strokovnih šol in v visokošolskih zavodih. 

Aprila, 2021 je bilo predvideno naj se začne samotestiranje dijakov in učencev višjih razredov. 



Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 14. maja je Nacionalnemu inštitutu za 

javno zdravje odobrila v uporabo teste za samotestiranje proizvajalca Joysbio. 

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar, je potrdil, da bo 

samotestiranje potekalo prostovoljno v domačem okolju.  

,,Logistično je tako lažje, če je otrok pozitiven, ostane doma in ni stresa za starše ali skrbnike, 

da morajo po otroka v šolo. Teste bodo v šolah razdelili dijakom in učencem, ki se bodo 

odločili za prostovoljno samotestiranje, dijakom predvidoma v petek. Začetek 

samotestiranja dijakov na domu je predvidoma v ponedeljek.,, (Vindišar, Franc 2021)  

Samotestiranje je bilo predvideno da bo prostovoljno, ter da se bo izvajalo vsakih sedem dni. 

Vsakemu učencu in dijaku pripada en test na teden oziroma pet testov na mesec. 

Epidemija je takrat trajala do 15.6.2021. 

Povzetek:  

V obdobju od marca 2020, do zaključno junija 2021, Vlada Slovenije je sprejela več sto ukrepov 

in odlok, za zajezitev epidemije. V tem času je 2 krat  bila razglašena epidemija, od 12.3.2020 

do 18.5.2020 in jeseni od  18.10.2020 do 15.6.2021. Zaradi razglasitve iste, Vlada je imela 

dokaj prosti roki za odločanje, ker je bilo izredno stanje. Življenje ljudi je bilo ohromljeno na 

vsa področja, gospodarstvo je bilo v mirovanju, stežka smo prihajali do zdravstvene storitve. 

Otroci pa so se šolali na daljavo. V tem času se je poglobil jaz med premožnimi ter revnimi 

otroki. Ne vsi otroci so imeli doma dostopa do računalnika, interneta, elektrike.. Ne vsak otrok 

je imel varen, ljubeč dom. Če se vrnemo na priporočila Unicefa, oni so ves čas opozarjali, naj 

se šole zadnje zaprejo, ter prvi odprejo. Pri nas je bilo obratno, prvi so se zapirali, zadnji 

odpirali. Če na to še dodamo, da dober del stroke, ki je del Iniciative slovenskih zdravnikov, se 

ni strinjal z ukrepi ,,Vladine,, stroke. Tako kot vsi vemo, na začetku je bilo rečeno da so otroci 

,,varni,, pred Covidom 19, da tudi če zbolijo, bo kot navadni prehlad.  

Sama Iniciativa slovenskih zdravnikov je nenehno, pozivala, da pustimo vse otroke pri miru, 

da ukrepi kot so šolanje na daljavo, distanca, obvezne maske, da v bistvu več škodujejo, kot 

pomagajo. Ta del stroke pravi, da naj čim prej omogočimo otrokom normalno otroštvo, zdravo 

hrano, gibanje, šolanje v šolah, druženje, ker v nasprotnem posledice po celotno telesno in 

duševno zdravje bojo katastrofalni. (Dr.Mihalek, Novak Petra, dr.Matjaž Figel, dr.Biserka Ilin 

2020.) 

Refleksija:  

Čas od pojave epidemije v Sloveniji, pa do spomladi 2021, smo vsi bile priče, na nenehno 

nošenje protikoronskih ukrepov. Nekateri so bili smiselni, večinoma po mojem mnenju, pa ne. 

Prav zaradi tega sem začela vse ukrepe po poletju 2020, sprejemati z rezervo. Nekaj ni štimalo.  

V prvem letu, Vlada je nekajkrat spremenila ukrepe, glede nošenje mask, enkrat so samo 

priporočali, drugič obvezni v zaprtem prostoru, tretjič povsod, tudi na odprto. Bili smo 

zaporniki, brez pravice do svežega zraka. V primeru, če so nas dobili brez maske, smo bili 

,,dolžni,, plačati globo. Priča smo, da te ukrepi, niso umilili epidemije. Število bolnikov je 

naraščalo, posebej lansko zimo. Imeli smo policijski čas. Nismo smeli zapuščati svoje občine 

brez razloga. Potem, tukaj so še ukrepi, od področja vzgoje in izobraževanja. Šole so bili zaprti, 

Vlada v petem protikoronskem zakonu, je pustila moč presojo Ministrici za zaprtje šol, ni jim 



je bilo mar za otrokovo korist, preveč površno je bilo urejeno šolanje na daljavo, odloki, konec 

koncev niso sploh bili uradno objavljeni v Uradnem listu. Jesenske počitnice 2020, je bilo 

predvideno naj se podaljšajo za  en teden, vendar so bili ,,podaljšani,, dodatnih 3 mesecih. 

Otroci niso smeli v šolo, vendar so bili vsak dan skupaj na igrišču. Ustavno sodišče je jeseni 

2021, potrdilo da, so ukrepi Vlade in Ministrice za zaprtje šole, bili delno neustavni. Pozval je, 

naj se vsak ukrep, ki se nanaša na omejitve človekove pravice, temelji na podlagi Zakona, ki 

bo v skladnostjo z Ustavo, ki ni bilo primer z omenjenim zakonom. 

Po drugi strani, jeseni 2021, je Vrhovno sodišče  presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij 

zaradi opustitve nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage. 

Zapisali so da odlokov Vlade ni možno šteti kot predpis. (Masleša, Branko, Primož Gorkič. 

2021.)   

 

Akcija:  

Pregled ukrepov jeseni 2021, Intervju z gospo Petro Zego iz neprofitne organizacije Zveze 

prijateljev mladine Slovenije 

 

ČETRTO OBDOBJE 

 

24.12.2021 

Preden nadaljujem z pregled ukrepov, moram povedati, da sem danes ostvarila intervju z 

g.Petro. Vse informacije, ki sem izvedla in več o tem, bom razložila naslednje dne, ko dobim 

intervjuja, še od preostalih intervjujencev. Za ta namen, doma v poseben dokument si bom 

zapisala vse podatke in občutke ter informacij, kako so potekali intervjuji ter na koncu bom 

naredila komparativno analizo istih. 

14. septembra 2021, Vlada je sprejela novi odlok o obveznem izpolnjevanju PCT pogoja za vse 

občane starejši od 15 let naprej. To je pomenilo, da od 15.9. 2021 naprej, za dostop do 

vsakodnevne storitve, službe, bencinske črpalke, pošte, trgovske centre, bolnišnic, bi morali 

pokazati dokazilo da izpolnjujemo PCT pogoj. Zakonska podlaga za uveljavitev istega je spet 

izostala. S tem odloku se je direktno posegalo po temeljne pravice in svoboščine navadnega 

človeka, bile so prekršene še pravice do zaščite osebnih podatkov ter uvid v zdravstvenem 

stanju posameznika (Na vhodu povsod so preverjali, nepooblaščeni osebe, varnostnici 

potrdila ter osebne podatke).Naslednji čas je bil čas protestov, nemirov ter stopnjevanje 

policijske brutalnosti nad protestnikov. 

V istem odloku, v 8 čl. je pisalo da: ,,Učenci osnovne šole in dijaki prostovoljno izvajajo 

testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega 

programa, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju,,. 

V tem času, ko je bil sprejet, ta odlok, šolanje se je odvijalo normalno, niso bili opazeni številni 

primeri izbruha Covida 19 med otroke ter karantene in izvajanje šole na daljavo (Model B) 

(Vlada RS. 2021) 

Zanimivo je da v tem času, ko je Vlada izpeljevala nove rigorozne ukrepe, Ustavno sodišče je 

odločilo z Odločbo št. U-I-445/20, U-I-473/20 z dne 16. 9. 2021, da odlok Ministrice za 



zapiranje šol, ki je bil utemeljen na petem protikoronskemu zakonu, da je bil delno 

protiustaven. Odločitev o sprejetju takšnega ukrepa namreč zakonodajalec v  čl. 104  od istega 

zakona, v celoti prepušča ministru, s tem pa mu prepušča normativno odreditev ukrepa, s 

katerim se izvirno posega v človekovo pravico otrok do izobraževanja.  

Ustavni sodniki so takrat odločili in so opozorili, da sklepa vlade, s katerima je vlada podaljšala 

ukrep zaprtja vseh šol, tudi šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami, nista nikoli začela 

veljati, ker nista bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.  Nikoli ni bil objavljen 

tudi sklep ministrice za izobraževanje Simone Kustec. Pravne podlage za zaprtje šol tako ni.  

,,Zadeva je za pravnike osupljivo banalna, za pravno nepoučene ljudi pa zna biti težje 

razumljiva, je na facebooku zapisal univerzitetni učitelj in ustavnik Andraž Teršek. Vsi sklepi o 

prekinitvi pouka, ustavitvi procesov vzgoje in izobraževanja otrok, skrbstvu otrok s posebnimi 

potrebami, vsi v odločbi ustavnega sodišča omenjeni sklepi veljajo za pravno neobstoječe, kot 

da jih ne bi bilo, je zapisal,, (Teršek,Andraž 2021. ) 

 

Po drugi strani, jeseni 2021, je Vrhovno sodišče  presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij 

zaradi nenošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage. Zapisali 

so da odlokov Vlade ni možno šteti kot predpis.  

 

26.12.2021 

PETTO OBDOBJE 

In ko sta se oglasila Ustavno ter Vrhovno sodišče, in ko smo mislili, vsaj jaz, da Vlada bo malo 

premislila glede nelogičnih ter nezakonskih ukrepov, 6.Novembra je sprejela novi odlok.  

V 3.članu, alineja 3, stav 1, je znižana starostna meja za izpolnjevanje PCT pogoja, od 15 na 12 

let. 

V 8. članu Odloka pa piše: ,, Učenci osnovne šole in dijaki izvajajo testiranje s testi HAG za 

samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se 

samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu,, (Vlada RS. 2021) 

Odločeno je bilo, da vsi otroci od 1.razreda naprej, morajo obvezno izpolnjevati PCT pogoj, če 

se hočejo šolati v šolah. Ukrep naj bi začel veljati od 15.11.2021 naprej, vendar zaradi 

odsotnosti Ministrice Simone Kustec ter zaradi nedorečenosti glede samega izpolnjevanja PCT 

pogoja in kako bo potekalo šolanje za otroke, ki ne bojo izpolnjevali PCT pogoja, potem učitelji 

in ravnatelji, niso bili seznanjeni, kdo bo izvajal testiranje, ali oni, ali medicinsko osebje ali pa 

otroci sami, se je ukrep začel izvajat 17.11.2021. 

Se pravi, na podlagi tega odloka, otrokom mlajšim od 12 let ni bilo treba izpolnjevati PCT 

pogoja za recimo knjižnico, za trgovske centre, za igralnice oz. za nikjer, sem za v šolo in za 

športne dejavnosti. Še en absurd. 

V ponedeljek, 15.11. otroci so prinesli soglasja, ki so ga morali starši podpisati. 

Soglasja med različnimi osnovnimi šolami so se med seboj razlikovale. 

Spodaj sem naložila Wordov Dokument, kjer se nahajata, soglasje, ki smo ga dobili na OŠ 

Dravlje in soglasje, ki so ga dobili starši od OŠ Šmarno pod Šmarno Goro. 



soglasje.docx

 
 

Soglasja se razlikujeta v tem da, pri OŠ Dravlje, sploh ni vidno logo šole, podatki šole, ter samo 

piše, da otroci, da bi izpolnjevali PCT pogoja se morajo 3 krat testirati s hitrimi testi v šoli. Na 

obe soglasji je vidno, da nima nobenih podatkov kako bo potekalo šolanje na daljavo. Po drugi 

strani na soglasja OŠ Šmarno, pa je ponujena možnost otrokom, da se testirajo tudi drugam 

(pooblaščena testna točka) ter da prinesejo potrdilo o istem. Obema soglasjema manjka žig 

in podpis pooblaščene osebe, ter čas od kdaj do kdaj bi se domnevno izvajal ta ukrep. 

Kako se bo izvajalo šolanje na daljavo, starši OŠ Dravlje, smo bili seznanjeni potem. V mailu, 

ravnateljica nas je obvestila, da učenci bojo dobivali gradiva v kanalih preko TEAMSa, ter da 

video povezave, kot je bilo v prejšnjem obdobju šolanja ne bo. Potem nas je obvestila, da 

otroci, ki se bojo šolali na daljavo, NE BOJO OCENJENI.  

,,Ocenjevanje znanja učencev, ki se ne izobražujejo v šoli, se ne izvaja,, Lucija Željko 

ravnateljica OŠ Dravllje 

Čeprav je veliko staršev, ki niso dali soglasja, da se otroci samotestirajo, so pa dali predlog, da 

se morda odpre kakšen šotor za testiranje pred šolo, ali pa da starši testirajo otroke pred 

varnostnika šole, ali vsaj prvi teden, da jim dovolijo, da so prisotni pri samo testiranju otrok, 

posebej za te iz 1. in 2 .razred. Čeprav je sama Ministrica ,,dovolila,, to možnost. Ravnateljica 

sploh ni imela posluha za razočarane starše. Ostala je gluha na te predloge. Potem je sledil še 

nov predlog do ravnateljice, da dovoli učencem, da istočasno sodelujejo pri nastavi prek 

TEAMSA, ko njihovi učitelji, držijo predavanja v šoli. Tudi na to je ostala nema.  

Povzetek: 

 Kaj je bilo narobe? Narobe je bilo, da veliko staršev je bilo stisnjeno v kot da podpišejo nekaj, 

ki drugače ne bi. Narobe je bilo da za soglasja ni stala nobena pooblaščena institucija, ker ni 

bilo določeno kako se bo izvajalo šolanje na daljavo, ker ni bilo posluha za konstruktivnih 

predlogov, ker smo bili ucenjeni, ker nam na začetku ni bila ponujena možnost, da otroke 

testiramo  drugam, ker ni bilo odgovora, kdo bo odgovoren če se otrok (posebej tisti iz 1.in 2. 

razreda poškodujejo), ker na sami testi piše, da niso primerni za samotestiranje osebam 

mlajših od 14 let. Vse je bilo narobe. Namesto, razvito strategijo za testiranje otrok, kot je 

predlagala in sama UNICEF, smo imeli vsiljeni ukrep. Potem, ravnatelji so imeli proste roke, 

da se sami odločijo kako bo potekalo šolanje na daljavo. Če se vrnemo na odločbo Ustavnega 

sodišča, ko je potrdilo da, so ukrepi Vlade in Ministrice za zaprtje šole, bili delno neustavni ter 

je pozvalo naj se vsak ukrep, ki se nanaša na omejitve človekove pravice, temelji na podlagi 

Zakona ter Ustavo. Petti protikoronski interventni zakon, so presodili, da je v določenih članih 

neustaven, ter da točno izvajanje šolanje na daljavo je bilo izstavljeno in da Ministrici se ne bi 

smelo dati odvezanih rok na to področje, pridemo še do večjega absurda. Zdaj o tem so 

odločali ravnatelji. S tem se direktno posega do ustavne pravice vsakega otroka do 

izobraževanja. Zdrav otrok, ni smel v šoli. Sama Konvencija o otrokovih pravic nalaga da pri 



vsakem odloku in aktu, ki jih sprejemajo oblasti, mora na prvem mestu biti otrokova korist in 

blaginja. To je spet izostalo. 

S tem ukrepom, obvezni pcr, se na nonšalanten način krši še čl. 18 Ustave RS. Seveda, zaradi 

tega so starši mogli podpisat soglasja, vendar večinoma ne dobrovoljno tem več, ki so bili 

prisiljeni na to. 

Refleksija: 

Kaj lahko gre narobe? Narobe je tudi to, da otroku, ki se bo pokazalo da je pozitiven, 

nedvomno bo podložen stigmatizaciji, s tem pa bo izpostavljen ter osramočen, to lahko hudo 

vpliva na samopodobo učenca. Potem, to pomeni da, zaradi tega bo cel razred šel v 10 dnevno 

karanteno. Če primerjamo z odraslim v službi, sodelavci ne grejo v karanteno, če je kdo 

pozitiven dokler se ne pokaže se komu da je pozitiven. Na ta način, če se bo to začelo pogosto 

dogajati, avtomatsko pomeni spet šolanje na daljavi,zmanjšana socializacija in zapiranje 

zdravih otrok. 

Najbolj tragikomično je to, da otroci, ki se testirajo v šoli, tudi po negativnem testu morajo 

obvezno imeti še masko v razredu. Interesne dejavnosti za otroke, ki jih izvaja zunanji izvajalec 

na šolo, so odpovedane. To pomeni, da čeprav so otroci testirani, negativni in imajo maske po 

celih dnevih, jim je onemogočeno trenirat ritmične gimnastike, karate, judo, košarka, igrati na 

kitaro, igrati šah ipd. Še en udar namenjen proti otrokovemu fizično in psihično zdravje. 

Tukaj se da jasno videti, da ukrepi niso logični, niso zakonski ter da ni bilo cilj zaščititi otroke. 

Otroku, če ni vpisan v privatni šoli za kakšnega športa, je omejen pristop do treniranja 

najljubšega športa. Ne vsak starš, ima dovolj denarja za privatno treniranje. V 21. stoletju smo 

priča da je otrokom prepovedan vstop v šoli, če ne izpolnjujejo xy pogojev. Otrokom je omejen 

tudi pristop do športa, ki je bistveni del za telesni ter duševni razvoj.  

Zdaj, ko vse to pišem, sem se spomnila da novembra sem zasledila novico o odpovedi 

strokovnjakinje Dr. Metke Pargi, ki je opozarjala na nezanesljivost testov. Namreč, doktorica 

znanosti s področja javnozdravstvene mikrobiologije Metka Paragije je tri desetletja vodila 

referenčni laboratorij za gripo in SARS, ki deluje pod okriljem NLZOH. Aprila je dobila odpoved 

po 30 let dela v tem inštitutu, zato ker je nasprotovala in skozi svojih analizah je tudi dokazala, 

da Majbert Pharm testi so neustrezni za množično testiranje, ker ne dosegajo specifikacij, ki 

jih je navedel proizvajalec, niti specifikacij, ki jih priporoča nacionalna skupina za hitre teste, 

niti ECDC ter da zaradi tega jih NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) sploh 

ne bi smel spustiti v analizo. (Dr. Paragi, Metka. 2021a) 

Ves čas epidemije se dogaja, da vlada in servilna stroka vzpostavljata vzporedne poti 

vodenja epidemije. S stališča strokovnjakov ima epidemija utečene poti, pri nas pa sta 

področji epidemiologije in mikrobiologije – torej prava, kompetentna stroka, pooblaščena 

od Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni in Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje – odrinjeni. Lahko trdim, da namerno.  (Dr. Paragi, Metka. 2021b.) 

To pomeni, da tako otroci kot odrasli se testiramo z nekaj, ki ne dosega potrebnih specifikacij, 

ki morda niso varne, vse v imenu ,,zdravja,, ki nam ga politiki hočejo ,,zaščititi,. 

Akcija:  

Pregled ukrepov o zaprtju šol in izobraževalnih institucij v Evropi ter uvedbo PCT pogoja 



 

Pregled ukrepov o zaprtju šol in izobraževalnih institucij v Evropi (v času od marca 2020 do 

januarja 2021 ter uvedbo PCT pogoja (podatke sem pobirala od konca decembra 2021, do 

15.1.2022, kjer povsod so se začeli ukrepi spreminjati, poostrovati, ter ljudstvo se je začelo 

upirati) 

Italija 

V Evropi, prvi ter najtežji izbruh Covida 19, je bil v Italiji. Tako je Italija postala prva evropska 

država, ki je proglasila izredno stanje na področje cele državi v trajanju od 6 mesecev.  

V Italiji so tako  šole in univerze bile zapreti že 4. marca, 9. marca pa je bil virus potrjen že v 

vseh 20 deželah. Zavedali so se da vsi šole niso bile enako pripravljene na hiter prehod na 

učenje na daljavo, ter zato ni bilo aktivirano hkrati in enakovredno po vsej državi. (Križaj, 

Marjana, mag. Mojca Pristavec Đogić, mag. Andrej Eror 2021)  

Tako v času od marca 2020 do januarja 2021, so popolnoma ali delno bile zaprte šole 26 

tednov. 

Ukrepi: Od septembra 2020, ko so se šole odprli prvič po 6 mesecev, novina je bilo, da se je 

priporočalo testiranje učiteljev, ki je bilo dobrovoljno in brezplačno. Maske so bile obvezne za 

učitelje ter za učence. Bilo je omogočeno izvajanje pouka na prostem, v parkih, gledališčih in 

muzejih (za to so šole prejele dodatna sredstva za najemanja prostorov). 

Od 1. februarja 2021 naprej, udeležba pri pouku je pogojena z negativnim testom na korono 

enkrat na teden. Izjema so bili vrtčevski otroci ter učenci od 1. do 4. razreda osnovne šole (za 

njih je zadostovalo 1x na teden negativni test od enega od staršev). 

Z zakonsko uredbo ter objavo v Uradnem listu (»Gazzetta Ufficiale«) dne 23. julija 2021, od 6. 

avgusta 2021. je bilo predvideno obvezno izpolnjevanje PCT pogoja za vse. Vendar 

strokovnjaki, pravijo, da to ni pravna podlaga za pogojevanje dostopa na delovno mesto z 

posedovanjem zelene izkaznice in/ali izdelavo negativnega brisa, niti za obvezno cepljenje 

zaposlenih, ter da v bližnji prihodnosti bo predmet nadaljnje zakonodajne ureditve.(Leglobal. 

2021. Italy)  

Avstrija 

Avstrija je zaprla vse šole in izobraževalne institucije 18. marca. 4. maja so se v šole vrnili dijaki, 

ki so opravljali maturo/zaključni izpit. Dva tedna kasneje so se vrnili vsi šoloobveni otroci, 

preostali pa so z poukom začeli 3. junija. Jeseni so spet imeli zaprtje šol, ki je trajalo od 

19.11.2020 do 15.2. 2021. 

Ukrepi: šole ne smejo biti polne, držati je treba socialno distanco, v šolah je veljalo delno 

nošenje mask: ne med poukom, obvezno med odmori. Za učitelje ni bilo obvezno nošenje 

mask. Po 15. februarja,  maske so postali obvezne za vse, otroci so se mogli 2x samotestirati, 

staršem je bilo dovoljeno, če so želeli da test opravijo skupaj z otrokom v šoli na začetku 

šolskega dne. V ta namen nastavite ustrezno "testno postajo",  v srednjih šolah so imeli 

izmenjevalni pouk.  ,,Pri nas takega upora, kot ga poznamo iz Slovenije, ni. Domnevam, da pri 

nas malo bolj zaupajo politikom in medicini,, (Katz, Danilo. Ravnatelj Ljudske šole Šmihel pri 

Pliberku. 2021) 



Avstrijska vlada je že na začetku oktobra pripravila predlog odloka, v skladu s katerim bi se 

obveznost izpolnjevanja pogoja PCT uvedla za vse zaposlene, ki so pri svojem delu v stiku s 

strankami. Taki zaposleni bi morali imeti na delovnem mestu s sabo vedno potrdilo o 

cepljenju, testiranju ali prebolevnosti. 

Obvezno izpolnjevanje PCT pogoja za vse v državi, se je moglo začeti izvajati že 15. oktobra. 

,,trenutna zakonodaja namreč ne omogoča, da se takšen ukrep sprejme ,,na splošno,, na ravni 

celotne države, temveč samo za primere, ko obstaja ,,znatno tveganje za okužbo,, (Odvetnik 

Brokes, Philipp. 2021. ) 

Oktobra je v Avstriji odstopil kancler Sebastian Kurz zaradi obtožb o korupciji. Že novembra 

po njegovem odstopu so se začeli stopnjevati ukrepi. Novi avstrijski kancler Alexander 

Schallenberg in predsedniki vlad zveznih dežel, so se odločili da od 15.11.2021 za necepljene 

proti covidu-19 uvajajo zaprtje države. Ta ukrep je bil predviden da traja 10 dni, konec 

decembra je še trajal. Počasi kako prihajamo do sredine januarja, še zmeraj velja lockdown za 

necepljene. 

Necepljeni bodo lahko svoj dom zapustili le za najbolj nujne opravke in obisk pri zdravniku. 

Avstrija je tudi prva evropska država, ki bo sprejela Zakon o obveznem cepljenju proti koroni. 

Nemčija 

V Nemčiji so se v vseh deželah šole zaprli 16. marca 2020. Postopna vrnitev v srednjih šolah 

je potekala od konca aprila do sredine maja (maturanti). Osnovne šole so bile odprte junija. 

Jeseni, 2020 je v Nemčiji bilo delno zaprto javno življenje. Šole in vrtci v ta čas so nemoteno 

delovali do 14. 12. 2020. Postopno odpiranje se je začelo po 22. 2. 2021 in je po deželah 

potekalo različno hitro.  

Ukrepi: učitelji so dobili službeni prenosnik,vsi učenci so dobili ugodnejši dostop do 

interneta,vzpostavljen  Center za digitalno izobraževanje, 500 milijonov EUR za obstoječe 

prezračevalne naprave, hibridno šolanje (posebej za dijake). Vse skupaj, šole v Nemčiji so bili 

zaprte 19 tednov. Testiranje učencev v Nemčiji poteka od dva- do trikrat tedensko, odvisno 

od ureditve v posamezni zvezni deželi. 

18. novembra 2021, je nemška zvezna vlada sprejela nov zakon o nalezljivih boleznih. V okviru 

zakona je predvideno izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) tudi na 

delovnem mestu. V najhuje prizadetih območjih se lahko odločijo za pogoj PC, torej preboleli 

ali cepljeni. Zakon je začel veljati 25. novembra (Slovensko-nemška gospodarska zbornica. 

2021.)  

Švedska 

Švedska je bila edina evropska država ki je imela čisto drugačno politiko za zajezitev epidemijo. 

Šole za otroke, stare od 7 do 15 let, so ostale ves čas epidemije odprte. Prav tako vrtci. Višje 

srednje šole so se šolali na daljavo od druge polovice decembra do 1. aprila sprejet Marca 

2020 so sprejeli zakon, ki odgovornim omogoča, da v primeru poslabšanja razmer začasno 

zaprejo vrtce, šole in druge izobraževalne dejavnosti oz. preidejo na šolanje na daljavo. S tem 

so omogočili mehanizem, da lahko pod določenimi pogoji začasno zaprejo vrtec ali šolo 

(primer če zbolijo večinoma učiteljev). Švedska je imela le 6 tednov zaprtja šol. 



Ukrepi: Švedska je posebno pozornost namenila zvišanju  računalniške pismenost, pristop do 

učencev s težavam- nudenje pomoči učencem s težavami v prostorih šol in s tem so dosegli 

nepričakovan pozitiven učinek trenutnih razmer - manj motivirani dijaki, nekateri z dolgo 

zgodovino absentizma, so lažje sodelovali med poukom. 

Na Švedskem so spodbujali socialno distanco,ne pa tudi nošenje mask. Občina Halmstad je 

februarja 2021 učiteljem celo prepovedala nositi maske ker so trdili, da za učinkovitost 

nošenja mask ni znanstvenih dokazov in pri tem so se poklicali na švedsko Agencijo za javno 

zdravje, ki je med drugim objavila pomislek o velikem tveganju pri nepravilni uporabi mask.Na 

splošno na Švedskem, se ne nosijo maske, sem pri uporabi javnega prevoza. 

Nikjer ni nobenega preverjanja pogojev PCT. Švedi zaupajo v stroko in se držijo priporočil. ,, S 

popolno ustavitvijo gospodarskega in družbenega življenja ne premagamo virusa, ampak zgolj 

odložimo njegovo širjenje. Po njegovem strogi ukrepi lahko povzročijo tudi več škode kot 

korist. (Tegnell, Anders. 2021) 

Francija 

V Franciji so šole bili zaprte 10 tednov. To kar mi je bilo zanimivo je da, francoski ustavni svet 

je  odobril zakon za obvezni PCT pogoj v javnem življenju. Predlog zakona je v Franciji sprožil 

množične proteste. Vendar opazno je da učitelji ter starši niso preveč zadovoljni s pogosto 

spreminjajoči ter nedorečenih ukrepov in zaradi tega očitajo predsedniku Makronu. (RTV Slo. 

2021) 

 

Kako je bilo po svetu? 

,,Na vrhuncu krize se več kot 1,6 milijarde otrok v  in mladostnikov v 188 držav se ni šolalo 

zaradi zaprtja držav. Šole so bile v prvem letu krize po vsem svetu zaprte za skoraj 80 % učnega 

procesa na podlagi osebnega stika,, UNICEF.2021. >> COVID-19 je za otroke največja globalna 

kriza v 75-letni zgodovini UNICEF-a >> https://www.unicef.si/novice/14403/covid-19-je-za-

otroke-najvecja-globalna-kriza-v-75-letni-zgodovini-unicef-a  Dostopno 26.decembra 2021 

 

Slika je prevzeta z interneta. https://www.dihalnica.si/post/alarm-resimo-otroke  

https://www.unicef.si/novice/14403/covid-19-je-za-otroke-najvecja-globalna-kriza-v-75-letni-zgodovini-unicef-a%20Dostopno%2023
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Tabela 1. Prikaz število tednov delnega ali popolnega zaprtja šol v nekaterih državah v 

Evropi v času od marca 

2020 do januarja 2021 
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RS: Raziskovalno-dokumentacijski sektor. URL:https://fotogalerija.dz-

rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2021/Solanje_v_casu_COVID-19.pdf 

Povzetek:  

Različne države so se različno spopadali z epidemijo in so imeli različen čas trajanja zaprtje šol. 

Je pa razvidno, da od trenutka začetka epidemije, so upoštevali tudi otrokove potrebe ter so 

prisposobili v okviru svoje mogočnosti tudi pristopa do šolanja na daljavo. Vlagali so v digitalni 

opremi ter v dvigu računalniški pismenosti. Ukrepi so bili sprejeti postopoma in v skladu z 

njihovo zakonodajo. Italija na primer, čeprav je imela šole zaprte najdaljše, je omogočila 

otrokom pouk tudi izven šole. Nemčija je vložila veliko vsoto denarja za prezračevanje, ter je 

omogočila hibridno izobraževanje za dijake v določenih deželah. To pa kar je vidno, da od 

pomladi 2021, ko se je uvedlo samotestiranje otrok, isto ni bilo vsiljeno, kot v Sloveniji in je 
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bilo omogočeno sodelovanje staršem z otrokom pri samotestiranju (Avstrija, Nemčija). V 

Italiji, čeprav so uvedli samotestiranje otrok, so dovolili izjemo za otroke od 1. do 4. razreda. 

Če pa vse pogledamo z vzornega kota Švedske, čeprav je imela najbolj sproščeno politiko pri 

zajezitvi Covida 19, so najlažje odnesli od iste. Šole so skoraj ves čas bili odprte, maske niso 

bili priporočeni, celo prepovedani, ker niso našli zdravstveno podlago za uporabe iste, ter PCT 

pogoj skoraj nikjer se ni uporabljal. Posebno pozornost v času epidemije je Švedska namenila 

manj motiviranih otrok in mladostnikov s težavami in so dosegli nepričakovani pozitivni učinki 

na tem polju. 

Refleksija: 

 Kot je razvidno, šole in ostale vzgojne ustanove tudi v Evropi, so najhujše odnesli  v prvem in 

drugem valu epidemije. Različne države so imeli različne čase zaprtja šol. Ukrepi so bili 

podobni in različni od države do države. Se da opaziti, da vse te ukrepe, ki so bili sprejeti v te 

države so bili v skladu z zakonodajo, če pa niso obstajali taki zakoni, so jih sprejeli potem in so 

prilagodili na te razmere. Zaupanje v institucije v Nemčiji in Avstriji je visoko, vendar po 

zadnjih ukrepov v Avstriji, z zaprtjem necepljenim, tudi tam so se začeli upirati. V Sloveniji, 

ukrepi, ki so bili sprejeti, ko da so bili prepisani od drugje. Kot da nismo imeli strokovne analize 

in strategije ukrepov. Ljudje so šli spat in so bili veljavni eni ukrepi, že naslednji dan drugi 

ukrepi, do konca tedna povsem tretji ukrepi. Ves čas se pozivajo na Zakonu o nalezljivih 

boleznih, a v času od 2 leti, ga niso spremenili/dopolnili, da bi ukrepi bili zakonski. Zato pa so 

sprejeli več kot 2000 odlok ter več interventnih zakonov. To pokazuje, da Vlada in njena 

politika, nimajo podpore niti v Državnem zboru. Vidno je, da v ostalih naštetih državah, ukrepe 

so sprejemale odvisno od zahtevnost situacije, tako da, ne redko za določene regije, kjer so 

bili pozitivni pogoji, so veljali drugi predpisi, a v regijah, kje so bili poslabšani, bolj strogi ukrepi. 

To kar ni bilo zakonsko, so ga spremenili, kot je na primer Zakon o nalezljivih bolezni v Nemčiji, 

ali zavedanje v Avstriji, da širša uporaba PCT pogoja nima zakonske podlage in da je treba na 

to delati. Seveda, drži še to, da od novembra naprej, so se uveljavili še bolj strogi ukrepi in to 

v času, ko v Evropi, procent precepljenosti iznaša nad 66 %. Če se vrnemo na začetka 2021 se 

lahko spomnimo, da so svetski politiki pozivali k nošenjem mask, distanco ter množično 

cepljenje. Prehod mejah, posebej v drugi polovini, je možen le pri strogem izpolnjevanju PCT 

pogoja. Zdaj pa na koncu 2021, vidimo da maske niso nas zaščitile, cepiva niso nas zaščitile, 

cepljeni zbolevajo in prenašajo virus isto kot necepljeni. Čemu potem vse te ukrepe? 

Po raziskovanju, kako razmišljajo politiki v Nemčiji in ali so vsi na istem mnenju glede ukrepov, 

sem prišla do posnetka govora Christine Anderson, nemške poslanke v Evropskem parlamentu 

in članice Identity and Democracy. V tem govoru, pripoveduje zakaj cepljenje ne sme biti 

vsiljeno, da je aprila glasovala protih zelenih digitalnih potrdil ker to isto spodkopava vse za 

kar se zavzemajo Evropejci in s tem se kršijo zajamčene temeljne pravice človeku. 

,,Ne jemljite obljube Vlasti kot samoumevni. Vedno znova preučite vse, kar ena vlada počne 

ali ne. Vedno raziščite skrite motive in vedno postavite vprašanje, cui bono-komu to koristi?,, 

(Anderson, Christine 2021.) 

Akcija:  



Tako kot sem omenila prej, 24.12.2021 sem imeli prvi intervju z g. Petro Zego, z psihologinjo 

Vesno Cikron Knafelc sem zmenjena za 28.12. 2021 ob 18.00h. V obdobju od 8.1.2022 do 

20.1.2022, bom opravila še intervju z učiteljico, pediatrinjo in če mi uspe najti za sodelovanje, 

tudi z odvetnikom. Sledi komparativna analiza intervjujev 

 

21.1.2022 

Minili so skoraj 3 tednov od mojega zadnjega pisanja. V tem času se je dogajalo marsikaj. 

Budno sem sledila in si zapisovala spremembe. Ena od največjih novin je bilo to da so razredi  

po novem letu, v se večjem številom ostali v karanteni. Absurd je bil ta da se moralo čakat na 

izvide PCR testa za posameznega otroka, da bi se uveljavila karantena. To je lahko trajalo po 

več dneh zaradi preobremenjenosti z delom laboratorij, in koncu so razredi namesto 10 dni 

ostajali le po 2, 3 dni v karanteni ter imeli pouk na daljavo. Potem se dogajalo, da takoj ko se 

vrnejo k poukom v šoli, spet drugem otroku se pokaže, da je pozitiven in spet vsi otroci so 

ostajali doma in se šolali na par dni na daljavo. Učitelji so bili preobremenjeni, ker so mogli 

ves čas ,,skakati,, od učilnice kjer so se šolali otroci v šolo, do učilnice kjer so izvajali pouka na 

daljavo. Zaradi vseh teh težav, 17. novembra so sprejeli novi ukrepi, s katerimi se je karantena 

zmanjšala na od 10 dni na 7 dni, razredi pa bi ostali v karanteni če se pokaže, da so več kot 

30% učencev razreda okuženih. (Novice. Svet24. 2022.) 

V glavnem, v preteklih tednih mi je uspelo neformalno intervjuirati pediatrinjo ter učiteljico. 

S pediatrinjo sem imela neformalen pogovor 10.1.2022, z učiteljico 20.1.2022. Čeprav v 

decembru, ko sem z njima kontaktirala, so brez težav  pristali na intervju, potem sta si 

premislila in sta pristala sam na neformalen pogovor o stanju otrok ter sta obe hoteli ostati 

anonimna. To mi je bilo malo čudno, vendar razlog učiteljice je bil, da ima samo še leto pa pol 

do upokojitve in da se noče izpostavljati, pediatrinja pa se je po porodniški vrnila nazaj v 

službo, vmes je zamenjala zdravstveni dom, ter mi je odkrila, da so zdravniki pod hudem 

pritiskom, in da vsi, ki se ne strinjajo z vladajočo politiko, jim pretijo z opomini, sankcije ipd. 

Uhh, težko je bilo tole slišati. Kaj se dogaja v Sloveniji, kdaj smo dovolili priti do cenzure misli, 

stališča? A ni Slovenija demokratična država, ali pa morda se neopazno spreminja v diktaturi 

? Potem sem se spomnila, da veliko zdravnikov  so zapustili svoje delovno mesto v zadnjem 

času. Dovolj je, samo da pogledamo na spletni strani kakšnega zdravstvenega doma in nam 

bo jasno vse. Kako se lahko to dogaja prav v tem času, ko so nujno potrebni še veliko več 

zdravnikov? Potem sem to povezala s stvarmi, ki mi jih je zaupala pediatrinja in morda tukaj 

je odgovor. Sama je tudi imela opomin direktorja zdravstvenega doma, kjer je prej delala, 

zaradi tega, ki je sprejemala otrok, ne da bi vsi imeli PCR narejeno. Po njenem mnenju, PCR je 

,,opravičen,, le v primeru če otrok kaže simptomov Covida 19. V drugih primerih pa ne, kjer je 

spet to ena invazivna metoda, ki lahko pri pogostih izvajanjih pusti posledice, posebej pri 

otrocih mlajših od 5 let. 

KOMPARATIVNA ANALIZA INTERVJUJEV 

V preteklem času sem opravila 2 formalna intervjuja. Imela sem pripravljeno vprašanja za 

intervju vnaprej, vprašanja so bila podeljena na 2 dela: 1.del se je nanašal na zaprtje šol v 

obdobju od marca 2020 do januarja 2021; 2. del se je nanašal na zadnjih ukrepov za obvezno 



izpolnjevanja PCT pogoja pri otrocih od Novembra 2021. Intervju je bil strukturiran. Glede 

pogovora s pediatrinjo in učiteljico, nisem imela pripravljena vprašanja, razgovor je potekel 

spontano. 

Intervjujenci: 

1. Strokovna sodelavka, Petra Zega iz neprofitne, nevladne, prostovoljne, človekoljubne 

organizacije Zveza prijateljev mladine Slovenije. ZPMS deluje od leta 1953, temeljni cilj 

organizacije je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in 

uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. ZPMS je hkrati v 

slovenskem in mednarodnem prostoru najbolj prepoznavna, najkakovostnejša in 

zaupanja vredna organizacija za otroke, mladostnike in družine, ki deluje na celotnem 

območju Slovenije. Intervju je trajal 1h 13 m, vzdušje je bilo vljudno in prijetno. Gospa 

Petra mi je na zelo produktiven način pokazala, kako oni kot organizacija vidijo, se 

soočajo ter ukrepajo da bi omilili posledice epidemije.                         (Zega, Petra. 2021. 

Monika Petrovska. Ljubljana, 24.12.2021) 

 

2. Psihologinja ter priznan družinski psihoterapevt, Vesna Cikron Knafelc. Intervju je 

trajal 1h 5m. Presenetila me je njena iskrenost, upor in da trdno stoji za vsako svoje 

stališče. (Knafelc Cikron, Vesna.2021. Monika Petrovska.Ljubljana, 28.12.2021) 

 

3. Pediatrinja X.X. trenutno zaposlena v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Razgovor je 

trajal cca 20 min. Dobila sem vpogled še na vprašanje ,,koliko je covid 19 nevaren 

otrokom,, (X.X.2022.Monika Petrovska. Ljubljana, 10.1.2022) 

 

4. Učiteljica X.X. zaposlena pri OŠ Dravlje, z 38 letnimi izkušnjami na področju 

izobraževanja. Razgovor je trajal cca 30 min. Na podlagi svojih dolgoletnih izkušnjih je 

dala svoje strokovno mnenje glede epidemije, šolanje ter otrok. (X.X.. 2022.Monika 

Petrovska. Lubljana, 20.1.2022) 

 

 

INTERVJU 

PRVI DEL VPRAŠANJA   

M.P : 1. A smo bili dovolj pozorni na otroke v času epidemije, ki bodo morda posledice nosili še 

dolgo? 

P.Z: ,,Že pred covidom smo opozarjali, da so otroci in mladostnici premalo upoštevani ter da 

so kot družbena skupina prezrti. O njih se je zelo malo govorilo, kjer je pozornost bila 

namenjena drugim skupinam prebivalstvom. Mislim da otrokom in mladostnikom posvečamo 

premalo pozornosti in da jih družba kot taka jih zelo mal vključuje v zadevah, ki se jih tiče. 

Participacija otrok za zadeve, ki se jih tiče, je nekaj na kaj ves čas opozarjamo. Naša Ustava 

predvideva posebno skrb otrokom. Izredno pomembna je tudi Konvencija o otrokovih 

pravicah. Pri dejanjih odraslih, ki se tičejo otrok,  ta dva dokumenta, morajo biti vodilo pri 

odločanju,, 



V.C.K:,,Absolutno ne. Že pred epidemije, smo namenjali premalo časa otrokom, kar je tudi po 

eni strani razumljivo glede življenjskega tema staršev pa tudi samih otrok, zdaj pa v času 

Covida se je to samo poglobilo'' 

M.P: - 2. Po prvem zaprtju šol, spomladi 2020, je sledilo in drugo zaprtje šol, jeseni 2020. Takrat 

je bila razglašena epidemija. Moje vprašanje, a imate podatke, kakšne vse posledice je pustilo 

zapiranje šol in učenje na daljavo otrokom? A je ta odlok bil smiseln? 

P.Z: ,,Šolanje na daljavo je posebej prizadelo in pripomoglo k nazadovanju otrok, ki prihajajo 

iz revnih družin. Ne vsak otrok je imel potrebnih digitalnih pripomočkov, interneta, da bi sledil 

poukom. Zato mi kot organizacija, smo organizirali humanitarno akcijo za zbiranje 

računalnikov in prenosnikov,zbrali smo 450 računalnikov in smo jih razdelili na socialno 

najšibkejši otrokom. Hkrati pa smo omogočili se brezplačni dostop do interneta v času od 1 

leto. Socialnim ogroženim otrokom omogočamo brezplačno letovanjem na morju, peljemo jih 

v hribi in na ta način poskušamo omiliti posledice. Izpad običajnih zdravstvenih storitev, 

neprimerno prehranjevanje (določeni otroci so imeli le v šolah primerni obrok), odvzem 

otrokom varnega mesta kot je šola, neenakost in neramnopravnost otrok so samo del posledic, 

nazadovanje otrok s posebnimi potrebami, so samo del posledic, ki smo jih zaznali kot 

organizacija. Zapiranje šol po drugi strani, smo ves čas z zaskrbljenostjo spremljali. Pozivali 

smo, da bodo šole zadnje, ki se bojo zaprle ter prve, ki bi se odprle. Zgodilo se je nasprotno. 

Šole so bile zaprte izredno dolgo in zato zdaj se soočamo s posledicami,, 

V.C.K: ,, Za svoje pojme in dosedanje prakse in glede primerov, s katerimi se srečujem vsak 

dan, lahko rečem, da posledice bojo nepojmljive ter razsežne po celokupnem zdravju in 

počutjem otrok. Jaz med revnim in premožnim otrokom se je poglobil, otroci so izgubili na 

znanje, socialne veščine so jim nazadovali, duševne stiske pri otrokom so vse večje. Kot družba 

smo razdelili otrok med 2.tabora cepljenih in necepljenih, vse novice in dostopa do teh 

informacij na spletu so to samo pospešili, Starši tudi prevečkrat obremenjujejo otrok s takšnimi 

zadevami in jim ne pustijo biti samo otroci,, 

 

M.P:  3. Po odpiranju šol je nastopil na silo še en ukrep- obvezno nošenje mask. Na začetku 

epidemije strokovnjaki so odsvetovali maske za otroke, zato ker naredijo otrokom večjo škodo, 

kot koristi. Če se vrnemo na samem začetku in trditve, da otroci ne zbolujejo za covidom 

oziroma da to prenesejo kot navadni prehlad in da,  niso prenašalci, kako potem komentirate 

ta ukrep? A je za otrokovo zdravje boljše, da 5+ ur imajo eno isto masko in da konstantno 

vdihujejo lastni CO2, namesto da dihajo svež zrak? 

P.Z: ,,Na to vprašanje ne morem odgovoriti, ker nisem strokovna na tem področju,, 

V.C.K: ,,Jaz odgovorno trdim in stojim za tem, da maske nas ne ščitijo. Za to obstajajo številne 

študije, ki jim jaz verjamem ker so znanstveno dokazane. Otrokom posebej ne bi dovolila nositi 

mask. Z lastnim izdihljajem, mikrobov ipd. povzročimo da maska hitro postane vlažna in taka 

predstavlja idealno mesto za razvoj glivic, bakterij. Z vdihavanjem, ti delci se lahko prenesejo 

na pljuča in na ta način, se povzroči pljučnica. Po drugi strani, za otroke je iz izrednega 

pomena, da imamo odkrit obraz, to ima globok psihološki pomene posebej za majhne otroke, 

in na koncu kaj sporočamo otrokom s tem, da skrivamo obraz?,, 



M.P:  4. Psihiatri in psihologi so enotni glede povečanja čustvene in psihične stiske pri otrocih 

posebej pri mladostnikih od začetka epidemije do danes. Kako lahko pomagamo otrokom in 

omiliti posledice, ki so jim jih pustili vsi dosedanji ukrepi v imenu zaščito od Covida-19?  

P.Z: ,,Ugotavljamo in priporočamo, da se kadrovsko morajo okrepiti strokovne službe v okvirih 

samih šol ter naj se povečajo štipendiranja specializacij na področju duševnega zdravja. 

Določenih težav so se pojavljali že v času pred korone, zdaj pa so se samo poglobili. Pri Vladi 

deluje Svet za duševno zdravje, za to se zna zelo mal in mislim da se mora delati na to da se 

okrepi ta Svet. To se lahko naredijo na državni ravni. Otroci, posebej mladostnici priporočamo 

čim več druženja ter interakcijo, ki pa smo priče, da so zadnji 2 leti izpadli od take rutine. 

Majhnim otrokom je priporočljivim da se držijo svojih dnevnih rutin, da jih starši spodbujajo 

ter da so čim več aktivni. Starši se morajo pogovarjati z otrokom ter mu postaviti meje. 

Določeni družine so že pred Covidom imeli narušene družinske odnose, po Covidom so se samo 

poslabšali.  Otrokom in mladostnikom priporočamo, če imajo težave, naj se obrnejo na TOM 

telefonu, lahko ustno, lahko pismeno. Najpogostejše teme, ki so se obravnavali po TOM 

telefonu, do pojave Covida 19 so bili povezani z ljubeznijo, s telesnim razvojem, z odraščanjem, 

potem medvrstniški odnosi, s spolnostjo... Po covidu se stanje drastično spremenilo. 

Najpogostejše teme so postali: stiske z duševnim zdravjem, depresija, problemi z 

anksioznostjo, samomorilne misli, motnja prehrane, poslabšanje odnosov z družino, vrstnikov. 

Statistika nam je pokazala, da v obdobju od 2015 do 2019, psihične težave so zavzeli 8.5 % od 

vseh temah. V obdobju od 2020 in 2021, za samo 2 leti, beležimo porast za več kot 16 %. Kot 

družba nas mora skrbeti, da večinoma od teh otrok, ki je poiskalo pomoč, je imela 

samomorilne  misli. ,, 

V.C.K: ,, Otroku moramo prisluhniti. Otroci nam morajo zaupati. To so težki časi za vse. Veliko 

mladostnikov (ločenih staršev), ki prihaja k meni, sta se našla med dvema ognjema, en starš 

zahteva pred prihodom na obisk, da je testiran, drugi pa prepoveduje to in postane jezen, če 

tega naredi. Otrokove potrebe moramo razumeti in jim olajšati. Omogočimo otrokom, da se 

ukvarjajo s stvarmi, v katerih uživajo, se sproščajo, da se družijo, ustvarjajmo skupaj z njimi, 

potrudimo se zgraditi zaupanje. Pozneje se nam bo to obrestovalo. Moramo se zavedati, da 

duševne težave se zelo težko zacelijo, depresija, anksioznost, samomorilne misli so samo del 

tega, kar se je povečalo zadnji dve leti pri mladostnikih,, 

 

DRUGI DEL VPRAŠANJA 

M.P: 1. Zakaj je prišlo do nesorazmernega in nelogičnega ukrepa, kot je obvezno izpolnjevanja 

PCT pogoja v času, ko epidemija ni razglašena, šolanje pa se je odvijalo, koliko se je dalo 

normalno? 

P.Z: ,,Moje mnenje je, da je upor do izpolnjevanja PCT pogoja v šolah posledica tega, da ni bila 

izdelana dobra strategija, kako naj se to približa ravnateljev, učiteljev, staršev. Res je 

nesmiselno, da otrokom ni treba izpolnjevat PCT pogoje za tržne centre, bazene, hotele, za 

šolo pa ja. V vsakem primeru mislim da je manj škodljivo, da se otroci samotestirajo, kot če bi 

se šole spet zaprle,, 



V.C.K: ,, Iskati logike v ukrepe naše vlade, je izenačeno na norost. To je vse vnaprej načrtovano. 

Strah paralizira ljudje in jim, ne da zavestno razmišljati. Posebej če se to vleče 2 leti, potem 

občanstvo postane apatično, melanholično, v primeru Slovenije globoko razdeljeno, a oblasti 

to zlorabljajo in rezultat so te ukrpi,, 

 

 

M.P: 2. Ali mislite, da je ta odlok neustaven? 

P.Z: ,,Nisem prava oseba, da bi na to odgovorila,, 

V.C.K: ,,Absolutno. Isto, kot je ukrep za obvezni PCT za odrasle. Takšni so bili še ukrepi za 

prepoved prehod mej občin, nošenje mask, zapiranje šol...'' 

 

M.P: 3. Kakšna  je vloga ravnateljev v tem procesu, zakaj mislite, da se niso uprli takšnim 

odlokom? Kdaj se je izgubilo zaupanje med staršem, učiteljem in ravnateljem? 

P.Z: ,,Verjamem, da tako kot smo vsi v nerodnem položaju, so tudi ravnatelji in učitelji. Oni so 

tudi bili stisnjeni v kot. Razkol med ravnateljem, učiteljem in staršev je pojava že pred Covidom 

19. So primeri, ko številni starši so se znašali nad učiteljem, ravnateljem zaradi slabih ocen, ko 

namesto da sodelujejo, če so imeli problematičnih otrok in jim je to bilo povedano s strani šole, 

so prijavljali take ravnatelje, učitelje, prihajali z odvetnikom, trdili da so njihovi otroci 

diskriminirani, zapostavljeni v šolah, zaradi ,,osebnih,, razlogov, ter da jih učitelji ne marajo. 

To se je času Covida 19 samo poglobilo,, 

V.C.K: ,,Če vidimo, kakšne korona dodatke so bili namenjeni ravnateljem in ostalih skupinah 

javnih uslužbencev, potem mislim, da imamo odgovor,, 

 

M.P: 4. Zakaj mislite, da soglasja, ki so ga dobili starši, niso bili podpisani in niso imeli žiga s 

strani ministrice oz  ravnateljev osnovnih šol, in ni bilo niti datuma, od kdaj do kdaj, bo veljavno 

obvezno testiranje in zakaj so se soglasja med osnovnim šolam razlikovali ? 

P.Z: ,,Sama takšnih soglasja nisem vidla. Verjamem pa, da so šole bili v vremenski stiski ter, da 

zaradi tega niso bili pozorni do podrobnosti, ki vsekakor ni v redu,, 

V.C.K: ,,Zato ker se še sami zavedajo, da to, kar počnejo, ni prav in na ta način se izogibajo 

odgovornosti, če pride do nemilih dogodkov,, 

 

M.P: 5. Kdo bo prevzel krivdo, če čez nekaj časa se kažejo negativne učinke pri otrokom, oz. se 

zgodi kakšna nesreča posebej pri najmlajših zaradi nepotrebnega 3-kratnega testiranja s testi, 

ki sam proizvajalec napotuje, da mlajšim otrokom od 14 let se ne priporoča oz. da se ne smejo 

sami testirati? 

P.Z: ,,Po mojem mnenju, tako starši kot vsi odrasli, moramo zaupati učiteljicam ter da bodo 

poskrbeli za varnost otrok pri samotestiranju,, 

V.C.K:  ,,Vsak starš se mora zavedati, da v primeru nesreče, oni bodo prevzeli odgovornost, ker 

so to podpisali ,, 

 



M.P: 6. Otroci, pa ki so ostali doma in se  šolajo doma, so spet v neenakem položaju kot njihovi 

sošolci, ki hodijo. Kakšno rešitev bi vi ponudili za celotno to situacijo v kateri so žrtve naši 

otroci? 

P.Z: ,,Jaz bi pozvala vse starše, naj premislijo dobro. Žal ukrepi so takšni, nanje ne moremo 

vplivati. Za vsakega otroka je najboljša izbira šola. S tem, da pustijo otroke doma, se morajo 

zavedati negativnih posledic po otroku. Če so v prvem valu vsi otroci ostali doma, zdaj to ni 

primer. Takšen otrok bo še več nazadoval in tega starši se morajo zavedati,, 

V.C.K: ,,Otroci sodijo v šolah. Če pa jim je to prepovedano, pravica in dolžnost je vsakega 

starša, da zaščiti otroke. Trenutni ukrepi moramo razveljaviti.,, 

 

M.P:  7. Otroci, ki se testirajo v šoli, tudi po negativnem testu morajo obvezno imeti še masko 

v razredu. Kaj nam je storiti, da bi vsaj tega preprečili, glede na to, da je in samo Vrhovno 

sodišče, odločilo, da odlok o obveznem nošenju mask nezakonski. 

P.Z: ,,Na to vprašanje nimam odgovora,, 

V.C.K; ,,To je samo dokaz, da izvršna oblast v Sloveniji, se ne ozira na nič drugega, kot do 

realizacijo svojih ciljev.,, 

 

M.P:  8. Interesne dejavnosti za otroke, ki jih izvaja zunanji izvajalec na šolo, so odpovedane. 

To pomeni, da čeprav so otroci testirani, negativni in imajo maske po cele dnevih, jim je 

onemogočeno trenirat ritmične gimnastike, karate, judo, košarka, igrati na kitaro, igrati šah 

ipd. Še en udar namenjen proti otrokovemu fizično in psihično zdravje. Kakšna je logika v vsem 

tem? 

P.Z:  ,,Nima logike. Otrokom moramo omogočiti gibanje, ukvarjanje z nekaj, ki imajo radi.,, 

V.C.K: ,,Absolutno nezaslišano je tole. Otrok brez gibanje in telovadbe, je kot rastlina brez 

sonca. Tukaj, v tem ukrepom, bi rekla, da je najbolj vidna njihova ,,skrb,, za zdravje otrok.,, 

 

M.P:  9. Kaj mislite, kako se bo vse to končalo? Ali šolanje na domu bo nova realnost za otroke 

(dobila sem informacije, da starši otrokom, ki so doma, so organizirali privatni pouk s 

privatnimi učiteljicami, da so že povezani in obstajajo majhne skupine takšnih otrok).Ali  bojo 

starši prisiljeni, da jih cepijo z začetkom novega šolskega leta 2022/2021, če jih hočejo poslati 

v šolo? 

P.Z: ,,Ne verjamem, da bo to pogoj za šolanje v novem šolskem letu, čeprav je priporočljivo. 

Po drugi strani takšne privatne skupine mislim, da so dobra začasna ideja za otroke, ki so ostali 

doma. Na ta način ne bojo nazadovali in občutili negativne posledice.,, 

V.C.K: ,,Vse te ukrepi niso zaradi skrbi o našem zdravju. Končni cilj je cepljenje otrok. Globoko 

sem prepričana, da bo starše jeseni ,,presenetil,, ta novi pogoj za šolanje. Tega pa ne smemo 

dovoliti. To niso cepiva. So še v razvojne faze. Zakaj bi cepili otroke proti covida, če otroci 

nimajo posledice od istega. Po drugi strani, pa ne znamo, kaj lahko sprožijo ta cepiva. Pa 

poglejte še to, trdili so da cepljene odraslih, bo preprečil novega izbruha virusa, da jih bo 

zaščitilo, da 2 odmerka so za celo življenje... Kaj smo priča zadnjemu mesecu, cepljeni 



zbolevajo isto kot necepljeni, cepljeni tudi končujejo v bolnišnicah, 2 odmerka so zdaj premalo, 

morajo še tretjega. Zakaj, da jim verjamemo, če so nam lagali?,, 

 

M.P: 10. UNICEF  v novem poročilu opozarja, da bi otroci in mladostniki lahko še vrsto let 

občutili učinek, ki ga ima pandemija bolezni COVID-19 na njihovo duševno zdravje in dobro 

počutje. Ali mislite, da je Slovenija pripravljena na ta izziv in, ali oblasti in institucije so 

pripravljeni oz imajo že strategijo, kako bojo odpravili posledice in učinki, ki ga bo pustil Covid-

19 nad otrokom? 

P.Z: ,,Nismo seznanjeni da ima Slovenija kot država pripravljeno strategijo za odpravo posledic 

Covida 19 nad otrokom.  Po drugi strani lahko rečemo, da se tudi nekaj dogaja, trenutno v 

zdravstvenih domovih delujejo 10 centrov za duševne bolnike, do 2028 je predvideno otvoritev 

še 51 centrov za duševno zdravje. Tako, da počasi se stvari premikajo še v to smer.,, 

V.C.K: ,,Slovenija ni pripravljena na ta izziv in mislim, da te posledice, ki danes puščajo, rekla 

bi ukrepi proti Covidom kot sam Covid, Slovenija ne bo sposobna kot država jih odpravit 

pravočasno. Manjkajo nam centri, institucij, strokovno osebje, psihologi, psihiatri. Tako da 

nisem optimistična glede tega. Na nas staršev preostane to, da čim bolj ukrepamo in 

pomagamo svojim otrokom pri izhodu iz tega stanja.,, 

M.P: 11. Ali vi kot organizacija za zaščito otrok in mladostnikom, imate načrte in strategije, 

kako boste pomagali otrokom v prihodnosti, ko se bomo soočili z vsemi neželeni učinki in 

posledice, ki nam jih je prinesla pandemija? 

P.Z: ,,Kot organizacija imamo izdelano strateški  načrt 2018-2028, za več področij kot so 

zaščita otrokovih pravic, izboljšanju položaju otrok in mladostnikov kot družabna skupina, smo 

izdelali tudi načrte za rekreacijo in pomoč najšibkejših otrok. Posebne strategije za omilitev 

posledic Covida 19 žal pa še nimamo, vendar se bomo kot organizacija za zaščito otrok 

potrudili v naslednjem času da iste omilimo.,, 

Neformalni pogovor z pediatrinjo: 

M.P: Zanima me koliko je Covid 19 nevaren za otroke, ali je priporočljivo samotestiranje za 

otroke, posebej za najmlajše in ali so ti testi zanesljivi? Kakšno je stanju na vašem oddelku, ali 

vam uspe obravnati vse primere? Povejte mi še kako vpliva na duševnemu zdravju otrok cela 

ta situacija? 

Pediatrinja: ,,Izkušnje iz zadnjih dveh leti so nam pokazali, da 95 % otrok prenesejo Covida kot 

navadno virozo, pri ostalih 5 % so možni zapleti, kot je miokarditis ali večorganski odpoved. 

Jaz osebno mislim, da otroci se ne bi smeli samotestirati, ker so samo otroci. Spet je to en 

poseg. Po drugi strani več študij so pokazali, da so hitri testi nezanesljivi in niso za množično 

testiranje. Zato ne vidim potrebe, da se to počne. Po druge strani, pa je zdravstveni sistem 

preobremenjen, bil je tudi pred Covidom, zdaj so se pomanjkljivosti še toliko poglobili. Veliko 

mojih kolegih so dali tudi odpoved zaradi neznosnih razmerij. Žal pa moram povedati, da 

čeprav se trudimo, nam ne uspe vse primere pravočasno obravnati. Preveč birokratskih 

postopkov je naložena na rameni zdravnikov. Kot pediater vam lahko povem, da vse to zelo 

negativno vpliva otrokom. Soočajo se s pomanjkanja koncentracije, s stisko, depresijo in veliko 

drugih težav.,, 



M.P: Prosim, povejte mi, kakšno je vaše mnenje za obvezno nošenje mask v šolah, čeprav se 

otroci testirajo redno?  

P: ,,Maske ne ščitijo. Če ščitijo, potem ne bi trenutno imeli izbruha Covida 19 na šolah. 

Večurno nošenje mask, škoduje pljučem in ker otroci ne dobivajo dovolj kisika, se jim tudi 

zmanjšuje koncentracija in kognitivne sposobnosti.,, 

M.P: Hvala vam za ta razgovor. Bilo je prijetno poslušati vas. 

P. ,,Hvala tudi vama za to družbo.,, 

 

 

 

Neformalni pogovor z učiteljico: 

M.P: Pozdravljeni, kako vi vidite in razlagate stvari, ki se dogajajo na področju šolstva zadnje 

dve leti? A mi lahko poveste iz prve roke, kako je to vplivalo na otroke, s kakšnimi težavami se 

srečujete in kakšne posledice ste opazili 

Učiteljica: ,,Epidemija je vse nas negativno presenetila. Znašli smo se v neznani situaciji in 

nobeden ni znal, kako naj reagira. Pouk na daljavo, je bil izziv za vse nas. Tukaj se je pokazala 

razlika v računalniški pismenosti med otrokom, staršem, učiteljev in vse to je bila ena ovira, ki 

smo jo počasi premostili. Vendar, to ni bila edina težava. Vsak otrok ni imel potrebne opreme, 

da bi dostopal pouku na daljavo. Veliko je otrok, ki so se povlekli vase in niso hoteli sodelovati. 

Posebej, v času drugo zaprtje šol. Šola je bila prisiljena zaprti vrat  tudi otrokom, ki so prihajali 

iz težavnih družin. Takšni otroci  niso imeli več varnega mesta. Na področju znanja, lahko vam 

potrdim, da se soočamo skoraj s 30 % manj pridobljenih znanj pri otrocih, če jih primerjamo z 

generacijami pred Covidom. To je nedvomno posledica zaprtja šol, učenje na daljavo in potem 

ko se vrnejo nazaj v šolo, ni dovolj časa da se vse obnovi. Na daljavo se lahko uči nekaj, ki je 

otokom že znano. Stvari, s katerimi se prvič srečujejo, pa grejo težko.,,  

M.P: Kakšno je vaše mnenje glede samotestiranja otrok in ali mislite, da je ta ukrep učinkovit? 

Zakaj v soglasju, ki so ga dobili starši, ni bilo ne podpisa ne žiga šole, zakaj ni bilo obrazloženo 

kako bo potekala šola na daljavo? Testiranje na testni točki ni bilo ponujeno kot možnost? In 

še nekaj me zanima, a je na vaši šoli veliko otrok, ki so ostali doma? 

U: ,,Kot prvo, ta ukrep je zgrešen oziroma pristop do izvajanja tega ukrepa je bil zgrešen. 

Učitelji in ravnatelji smo dobesedno, dobili navodila 5 minut do 12. Ministrici je bilo bolj 

pomembno potovanje v Parizu, medtem ko doma v Sloveniji, so sijale glave zaradi tega. Nikoli 

v svoji 38 letni karieri nisem bila priča nekaj takega. Bili so časi, obdobja, ko je vladala gripa ali 

druga viroza, ko nam je manjkalo več kot ½ učencev, pa šole nismo zapirali, maske nismo 

imeli, testi nismo uvedli, da so pogoj za šolanje. To, kar se počne, ni v duhu Konvencije o 

otrokovih pravicah. Zdaj vam povem, da je stanje še slabše, kot je bilo, ko smo izvajali pouk 

na daljavo. Vsak teden se zamenjajo razredi v karanteno. Motivacija in koncentracija otrok sta 

vse manjša. Učitelji in ravnatelji, smo postali kot diagnostični Kovid centri. Izgubil se je pomen 

šole, kot ga poznam, kot vzgoja izobraževalna institucija. Pustimo otroku biti otrok, a mi 

odrasli moramo dobro premisliti, kako se bomo spopadali z posledic svojih dejanj. Jaz sem tik 

pred upokojitev, ne morem narediti veliko. Mladi učitelji pa so zmedeni, preobremenjeni, 



vendar mislim, da oni skupaj s starši, morajo postati motor sprememb zaradi dobrobiti 

otrokom. Glede učence, ki se šolajo doma, pa lahko rečem, da jih je na začetku bilo več. Veliko 

otrok se je vrnilo v šolah, ko so starši izvedli, da se otroci lahko testirajo tudi drugam. Seveda 

pa imamo še takšne, ki so doma. Po najboljših moči se trudim in jim pomagam. Vedo, da sem 

dostopna zanje vedno. Omogočam jim pouk preko TEAMSa in na ta način tudi imam nadzor 

nad njihovim napredovanjem. Na vprašanje glede soglasja, mislim, da je najbolj da vprašate 

osebno ravnateljico.,, 

M.P: Učiteljice, se vam zahvaljujem za ta iskreni razgovor. Bil je zelo poučen zame. 

U. ,,Malenkost, zmeraj uživam, ko se pogovarjam z mladimi, pronicljivimi mamicami, ki rada 

raziskujejo, ki so vedoželjni. Na ta način, se prepričam, da mojim učencem ne bo manjkala 

motivacija, da tudi sami postanejo taki in sledijo temu primeru. Vedno se moramo spraševati, 

a je nekaj prav, ali ne ter zakaj.,, 

Povzetek:  

Preko intervjuja in razgovori, ki sem jih opravila, sem izvedla veliko stvareh. Prvo, stanje z 

otrokom in njihovih pravic, je še hujša, kot sem si predstavljala. Vsi moji sogovorniki, so bili 

enotni glede posledic ukrepov nad duševnim zdravjem otrok. Na to temo sem precej novi 

stvari izvedla od g. Petre in g.Knafelc. Porazno je za eno družbo, da dovoli ekspanzijo 

samomorilskih misli pri otrocih in mladostnikih. To je največji alarm, da je nekaj hudo narobe. 

Razvidno je, da zaprtje šol, so imeli preveč negativnih posledic, tako kot po duševnem stanju 

otrok, tudi na kakovosti znanja, ki so ga mogli pridobiti. Tukaj se spet vsi strinjajo. 

Izpolnjevanju PCT pogoja za šolo, se jim je zdel tudi nesmiseln ukrep. Posebej g. Knafelc, ki je 

vse ukrepe, je označila kot sama norost. Dolgoletna učiteljica, na koncu svoje kariere se sooča 

s krahom šole in izgube pomena šole kot izobraževalne institucije in kot drugi dom otrokom. 

G. Petra, je ves čas zaskrbljeno govorila, da če so posledice hude po vseh otrocih, ki prihajajo 

iz ,,normalne,, in dobro situirane družine, njihov negativni vpliv na revne otroke, je še hujši. 

Otroci so diskriminirani, otroci so otopeli, zmanjšujejo se jim socijalnih veščin, skrivajo svoj 

obraz, izpadajo iz rutine, ki so jo bili vajeni, šola ni več to, kar bi mogla biti. In vse to zaradi 

česa? Mislim, da tukaj najboljši odgovor sem dobila od pediatrinje, da 95 % otrok Covida 

prenesejo kot navadno viroza, le pri 5% se kažejo negativnih učinkov. Sem trdno prepričana, 

da če bi Covid ali katera druga bolezen, bila nevarna oz smrtno nevarna za otroke, noben starš 

ne bo pustil otroka nikamor in se bo potrudil po najboljših moči ga zaščititi. V tem primeru, 

sploh ne bojo čakali na Vladne ukrepe. 

Refleksija:   

V večina vprašanja moji intervjuvanki (od strukturiranega intervjuja) sta imeli podobni 

odgovori. G. Knafelc, pa lahko rečem, da je bila direktna in brez dlak na jeziku. Vse je povedala, 

tako kot je mislila. Po moje, tudi zaradi tega, ker se vsak dan v svoji službi srečuje s psihičnimi 

težavami pri otrocih, a so bili povzročeni od ukrepov. Na splošno, na ključna vprašanja so vse 

sogovornice imeli isto ali podobno mnenje, in zato lahko rečem, da sem dosegla cilj svoje 

raziskave, in sem potrdila da ukrepi te Vlade, niso sorazmerni in niso v duhu Ustave in 

Konvencije. Posebna skrb za otroke in otrokova korist sta izostala in zato se soočamo s 

takšnimi posledicami. Osebni vtis, ki sem ga dobila na podlagi intrvjujev, je da ko se konča ta 



epidemija s Covidom, Slovenijo čaka druga, ki si jo bo sama povzročila, epidemija duševnih 

bolezni. Ali je pripravljena na to? Ne. Mislim da oblasti se sploh ne zavedajo in nimajo posluha 

za nasveta organizacij, kot je Zveza prijateljev mladine Slovenije,ali  psihologom, ali učiteljem. 

Veliko škode je narejeno, vse, kar je od področja otroka in otrokovih pravic, je stagniralo ali 

lahko še rečemo, da beležimo celo poslabšanje na tem polju. Tudi  osnovna zdravstvena 

oskrba za otroke je omejena in pogojena z izpolnjevanjem PCT pogoja. Spomnimo se 4 letnega 

dečka iz Celja, ki je imel opekline rok, in zdravniki ga niso hoteli obravnati, dokler mu ni bil 

narejen PCR. A se jim  gre za zdravje otrok? Očitno ne.  

 

Akcija: 

 Pregledati še nekaj novic o trenutnem stanju s Covidom 

 

 

27.1.2022 

V zadnjih par dni, se Slovenija sooča s povečanosti  okužb s nove različice Omikronom. Šole so 

ostale polprazne, zaradi izbruha te različice med otrokom ter zaradi karanten. Otroci imajo 

lažjo obliko, kot navadni prehlad (Pediatrinja, 2022).  

Po drugi strani sem prišla tudi do podatkov, koliko odšteje Slovenija zaradi testiranja. Iz 

državnih sredstev je ZZZS lani (do konca novembra, zadnji razpoložljivi podatki), za hitre 

antigenske teste izvajalcem plačal 72.427.689 evrov, za hitre antigenske teste za 

samotestiranje 16.386.596 evrov in za PCR-teste: 47.131.511 evrov. Vse skupaj okoli 136 

milijonov evrov. V letu 2020, pa so odšteli slabih 18 milijonov evrov. (RTV Slo.2022)  

Povzetek in refleksija:  

Ali sta PCT pogoj in nošenje mask v šolah, ter vse druge ukrepe dali rezultate? Od zadnje 

obdobje je zelo razvidno, da ne. Če bi bili maske učinkovite, ne bi se virus prenašal naokoli. Če 

so testi učinkoviti in verodostojni, ne bi imeli toliko pozitivnih. 

Slovenijo, vsa ta zadeva samo s testi so stali do lanskega novembra okrog 150 milijonov evrov. 

Preveč. S tem denarjem so mogli nahraniti lačne, ki v Sloveniji jih je še več, mogli so investirati 

v šolah, uradov, telovadnice za otroke, programe, nabaviti boljšo prezračevalno opremo, 

zaposliti dodatnih učiteljev in strokovnih sodelavcev v šolah, mogli so omogočiti pristop do 

računalniške opreme revnim otrokom, mogli so investirati v zdravstvu na boljši način, v 

opremo, zaposliti več zdravnikov, odpreti centre za duševno zdravje ipd. Niso 

Akcija:  

Pripraviti priporočila, dati ideje/načrte za izhod iz te situacije 

 

Zadnji dan 

 

28.1.2022 

POVZETEK- KONČNE UGOTOVITVE 

Na podlagi vseh pregledanih, analiziranih in obdelanih informacij, do katerih sem prišla skozi 

procesa akcijskega raziskovanja, skozi vpogleda dela pooblaščenih institucijah za oskrbo otrok 



in preko intervjuja, , ter na podlagi aktualnih pravnih predpisov in ukrepov Vlade sem prišla 

do naslednje ugotovitve: 

• Potrdila sem svojo hipotezo, da so otrokom kršene pravice s,,pomočjo,,Vladnih 

ukrepov 

• Vlada in ostale institucije zadolžene za ukrepe in odločitve, niso ravnali v duhu Ustave 

in duhu Konvencije o otrokovih pravic, ter niso postavili otrokove dobrobiti na vrhu 

• To je razvidno od negativnih posledic s katerimi se soočajo in se bodo soočali otroci v 

prihodnosti (V nenehnem porastu primerov otrok, ki se soočajo z duševno stisko, 

osamljenosti, samomorilski misli, kakovost znanja se je zmanjšala, otroci so 

diskriminirani, podeljeni, posebej na udaru so revni otroci in otroci od ,,težavnih, 

družin) 

• Če primerjamo, kako je ravnala Slovenija in kako so ravnali ostale evropske države, 

lahko ugotovimo podobnosti in razlike. Vse, so imeli zaprtja šol, vendar različno. 

Slovenija je imela eno od najdaljših obdobjih zaprtja, če primerjamo s Švedsko, ki je 

imela delno zaprtje srednjih šol le 6 tednov. Izpolnjevanje PCT pogoja je zahtevano 

tudi v Avstriji, Nemčiji ter v veliko drugih državah, vendar tam, za razliko od Slovenije, 

je šlo postopoma v sodelovanju s staršem in učiteljev. Na Švedskem je bilo zelo 

sproščeno skozi celo obdobje epidemije in ni bil zahtevan PCT. V Italiji se otroci do 4. 

razreda ne testirajo. Maske, sem na Švedskem, so obvezni v vseh držav. Nemčija, 

Avstrija, Švedska, Italija so finančno podprli šolski sistem in ga izboljšali, da bi otrokom 

in učiteljem bilo lažje. V Sloveniji, v zadnjih dveh letih nisem zasledila, da je ta Vlada 

vložila v šolstvu. 

• Veliko ukrepov v Sloveniji so se pokazale kot neustavne in nezakonske ( problem: 

Vlada, sprejme ukrepe, čeprav se zaveda da so neustavni, Ustavno sodišče odloča 

pozneje na pobudi in ker je to časovno zahtevno, taki škodljivi ukrepi, že povzročijo 

posledice) 

• Potrdila sem tudi svojo hipotezo, da maske ne ščitijo ter da so testi neučinkoviti. Zaradi 

tega tudi veliko Evropskih držav so na misli da odpustijo ukrepov. Prva je to naredila 

Anglija. 

• Otrokovo zdravje ni v smrtni ali drugi značajni nevarnosti zaradi Covida 19. 

• Upiranje ukrepov v Sloveniji, je posledica nezaupanja v Vladi in v uradni stroki 

• Nenamensko trošenje glede testov, ta denar bi bilo boljše, da so vložili v zdravstveno 

opremo, kadri, znanstvene raziskave v namenu zajezitve epidemije 

 

REŠITVE 

Kot možne rešitve predlagam naslednje: 

• Sloveniji je nujno potrebna strategija, za izhod iz te situacije in ublaževanj posledic iste. 

Da bi ena nacionalna strategija bila učinkovita, v njeno izdelavo, morajo biti vključeni 

subjekti od različne stroke (zdravniki, pediatri, psihologi, ravnatelji, učitelji, neprofitne 

organizacije, politiki od oba tabora, pravniki, socialne službe). Soočiti morajo svoja 

stališča strokovnjaki, ki so ,,za'' ukrepe, ter strokovnjaki, ki so proti. Kompromis in 



konsenzus sta demokratična orodja, in v tem duhu se ta zadeva mora rešiti. Vodilo naj 

jim je otrokova blaginja ter vsi strokovnjaki, ki srečajo s posledic dosedanjih ukrepov 

nad otrokom, naj iste sistematizirajo, klasificirajo, zapišejo in seznanijo širšo javnost s 

tem. 

• Takoj naj se odpravi PCT pogoj za otroke v šolah, pa tudi nasploh za vse. Posebej v 

zadnjem obdobju, smo priča, da niso dosegli svojega namena (niso preprečili porasta 

okužb, šole so polprazne). Sledimo primeru Anglije ali celo Bosni, ki je že en mesec 

nazaj odklonila vse ukrepe pa se ne soočajo s covid situacijo, kot se Slovenija. 

• Povečanje števila strokovnih sodelavcev na šolah, je izredno pomembno, da bi se 

pravočasno, reagiralo ko je otrok v stiski ( videli smo, da se to dogaja pogosto zadnje 

čase) 

• Celotna družba se moramo poenotiti in dovoliti, da smo podeljeni na ,,te,, in na ,,one,,  

v enotnosti je moč. Povežimo se, naučimo se spet biti spoštljivi eni do drugih. 

Prisluhnimo si. Živimo v težkih časih 

• Vložiti denar v šolske programe, objekte, opreme, kadru, da bi se lažje prišlo ven iz te 

situacije. Omogočiti nemoten pristop do zdravstvene oskrbe 

• Prisluhniti staršem, učiteljem, psihologom, širši stroki, ko se izdelujejo ukrepi. Ne jih 

porivati stran. 

• Otrokovo zdravje lahko zaščitimo, če otrokom omogočimo veliko ljubezni, igro, 

telovadbo, druženje, zdravo hrano, svež zrak. To so ključne stvari za močno imuniteto 

telesnega ter duševnega zdravja vsakega otroka. 

 

Peta naloga 

 

Raziskovalni dnevnik: Umetnost kot 'community building' 

Sara Petrovska 

 

 

 

1. UVOD 

Mozartova sonata v določenih trenutkih v življenju lahko nas reši in preobrazi. Tako, da nam 



pokaže skrivnost življenja ali ljubezni z najbolj nežnim, krhkim in usodnim tonom, zato je 

najmočnejša. Seveda, tisti kar nima uveljavljenega estetskega okusa, umetnost dojema kot 

nekaj neuporabnega. Nekaj, za kar ne živiš. Nekaj, kar je daleč od resničnega življenja. To je 

zato, ker njegova čutila, njegova intuicija in estetski občutki niso dovolj oblikovani. Zlasti, da 

lahko umetnost oblikujemo in izkusimo, je potrebna izobrazba. Za tiste, ki niso imeli takšne 

izobrazbe, postane sfera estetske izkušnje še bolj nedostopna. In tisti, ki ve, kaj je lepega in 

vzvišenega, kot je vedel nemški filozof Immanuel Kant, bo estetskemu analfabetu, za katerega 

je umetnost nepotrebna, odgovoril, da je v estetskem doživljanju narave in umetnosti bistvo 

vsega človeštva. 

Po Kantu je estetska sfera eno najpomembnejših sredstev pri humanizaciji človeštva. 

Umetnost in kultura, v kateri smo vsi vzgojeni, sta ravno tista sfera, ki je v marsičem oblikovala 

naše predstave o življenju, lepoti, smislu življenja. Kultura oblikuje naše življenjske navade, pa 

tudi naš pogled na svet. Deluje na svobodne, suverene, kritične misleče. Čeprav zgodovina 

kaže, da je kultura nenehno v nevarnosti, da zapade v barbarstvo različnih vrst. Namreč sredi 

vrhunske 

nemške državljanske kulture pa se je zgodil Auschwitz. Tako kot po razcvetu ruske književnosti 

in glasbe v devetnajstem stoletju, po neprekosljivih ustvarjalnih dosežkih ruske avantgarde iz 

prvih dveh desetletij dvajsetega, so v Rusiji po oktobrski revoluciji za kazen umrli umetniki, 

kot je Osip Mandelstam. 

V tem kontekstu ne smemo pozabiti na paradoks kulture, ki ga je najbolj provokativno izrazil 

T.V. Adorno. Skladatelj, ki je bil tudi sam priča propadu vseh idealov nemške kulture v 

Auschwitzu. Po tej grozljivi izkušnji je Adorno leta 1949 zapisal, da je »barbarsko pisati poezijo 

po Auschwitzu.« In kasneje je v delu Negativna dialektika še bolj drastično izrazil paradoks 

kulture, ko je zapisal, da je »po Auschwitzu vsa kultura smeti ...« 

Adorno je na primer imel neverjetno literarno in glasbeno izobrazbo. Skladatelj in filozof, 

vzgojen v tradiciji najplemenitejše nemške kulture. In prav on je moral zapustiti Nemčijo, da 

bi se izognil gotovi smrti v Auschwitzu. Adornovi dve provokativni misli kažeta na to, kako 

lahko kultura v barbarstvu spodleti, če filozofija in umetnost v trenutku pozabita na svoje 

bistvo in se iz kritičnega mišljenja realnosti preobrazita v ideologijo. 

Nacionalsocializem in totalitarizem najprej odpravita svobodo - mišljenja in ustvarjanja - ki je 

življenjska sila umetnosti in kulture. Umetnost ni nikoli osvojila sveta s silo krvavih revolucij. 



Svet je spremenila iz brutalnega v kultiviran dolg proces. Umetnost osvobaja estetsko sfero, 

ne pa je zajema. Ustvarja celovito kultivirane osebnosti, ki postanejo smerokazi za druge. 

Mural na nek način postaja trend novega časa. Avstrijski secesionisti, predvsem Gustav Klimt, 

so s svojim nastopom povzročili nevihto na celini, kjer imajo veliko mesto freske in 

arhitektura. Toda ta vrsta uporabne umetnosti je svoj razcvet doživela v 20. in 30. letih 

prejšnjega stoletja, ko se je pojavil mehiški muralizam. Čeprav sporočila teh stenskih poslikav 

(najbolj znan predstavnik je seveda Diego Rivera) prihajajo iz mehiškega porevolucionarnega 

obdobja, kar pomeni, da so globoko družbeni, nacionalni in politični, stensko slikarstvo ima 

velik vpliv na celotno ameriško celini (zlasti v ZDA), pozneje pa po vsem svetu. Na ta način 

murale dobijo svojo umetniško legitimnost, ki traja vse do danes. Danes se v nekoliko 

spremenjeni obliki, murali pojavljajo kot »street painting« ali »grafiti murals«, predstavniki te 

oblike (najbolj znan je Anglež Banksy) pa imajo že osrednja mesta v svetovnih umetniških 

galerijah. 

Pobuda za risanje muralov v javnih prostorih želi na kreativen način spregovoriti o določenih 

temah, ki vzgajajo in mobilizirajo ne le posameznike, temveč celotne skupine in skupnosti, da 

se aktivirajo in sodelujejo pri izgradnji pravične družbe. Prav skupnosti ter kultura solidarnosti 

sta se izkazala za najbolj nujna vprašanja, na katera bi se morali vsi osredotočiti v času 

pandemije koronavirusa. Poleg tega risanje muralov kritično obravnava, preučuje in raziskuje 

vprašanja, povezana s sodobno vizualno in arhitekturno dediščino, njeno estetiko in njihovimi 

posledicami za današnji svet. Manifestira se skozi kreativne oblike delovanja – murale, ki 

nastajajo v aktivnem dialogu in sodelovanju kulturnih delavcev in organizacij v vsaki lokalni 

skupnosti posebej. 

V družbi, kjer so še vedno prisotni ksenofobija, nacionalizem in diskriminacija na vseh 

osnovah, 

se postavlja vprašanje, kako naj kultura aktivira državljane, da se izrečejo proti tem temam? 

Takšna dejanja zasedajo javni prostor in nagovarjajo sporočila, ki bi morala mobilizirati in 

emancipirati v smeri, ki bo kljubovala nacionalističnim in avtoritarnim težnjam, ki še vedno 

obstajajo v javnem diskurzu in ki zavirajo razvoj družbe, ogrožajo pravice in svoboščine 

državljanov. Od tod tudi vprašanje solidarnosti, ki bi jo morala kultura sprožiti in spodbujati v 

lokalnih skupnostih, da bi ustvarili pravično družbo, in s tem govorili o pomenu kulture in 

umetnosti ter pravicah umetnikov in kulturnih delavcev. 

2. CILJ 1 



- prepoznati problem v družbi, lahko na lokalni, nacionalni, EU, globalni ravni in ga povezati 

z izzivi skupnosti. (prepoznati problem) 

- Vprašanja 

- Hipoteze 

2.1.PROBLEMATIKA V OKVIR RAZISKAVE (prepoznati problem) 

V okviru raziskave so bile ugotovljenih več globalnih problemov, s katerimi se vsakodnevno 

srečujemo. Se pravi, migracije, globalno segrevanje in pravice otrok so izhodišča, ki jih je treba 

predstaviti in obravnavati na ustvarjalen način, skozi umetnost. Rekli smo že, da imajo murali 

svojo pristnost, so neke vrste kritika družbe in kulturni ustvarjalni upor. 

Normativne razprave o globalnem migracijskem vprašanju so relativno novejše in so postale 

še 

posebej pogoste v zadnjem desetletju. Vendar pa se sklicuje na Kanta, ki pravi: »Pravica do 

obiska pripada vsem ljudem kot družbenim bitjem, ker so vsi skupaj lastniki zemlje in ker se 

na njej, ker je krogla, ne morejo razpršiti v neskončnost. Vsak mora prenašati drugo in nihče 

nima prvotne pravice biti na enem mestu na Zemlji bolj kot na drugem.« Na to idejo se 

pravzaprav sklicujemo, ko se borimo za reševanje amazonskega deževnega gozda ali 

zagovarjamo zaprtje jedrskih elektrarn. Takrat vidimo, da je ves svet povezan in da vse težave 

zadevajo tudi nas. Dokler migranti ne pridejo na “našo” mejo. 

Danes so podnebne spremembe eden največjih izzivov na planetu. Zdi se, da je nekaj, kar nas 

obdaja, ovija in vključuje, vendar je preveliko, da bi ga lahko videli in popolnoma razumeli.  

Čeprav se zdi, da so podnebne spremembe neoprijemljive, nikjer in povsod hkrati, so 

pravzaprav povezane z vsem in vsemi, ne le samo z migracijami in digitalizacijo. Milijoni ljudi, 

ki bežijo iz svojih domov na globalnem jugu, vse bolj bežijo pred podnebnimi spremembami 

in z njimi povezanimi nesrečami. Raziskave so dale tudi začetni vpogled v to, kako bi globalno 

segrevanje lahko vplivalo na oboroženi spopad. Tako se povečuje število množičnih premikov 

migrantov in beguncev, ki bežijo iz svojih uničenih domov in uničenih svetov, in zaradi vojn, ki 

izbruhnejo zaradi podnebnih sprememb – kot je sirski konflikt. O tem je mogoče povedati še 

marsikaj. In na nadaljnje prepletanje se moramo pripraviti. Pozorni moramo biti tudi na 

nadaljnje soodvisnosti, ki postajajo vse bolj kompleksne in dinamične, na primer v času 

digitalizacije. V središču te okolijske infrastrukturne krize se ustvarjajo novi politični prostori, 

kjer so državljanske in človekove pravice zamegljene in se zdijo kršene. Najbolj so pri tem 



prizadeti tisti, ki želijo uveljaviti svojo pravico do prostega gibanja. Tako migracije postanejo 

»igra tveganja«, v 

kateri trgi in države, ki želijo izkoristiti »mobilno delovno silo«, tveganje prelagajo izključno na 

tiste, ki so v tej »igri« med najbolj ranljivimi: begunci, prosilci za azil, osebe brez državljanstva 

in brez dokumentov itd. 

Po drugi strani pa zavedanje, da mora otrok za skladen osebnostni razvoj odraščati v 

harmoničnem družinskem okolju, pa tudi v družbenem vzdušju ljubezni in razumevanja. 

Globalni problemi, ki smo jih že omenili, še dodatno krepijo problem otrokovih pravic. Pravica 

do zdravja, izobraževanja, družinskega življenja, igre in rekreacije je vse manj na »meni« otrok, 

predvsem iz ogroženih držav, ki se soočajo z dodatnimi migracijami in globalnim segrevanjem. 

Zdi se, da ta tri ključna vprašanja grejo skupaj. 

2.2.VPRAŠANJA 

- Kako vplivajo določene probleme? (makro/mikro ravni) 

- Kako institucije naj tretirajo določene probleme? 

- Ali so ljudje zavedni o določene probleme? 

- Kako ljudje so vključene v reševanje problemov? 

- Kako mlade in njihov »mindset« so vključene v tisti problemi? 

- Kako murale vplivajo na skupnosti? 

- Kako murale naj transformirajo in vplivajo na javni prostor, družbo in mlade? 

- Kakšna razlika bi naredile murale, še posebej na mikro ravni? 

- Kako lahko uporabljamo murale za bolj pozitivno prihodnost? 

2.3.HIPOTEZE 

- Murale so močno orodje ki pomagajo o skupno razmišljanje o svojih okolijskih vprašanjih; 

- Murale vplivajo na individualno inspiracijo, razvoj na socialnega kapitala, razvoj na 

»community building«; 

- Ustvarjanje nove oblike javnega znanja o tem, kam želi skupnosti iti v prihodnosti glede 

teh težav ki smo jih odkrili; 

3. ŠIRŠI KONTEKST PROBLEMA 

3.1.OSNOVNA DEJSTVA O MIGRACIJЕ 

- Mednarodne migracije v svetovnem merilu nenehno in intenzivno rastejo, zanjo pa so 

značilne različne smeri gibanja. 

- »Statistični podatki kažejo, da je leta 2015 število mednarodnih migrantov po vsem svetu 



doseglo 244 milijonov, kar je velik porast v primerjavi s stanjem leta 2000 (175 milijonov), 

že leta 2020 število doseže 277 milijonov.« Za rast mednarodnih migracij so značilne tudi 

pomembne spremembe v vrstah teh premikov. Posebno pozornost si zasluži naraščajoči 

obseg migrantov in beguncev s kriznih območij, zlasti z Bližnjega vzhoda in Afrike. 

- Obstajata dve vrsti migracij: pozitivna (priseljevanje) in negativna (emigracija).Pozitivne 

migracije so tiste, ko se število prebivalstva poveča, negativne pa, ko se število prebivalstva 

zmanjšuje. 

- Evropski odbor za migracije je neposredno odgovoren Odboru ministrov Sveta Evrope za 

razvoj evropskega sodelovanja na področju migracij, položaja in socialne integracije 

migrantov in beguncev ter odnosov s skupnostjo. 

- Evropski odbor za migracije se sestaja enkrat letno, na katerem: pripravlja, pregleduje in 

ocenjuje svoj program delovanja, potrjuje poročila za objavo, potrjuje osnutke priporočil, 

ki jih sprejme Odbor ministrov, sprejema mnenja in jih posreduje Odboru za ministre. in 

razpravlja o politikah in praksah v državah članicah, pa tudi o vprašanjih splošnega 

pomena, vključno z delom EU in drugih mednarodnih organizacij. 

- Novost v zadnjih letih je strmo naraščanje števila beguncev in prosilcev za azil, ki se 

pridružijo migrantom, ki že dlje časa trkajo na vrata Evrope; Porast je posledica širjenja 

»propadlih« ali popolnoma nefunkcionalnih držav, ozemelj, kjer ni zakonov in države, kar 

postavlja temelje za neskončne plemenske in sektaške vojne, množične likvidacije in 

vsakodnevno ropanje. 

- Skoraj 40 odstotkov Evropejcev navaja priseljevanje kot največji problem v Evropski uniji. 
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3.2.OSNOVNA DEJSTVA O GLOBALNEM SEGREVANJU 

- Ko se človeška telesna temperatura dvigne z zdravih 36,6 na 38,6 stopinj Celzija, ima 

posledice. Že najmanjši dvig temperature v telesu povzroči občutek nelagodja in 

nezmožnosti normalnega delovanja. Podobno je s Planeti. Od konca 19. stoletja, ko se je 

razširila uporaba fosilnih goriv, se je Zemlja v povprečju segrela za več kot eno stopinjo 

Celzija. Po drugi strani pa se je ponekod segrelo nad to stopnjo. 

- Ena izmed njih je Arktika. Glede na program za spremljanje in vrednotenje Arktike se je 

povprečna letna temperatura v regiji med letoma 1971 in 2019 dvignila za 3 stopinje 

Celzija. In to pomeni velik problem za ekosistem regije. 

- Majhno zvišanje temperature = velika izguba vrste 

- V študiji, objavljeni leta 2021, so britanski znanstveniki ocenili, da je bilo med letoma 1994 

in 2017 izgubljenih 28 bilijonov ton ledu. Trdijo, da bo izgubljena količina zadostovala za 

pokritje celotne Združenega kraljestva s 100 metri ledu. Znanstveniki z več britanskih 

univerz so med preučevanjem satelitskih podatkov ugotovili, da se je od devetdesetih let 

prejšnjega stoletja letno stopilo 800 milijard metričnih ton ledu. Do leta 2017 je to število 

naraslo na 1,2 bilijona ton na leto. 

- Evropsko okolje - stanje in perspektiva 2020 (SOER 2020) je v ključnem obdobju. 

Soočamo se z nujnimi trajnostnimi izzivi, ki zahtevajo nujne sistemske rešitve. To je 

nedvoumno sporočilo za oblikovalce politik v Evropi in po svetu. Celovit izziv tega stoletja 

je, kako doseči svetovni razvoj, ki je hkrati v ravnotežju s socialnimi, ekonomskimi in  

okolijskimi vidiki. 



- Konferenca Združenih narodov (ZN) o podnebnih spremembah, znana kot COP26 

(COP26) Glavni cilj COP26 je ohraniti globalno segrevanje pod 1,5 stopinje s hitrimi, 

konkretnimi in finančnimi koraki. 

- Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) nakazuje, da so naraščajoče temperature 

od sredine 20. stoletja najverjetneje posledica naraščajočih koncentracij toplogrednih 

plinov zaradi človekovih dejavnosti, kot so sežiganje fosilnih goriv in krčenje gozdov. 

- Naraščajoče temperature v državi bodo imele velike učinke in spremembe na zemeljske 

podnebne vzorce in na vsa živa bitja. Mnoge od teh sprememb so se že začele. (Vremenske 

katastrofe; Vpliv na zdravje ljudi; Spremembe ekosistemov in izumrtje nekaterih živalskih 

vrst; Taljenje ledenikov in prezgodnje odtajanje;) 

• Pregled literature: 

1. Shahzad, Umair. (2015). Global Warming: Causes, Effects and Solutions. 

2. IPCC. (2021) Climate Change 2021: The Physical Science Basis 

3. MacCracken C. Michael.Global Warming: A Science Overview 

4. Climate Change Evidence & Causes, https://royalsociety.org/- 

/media/Royal_Society_Content/policy/projects/climate-evidence-causes/climate-

changeevidence- 

causes.pdf 

5. http://www.gci.org.uk/Documents/Global-Warming-the-Complete-Briefing.pdf 

6. A. P. Aizebeokhai. (5 November, 2009) Global warming and climate change: Realities, 

uncertainties and measures 

7. https://www.c2es.org/wp-content/uploads/2019/09/science-and-impacts.pdf 

8. Environment Directorate Development Co-Operation Directorate. (2003). Development 

And Climate Change in Tanzania: Focus on Mount Kilimanjaro. 

https://www.oecd.org/env/cc/21058838.pdf 

3.3.OSNOVNA DEJSTVA O OTROKOVIH PRAVICAH 

- Po Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah so pravice otrok človekove pravice 

in veljajo za vse otroke, mlajše od 18 let. Pravice otrok so še posebej poudarjene in 

poudarjene, ker je to obdobje še posebej pomembno v življenju vsakega človeka. Otroci se 

zaradi življenjskega cikla obračajo po pomoč k odraslim, ki jih morajo varovati in jim 

pomagati pri rasti. Kršitev pravic v tej starosti lahko negativno vpliva na celotno prihodnje 

življenje posameznika. 



- Ta konvencija zajema 5 področij: življenje, zdravje, izobraževanje, varstvo in okolje, ki 

omogoča uresničevanje otrokovih pravic. Obstaja več organizacij in instrumentov, ki 

zagotavljajo informacije o tem, kako in v kolikšni meri se države držijo uveljavljanja 

otrokovih pravic in koliko so se pripravljene izboljšati. 

- Pravica do življenja – otrok ima pravico do življenja, imena, rojstva in identitete, lastne 

kulture, jezika, vere; Pravica do enakosti - vsak otrok ima enake pravice ne glede na to, kje 

je, kje živi, kaj počnejo njegovi starši, kateri jezik govori, katere vere je, ali je fant ali dekle, 

iz katere kulture prihaja razvoj, bogat ali reven; Pravica do ljubezni in skrbi – otrok ima 

pravico živeti s svojimi starši ali skrbniki; Pravica do zaščite pred vsemi oblikami nasilja 

– od povzročanja bolečine, slabega ravnanja, zlorabe, spolnega izkoriščanja, ugrabitve in 

trgovine z ljudmi, dela, ki mu škodi, mamil in trgovine z mamili; Pravica do izražanja 

svojega mnenja – otrok lahko pove, kar misli, odrasli pa naj poslušajo njegovo mnenje; 

Pravica do izbire prijateljev – otrok si lahko izbere prijatelje, se pridruži skupini ali 

ustanovi skupino, če s tem ne škodi drugim; Pravica do izobraževanja - otroci imajo pravico 

do šolanja in študija, do pomoči, ki jo potrebujejo, še posebej, če imajo težave z učenjem; 

Pravica do čistega okolja – otroci imajo pravico do čiste vode, zdrave hrane in čistega 

zraka. 

• Pregled literature: 

1. Convention on the Rights of the Child, 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf 

2. Alderson, Priscilla. (2017). Children's rights and power. 

3. Joachim Theis. (February 2018). THE STATE OF INTERNATIONAL CHILDREN’S 

RIGHTS 

4. Cynthia Price Cohen, The United Nations Convention of the Rights of the Child: A 

Feminist Landmark, 3 Wm. & Mary J. Women & L. 29 (1997), 

http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol3/iss1/3 

5. EU Strategy on the RIGHTS OF THE CHILD, 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/child_rights_strategy_version_with_visuals3.p 

df 

6. Children's Rights and Business Principles, 

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fhuman_rights%2FCRBP%2F 

Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf 



7. Raphael Kamuli. Rights Of The Tanzanian Child 

4. REŠEVANJE PROBLEMA 

- Glavni cilj 

- Organizacija; Kakšna je vloga te organizacije? 

- Vpliv umetniško ustvarjanje kot community building 

- Raziskava na terenu; Intervjuji z deležniki 

- Slikovno in fotografsko gradivo 

4.1. GLAVNI CILJ 

Glavni cilj 

izboljšati agendo za večjo dostopnost, izvajanje raziskovalnih dejavnosti in ozaveščanje 

javnosti, z namenom vključevanja ključnih in ciljnih skupin na nacionalni in lokalni ravni ter 

ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb, migracij in pravic otrok. 

Vzpostavitev splošnega okvira 

Znanje in zavedanje, sposobnost in proaktiven odnos o vplivu in ranljivosti določenih 

problemov 

Znanje in zavedanje, sposobnost in proaktiven odnos do vpliva umetnosti - 

"community building" Društvo Humanitas (pomagajo nam osvetliti to področje) 

4.2. ORGANIZACIJA; KAKŠNA JE VLOGA TE ORGANIZACIJE? 

• OSEBNI PODATKI: 

- Ime društva: Društvo Humanitas -Center za globalno učenje in sodelovanje; 

- Sedež Društva je v Ljubljani; 

- Naslov: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana 

- Telefon: +386 (0) 1 430 03 43 

- E-naslov: info@humanitas.si 

• PORTRET OSEBA (ki smo je kontaktirali) 

- Ime: Manca Šetinc Vernik 

- Oblast delovanja: vodja projektov, koordinacija Kluba učiteljev_ic GU, koordinacija PR, 

urejanje družbenih omrežij, vodenje finančnih zadev 

- E-naslov: manca@humanitas.si 

• VLOGA ORGANIZACIJE 

Nevladna, neprofitna, neodvisna lokalna organizacija, torej slovenska, ki deluje na področju 

globalnega učenja in programov za podporo otrokom in lokalnim skupnostim. 



Ustanovljena leta 2000, vodilna globalna organizacija za podporo učenju, usmerjena v 

Slovenijo, sodeluje pa tudi z zunanjimi partnerji, kot so Gana, Burkina Faso, Kenija in Faso, 

torej organizacije s tega področja, ki so vključene v program podpore. Ti programi se 

osredotočajo na otroke in njihovo izobraževanje ter projekte za krepitev lokalnih skupnosti. 

Motivacija izvira iz strahu pred prihodnostjo, ki ga delijo mnogi, vendar se vsi ne soočajo na 

enak način. Organizacije, kot je Humaitas, verjamejo, da lahko zmanjšajo strah z reševanjem 

ključnih izzivov, s katerimi se sooča svet, s sodelovanjem, ki temelji na odprtosti do različnih 

idej in kulturnih vrednot, strpnosti in sočutju, z družbenim angažiranjem, ki prispeva k 

razumevanju, 

proaktivnosti, sposobnostim in pristopu k izzivom – v z namenom dejavnega sodelovanja pri 

vseh in ozaveščanja, izboljšanja osnovnih življenjskih pogojev. 

• CULPPER 4 CHANGE 

- Partnerski projekt 

- Slovenija – Tanzanija: 

1. izkoreniniti skrajno revščino in lakoto; 

2. doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo; 

3. zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske; 

4. zmanjšati smrtnost otrok; 

5. izboljšati zdravje mater; 

6. boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim; 

7. zagotoviti okoljsko trajnost; 

8. vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj. 

(link: https://unis.unvienna.org/unis/sl/topics/2013/mdg.html 

Še: 

https://unis.unvienna.org/unis/sl/topics/sustainable_development_goals.html 

https://unis.unvienna.org/unis/sl/topics/sustainable_development_goals_background.html) 

4.3. VPLIV UMETNIŠKO USTVARJANJE KOT COMMUNITY BUILDING 

• PREGLED MURALOV 

- Murale imajo korenjeno zgodovino v socialne, politične in kulturne izzive; 

- Oblika slike, ki uteleša lokalni in kulturi izraz; 

- Oblika javne umetnosti, za razliko od podobe, prikazane v zaprti ali zasebni stavbi, kjer jo 

obiskovalci vidijo, ker so izpostavljeni javnemu prostoru, imajo možnost komuniciranja 



prek družbenih, političnih in umetniških sporočil; 

- Mural služi kot pripomoček za vzpostavljanje identitete in solidarnosti skupnosti; 

- Skozi zgodovino so na muralizem vplivale različne družbene, politične, gospodarske in 

umetniške sile; 

- V tridesetih letih prejšnjega stoletja so poslikave uporabljali mehiški muralisti, kot so 

Diego Rivera, Jose Clemente Orozoco in David Alfaro Siqueiros, da bi prikazali družbene 

in politične boje nižjih razredov, ki so jih zasenčili predsodki višjih slojev (Bartelme, 

1982); 

- Do štiridesetih let prejšnjega stoletja so vladne institucije uporabljale poslikave kot vir 

zaposlitve (New Deal Works Progress Administration) za lajšanje družbenih in 

gospodarskih bremen velike depresije (Berman, 1975); 

- V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so freske postale izhod za identiteto 

in izraz skupnosti med številnimi prikrajšanimi manjšinskimi skupnostmi po vsej državi; 

- Kot nova metoda organiziranja skupnosti, aktivizma in izobraževanja je muralizem sprejel 

pristop, ki temelji na skupnosti, ki so ga popularizirali mehiški muralisti iz tridesetih let 

prejšnjega stoletja. Stenske poslikave v skupnosti so poslikave, ki člane lokalne skupnosti 

vključujejo v participativni razvojni proces; 

- »Najvišja, najbolj logična, najčistejša in najmočnejša oblika slikarstva je mural. Le v tej 

obliki je eno z vsemi drugimi umetnostmi. Je tudi najbolj nezaželena oblika zbirateljev in 

privilegiranih, saj je mural za ljudi, je za vsakogar.« (Berman, 1975: str. 56); 

- Kulturni projekti niso luksuz, igrajo temeljno vlogo pri opolnomočencu revnih skupnosti, 

mladih in drugih prikrajšanih skupnosti; 

- Javni prostor je ključen v vsaki skupnosti, ponuja priložnost za komunikacijo in integracijo 

skupnosti; 

- Umetnost skozi konstruktivno interakcijo med ljudmi v javnih prostorih je v mnogih 

skupnostih skoraj pozabljena; 

- Po drugi strani se umetnost bolj osredotoča na estetsko lepoto kot na estetiko skozi prizmo 

človečnosti ali družbene interakcije. 

• PREGLED LITERATURE 

(podrobno razumeti to področje – rezultati so vedno isti, tj. zaključek je da kronološki murale 

imajo veliko moč v družbi; od tisti viri lahko najdem še več virov ki lahko analiziram.) 

1. Conrad, David. “Community Murals as Democratic Art and Education.” Journal of 



Aesthetic Education 29, no. 1 (1995): 98–102. https://doi.org/10.2307/3333522. 

2. Borrup Tom. 5 Ways Arts Projects Can Improve Struggling Communities. JAN 1, 2009. 

https://www.pps.org/article/artsprojects 

3. Holly Feen-Calligan, Julie Moreno and Emma Buzzard. Art Therapy, Community 

Building, Activism, and Outcomes. 24 September 2018. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01548/full 

4. Jenna Hauck. Jul. 22, 2020. Murals ‘help build community’ says Indigenous Chilliwack 

artist. https://www.hopestandard.com/entertainment/murals-help-build-community-

saysindigenous- 

chilliwack-artist/ 

5. Flicker, Sarah & Danforth, Jessica & Wilson, Ciann & Oliver, Vanessa & Larkin, June & 

Restoule, Jean-Paul & Mitchell, Claudia & Konsmo, Erin & Jackson, Randy & Prentice, 

Tracey. (2014). “Because we have really unique art”: Decolonizing Research with 

Indigenous Youth Using the Arts. International Journal of Indigenous Health. 10. 16-34. 

10.18357/ijih.101201513271. 

6. https://artsdocbox.com/Fine_Art/109079049-Themes-arts-based-research-

artisticresearch- 

based-on-arts-education-and-teacher-s-training.html 

7. https://theculturetrip.com/north-america/usa/california/articles/l-a-s-8-most-

influentialchicana- 

and-chicano-artists/ 

8. https://www.theguardian.com/cities/2014/dec/08/chicago-wall-of-respect-

collectiveownership- 

organisation-black-american-culture 

9. Latorre, G.. (2008). Walls of empowerment: Chicana/o indigenist murals of California. 

Walls of Empowerment: Chicana/o Indigenist Murals of California. 1-292. 

10. https://banksyexplained.com/the-segregation-wall-palestine-2005/ 

11. https://www.jonssonsworld.com/A_Brief_History_of_Murals_and_Mural_Painting.html 

12. Collin Tateishi. 2011.COMMUNITY MURAL ART PROGRAM PROPOSAL. 

https://core.ac.uk/download/pdf/32413206.pdf 

4.4.RAZISKAVA NA TERENU; INTERVJUI 



Iz intervjujev mlade v projektu smo videli, kako močna je ulična umetnost, s strani 

opazovalcev 

in študentov. V bistvu se s takšnim dejanjem dobi vzročno-posledična zveza, znotraj katere 

lahko umetniki izrazijo svoj odnos, kritiko, skrb, hkrati pa umetnost odvzame del duše in 

telesa. Po drugi strani pa vidimo posledične odnose v reakcijah, v radovednosti, v interakciji, 

v spretnosti različne interpretacije vsake podobe v besedi, dejanju, uporu ali potrebi po 

prebujanju zavesti. Tu se začne najlepši proces tovrstnega delovanja, avtor kot neposredni 

udeleženec naredi opazovalca neposrednega udeleženca. Iz intervjujev vidimo le pozitiven 

prispevek, zbliževanje skupnosti, učinkovit pristop, ki prebuja zbliževanje oddaljenega in ga 

naredi blizu, pa tudi možnost mladih umetnikov, da prispevajo k skupnosti. 

Pravica do samo izražanja in mnenja je v preteklosti pripadala izvoljenim. Ostali so se morali 

boriti za to in nato uživati. Tudi za ceno življenja. Danes to ni več tako. Pravico do izražanja 

lahko uživa vsak, vsaj po zakonih, konvencijah, vendar taka dejanja kažejo, da nimamo vedno 

prvega izraza, torej je nujno, da se taka dejanja zgodijo, da lahko občutimo sreča možnosti 

pravice do izražanja. 

Zato mladi oblikujejo in izvajajo projekte lokalnega pomena. Projekti želijo izraziti jasen odnos 

mladih in pozivati k rešitvi lokalnega problema mladih z mladinskimi akcijami. Lokalni problem 

je torej pravzaprav globalen, orodje, s katerim se na nacionalni ravni postavljajo mladinska 

vprašanja in razprave. 

4.5. SLIKOVNO IN FOTOGRAFSKO GRADIVO 

slika 1: https://culpeer-for-change.eu/sl/network/tanzanija 

https://culpeer-for-change.eu/sl/network/tanzanija


 

 

slika 2: https://culpeer-for-change.eu/sl/network/tanzanija 

 

slika 3: https://culpeer-for-change.eu/sl/network/tanzanija 

https://culpeer-for-change.eu/sl/network/tanzanija
https://culpeer-for-change.eu/sl/network/tanzanija


 

slika 4: https://culpeer-for-change.eu/sites/default/files/daten/global/MURAL_Web.pdf 

 

• VIDEO POSNETEK 

- https://www.youtube.com/watch?v=QGuXCv95j3U 

5. IDEJE, PRIPOROČILA, REŠITVE 

Tovrstni programi so posvečeni kakovostnemu participativnemu procesu, ki poleg 

opozarjanja na več globalnih problemov vključuje tudi kreativno izražanje stališča lokalnih 

umetnikov z njihovim neposrednim angažiranjem. 

https://culpeer-for-change.eu/sites/default/files/daten/global/MURAL_Web.pdf


Cilj je ozaveščanje javnosti o priseljevanju, globalnem segrevanju in pravicah otrok v 

skupnosti. 

Gradnja skupnosti poteka v trenutku, ko ljudje aktivno postanejo udeleženci v procesu risanja, 

torej sprašujejo in uživajo v slikah, umetniki pa poskušajo razložiti svoje ideje. Tu dobijo 

informacijo oziroma sporočilo na muralu – prebujenje zavesti. 

Stabilnost je začasna, konflikti so večni. Konflikt in nestabilnost situacije v tem kontekstu 

nikakor 

nista razumljena kot trepetajoči destruktivni nemiri, temveč kot nenehno ustvarjanje kritičnih 

perspektiv, ki so edini način za artikulacijo svobode v koncentričnih krogih enotnosti 

različnosti. 

5.1. IDEJE 

- Organiziranje umetnikov iz različnih kultur (npr. Danska - Gana); 

- izmenjava umetnikov; slikanje stenskih poslikav, ki so bolj značilne na lokalni ravni; 

- Danska odkrije problem, ki je lokalno bolj razširjen, in ga predstavi v Gani in obratno; 

- Priložnost spoznavanja različnih kultur, njihovega zbliževanja, lokalnega problema je 

globalen – pred odgovornostjo in pristopom do nje smo enakovredni. 

- Organizirati več takšnih akcij, na različnih delih, da bi razbili stereotipe in skupaj ukrepali 

na globalne probleme. 

- Organizacija ustvarjalnih delavnic - opazovalec/ljudje bodo postali neposredni udeleženci 

pri ustvarjanju umetnosti; Možnost, da vsak na kreativen način izrazi svoje mnenje/mnenje; 

(Neposredno sodelovanje v njih, tako da bomo imeli možnost raziskovati 

 

 

Šesta naloga 
 
Raziskovalni dnevnik: Analiza potreb po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih 
Ksenija Volk 

 
Raziskovalni dnevnik je pisan z namenom, da ugotovimo, kakšne so potrebe izobraževalcev, 
kaj mora dober izobraževalec imeti in kakšen naj bo do udeležencev. Glavni cilj je, da 
izobraževalci izpolnjujejo svoje cilje, cilje organizatorjev izobraževanja in nenazadnje 
udeležencev. Odrasli niso primorani dodatno se izobraževati. So skupina, ki jih moramo 
pritegniti, da se začno izobraževati in da v izobraževanju uživajo. Poskrbeti moramo, da se širi 
dober glas tako o izobraževalni ustanovi, izobraževalcih in dodatni vrednosti, ki so jo 
udeleženci prejeli tekom izobraževanja. Dober glas seže v deveto vas.  



Ključne besede: izobraževalci odraslih, neformalno izobraževanje, udeleženci, organizatorji 
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UVOD  
Ljudje se torej učimo. Učimo se od rojstva, iz ure v uro, iz dneva v dan. Ne obstajajo dobri 
razlogi, da se ne bi učili. V sodobnem času imamo informacije na dosegu roke, tako iz medijev, 
digitalnih naprav, kjer je naloženega ogromno znanja, ki je dostopno kadarkoli in kjerkoli. 
Vprašanje pa je ali je to znanje učinkovito. Obstajajo vede in znanosti, ki nam pomagajo z 
uvajanjem kognitivnih znanosti v šolah in izobraževalnih ustanovah.  
Ko omenimo izobraževanje, pomislimo na dejavnost povečevanja znanja kot na tradicionalno 
šolsko obliko poučevanja učitelja, kjer se odvija izobraževanje otrok. Od uveljavitve paradigme 
vseživljenjskega izobraževanja se izobraževanje pojmuje kot osnovna dejavnost pridobivanja 
znanja. Vendar se izobraževanje lahko odvija kot formalno ali neformalno izobraževanje, kot 
izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih.  



Tradicionalna, šolska, formalna oziroma frontalna oblika izobraževanja zajema poučevanje 
učitelja in učenje učenca, pri čemer je vedno rezultat novo znanje. Izobraževanje vedno 
nastopa v paru z vzgojo pri čemer dosega tudi manj otipljive, a celo pomembnejše cilje: dobre 
presoje, pravičnost in modrosti. Z izobraževanjem se najpogosteje, čeprav ne izključno, 
ukvarjajo različne šole.  
Pri izobraževanju odraslih, učenje poteka vse življenje, v različnih učnih okoljih in na različne 
načine ter prispeva k celovitemu razvoju posameznika in skupnosti. Izobraževanje odraslih v 
Republiki Sloveniji ponuja široko in pisano paleto izobraževalnih programov in dejavnosti, 
katerih izvedba je prilagojena življenjskemu ritmu odraslih. Cilj izobraževanja odraslih je 
omogočiti dostop do priložnosti za učenje čim večjemu številu odraslih prebivalcev ter 
spodbujati njihovo udeleževanje v izobraževalnih in podpornih dejavnostih.  
Trend v Sloveniji je v izobraževanju odraslih v velikem porastu. Zahtevnost izobraževalnih 
programov raste. Prav to pa predstavlja izziv organizacijam izobraževanj, da ponujajo 
atraktivne in strokovno izvedene programe. Za to pa se potrebuje dobre izobraževalce. 2  
 
V raziskovalnem dnevniku smo poskušali ugotoviti, katere lastnosti in značilnosti mora imeti 
dober izobraževalec z vidika strokovnjakov in organizatorjev izobraževanj in ali je pomembno, 
da takega izobraževalca organizacija ima in ga ustrezno motivira. 3  
 
1 IZOBRAŽEVANJE IN NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA ODRASLE  
1.1 IZOBAŽEVANJE ODRASLIH  
Mladenič je navdušeno pripovedoval, kaj želi storiti za uboge.  
Učitelj je rekel: ”In kdaj nameravaš svoje načrte uresničiti?”  
”Brž, ko bo prišla priložnost.”  
”Priložnost nikoli ne pride,” je rekel učitelj, “Priložnost je tu.”  
(Anthony De Mello)  
Cilji izobraževanja odraslih, ki ga pojmujemo tudi neformalno izobraževanje je odraslim 
omogočiti, da hitreje napredujejo v formalnem izobraževanju, ker so mu bile nekatere vsebine 
izobraževanja že priznane, pridobitev znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih pridobijo z 
neformalnim izobraževanjem, pridobitev večje veljave, vrednosti. Vrednost odrasel 
posameznik lahko pridobi samo zase, lahko pa mu pomaga tudi na trgu dela. (konkurenčna 
prednost in razvoj kariere). Po drugi strani pa izobraževanje odraslih tudi motivira različne 
oblike izobraževanja in povečuje udeležbo v izobraževanju odraslih. tako se razvijajo novi 
prijemi v izobraževanju. Krepi se zaupanja med akterji na področju izobraževanja in 
zaposlovanja. Izkušnje kažejo, da posamezniki pridobijo tudi druge koristi, ki so povezane z 
izboljšano samopodobo in samozaupanjem v svoje zmožnosti. (Vilič Klenovšek 2013)  
Ko pomislimo na izobraževanje odraslih, nam najprej pridejo na misel delavnice, kot so tuji 
jeziki, kleklanje, računalniško izobraževanje, vendar pojem izobraževanje odraslih zajema tudi 
izobraževanje za plačano delo, izobraževanje za vzdrževanje zaposljivosti, izobraževanje za 
dejavno državljanstvo ali prostovoljstvo, izobraževanje za osebnostno rast, izobraževanje za 
različne socialne vloge, spopadanje s spremembami, za samozadostnost in neodvisnost, 
zdravo staranje in drugo.  
V Sloveniji imamo veliko inštitucij, ki se ukvarjajo s področjem izobraževanja:  

 
UTŽO (Univerza za tretje življenjsko obdobje) 
• Društva upokojencev ZDUS, 
• Inštitut Antona Trstenjaka, 



• Gerontološko društvo Slovenije, 
• Andragoški center Slovenije- študijski krožki Ljudske univerze, 
• Stanovska društva 
• Zasebne ustanove izobraževanja odraslih, knjižnice, 
• Muzeji, knjižnice, centri za socialno delo, domovi starejših 
• Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev, večja podjetja. ipd. (Findeisen 
2012) 

 
1.2 ZAKONSKA PODLAGA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
Zakonska podlaga izobraževanja odraslih v Sloveniji:  
• _1995 – Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;  
• _2000 – Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah;  
• _2004 – resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do 
leta 2010 (ReNPIO);  
• _2004 – zakon o višjem strokovnem izobraževanju  
• _2004, 2011 – Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja;  
• _2006 – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju;  
• _2007 – Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji;  
• _2008 – Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja;  
• _2010 – Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 
izobraževanju;  
• _2011 – Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju;  
• _2012 – Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2012-2020 
(ReNPIO 2012-2020) (Pavlič 2013)  
 
1.3 ODRASLI UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJ  
Da bolje razumemo tematiko izobraževanja odraslih, moramo najprej pogledati, kdo so 
udeleženci izobraževanj za odrasle. 5  
 
 
• _Odrasli udeleženci se večinoma odločajo za izobraževanje po svoji izbiri, imajo jasne cilje 
in pričakovanja do zadovoljitve svojih interesov in potreb. Dejstvo pa je, da se še vedno veliko 
odraslih za izobraževanje ne odloča prostovoljno, temveč zaradi zahtev delovnega okolja in 
drugih razlogov. Upoštevati je potrebno, da v tem primeru udeleženci niso motivirani. 
Izobraževalec mora upoštevati notranjo in zunanjo motivacijo.  
• _Večina udeležencev ima konkretne in kratkoročne cilje. Udeleženci se udeležijo 
izobraževanja iz točno določenih razlogov.  
• _Udeleženci bi radi čim prej dosegli svoje izobraževalne cilje. Če v izobraževanju takoj ne 
vidijo uporabnosti za svoje delo in življenje, radi opustijo in ne nadaljujejo izobraževanja. Učijo 
se »za takoj«.  
• _Odrasli se vračajo v izobraževanje z različnimi življenjskimi in delovnimi izkušnjami. Če je 
skupina heterogena, bo imel izobraževalec zahtevno delo.  
• _Odrasli z negativno samopodobo. Tudi samo izobraževanje oz. prisila na udeležbo lahko 
poslabša samopodobo.  
• _Odrasli vidijo sebe kot samostojne osebe v izobraževanju in jim ni prav, da jih izobraževalec 
obravnava kot otroke.  



• _Na pripravljenost za učenje vplivajo naloge, povezane z vlogami odraslih v družini, v 
poklicnem delu in drugod.  
• _Odrasli se po navadi uprejo, če želi nekdo od zunaj spreminjati njihova stališča, vrednote, 
delovanje. Izobraževalec mora biti zelo pazljiv. (Velikonja 2012)  
 
1.4 NARČTOVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE  
Načrtovanje izobraževalnih programov je kot tok, ki upošteva bregove, strugo, vremenske 
okoliščine, dotoke … Pri načrtovanju izobraževanja bregovi, struga, vreme pomenijo družbene 
okoliščine, strokovno znanje, potrebe udeležencev. Upoštevati je potrebno potrebo po 
fleksibilnosti pri načrtovanju glede na različne dejavnike, ki vplivajo na različne ravni 
načrtovanja. Načrtovalec mora biti pripravljen na nenehno raziskovanje, prilagajanje, sicer 
doživlja načrtovanje kot vir stresa. (Povzeto iz seminarske naloge pri predmetu KRDV 2021, 
avtor Ksenija Volk) 6  
 
Načrtovanje je priprava procesov in priprava odgovorov na vprašanja: kdaj, kaj, kako, kdo, 
čemu, zakaj… Z načrtom se izognemo improvizaciji in izboljšamo koordinacijo vseh procesov 
in vseh delov ter tudi oblikovanje meril za evalvacijo.  
Izobraževalni program razumemo kot dinamičen proces, ki vključuje različne elemente, kot so 
cilji, vsebine, motivi. Pomemben je tudi odnos do učenja, motiviranost in emocionalne 
veščine/zmožnosti (pogumnost, anksioznost, navdušenje, upanje), vpliv socialnih okoliščin in 
socialnih spretnosti posameznika in skupin. Izobraževalni programi in spremljajoči dejavniki 
delujejo medsebojno kot učni prostor, kjer se prepleta formalno/organizirano učenje in tisto 
učenje, ki se zgodi spotoma (learning en passant ali informal learning). Pri tem sledimo 
potrebam v okolju (podjetju, lokalni skupnosti, društvu, verski skupnosti) in značilnostim 
udeležencev. (Ličen 2015)  
Ko postavljamo temelje za določeno izobraževanje, moramo obvezno gledati v prihodnost. Iz 
analize potreb izobraževanj, nam pove, kaj bi udeleženci potrebovali v sedanjosti in nas 
usmerja, ne smemo pa izključiti potreb v prihodnosti. Izobraževalec mora biti korak pred 
materialom in načrtovalec korak pred nečim, kar šele nastaja. Obvezno je potrebno 
upoštevati, da so starejši nehomogena družbena skupina, prilagajanje izobraževanja, da je 
izobraževanje potrebno prav vsem (starejšim delavcem, ljudem pred upokojitvijo, ljudem v 
tretjem življenjskem obdobju pa tudi onim v visoki starosti), da potrebujemo boljše 
sodelovanje med nevladnimi in javnimi ustanovami, da minimalna javna sredstva za 
izobraževanje starejših odraslih ne omogočajo, da bi se bolj posvetili razvoju in mreženju 
vsebinsko sorodnih organizacij, pa bi bilo vredno in potrebno, da potrebujemo celostno 
politiko izobraževanja starejših tako na lokalni, kakor tudi na nacionalni ravni. (Findeisen 
2012)  
Načrtovanje izobraževanja odraslih je bilo dalj časa bolj obrobna dejavnost. Za poučevanje 
niso bila potrebna posebna znanja, saj se je le določene vsebine »prelilo v glave ali roke 
udeležencev«. V »večernih šolah« so učitelji le ponovili programe, ki so bili predhodno 
pripravljeni za otroke in mladino. Programi je bil oblikovan predvsem na prenosu znanja 
(sledili so pripravljenim učbenikom za mladino). V primerih, ko ni bilo programov za mladino, 
so pripravili tečaj opismenjevanja ali strokovnih znanj (varjenje, zidanje) in vsebine prenesli v 
skupino, ki se je tega naučila. Od 80. let prejšnjega stoletja pa so se stvari začele premikati in 
razvijati se je začelo področje, ki se v angleščini poimenuje z različnimi besedami: designing 
the adult learning programmes, planning programmes for adult learners, designing training 7  
 



programs, curriculum development. To področje izhaja iz strokovne literature, ki je povezana 
ali s posameznimi vsebinskimi področji (izobraževanje za zdravje, izobraževanje za delo, 
zeleno izobraževanje, izobraževanje za aktivno državljanstvo ipd.) ali z metodami (akcijsko 
učenje in raziskovanje, evalvacijske metode) ali z organizacijami, ki pripravljajo programe (npr. 
Unesco, OECD, inženirske zbornice, obrtne zbornice) V slovenskem jeziku se je uporabljalo 
besedno zvezo programiranje izobraževanja ali planiranje in programiranje, v sodobnosti pa 
se uveljavlja poimenovanje načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle. (Ličen 2015)  
 
R_a_z_l_i_čn_e_ _r_a_v_n_i_ _n_a_čr_t_o_v_a_n_j_a_ i_z_o_b_r_a_že_v_a_n_j_a_ 
_o_d_r_a_s_l_i_h_ _ 
 
Glede na časovni obseg -strateško načrtovanje programov za daljše obdobje (npr. pet let ali 
več) in načrtovanje posameznih programov (npr. program izobraževanja v posameznem letu 
ali krajšem obdobju).  
Glede na zaključenost ločimo načrtovanje celotnega programa, ki vključuje opredelitve ciljev, 
organizacijo, financiranje in. Glede na to uporabljamo tudi poimenovanje makro načrtovanje 
in mikro načrtovanje.  
Glede na stopnjo podrobne izdelanosti posameznih elementov:  
- prva stopnja je zamisel programa (konceptualni načrt),  
- druga stopnja je program navadno pripravljen do stopnje dogovarjanja za finansiranje),  
- tretja stopnja je izvedbeni program (izvedbeni kurikulum), ki je podrobno načrtovan tudi na 
ravni izvedbenih elementov (od podrobne organizacije dogodkov do metod). (Ličen 2016)  
 
Po vseh teh delitvah vidimo, da so v načrtovanje izobraževanja odraslih vključeni različni 
strokovnjaki, ki izberejo najbolj ustrezne rešitve. Četudi je večinoma znano, katera pot bi bila 
najboljša, kateremu trendu bi bilo dobro slediti, se načrti prilagajajo možnostim. Zaradi 
potrebe po iskanju ravnovesja med realnimi možnostmi in želenimi načrti andragogi 
premišljeno tehtajo in presojajo možnosti. Eno od meril pri načrtovanju je porabljen čas v 
primerjavi s celotnim programom. Zelo optimistična predvidevanja so, da bi lahko (zaradi 
kakovosti izobraževanja) načrtovanje trajalo dlje od same izvedbe. Pri nekaterih vrstah 
izobraževanja, kot je npr. e-izobraževanje, je priprava programov zelo obsežna in tudi traja 
dalj časa kot sama izvedba. Vendar pa v praksi večinoma velja, da za načrtovanje porabimo 
približno desetino časa in denarja, ki je namenjen programu. 8  
 
_F_a_z_e_ _n_a_čr_t_o_v_a_n_j_a_ _i_z_o_b_r_a_že_v_a_n_j_a_ _o_d_r_a_s_l_i_h_ _ 
 
Pri načrtovanju izobraževanja odraslih imamo pet faz, ki jih je potrebno upoštevati:  
• a) analiza in prepoznavnost potreb in ovir pri izvedbi;  
• b) definiranje ciljev, načrtovanje vsebin, instrumentov za nadzorovanje kakovosti,  
• c) načrtovanje metod in strategij delovanja,  
• d) načrtovanje organizacije, izvedbe izobraževanja, ki vključuje tudi časovni načrt in 
načrtovanje prostora dogajanja,  
• e) načrtovanje evalvacije izobraževanja.  
 
Izobraževalna potreba, kot prva faza, je posredovana andragogu, kot naročilo za 
izobraževanje. V tej fazi andragog sodeluje z naročnikom.  



Analiza polja in makro načrtovanje -ko andragog pripravi makro načrt (grobi načrt, prva 
zamisel načrta, koncept), ga uskladi z naročnikom.  
Re-definicija potrebe po izobraževanju, zgodi se v sodelovanju med naročnikom in 
andragogom. Konec te faze predstavljajo splošni cilji izobraževanja. V tej fazi postane jasno, 
kaj želimo z izobraževanjem doseči.  
Na temelju splošnih ciljev oblikujemo podrobnejše izobraževalne cilje, nato sledi podrobnejše 
ali operativno ali mikro načrtovanje posameznih delov, pri katerem andragog sodeluje z 
izvajalci (učitelji, mentorji, predavatelji, inštruktorji, svetovalci). Dogovorijo se o nizih vsebin, 
izberejo metode, načrtujejo evalvacijo.  
Najbolj opazen del je izpeljava programa. Izpeljava / izvedba se lahko ponavlja, lahko pa je 
enkratna.  
Ob koncu izpeljave sledi evalvacija, preverjanje rezultatov, znanja, novih spretnosti, 
finančne ustreznosti ipd. Evalvacija zajame tudi ves program. Izsledki evalvacije so zajeti v 
končno poročilo. (Ličen 2016) 9  
 
 

 
 
 
 
 
Slika 1: Elementi načrtovanja Vir: (Ličen 2015)  
2 IZOBRAŽEVALCI ODRASLIH  
2.1 KOMPETENCE  
Kompetenco sestavljajo (po Spencer & Spencer, 1995):  



• z_n_a_n_j_e_ _(_p_o_z_n_a_v_a_n_j_e_ _n_e_k_e_g_a_ _p_o_d_r_o_čj_a_,_ 
_k_o_n_c_e_p_t_o_v_,_ _d_i_s_c_i_p_l_i_n_e_)_,_ _ 

• -_ _spretnosti, veščine, procesno znanje (s katerimi posameznik uresničuje naloge, 
opravi postopke, vodi skupine in procese. Gre za intelektualne in fizične spretnosti),  

• -_ _motivacija (mentalni vzorci, notranje sile, ki spodbujajo osebo k delovanju in jih je 
najtežje razvijati),  

• -_ _samopodoba (odnos do sebe, vrednotenje sebe, self-concept),  
• -_ _razmeroma dolgotrajne dispozicije, ki jih ima posameznik za delovanje (telesne 

dispozicije, informacijske dispozicije, osebnostna struktura). (Ličen 2016)  
• 10 

Kompetence so proces, znotraj katerega ima posebno mesto sposobnost in človek deluje kot 
akter in da njegovo vedenje ni le reakcija na zunanje vplive. lahko torej opazujemo kot 
kompleksen konstrukt, ki ga opredeljujejo tri osnovne dimenzije:  
subjektivna, 
- intersubjektivna, 
- objektivna. (Ličen 2016) 
 
2.2. REFLEKSIVNA PRAKSA  
Vsake izobraževalec se uči iz svoje prakse in izkušenj ampak samo svoje izkušnje in praksa ne 
prinesejo izboljšanja v svojem delu in sodelovanju. Sama prisotnost udeležencev 
izobraževanja ne vodijo do pridobivanja znanja, tako tudi strokovni seminarji ne prinesejo 
izboljšav in napredka izobraževalcem, če znanja ne uporabijo in vključijo v svoje delo. Vedno 
znova je potrebno analizirati svojo vlogo, vrednost, postopke in odnos, ki ga vzpostavljamo z 
drugimi. Samo tako lahko identificiramo svoje dobre lastnosti in slabosti in na njih delamo.  
S teorijo prakse in učenjem v organizacijah se ukvarja veliko avtorjev. Med vidnejšimi so D. 
Nicolini20, J. Lave, E. Wenger, Schön, T. Fenwick, N. Dixon. Schön je poudarjal , da lahko 
praktiki izboljšujejo svoje delo z refleksijo o tem, kar delajo, kako delajo, kakšna prepričanja 
jih pri delu vodijo. V slovenski strokovni literaturi se je z refleksivno prakso pri delu učiteljev 
ukvarjala B. Marentič Požarnik.  
Vprašanja za refleksijo o svojem delu (povzeto po Korthagen & Vasalos, 2005) so:  
 
Kakšno je okolje mojega dela? Kaj name vpliva? 
- Kaj delam? (Kako se vedem?) 
- Kaj lahko naredim (zmožnosti, ki jih imam) 
- Kakšna prepričanja me vodijo? V kaj verjamem? Kako pojmujem učenje, znanje? 
- Kdo sem jaz? Kakšna je moja profesionalna identiteta? Kakšna je moja vloga? 
- Zakaj sem tukaj? Kakšno je moje poslanstvo? (Ličen 2016) 
 
 
Refleksija je ozaveščanje občutkov, mišljenja in vedenja z namenom, da smo se zmožni soočiti 
z novo izkušnjo in da se lotevamo stvari iz boljšega izhodišča. Če izobraževalci reflektirajo na 
zelo površinski ravni, taka refleksija pogosto ne daje želenih rezultatov in ni učinkovita.  
Slika 2: MODEL PROCESA REFLEKSIJE Vir: Psihologija osebnosti (um.si) (Košir 2002)  
 
 
 
 



 
 
 
 
Refleksija se osredotoča na:  
-Okolje – kontekst situacije; vse kar je izven posameznika (vedenje udeležencev, klima in 
kultura, učni načrt…)  
-Vedenje – vedenje izobraževalca; obstoječe in potencialno učinkovitejše  
-Kompetence – kompetence izobraževalca, ki lahko pomagajo v situaciji (npr. sposobnost 
fleksibilnega odzivanja)  
12  
-Prepričanja – predpostavke, ki so pogosto neozaveščene (o študentih, o vlogi izobraževalca, 
o ljudeh nasploh)  
-Poklicna identiteta – dojemanje lastne poklicne vloge (poklicna samopodoba); kakšen 
izobraževalec ste? Kakšen si želite biti?  
-Poslanstvo – način osmišljanja lastnega delovanja (Košir, 2002)  
 
3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
Cilji izobraževanja odraslih je dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih 
zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in 
vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost.  
Želja je, da se vsem odraslim omogoči dostop do kakovostnih izobraževalnih in učnih 
možnosti, ki bodo omogočale polno realizacijo njihovega človeškega potenciala in povezovale 
osebne izkušnje s širšimi družbenimi ekonomskimi, kulturnimi in okoljskimi dejavniki. Na ta 
način bodo usposobile ljudi za delovanje, refleksijo in ustrezno odzivanje na socialne, 
politične, ekonomske, kulturne in tehnološke izzive ter za graditev skupnosti.  
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju ReNPIO) usmerja politiko izobraževanja odraslih na nacionalni ravni in prispeva 
k sistemskemu urejanju področja, skupaj s stabilnim financiranjem, določanjem ukrepov 
oziroma vsebinskih nalog na določenih prednostnih področjih za razvoj izobraževanja odraslih 
v državi. Predlog ReNPIO in predloge LPIO pripravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 



politiko na podlagi strokovnih podlag, ki jih pripravi Andragoški center Slovenije. Andragoški 
center Slovenije tudi vodi koordinacijo priprave letnih, vmesnih poročil in končnega poročila 
o uresničevanju ukrepov, aktivnosti, programov, doseganja krovnih kazalnikov, operativnih 
ciljev in porabe finančnih virov na nacionalni ravni v skladu s poročili posameznih ministrstev. 
Uresničevanje ReNPIO je v pristojnosti ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje odraslih 
in dodeljena so jim nacionalna sredstva. Izobraževanje odraslih pa se sofinancira s sredstvi iz 
Evropske kohezijske politike in drugih evropskih skladov ter 13  
 
mednarodnih programov. Manji delež finančnih sredstev je tudi iz strani lokalnih 
skupnosti.(Andragoški center RS, 2021)  
Splošen občutek je, da se veliko odrasli ljudi izobražuje. Se udeležuje delavnic, tečajev ter 
dokončuje nedokončane izobrazbe. V nadaljevanju bomo pogledali, kakšno stanje v 
neformalnem izobraževanju je v Sloveniji in poskušali bomo ugotoviti ali in kako lahko 
pripomoremo k izboljšanju oz. stimuliranju odraslih za odločitev o nadaljevanju izobraževanja.  
4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
Pomen raziskovalnih vprašanj je, da omogočajo boljše razumevanje raziskovalnega problema,  
jih je mogoče empirično preizkusiti, oblikujejo odnose med pojavi, da jih je mogoče empirično 
pojasniti ali preveriti, usmerjajo raziskavo k bistvu problema z usmerjanjem zbiranja 
relevantnih podatkov, so osnova za ugotovitve in s tem pripomorejo k napredku znanja, 
znanstvenih teorij in/ali spoznavanju prakse (Lamut 2020)  
Glavna vprašanja, ki se nam porajajo pri izbrani temi so:  
1. Kakšne so lastnosti dobrega izobraževalca odraslih in se teh lastnosti lahko priuči?  
2. Katera andragoška znanja so najpomembnejša za dobrega izobraževalca odraslih?  
3. Katera znanja, spretnosti, osebnostne lastnosti, bodo tista, ki bodo v prihodnosti za 
izobraževalce odraslih najpomembnejša?  
 
5 RAZISKOVALNI DNEVNIK  
5.1 Opredelitev tematike raziskovalnega dnevnika  
November 2021  
Ob predstavitvi zadolžitev pri predmetu Raziskovalni seminar, sem bila v dilemi ali naj 
nadgrajujem dosedanje delo na temi izobraževanj odraslih ali naj se lotim čisto nove tematike. 
Nekaj časa sem si vzela za razmislek, kajti vleklo me je tudi na področje gospodarstva. Sama 
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izhajam iz gospodarstva in mi je to zelo blizu. Se pa občasno preizkušam tudi v vlogi mentorja 
in predavatelja, tako da mi ta tema predstavlja nekakšen izziv in lahko bi se reklo je tudi moj 
hobi.  
Veliko let je minilo, od kar sem sedela v šolskih klopeh in takrat nisem niti slučajno razmišljala 
ali je učitelj dober ali slab, ali dobro predava ali ne. Vedela se ali je strog ali se ga da malo na 
okrog prinest . Šele sedaj, ko je toliko letno končanem študiju, vem, kateri je bil dober in kateri 
je oddelal svoje delo tako, da še dandanes vem o čem je predaval. Spominjam se začetkov 
mojih nastopov pred odraslimi udeleženci in lahko rečem, da me je bilo malokdaj v življenju 
tako strah. Priprave na prvi nastop pred odraslimi, ki imajo že ogromno življenjskih izkušenj in 
so po službi pripravljeni svoj čas posvetiti dodatnemu izobraževanju, je čisto nekaj drugega, 
kot zabavati otroke in jim pripovedovati življenjske izkušnje in prigode. Kako te odrasle 
pritegniti, da bo predavanje zanimivo? Kako jim ponuditi nekaj, po kar so prišli? Kako jih 



navdušiti, da bodo prišli ponovno? Vsa ta vprašanja so me in še vedno me stimulirajo, da 
raziskujem in berem literaturo, ki mi bo pomagala do teh odgovorov.  
Odločitev je padla. Ukvarjala se bom s svojim hobijem. Glede na to, da sem en del raziskave 
na to temo že raziskovala, sem se odločila za nadaljevanje in poglobitev raziskave. 
Kvantitativne raziskave so zanimive prav s tega vidika, ker ti ob zaključku določene raziskave 
odpirajo nova vprašanja in te vleče naprej v raziskovanje.  
5.2 Sestanek z inštitucijo  
Z Ljudsko univerzo Ajdovščina sodelujem že dalj časa. Pri njih sem se udeležujem raznih 
delavnic in seminarjev, prav tako, sem pri njih sodelovala kot zunanji sodelavec pri e-gradivih 
in predavanju. Ker sem prvi del raziskave delala v sodelovanju z njimi, sem se tudi za 
raziskovalni dnevnik odločila stopiti z njimi v kontakt. Z razgovori z Ljudsko univerzo sem 
začela že v januarju 2021. Opravili smo fokusno skupino z izobraževalci. Na podlagi le-te smo 
pripravili kvantitativno raziskavo. Glede na to, da so izobraževalci je en kamenček v mozaiku 
in da je mozaik sestavljen tudi iz organizatorjev izobraževanj, udeležencev, se je pojavila želja, 
da pogledamo tudi druge vidike. Vendar, še vedno ostaja fokus na izobraževalcih, kajti brez 
tega kamenčka, mozaik ni popoln. 15  
 
V novembru opravim sestanek na Ljudski univerzi, z ga. Majo Lemut, mag. prof. inkl. pedag. 
in univ. dipl. pedag., ki je zaposlena kot Organizatorka izobraževanj in se z njo pogovorim o 
idejni zasnovi moje raziskovalne naloge. Predlaga mi določeno literaturo in predlaga mi 
udeležence fokusne skupine. Z vsemi predlaganimi udeleženci Ljudska univerza sodeluje, 
tako, da sem se izognila morebitni zavrnitvi udeležbe. To mi je bilo v veliko pomoč. Na 
naslednjem sestanku z ga. Majo Lemut, sva se dogovorili o vprašalniku in mojih ciljih 
raziskovalne naloge. Skupaj sva dorekli, da je najboljše, da za pridobitev primerljivih vprašanj, 
uporabim enak vprašalnik, kot jer bil za fokusno skupino izobraževalcev in ga mogoče le 
prilagodim. Prav tako mi je svetovala pri izboru strokovne literature.  
5.3 Izbor literature in virov  
Na temo izobraževanja obstaja izredno veliko literature, vendar največ je je moč dobiti na 
tematiko formalnega izobraževanja ali izobraževanja otrok in dijakov. Mnogo manj literature 
je na temo neformalnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. po eni strani je to 
razumljivo, kajti par desetletij nazaj izobraževanje odraslih ni bilo mogoče, ni bilo zaželeno in 
ni bilo aktualno. Prav tako, je so bila ta izobraževanja zelo draga in izbor je bil zelo ozek. 
Dandanes imamo izredno širok spekter dopolnilnih izobraževanj, delavnic, seminarjev, 
visokošolskih in višješolskih programov, magistrskih programov ter nenazadnje osnovne šole 
za odrasle ter srednješolski programi in vse to je financirano iz strani EU ali lokalnih skupnosti. 
Vendar tudi iz tega področja dobim zelo zanimivo literaturo in do konca novembra berem in 
si izpisujem zapiske, ki mi bodo v pomoč pri raziskavi. Glede na to, da na to temo obstaja tudi 
določena Zakonodaja, ki opredeljuje izobraževanje odraslih, se odločim, da jo bom samo 
omenila, ne bom pa vključevala podrobnosti, ker si vsak posameznik, če ga to zanima, lahko 
prebere.  
5.4 Priprava in izvedba fokusne skupine  
Po pregledu in izboru kritične literature, ki smo jo uporabili v raziskovalni nalogi, smo določili 
osnove metodologije. Za fokusno skupino smo se odločili že na samem začetku, zaradi 
poznavanja udeležencev in njihovega načina delovanja. Tudi tematika, ki temelji na razpravi, 
nas je gnala v to, da smo izbrali fokusno skupino namesto intervjujev. Na fokusno skupino 
smo se pripravili, tako, da smo naredili načrt izvedbe, ki je vseboval določene časovne termine 



za odgovore, zagotovljeno snemanje, da smo po končani izvedbi pregledali posnetke in 
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zapisovanje, v katerem smo zabeležili morebitne okoliščine, ki bi lahko bistveno vplivale na 
potek fokusne skupine. Udeleženci so bili skrbno izbrani, saj je bil namen, da dobimo 
rezultate, ki nam bodo omogočali nadaljnje nadgradnje analize. Po zaključenem srečanju smo 
na podlagi posnetkov in zapiskov naredili transkript in kodirno tabelo. Izluščili smo pojme in 
kategorije.  
Glede na to, da so bili udeleženci iz različnih krajev R Slovenije in razmer Covid 19, se je 
fokusna skupina izvedla preko platforme Zoom. Prav zaradi tega je bila izvedba bolj 
enostavna. Iz prakse sem spoznala, da se tudi fokusna skupina lahko usmerja, pa čeprav nismo 
v istem prostoru. Prednosti on-line so predvsem priprava prostora, snemalne naprave (ki je v 
našem primeru bila kar na računalniku), prevoz do dogovorjenega mesta in nenazadnje 
časovnica. Vsi ti ljudje se med seboj več ali manj poznajo in težko se je držati dogovorjenega 
termina in začeti točno ob določeni uri.  
Razmišljala sem o tem, kakšen vprašalnik naj postavim, da dobim rezultate, ki jih bom lahko 
primerjala z mojo, že delno raziskano temo. Zavedala sem se, da je drugačna skupina prisotnih 
in da mogoče sestanek ne bo tako gladko tekle, kot je bil prvi. Cilj pa je bil, da dobim 
primerljive podatke in iz obeh raziskav izluščim skupne rezultate in morebitna razhajanja, ki 
bi pomagala pri reševanju morebitnih problemov. Organizatorji izobraževanj se običajno 
posredno srečujejo z udeleženci, imajo druge fokuse in cilje, kot sami izobraževalci. Zavedam 
pa se, da je vsem v interesu, da so udeleženci zadovoljni in se vračajo.  
Pripravila sem si načrt za izvedbo fokusne skupine:  
NAMEN IZPELJAVE FS  
Pri analizi potreb po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih bomo uporabili 
triangulacijo metod. To pomeni, da bomo pri proučevanju raziskovalnega problema uporabili 
več različnih metod oz. virov podatkov in s tem zagotovili celovitejši vpogled v proučevani 
problem – v t.i. potrebe po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih.  
Izvedli bomo fokusno skupino, namen pa je pridobiti poglobljen vpogled na trenutno stanje 
na področju potreb po izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih in spremljanja le-teh. 
Zanimala nas bodo njihova mnenja, izkušnje, pogledi s slednjega področja.  
UDELEŽENCI FS  
Udeleženci fokusne skupine prihajajo z zahodne kohezijske regije.  
V bo sodelovalo 8 udeležencev, od tega trije strokovnjaki s področja andragogike in pet 
predstavnikov institucij s področja izobraževanja odraslih (direktorji, vodje). 17  
 
PRIPRAVA NA FS  

• D_o_l_o_či_ _s_e_ _ča_s_o_v_n_i_ _t_e_r_m_i_n_ _i_z_v_e_d_b_e_ _F_S_._ 
• ibere se ustrezne udeležence FS in se jih z dopisom preko elektronske pošte povabi k 

sodelovanju na eni izmed njih (vsaj en teden pred srečanjem).  
• Nekaj dni pred izvedbo FS se vsakemu udeležencu po elektronski pošti pošlje: o Zoom 

povezavo do srečanja,  
o nekaj tehničnih napotkov za nemoten potek FS (prijava z imenom in priimkom, vklopljena 
kamera, snemanje in fotografiranje v skladu z GDPR),  
o Soglasje o hrambi in obdelavi osebnih podatkov, ki ga more vsak sodelujoči podpisati in ga 
po mailu oddati pred srečanjem FS.  
 



Na dan FS se pošlje prijazen opomnik za srečanje FS. 
• Določi se izvedbena ekipa ter med njih razdeli naloge in zadolžitve, potrebne za nemoteno 
izvedbo FS (moderator, člani ekipe). 
• Pripravi se ppt z usmeritvenimi vprašanji za sodelujoče na FS. 
• Pripravi se Zahvale za sodelovanje, ki se jim po srečanju pošlje po pošti. 
 
IZPELJAVA FOKUSNE SKUPINE  
 
Kraj izvedbe: na daljavo, preko video konferenčnega sistema Zoom 
• Čas izvedbe: 1–1.5 ure 
• za namen analize se bo snemalo ter naredilo po eno fotografijo (print screen) srečanja. 
• Izvedbena ekipa: Na obeh FS bo sodelovala ista izvedbena ekipa z istimi nalogami in 
zadolžitvami, predstavljenimi v nadaljevanju 
 
 
  

Ime in priimek  Naloge in zadolžitve  
Ksenija Volk  Predstavi namen in cilje FS ter potek 

srečanja, moderator  
Pozdrav, predstavi tehniške stvari, zapisovalec vprašanj v komentar, zvonček, zaključni 
pozdrav  
Zapisovalec odgovorov (v primeru, da snemanje odpove) in spremljanje dinamike skupine  

 
 
ANALIZA FS 
Kvalitativno analizo in končno poročilo bo pripravila Ksenija Volk. 
USMERITVENA VPRAŠANJA FS 
Uvodno-prehodna vprašanja (5min): 

➢ FS (Predstavniki institucij, strokovnjaki): 
• Kakšno se vam zdi zavedanje pomena stalnega strokovnega izpopolnjevanja pri 
izobraževalcih odraslih na splošno? 
• Kaj pa menite glede časa, ki ga izobraževalci odraslih namenjajo stalnemu strokovnemu 
izpopolnjevanju? Ga namenijo premalo, ravno prav? 
Ključna vprašanja (45min): 
• Katere so tiste osebnostne lastnosti, ki opredeljujejo dobrega/odličnega izobraževalca 
odraslih? (5min) 
▪ Se lahko le-teh izobraževalec priuči/je to lahko del njegove izobrazbe ali mora biti tak že sam 
po sebi? 
▪ Katerih osebnostnih lastnosti po vašem mnenju na splošno najbolj primanjkuje 
izobraževalcem odraslih? 
• Katera andragoška znanja mora imeti izobraževalec odraslih, da kakovostno opravlja svoje 
izobraževalno delo? In sicer če gremo kar po fazah andragoškega ciklusa – torej (15min) 
▪ Katera andragoška znanja s področja ugotavljanja izob. potreb mora imeti izobraževalec 
odraslih, da lahko kakovostno opravlja svoje delo? 
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▪ Katera andragoška znanja s področja načrtovanja ciljev, vsebin in organizacije izobraževanja 
mora imeti izobraževalec odraslih, da lahko kakovostno opravlja svoje delo? 



▪ Katera andragoška znanja s področja izvedbe programa mora imeti izobraževalec odraslih, 
da lahko kakovostno opravlja svoje delo? 
▪ Katera andragoška znanja s področja evalvacije mora imeti izobraževalec odraslih, da lahko 
kakovostno opravlja svoje delo? 
▪ Bi izpostavili še katera druga pomembna znanja s področja načrtovanja in izvajanja 
programov, ki so ključna za izobraževalce odraslih, pa jih do sedaj niste omenili? 
• Ali obstajajo določena znanja, ki so še posebej pomembna za izobraževalce v neformalnih 
programih izobraževanja odraslih? Katera? (5min) 
• Katerih znanj in spretnosti po vašem mnenju na splošno najbolj primanjkuje izobraževalcem 
odraslih? (5min) 
• Kakšne so vaše izkušnje glede sistemskega spremljanja potreb po dodatnih znanjih 
izobraževalcev odraslih? Kako jih vi spremljate oziroma na kakšen način se jih na splošno 
največkrat spremlja? 
• Kaj menite, katera znanja, spretnosti, osebnostne lastnosti, bodo tista, ki bodo v prihodnosti 
za izobraževalce odraslih najpomembnejša, in sicer glede na trenutne razmere, razvoj 
globalnega trga in trendov, in nenazadnje glede na razvoj in novosti andragoškega področja 
oziroma vaših institucij? Zakaj? (5min) 
Končno vprašanje (5min): 
• Glede na vse do sedaj povedano, ali menite, da se potrebe po dodatnih znanjih pomembno 
razlikujejo med izobraževalci odraslih, ki so zaposleni v organizacijah za IO, društvih in 
združenjih, in tistimi, ki tam niso zaposleni, a pri njih opravljajo izobraževalno delo v 
neformalnih programih za odrasle (npr. kot zunanji sodelavci ali interni izobraževalci)? 
▪ Če DA – kako se razlikujejo? 
Če bo ostal čas pri ključnih vprašanjih. 
• (REZERVA) Izobraževalci odraslih delujejo na različnih vsebinskih področjih (tuji jeziki, IKT, 
marketing, osebni razvoj, podjetništvo ipd.). Ali menite, da izobraževalci odraslih 
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svoje vsebinsko področje interdisciplinarno povezujejo z drugimi področji? Na primer, v 
procesu izobraževanja neko temo/snov obravnavajo s svojega vsebinskega področja ter jo 
nato prenašajo oz. povezujejo še z drugimi področji, disciplinami. Na tak način pa učečemu se 
omogočajo uporabnost, celovitejše in globje razumevanje snovi. 
▪ (Če je odgovor DA) – S katerimi področji? 
▪ (Če je odgovor NE) – Zakaj pa menite, da jih ne? 
▪ Na katerih področjih vidite možnosti za pogostejše interdisciplinarno povezovanje 
vsebinskih področij med seboj? Zakaj menite tako? 
Fokusna skupina je potekala tekoče, le časovno smo bili malo v stiski. Ob vneti debati in idejah, 
ki so kar deževala, je bilo težko vstaviti debato in jih prekiniti. Ampak je šlo . Tudi posnetek je 
uspel. Tudi zapiski so bili dobri, tako, da so bili zapiski kot posnetek odlična pomoč pri 
transkriptu in kodirni tabeli. Transkript je bil mala malica proti kodirni tabeli. Čeprav vse 
skupaj ne izgleda veliko podatkov, mi je kodiranje vzelo kar tri dni. Ko sem že naredila, sem 
nazaj popravljala, pa še enkrat, pa še enkrat… in še danes bi kar popravila. Kako je kodiranje 
odvisno od razpoloženja, od razmišljanja.. vsak dan bi kaj odvzela, popravila, dodala… 
5.5 Priprava končne naloge – raziskovalni dnevnik 
Raziskovalni dnevnik sem si sproti pripravljala. Pisala sem si zapiske v časovnico in notesnik. 
Vse skupaj sem potrebovala še pripraviti za končno oddajo. Čeprav sem mislila, da imam že 
vse strukturirano, je bilo potrebnega še veliko dela, da naloga izgleda tako, da je razumljiva, 
da so izpolnjeni štirje cilji in da je poučna. Vesela se, da iz raziskave lahko razberemo cilje in 



tudi odgovore na zastavljena vprašanja. Raziskovalni dnevnik nam tudi pusti odprta vprašanja 
za naprej in nas vleče v nadaljnje raziskovanje. 
6 METODOLOGIJA 
6.1 Metoda raziskovanja 
Poslužili smo se kvalitativne metode raziskovanja – fokusne skupine, ki je posebna oblika 
pridobivanja podatkov prek interakcije več posameznikov. 
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Fokusna skupina je kompleksna metoda z relativno specifičnim splošnim namenom, ki tudi 
določa, kdaj jo uporabiti. Če želimo izvesti fokusno skupino, prek katere bi radi prišli do 
uporabnih podatkov, potem ne moremo mimo tega, da je potrebno poznati vsaj ključne 
elemente skupinske dinamike in delovanja majhnih skupin. Pri fokusni skupini gre za skupino 
udeležencev, ki razpravlja o določeni tematiki, pri tem pa je cilj raziskovalca, da ugotovi, na 
kakšen način ta skupina razume, vidi in obravnava specifičen problem ali tematiko, ki je 
predmet raziskave. Pri fokusni skupini je zelo pomembno, da razumemo temeljne gradnike te 
metode, njena teoretična izhodišča, možne oblike izvedbe ter na kakšen način fokusno 
skupino pripravimo in izvajamo. Vsa ta predznanja so nujna, če želimo metodo uspešno izvesti 
tako, 
da bo imela v okviru raziskave svoj smisel in da bomo prek nje dobili podatke ter uvide, ki nam 
bodo pomagali pri osvetljevanju dilem, ki se jih v raziskavi lotevamo (Banjac 2020) 
Fokusna skupina se v raziskovalne namene uporablja, ko želi izvajalec te metode razumeti, 
zakaj imajo ljudje določeno mnenje ali odnos do neke stvari ali fenomena. Znotraj debate v 
skupini namreč sodelujoči medsebojno testirajo in argumentirajo svoje odgovore. 
Raziskovalec tako pridobi vpogled, kako člani skupine razumejo problem, ki ga naslavlja, 
predvsem pa, na kakšen način zagovarjajo svoj pogled prek soočenja svojih mnenj in pogledov 
z drugimi. Pridobivanje podatkov prek fokusne skupine je zelo specifično, ker temelji na 
vodenju, organiziranju, opazovanju in poslušanju skupine, znotraj katere posamezniki 
debatirajo in ustvarjajo interakcijo s posebnim in običajno jasnim namenom. Ker v fokusni 
skupini sodeluje relativno omejeno število ljudi, gre za vzpostavitev interakcije znotraj majhne 
skupine in če želimo razumeti, kakšne podatke sploh 
pridobimo na ta način, je potrebno razumeti specifiko delovanja majhnih skupin kot posebnih 
oblik družbenega delovanja ( (Banjac 2020) 
6.2 Metoda vzorčenja in opis vzorca 
Za izvedbo naše raziskave smo se odločili za fokusno skupino, pri tem pa nismo pozabili na 
etična načela v raziskovanju – prostovoljnost. Vsi udeleženci raziskave so dobili informacije o 
raziskavi in njenem poteku, da so se lahko odločili ali želijo sodelovati v njej. Obveščeni so bili, 
da imajo pravico in možnost, da lahko kadarkoli me procesom raziskave, zaradi kakršnega koli 
razloga izstopijo iz raziskave in odvzamejo posredovane podatke. 
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Za potrebe naše fokusne skupine smo izbrali namenski vzorec, udeležence, ki tematiko zelo 
dobro poznajo, lahko od njih pričakujemo izčrpne in jasne odgovore in lahko pričakujemo, da 
bomo dobili rezultate, ki so predmet raziskovalnega dnevnika. Izbrani so bili predstavniki 
institucij, strokovnjaki v izobraževanju odraslih. Njihova naloga je, da dobro poznajo 
izobraževanje odraslih, zakonodajo, ter nenazadnje svoje izobraževalce. 
Fokusna skupina je bila sestavljena iz sedmih (7) posameznikov, ki so z veseljem sprejeli 
sodelovanje v fokusni skupini. 



Intervjuvanka 1 - S področjem kakovosti v izobraževanju se ukvarja tako z raziskovalnega, kot 
razvojnega vidika. Sodelovala je pri razvoju nacionalnega pristopa za presojanje in razvijanje 
kakovosti v izobraževanju odraslih; 
Intervjuvanka 2 - vodja Inštituta za raziskovanje in razvoj izobraževanja. 
Intervjuvanec 3 - zaposlen na fakulteti UL, kjer je habilitiran za področje andragogike. Sodeluje 
pri številnih projektih, delovnih in uredniških odborih. nova v izobraževanju odraslih, prej v 
formalnem izobraževanju, zdaj v neformalnem Sodeloval je pri številnih aplikativnih projektih 
s področja učenja in poučevanja in pri projektih uvajanja didaktično ustrezne uporabe 
tehnologije na različnih ravneh šolanja. 
Intervjuvanka 4 - raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitut. Njena področja raziskav 
vključujejo pedagogiko, andragogijo in plurilingualno izobraževanje, zlasti v zvezi z etničnimi 
manjšinami. V številnih projektih v zvezi z izobraževanjem in učenjem v manjšinskih in 
multietskih okoljih je bila deležna številnih projektov; 
Intervjuvanka 5 – direktorica Ljudske univerze; 
Intervjuvanka 6 – direktorica Razvojne agencije; 
Intervjuvanka 7 – direktor Centra za usposabljanje podjetništva. 
Skupina pravzaprav ni skupina, dokler se kot taka ne prepoznava sama (člani) ali je kot tako 
ne prepoznavajo drugi. Ni ni dovolj, da imamo nekaj posameznikov na istem kraju; to še ne 
naredi skupine. Da ti posamezniki postanejo skupina, morajo to tudi prepoznati. Situacijo, v 
kateri so, morajo prepoznavati na kolektiven način, ne le kot posamezniki. Ko so ti 
posamezniki to situacijo uokvirili, so jo napolnili s pomenom. Polnjenje določene situacije s 
pomeni omogoča da vemo, kako ravnati in kaj storiti v njej; kateri načini razmišljanja ali 
ravnanja so primerni ali 
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neprimerni. Torej, na način, na kakršnega nekaj naredimo ali izrečemo, bistveno vpliva to, 
kako zaznavamo, razlagamo in razumemo pojav in izkušnje (Banjac 2020). 
6.3 Opis raziskovalnega instrumenta 
Ljudska univerza Ajdovščina pripravljajo Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb 
po izpopolnjevanju, v okviru projekta Izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih 
izobraževalnih programih za odrasle v KRZS 2020-2022 in so vodilni partner v omenjenem 
projektu. Glede na to, da občasno sodelujem z njimi, sem se vključila in izvedla fokusno 
skupino na tematiko analiza potreb po izpopolnjevanju znanja izobraževalcev odraslih in s tem 
sem se priključila njihovemu projektu. 
Pripravili smo 15 usmeritvenih vprašanj, ki so se nanašala na raziskovalno tematiko. Nekatera 
vprašanja so se tekom fokusne skupine združile, bile že odgovorjene, nekatera pa so tekom 
fokusne skupine postala brezpredmetna. 
6.4 Kvalitativna vsebinska analiza 
Je metoda s katero se ugotovitve raziskave lahko predstavi z besedami. 
Faze kvalitativne vsebinske analize: 
- Urejanje gradiva 
- Določitev enot kodiranja 
- Odprto kodiranje (pripisovanje pojmov in kategorij) 
- Izbor – definiranje pojmov 
- Odnosno kodiranje 
- Postavitev paradigmatskega modela 
- Oblikovanje končne teorije (Lamut 2020) 
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6.5 Predstavitev rezultatov z odgovarjanjem na raziskovalna vprašanja 
Najprej na kratko predstavimo rezultate predhodne raziskovalne naloge, kjer smo o 
problematiki potreb izobraževalcev spraševali same izobraževalce. Kasneje pogledamo 
detajlno še rezultate pridobljene z našo raziskovalno nalogo in bomo poskušali analizirati 
pridobljeno. 
Analiza in primerjava odgovorov na raziskovalna vprašanja pridobljena iz fokusne skupine 
izobraževalcev in fokusne skupine strokovnjakov iz andragogike in organizatorjev: 
Raziskovalno vprašanje 1: 
Kakšne so lastnosti dobrega izobraževalca odraslih in se teh lastnosti lahko priuči? 
Naša postavljena hipoteza pravi, da naj bi dober izobraževalec odraslih imel andragoško 
znanje, bil strokovno podkovan, naj bi bil razumevajoč, strpen in prilagodljiv. Prav tako 
menimo, da se z dodatnim izobraževanjem teh lastnosti lahko priuči. 
Če pogledamo odgovore naših udeležencev fokusne skupine izobraževalcev, nam rezultati 
pokažejo, da so vsi udeleženci mnenja, da naj bi izobraževalec odraslih imel strokovna znanja 
ter zelo pomembno, dobre osebnostne lastnosti. Predvsem je bilo poudarjeno, da naj bi znal 
navdušiti za svojo stroko in učenje, spodbujal odprte, odkrite in enakovredne odnose, je 
predan svojemu delu, je potrpežljiv, zna osmisliti učenje in izobraževanje, je pristen, prizadeva 
si za neprestano nadgradnjo svojega znanja, je motivator, je ciljno orientiran in aktivno 
posluša. Odgovori strokovnjakov in organizatorjev izobraževanj so zelo podobni kot smo jih 
dobili pri skupini izobraževalcev. Predvsem prevladujejo osebnostne lastnosti in z njimi je 
mišljeno, da izobraževalec deluje motivirano, ima smisel za humor, je empatičen, psihološko 
znanje in obvladuje skupinsko dinamiko. . (povzeto iz seminarske naloge pri predmetu KRDV 
2021, avtor Ksenija Volk) 
Glede lastnosti ali se jih izobraževalec lahko nauči, so se izobraževalci večino opredelili, da se 
dobrih lastnosti da priučiti. Veliko pomaga, če imaš dobre osebnostne lastnosti že v sebi, 
pomaga pa tudi strokovno znanje, prilagodljivost, odprtost in predanost svojemu delu. Eden 
izmed udeležencev meni, da so lastnosti dedne in da se jih ne da priučiti. Strokovnjaki in 
organizatorji se težje opredelijo ali se dobrih lastnosti izobraževalec lahko nauči. Predvsem je 
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odvisno od posameznika. Najbolj pomembno pa je, da najprej spoznamo sami sebe, da lahko 
razumemo druge – samospoznavanje. 
Raziskovalno vprašanje 2: 
Katera andragoška znanja so najpomembnejša za dobrega izobraževalca odraslih? 
Naša postavljena hipoteza pravi, da naj bi izobraževalci odraslih imeli dober občutek za 
organizacijo in izvedbo samih izobraževanj, prav tako, pa dober občutek za sočloveka. 
Iz odgovorov izobraževalcev lahko razberemo, da dobrega izobraževalca odlikuje smisel za 
izvedbo in predvsem ugotavljanje potreb udeležencev. Prav tako, mora dober izobraževalec 
imeti postavljene cilje, ki jih želi z izobraževanjem doseči, temu prilagoditi vsebine, izvedbo in 
organizacijo. Pri ugotavljanju potreb je bilo izpostavljeno, da naj bi dober izobraževalec imel 
znanja s področja metodologije in interpretacije, znanja s področja nenehnega "branja" 
potreb ciljne skupine in da se zna odzvat na konkretne potrebe udeležencev. Pri izvedbi 
najbolj izstopajo odgovori, da zna prilagodit izobraževanje ciljni skupini in kako to prilagoditi 
(interesi, želje ...). prsa v tako je pomembno motiviranje skupine za sodelovanje, da zna delati 
v različno velikih skupinah (velikost, potek srečanja, motivacija) in kako načrtovati delo, ko 
imaš veliko skupino in različne interese znotraj skupine (da bodo sodelovali in bili motivirani), 
a da bo vsem ustrezalo, da se bodo udeleženci dobro počutili. Pod cilje so uvrstili odgovore: 
načrtovanje ciljev z vodstvom, prilagoditev ciljev ciljnim skupinam, a se hkrati držati rdeče niti 



dogovora z vodstvom (ciljni fokus), pomembno je poznavanje ciljev, tako samega 
izobraževanja kot ciljev posameznika in postavljanje ciljev v naprej. Pri andragoškem delu je 
pomembna tudi organizacija. Mogoče velikokrat spregledano, vendar je zelo pomembna je 
promocija (kako pripraviš gradivo, kako povabiš ljudi ...), priprava prostora (stoli v krogu,...), 
izbor metod glede na ciljne skupine, s katerimi bo dosegel cilje. Udeležencem mora 
izobraževalec dati pomen pozornosti/malenkosti (da niso le št.) za njihovo sodelovanje, 
počutje med izobraževanjem. (povzeto iz seminarske naloge pri predmetu KRDV 2021, avtor 
Ksenija Volk) 
Pri tem vprašanju se rezultati strokovnjakov in organizatorjev izobraževanj nekoliko 
razlikujejo od odgovorov izobraževalcev. Prevladujoč odgovor je CILJ. Če pogledamo globlje, 
je za strokovnjake in organizatorje najpomembnejše, da izobraževalci načrtujejo cilje z 
vodstvom. Pomembno je, da izobraževalec ostane tako lojalen temu, kar je obljubil vodstvu 
in hkrati, da bo dostavil udeležencem pričakovano. Fleksibilnost izobraževalca je tista, ki je res 
pomembna. Izobraževalec mora biti fleksibilen (na sestanku z vodstvom, v predavalnici z 
udeleženci). 
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Načrtovanje ciljev je res zelo pomembno in da se cilja držimo in da ne dovolimo, da nas 
skupina odpelje. Izpostavljena je tudi izvedba, ki je mišljena kot motiviranje skupine in 
andragoška didaktika. 
Raziskovalno vprašanje 3: 
Katera znanja, spretnosti, osebnostne lastnosti, bodo tista, ki bodo v prihodnosti za 
izobraževalce odraslih najpomembnejša? 
Glede na situacijo Covid -19, v kateri se že dobro leto nahajamo, smo postavili hipotezo, da se 
bodo v prihodnosti morali izobraževalci hitreje prilagajati na spremembe. Na spremene 
mislimo predvsem na izvedbo, organizacijo, tehnološke spremembe in ne nazadnje, kako najti 
pravi stik z osebami, s katerimi nismo v istem prostoru temveč jih vidimo samo preko ekranov. 
Odgovori so bili bolj ali manj pričakovani. Izobraževalci so mnenja, da bodo morali v prihodnje 
delati predvsem na vzdrževanju stika z novostmi, s spremembami, nenehni želji po učenju, 
spoznavanju novega, zavedanje, da se moraš dodatno strokovno izobraževati, sposobnost po 
sprejemanju novega, biti v stiku z novostmi, trendi, obvladovanje tehnologije in raznih orodij, 
ki bistveno olajšajo in izboljšajo učenje. Pomembno bo, kako vzpostaviti in vzdrževati odnos, 
pristen stik z udeleženci, skupino. Izpostavljen je bil tudi odgovor, da bo zelo pomemben 
pomen izbire pravega izobraževanja (ki odgovarja na potrebe) v tej množici številnih znanj in 
usposabljanj. Prenos znanja na udeležence (način prenosa), zmožnost hitrega prilagajanja in 
izluščiti bistvo, tisto kar je pozitivno. (povzeto iz seminarske naloge pri predmetu KRDV 2021, 
avtor Ksenija Volk) 
Strokovnjaki in organizatorji izobraževanj so mnenje, da bi morali izobraževalci v prihodnosti 
imeti supervizijo. Najpomembnejša bo izvedba, v smislu, da izobraževalec razloži 
udeležencem praktično uporabnost: da se uvodnem srečanju predstavi praktičnost, 
smiselnost izobraževanja; da se jim pove, zakaj bodo to uporabili ter si vzeti dovolj časa, da 
udeleženci to dojamejo. Pomembno bo ugotavljanje potreb udeležencev in sprotno 
prilagajanje organizatorjev in izobraževalcev. 
Kot smo lahko videli, se mnenja izobraževalcev in organizatorjev ne preveč razlikujejo. Naše 
postavljene hipoteze so dokaj usklajene z pridobljenimi odgovori na naša raziskovalna 
vprašanja. Intervjuvanci so bili odprti, pripravljeni deliti svoja mnenja in nam pomagati pri 
raziskavi. 
ZAKLJUČEK 



Poglejmo si za začetek nekatere odgovore slušateljev Slovenske univerze za tretje življenjsko 
obdobje na to vprašanje: »Zato, ker sem se vse življenje morala učiti za poklic, pa menda imam 
zdaj pravico, da se učim zase?« »Zato, ker želim razumeti mlade in delati z njimi.« "Zato, ker 
me učenje veseli in sem zaradi učenja bolj samozavesten.« »Učimo se, da ne bi postali zaprti 
vase in samozadostni, da ne bi mislili, da velja le naše znanje in da že vse znamo.« »Da bi lahko 
pomagali bližnjim.« »Ker sem nedavno prebolela depresivno epizodo. Rekli so mi, da moram 
najti okolje vrstnikov, da moram nekaj delati.« »Ker delam po pogodbi in se moram držati na 
tekočem.« »Ker rabim znanje, da lahko delam s svojimi otroki, ki imajo podjetje.« »Ker v vrtcih 
pripovedujem pravljice.« »Ker sem spoznala, da imam veliko dolžnost do sebe. Da osmislim 
svoje življenje in življenje drugih okrog sebe.« »Ker sem si celo življenje želel študirati 
psihologijo…pa ni šlo.« »Ker moji otroci nimajo časa, da bi se izobraževali za vzgojo svojih 
otrok, pa pridejo po znanje k meni.« (Findeisen 2021) 
Šola v 21. stoletju temelji na strasti do učenja, raziskovanja in kritičnem razmišljanju. Ne 
smemo dopustiti, da si učne cilje prisvaja kapital z zahtevami po kompetencah, ki jih 
potrebujejo za delovno silo in da se učenci spreminjajo v podjetnike. Iskati moramo možnosti 
za drugačen način razmišljanja, ki ni kapitalističen. (Rutar 2017) 
Vsi akterji so mnenja, da naj bi izobraževalec odraslih imel strokovna znanja ter zelo 
pomembne so dobre osebnostne lastnosti. Predvsem je bilo poudarjeno, da naj bi znal 
navdušiti za svojo stroko in učenje, spodbujal odprte, odkrite in enakovredne odnose, je 
predan svojemu delu, je potrpežljiv, zna osmisliti učenje in izobraževanje, je pristen, prizadeva 
si za neprestano nadgradnjo svojega znanja, je motivator, je ciljno orientiran in aktivno 
posluša. Organizatorji izobraževanj so dodali še, da je zelo pomembno, da izobraževalec 
deluje motivirano, ima smisel za humor, je empatičen, psihološko znanje in obvladuje 
skupinsko dinamiko. 
Za prihodnost izobraževanja pa poudarjajo, da bodo morali v prihodnje delati predvsem na 
vzdrževanju stika z novostmi, s spremembami, nenehni želji po učenju, spoznavanju novega, 
zavedanje, da se moraš dodatno strokovno izobraževati, sposobnost po sprejemanju novega, 
biti v stiku z novostmi, trendi, obvladovanje tehnologije in raznih orodij, ki bistveno olajšajo 
in 
izboljšajo učenje. Pomembno bo, kako vzpostaviti in vzdrževati odnos, pristen stik z 
udeleženci. Izobraževalci bodo morali imeti supervizijo in se zelo hitro prilagajati 
spremembam. 
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4. Comments on the stakeholders’ involvement in the research activities / Vključenost 

deležnikov v akcijsko raziskovanje 

 

K sodelovanju pri akcijskem raziskovanju smo povabili različne organizacije, s pomočjo katerih 

so študenti v prvi vrsti prišli v stiks problematikami s katerimi se ukvarjajo. Organizacije iz 

različnih področij so študentom, skupaj s pedagoškim kadrom na fakulteti, nudile koristne 

informacije, jih usmerjale ipd. Študenti pa so s svojo akcijsko raziskavo, ki je med drugim 

vključevala sistematično zbiranje informacij namenjenih potencialni družbenispremembi in 

raziskovalno refleksijo, lahko prispevalik delu organizacij oz. reševanju dotične problematike, 

s katero se organizacije aktivno ukvarjajo. 

 

Organizacije, ki so aktivno sodelovali v aktivnostih Modula Sustain4EU. 

 

Humanitas Association - Center for Global Learning and Cooperation  

CONA, Community Youth Programs  

CONA Most  

CONA Fužine  

CONA Koraki 

SLOGA, NGO Platform  

FOCUS, Society for Sustainable Development  

FER - Forum for Equal Development  

Young Dragons - Bežigrad District Youth Center  

 



Študenti pa so se lahko v svojih raziskavah povezali tudi z drugimi organizacijami po lastni 

izbiri, tako, da je bila vključenost deležnikov izjemno pestra in številčna. 

 

 

5. Conclusions, discussion, ideas for further research / Zaključek 

 

Akcijsko raziskovanje študentov, ki se je odrazilo v končni poročilih v obliki raziskovalnega 

dela, igra pomembno vlogo v spodbujanju odgovornega delovanja in zavedanja priložnosti 

skušnega evropskega prostora. Študentska dela so nastala v sodelovanju tako z akademskim 

kadrom, kot tudi z konkretnimi deležniki v okolju, kar je spodbudilo prenos znanja in 

kompetenc. Poleg tega so opozorila na konkretne probleme v okolju, ki jih tudi družboslovci 

lahko v določenimi meri ne le raziskujemo, temveč doprinesemo tudi k njihovi rešitvi. 

Raziskovalni izsledki so bili predmet razprav ne samo v predavalnici, ampak tudi na posebnih 

akademskih dogodkih in okroglih mizah, kar je krepilo akademske razprave med izkušenim 

pedagoškim kadrom, mlajšimi predavatelji in asistenti, deležniki in študenti. Vključitev vsebin 

Modula Sustain4EU v obstoječe raziskovalne predmete je omogočila obogatitev pedagoškega 

procesa z aktualnimi raziskovalnimi in praktičnimi elementi, ki so neposredno vezani na 

skupne evropske državljanske kompetence in participacijo. Slednje je bistvenega pomena za 

zavedanje o vlogi EU in Evrope v doseganju blagostanja in družbene kohezije. Evropa nikoli ni 

bila zgolj geografska entiteta, ampak bolj simbolni imaginarij, ki je spreminjal svoj pomen 

glede na politične interese prisotne v različnih časovnih etapah. Koncept Evrope zaznamujejo 

številni ne-geografski pomeni, ki zaobjemajo tako politične kot tudi kulturne in ekonomske 

aspekte (Ifversen 2002). Tovrstne vsebine so tako ključnega pomena za razvoj evropskih 

državljanov.  

Študenti so imeli tekom raziskovalnega in celotnega pedagoškega procesa možnost aktivno 

sodelovati v reševanju konkretnih problemov v okolju, kar jim omogoča tudi nadaljnje 

povezave z deležniki in spodbuja k razvoju novih kariernih poti in kompetenc. 

Nadaljne raziskovalno delo v prihodnjih letih bo še dodatno obogateno z izkušnjami 

pridobljenimi v tem študijskem letu.  

 

 

 

 

 

 

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža 

le mnenja avtorja, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki 

jih vsebuje. 
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