
 
 
 
Na mojo odločitev, da začnem študirati delovno 
terapijo, je vplivalo prepričanje, da ne želim osebe, 
ki imajo kakršne koli omejitve ali 
težave,  pomilovati, ampak jim s svojo pomočjo 
pomagati izboljšati samostojnost pri vsakodnevnih 
opravilih in pripomoči k kvalitetnejšemu življenju. 
Delovna terapija gleda na človeka kot celoto.  
Posamezniku omogoča, da  izvaja  namenske 
aktivnosti, za katere je motiviran in s katerimi se 
posledično izboljšuje njegova samostojnost  
izvajanja aktivnosti  in dobro počutje. Skozi študij 
študent pridobi  vpogled v vsa področja zdravstva, 
strokovno izobrazbo, klinično prakso in zaupanje v 
samega sebe. 
(Nastja, Abs DT) 
 
Študij delovne terapije na ZF mi je všeč predvsem 
zaradi številnih vaj, ki jih opravljamo na različnih 
področjih, saj spoznaš področja dela in najdeš 
tisto, ki te najbolj zanima, v kateri smeri bi rad 
gradil v prihodnosti. Teoretično znanje, ki ga 
dobimo na predavanjih, nadgrajujemo na vajah in 
tako dobimo tisti pravi vpogled v stroko in dejansko 
delo delovnega terapevta. 
(Laura, DT2) 
 
Delovni terapevti se lahko zaposlujejo in 
specializirajo na veliko različnih področjih, kar mi je 
všeč predvsem iz tega vidika, da imam še veliko 
odprtih možnosti tudi po končanem faksu in da me 
ta ne omejuje. Tako se imam še zmeraj možnost 
odločiti, ali želim delati na področju obravnave 
otrok, gerontologije, na nevrološkem področju in 
podobno. Pri študiju mi je zelo všeč, da predmetnik 
pokriva skoraj vsa področja, kjer se lahko delovni 
terapevt zaposli, saj tako dobimo potrebne 
informacije za odločanje kako naprej. Pri samem 
poklicu delovnega terapevta pa mi je zelo všeč, da se 
učenje ne konča po faksu, ampak se mora delovni 
terapevt vseskozi izobraževati. 
(Nuša, DT2) 
 
 
 

 
 
 
Delovno terapijo sem izbrala zato, ker podpiram 
pristop obravnave, ki ga uporabljamo. Všeč mi je, da 
tekom terapije obravnavamo človeka v celoti in 
skupaj z njim izvajamo aktivnosti, za katere je 
motiviran in mu omogočajo napredek. 
 (Nastja, DT2) 
 
Ker sem hodila na srednjo zdravstveno šolo, sem 
veliko slišala o delovni terapiji. Ko sem zanjo prvič 
slišala, sem se vprašala, kaj to sploh je. Nad 
kasnejšo predstavijo poklica sem bila zelo 
navdušena in sem vedela, da je to poklic, ki ga želim 
opravljati.  Pri delovni terapiji mi je všeč predvsem 
to, da uporabnikom pomagamo, da postanejo čim 
bolj samostojni pri opravljanju dnevnih aktivnosti. 
(Aleksandra, DT2) 
 
Vem, da odločitev glede študija ni preprosta. Jaz kar 
nekaj noči nisem spal, ko sem se spraševal ali je to 
poklic, ki si ga želim opravljati. Po tehtnem 
razmisleku sem se odločil za študij na Zdravstveni  
fakulteti v Ljubljani, smer Delovna terapija. Veselil 
sem se študija na šoli, ki se želi dokazati in kjer 
lahko računam na pomoč in spodbudo profesorjev. 
Ker nas je na oddelku samo okrog 150, nismo 
številke. Delo poteka po različnih učnih bazah in 
seveda večino časa preživimo na Zdravstveni 
fakulteti. Če v sebi  čutite potrebo po pomoči 
drugim, ob enem pa želite pridobiti najboljša znanja 
in izkušnje s področja delovne terapije, potem se 
pridružite nam, študentom Zdravstvene fakultete. 
(Marko, DT3) 
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Primarni cilj delovne terapije je 
usposobiti ljudi za čim bolj 
samostojno izvajanje  aktivnosti 
vsakodnevnega življenja z namenom 
izboljšanja zdravja ter počutja, da 
živijo čim bolj polno in kakovostno. 
Ta cilj delovni terapevti dosegajo 
tako, da omogočajo ljudem opravljati 
aktivnosti, s katerimi bodo povečali 
njihove sposobnosti za izvajanje 
aktivnosti ali pa s prilagoditvijo 
aktivnosti, prilagoditvijo okolja 
oziroma aplikacijo ustreznega 
pripomočka (WFOT, 2009). 
 

 

 
(vir: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042484558) 

 

( vir: http://www.cirius-kamnik.si/galerije&start=191) 
 
 

Kaj je najhujša stvar, ki jo lahko 
izgubimo? 

So to lasje?  Zobje?  Ali je to naša 
SAMOSTOJNOST? 

 
DT pomaga ljudem, da kljub  
različnim okvaram, omejitvam, 
boleznim ali prizadetostim čim bolj 
samostojno izvajajo vsakdanje 
življenjske aktivnosti, kar pozitivno 
vpliva na njihovo zdravje, dobro 
počutje in kakovost življenja tako da: 
poveča sposobnosti za izvajanje 
aktivnosti, pomaga pri vzpostavljanju 
novih veščin, prilagodi aktivnost, 
prilagodi okolje oziroma aplicira 
ustrezen pripomoček. 
 
 

 
( vir: http://www.thermana.si/medicina/terapije/delovna-
terapija) 
 

The doctor saved my life, and 
occupational therapist make it worth 

living. 
 
 
 

 
( vir: http://www.center-jpv.si/dt.htm) 


