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POVZETEK 

Osnovni namen raziskave je evalvacija delovanja Vzgojnega zavoda Planina v desetletnem 

obdobju s ciljem identifikacije in opredelitve elementov zavodskega tretmana, ki 

napovedujejo uspešnejše oblike vedenja otrok in mladostnikov po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. Institucionalni tretman  za vrsto strokovnjakov ni zgolj metoda, s katero skušamo pri 

posamezniku preprečiti nadaljnje odklonsko in delinkventno vedenje – učinkovit tretman 

mora delovati na individualnem, družinskem, šolskem, vrstniškem in širšem lokalnem nivoju. 

Zato je namen teoretičnega dela raziskave raziskati koncepte in diskurze, ki se dotikajo 

omenjene tematike – mladoletno prestopništvo, institucionalno vzgojo, tretman in tretmanske 

usmeritve s poudarkom na razmišljanju, »kaj deluje« – »what works«. Prvi in osnovni cilj 

empiričnega dela raziskave pa je ocenitev rezultatov tretmana Vzgojnega zavoda Planina z 

zbiranjem podatkov o pojavnosti raznih oblik postinstitucionalnega obnašanja v povezavi z 

izvajanjem vzgojno izobraževalnega dela v vzgojnem zavodu. Potrebne podatke za raziskavo 

smo pridobili iz dokumentacije Vzgojnega zavoda Planina, s strani vzgojiteljev Vzgojnega 

zavoda Planina in s strani strokovnih delavcev centrov za socialno delo. Poleg dejavnikov 

zavodskega tretmana na postinstitucionalno obnašanje otrok in mladostnikov kot dejavnike 

postinstitucionalnega obnašanja obravnavamo tudi stopnjo vedenjske težavnosti pred 

prihodom v vzgojni zavod in v času bivanja v njem, zdravstveno stanje, narodnost, starost, 

odnos do uživanja drog ter psihosocialne in ekonomske razmere v družinah obravnavanih 

otrok in mladostnikov. Omenjene spremenljivke predstavljajo vsebino temeljnih raziskovalnih 

hipotez. Za preverjanje sklopov omenjenih hipotez, smo uporabili kompleksno 

multidimenzionalno statistično metodologijo.  Pomembnejše ugotovitve so, da so bili po 

odpustu manj uspešni otroci in mladostniki, ki so kazali več znakov agresivnosti, disocialnega 

vedenja in uporabniki drog. Zelo pomembna ugotovitev naše raziskave je, da diagnosticirane 

psihiatrične motnje niso povezane z neustreznimi vedenjskimi vzorci po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. Elementi kaznovalno zastraševalnega tretmana z dominantnim uporabljanjem 

penoloških metod, so glede na rezultate raziskave visoko statistično povezani z neustreznimi 

vedenjskimi vzorci po odpustu iz vzgojnega zavoda. Prav tako  je kot neugodna za uspešno 

vedenje po odpustu iz vzgojnega zavoda ugotovljena nepopolna, delna strukturiranost 

zavodskega okolja. Pri otrocih in mladostnikih slovenske narodnosti v postinstitucionalnem 

obdobju se ne pojavlja manj neustreznih vedenj v primerjavi z drugimi narodnostmi. 

Ugotovili smo tudi, da stopnja izobrazbe vzgojiteljev ni povezana s poodpustnim vedenjem. Z 

uspešnejšim vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda je visoko statistično povezan element 

toplega čustvenega odnosa med otrokom in vzgojiteljem z elementi navezanosti in zaupanja, 

kjer je tudi fokus tretmana v proučevanem obdobju najbolj jasen in nedvoumen – otrok in 

mladostnik.  

Doprinos disertacije k znanosti vidimo predvsem v kontekstu dejstva, da je bilo doslej v 

Sloveniji zelo malo kvalitetnega raziskovanja zavodske vzgoje in sledilnega raziskovanja 

nasploh. Tema predstavlja relevanten predmet znanstvene, teoretične in empirične obravnave 

in pomeni izvirni prispevek na ožjem znanstvenem področju. Pridobljeni rezultati raziskave 

namreč niso ozko vezani zgolj na proučevano institucijo temveč zaradi aktualnosti posežejo 

na širše področje zavodske vzgoje v Sloveniji. Predvsem pa v ospredje vzgoje umeščamo 

socialno pedagoško paradigmo in njene še ne povsem izkoriščene resurse na področju 

zavodske vzgoje v Sloveniji.  

KLJUČNE BESEDE: vzgojni zavod, institucionalna vzgoja, otroci in mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami, odklonsko vedenje, vzgojitelji, evalvacija, 

tretman. 



 

SUMMARY 

The main intention of this research is to evaluate the operation of the Residential Treatment 

Institution Planina in the ten-year period, aiming to identify and determine the elements of the 

Institution's treatment that foretells more successful behavioural forms of children and youth 

after their remission from the educational institution. For a number of experts, the treatment in 

residential facility is more than just a method, with  which we try to prevent further antisocial 

and delinquent behaviour in an individual -  efficient treatment must work on an individual, 

family, school, peer and a broader local level. That is why, the goal of the theoretical part of 

the research is to explore the concepts and discourses, which revolve around this theme - 

underage delinquency, re-education in residential institution centres  treatments and their 

directions with the emphasis on »what works?«  

The first and the main goal of the empirical part of the research is the evaluation of results of 

treatments in the Residential Treatment Institution Planina, by collecting information on 

occurrence of different forms of post-institutionalised behaviour, in conjunction with the 

implementation of re-educational work in the Institution. In order to achieve the goals of this 

research, we have gathered the necessary information from the documentation of the 

Residential Treatment Institution Planina and its re-educators and from social workers in the 

centres for social services. In addition to factors related to treatment in the Institution that 

impact the post-institutional behaviour, we also address as factors in the post-institutionalised 

behaviour the degree of a behavioural difficulty before the arrival to the Institution and while 

staying there, the medical condition, ethnicity, age, drug dependencies as well as psycho-

social and economic conditions in the families of these children. The above variables present 

us with the content of basic research questions and form a basis for development of basic 

hypotheses. In order to verify these hypotheses , we have used a complex, multidimensional 

statistical methodology.According to the results of the research, elements of punitive 

intimidation treatment with dominant use of penal methods are statistically strongly 

associated with inappropriate behavioural patterns following the remission from the 

Institution. In addition, the incomplete and partial structure of the Institutional environment 

has also been found to have an adverse effect on the behavioural success following the 

remission.The study has also disproved a stereotype, namely that children and adolescents of 

Slovenian nationality are less likely to show inappropriate behaviour in the post-institutional 

period compared to other ethnicities. We have also established that the education level of the 

re-educators does not correlate with post-institutional behaviour. The results of our research 

have shown that successful behavioural patterns following the remission from the Institution 

are statistically strongly associated with the element of a warm emotional relationship 

between a child and a re-educator with elements of attachment and trust, where the focus of 

the treatment in the studied period is also most evident and unambiguous - the child and 

adolescent.  

Contributions of present research is in the context of the fact that so far in Slovenia is very 

little high quality research on residential treatment institution of children and adolescents. The 

study in a relevant scientific subject with theoretical background and empirical part and it is 

an original contribution to the science. The results obtained from the research of one 

residential care for troubled youths are not narrowly confined to this institution only. The 

results are important for the whole organisation of care and treatment of troubled youths. 

Above all, we emphasize social pedagogical paradigm and its not yet fully exploited resources 

in care for troubled youth.  



 

KEYWORDS: residential treatment institution, institutionalised upbringing, children and 

adolescents with emotional and behavioral problems / disorders, deviant behaviour, re-

educators,evaluation,treatment.
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 UVOD 

Vzgojni zavod Planina je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki jo je ustanovila država, za 

varstvo otrok in mladostnikov, ki so začasno ali trajno brez družinskega varstva in zato 

vzgojno zanemarjeni ali ogroženi v razvoju
1
. Vzgojni zavod Planina je edini vzgojni zavod v 

Sloveniji, ki obravnava otroke in mladostnike s tako imenovanimi kombiniranimi motnjami. 

To pomeni, da so otroci z motnjami na področju vedenja in čustvovanja tudi lažje duševno 

prizadeti, kar predstavlja enega od dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj delinkventnega 

vedenja (Tomori, 1999). V Vzgojni zavod Planina so vključeni otroci/mladostniki na osnovi 

odločb centrov za socialno delo in mladostniki, ki jim je sodišče zaradi različnih kategorij 

kaznivih dejanj izreklo vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod. 

Skalar (Skalar, 1998) navaja, da so bile dosedanje raziskave na področju populacije otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami usmerjene na definiranje odklonov, 

motenj vedenja in osebnosti, vzrokov zanje in njihovih pojavnih
2
 oblik. Pojem mladoletnega 

prestopništva vključuje širok spekter ravnanj – od neprilagojenega do inkriminiranega. 

Kategorija »mladoletnih prestopnikov« je spričo omenjenega populacijsko zelo heterogena. 

Na podlagi navedenega se pri nas Centri za socialno delo ukvarjajo z zelo različnimi otroki in 

mladostniki, za katere glede na naravo in stopnjo prestopniškega vedenja, velja zakonodaja iz 

treh različnih področij: Zakon o kazenskem postopku (Ur.l.RS, 1998), Zakon o izvajanju 

kazenskih sankcij (Ur.l.RS, 2000), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l.RS, 

2000) ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur.l.RS, 2000), ki sodijo v 

pristojnost treh različnih ministrstev – Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za delo, družino 

in socialne zadeve in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
3
. 

Zaradi slednjega Kosmačeva opredeljuje tri skupine otrok, ki jih obravnavajo centri za 

socialno delo (Kosmač, 2006, str.25). Prvo skupino predstavljajo otroci, storilci kaznivih 

dejanj, ki so kazniva tudi za odrasle. Druga skupina so otroci, ki niso izvršili kaznivega 

dejanja, vendar pa ima njihovo ravnanje za družbo znake odklonskega vedenja, ob odsotnosti 

obravnave bi lahko taka ravnanja otroke pripeljala do hujše delinkventnosti. Tretjo skupino pa 

predstavljajo otroci z motnjami v razvoju, ki v domačem okolju niso več obvladljive (prav 

tam, str.26). Najpogosteje  otrokom/mladostnikom in njihovim staršem, pred oddajo v vzgojni 

zavod, strokovni delavci centrov za socialno delo ponudijo številne preventivne oblike 

pomoči: svetovalno/terapevtsko delo, vključevanje v različne aktivnosti, delavnice, delo s 

šolo, družino, intenzivne obravnave (Svetin Jakopič, 2005, str. 410-414) in še vrsto drugih 

                                                 

1 Tako je bilo ob ustanovitvi, ko je še prevladoval  t.i. izraz »socialna« oddaja. Gre za primere, ko starši zanemarjajo vzgojo 

otroka v takšni meri, da je izločitev potrebna za njegov razvoj, kadar otrok ostane brez nadzora in zaščite v lastni družini in 

kadar je njegovo vedenje za okolje tako moteče, da mu v njem  ni več mogoče pomagati (Čelhar, 1995, str.10). Oddaja v 

vzgojni zavod Planina zaradi izključno socialne indikacije je izjemno redka, pri otrocih in mladostnikih  je vedno bolj 

prisotna kombinirana problematika. 

2 Problem klasifikacije oseb z vedenjskimi motnjami postaja kompleksnejši, če so v središču pozornosti raziskovanja cilji 

dela z omenjeno populacijo (Žižak, 1992, str.3). 

3 V letu 2012 preimenovano v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). 
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aktivnosti in oblik pomoči. Številne preventivne
4
 dejavnosti, ki so posvečene širokemu naboru 

mladih, osmišljanju prostega časa s ponudbo privlačnih vsebin, svetovanja, se tako pri nas kot 

drugod po svetu, odvijajo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vključenost posameznika 

v ponujene programe in aktivnosti mora vsebovati željo posameznika po pomoči, vodenju in 

svetovanju, kar pa pri disocialni naravnanosti običajno ni prisotno. V okviru mladoletniških 

band se smatra celo za žaljivo in poniževalno. Ocenjujemo, da preventivni
5
 programi ne 

zajamejo najbolj »problematičnih« otrok in mladostnikov, ki zaradi svojega nagnjenja po 

nesodelovanju, uporu in delinkvenci ne zmorejo biti nikamor konstruktivno vključeni. Z 

navedeno kategorijo otrok smo se in se srečujemo pri vzgojno izobraževalnem delu v 

vzgojnem zavodu.    

Skalar navaja, da oddaja otroka/mladostnika v vzgojni zavod pomeni izključitev in je spričo 

instrumentalizacije človeka in razglašenih demokratičnih načel nezaželena in se vsaj 

deklarativno ne razglaša kot metoda za razreševanje odklonskosti. Navkljub vsem kritikam je 

oddaja mladostnika v vzgojni zavod dejansko navzoča, po mnenju Skalarja pa preživetja 

vzgojnih zavodov ne more zagotoviti povečana represija in vztrajanje na zastarelih konceptih, 

pač pa skrb za vsebinsko bogato življenje znotraj zavodov in poudarku na izobraževanju in 

usposabljanju gojencev (Skalar, 1998). Osnovni cilj zavodske (pre) vzgoje pa je po mnenju 

Škofleka prekinitev gojenčeve
6
 razvojne stagnacije ali nazadovanja in zagotovitev pogojev za 

njegov normalni osebnostni razvoj. Končni cilj pa je je uspešna vključitev v izvenzavodsko 

okolje, matično ali nadomestno (Škoflek, 1991, str. 36). Strokovno in znanstveno utemeljena 

izhodišča, smernice, metode in oblike za vzgojo in izobraževanje otrok z motnjami vedenja in 

osebnosti, otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, so podrobneje zajeta 

v Vzgojnem programu (2004). 

V medinstitucionalni razpravi strokovnjakov s področij vzgojne in socialne pomoči mladim, 

policije, državnega tožilstva ter psihiatrije se je po eni strani jasno pokazalo, da lahko tako 

ambulantne kakor tudi stacionarne oblike pomoči
7
 mladim dosežejo ciljno skupino 

                                                 
4Obstaja več možnosti, kako umestiti strategije prevencije odklonskosti in kriminalitete. Najpogostejše je razlikovanje med 

primarno, sekundarno in terciarno prevencijo. Ukrepi primarne prevencije so usmerjeni v fizično in socialno okolje ter na 

dejavnike, ki vplivajo na možnost porajanja kriminalitete. Ukrepi sekundarne prevencije so usmerjeni k rizičnim 

posameznikom in skupinam. Ukrepi terciarne prevencije pa so usmerjeni na tiste, ki so že povzročili kazniva dejanja ter v 

preprečevanje povratništva (Strajnar, 2009, str.22). 

5Ločimo tudi več strategij prevencij. Razvojna prevencija (Developmental Prevention) skuša preprečiti kriminalne potenciale 

v posameznikih, pri čemer je osredotočena na dejavnike, ki se nanašajo na razvoj človeka (Tremblay in Craig, v Farrington, 

2001), v skupnost usmerjena prevencija (Community Preventions) obravnava raznolike družbene dejavnike in institucije 

(Hope, v: Farrington, 2001), situacijska prevencija (Situational Prevention) skuša preprečiti kriminaliteto z zmanjševanjem 

možnosti za nastanek ugodnih okoliščin za povzročitev kaznivih dejanj, kazenskopravna prevencija Criminal Justice 

Prevention) pa vsebuje zastraševalne in rehabilitacijske strategije, opirajoč se na pravni sistem (Farrington, 2001). Loeber in 

LeBlanc (v Farrington, 2001) poudarjata, da je potrebno biti pozoren na razvoj antisocialnega in odklonskega vedenja, 

dejavnike tveganja in vpliv življenjskih okoliščin na razvoj kriminalnega obnašanja. Ideja razvojne prevencije je pravzaprav 

identificiranje ključnih dejavnikov tveganja ter vpeljevanje metod prevencije, ki bi sprožilne faktorje odpravile oziroma 

zmanjšale njihov vpliv. Potrebo po nujnosti zgodnje prevencije, kot tudi zgodnje intervence, so še bolj vzpodbudili izsledki 

Snydera (2001, v Loeber, Farrington, Petechuk, 2003) o 33% povečanju otroške delinkvence (otroci v starosti od 7 do 12 let) 

v zadnjem desetletju. Po njegovem mnenju ta porast ni zaskrbljujoč samo zaradi resne narave in teže KD, ki so jih povzročili 

mlajši otroci, temveč tudi zaradi dejstva, da otroci z delinkventnim vedenjem dva do trikrat verjetneje postanejo resni, nasilni 

in kronični povzročitelji kaznivih dejanj kot mladostniki, ki začnejo z delinkventnim vedenjem v najstniških letih (prav tam). 

6Izraz »gojenec« je pogovoren izraz, ki ga lahko zasledimo tako med praktiki kot teoretiki. Večinoma pa velja prepričanje, da 

izraz »gojenec« ponuja stigmatirajoč in pejorativen kontekst. Zato izraz »gojenec« uporabljamo izključno na mestih, kjer 

originalno interpretiramo ali citiramo druge avtorje. 

7 Delovanje v preventivnem smislu, torej preden se dejanska simptomatika oziroma problemi sploh začnejo pojavljati (Vec, 

2011, str.148) je pomembno, saj lahko glede motečega vedenja največ naredimo, preden se to sploh pojavi. Ko do motečega 

 



11 

kazenskopravno mladoletnih (večkratnih oziroma intenzivnih storilcev) in sodelujejo z njo, da 

pa po drugi strani obstaja tudi potreba po nadaljnjem iskanju strokovne in institucionalne 

doktrine in smernic (Simmen, 1988, v Krajnčan, 2003, str. 7). Na ravni preverjanja in 

ocenjevanja vzgojno izobraževalnega dela v vzgojnih zavodih, pogrešamo kontinuirane 

raziskave in evalvacije tretmanskih koncepcij. Žal, kot ugotavlja Kraljeva (2011, str.41) je 

tudi o stopnji mladoletnega povratništva relativno malo raziskav, torej tudi evalvacij dela 

vzgojnih zavodov. 

Vzgojni zavodi so konstrukt moderne družbe in ustanovljeni predvsem iz potreb tedanje 

družbe, da se nevarno, neustrezno, odstopajoče vedenje otrok in mladostnikov v zavodih 

socializira, spremeni v družbeno sprejeto in družbi nenevarno. Zaradi odsotnosti alternativnih 

vizij uspešnega dela na področju večstransko prikrajšane mladine paradoksno – kljub 

ugotovitvam o skromni uspešnosti zavodske vzgoje – Dekleva in Razpotnikova ugotavljata, 

da prihaja do obujanja »klasičnih« vizij vzgojnega dela, ki temeljijo na izolaciji in segregaciji 

(Dekleva, Razpotnik, 1999). Družbene spremembe, značilne za procese modernizacije 

poindustrijske družbe, spremenjene družbene razmere in spremenjen potek socializacije 

mladih vplivajo na teorijo sodobne socialne pedagogike mladih, ki v spremenjenih razmerah 

postmoderne terja nove teoretične koncepte za raziskovanje, proučevanje in praktično delo z 

mladino
8
. 

  

                                                                                                                                                         

vedenja pride, so naše možnosti delovanja precej omejene (večinoma usmerjene na zmanjševanje negativnih posledic ali 

preprečevanje nadaljnje škode, ogroženosti). 

8 Kar je seveda tudi nujno zaradi vedno večje heterogenosti obravnavane populacije v vzgojnih zavodih. Praktiki navajajo, da 

se v povprečju približno tretjino mladostnikov namesti v vzgojni zavod na podlagi izrečenega vzgojnega ukrepa oddaje v 

vzgojni zavod s strani sodišča; približno polovica t.i. »socialnih« oddaj pa ima v ozadju postopke na sodišču zaradi različnih 

kaznivih dejanj. Tekom bivanja v vzgojnem zavodu se tako »socialna« oddaja spremeni v sodno – tako je bilo konec leta 

2011 v vzgojnem zavodu Planina tri četrtine mladostnikov s sodnim ukrepom (v preteklih letih v povprečju približno 

polovica). Posebno težavo predstavljajo tudi otroci/mladostniki z izrazitimi težavami na področju duševnega zdravja, 

odvisnosti, česar pa ne zaznavamo samo pri nas, temveč tudi v drugih državah sveta. Nujnost ali pa umestnost sprememb v 

načinu dela s psihološkega ali socialno psihološkega vidika je po Bečaju (1991, str.22) možno utemeljevati na več načinov, 

eden med njimi je, da so se pojavile nove oblike deviantnosti, ki jim s starimi oblikami dela nismo kos in je potrebno razviti 

nove pristope, s katerimi bomo bolj učinkoviti. Obenem ugotavlja, da lahko novih oblik simptomatike ni, da pa utegnejo biti 

spremembe v intenziteti posameznih, že znanih oblik. Brez bolj natančnih podatkov ni mogoče planirati učinkovitejšega 

preventivnega ali korektivnega dela (prav tam, str.26). 
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1.2 RAZLIČNI PRISTOPI PRI OBRAVNAVANJU MLADOLETNE 
ODKLONSKOSTI 

»Očitno je normalno, da mladostniki v času svojega dozorevanja občasno kršijo družbene 

norme ter se na ta način seznanjajo z odzivom družbe na kršenje norm« (Brinc, 2000, str. 

114), vendar morajo postopoma prevzeti tudi pravno odgovornost za svoje vedenje in se 

naučiti upoštevanja pravnih norm. V zgodovini se je družba s svojimi pravnoformalnimi 

mehanizmi različno lotevala obravnavanja mladoletne delinkvence in prestopništva. 

Dekleva (1996) navaja, da so se do sedaj profilirali trije temeljni pristopi glede obravnavanja 

mladoletnih delinkventov: klasični pristop, ki temelji na kaznovanju, retribuciji; moderni 

tretmansko-rehabilitacijski pristop, katerega cilj je reintegracija mladostnika v družbo, 

tretman
9
 je sredstvo; postmoderni participativni pristop, ki gradi intervencije na osnovi 

prostovoljnosti mladostnika z večjim sodelovanjem lokalne skupnosti in odmik od državnih 

institucionalnih okvirov reakcije.  

Neizogiben segment v procesu odnosa družbe do otrok/mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, delinkventnim vedenjem, ki je predhoden konkretni in dolgotrajni 

intervenciji/tretmanu, je po mnenju hrvaških kolegic (Žižak, Koller-Trbović,& Lebedina-

Manzoni, 2001; Žižak,& Bouillet, 2003) programiranje te intervencije oziroma tretmana. 

Intervencije so usmerjene na doseganje pozitivnih sprememb prav pri otroku/mladostniku in 

njegovem ožjem okolju. Po Škofleku (1989) je namen zavodskega tretmana prekinitev 

otrokove razvojne stagnacije in nazadovanja in zagotovitev pogojev za normalni nadaljni 

razvoj. Kot prvi cilj pa naj bi imel strokovnjak, ki dela z mladostnikom, izvajanje tretmana. 

Vzgojni zavodi
10

 so integralni del institucionalnega sistema za tretman populacije 

prestopnikov, zato so bili skozi optiko zgodovinskega razvoja, podvrženi vplivom, ki so bili 

na splošno usmerjeni na penološke institucije (Škoflek, 1989, str.114). Istočasno so bili zaradi 

tretmana otrok in mladostnikov pod stalnimi in močnimi vplivi razvojnih
11

 trendov 

defektologije, psihologije, sociologije, mentalne higiene itd. (prav tam, str.115). Zato lahko 

zavodski tretman otrok in mladostnikov definiramo kot kontinuiran in dinamičen proces, ki 

gradi na pozitivnih preteklih izkušnjah, nikoli ni dovolj uspešen in je v prihodnost usmerjen 

iskajoč boljših in učinkovitejših rešitev (prav tam).
12

 

                                                 
9 Tretma (fr.«traitment« iz »traiter« tretirati) pomeni način obravnavanja koga, ravnanja z njim ipd., tudi tretman (Veliki 

slovar tujk, 2006, str.1182). Izraz uporabljamo na več področjih, npr. v medicini, športu, kozmetiki, itd.   

10 Ob dogajanjih doma in ob vplivih mednarodnih organizacij, ki so skozi povezovanja z našimi zavodi in strokovnjaki imele 

tudi določen vpliv, so različni zavodi selektivno glede na svoje potrebe in pogoje dela, teoretične pobude sprejemali oziroma 

tudi odklanjali (Klavžar, 1998, str.9). 

11 V odnosu do otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami in delinkventov, tako kot v odnosu do odrasle populacije, so 

se pristopi obravnave menjali glede na cilj obravnave (Filipič, 1998, str.149), tako tudi Kanduč (1996, str.143) prepoznava tri 

modele, ki so se v praksi kombinirali in povezovali: režim discipline (kasarniško vojaška, tovarniška disciplina); terapevtski 

model obravnave (na osnovi zdravljenja patološke, kriminogene dispozicije) in model učenja. Nasploh pa na področju 

institucionalnega tretmana mladih vlada velika raznolikost, nedorečenost, definicije omenjenega pojma so zelo redke, razlogi 

so večplastni (Bašić,& Žižak, 1992). Gre pa vsekakor za kompleksen sklop akcij, ki jih usmerjamo na posameznika (npr. na 

otroka in mladostnika z vedenjskimi in čustvenimi težavami/motnjami) z namenom doseganja pozitivnih sprememb. 

12 Alič (1997) ponudi zgodovinski pregled nastajanja današnjih vzgojnih zavodov, ki so sinteza karitativnih rešilnih hiš in 

prisilnih delavnic oziroma poboljševalnih institucij.  Zgodovinski zapisi sežejo od leta 1923 dalje (hospitali). Ciperle (1987) 

seže še dlje v zgodovino, in sicer od časa Karla Velikega (768-814) in ustanavljanja hospitalov v tedanjem obdobju. Vzgojne 

zavode skozi časovni prerez prikaže npr. tudi Kovač Jurčenkova (2005). Kot vodilo strokovne komisije za prenovo zavodov 

leta 1984, ki so bili večinoma vsi v zelo slabem stanju, je bilo oblikovanje celotnega kontinuuma različnih oblik in možnosti 

dela z mladimi: od ambulantnih, dnevnih tretmanov, stanovanjskih skupin kot dopolnila in alternative, pa do mladinskih 
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1.2.1 Začetki tretmanskega razmišljanja 

Skozi ves stari, srednji in novi vek do velike francoske revolucije 1789, so kaznovanje otrok 

in mladoletnikov opravičevali z načeloma “militia supplet aetatem” (zlobna volja nadomesti 

starost) in “miseratio aetatis” (mladoletnost kot olajševalna okoliščina). Za merilo 

odgovornosti otrok so upoštevali merilo razsodnosti (discernement), upoštevali so le 

intelektualno komponento, medtem ko so voljno komponento le predpostavljali (Oven, 1995, 

str.46). Postavijo se novi kriteriji za ocenjevanje otrokove odgovornosti za 

prestopniško/odklonsko vedenje. Sčasoma postanejo otrokova zrelost, duševna razvitost, 

ugotavljanje intelektualnih sposobnosti, volja in hotenje odločilni faktorji za oceno njegove 

odgovornosti. Nagel razvoj številnih znanstvenih ved in spremenjeni družbeni pogoji, zlasti 

po drugi svetovni vojni, so zahtevali tudi nov pristop do otrok in mladostnikov z odklonskim 

vedenjem – v ospredje je stopila celotna osebnost otroka in mladostnika (prav tam). Tudi pri 

nas so bile izvedene številne kriminološke raziskave, usmerjene prvenstveno v proučevanje 

osebnosti delinkventov (Dekleva,& Žorga, 1993), sčasoma pa se je zasledilo razmišljanja, da 

so za razumevanje odklonskega vedenja pomembni tudi zunanji dejavniki, zlasti okolje. Z 

odkonskostjo in delinkventnostjo se srečujejo v večjem ali manjšem obsegu povsod po svetu, 

temeljni cilj je omejevanje in zmanjševanje omenjenega vedenja. Spoznanja, da klasična 

sredstva (kaznovalna, zastraševalna – predvsem represivna) v preteklosti niso dosegla 

pričakovanih rezultatov, je vodila teoretike in praktike k iskanju novih, alternativnih, 

drugačnih oblik obravnavanja. 

Tako določena tretmanska izkustva izhajajo iz 19. stoletja (Bakić, 2001). S tretmansko 

ideologijo razumemo vrsto postopkov in metod, s katerimi vplivamo na delinkvente, da bi 

spremenili vedenje in se prilagodili prevladujočim družbenim normam oziroma bi se zmogli 

ogniti kršitvam postavljenih norm (Petrovec, 1998). Zgodnji tretmanski poskusi so se 

naslanjali na predpostavko, da pride do delinkventnega obnašanja otrok in mladostnikov 

zaradi slabo razvitega čuta do socialnih vrednot, kot so pridnost, poštenost, samostojnost in 

urejenost. Zato je prevladovalo prepričanje, da bi institucije morale vcepiti omenjene vrednote 

v delinkvente in jih naučiti ločiti dobro od zla, »zato se je zahteval totalni konformizem s 

pravili ustanove s strogimi kaznimi za neposlušnost, obvezno fizično delo in po izbiri 

formalno izobraževanje, kar naj bi mladostnikom omogočalo, da bodo v družbi zaživeli na 

sprejemljiv način« (Carter, 1972; Regoli & Hewit, 1991, v Bakić, 2001, str. 18). 

1.2.2 Prodor kliničnega, psihodinamskega pristopa 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja kot odgovor na postavljena vprašanja s področja 

psihiatrije prodre nauk, ki postane teoretično utemeljena tretmanska koncepcija, t. i. klinični 

ali psihodinamski pristop (Ohlin, 1974; v prav tam, str. 19). Ta pristop se je do takrat uveljavil 

glede na druge kategorije klientov, na primer oseb z raznimi emocionalnimi težavami, 

nevrotičnimi motnjami ipd. 

Psihodinamski model izhaja iz Freudove teorije psihoanalize (Fulgosi, 1987). Osnovna 

predpostavka je, da je vedenjska motenost oziroma delinkventnost samo simptom neke 

globlje motnje. Da bi se vedenjska motenost odpravila, je treba to globljo motnjo oziroma 

konflikt razrešiti. Prav tako je pomembno, da klient, v našem primeru delinkvent, razpolaga z 

                                                                                                                                                         

domov, malih zavodov, ki bodo specializirani in kos zahtevni problematiki, ter prevzgojnega doma zaprtega tipa. Vse to si 

lahko zamisli nekdo, ki ni vezan neposredno na prenovo ene same ustanove (Kobolt, 1994, v Klavžar, 1998, str.10).  
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določenim nivojem verbalne inteligence in da se subjektivno slabo počuti, iz česar izvira 

njegova motivacija za sodelovanje v tretmanu (Andrews, & Bonta, 1998). Številni 

strokovnjaki, kot npr. Garret (Garret, 1985), so dokazovali, kako se z omenjenim tretmanom 

izboljša socialna prilagojenost in edukacija, da pa ni posebno učinkovit pri preprečevanju 

recidivizma. Prevladuje pa ocena, da tretman ni primeren za duševno
13

 zaostale in impulzivne 

delinkvente ter za tiste, ki ne želijo sodelovati. Delinkventi pa v institucije večinoma ne 

prihajajo prostovoljno, temveč najpogosteje na temelju sankcij (odločbe CSD, sodišč). Drugi 

teoretiki, kot npr. tudi Andrews in Bonta (1998) ugotovijo, da so pristopi, temelječi na 

psiholoških uvidih in interpretacijah, emocionalni ekspresiji in ventilaciji, psihološki 

spodbudi in podobno, pogosto neučinkoviti, celo kriminogeni. Posebej to pride do izraza pri 

visoko tvegani populaciji.  

Na podlagi navedenega pridobiva v šestdesetih letih prejšnjega stoletja vse večjo pomembnost 

v razvoju tretmanske misli t. i. vedenjski model tretmana, ki predpostavlja, da delinkventno 

vedenje ni simptom nekega globljega problema, temveč je prav obnašanje problem sam. Zato 

se mora delo z delinkventi fokusirati na spremembo neprimernega vedenja (Zarevski, 1989), 

kar je pravzaprav ključni cilj vseh pristopov, ne glede na poimenovanje.
14

 

1.2.3 Razvoj različnih eklektičnih tretmanskih modelov 

Sčasoma se je »čisti« vedenjski pristop razcepil v več smeri (Criswell, 1981). V sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja se pojavijo prva razmišljanja, da ima lahko stroga specializacija na 

področju tretmanskih usmeritev določene prednosti, preveč ozka perspektiva pa je lahko 

dehumanizirana in odtujena. Začnejo se uveljavljati različni eklektični tretmanski modeli, ki 

vsebujejo teoretične predpostavke, eksperimentalne postopke in podatke različnih teorij. Med 

številnimi modeli omenimo kognitivno-vedenjski pristop, za katerega raziskave nekaterih 

avtorjev kažejo, da je eden od najbolj učinkovitih modelov v smislu zmanjševanja recidivizma 

(Garret, 1985; Mc Guirre, & Priestley, 1995; Andrews, & Bonta, 1998). Zmanjševanje 

recidivizma oziroma povratništva jemljejo nekateri strokovnjaki kot pomemben, če ne celo 

najpomembnejši indikator uspešnosti ali neuspešnosti institucionalne (pre)vzgoje, po mnenju 

nekaterih drugih strokovnjakov pa predstavlja povratništvo dokaj nejasno merilo za uspešnost 

ali neuspešnost tremana (Vodopivec, 1992). Dvom v ocenjevanje tretmana glede na stopnjo 

povratništva (in tudi druge kazalce neuspešnosti) je upravičen, ker ne razpolagamo z 

znanstvenim instrumentarijem, s katerim bi lahko eksaktno ocenili delovanje tretmana in 

njegov vpliv na delovanje posameznika v vsej njegovi kompleksnosti.
15

 

                                                 
13 V odnosu na dominantnost uporabljenih metod razlikujemo penološki, pedagoški, psihološki, socialni, medicinski in pravni 

tretman (Bašić, & Žižak, 1992, str.13); McGuirre in Priestley (1995) podobno klasificirata tretmanske oblike in razlikujeta 

psihoterapevtski model, medicinski model, ki vključuje medikamentozno terapijo; kaznovanje (intenzivni nadzor), kognitivno 

vedenjski model.Medicinski in bio-fiziološki model tretmana navaja tudi Juul (1980), po tem modelu so deviacije in motnje v 

vedenju posledica bioloških motenj. Izvor teh motenj je različen (možganske poškodbe, organska oškodovanost, nezadostnost 

prehrane itd.) in seposkušajo odpraviti z medicinskim tretmanom (zdravila, diete...). 

14 Vedenjski model tretmana se namreč lahko uporablja pri delu z vso populacijo, ne samo delinkventno. Tudi Dean in 

Repucci (1974, v Bakić, 2001, str.30) razlikujeta samo tri tipe tretmanov: vodena skupinska interakcija; pristop, usmerjen k 

skupnosti; modifikacija obnašanja, ki so namenjeni vsej populaciji. Prav tako tudi Juul (1980), ki v tipologiji tretmanskih 

modelov glede na njihove vsebine navede strategije modifikacije obnašanja, ki izhajajo iz predpostavke, da je celotno 

obnašanje naučeno. Motnje vedenja in deviantno obnašanje se skuša modificirati z uporabo primernih (pozitivnih) 

podkrepitev. 

15 Dejanski efekt tretmana ni odvisen le od kvalitete tretmana samega, ki se je v času bivanja izvajal, temveč igra pri tem 

veliko vlogo tudi okolje, v katerega se posameznik, v našem primeru otrok in mladostnik, vrača po odpustu in kvalitete skrbi 
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Na podlagi dotedanjih spoznanj, Skalar (1974, v Klavžar, 1998, str.12) razdeli definicije 

tretmana v tri skupine in sicer: 

 definicije, ki obravnavajo tretman kot tisti sistem postopkov in ukrepov, ki se 

uporabljajo za preprečevanje manifestnega (in latentnega) disocialnega, 

neprilagojenega in družbi škodljivega vedenja; 

 definicije, ki dajejo prednost posamezniku, ki je v stiski in potrebuje pomoč: 

 tretja skupina definicij pa poudarja resocializacijo kot cilj tretmana, medtem ko so 

sredstva oziroma metode za dosego tega cilja skoraj neomejene. 

Naslednji model je psihoedukativni pristop, ki je sinteza različnih specifičnih strategij, ki 

izvirajo v holističnem praktičnem modelu. Za uspešen tretman je neizogibnega pomena 

celostno izkustvo subjekta. Poleg treninga socialnih veščin in modela socialnega učenja bomo 

na tem mestu omenili t. i. multimodalne programe, kombinirane pristope, ki vsebujejo 

raznovrstne vedenjske, kognitivne in druge komponente. Tudi za te programe nekatere 

raziskave sugerirajo, da so poleg kognitivno-vedenjskih najučinkovitejši v smislu 

zmanjševanja recidivizma (Lipsey, 1992; McGuirre,& Priestley, 1995). Multisistemski 

tretman (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & Cunningham, 1998) izhaja iz 

predpostavke, da je cilj tretmana optimizirati verjetnost upada antisocialnega vedenja. 

Tretman mora biti toliko fleksibilen, da vpliva na mnoge determinante takega obnašanja. 

Učinkovit tretman mora delovati na individualnem, družinskem, šolskem, vrstniškem in 

sosedskem nivoju ter mora biti v pristopu eklektičen.  

Številni strokovnjaki s področja obravnave mladoletne delinkvence skušajo priti do 

spoznanja, katere so najpomembnejše komponente uspešne resocializacije delinkventov 

(Antonowicz & Ross, 1994; Gendreau, 1996; Peters, Thomas, Zamberlan & Associates, 1997; 

Žižak & Trbović, 1999; Styve, MacKenzie, Gover & Mitchell, 2000; Crow 2001; MacKenzie, 

Wilson, Styve & Gover, 2001; Žižak & Bouillet, 2003), istočasno pa so opravljene številne 

študije v smislu evalvacije tretmanov mladoletnih delinkventov (Bourque, Cronin, Pearson, 

Felker, Han & Hill, 1996; Alič, 1997; Mejovšek, 1998; Tasić, 1998; Bašić, 1999; Bakić, 

2001; Farrington, 2002; Flores, Travis,& Latessa, 2003). Različni strokovnjaki poročajo o 

težavah obravnav mladoletnih prestopnikov, kjer so poleg vedenjske motenosti 

diagnosticirane psihiatrične motnje in celo duševne bolezni (Rice Marnie, Harris & Cormier, 

1992; Doren, Miller & Maier, 1993; Hinrichs, 2001; Kohler, Heinzen, Hinrichs, & 

Huchzermeier, 2009). V obdobju postmoderne je tretman kot reakcija na prestopniško
16

 

                                                                                                                                                         

v poinstitucionalnem obdobju (podrobneje glej npr. Žižak & Koller Trbović, 1999). Obenem je v naši praksi 

institucionalnega tretmana otrok in mladostnikov z motnjami vedenja temeljna profesionalna filozofija jasneje določena z 

normativnim okvirjem in mnogo bolj nejasno z vrednostnim okvirjem – prav ta vrednostna nedorečenost profesionalne 

filozofije je eden pomembnejših faktorjev nezadostno definiranega položaja institucionalnega tretmana (Žižak, 1999, str.19). 

16 V okviru disertacije  se pojavlja  več terminoloških pojmov za poimenovanje obravnavane populacije. Ker je Vzgojni 

zavod Planina tudi zavod, ki izvršuje vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča (od desetih obstoječih vzgojnih 

zavodov poleg VZ Planina še VZ Slivnica, ZVI Logatec in VIZ Višnja gora), obravnavamo poleg odklonskega vedenja 

(deviant behaviour) tudi prestopniško, delinkventno vedenje (juvenile delinquency). Ovnova navaja, da je razumeti 

odklonskost kot kršitev kakršnihkoli družbenih norm; medtem ko delinkventnost označuje le tista ravnanja otrok in 

mladostnikov, ki pomenijo kršitev kazenskopravnih norm in jih zakonodajalec glede na stopnjo družbene nevarnosti in 

ravnanja določi kot kazniva dejanja ali pa kot prekrške (Oven, 1995, str.38), Pri opredelitvi mladoletnega prestopništva pa je 

potrebno upoštevati tako kazenskopravni vidik in značilnosti obdobja adolescence. S kazensko pravnega vidika mladoletno 

prestopništvo zajema kazniva dejanja, ki jih izvršujejo mladoletniki in otroci ter njihove druge oblike deviantnega vedenja 

(Meško, 1997, str.90). Otroci, kamor štejejo različni pravni sistemi otroke do desetega, trinajstega ali štirinajstega leta, lahko 

tudi storijo dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, vendar jih ne označujemo kot kazniva dejanja, ker se proti njim ne 

smejo uporabiti kazenske sankcije (prav tam). Na drugi strani Filipičeva (1998, str.12) navaja, da pojem »mladoletniška 

delinkvenca« zajema tako v literaturi kot tudi v različnih zakonodajah zelo širok spekter različnih oblik vedenja 
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vedenje (ideologija tretmana) v krizi. Kritiki tretmanske ideologije izpostavljajo, da je tretman 

brez pristanka in soglasja posameznika ter brez aktivne subjektivne udeležbe prizadetega 

vprašljiv.  

Po mnenju Skalarja (Skalar, 1998, str. 9–13) so »vzgojnim zavodom, v katerih so še vedno 

značilne vrednote moderne dobe, so vrednote postindustrijske družbe (fleksibilnost, 

mobilnost, pluralnost …) tuje in v aktualnih konceptih zavodov tudi nedosegljive. Očita se 

jim negibnost zavodskega okolja (nasproti razgibanosti zunanjega), neustrezna in 

pomanjkljiva ponudba (ni ustreznih alternativ za mlade, ni možnosti izbire), omenja se tudi 

probleme tretmanske paradigme in pritisk javnosti, da bi bilo potrebno vzgojne zavode 

zapreti
17

«. 

  

                                                                                                                                                         

mladoletnikov – od neprilagojenega do inkriminiranega. Slednje pojmovanje tudi najbolj zaobjame populacijo v vzgojnem 

zavodu. V tekstu bomo uporabljali originalne izraze avtorjev, se pa v primeru otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih 

uporablja številna terminologija (prestopniško, deviantno, disocialno, odklonsko, asocialno ipd.), ker dejansko predstavljajo 

visok odstotek populacije – izraz od neprilagojenega (ker zajema številne variacije vedenjskih težav in motenj) do 

inkriminiranega je na tem mestu ustrezno.  

17 Krajnčan omeni Wilferta (1998, str.194), ki se je že leta 1969 spraševal, ali je sploh mogoče upravičiti obstoj vzgojnih 

zavodov glede na razvoj modernih sredstev in preventivnih metod oziroma ambulantnega dela z otroki in mladostniki. Do 

danes pa se še niso razvile alternativne ponudbe, metode in ukrepi, ki bi nadomestile oddajo v vzgojni zavod – Krajnčan tudi 

poudarja, da preventiva ne more preprečiti oddaje v vzgojni zavod za tiste posameznike, pri katerih so se vedenjske motnje že 

tako fiksirale, oziroma za tiste, ki so izpostavljeni dolgotrajnim negativnim vplivom (prav tam). Dolgotrajno negativno 

vplivanje, fiksacija vedenjskih motenj insinuira predpostavko, da navkljub pestrosti številnih preventivnih ponudb in 

programov, nekako zgrešimo, ne zajamemo, morda tudi ne prepoznamo otrok, najbolj potrebnih tovrstni oblik pomoči, ali pa 

da so programi neučinkoviti.  
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1.3 RAZVOJ RAZLIČNIH EKLEKTIČNIH TRETMANSKIH MODELOV 

1.3.1 Uvodna misel 

Kobal navaja (2002, str. 94), da se »družba pred delinkventnostjo in tudi delinkventnimi 

disocialnimi osebami brani s povečano represijo in učinkovitejšimi načini odkrivanja ter 

preiskovanja«. Med ljudmi je odkrita in prikrita želja, podžgana s sporočili v medijih, po 

družbeni evtanaziji takih oseb, njihovi dokončni, radikalni odstranitvi. Vendar delinkventnih 

disocialnih oseb v sedanji družbi ni nič manj kot v preteklih obdobjih, o tem dovolj trdno 

govore statistična povprečja. Nekateri celo trdijo, da disocialno vedenje v sodobni družbi 

narašča
18

. 

1.3.2 Od retribucije do utilitarizma … in nazaj 

Kot smo že navedli v uvodnem poglavju, pomembna izkustva izhajajo iz 19. stoletja – zgodnji 

tretmanski poskusi so se naslanjali na predpostavko, da pride do odklonskega obnašanja otrok 

in mladostnikov zaradi slabo razvitega smisla za socialne vrednote, kot so pridnost, poštenost, 

samostojnost in urejenost. Zato bi morale institucije v delinkvente vcepiti te vrednote in jih 

naučiti ločiti dobro od zla. Zahtevan je bil totalni konformizem s pravili ustanove in strogimi 

kaznimi za neposlušnost, fizično delo se je štelo za metodo popravljanja.   

Ko je ideja tretmanske resocializacije deviantov, prestopnikov, storilcev kaznivih dejanj 

postala dominantna znanstvena paradigma in se je začela sistematično prenašati iz teorije v 

prakso, se je pred strokovnjake postavila vrsta nerešenih vprašanj – kaj mora tretman sploh 

biti; na kakšen način in s katerimi postopki doseči njegov namen? 

Tretmanska ideologija je doživela vrhunec slabo desetletje pred svojim ponekod navideznim, 

drugje pa resničnim zatonom. Družbene razmere povojnih let so ji bile dovolj naklonjene, saj 

so jo spodbujale ideje splošnega humanizma, na drugi strani pa tudi razvoj naravoslovnih 

znanosti (Petrovec, 1998, str. 17). Napredek medicine, v njenem okviru zlasti psihiatrije in 

nevrokirurgije ter psihologije (zlasti behavioristične veje), je prispeval drugo polovico v 

arzenal orožja za boj proti kriminaliteti (prav tam, str. 18).  

1.3.3 Ustanovitev Nove družbene obrambe 

V času po drugi svetovni vojni, na katerega je zlasti omejeno predstavljanje bistvenih 

značajskih potez tretmanske ideologije, je imela Nova družbena obramba (konkreten 

prispevek OZN na področju kriminalne politike; leta 1948 je bila pod njenim okriljem namreč 

ustanovljena sekcija za družbeno obrambo, Nova družbena obramba) nalogo odkrivati 

najustreznejša sredstva za preprečevanje kriminalitete in poboljšanje delinkventov. Po 

Ancelovem mnenju je taka formulacija najustrezneje odražala pomen gibanja družbene 

obrambe (Ancel, 1963) in pripomogla k razvijanju kaznovalne politike in idej, ki so 

spodbujale različne tretmanske metode. Gibanje je v naslednjih letih izoblikovalo temeljna 

načela, med njimi zlasti to, da se ideja o varstvu družbe pred kriminaliteto izvije iz 

                                                 
18 Podatki pa so si nasprotujoči – tako ponekod lahko beremo o porastu, drugod o istem stanju, pa tudi o upadu mladoletnega 

prestopništva. Statistike se razlikujejo glede na institucije (sodišča, centri za socialno delo, policija) in glede na dostopnost 

pridobitve podatkov. Tudi interpretabilnost istih podatkov se kvalitativno razlikuje, odvisno, kdo in kako podatke intepretira 

(policija, pedagoška, sociološka ali psihološka stroka ipd.) Veliko je tudi neodkritega. 
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tradicionalnega pojmovanja kazni kot pokore. Ker je kriminaliteta vsekakor nevaren družbeni 

pojav, je treba nanj reagirati s sodobnimi pristopi. Ti vsebujejo znanstveno proučevanje 

kaznivega dejanja in storilčeve osebnosti. Nova kaznovalna politika pa mora izoblikovati 

ustrezne načine resocializacije (prav tam). Nastran Uletova navaja (Nastran Ule, 2000, str. 

15), da lahko vso dramatiko osnovnih sprememb moderne družbe po drugi svetovni vojni 

prikažemo kot razvoj, ki prehaja skozi različne faze. Prva faza je umeščena v leta po drugi 

svetovni vojni do šestdesetih let, ko se je vzpostavil značilen konsenz o nujnosti in prioriteti 

izgradnje razrušenega sveta in obenem strah, da se doseženo zopet ne zruši. Oboje, tako 

konsenz kot strah, pa sta okrepila naslednje socialnopsihološke tendence v ljudeh: 

pripravljenost na žrtve, marljivost, trdo delo, samoodpoved, podreditev, obstoj zaradi drugih. 

Znanosti, od katere si je to gibanje toliko obetalo, vseeno niso pojmovali v smislu slepe 

odvisnosti, v kakršno je hotel kazensko pravo in kriminalitetno politiko zapeljati pozitivizem. 

»Gre za tehtanje in iskanje ustrezne politike kot veščine upravljanja, pri čemer je treba boj 

zoper kriminaliteto ocenjevati skozi spoštovanje in varstvo človeka kot posameznika in 

njegovih pravic, ki jih ima tudi kot delinkvent« (Ancel, 1963, str. 44). Nova družbena 

obramba si je prizadevala za zaščito družbene skupnosti s skrbno oceno okoliščin, v katerih je 

bilo storjeno dejanje, oceno storilčeve osebnosti in možnosti, da se delinkvent (moralno) spet 

»dvigne«. Poleg tega je treba presoditi njegove moralne in psihične možnosti resocializacije. 

Dejanja Nove družbene obrambe so daleč od simbolične retribucije in želje, da bi se dosegla 

absolutna pravičnost v kazenskem pravu. Njihov namen je reagirati zoper kaznivo dejanje kot 

družbeni in individualni pojav (prav tam, str. 57). 

1.3.4 Prodor prve sistematične in teoretično utemeljene tretmanske koncepcije 

V tem obdobju, v petdesetih
19

 letih prejšnjega stoletja, kot poskus odgovora na postavljena 

vprašanja s področja psihiatrije na področje kaznovanja prodre prva sistematična in teoretično 

utemeljena tretmanska koncepcija, ki se imenuje klinični oziroma psihodinamski pristop 

(Gendreau, 1996). Omenjeni pristop je že do takrat dosegel določeno veljavo glede na druge 

kategorije klientov, kot so osebe z raznimi emocionalnimi težavami ali nevrotične osebe. 

Strokovno osebje, ki se je ukvarjalo s tretmanom delinkventov, je imelo osnovno medicinsko 

izobrazbo, educirano in usmerjeno k psihiatričnim – psihoterapevstkim pristopom. Osnovna 

predpostavka psihodinamskega modela, ki izhaja iz Freudove teorije psihoanalize (Fulgosi, 

1987), je, da je motnja v obnašanju in delinkvenca samo simptom neke globlje motnje. 

Neustrezno vedenje pa se bo odpravilo, ko bo razrešen ta globlji problem oziroma konflikt. 

Na podlagi navedenega psihodinamska tehnologija tretmana vsebuje potrditev diagnoze 

globljih konfliktov, ki povzročajo delinkventno obnašanje, določitev adekvatnega tretmana in 

sprejetje terapije. Psihološke metode, ki jih priporočajo pri tretmanu delinkventov, so 

podobne tistim, ki jih psihiatri ali psihologi uporabljajo pri svojem delu; delinkventi pa se 

znajdejo v posebnem okolju, zato se od terapevtov zahteva posebna pozornost, ker delinkventi 

reagirajo drugače (Silva, 1969, v Petrovec, 1998, str. 21). 

                                                 
19 Petdeseta leta so pomenila za slovensko specialno pedagogiko, še zlasti za njeno orto-pedagoško smer, pomembno 

predhodnico (Skalar, 1988, str.30). Omeni spoznavanje Makarenka in njegovih temeljnih del, vnos Makarenkove doktrine v 

tedanje delo v vzgojne zavode. Močan vpliv je imela tudi psihoanaliza, še bolj neoanalitična šola Shulz-Henckeja (tudi 

Škoflek, 1989), mentalno higienska gibanja na psihodinamičnih izhodiščih in prvinah psihološkega svetovanja. Plod 

omenjenih vplivov je tudi Vzgoja v zavodu (Pelan, 1965), eden redkih teoretično zasnovanih konceptov delovanja v 

slovenskem prostoru. 
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Psihodinamski model se lahko izvaja skozi obliko skupinske terapije kot skupinska terapija ali 

skupinsko svetovanje (Bakić, 2001). Če je omenjeni pristop dosegel rezultate, se to pripisuje 

začasnemu odpravljanju simptomov, ki pa se bodo povrnili. Skupinska psihoterapija je postala 

popularna zlasti v ZDA in so jo v zaporih izvajali v manjših skupinah 4–9 udeležencev, 

pazljivo izbranih na podlagi strogih kliničnih testov. Udeleženci so v njih delovali na 

prostovoljni osnovi, metoda pa se je štela za liberalno, in ne za postopek, katerega cilj bi bil 

vedenjsko pogojevanje (Silva, 1969, v Petrovec, 1998, str. 22). 

Psihodinamski
20

 pristop je bil hitro podvržen resnim kritikam. Kot temeljna pomanjkljivost 

tega modela je poudarjena njegova predpostavka, po kateri so delinkventi osebe, ki imajo 

psihološke probleme, ki jih ovirajo – z rešitvijo teh problemov se odpravi tudi delinkventno 

obnašanje (Colby, 1960; Edelson, 1986; Eysenck, 1986; Grrenberg, 1986; Holt, 1986; Loftus, 

1993). Po mišljenju nekaterih avtorjev (Kanduč, 1990) predstavlja kriminalna dejavnost za 

mnoge prestopnike pomemben izvor ugodja, prednosti in koristi. Delinkvenca, izvrševanje 

kaznivih dejanj je v očeh delinkventa odgovor na določene potrebe, želje, težnje in ambicije. 

Prav zaradi slednjega delinkventi prestopništva ne doživljajo kot bolezen, nesrečo, trpljenje 

ali neugodje, temveč kot vznemirljiv, svoboden, z ugodjem napolnjen način življenja – na 

podlagi navedenega je vprašljiva njihova motivacija za sodelovanje v procesu lastnih 

sprememb. Dvomi se tudi v iskrenost terapevtskega odnosa med terapevtom (izvajalcem 

tretmana) in delinkventom, ker je potrebno ta odnos vzpostaviti v institucionalnih, pogosto 

prisilnih pogojih. 

Na podlagi številnih kritičnih pripomb so se oblikovala različna stališča o tretmanu in 

posamičnih metodah, vznikale so evalvacije tretmanov mladoletnih prestopnikov (npr. 

Lerman, 1975; Gibbons & Blake, 1976), iskali so se novi pristopi in nove smeri. 

1.3.5 Uveljavljanje behaviorističnega modela tretmana 

Navedeni in še drugi razlogi so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja prispevali k uveljavljanju 

t. i. behaviorističnega
21

 modela tretmana (Bakić, 2001). Behaviorizem, psihološka smer, ki je 

postala prav zaradi svoje »priročnosti« priljubljeno orodje, skuša vedenje razložiti le z 

zunanjimi okoliščinami, notranji procesi je ne zanimajo. Za doseganje sprememb niso 

potrebna globoka raziskovanja ozadja ali razumevanje jasnih in latentnih vzrokov, ki so 

privedli do določenega vedenja. Za behavioristično terapijo je dovolj, da z zunanjim 

dražljajem doseže drugačno vedenje. Neustreznemu vedenju sledi neprijeten dražljaj, 

postopoma naj bi se človek odvadil neprimernih vedenjskih vzorcev. Znanstveniki so sočasno 

govorili o pozitivnem pogojevanju, ki naj bi prineslo zaželene vedenjske oblike z nagradami, 

in negativnem, ki je enostavnejše, saj je preprosteje kot nagrajevati uporabljati elektrošoke, ki 

jih je lahko nadzirati in nimajo stranskih učinkov (Silber, 1976). Vedenjska terapija pomeni 

oblikovanje vedenja z uporabo spodbujanja, kar povzroča zaželene vedenjske oblike. Med 

najpomembnejšimi metodami vedenjske terapije je kaznovanje (prav tam).  

                                                 
20 Nekatere raziskave so pokazale neučinkovitost in celo škodljivost določenih tretmanskih modelov, kot so psihodinamski 

model, psihoterapevtski model, medicinski model, kaznovalno-zastraševalni model (Bakić, 2001, str. 39). 

21 Tudi v slovenski prostor so prodrli programi za modifikacijo vedenja, ki so teoretično utemeljeni in so rasli iz 

behavioristične in neobehavioristične psihološke šole (Skalar, 1988, str.32). Tako se je vzgojni zavod v Višnji gori navdušil 

za realitetno terapijo, v logaškem eksperimentu so skušali uvesti stimulativni denarni sistem in žetonski oziroma točkovni 

sistem – oba izhajata iz programov za modifikacijo vedenja (prav tam). Raziskave številnih avtorjev pa dokazujejo, da naj bi 

bil prav behavioristični model in iz njega izpeljane pristopi (npr. vedenjsko kognitivni pristop, kognitivna modifikacija ipd.,ki 

je še sedaj zelo aktualen, (glej npr. Jurišič, 1999 ) pri preprečevanju povratništva najbolj učinkovit. 
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Kot smo omenili že v uvodnem poglavju, se je t. i. »čisti« behavioralni pristop sčasoma 

razcepil v več smeri (Criswell, 1981). Omenjeni avtor razlikuje štiri osnovne smeri: radikalni 

behaviorizem, kognitivno-vedenjsko modifikacijo, teorijo socialnega učenja in modifikacijo 

obnašanja. O uporabnosti kognitivno-vedenjskih intervencij pri mladoletnih prestopnikih nas 

seznanjajo tudi novejše študije (npr. Rohde, 2004). 

1.3.6 Pristop humanistične psihologije 

Povsem drugačen pristop do delinkventov je ubrala druga veja psihologije, humanistična 

psihologija. Njeni zagovorniki so zavračali vse metode, ki so temeljile na hierarhičnem 

avtokratičnem odnosu do ljudi nasploh, do delinkventov (in pacientov) pa še posebej 

(Petrovec, 1998, str. 29). Humanistična psihologija je pravzaprav odgovor na dotlej vodilni 

smeri, že omenjeno psihoanalizo in behaviorizem. Eden najpomembnejših predstavnikov 

humanistične psihologije, Abraham Maslow, navaja, da je pri ljudeh treba obravnavati tiste 

vsebine, za katere ni prostora v obstoječih sistemih in teorijah – ljubezen, ustvarjalnost, lastno 

identiteto, vrednote, samoaktualizacijo, rast, razvoj, spontanost, humor. Ponuja manifestacijo 

nove vseobsežne filozofije življenja, ki zadeva vse družbene institucije in vsa področja 

človekovega bivanja (Maslow, 1982, str. 28). Maslow razmišlja o človeški naravi in pojmu 

normalnosti z vidika človekovega normalnega osebnostnega razvoja, in ne v omejenem 

psihiatričnem smislu. Zastavlja si vprašanja: »kako sem lahko dober človek«, »kako lahko 

dobro živim«, »kako sem lahko koristen«, »kako sem lahko srečen«, »kako lahko živim 

pomirjen s seboj« … in meni, da so odgovori podani v telesu, ki nam na različne načine 

sporoča, kaj je zanj dobro (prav tam, str. 308). 

V novi psihologiji se ukinja tradicionalna moč nad pacientom, delinkventom, kar s svojim 

delom nazorno pokaže Rogers (1961). Njegova Client centered therapy, h klientu usmerjena 

terapija, ne omenja več pacienta. Klient, ne glede na težave
22

, zaradi katerih poišče pomoč 

terapevta, je v odnosu s terapevtom pojmovan kot enakopravna stranka. Rogers se v svojem 

terapevtskem delovanju osredotoča na nedirektiven in neavtoritativen odnos. Terapevt klientu 

pomaga uporabiti njegove notranje skrite zmožnosti in sposobnosti. Pomembna vsebina 

terapevtskega odnosa je sposobnost ustvarjanja pozitivnega odnosa in zmožnost empatije. 

Ubada se z vprašanjem, kako se lahko vzpostavi tak odnos, da ga je klient sposoben in 

zmožen izkoristiti za svoj lastni razvoj (prav tam, str. 34). 

Uletova meni (2000, str. 16), da bi to obdobje in tja do osemdesetih let prejšnjega stoletja z 

današnje perspektive lahko označili kot »kratke sanje o večnem napredku«. Dvom v 

prigospodarjeno bogastvo in blagostanje (čeprav je bilo sprva videti, da ni z ničimer 

ogroženo) povzročijo negativni učinki modernizacije in nebrzdanega izkoriščanja virov in 

svetovnega bogastva. Stranski učinki, predvsem ekološki, ekonomski, socialni, ki so kasneje 

prvo moderno postavili pod vprašaj, so bili sprva potisnjeni, vendar so jih protestna gibanja v 

sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja ponovno povzdignila v javno zavest in 

povzročila konec obdobja s streznitvijo. 

                                                 
22 Razvoj in uporabnost različnih terapevtskih tehnik in smeri je bil vedno usmerjen na pomoč posameznikom (tako otrok kot 

odraslih), z vsemi pojavnimi oblikami neprilagojenega vedenja, ne zgolj delinkventnega. Značilnosti 60. in 70.let na 

slovenskem ortopedagoškem področju, Skalar (1988, str.33) strne v naslednje karakteristike: utrjevanje in poglabljanje 

nekaterih tretmanskih modelov (psihodinamični, vedenjski), uvajanje skupinskega dela, globalne humanistično psihološke 

naravnanosti, začetek rednega usposabljanja specialnih pedagogov za smer MVO na višješolski ravni.  
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1.3.7 Pomen konstruktivne skupinske interakcije 

Korak k delinkventom je, podobno kot Maslow in Rogers, naredil Norman Fenton, ki si je 

ustvaril ime v penološki stroki, vendar je njegovo delo Priročnik za uporabo skupinskega 

svetovanja v zaporih (Fenton, 1965) oziroma bistvene sestavine omenjenega priročnika brez 

dvoma možno aplicirati na področje vzgojnih zavodov. Pravzaprav so vsebine sorodne 

vsebinam, ki jih najdemo v Vzgojnem programu (2004), kot tudi v njegovem predhodniku, t.j. 

Okvirni vzgojni program (Skalar, 1995). Po  mnenju Fentona je temeljno izhodišče za delo z 

obsojenci (v našem primeru z mladoletnimi prestopniki) konstruktivna skupinska interakcija, 

skupinsko svetovanje pa mora vsebovati naslednje procese in odnose: 

 ustvarjanje svobodne diskusije in sprejemanje delinkventa takega, kakršen pač 

je, torej brez vsakršnega moraliziranja; 

 omogočanje delinkventom, da spoznajo pomen emocionalnih konfliktov, ki so 

lahko podlaga za kriminalno dejavnost; 

 ustvarjanje situacije, v kateri delinkventi ob sebi enakih zvedo nekaj več o 

socialnih aspektih svoje osebnosti; 

 izboljšanje socialnega vzdušja v instituciji; 

 tretman s pomočjo konstruktivnih medčloveških odnosov (Fenton,1965, str. 

24). 

Skupinska dinamika oziroma skupinsko svetovanje omogoča vrsto psiholoških procesov in 

elementov. Skupina ima vpliv na posameznikovo razmišljanje in čustvovanje ter mu lahko 

pomaga. V skupini se pojavijo številne priložnosti za sproščanje čustev. Postane lahko kraj, 

kjer se posameznik čuti varnega. Skupina vpliva tudi na strokovno osebje, ki na ta način dobi 

novo vlogo in dragoceno priložnost, da spremeni odnos do avtoritete (prav tam, str. 9). 

Skupinsko delo na vseh nivojih je bila glavna delovna metoda v času eksperimenta
23

 v 

Logatcu (Vodopivec, 1992). Po drugi strani pa kritiki tretmanske usmeritve uvajanje 

skupinskega dela v majhnih skupinah in terapevtsko skupnost kritizirajo kot način uvajanja 

vpogleda v subkulturne sisteme in podtalno delovanje, na ta način pa nadzor postaja 

popolnejši in učinkovitejši (Skalar, 2002, str. 147), skupinsko delo je lahko v bistvu 

manipulacija z ljudmi (Vodopivec, 1992, str. 8). 

Fenton je mnenja, da je odnos do avtoritete eden najpomembnejših mehanizmov, ki usodno 

zaznamuje medsebojne komunikacije. Tradicionalni odnos, ki ga zaznamuje avtoritarnost na 

eni in podredljivost na drugi strani, onemogoča konstruktivno, sploh pa enakopravno 

komunikacijo.
24

 

Svojevrsten paradoks je v tem, da Fentonov model (in drugi podobni) izničuje avtoritarnost 

prav tam, kjer je zakonito ustvarjena, kjer je »premoč nad človekom delinkventom najbolj 

pokrita z zakonodajo« (Petrovec, 1998, str. 33).  

                                                 
23 Bečaj opozarja (1991, str.28), da je težko presojati, kako so se teoretični koncepti pri nas uveljavljali, ker se empirično niso 

preverjali. Zanimivo bi bilo tudi videti, v kolikšni meri so pravzaprav oblikovali konkretno ravnanje strokovnih delavcev v 

konkretnih situacijah. Prav tako mu je zanimiva usoda posameznih oblik dela, ki so bile v daljni ali bližnji preteklosti posebej 

popularne – misli na skupinsko delo, terapevtsko skupnost ipd. 

24 Analiza učinkovitih metod dela z disocialno populacijo kaže na nekaj skupnih točk, med katerimi izstopa predvsem dober 

kontakt med otroki in mladostniki ter izvajalci tretmana. V pogojih dela, teoretičnih usmeritvah in tudi v pogledih na red, 

disciplino, zahtevnost ali permisivnost pa so razlike zelo velike (Bečaj, 1983). 
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Prav zaradi vsega navedenega nekateri avtorji menijo, da morajo biti vse intervence in 

aktivnosti premišljene, kontinuirane in individualizirane. Programiranje je sredstvo, ki naj bi 

doprineslo pričakovanim spremembam (Bašić & Žižak, 1992; Bašić, 2009). V procesu 

programiranja sodelujejo strokovnjaki, vključeni v predhoden diagnostični proces, in 

strokovnjaki, sodelujoči med tretmanom – poudarek je na timskem delu s posebnim 

poudarkom na pomembnosti sodelovanja in vključevanja otroka/mladostnika v proces. 

Tretman se pojmuje kot proces integracije psihoedukacijskih aktivnosti, terapije in kriznih 

intervencij v terapevtskem okrožju.
25

 

Osnovni predpogoj, poleg organizacijskega in finančnega, za ustrezen psihosocialni razvoj 

otrok in mladostnikov v vzgojnem zavodu je dober uvid v vsa obeležja njihovega 

psihosocialnega funkcioniranja in na podlagi tega ustrezno strokovno ukrepanje z 

upoštevanjem tveganih in zaščitnih faktorjev (Mikuš Kos, 1992; Fraser, 1997; Mulder, 2010). 

V ospredju se tudi vedno bolj poudarjajo družbene dimenzije nastajanja in ohranjanja 

izstopajočih čustvenih in vedenjskih ravnanj, socialni kontekst, kontekst soustvarjanja in 

sovplivanja, sistemska paradigma, interdisciplinarno povezovanje (Kobolt, 2011). Poudarja se 

družbena neenakost, spreminjajoče se družbene razmere, nepravičnost družbenega sistema, 

kategoriziranje in usmerjanje otrok in mladostnikov brez konteksta, diskriminacija, ki jo 

klasificiranje s seboj prinaša, dominacija medicinskega diskurza pri problematiki, vprašanje 

ustreznosti klasifikacije in podpore, ki jo odločba o usmeritvi ali namestitev v institucijo 

prinese s seboj (Razpotnik, 2011), kar vse se navezuje tudi na institucijo vzgojnega zavoda. 

Temeljni pomisleki dela stroke glede delovanja vzgojnih zavodov, ki je diametralno 

nasprotno načelu deinstitucionalizacije, so povezani z neupoštevanjem omenjenih dimenzij 

(navedli smo samo nekatere). Omenjene dimenzije posegajo na celotno družbeno politično 

ureditev današnje družbe in spreminjanje le-te, kar vsekakor terja daljše časovno obdobje ob 

občutni spremembi miselnosti številnih akterjev, tako na mikro kot na makro ravni sistema.   

Navkljub močnim in pozitivnim trendom deinstitucionalizacije, je za določen odstotek otrok 

in mladostnikov oddaja v vzgojni zavod še vedno neobhodna, ker nimamo organiziranih 

ustreznejših oblik pomoči oziroma jih ne poznamo. Zaradi izrazito heterogene in občutljive 

(tudi rizične) populacije v vzgojnih zavodih pa je še toliko bolj pomembno, da vzgojni zavodi 

sledijo aktualnim trendom in sprotno evalvirajo obstoječo lastno prakso z namenom njene 

lastne izboljšave. Le na ta način se vzgojni zavodi lahko izognejo očitkom, da »vztrajajo na 

zastarelih konceptih 50. in 60.let, da so konceptualno neorientirani ali brez konceptov...itd. 

(Skalar, 1998, str.13) in rekonceptualizirajo svoje programe (vzgojno izobraževalne, 

preventivne, korekcijske in druge) skladno s potrebami časa, v katerem živimo. Ali z drugimi 

besedami, kot pravi Krajnčan (1998, str.195), moramo ob upoštevanju vseh negativnih 

posledic, ki jih prinaša ustanova vzgojni zavod, usmerjati prizadevanje predvsem k bolj 

ozaveščenim prijemom socialne integracije otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih; 

primerjava in analiza različnih usmeritev zavodske vzgoje pa nam daje veliko različnih 

opozoril in usmeritev za delovanje (prav tam).  

                                                 
25 Pri nas so bili sestanki terapevtske skupnosti uvedeni predvsem v okviru logaškega eksperimenta - torej v okviru 

permisivnosti- (Bečaj, 1991, str.28), za katerega Skalar (1988, str.33)  smatra, da je pustil viden vpliv na koncepte 

obravnavanja disocialnih otrok in mladostnikov v vsem slovenskem prostoru (vplival je na teoretično misel, bil prispevek 

stroki, pustil globoke sledi v naši praksi). Bečaj pa meni (1991, str.28), da bi nas sedaj moralo zanimati, kakšne oblike smo 

od tedaj razvili, katere oblike so se najbolj obnesle...in kaj se je zgodilo s sestanki terapevtske skupnosti, ker jih slabo 

ločujemo, nimamo poenotenih kriterijev, ciljev, kaj terapevtska skupnost sploh je ali kam naj vodi (Zupančič, 1988 v Bečaj, 

1991, str.28). 
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1.4 TRETMAN OTROK IN MLADOSTNIKOV V VZGOJNEM ZAVODU 

1.4.1 Uvodna misel 

Kot smo predhodno že omenili, so vzgojni zavodi integralni del institucionalnega sistema za 

tretman populacije prestopnikov in so bili skozi optiko zgodovinskega razvoja podvrženi 

vplivom, ki so bili na splošno usmerjeni na penološke institucije. Prav zaradi navedenega 

najdemo veliko skupnih značilnosti tretmanskih vsebin, metodik, ciljev ipd. tako pri 

tretmanskih konceptih, ki so usmerjeni na odraslo populacijo v kazenskih institucijah kot tudi 

pri tretmanskih konceptih, usmerjenih na obravnavo otrok in mladostnikov z odklonskim ali 

delinkventnim obnašanjem v vzgojnih zavodih. Zaradi obravnavanja občutljive populacije, 

natančneje otrok in mladostnikov, pa je bil tretman za otroke in mladostnike v primerjavi z 

odraslo populacijo, podvržen tudi drugim vplivom razvojnih trendov, specifično usmerjenim 

na obravnavo otrok in mladostnikov. Sama tretmanska usmeritev namreč izhaja iz spoznanja, 

da je prestopniško vedenje motnja, generirana z biološkimi, psihološkimi in socialnimi 

dejavniki, zato je treba prestopnika ustrezno, individualno obravnavati in ne le kaznovati 

(Škoflek, 1989).   

1.4.2 Pogled v preteklost 

1.4.2.1 Makarenkova zapuščina 

Škoflek je mnenja, da zavodski tretman
26

 vsebuje številne klasične pedagoške elemente, ideje 

in rešitve, ki jih je po do sedaj najbolje od vseh pedagoških velikanov najkompletneje 

verificiral Makarenko
27

 in jim dodal nov obseg (Škoflek, 1989, str.115)
28

. Ob tem navede 

nekaj klasičnih pedagoških elementov iz časa Makarenka, kot so na primer: 

 delo kot vzgojno – prevzgojno sredstvo in vrednota; 

 disciplina; 

 kazen – nagrada; 

 kolektivnost; 

 lastna ekonomija; 

 samoupravljanje itd. (prav tam). 

                                                 
26 Vezano je izključno na tretman otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih. 

27 Anton Sejmonovič Makarenko (1888-1939) je bil ukrajinski in sovjetski pedagog in pisec, eden od utemeljiteljev sovjetske 

pedagogike (Žlebnik,1978). V obdobju socialistične revolucije so mu naročili, naj organizira delovno kolnijo za mladoletne 

kaznjence. Imenoval jih je »ptički brez gnezda«. Po štirih letih je ustvaril vzorno kolonijo, ki jo je poimenoval Gorki, 

življenje v njej je organiziral na poseben način. Iz mladoletnih kaznjencev je izoblikoval čudovit delovni kolektiv, ki je imel 

tudi svojo ekonomijo (prav tam). Najbolje ga verjetno opiše njegova misel, da je treba z zavoženimi otroki ravnati kot z 

normalnimi (Makarenko, 1950) 

28 Škoflekova doktorska disertacija Evaluacija procesa i efekata zavodskog tretmana dece i omladine sa poramećajima u 

ponašanju u SR Sloveniji je glede na obravnavano vsebino zelo sorodna pričujočemu delu in ne glede na letnico izdelave, 

lahko v Škoflekovi disertaciji najdemo veliko aktualnih vsebin, vezanih na današnjo vzgojo v vzgojnih zavodih. V našem 

prostoru so študije o uspešnosti nekdanjih gojencev vzgojnih zavodov prej izjema, kot pravilo (Alič, 1997). V Sloveniji je 

bilo doslej zelo malo obširnejših raziskav s področja zavodske vzgoje, zato se še dandanes opiramo na Analizo, oceno in 

usmeritve zavodske vzgoje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti v SR Sloveniji iz leta 1982 (Šelih,ur.), 

kjer še vedno najdemo aktualne teme celotnega zavodskega področja. 
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S pojmom »Makarenkov kolektiv« sta označeni dve vzgojni oziroma prevzgojni ustanovi – 

delovna kolonija Gorki
29

 in komuna Dzeržinski (Kodelja, 1995, str.100). Makarenko sicer 

govori o prevzgoji v ožjem kontekstu, ko s tem izrazom označuje vključevanje zapuščenih 

otrok ali delinkventov v kolektiv. Veliki pedagog je gradil kolektivno vzgojo na podlagi dela, 

razvijanju čuta dolžnosti, odgovornosti in časti. Vzrokov za delinkventnost ne vidi v človeku, 

njegovi naravi, ampak v okolju oziroma razmerah, v katerih živi. Mnenja je bil, da je treba 

služiti interesom skupnosti in da je podrejanje kolektivu edino, kar je potrebno zahtevati od 

otroka. Če otrok zavestno zavrača zahteve kolektiva in njegovo oblast, potem je treba odločno 

vztrajati pri zahtevi vse dotlej, dokler otrok ne prizna, da se je potrebno podrediti kolektivu. 

Obči cilji morajo določati posameznikove osebne cilje, družbeni in politični cilji pa izvajanje 

pedagoških ukrepov (Žlebnik, 1978, str.360). Pokazal je, da je vzgoja najučinkovitejša takrat, 

kadar postane objekt vzgoje (gojenec) njen subjekt (vzgojitelj). To je mogoče le takrat, kadar 

so gojenci združeni v kolektiv (prav tam). Delo je bilo natanko organizirano po oddelkih, 

starosti in spolu. Oddelki so imeli trden sistem vodstva, vsakemu oddelku je načeloval 

komandir. Najvišji vzgojni organ je bil skupaj z Makarenkom Svet komandirjev, ki je reševal 

vprašanja v zvezi: 

 gospodarstva in dela; 

 življenja v koloniji; 

 razsojanjem prestopkov kolonistov; 

 mogočim kaznovanjem (Žlebnik, prav tam). 

Kot vidimo, je bilo delo izjemnega pomena (pri tem je mišljeno industrijsko, kmetijsko, 

družbeno delo in delo v kljubih oziroma krožkih, kot tudi pouk), prav tako pa tudi pravilno 

izkoriščanje časa, skrb za material in kakovost končnega izdelka. Oblikovanje 

Makarenkovega kolektiva je potekalo v treh fazah (podrobneje glej Kodelja, 1995, str.122-

132). Vzgojitelj igra v vseh fazah pomembno vlogo, ker postopoma uči gojence, kaj je prav in 

kaj je narobe in jih nato vzgaja tako, da bodo samostojni. Tretja faza v razvoju kolektiva je 

namreč dosežena, ko si kolektiv sam postavlja zahteve, ko deluje kot subjekt samemu sebi in 

ne potrebuje več vzgojitelja. Makarenko prav tako ugotavlja, da disciplina
30

 ni sredstvo, 

temveč rezultat, sad vzgoje. Po njegovem mnenju vpliva na vzgojo discipline več faktorjev: 

 kolektivno menenje; 

 avtoriteta, zgledi, ukazi in prepričevanja; 

 razgovori z gojencem; 

 tradicija kolektiva; 

 režim kolektiva; 

 kazen. 

Boril se je tudi obtožbam, da kaznovanje vzgaja sužnja. Trdil je, da je kazen učinkovita tedaj, 

kadar se gojenec zaveda, s čim si jo je zaslužil. Kolektiv mora podpirati kazen, ker tako 

gojenec občuti, da je odgovoren pred kolektivom. Potrebno pa je poudariti, da je odločno 

nasprotoval telesni kazni (Žlebnik, 1978, str.362). 

                                                 
29 V svojem delu »Pedagoška pesnitev« Makarenko opisuje nastanek in osemletni razvoj kolonije Gorki. Na tem mestu pa 

nas zanima njegov doprinos k zavodskemu tretmanu. 

30 Pod Makarenkovim vodstvom se je razvijala strogost kolektiva, ki jo lahko razumemo, če poznamo sliko življenja in 

razmer tedanjega obdobja. Mladina je bila prepuščena sama sebi in je potrebovala red in disciplino. Makarenko veliko piše o 

»zapuščenih« otrocih. Njegov vzgojni sistem lahko razumemo zgolj z upoštevanjem zgodovinskih dejstev. Ideja 

socialističnega humanizma je najbolj mogočen temelj njegovega dela. Njegov »kolektiv« lahko danes razumemo kot 

»domsko skupnost« v vzgojnem zavodu in drugih podobnih institucijah. 
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Odklanjal je svobodno vzgojo, ki je govorila o vnaprej določenem otrokovem razvoju. Verjel 

je v ustvarjalne sposobnosti vsakega gojenca, utemeljil je sistem »perspektivnih linij« - 

pričakovanje veselega je perspektiva, ki jo je treba vedno znova ustvarjati in posredovati. 

Poudarjal je tudi pomembnost družine, ki mora temeljiti na avtoriteti staršev in njihovim 

poštenem delovnem življenju (prav tam, str.363). Temelj Makarenkove vzgoje lahko najdemo 

v: 

 njegovi veliki ljubezni in velikemu spoštovanju do otrok; 

 veri v razvoj vsega; 

 trditvi, da je v vsakem razvoju nekaj dobrega. 

Danes imajo vzgojno – prevzgojni elementi drugačen, bolj sodoben značaj – delo se npr. kot 

vzgojno sredstvo povezuje z motivacijo; disciplina ni več sredstvo, temveč cilj; kazni se 

vedno bolj humanizirajo, pred kolektivnostjo v ospredje stopa individualnost (Škoflek, 1989, 

str.115). Še vedno pa kategoriji lastne ekonomije in samoupravljanja, ki ju je potrebno v 

pedagoškem kontekstu razumeti kot vzgojo za samostojnost in odgovornost, ostajajo 

univerzalne pedagoške vrednote v vseh humanih, v človeka usmerjenih družbah. 

1.4.2.2 Zapuščina Don Bosca 

Don Bosco
31

 je leta 1846 ustanovil vzgojno ustanovo in jo poimenoval Oratorij, kjer je zbiral 

na stotine mladih fantov, ker ga je pretresel način življenja zapuščenih fantov, ki so zašli na 

stran pota in je želel poskrbeti zanje. S sloganom »Za vas živim« je okrog sebe je začel zbirati 

revno in zapuščeno mladino, da bi jo iztrgal kvarnim vplivom mestnega okolja. Menil je, da 

so zašli na stranpoti predvsem zaradi pomanjkljive moralne in verske vzgoje in ne zaradi 

lastne zlobe. V svoj Oratorij je vabil tudi nekdanje zapornike in jih učil krščanskega nauka 

(Kodelja, 1995, str.25). 

V Oratorij pa ni sprejel vseh otrok, ki bi iz takih ali drugačnih razlogov potrebovali njegovo 

pomoč (revni, zapuščeni, na krivi poti itd.), temveč je imel izdelane natančne kriterije za 

sprejem
32

, ki so: 

 izključno moška mladina;
33

 

 moralna nepokvarjenost fantov (tistih, ki so jih drugod izključili ali jih sami 

spoznali za slabe, niso sprejeli); 

 revni in nepreskrbljeni fantje (sirote ali zapuščeni, prišleki iz daljnjih krajev in 

podeželja, ki so se ločili od svojih družin z željo po delu ali poklicu); 

 starost (niso smeli biti starejši od 18 let in načeloma ne mlajši od dvanajst let). 

S temi pogoji so želeli preprečiti gojencem, da bi prisvojili diskurze, ki ne pripadajo katoliški 

doktrini in omejiti njihove stike tako s posvetnimi institucijami in posamezniki, kot tudi z 

župnijami, bolnišnicami, ženskimi samostani in celo s sorodniki – še posebej s tistimi 

                                                 
31 Don Bosco (1815-1888) je bil duhovnik. Deloval je v italijanskem mestu Torino. Da bi se njegovo delo nadaljevalo tudi v 

prihodnost, je ustanovil redovno družbo, ki jo je poimenoval salezijanci – po Sv.Frančišku Saleškem, ki so dejavni še 

dandanes. 

32 Številni avtorji ugotavljajo, da so v našem prostoru kriteriji za sprejem otrok in mladostnikov nedodelani, ne dovolj 

definirani in celo neustrezni (glej.npr. Čelhar, 1995; Krajnčan, 2003; Kosmač, 2007). 

33 Makarenko je sprejemal tudi dekleta, razloge za to strokovnjaki pripisujejo težnji po ženski enakopravnosti in vsesplošnem 

napredku tedanje socialistične družbe. 
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ženskega spola (prav tam). Tako je don Bosco razvrstil fante, ki sicer še niso slabi, so pa v 

nevarnosti, da takšni postanejo, v štiri skupine: 

 mladi fantje, ki prihajajo iskat delo iz drugih krajev in držav, z malo denarja in 

so v nevarnosti, da začnejo krasti; 

 sirote, ki so ostale brez pomoči in prepuščene potepuštvu in slabi druščini; 

 fantje, katerih starši ne morejo ali nočejo skrbeti in jih zato pošljejo od doma; 

 potepuhi, ki so že padli v roke policiji, vendar še niso sprijeni (Ceria, v 

Kodelja, 1995). 

Posebna oblika skrbi za mlade fante je bil patronat – nameščanje fantov pri gospodarjih, s 

katerimi je don Bosco podpisal pogodbo, ki je fante zavezovala, da se morajo pri njih resno 

posvetiti delu, njega pa, da se bo kot ravnatelja Oratorija zavzemal za njihovo lepo vedenje. 

Pogodbo je razdrl, če se mojster ni držal svojih obveznosti, če je izkoriščal vajenca in če je bil 

do njega surov (prav tam). 

V konceptu Oratorija je bilo, poleg verouka in molitev, poskrbljeno še za razne igre, sprehode 

in zabavo, da bi raje prihajali h katekezi. Poleg igre in zabave je don Bosco videl odgovor na 

vprašanje, kako privabiti mlade v Oratorij (katerega delovanje je temeljilo na prostovoljnem 

vključevanju), še v občasnem obdarovanju posameznih fantov (knjige, pobožne podobice, 

oblačila, sadje) in v izkazani vzgojiteljevi ljubeznivosti in skrbi za mlade (Kodelja, 1995, 

str.27-29).  

Don Bosco sicer ločuje dva vzgojna sistema, preventivnega in represivnega. Slednjemu se je v 

svojem Oratoriju izogibal, ker je po njegovem mnenju primeren za odrasle, pametne ljudi, ki 

so sami zmožni razločiti, pomniti in slediti tistemu, kar je v skladu z zakonom – ni pa dober 

za otroke in mlade, ki zaradi svoje nestanovitnosti in razigranosti v hipu pozabijo na 

disciplinska pravila. Disciplina je sicer močno prisotna v obeh vzgojnih sistemih, vendar je v 

preventivnem to preventivna disciplina, ki preprečuje zlo, v represivnem pa represivna, ki ga 

kaznuje (prav tam, str. 68-69).  

V preventivnem sistemu vlada družinsko vzdušje, vzgojitelji vzgajajo kot skrbni, preudarni, 

ljubeznivi in prizanesljivi očetje, ki so stalno prisotni med gojenci in nanje budno pazijo, jih 

varujejo pred nevarnostmi in jim pomagajo. Kaznim se izogibajo, kolikor je mogoče. Če pa 

jih vendarle kaznujejo, je kazen racionalno utemeljena, tako da gojenci z lastnim razumom 

spoznajo svojo krivdo in se zato ne jezijo ne na kazen ne na vzgojitelja (prav tam). Don Bosco 

je gradil preventivni vzgojni sistem na asistenci, to je ljubeznivi navzočnosti vzgojitelja. 

Latinski glagol assistere pomeni navzoč biti, pomagati, stati komu ob strani. Tako je v tem 

kontekstu asistenca prijazna vzgojiteljeva navzočnost ob gojencu (Ciglar, 2004, str.119). Če 

rečemo za salezijanca, da je asistent, s tem povemo isto, kot če bi rekli vzgojitelj. Don Bosco 

je 11.marca 1869 na konferenci namenil salezijancem med drugim tudi te besede: »Želim 

torej, in vi boste to uresničili, da ste vedno med fanti: med igro, v pogovorih, pri zabavah. 

Vedno jim boste na razpolago z dobrimi nasveti. Torej čuječnost.« (prav tam). 

Česa vsega se mora mladenič v izogib kazni še posebej izogibati, Don Bosco našteje v svoji 

knjigi Preskrbljeni mladenič (1910, v prav tam) in jih na tem mestu navajamo:  

 brezdelja
34

, brezdelnosti, lenobe in pohajkovanja; 

                                                 
34 Delo predstavlja tako Makarenku kot don Boscu eno od osnovnih sestavin tretmana. Aktualno je tudi dandanes, je celo 

uzakonjeno: »Delo je pomemben sestavni del tretmana. Njegov namen je, da bi se obsojenec po prestani kazni laže vključil v 

življenje na prostosti.«(15.čl. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Ur.l.RS, št.22-973/00). Prav tako velja za 
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 slabih tovarišev; 

 slabih pogovorov; 

 pohujšanja. 

Don Bosco je imel izdelan nabor kazni. Prednost je dajal tako imenovanim »moralnim 

kaznim«, kot so: strog ali žalosten vzgojiteljev pogled; očetovsko opozorilo; odločen in strog 

opomin. Za hujše prestopke pa je dopuščal ukrepe, kot so: obedovanje stoje na svojem mestu; 

za ločeno mizo ali v sredini jedilnice; prepoved rekreacije in v najhujših primerih izključitev 

iz zavoda. Telesne kazni je prepovedoval. 

Prav tako je imel izdelane različne oblike opominjanja in vzpodbujanja, ki jih lahko razdelimo 

v dve skupini: individualne in skupinske. Med osebnimi opomini, ki jih ni izrekal javno, sta 

najbolj znani beseda na uho, s katero je gojencu priporočil večjo pokorščino in mu svetoval, 

naj gre k spovedi, ga spodbujal k delu, tolažil in podobno. Osebni opomin je izrazil tudi s  

sporočili na listkih, ki so zajemala podobno vsebino. Skupinski opomini so bili namenjeni 

vsem in zato javno izrečeni ali prebrani. V ta namen je pisal pisma gojencem in vzgojiteljem, 

ter udejanil beseda za lahko noč – preden gredo gojenci spat, naj bi jim vsak večer ravnatelj 

ali vzgojitelj povedal nekaj prijaznih besed, ki naj bi vsebovale različna sporočila, nauke in 

nasvete, izpeljane iz dnevnih dogodkov in podobno (prav tam, str.130). 

Njegov cilj je bil vzgojiti dobrega kristjana in poštenega državljana, za dosego tega cilja je 

uporabljal dve vrsti sredstev: 

 nadnaravna sredstva (zakramenti, predvsem pokore, evharistije); 

 naravna sredstva (učenje, delo, igre). 

Njegov vzgojni ideal označujeta zmernost in smisel za stvarnost. Držal se je načela – ne s 

prisilo, marveč z ljubeznijo, njegova metoda pa je bila prizanesljivost, ki pomeni znati 

ugoditi, tolerirati, odpustiti (Braido, v Kodelja, 1995, str.67-75). V ta kontekst se umešča 

asistenca, v svojem bistvu pozitivna vzgojna dejavnost, ki ima pred seboj konkreten in 

določen cilj. Deluje z malo besedami in veliko zgleda. Ker so gojenci lahko dobri, težavni in 

slabi (prav tam), mora asistent natančno vedeti, kam naj uvrsti gojenca, da bo lahko prilagodil 

svojo navzočnost tako, da bo vsak dobil tisto, kar potrebuje. Ko gojence spozna, lahko za 

vsakega priredi individualni vzgojni program. (individualni vzgojni program (IVP) oziroma 

individualni program (IP) je danes uzakonjen dokument – potrebno ga je izdelati v roku enega 

meseca po prihodu otroka/mladostnika v vzgojni zavod). 

Oba, Makarenko in Don Bosco, sta vzgajala zapuščene otroke, mladostnike in prestopnike v 

vzgojnih ustanovah. Pomembni elementi Don Boscovega vzgojnega sistema so razum, 

ljubezen in religija. Makarenkova pedagogika temelji na pomembnosti kolektiva, v katerem je 

potrebno doseči skladnost osebnih in družbenih interesov. Oba poudarjata izjemno vlogo 

vzgojiteljev pri delu z otroci in mladostniki, fokus delovanja vzgojitelja pa je različen 

(usmerjenost na posameznika ali usmerjenost na skupino). Don Bosco je bil prepričan, da je 

vzgojiteljeva moč v vzgledu (dobrem ali slabem), ki ga daje s svojim ravnanjem in ne toliko v 

izgovorjenih besedah. Vzgojitelj spremlja in pomaga otrokom, pomembno je, da je stalno 

navzoč med njimi. Makarenko pa vidi pomen vzgojitelja v ustvarjanju kolektiva, ki ga tudi 

                                                                                                                                                         

mladoletnike: »Delo za obsojenega mladoletnika se izbere tako, da je primerno njegovim zmožnostim, da ustreza njegovim 

sposobnostim in interesom za posamezno vrsto dela in da je v skladu z možnostmi zavoda za mladoletnike. Delovni čas 

mladoletnika se določi tako, da mu je omogočeno šolanje in strokovno usposabljanje in da ima dovolj časa za telesno vzgojo 

in razvedrilo.«(prav tam, čl.114). Delovna vzgoja je tudi eden pomembnejših elementov vzgojnega programa v vzgojnem 

zavodu. 
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vodi do njegove rasti do samostojnosti. Pri obeh pa je vzgojitelj pomemben na področju 

učenja otrok, kaj je prav in kaj ne. Vzgaja jih k samostojnosti. 

1.4.3 Tretmanske usmeritve v slovenskem prostoru 

Kot smo že omenili, se je tretmanska orientacija pri delu z oblikami odklonskega vedenja 

postopoma razvijala v obdobju po drugi svetovni vojni. Predstavljala pa je kritiko dotedanje 

kaznovalne orientacije in rezultirala zahteve po učinkovitejših, prvenstveno humanejših 

oblikah in metodah dela, tako z mladostniki kot z odraslimi. Tekom svojega razvoja je bila 

tretmanska orientacija podrvržena številnim terapevtskim vplivom različnih modalitet.
35

 

Posegla je tudi v slovenski prostor in podala okvirne smernice zavodske vzgoje v Sloveniji. 

Aplicirane tretmanske usmeritve so vsebovane v najpomembnejšem dokumentu, ki 

predstavlja okvir delovanja vzgojnih zavodov v Sloveniji danes
36

, v Vzgojnem programu s 

Prilogo k vzgojnemu programu (2004). V programu so namreč vsebovana strokovna in 

znanstvena utemeljena izhodišča, smernice, metode in oblike za vzgojo in izobraževanje otrok 

z motnjami vedenja in osebnosti
37

. Predstavlja sintezo domačih in tujih strokovnih in 

praktičnih spoznanj na področju izvendružinske vzgoje, nekatera spoznanja segajo daleč v 

zgodovino.
38

 

Temeljni dokument, ki je urejal področje vzgoje v zavodu v času naše raziskave, pa je bil 

Okvirni vzgojni program za delo v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, mladinskih 

domovih in prevzgojnem domu (1995), kjer je opredeljena vloga vzgojnih zavodov
39

. Vse 

vzgojne ustanove je ustanovila država za varstvo in vzgojo otrok in mladostnikov, ki so 

začasno ali trajno brez družinskega varstva in zato vzgojno zanemarjeni ali ogroženi v 

razvoju
40

 (prav tam, str.5). 

                                                 
35 Škoflek za slovenski prostor meni (1989, str. 123), prav tako kot pred njim Skalar (1988), da je nanj imela največji vpliv 

Schultz-Henckova psihodinamska teorija, ter Rogersova nedirektivna metoda pomoči. 

36 Namenjen je tudi zasebnim šolam, zasebnim stanovanjskim skupinam (strokovnim družinam, mladinskim stanovanjem) in 

zasebnim zavodom, v ustreznih segmentih pa tudi individualni vzgoji in izobraževanju na domu. 

37 Zatem je navedeno (v nadaljnjem besedilu otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami), kar kaže na 

neenotno terminologijo oziroma nejasnost pri opredelitvi populacije. Gre namreč za dve različni kategoriji otrok in 

mladostnikov, ki se povsem razlikujeta tako v etiološkem kot fenomenološkem pogledu, analognost je na tem mestu 

neustrezna.  Delo z mladostniki, ki imajo težave v socialni integraciji izhaja iz ocene, na kateri »točki« kontinuuma se 

nahajamo, ali gre za prehodne, manjše, »običajne« težave (ki ne potrebujejo posebnih oblik pomoči in jih mladostnik 

premaguje sam v interakciji s socialnim okoljem), ali za težave, ki ovirajo zadovoljevanje mladostnikovih potreb (težave, ki 

jim s svojim funkcioniranjem ni kos, jih ne zmore konstruktivno reševati in potrebuje pomoč v okviru drugačnih pristopov), 

ali za težave, ki resneje ovirajo zadovoljevanje mladostnikovih potreb (pri čemer mladostnik potrebuje specializirano pomoč), 

ali pa gre že za motnje, (mladostnik ima moten odnos do stvarnosti, do socialnega okolja in do sebe, potrebe zadovoljuje na 

način, ki njega in/ali okolico pomembno ogroža in potrebuje obravnavo v specializirani ustanovi (Vec, 2011, str.128). 

38 Tako  idejo o vnosu družinske vzgoje v zavodske okvire vzgoje najdemo že pri Pestalozziju (1746-1827), švicarskemu 

pedagogu in reformatorju šolskega prostora. Njegovo navodilo Učenje z glavo, rokami in srcem (learning by head, hand and 

heart) je še danes pomembno in uporabno sporočilo. Več na http://www.pestalozziworld.com/pestalozzi/pestalozzi.html. 

Pestalozzi programi Sveta Evrope, ki se izvajajo v 49 državah, so zgrajeni po principih Pestalozzijevega poučevanja. Učitelja 

umeščajo v središče procesa, s katerim heterogena in medkulturna evropska družba odgovarja na izzive sedanjosti. 

39 Vzgojni program naslavlja vzgojne zavode, stanovanjske skupine, mladinske domove in prevzgojni dom in jih vse 

poimenuje vzgojne ustanove, kar glede na naravo svojega dela sicer so. So se pa navedene ustanove tako v preteklosti kot 

sedaj, kvalitativno razlikovale med seboj tako glede na obravnavano populacijo kot glede kriterijev za sprejem (mladinski 

dom, stanovanjska skupina, vzgojni zavod, prevzgojni dom), zato bi morale imeti konceptualno diferencirane programe.  

40 Definicija je sila nepopolna. V vzgojnih zavodih namreč niso nameščeni otroci in mladostniki brez družinskega varstva, 

oziroma predstavljajo razmeroma majhen del populacije. Razlog oddaje v vzgojni zavod tudi ni dejstvo, da je otrok ali 
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Vloga vzgojnih zavodov je v načrtu opredeljena kot vzgojna, kompenzacijska, korektivna in 

preventivna (prav tam, str.5). Za uresničevanje danega poslanstva, pa morajo biti v vzgojnem 

zavodu opredeljene različne komponente, ki so vsebovane v ciljih, načelih in dejavnikih 

zavodske vzgoje in so v vsakem posameznem segmentu razdeljene v več skupin. V 

nadaljevanju jih zaradi obsežnosti predstavljamo v povzeti strnjeni obliki. 

Tako ločimo vzgojno-izobraževalne, zdravstvene
41

, socialno-varstvene, kompenzacijske, 

korektivne in preventivne cilje (prav tam, str.8-9).  

Med načeli se poudarja sočasno in usklajeno vzgojno, kompenzacijsko in korektivno 

delovanje; načelo samouravnavanja in aktivna vloga otrok in mladostnikov; koedukacija; 

diferenciacija in individualizacija; načelo odprtosti in integracije vzgojne ustanove v okolje; 

načelo normalizacije. 

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov vzgojnega delovanja v vzgojnem zavodu je vzgojna 

skupina, ki je osnovna organizacijska in življenjska enota, v kateri otroci in mladostniki 

bivajo, delajo in zadovoljujejo osebne in socialne potrebe. Za vzgojno skupino je odgovoren 

vzgojiteljski par
42

, praviloma moški in ženska. Vzgojitelj je odgovoren
43

 za vzgojno skupino 

in za vsakega otroka in mladostnika v njem (prav tam, str.26). Njegove naloge in zadolžive so 

obširne: skrb za vsakega posameznega otroka in mladostnika; skrb za matično vzgojno 

skupino, kjer deluje kot kot skupinski vodja, moderator in animator. Na ravni vzgojne skupine 

in na ravni vzgojne ustanove deluje tudi kot organizator, usklajevalec, mentor aktivnosti v 

prostem času, občasno tudi učitelj in svetovalec otroku in mladostniku. Vzgojitelj je 

strokovno kompetenten profesionalec – pedagog
44

 (prav tam, str.26-27). 

                                                                                                                                                         

mladostnik brez družine (otroci brez družinskega varstva se nameščajo v mladinske domove, v kolikor niso oddani v rejniške 

družine, posvojitve). V vzgojne zavode so otroci in mladostniki nameščeni iz povsem drugih razlogov, ki so tudi zakonsko 

določeni (v proučevanem obdobju je pri posamezniku »morala« obstajati kategorija vedenjska in čustvena motenost). 

41 Tako v preteklosti kot tudi danes, se glede na vedno večji obseg in pojavnost psihiatričnih motenj in duševnih obolenj med 

praktiki pogosto zastavlja vprašanje, ali je vzgojni zavod z izključno pedagoškim kadrom in predpisanim pedagoškim 

pristopom, povsem ustrezna institucija za obravnavanje zdravstvenih težav otrok in mladostnikov. Horvatova (2000, str.11) 

npr. za določene kategorije psihiatričnih diagnoz navaja, da »vsekakor pa takšni otroci ne spadajo v vzgojno institucijo...«,  

Marovičeva (2010) o neučinkovitosti socialnopedagoške obravnave otrok s tovrstnimi motnjami itd. 

42 V začetku naše raziskave (š.l.1992/1993) sta v vzgojnem zavodu Planina vzgojni skupini normativno pripadala 2 

vzgojitelja. Postopoma, od leta  1996 dalje, se je v zavodu poskusno uvajal t.i. tretji vzgojitelj v eni od vzgojnih skupin. 

Sčasoma so v vseh petih vzgojnih skupinah dopolnili vzgojni kader, zadnja leta proučevanega obdobja so tako v vsaki 

vzgojni skupini delali trije vzgojitelji. 

43 Ob številnem normativu (8-10 otrok na posameznega vzgojitelja) in heterogene populacije se postavi umestno vprašanje, v 

kolikšnem obsegu lahko vzgojitelj individualizira vzgojno delo, usmerja svoje delo k karakteristikam vsakega posameznega 

otroka in mladostnika in v popolnosti zadovoljuje njegove potrebe.  

44 Opazno je, da so se tako v preteklosti kot tudi danes, pedagogi oziroma socialni pedagogi na razpisana delovna mesta 

vzgojitelja v vzgojnih zavodih  redko prijavljali. Proste kapacitete zapolnjujejo drugi družboslovni profili, tudi delavci s 

srednjo izobrazbo. Horvatova (1998, str.15) ugotovi, da je zastopanost socialnih pedagogov v slovenskih vzgojnih ustanovah 

leta 1997 le 50%; predhodno je leta 1996 ugotovljena prav tako 50% zastopanost socialnih pedagogov na Hrvaškem (Žižak, 

1996, v prav tam). Horvatova meni, da se socialni pedagogi izogibajo delu v institucijah za vedenjsko in čustveno motene 

osebe tako pri nas kot na Hrvaškem. Pomembno pa je tudi sklepanje Krajnčana (2003, str.93), da glede na izrazito 

feminizirani študij socialne pedagogike v zadnjih 15 letih,  vzgojni zavodi sprejemajo moške vzgojitelje tudi z neustrezno 

izobrazbo, ki je lahko sorodna socialni pedagogiki, v nekaterih primerih pa imajo kandidati lahko povsem neustrezno 

izobrazbo, samo na tak način lahko ustvarijo družinski model vzgoje. Podobno navaja tudi Škoflek (2005, str.19) - prisotnost 

obeh spolov je v vzgojni skupini potrebna zaradi tega, ker je bila večina otrok in mladostnikov prikrajšanih za normalno 

družinsko življenje, zato si  vzgojne in stanovanjske skupine prizadevajo le-to kompenzirati s približevanjem značilnostim 

zdrave družine (moški in ženski vzgojni lik, družini podobno življenje, čustveno obdobje, varnost itd.).  
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Poleg druženja v vzgojni skupini, se otroci in mladostniki združujejo tudi v druge formalne 

(delovne in interesne skupine, krožki ipd., imajo socializacijske in terapevtske razsežnosti) ali 

neformalne skupine (večkrat vplivajo negativno, širijo disocialne subkulturne vrednote in 

vedenjske vzorce, ki so nasprotni ciljem vzgojno-terapevtskega dela). 

Med pomembnejše dejavnike vzgojno izobraževalnega dela v vzgojnem zavodu, prištevamo 

pravila življenja in dela, ki se nanašajo na stopnjo odprtosti ustanove, na pravila 

medsebojnega komuniciranja, na hišni red in časovne določilnice. Povezujejo se s sistemom 

nadzora in sankcij ter vsebujejo možnost sožitja večje skupine ljudi v ustanovi in strukturirajo 

čas ter prostor. 

Aktivnosti v prostem času prav tako pomembno omogočajo otrokom in mladostnikom 

delovanje, ki izhaja iz njihovih interesov, hkrati pa so močno področje, kjer se lahko 

konstruktivno uveljavijo, doživijo sebe kot ustvarjalnega in sposobnega, uspešnega. 

Sistem sankcij (graje in kazni) je eno od sredstev za preprečevanje vedenja, ki ni v skladu z 

moralnimi, socialnimi, pravnimi in institucionalnimi normami. Kazen ima lahko številne 

negativne pedagoške posledice, zato jo uporabljamo le, če imamo z gojencem dober 

medčloveški odnos in če smo s pogovorom ali drugače raziskali ozadje nekega vedenja. V 

naših vzgojnih zavodih so možnosti kaznovanja omejene na omejitev izhodov čez vikende in 

eventuelno omejitev prostočasnih aktivnosti (prav tam, str. 22-26). 

V Okvirnem vzgojnem programu so podane tudi pravne podlage za namestitev 

otroka/mladostnika v vzgojni zavod in pridobivanje dokumentacije. Vprašanja 

dokumentacije
45

 o otroku ali mladostniku niso bila zadovoljivo rešena, saj šolski predpisi niso 

določali minimalne dokumentacije, ki jo je bilo potrebno dostaviti vzgojnemu zavodu, zato se 

je bilo potrebno ravnati po določilih Zakona o varstvu osebnih podatkov (prav tam, str.29). V 

tej zvezi se je od zavezancev za podatke pridobivalo soglasje in posredovalo vzgojnim 

zavodom poleg odločbe ali obvestila še: 

 Izvid in mnenje komisije za razvrščanje
46

, če je bil otrok ali mladostnik razvrščen po 

pravilniku; 

 Poročilo strokovne komisije za razvrščanje, če gre za ukrep po Zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih; 

 Socialno poročilo, če gre za nujne postopke, otrok ali mladostnik pa še ni bil 

obravnavan na centru; 

 Sklep sodišča za mladostnike, če gre za izvedbo sodnega ukrepa. 

Okvirni vzgojni načrt se na koncu v posebnem poglavju dotakne tudi spremljanja in 

vrednotenja vzgojnega dela (prav tam, str.30-36).  

V omenjenem poglavju je obširneje navedena predpisana pedagoška dokumentacija, osrednja 

dokumentacija vzgojne ustanove (letni delovni načrt vzgojne ustanove, matična knjiga, osebni 

                                                 
45 Prav nedoslednost in nedorečenost obsega predpisane dokumentacije onemogoča širše znanstveno raziskovanje na 

področju vzgojnih zavodov v Sloveniji – omejenost pridobivanja določenih podatkov oža domet raziskovanja oziroma 

dostopnost podatkov zajema zgolj določene segmente (npr. starost, spol, doba bivanja, šolanje ipd.). Tudi danes 

dokumentacija, ki naj bi bila zavodom posredovana ob sprejemu, ni natančno opredeljena oziroma predpisana. V očeh 

nekaterih centrov za socialno delo zadošča zgolj Odločba o namestitvi. 

46 Pomemben dokument, ki je predpisan  za vključitev  otrok in mladostnikov v Vzgojni zavod Planina (lažja motnja v 

duševnem razvoju) in ni predpisan kot obvezujoč dokument v drugih zavodih; kot tudi poročila strokovnih komisij za 

razvrščanje. Oba dokumenta z njuno bazo podatkov omogočata širše raziskovalno področje obravnavane populacije od prej 

omenjenega ožjega dometa. 
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list, knjiga za obveščanje, evidence, osebna mapa, kronika vzgojne ustanove) in vzgojiteljeva 

dokumentacija (letni vzgojni načrt vzgojitelja, mesečni oz. tedenski vzgojni načrt, dnevne 

priprave, observacije, individualni vzgojni načrt).  

V podpoglavjih Svetovanje in vrednotenje vzgojnega dela ter Analitično in razvojno – 

raziskovalno delo, so na splošni
47

 ravni podane ocene uspešnosti vzgojnega dela in omemba 

raziskovalnega dela. Vzgojno delo je uspešno, ko: 

 so uresničeni vzgojni smotri, h katerim so naravnani pedagoški procesi; 

 so spoštovana načela, ki uokvirjajo pedagoško delovanje; 

 je delo skladno s strokovnimi spoznanji, še posebej s spoznavnimi zakonitostmi 

pedagoškega procesa, z normativnimi akti, s strokovnimi in družbenimi utemeljitvami; 

 vzgojna ustanova in njeni deli delujejo brezhibno
48

; 

 ko se oblikuje zveza med gojenci in drugimi subjekti vzgojne ustanove. 

V nadaljevanju je navedeno, da mora vzgojitelj
49

 delovati samostojno. Njegovo samostojnost 

opravičuje strokovno znanje in njegova celovita
50

 usposobljenost za pedagoško delo. Pri tem 

pa ima oporo in pomoč pri pedagoškem vodji – ravnatelj
51

 kot pedagoški vodja vzgojitelju 

pomaga tako, da ga usmerja, mu svetuje, usklajuje njegovo delo in ga nadzoruje. 

Nadalje se analitično in razvojno-raziskovalno delo opredeli kot dejavnost, ki v vzgojnih 

ustanovah lahko poteka na lastno pobudo vzgojne ustanove ali pa na pobudo ustrezne 

znanstveno raziskovalne ustanove zunaj vzgojne ustanove (instituti in visokošolske 

znanstvene organizacije)
52

.  

Vzgojne ustanove, kot v nadaljevanju opredeljuje Okvirni vzgojni načrt (str.36), samostojno 

opravljajo strokovne analize in študije, ki imajo uporabno vrednost za neposredno vzgojno 

delo. Vzgojna ustanova oziroma pedagoški delavci v njih dajejo pobude za raziskovalno 

pedagoško delo tistim raziskovalnim institucijam, ki jim je to redna dejavnost. Pomagajo jim s 

predlogi o vsebini raziskav in z zbiranjem empiričnega gradiva ter se s pedagoškimi delavci 

vključujejo v neposredni vzgojni proces. Vzgojne ustanove tako pospešujejo razvoj 

pedagoške znanosti ter si tako zagotavljajo strokovno in znanstveno rast pa tudi strokovno 

pomoč. 

                                                 
47 Ocenjujemo, da predvsem na pavšalni ravni – je predvsem sila teoretičen, uporabljajoč ideološke usmeritve brez smernic 

oziroma operacionalizacije le-teh. 

48 »Brezhibnost« je močan izraz, v tem kontekstu povsem nedefiniran, ki ga lahko vsak posameznik dojema kvalitativno 

povsem drugače. Nasploh načrt bazira na splošni, deklarativni ravni. 

49 Več raziskav na temo vzgojiteljev, njihovega dela, ocene dela, reakcije na spremembe v družbi in percepcije, najdemo v 

sosednji Hrvaški (npr. Dobrenič, 1972; Žižak, 1996, v Horvat, 1998), pri nas pa je Horvatova (1998) v svojem magistrskem 

delu Profesionalne obremenitve delavcev v vzgojnih zavodih pri delu s populacijo vedenjsko in čustveno motenih otrok in 

mladostnikov, opozorila na  sindrom izgorevanja v tem poklicu. 

50 »Celovitost« oziroma celovita usposobljenost ni nikjer natančneje opredeljena. Vemo pa, da se pri vzgojiteljih v vzgojnih 

zavodih, poleg predpisane izobrazbe, pričakujejo določene osebne karakteristike, kvalitete, ki sicer niso nikjer pravno 

formalne predpisane, so pa nujne. Prav zaradi navedenega najdemo med strokovnim osebjem zaposlene tudi vzgojitelje, ki so 

na to delovno mesto nekako zašli (glej npr.Petrović, 2002, str.64), vendar se o tem ne problematizira. 

51 Predvideva se, da je ravnatelj strokovna avtoriteta. Rezultati raziskave Horvatove (1998) v slovenskih vzgojnih zavodih 

pokažejo, da temu v realnosti ni tako, saj si delavci za dvig kvalitete dela želijo boljše odnose med sodelavci in strokovnejše 

vodstvo. 

52 V raziskovalnem obdobju, kot tudi desetletja prej in kasneje,  ni bilo zaznane resnejše pobude zunanjih institutov oziroma 

znanstvenih organizacij, ki bi izvedlo kakršnokoli raziskavo na področju vzgojnih zavodov. 
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Spremljanje, svetovanje in vrednotenje vzgojnega dela kot tudi analitično in razvojno-

raziskovalno delo, je v funkciji strokovne rasti in razvoja vzgojnih ustanov. Posebna 

instrumenta, uveljavljena pri pedagoškem delu, sta evalvacija
53

 in supervizija. 

Ocenjujemo, da Okvirni vzgojni načrt v svoji osnovi sicer določa smernice in vsebine vzgojno 

izobraževalnega procesa v vzgojnem zavodu (torej teoretične koncepte, od koder se lahko 

izpeljejo tretmanske usmeritve), vendar zgolj na deklarativni ravni, način izvajanja in 

določanje osnovnih tretmanskih izhodišč pa je v popolni avtonomiji vsakega posameznega 

vzgojnega zavoda.  

Vrednotenju vzgojnega dela okvirni vzgojni načrt ne namenja posebne pozornosti, analitično 

in razvojno-raziskovalno delo pa je prepuščeno sami instituciji in morebitnim predlogom s 

strani zunanjih institutov in znanstvenih organizacij. Na ta način ni moč zagotoviti 

kontinuiranega spremljanja vzgojno izobraževalnega dela v vzgojnih zavodih, ocene stanja, 

načrtovanja prihodnosti vzgoje v zavodu ipd.
54

 

Dejstvo je, da teoretični koncepti zavodske vzgoje v Sloveniji nikoli niso bili jasno 

opredeljeni, ugotavlja Alič
55

 (1997),  ki prav tako meni, da v Sloveniji ni zavoda, ki bi 

celostno deloval po jasno zastavljenem teoretičnem konceptu in metodah. Bečaj prav tako 

ugotavlja (1991, str.28), da je težko presojati, kako so se teoretični koncepti pri nas 

uveljavljali, ker empirično tega ni nihče preverjal. Vsak vzgojni zavod lahko torej na podlagi 

navedenega postavlja »svoja« pravila
56

 in daje različne pomene dejavnikom zavodske vzgoje. 

Med lastnim iskanjem in postopnim oblikovanjem globalnega koncepta, uporabnega za vse 

kategorije vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladostnikov, so se sicer zastavili 

določeni procesi in trendi, kot so: od zaprtosti k večji odprtosti; od izolacije k integraciji 

zavoda v okolje; od izrazite avtokratičnosti k bolj demokratičnim medsebojnim odnosom; od 

poudarjene represivnosti k večji permisivnosti; od pretežno kaznovalne naravnanosti k večji 

uporabi spodbud in nagrad; od pretežno nadzorne in disciplinske vloge vzgojitelja k bolj 

diferenciranim vzgojnim in korektivnim ukrepom; od objektnega k subjektnemu položaju 

gojenca; od individualizma in totalitarizma k dialektično enovitemu razumevanju 

posameznika in skupine; od pretežno moralističnega odzivanja gojencev k odzivanju ipd. 

(Skalar, 1987a, str.64-65), njihovega dejanskega udejanjanja v praksi pa, kot že navedeno, 

nihče ne preverja.. Vse omenjene vsebine so aktualne še dandanes, saj jih številni avtorji 

desetletja pozneje še vedno poudarjajo – napeljujejo pa nas na misel, da se v naših vzgojnih 

zavodih ni kaj dosti spremenilo
57

. 

                                                 
53 V Okvirnem načrtu opredelijo evalvacijo kot pregled nad opravljenim delom, pomeni oceno in ovrednotenje opravljenega 

dela, akcije, sestanka, izleta, ekskurzije, delovnega dne, tedna, semestra ali šolskega leta. 

54 Zdi se, da interesa za omenjeno področje, razen nekaj redkih posameznikov, nihče ne izkazuje. Od zadnje analize, ocene in 

usmeritve zavodske vzgoje v Sloveniji je minilo že 30 let; od edinega eksperimenta v našem prostoru, eksperimenta v 

Logatcu, že 40 let. 

55 Tudi Bakić (2001, str.54) navaja, da številni avtorji poudarjajo, da v praksi malo ustanov predstavlja čisto formo 

določenega teoretičnega modela. Najpogosteje se modeli kombinirajo; različni modeli so lahko povsem različno usmerjeni  

(npr. družinski model in model orientiran na skupnost). 

56 Pravila, sankcije, metode dela, režim ipd, se lahko od zavoda do zavoda kvalitativno razlikujejo, prav tako kot tudi 

zastavljeni pomembni cilji (Bečaj, 1991, Alič, 1997, Klavžar, 1998).  

57 Kot že navedeno, dogajanjem v slovenskih vzgojnih zavodih nobena od znanstvenih institucij načrtno in kontinuirano ne 

sledi, niti se z njimi kontinuirano znanstveno-raziskovalno ne ukvarja. Izjeme so redki posamezniki (študentje s svojimi 

diplomskimi deli, parcialnimi raziskavami, redki teoretiki in praktiki), kar je ugotavljal tudi Bečaj(1991, str.28), in sicer da 

tudi orientacija logaškega eksperimenta ni bila nikoli operativno bolj natančno opredeljena (npr. permisivnost kot pristop), 

ostala je bolj na ravni ideološke opredelitve. Celo zavod v Logatcu namreč v svojem teoretičnem konceptu ni znal definirati 
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Poizkusi celovitejše teoretične in tretmanske orientacije za vzgojne zavode in prevzgojni dom 

v našem prostoru so bili sicer izvedeni, vendar v praksi niso zaživeli. Tako Skalar (prav tam, 

str.63 in Skalar, 1982, str. 65) navede pet odmevnejših projektov: 

 Leta 1956 je skupina strokovnih delavcev pri DSNZ-LRS (S.Saksida, dr. M. Kobal), 

opravila v Vzgojno poboljševalnem domu v Radečah (sedanji Prevzgojni dom) 

obsežne psihološke, psihiatrične in antropološke preiskave pri celotni populaciji 

gojencev. Ugotovitve je skupina oblikovala v originalno koncepcijo etiologije 

mladinske delinkvence in tretmana delinkventov. Koncept je kombinacija 

behaviorističnih pogledov Normana Maierja, Dollarda in N. Millerja in klasične 

psihoanalitične šole, ob upoštevanju teoretičnih pogledov na kriminaliteto znanega 

ameriškega kriminologa R. Jenkinsa. Originalni koncept ni imel vpliva na prakso, še 

najmanj na prakso Prevzgojnega doma v Radečah. Napredna naziranja o škodljivih 

vplivih kazni in nujnosti tretmana so bila takratno stanje v vzgojnih zavodih 

preuranjena, pomenila pa so pobudo za razvijanje teoretičnih koncepcij vzgoje v 

zavodih v slovenskem in deloma tudi v jugoslovanskem prostoru (Skalar, 1982, str. 

65). 

 Leta 1960 je bilo v okviru Prehodnega mladinskega doma v Ljubljani organizirano 

izobraževanje iz psihodinamične, neonalitične teorije motenj vedenja in osebnosti 

Shulz Hencke-ja in Anne Marie Duhrssen, skupaj z osnovami specialne pedagogike. 

To izobraževanje, ki je trajalo z manjšimi prekinitvami dolmala 5 let, pomeni 

zametek psihoterapevstke šole z neonalitično, psihodinamično orientacijo in je vneslo 

v vzgojne zavode nove poglede in je ustvarilo ugodne pogoje za korenitejše 

konceptualne spremembe (prav tam). 

 Vzgojni zavod v Planini pri Rakeku je leta 1965 (ur. M. Pelan
58

) pripravil vzgojni 

program dela (Vzgoja v zavodu – program dela v vzgojnem zavodu Planina) s širšo 

teoretično utemeljitvijo, ki je kompilacija mentalno higienskih koncepcij, 

psihodinamičnih teorij in teorij učenja. Vzgojni program dela je odraz internih 

prizadevanj in teoretične orientacije zavoda in ni imel večjega vpliva na vzgojne 

programe in koncepte drugih vzgojnih zavodov
59

. 

 Po letu 1965 se je začelo vodstvo zavoda in osebje v dekliškem vzgajališču Višnja 

gora (danes Vzgojno izobraževalni zavod Višnja gora) ogrevati za realitetno terapijo 

W. Glasserja. Realitetna terapija sodi k t.i. programom za spreminjanje vedenja 

(behavior modification programs) in temelji na teoretičnih predpostavkah 

behavioristične psihološke šole (M. Mowrer). Zavod modela ni dosledno realiziral, 

pač pa le povzel nekatere temeljne predpostavke. Ta koncept na teoretična snovanja 

in na prakso v Sloveniji ni imel občutnejšega vpliva, pač pa se je zavod z njim na nek 

način odtujil od drugih vzgojnih zavodov. Specifična pot vzgajališča v Višnji gori, 

kateri vidni zunanji znaki so bili zaprtost in dokaj rigorozen in dosleden disciplinski 

režim, je vzbudila med nekaterimi strokovnimi krogi pri nas nasprotovanja in kritike. 

                                                                                                                                                         

tega pojma (prav tam). Zato poudarja, da je potrebno trajno spremljanje situacije, institucij in programov. Škoflekov poiskus, 

načrtovan leta 2003 (Škoflek, 2005), ni bil realiziran, podobneje v nadaljevanju. 

58 Gospod  Pelan M. je bil prvi strokovni delavec - psiholog, ki se je zaposlil v vzgojnem zavodu na prvem sistematiziranem 

delovnem mestu psihologa in sicer prav v VZ Planina (od 27.07.1964-30.09.1970).  Gospod Pelan je upokojen, je pa v 

sedanjem obdobju predstavnik vlade v Svetu Vzgojnega zavoda Planina. 

59 Omenjeni vzgojni program bomo predstavili v enem od naslednjih poglavij. Ocenjujemo, da vsebuje vse bistvene elemente 

tretmanske naravnanosti vzgojnega zavoda; ključne elemente tedanjih razmišljanj najdemo v Okvirnem vzgojnem programu 

za delo v vzgojnih zavodih..., nekateri citati programa pa so v novejših strokovnih  delih celo dobesedno navedeni. 
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 Od leta 1967 do 1971 je pod vodstvom strokovnega tima pri Inštitutu za 

kriminologijo potekal eksperiment v Logatcu. Od pomembnejših vplivov, ki so 

izhajali iz eksperimenta in ki so pustili globlje sledi na celotnem zavodskem področju, 

je treba omeniti predvsem zavzemanje za globalno-permisivno orientacijo, ki pomeni 

pomemben odmik od klasičnega, pretežno represivnega odnosa do delinkventnih in 

vedenjsko težavnih otrok in mladostnikov, nadalje uvajanje skupinskega dela in 

uvajanje terapevtske skupnosti v zavode
60

. Med pomembnejše rezultate logaškega 

eksperimenta je šteti še oblikovanje modela postopnega oblikovanja koncepta skozi 

kontinuiran proces in interakcijo med teoretiki in praktiki. 

Bečaj (1991, str.28) na tem mestu dodaja še model diagnostične obravnave v Prehodnem 

mladinskem domu v Ljubljani. 

Integrativno funkcijo domačih snovanj in tujih vplivov je v preteklosti opravljala Pedagoška 

akademija (danes Pedagoška fakulteta, oddelek za socialno pedagogiko) in Društvo 

defektologov Slovenije (danes Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov), Sekcija za 

MVO (danes MVO sekcija), ki je bila idejni in organizacijski vodja številnih izobraževalnih 

seminarjev več kot 25 let. Leta 1984 je omenjena Sekcija izdala publikacijo Slovenski vzgojni 

zavodi (1984), kjer so predstavljeni vsi vzgojni zavodi in prevzgojni dom. Po Imperlu (prav 

tam), publikacija omogoča pregled posameznih vzgojnih ustanov, njihovo namembnost in 

pogoje
61

 za vključitev v tretman ter opredeljuje teoretična izhodišča in oblike dela.  

Od Eksperimenta v Logatcu je minilo že dobrih 40 let. Od takrat se je populacija v vzgojnih 

zavodih zagotovo kvalitativno zelo spremenila. Tudi Skalar je leta 1987 ugotavljal, da se 

populacija iz tedanjega obdobja razlikuje od populacije izpred 20 in več let (Skalar, 1987a, 

str.62). Že leta 1982 so slovenski strokovnjaki ugotavljali (Šelih, 1982, str.122-125), da je 

bilo do tedaj v Sloveniji na področju zavodske vzgoje otrok in mladostnikov opravljenega 

malo raziskovalnega dela, v zadnjih letih pa prav nobene raziskovalne naloge. Opredelili so 

tudi štiri ožja področja raziskovalnega in inovativnega dela, za katera so menili, da bi ga bilo 

potrebno in smotrno izvesti in sicer: 

 globlje analize tedanjih vsebin, oblik in metod dela v vzgojnih zavodih, v zvezi s tem 

tudi spoznavanje sistema zavodske vzgoje te skupine mladih v drugih državah; 

 eksperimentalno uvajanje novih oblik zavodske vzgoje, zlasti alternativnih in 

dopolnjujočih; 

 iskanje novih oblik dela v pogojih zavodske vzgoje; 

 reforma izobraževalnih programov za vzgojne kadre in razvoj ustreznih poklicnih 

profilov. 

Takrat je bilo tudi ugotovljeno, da zavodi ne dobivajo povratnih informacij o svojem delu, ker 

nimajo podatkov o življenju ter uspešnosti ali neuspešnosti svojih gojencev. Po mnenju 

strokovnjakov bi bilo smotrno izvesti katamnestično raziskavo o vključevanju gojencev po 

                                                 
60 Zanimivo je, da prav vse naštete elemente in vsebine Logaškega eksperimenta  od leta 1967 -1971, za katere se smatra, da 

so imeli globlji in pomemben vpliv na celotno zavodsko področje (zavzemanje za globalno permisivno orientacijo; uvajanje 

skupinskega dela; terapevtsko skupnost; oblikovanje modela postopnega oblikovanja koncepta skozi kontinuiran proces in 

interakcijo med teoretiki in praktiki) najdemo v Vzgojnem programu dela v vzgojnem zavodu Planina iz leta 1965.  

61 »Pogoji« za vključitev v posamezen vzgojni zavod so tako formalni kot neformalni in so lahko povsem konstrukt 

posameznega vzgojnega zavoda (npr. zapiranje zavodov v času vikendov in počitnic; odklonitev otrok/mladostnikov brez 

urejenega bivanja v času vikendov in počitnic; odklonitev sprejema zaradi zlorabe drog; hude agresije, »preseganje okvirjev« 

ipd.).  
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odpustu iz vzgojnega zavoda v življenje, po možnosti z ugotavljanjem dejavnikov, ki so 

vplivali na pozitiven ali negativen tok vključevanja
62

. Tako kot danes, so tudi leta 1982 

ugotavljali, da področje obravnavanja otrok in mladostnikov z MVO nima enotnega, 

celovitega in ustreznega raziskovalnega temelja (prav tam). Menili so, da bi bilo treba v 

sporazumu s tistimi raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami, ki so doslej že pokazala 

zanimanje za to področje, zasnovati skromno raziskovalno jedro pri enem izmed njih. Za take 

institucije so takrat šteli Inštitut za kriminologijo, ki je bil dotlej edina raziskovalna institucija 

ne tem področju in Pedagoški inštitut, ki bi moral biti osrednja raziskovalna institucija zanj, 

vendar te funkcije dotlej ni opravljal
63

. 

Institucije za izvendružinsko obravnavo, vzgojo in tretman otrok in mladostnikov z 

vedenjskimi motnjami še vedno obstajajo (Žižak, 1999, str.17), ker se za določeno populacijo 

boljših načinov pomoči ni še nihče domislil. Prav tako kot pred 20 ali pa 40 leti lahko tudi 

danes z zagotovostjo rečemo, da vzgojne zavode potrebujemo in jih dandanes ne moremo v 

celoti nadomestiti z drugačnimi alternativami. Prav zaradi navedenega si je potrebno 

prizadevati, kot smo predhodno že poudarili, da so v zavodih ustvarjeni normalni življenjski 

pogoji, upoštevajoč pedagoške, specialno pedagoške, tretmanske in druge pomembne cilje - v 

duhu današnjega časa.  

Ob odsotnosti kontinuiranih evalvacij, poglobljenih analiz, ocene stanja, poznavanja 

usmeritev posameznih vzgojnih zavodov ipd., danes zagotovo ne vemo, kaj se v vzgojnih 

zavodih v Sloveniji v resnici dogaja
64

. 

  

                                                 
62 Po sedmih letih, natančneje leta 1989, izide edino tovrstno delo oziroma raziskava v slovenskem prostoru, doktorska 

disertacija Ivana Škofleka z naslovom Evaluacija procesa i efekata zavodskog tretmana dece i omladine sa poremećajima u 

ponašanju u SR Sloeveniji. Ivan Škoflek je bil tudi v ekipi strokovnjakov, ki so pripravili Elaborat »Analiza, ocena in 

usmeritve zavodske vzgoje....« (Šelih, 1982).. 

63 In je do danes ni. S pričujočim delom želimo tudi opozoriti na navedene pomanjkljivosti v slovenskem prostoru glede 

zavodske vzgoje in nagovoriti ustrezne institucije k aktivnejšemu delovanju. Na omenjenem področju se izkazuje potreba po 

proučevanju zavodske stvarnosti – ne moremo se zadovoljiti zgolj z morebitnim  zanimanjem odgovornih institucij za 

tovrstno raziskovanje. 

64 Obsežnejša raziskava področja vzgojnih zavodov z uporabo raziskovalno znanstvene metode se je načrtovala v letu 2003 

(Škoflek, 2005, str.25).  Dne 30.06.2004 je bil na Uradu za razvoj šolstva sestanek s predstavnicami tedanjega Ministrstva za 

šolstvo, znanost in šport, na katerem je bil sklenjen dogovor, da avtor predloga Predlog smernic za nadaljni razvoj vzgoje in 

izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti, dr. Škoflek, pripravi izhodišča za analizo stanja in 

pripravo smernic za nadaljni razvoj vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti. Do 

realizacije tega predloga (16.09.2004 je bil na Uradu za razvoj šolstva sestanek z vsemi ravnatelji, ki na predlog niso imeli 

bistvenih pripomb) pa ni prišlo. 15.marca 2005 je bil dr. Škoflek namreč s strani Zavoda RS za šolstvo seznanjen s sklepi 

1.seje Koordinacije za uvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za učence s posebnimi potrebami in sicer, naj pripravi 

Predlog smernic nadaljnjega razvoja vzgojnih zavodov. Glede na vsebino pogovora in terminski plan je bilo jasno, da mora 

pri pripravi novega Predloga izpustiti (v prvotnem Predlogu planirano) obsežnejšo znanstveno raziskavo (2 leti) ki jo je 

predvidel za analizo stanja, namesto nje pa naj pripravi analizo stanja na osnovi osebnih ugotovitev z obiski vzgojnih 

ustanov, intervjuji z ravnatelji in zbiranjem dokumentacije, ki so jo za lastni razvoj v zadnjih dveh letih pripravljali zavodi 

sami. Med 20.aprilom in 15.junijem 2005 je opravil intervjuje in zbral dostopno dokumentacijo (prav tam, str.1). Zbrane 

podatke z ugotovitvami je posredoval tudi vzgojnim institucijam in jih v okviru pričujočega dela na ustreznih mestih tudi 

navajamo. 
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1.5 KRITIKE IN DILEME GLEDE TRETMANSKE USMERITVE 

Tretmanska usmerjenost je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja deležna uničujoče 

kritike, ko se je v kazenskem pravu začel uveljavljati t. i. pravičnostni model in ko je bila 

retribucija zopet prepoznana kot edina upravičena sestavina kaznovanja. »Zasuk od tretmana 

k pravičnemu povračilu za storjeno zlo imenujejo strokovnjaki na področju prava tudi 

neoklasicizem« (Skalar, 2002, str. 146).  

Kritike zoper tretmansko usmeritev so pogosto vključevale tudi kritike zoper obstoj institucij, 

ne samo vzgojnih zavodov in zaporov, temveč tudi bolnišnic in domov za starejše. Vedno bolj 

se pojavlja in uveljavlja pojem deinstitucionalizacije, kjer je šel ta proces v Zahodni Evropi 

najdlje na področju psihiatrije. Radikalno so se zmanjšale bolnišnične kapacitete, spremenila 

se je tudi zakonodaja, ki je odpravila bolnišnice kot temeljno obliko pomoči ljudem v duševni 

stiski. Prvi tak zakon je bil sprejet leta 1963 v ZDA, v šestdesetih in sedemdesetih letih so v 

Zahodni Evropi sprejemali podobno zakonodajo, ki je v nekaterih državah, najbolj radikalno v 

Italiji, vodila v ukinitev psihiatričnih bolnišnic (Flaker, 1998). Antipsihiatrično gibanje je 

preraslo v boj proti nadzorovanju in indoktrinaciji, na čemer naj bi po mnenju kritikov 

temeljila institucionalna obravnava (podrobneje v: Foucault, 1984; Goffman, 1963). Pod 

vplivom obsodb in kritik so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nekatere države ukinile 

vzgojne zavode, na primer Italija; druge države pa so občutno zmanjševale njihove 

zmogljivosti, kot na primer Nemčija in Nizozemska. Države, ki so vzgojne zavode ukinile, so 

jih postopoma ponovno ustanovile z obsežnimi reorganizacijami in konceptualnimi popravki. 

Namreč, ne glede na vse kritike, ki so jim zavodi (in druge kaznovalne institucije) podvrženi, 

strokovnjaki pri nas in po svetu priznavajo, da je za določen del populacije, za katero je 

značilna huda vedenjska motenost z elementi disocialnosti, vzgojni zavod edina ustrezna 

rešitev. Kriticitem ostaja zgolj pri navajanju številnih negativnih, tudi škodljivih vplivov 

institucionalizacije, ustreznejših rešitev oziroma alternativ pa ne ponuja oziroma ne pozna 

ustreznejših modelov, ki bi zaživeli v praksi
65

. 

                                                 
65 Bečaj opozarja, da bi do najbolj korenitih sprememb v obravnavanju motnje moralo priti, če bi prišlo do korenitejših 

sprememb na področju teorije in se obenem sprašuje, kakšna je sploh aktualna situacija (1991, str.23). Ocenjuje, da je presoja 

težka, ker se nenehno pojavljajo nove in nove teorije, ki pa največkrat nimajo prave empirične potrditve in hitro izgubljajo 

svojo morebitno začetno popularnost. Ugotavlja tudi, da je bilo na tem področju že toliko različnih prijemov, da si je skoraj 

nemogoče izmisliti še kaj novega. Pregled raznih teoretičnih in tretmanskih konceptov pa opozarja, da očitno ni največji 

problem v neučinkovitih pristopih ali metodah obravnavanja te populacije. Zanimivo je namreč to, da so učinkoviti pristopi 

opisani in poznani, vendar pa redko izvajani. Cel kup alternativnih pristopov, ki so se dobro obnesli, je propadlo z odhodom 

posameznika, ki jih je organiziral ali »izumil« (prav tam, str.26). Skalar pa tudi opozarja (1988, str.30), da je cinizem 

prekvalificirati klasične institucije v tretmanske z nekaj lepotnimi, nebistvenimi notranjimi popravki in s tem, da v instituciji 

sistematiziraš novo delovno mesto psihologa ali socialnega delavca. Marsikje so se namreč začeli ponašati s tem, da so 

tretmanska ustanova, ne da bi se v njihovem delu, njihovih konceptih in v metodah dela karkoli spremenilo. S tretmanom so 

se ponašali in z njim prekrivali manipulacije in pritiske, medtem pa se vse bolj utrjujejo etatistične težnje. Meni, da so to 

zlorabe in te so bile in so v škodo tretmanu (prav tam). 

Škoflek (2005, str.25) nadalje  ugotavlja, da bodo zavodi z internim izobraževanjem/usposabljanjem sprejemali čedalje težjo 

populacijo, ki bo potrebovala močneje strukturirane in na določeno osebnostno področje ciljane programe. Zato se bo moralo 

osebje postopoma specializirati za aktualne vrste/oblike težav, kot so odvisnost, predpsihotična stanja ipd. Zaradi težavnosti 

se bodo normativi še nižali, verjetno do razmerja en strokovnjak na 1 otr./mlad. Zato se bodo verjetno uradne kapacitete 

zavodov še zmanjšale. V tem kontekstu navede vzgojni zavod Planina (prav tam). Po mnenju praktikov se vzgojne zavode 

nameščajo otroci/mladostniki, pri katerih je v večini primerov že vse odpovedalo (tudi večletna, celo desetletna prizadevanja 

številnih strokovnjakov in institucij) in so se v neustreznih vedenjskih vzorcih vedno bolj utrjevali. Praktiki navajajo, da 

prihajajo v zavode najbolj problematični in težko vzgojljivi otroci/mladostniki, za katere teorija ne pozna alternativ oziroma v 

praksi prav nič ne uspeva. Zaradi neobvladljivosti in hude agresivnosti otrok in mladostnikov določeni otroci in mladostniki v 

vzgojne zavode niso sprejeti ali pa so iz njih izključeni, ker jih vzgojni zavodi s svojo doktrino dela ne obvladujejo (glej npr. 

Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja – analiza stanja, 2011). V zadnjih petih letih (morda še dlje nazaj) vznikajo 
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Glede na kritike tretmana oziroma poudarjanje neuspešnosti vseh navedenih metod je Gibbens 

(1969) lansiral integracijsko idejo, po kateri naj bi se združevale vse ali nekatere do tedaj 

uporabljane metode. Ugotovil je namreč, da zaporski sistemi navkljub vsem naporom še 

vedno vztrajajo pri tradicionalni delitvi vlog tretmana in varovanja, slednje pa vključuje 

disciplinsko vlogo. Poudarja boljšo komunikacijo med osebjem in obsojenimi, rešitev vidi v 

rednih sestankih in pogovorih (prav tam). Ne glede na številne poskuse izboljšanja metod 

kritike tretmanske usmeritve niso prenehale. Vse razprave, ki se ukvarjajo z zatonom tretmana 

in nastankom nove dobe pravičnega kaznovanja, omenjajo Roberta Martinsona kot 

najzaslužnejšega za prevlado nove ideologije kaznovanja (Petrovec, 1998). 

1.5.1 Vplivni Martinson s svojim znamenitim vprašanjem 

Martinson je namreč v kritiki tretmanskih konceptov našel vrsto podatkov, ki jim ni bilo moč 

oporekati. Navedel je astronomska finančna sredstva, ki jih je država letno namenjala za 

pravosodni sistem, kriminaliteta pa je vztrajno naraščala (Wilks in Martinson, 1976, v 

Petrovec, 1998, str. 48). Leta 1974 je Martinson postavil znamenito vprašanje »What works« 

in ugotavljal, da nobeden od številnih tretmanskih programov ni učinkoval v smislu 

preprečevanja povratništva in kriminalitete nasploh (Martinson, 1974). Podobno npr. 

ugotavljata tudi Bajer & Kljajić (1990), ki sta v analizi uspešnosti vzgojnih ukrepov 

ugotovila, da je bila od izrečenih vzgojnih ukrepov mladoletnikom najmanj uspešna oddaja v 

vzgojni zavod, saj je 83 % mladostnikov po izteku ukrepa storilo prekršek in kaznivo dejanje, 

78 % je storilo kaznivo dejanje med izvajanjem zavodskega ukrepa, 55 % pa po končanem 

ukrepu. Ista avtorja izpostavljata kot vzrok za ta neuspeh med drugim tudi politiko sodišč, saj 

pridejo v zavode mladostniki z največjimi problemi v vedenju in najbolj neugodnimi 

družinskimi razmerami. Prav tako opozorita še na prepozno ukrepanje oziroma visoko starost 

otrok in mladostnikov, ko so bili prvič vključeni v obravnavo – vedenjska problematika je bila 

ob oddaji v vzgojni zavod že sila obsežna
66

. 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ni bilo govora samo o kritiki tretmana, temveč celo o 

zlomu tretmanskega oziroma rehabilitacijskega modela (Adjuković, 1986; Šeparović, 1988; 

Hudina, 1989; Mejovšek, 1989; Mc Guirre,& Priestley, 1995; Žakman-Ban, 1996; Tasić, 

1997; Redondo in drugi, 1999; v Bakić, 2001, str. 59). Vzrok za ostre kritike tretmana so bili 

rezultati številnih raziskav v tedanjem in tudi kasnejšem obdobju, ki so vse po vrsti 

                                                                                                                                                         

seminarji o pojavu agresivnosti pri otrocih in mladostnikih v vedno širšem obsegu (glej npr. Lorenčič, 2010) – dejstvo je, da 

o vzrokih vedenjskih motenj še vedno ne vemo vsega (vzroki so sila kompleksni) in nič od tega, kar vemo, ni stoodstotno in 

nimamo ustreznih programov za  tovrstno populacijo.  

66 Na tem mestu se nam postavi zelo pomembno vprašanje – kdaj vemo, da je za ukrepanje pravi čas? Po Bečaju sicer lahko 

rečemo, da »izločitev iz domačega okolja zahteva predvsem diagnoza disocialno vedenje kot posledica motenega čustvenega 

razvoja oziroma motnje vedenja in osebnosti« (Bečaj, 1989, str.12). Druge etiološke kategorije disocialnega vedenja takega 

ukrepa same po sebi ne zahtevajo, razen če ne gre za kombinacije, v katerih je moten čustveni razvoj že dovolj izrazit ali če je 

otrok toliko razvojno ogrožen, da bi bivanje v istem okolju dovolj zanesljivo vodilo v sekundarne motnje v vedenju in 

osebnosti (prav tam, str.22). Praktiki opažamo, da izločitev iz domačega okolja velja za sila nepriljubljen in nemoderen 

ukrep, sploh v luči posstmoderne in zagotavljanja ter zagovarjanja otrokovega/mladostnikovega sodelovanja (participacije) in 

spoštovanja njegovih pravic ter v luči integracijske in inkluzivne paradigme – vendar lahko predolgo vztrajanje v obliki 

izveninstitucionalne obravnave in pomoči, posameznemu otroku/mladostniku tudi škodi v smislu poglabljanja in utrjevanja 

neustreznih vedenjskih vzorcev ter kontinuirane psihosocialne neprilagojenosti. Stroka ne pozna pravih odgovorov za 

otroke/mladostnike, ki jih nihče več ne zmore, med otroki s posebnimi potrebami pa je vedno več takih, katerih vedenje je 

nerešljiva uganka. Nemška avtorica Inna Prekop v svojih knjigah opozarja, da se v vseh razvitih državah zahodne poloble 

širijo nove oblike motenj pri otrocih in mladostnikih – posebnost teh oblik motenosti je, da srečamo tako hude oblike 

agresivnega in predrznega vedenja, da si tega do nedavnega nismo mogli niti predstavljati (Lorenčič, 2010, str. 134).  
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dokazovale nizko ali pa povsem nično učinkovitost tretmana, kar naj bi dokazoval visok 

odstotek poinstitucionalnega recidivizma (Alschuler, 1978; Albrecht, 1984; Leschied, & 

Gendreau, 1986; Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau, & Cullen,1990; Losel, 1995). 

Recidivizem oziroma povratništvo je tako v naši kot tuji literaturi ključni dokazovalec 

neuspešnosti oziroma nepotrebnosti tretmana. Na tem mestu se umešča razmišljanje Kanduča, 

ki meni, da se rehabilitacija oziroma tretmanski postopki ne smejo ocenjevati z aspekta 

kriminalno-političnih ciljev, še posebno ne s preprečevanjem povratništva, na ta način se 

tretman ocenjuje zgolj z zunanje perspektive. Tretmanski postopki lahko imajo pozitivne 

učinke na druge variable, kot na primer zmanjšanje neprilagojenosti, povečanje zrelosti in 

samospoštovanja, odpravljanje duševnih motenj in bolezni, povečanje stopnje izobrazbe – več 

od tega niti ni možno pričakovati (Kanduč, 1990). 

1.5.2 Bortnerjev vpliv na kaznovalno usmerjenost 

Zaradi visoke stopnje povratništva Bortner opozori, da je vztrajanje pri resocializaciji in 

tretmanu ob sočasnem zanemarjanju kaznovanja pravzaprav zmanjševanje učinkovitosti 

pravnega sistema. Moč pravnega sistema izvira iz njegove sposobnosti kaznovanja in 

retribucije, zato morajo biti tudi mladoletniki kaznovani za svojo kriminalno aktivnost, prav 

tako kot odrasli – na ta način se bo obdržala učinkovitost pravnega sistema v celoti (Bortner, 

1988). Bortnerjevo opozorilo povsem negira Sykesa (1978), ki je v svoji analizi kriminoloških 

tekstov med letoma 1941 in 1960 pokazal, da se v razsvetljenski penologiji kaznovanje 

nadomesti z nekaznovalnimi pristopi s poudarkom na individualiziranem tretmanu, kot so 

pogojna obsodba, pogojni odpust, psihoterapija. Navedene metode so tudi humanejše in 

racionalnejše. Bortnerjevo razmišljanje namreč vključuje tudi strogo kaznovanje 

mladoletnikov, kar pusti velik pečat v družbenem razmišljanju.  

Njegov vpliv se začuti v naslednjih zahtevah: 

 več mladoletnikov mora biti premeščenih v ustanovo za odrasle; 

 povprečna dolžina zapiranja mladoletnikov mora postati podobna dolžini, ki 

velja za odrasle; 

 kazni za mladoletnike morajo biti določnejše; nedoločene kazni so učinkovit 

način, da se potihoma ustvari sistem represije in selekcije; 

 korekcijski programi se morajo fokusirati na delovni angažma in povračilo 

povzročene škode žrtvam. 

Problematizira se tudi legitimnost tretmana s položaja oseb, ki so mu podvrženi. Bistvo te 

kritike opozarja, da četudi tretmanska koncepcija ne bi delovala diskriminatorno in selektivno 

v smislu napotitve v institucije in postopkov v instituciji, ki upravičujejo tretman kot na 

znanosti utemeljen način delovanja spremembe posameznika v prisilnih pogojih – kaj storiti s 

tistimi, ki tretmana ne potrebujejo ali pa ga ne želijo; ali je tretman obvezen oziroma ali se mu 

mora posameznik podvreči, ali je potreben pristanek in podobno (Bačić, 1986). Po Kanduču 

(1990) je že v zasnovi tretmana veliko protislovnosti in omejitev. Naj omenimo osnovno: 

četudi so cilji osebe skladni s cilji tretmana, lahko nastanejo težave, ker oseba čuti 

komponente prisile v tretmanskih postopkih. Če pa jih ne sprejema, se ji podaljšuje bivanje v 

instituciji. Zato določen delež oseb, ki so podvržene tretmanu, izbere konformno vedenje in 

igra igro sprejemanja tretmana z namenom čim prej zapustiti institucijo.  

Zanesljivih orodij za preverjanje »igranja tretmanske igre« oziroma pristne posameznikove 

motivacije za spremembe neustreznega, delinkventnega vedenja ni izdelanih, obstajajo pa 

poskusi, ki bi privedli do pomembnih spoznanj obravnavanega področja (npr. Barrett, Wilson, 

& Long, 2003; Hunt, 2010). 
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1.5.3 Mejovšek in njegov pogled na tretman 

Razloge, ki so po njegovem mnenju vzrok za neuspešnost tretmana, v strnjeni obliki poda 

Mejovšek (1986 in 1989, v Bakić, 2001, str. 74) in so pravzaprav vsota kritik tremana tudi 

številnih drugih avtorjev: 

 tretman ni standardiziran postopek, v katerem se lahko vnaprej predvidijo vsi 

možni učinki na osebo, nad katero se opravlja; 

 tretman ni dovolj izdiferenciran glede na strukturo osebnosti posameznika; 

 potreben instrumentarij za sledenje spremembam, ki se dogajajo pod vplivom 

tretmana, ne obstaja, obstoječi pa niso neoporečni; 

 variabilnost metod in vsebine tretmana je premajhna; 

 premalo se koristijo povratne informacije o začetnih vplivih tretmana; 

 oseba doživlja tretman kot nekaj vsiljenega; 

 motivacija osebe za aktivno sodelovanje v tretmanu je pogosto povsem 

utilitarna; 

 tretman se odvija v neživljenjskih razmerah;  

 osebe so podvržene raznim deprivacijam; 

 konfliktna vloga institucij kot institucija za resocializacijo in institucije za 

kaznovanje; 

 neustreznost socialne klime v ustanovi; 

 pojav prizonizacije (institucionalizacije; op. avt.) in kriminalna infekcija; 

 zgrešen, napačen izbor sankcij, ustanove ali napačna klasifikacija oseb znotraj 

ustanove; 

 nezadostna strokovnost in motiviranost osebja v ustanovi; 

 slaba zastopanost strokovnjakov različnih profilov; 

 neustreznost prostorskih razmer in materialnih pogojev ustanove; 

 nezadosten angažma specializiranih služb in družbe nasploh v saniranju 

neugodnih razmer v ožji in širši socialni sredini, v katero se osebe vračajo po 

tretmanu; 

 neobstoj ali neadekvatnost poinstitucionalnega tretmana. 

Kot že navedeno, vpogled v Mejovškovo razmišljanje na tem mestu se nam zdi umestno 

zaradi strjenosti kritik, ki jih v manjšem ali večjem obsegu najdemo tudi pri drugih avtorjih. 
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1.6 POZITIVNI POGLEDI NA TRETMANSKO USMERJENOST 

Med številnimi raziskavami obravnavanega področja, izvedenimi v drugi polovici 

osemdesetih in v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pa so določeni avtorji ugotavljali in 

dokazovali tudi koristnost tretmanske usmeritve in ovrgli teze o neučinkovitosti ter 

zgrešenosti tretmanske koncepcije (Murray in Cox; Mc Guirre; Ross; Kury; Fagan, v  Bakić, 

2001; Garret, 1985; Wilson, 1980; Braithwaite, 1989; Andrews, Bonta,& Hoge, 1990; Palmer, 

1991; Rosenfeld& Kempf, 1991; Lipsey, 1992 in 1995; Glaser, 1994; Dowden,& Andrews, 

1999 in 2004). Rezultati raziskav so pokazali, da so tretmanski postopki vseeno imeli določen 

efekt na zmanjševanje recidivizma in da je koncepcija institucionalnega tretmana mladoletnih 

delinkventov že do sedaj, ob vseh pomanjkljivostih, dala pozitivne rezultate. Skupen jim je 

tudi poskus določitve faktorjev in elementov, ki pripomorejo k boljši učinkovitosti tretmana in 

predlagajo načine, kako to učinkovitost povečati, kot na primer Lipsey (1992, 1995), ki kot 

glavne tretmanske variable, ki zmanjšujejo recidivizem, navaja: 

 daljše trajanje tretmana in smiselnejši kontakti; 

 vplivi, ki so izvršeni zunaj formalne ustanove; 

 supervizija tretmanskih vplivov; 

 oblike tretmana – behaviorizem, treningi socialnih veščin, multimodalni; 

 intenzivnejši tretman za bolj tvegane posameznike; 

 vključevanje zunanjih subjektov v tretman;  

 ter Gillian (1999), ki omenja tudi pomembnost negovanja mladostnikovih 

interesov in talentov pod mentorstvom usposobljenih vzgojiteljev. 

Številni avtorji kot pomemben pogoj za uspešnost tretmana poudarjajo tudi pomembnost 

koriščenja avtoritete strokovnih delavcev; njihove močne protikriminalne orientacije; 

strategije, usmerjene na reševanje problemov; uporaba ustreznih struktur v socialni sredini in 

karakter odnosa med vzgajancem in strokovnim delavcem. Poudarja se tudi problem 

prilagajanja tretmana karakteristikam populacije, na katero bo tretman usmerjen. Vsestransko 

programiranje mora vključevati različne tehnike, ne sme se naslanjati le na eno metodo – ker 

je populacija zelo kompleksna, morajo biti take tudi intervencije. Ugotovitev in predlogov je 

seveda še več, za nas pa je pomembno zavedanje, da na področju obravnave delinkvence, 

mladoletnega prestopništva in institucionalizacije v strokovnem pogledu tako pedagogike kot 

penologije obstajajo na eni strani avtorji, ki koncepcijo institucionalnega tretmana jemljejo za 

učinkovito in primerno za mladostnike z odklonskim in delinkventnim vedenjem, in na drugi 

strani njihove nasprotnike, kritike tretmana in institucionalizacije nasploh.  

Stroka ugotavlja, da se je v primeru obravnavanja polnoletnih storilcev kaznivih dejanj, zlasti 

zaradi mnogih kritik tretmanske usmeritve, zgodil pomemben premik od tretmana do vse bolj 

represivnega kaznovanja. Pri mladoletnikih pa je položaj drugačen zaradi njihovih specifičnih 

karakteristik, ki po mnenju strokovnjakov še omogočajo vzgojo in prevzgojo. Dejstvo je, da 

se bo določen del populacije, tako mladoletnih kot polnoletnih oseb, znašel v institucijah 

vzgoje in prevzgoje, zato je še vedno osnovni problem odkriti, kako, s katerimi metodami, 

tehnikami doseči zastavljene cilje tretmana, kako izzvati spremembe, ki bodo doprinesle k 

zaželenemu stanju, obnašanju subjekta (Bašić,&Žižak, 1992), kako pričakovati, da bodo 

otroci sprejeli vzgojni zavod za svojo ponujeno možnost, če so vanj nameščeni proti svoji 

volji (Krajnčan, 2003). 

Leta 1990 je bila v ameriški reviji Criminology objavljena diskusija med psihologi in 

sociologi. Na podlagi proučevanja preteklih raziskav in lastnih ugotovitev psihologi zaupajo v 

tretman, zlasti če je prirejen potrebam različnim vrstam odklonskega vedenja in upošteva tudi 

njihovo odzivnost. Zavzemajo se za nadaljevanje raziskovanj. Upirajo se prepričanju, da je le 

ustrahovanje učinkovito in da stigma ne pospešuje delinkventnosti. Sociologi pa očitajo 
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psihologom, da še vedno verjamejo v napovedovanje bodočega vedenja ljudi in da se ne 

zavzemajo za spreminjanje družbenih razmer (Vodopivec, 1992, str. 6). 

Psiholog Ted Palmer je nato pregledal še rezultate zadnjih raziskav (prav tam). Po njegovi 

oceni se vedno več raziskovalcev zavzema za razlikovanje programov glede na vrsto ljudi, s 

katerimi imajo terapevti opravka, in da ni nobenega dvoma, da nekateri programi uspevajo. 

Močnik navaja, da je za institucije, ki obravnavajo deviantne posameznike (ne glede na to, za 

kakšno obliko, vrsto asocialnosti gre), značilno dvoje, in sicer da na eni strani izključijo 

moteče, nemočne elemente iz umnega, pozneje pa zdravega družbenega telesa – hkrati jih 

koncentrirajo na enem kraju in jih tako postavijo v središče državne skrbi in uravnave 

(Močnik, 1984) in pomenijo poskus dati deviaciji ustaljene prebavljive ter za družbeno 

skupnost nenevarne oblike izraza (Bauman, 1969, v Javornik, 2001, str. 80). 

Omenjene ugotovitve za seboj potegnejo celo vrsto vprašanj, nekatera od njih smo do sedaj že 

omenili: kreiranje preverjenih metod in instrumentov klasifikacije; konstruiranje novih in 

izpopolnjevanje že obstoječih različnih tretmanskih modelov; ugotavljanje, kateri model 

tretmana najbolj odgovarja posameznemu tipu/kategoriji mladoletnih delikventov in drugim 

kategorijam otrok in mladostnikov
67

 ter razvijanje metod evalvacije tretmanskih učinkov.  

To so temeljna vprašanja, za katera bo morala koncepcija institucionalnega tretmana 

mladostnikov z odklonskim in delinkventnim vedenjem najti kakovostne odgovore, da bo 

lahko dosegla svoj osnovni cilj, ki je reintegracija mladostnikov, ki so bivali v vzgojnem 

zavodu, v normalno življenje. Za oceno uspešne reintegracije se v krogu nekaterih tujih in 

slovenskih strokovnjakov odsotnost izvrševanja kaznivih dejanj še vedno jemlje za enega od 

osnovnih kriterijev, ob tem pa se aktualni družbenopolitični položaj in vedno slabše 

gospodarske razmere zanemarjajo oziroma ne upoštevajo v zadostni meri v smislu 

sprožiteljev neustreznega in delinkventnega vedenja. Ocenjujemo, da so cilji institucionalne 

vzgoje mladih, kot so zapisani v deklariranih vzgojnih načrtih, mnogokrat preveč naglašeni in 

tudi nerealni, ker jih v sedanji družbeni realnosti ni moč v celoti uresničevati. Ob odsotnosti 

evalvacij omenjenega področja je namreč na tem mestu moč podati samo mnenje. 

  

                                                 
67 Med populacijo v vzgojnem zavodu posebno kategorijo predstavljajo otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami oziroma motnjami. Po definiciji (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje...,2003) so otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z 

neuspešno socialno integracijo (od tod tudi izhaja izraz težave v socialni integraciji). Otrokovo disocialno vedenje je lahko 

zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s simptomi, kot so npr. agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola 

in mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje. Na tem mestu pa je potrebno poudariti, da nikjer v 

literaturi ne obstaja enotna opredelitev te populacije, niti v strokovni javnosti (Kosmač, 2007, str. 391), praktična izpeljava 

terminološke nedorečenosti so neenotni kriteriji, s katerimi to populacijo opredeljujejmo. Terminološka zmeda obstaja tudi 

sicer, ker za poimenovanje istega pojava tako v literaturi kot v praksi najdemo med seboj ne povsem skladnih izrazov (težave 

v socialni integraciji, moteči, vzgojno težavni, otroci z disocialnim sindromom, z MVO, z vedenjskimi motnjami, s 

čustvenimi motnjami, vzgojno zanemarjeni...prav tam, str.386). Bolj kot vse druge motnje je za čustvene in vedenjske 

težave/motnje značilno, da so neločljivo povezane z okoljem – tu pa dileme ni. Prav zaradi slednjega nekateri avtorji 

razpravljajo o čustvenih, vedenjskih in socialnih težavah in ugotavljajo, da se izmikajo definicijam (glej npr. Metljak idr., 

2010). Razpotnikova razmišlja, da so obstoječe klasifikacije in poimenovanja dekontekstualizirane in brez prave refleksije ter 

izražajo prej ostanke nekih prejšnjih diskurzov (npr.medicinskega) ter inercijo različnih ustanov in paradigem, da bi ohranila 

svoja polja delovanja (2011, str.103). Krajnčan skozi celoten tekst uporablja termin vedenjske in čustvene težave, ker meni, 

da najbolje opredeljuje populacijo otrok in mladostnikov nameščenih v vzgojne zavode (2003, str.4). V našem tekstu 

uporabljamo tudi termin vedenjske in čustvene motnje, ker zajemamo tudi populacijo z dignosticirano zdravstveno indikacijo 

po šifrantu ICD-10, s tem pa seveda ne negiramo socialne, skupinske in okoljske ravni, ki so z nastajanjem in vzdrževanjem 

tovrstnih težav povezane.  
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1.7 KAJ JE NORMALNO IN KAJ NENORMALNO OZIROMA DEVIANTNO 

Vprašanja normalnosti in nenormalnosti posameznikovega vedenja in ravnanja ne moremo 

presojati zgolj z vidika posameznika. Kaj postane izjemno, drugačno, stigmatizirano, je 

neposredno povezano s posamezno družbo. Zato tudi normalnost ni nekaj fiksnega, 

»normalnega«, pač pa se spreminja od kulture do kulture. Gre za to, da je konkretno vedenje 

lahko v eni družbi povsem normalno, v drugi družbi pa je razglašeno za nenormalno. Ali 

nasprotno: vedenje, ki bi ga ponekod imeli za nenormalno, je lahko povsem konvencionalno v 

drugi kulturi (Kosovel, 1990; Godina, 1983, v Javornik, 2001, str. 75). Obsežna literatura o 

etiologiji delinkventnosti nas prej zmede, kot pa da bi nam ponudila odgovor na vprašanje, 

zakaj nekateri ljudje spoštujejo norme in predpise, drugi pa ne. 

Zato so seveda zelo pomembna merila, ki določajo nenormalnost in delinkventnost 

posameznika v vsakokratni družbi. Temeljno merilo te vrste je po R. Benedict posameznikova 

»sposobnost, da se obnaša v skladu z družbo, v kateri živi. To skladno obnašanje je eno od 

meril za klinično določanje normalnosti« (Godina, 1983, v Javornik, 2001, str. 75). Ko je 

skušal Berger sam opredeliti normalnost (Berger, 1979, v Žorga, 1993, str.18), je izhajal iz 

Wechslerjeve definicije normalne inteligentnosti (prav tam), ki zajema sposobnost ljudi, da: 

 racionalno mislijo,  

 smotrno delajo in se  

 ustrezno vedejo.  

Na podlagi navedenega je očitno, da gre za povsem družbeno določeno merilo. 

1.7.1 Nekatere definicije deviantnosti in odklonskosti 

Po Bavconu in Šelihovi so kot deviantna in odklonska opredeljena tista vedenja, ki so v 

posamezni družbi označena za »drugačna, se pravi za nenormalna oziroma neobičajna, 

škodljiva, nemoralna, asocialna, antisocialna, za družbo nevarna … Iz tega izhaja, da ravnanja 

ljudi, ki so označena kot deviantna, najprej niso nujno taka sama po sebi, marveč dobijo to 

označbo v konkretnem družbenem okolju« (Bavcon,&Šelih, 1999, str. 32). Sklepamo lahko, 

da ima tako vsaka družba »svoje« delinkvente in »svoje« duševne bolnike. Deviantnost 

številni avtorji jemljejo kot neizogibno in kot nujno potrebno pri ohranjanju družbenega 

sistema, plastično pa je na to opozoril Durkheim, ki uvršča kriminaliteto med pojave 

»normalne sociologije, mogoče jo je najti v vseh družbah in je dejavnik javnega zdravja, 

sestavni del vsake zdrave družbe« (Durkheim, 1963, str. 69). 

Nadaljujmo z mislijo Levi-Starussa, ki ugotavlja, kako je nujno, »da v vsaki družbi obstaja 

odstotek posameznikov (sicer spremenljiv), ki se, če lahko tako rečemo, znajde zunaj 

sistema« (Levi-Strauss, 1982, v Javornik, 2001, str. 79). 

Kobala (2002) pa je zanesel tok raziskovanj zlasti v razlikovanje med običajnim 

delinkventnim vedenjem in tistim, v katerega se vpletajo tudi psihopatološki pojavi. Prav tako 

je razlikovanje med osebami, ki zaradi bolezni in motenj, opredeljenih v 16. členu KZ RS, 

niso zmožne razumeti pomena vedenja in/ali ga imeti v oblasti, ob vsej zapletenosti še kar 

jasno. Najpomembnejše področje srečevanja med običajnim delinkventnim vedenjem in 

tistim, v katerega se vrivajo določene motnje, pa je povezano z disocialno osebnostjo (Kobal, 

1970, v Kobal, 2002, str. 91). 

Merila za antisocialno osebnostno motenost navaja diagnostični in statistični priročnik DSM – 

IV (Psychiatric Disorders, b. d.), odsvit teh predlogov še ohranja Mednarodna klasifikacija 

bolezni – 10. revizija (ICD 10, 1994). Podlago za razlikovanje od »običajnih« delinkventnih 

vedenj pa je treba poiskati v razvoju disocialnosti. Seveda upoštevamo pomembne genetske in 
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druge biološke razloge, naša pozornost pa velja zlasti postopnemu sovplivanju
68

 z drugimi 

pospešujočimi in zavirajočimi dejavniki v življenjskem ciklu. 

Za naše potrebe razumevanja disocialnosti sta še vedno aktualni Bregantova etiološka in 

simptomatska klasifikacija (Bregant, 1987). Bregant poleg etiološke in fenomenološke 

klasifikacije obenem razmišlja, katere kategorije otrok spadajo na področje obravnave vzgoje 

v zavodu, in s tem v slovenskem prostoru prvi postavi strokovne kriterije in merila za oddajo 

otrok/mladostnikov v vzgojni zavod. 

Fenomenološko se termina ANTIsocialen (protisocialen, protidružben) in DIsocialen (povsem 

ali delno nesposoben za vključitev v družbo zaradi vedenjskih motenj) tesno prepletata, stroka 

(zlasti psihiatrija, bolj kot pedagogika) pa ugotavlja, da so mnenja o obravnavanju osebnostno 

motenih različna, saj je v navzkrižju mnenj možno izluščiti prevladujoče mnenje, da »ljudi z 

osebnostno motnjo ni mogoče zdraviti« (Ziherl, 1999, str. 299). Ostaja pa dejstvo, da se 

osebnost v pretežni meri razvija v otroški in mladostniški dobi (prav tam), temelji otrokove 

osebnosti so izgrajeni do njegovega tretjega leta starosti (Praper, 1992). 

Otrokom/mladostnikom psihiatrija do 18. leta ne postavlja diagnoz, podani pa so lahko 

določeni sumi na razvijajočo se motnjo/bolezen (zlasti takrat, če so že prej diagnosticirane 

duševne motnje/bolezni v družini). Značilnosti disocialno osebnostno motenih oseb navaja 

Ziherl (1999, str. 295) in so naslednje: 

 brezčutnost; 

 impulzivnost; 

 egocentričnost; 

 nesramežljivost; 

 brez občutkov krivde; 

 nimajo empatije; 

 se ne učijo iz izkušenj; 

 so zlohotni; 

 ne vzdržijo v trajnejšem čustvenem odnosu;  

 zlahka vzpostavljajo stike z ljudmi; 

 ne čutijo anksioznosti. 

Navedene značilnosti, nekatere v večji ali manjši meri, opredeljuje določen odstotek 

populacije v vzgojnih zavodih. Ziherl tudi navaja (prav tam), da moten človek le redko sam 

poišče pomoč, ker je večina vendarle v neprestanem sporu z zakoni, kar posledično pomeni, 

da se večina teh ljudi slej ko prej znajde v kazenskih ustanovah. Kljub negativnim izkušnjam 

v zaporu jih kazen v ničemer ne spremeni, saj se iz izkušnje niso sposobni ničesar naučiti. 

Tudi sicer skladno s svojo osebnostno motenostjo razumejo kazen kot krivično. Ne glede na 

dejstvo, da se pri otrocih/mladostnikih zaradi njihovih razvojnih značilnosti v smislu še 

nedokončanega razvoja diagnoz ne postavlja, se pri delu z njimi ugotavljajo določene prej 

navedene značilnosti disocialne motenosti. Že Skalar ugotavlja (1987a), da je pojem 

disocialnosti popularen med psihiatri, kliničnimi psihologi in penologi že nekaj let. Uporablja 

                                                 
68 V nasprotju s psihološkimi ali biološkimi razlagami prestopništva, sociološke razlage poudarjajo tiste vzročne dejavnike, ki 

so locirani izven posameznika, torej v okolju: kultura, običaji, družbene aktivnosti, socialno ekonomski status in ga silijo v 

prestopništvo (Dekleva, 1981). Za razliko od klinično psiholoških modelov, ki so poskušali odkrivati predvsem vzroke za 

pojav antisocialnosti (npr. Lahey, Waldman,& McBurnett, 1999, v Vec, 2011, str.129), se v sodobnih pristopih (Burke, 

Loeber, Lahey,& Rathouz, 2005; Burke, Pardini, &Loeber, 2008; Loeber, Burke,&Pardini, 2009; Stringaris,& Goodman, 

2009, v prav tam), poudarja, da je dejavnikov (ne vzrokov!), ki vplivajo na različne oblike nesocialnega vedenja, več, da 

pogosto delujejo posredno ter nastopajo medsebojno povezano in prepleteno.  
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se za kategorijo mladostnikov (tudi odraslih) z motnjami vedenja in osebnosti, s čemer se je v 

praksi vsaj v neki meri poenotilo označevanje kategorije motenj, za katere so bili (in so še 

dandanes, op.a.) v rabi najrazličnejši termini kot npr.: delinkvenca, mladinska kriminaliteta, 

mladinsko prestopništvo, asocialno vedenje, antisocialno vedenje, deviantno vedenje, vzgojna 

zanemarjenost, vedenjske motnje, družbeno neprilagojeno vedenje, sociopatija, psihopatija 

itd. Vsi našteti pojmi niso sinonimi, saj je mogoče z njimi izraziti različne fenomenološke in 

etiološke nianse asocialnega in antisocialnega vedenja. Vendar je bilo v praksi čutiti potrebo 

po enotnejši terminologiji.
69

 Skalar se prav tako sprašuje (prav tam), če je pojem disocialnosti 

najustreznejši, da bi z njim označevali kategorijo vedenjsko in osebnostno motenih 

mladostnikov, ker si namreč različni avtorji glede obsega in vsebine tega pojma še daleč niso 

enotni. Bečaj (1987) tako opozarja, da je disocialna simptomatika le tisto vedenje 

posameznika, ki ni v skladu z normativno urejenostjo družbe, disocialnost delimo na 

asocialnost in antisocialnost – na ta način govorimo zgolj o simptomatiki, ki ne pove ničesar o 

vzrokih. Tako lahko pojmujemo MVO kot posebno obliko disocialnosti, ki je povezana z 

motnjami v čustvenem razvoju. 

Diagnoze ne pojmujemo kot etikete, stigme, vnaprej obsojajoče paradigme, kot navajajo 

nekateri avtorji in kritiki diagnosticiranja – gre za prepoznavo težav, motenj, ovir ipd., kar 

pomaga pri odločitvi glede ustrezne obravnave vsakega posameznika. Tu gre pravzaprav za 

opredelitev vzgojnih stilov, metod (kaj bo oziroma naj bi pri določeni motnji, težavi najbolj 

učinkovalo), in Šebartova opozarja (1990, v Devjak, 2007 (ur)., str. 24), da »opredelitvam 

vzgojnih stilov pogosto umanjka analitsko vzpostavljanje razlik, opredeljevanje teh pa je 

sporno, če temelji na opozicijah in vzpostavljanju razlik v smislu, da je demokratični vzgojni 

stil boljši od permisivnega ipd.«.
70

 

Kobal (2002) tudi poudarja, da je izjemnega pomena oblikovanje disocialne osebnosti v 

določeni jasno zamejeni družinski situaciji, torej v tistem, čemur (ne)upravičeno pravimo 

»vzgoja«, in še to v posebej obremenjujočem obdobju otrokovega razvoja med drugim in 

četrtim letom starosti – kar sovpada z znamenitim vprašanjem, kaj pravzaprav sploh lahko 

storimo, če so temelji otrokove osebnosti postavljeni pri njegovem tretjem letu starosti 

(Praper, 1992), in navedbami Brinca (Brinc, 2000), da je pri mladostniku, ki postane s 14. leti 

subjekt kaznivega dejanja, pogosto že prepozno za uspešno prevzgojo, še zlasti če je bilo 

zgodnje prestopništvo posledica neustrezne družinske in šolske vzgoje.
71

 Vemo, da se 

odklonsko, prestopniško, delinkventno vedenje kaže v številnih pojavnih oblikah. Vedenje pa 

                                                 
69 Tudi Čelharjeva ugotavlja celo terminološko zmedo ob navajanju razlogov za sprejem otrok in mladostnikov v vzgojni 

zavod (1995, str. 50) in navaja, da že sam pogled na množico različnih oznak, ki so terjale oddajo v vzgojni zavod, kaže na 

nedorečenost klasifikacije na področju motenj in osebnosti in neenotno teminologijo, kar postavlja pod vprašaj medsebojno 

sporazumevanje strokovnjakov različnih strok in institucij. Kaže tudi na to, da je diagnostični postopek neenoten, načini in 

metode diagnosticiranja pa nedodelani. Tak način opisovanja motenj, ki so razvidni iz dosjejev, sam po sebi ne predvideva 

nobene metode ali tehnike za njihovo odpravljanje ali ublažitev – točnih vzrokov oddaje in željenih sprememb ob koncu 

ukrepa ni bilo možno razbrati (prav tam). Podobno Krajnčan, 2003; Kosmač, 2007.  

70 K navedenim opredelitvam se sklada Krofličevo razmišljanje o obravnavi vzgojnih konceptov in vzrokov vzgojnih težav v 

pedagogiki 19. in 20.stoletja, zaznamovanost z različnimi izhodiščnimi idejami, ujetostjo raznih paradigem, »velikih zgodb 

razsvetljenjstva« ipd. (Kroflič, 2011). Tudi Vodeb navaja (2009), da epistemološkemu rezu v teoriji vzgoje še nekaj let ne 

bomo priča – vsaj s strani pedagogov ne....mogoče ima še največje epistemološke perspektive ravno opustitev oziroma 

nadomestitev termina vzgoja s kakšnim manj lebdečim in natančno opredeljujočim terminom (prav tam). 

71 V proučevanem obdobju je teoretični temelj delovanja predstavljal Okvirni vzgojni program...(1995), kjer je navedeno, da 

Vzgojni zavodi sprejemajo otroke in mladostnike, ki so vedenjsko moteni, Vzgojni zavod Planina tudi otroke in mladostnike, 

ki so hkrati lažje duševno moteni (str.5). Predhodno, leta 1991, je skupina strokovnjakov izdelala osnutek koncepta 

Vzgojnega zavoda Planina, ki je bil temelj teoretične naravnanosti zavoda do izzida Okvirnega vzgojnega programa in ga 

bomo v nadaljevanju predstavili. 
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je opredeljeno kot prestopniško in posebno le tedaj, če po določenih značilnostih odstopa od 

povprečja. Tu se spet srečamo z nalogo opredeljevanja povprečnega, normalnega, naravnega 

in tistega, kar to ni. 

Na tem mestu je potrebno podrobneje opredeliti tudi čustvene in vedenjske težave ter 

čustvene in vedenjske motnje, za obravnavo katerih so vzgojni zavodi prvenstveno 

ustanovljeni.
72

 Čustvene in vedenjske težave po Evansu idr. (Evans, Harden, Thomas, 

&Benefield, 2003) opredeljujejo širok spekter, ki sega od socialne neprilagojenosti do 

nenormalnih čustvenih odzivov, so mnogovrstne in se pojavljajo v različnih oblikah in 

težavnih stopnjah. Običajno se izražajo skupaj z učnimi težavami. Tako Poulou in Norwich 

(2000) opredelita tri glavne skupine z naslednjimi odzivi: 

Čustvene težave: slaba volja, strah pred neuspehom, šolska fobija, pretirana sramežljivost, 

preobčutljivost, izostajanje od pouka, negativizem, izogibanje delu in brezdelje, pretirana 

odvisnost od učitelja, pomanjkanje koncentracije in fizična agresija. 

Nevodljivost: neurejenost, živčnost, nemir, klepetanje, neubogljivost, žaljivost do drugih. 

Čustvene težave in nevodljivost: zamujanje, oviranje ostalih, težave pri sodelovanju, iskanje 

pozornosti, fizična agresija, klepetanje, brezdelje, pretirana odvisnost od odraslih, 

pomanjkanje koncentracije. 

Skupine vedenjskih motenj se po Quayu grupirajo v štiri glavne skupine (1972): 

Težko vodljivi: agresivni, ne sodelujejo, ne ubogajo, moteči. 

Agresivni - impulzivni: člani band in sodelujejo pri delinkventnih akcijah. 

Nezrelo obnašanje: pasivni, težave s pozornostjo. 

Boječi otroci: nesamozavestni, odmaknjeni in depresivni. 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami izražajo mnogovrstno paleto sila 

različnih vedenj, vse razdelitve v določene kategorije in skupine so približki, ki ne zmorejo v 

zadovoljivi meri opisati vseh dimenzij, ki jih je potrebno zajeti (Kobolt, &Rapuš Pavel, b.d.). 

Za podajanje ocene, da gre pri otroku/mladostniki za težavo oziroma motnjo, morajo biti 

prisotni sledeči kriteriji: 

 da se čustvena in vedenjska slika pojavlja skozi daljše časovno obdobje; 

 da je vedenjski ali čustveni problem resen; 

 ki ogroža posameznikov razvoj; 

 in ga z običajnimi ter razpoložljivimi spremembami okolja/ravnanja nismo 

uspeli ublažiti (prav tam, str.9). 

Po Thomasu (v Vršnik Perše, 2005) je eno najpogostejših praktičnih vprašanj, ki si jih 

zastavljajo vsi posamezniki, ki prihajajo v stik z otroki, ali je otrokov razvoj normalen. Ker 

vsi ti posamezniki termina »normalen« ne definirajo zelo natančno in ne enako, je lahko tako 

vprašanje zavajajoče. Še bolj problematično pa je, da tudi v strokovni javnosti pojem 

                                                 
72 V vzgojnem zavodu Planina čustvene in vedenjske težave/motnje že dolgo niso edine kategorije, ki opredeljujejo 

obravnavano populacijo. Omenjene kategorije ne zajemajo populacije z resnejšimi duševnimi motnjami in boleznimi, ter 

populacije, kjer je v ospredju izrazito avto in heteroagresivno ter  delinkventno vedenje. Podobno poročajo tudi iz drugih 

zavodov. Na terminološko zmedo glede obravnavanega področja smo že opozorili, prav tako na pojavnost novih oblik 

motenj, za katere nimamo ustreznih poimenovanj niti ustreznih programov pomoči. Če povzamemo terminologijo Redla in 

Winemana (1984) – gre za otroke, ki jih nihče več ne zmore. 
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»normalen razvoj« ni enoznačno opredeljen. Pojem »normalno« se namreč uporablja, če 

povzamemo Thomasa, vsaj v dveh pomenih:  

 kot statistična podobnost oziroma pogostost in  

 zaželenost oziroma sprejemljivost.  

Za prepoznavanje neustreznega vedenja je pomembno tudi trajanje določenega stanja, ki ga 

prepoznamo kot »nenormalnega« v razvoju. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami/motnjami pa se na okolje kronično odzivajo na izrazito neprimeren način – njihovi 

odzivi so v okolju nezaželeni, nenormalni. Potrebno pa je postaviti mejo, kdaj je treba 

posredovati v otrokov razvoj. V nekaterih primerih namreč ne bi smeli dopustiti, da se razvoj 

nadaljuje po trenutni naravni poti (taki, kot je sama po sebi, ne da bi jo človek spremenil). 

Nasprotno, morali bi posredovati (prav tam, str. 7) in ne dopustiti zmotnih presoj ter oklevanj, 

temveč odločno ukrepati (Krajnčan, 2003, str. 9.). Tudi Bečaj izpostavlja (1989), da je 

potrebno z vso odgovornostjo  seči po tako skrajnem ukrepu, kot je oddaja v vzgojni zavod, 

da bi otroka zavarovali pred ogrožujočimi dejavniki. 

1.7.2 Najznačilnejše vedenjske težave/motnje otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih 

»Sem tak, kot sem, in ne tak, 

kot bi želeli drugi, da bi bil. Imam pač polno napak in pomanjkljivosti –  

saj sem le človek …« (neznani avtor) (Senica, 2010).  

Ciperle navaja (1987), da se v osnovi  vsaka zgodovinska pojavna oblika razvija iz prejšnjih 

podlag. Velja za pojavne oblike motenj kot za pojavne oblike raznih institucij, ki obravnavajo 

raznovrstne motnje in odklone. Takšen zgodovinski tek, ki se je na kraju iztekel v moderno 

skrbstvo za vedenjsko in osebnostno moteno mladino, se je začel ob prehodu iz srednjega v 

novi vek, kjer najdemo skrb družbe za zanemarjeno in ubožno mladino. Osnovna cilja 

tedanjega obdobja sta bila družinska nega in zavodska zaščita ter verski pouk. Postopno se v 

vedno večjem obsegu pojavljajo zahteve po učno-vzgojnem procesu ob trdi disciplini in 

pokorščini brez ugovora (nepokorščini so sledile ostre kazni). Iz daljne zgodovine velja 

omeniti ustanovitev prve kaznilnice v Amsterdamu leta 1596 (prav tam, str.12), ki je bila 

zamišljena kot vzgojna ustanova za zanemarjene in delinkventne dečke. Od 1597 pa je v 

Amsterdamu obstajal tudi zavod za deklice. Osnova za napotitev v zavod so bila sledeča 

dejanja: 

 kraje; 

 beračenje; 

 vdajanje alkoholu; 

 vlačugarstvo pri deklicah itd. 

Tako lahko skozi zgodovinski pregled spoznavamo strategije družbe za spoprijemanje z 

odklonskim, delinkventnim vedenjem (podrobneje glej Ciperle, 1987; Skalar, 1987a) in 

pojavnost novih oblik težav/motenj ter teoretične zasnovanosti različnih institucij, kamor so 

bili otroci/mladostniki nameščeni. Prav tako kot danes, ko »morajo« imeti za namestitev v 

vzgojni zavod izraženo najmanj eno kategorijo težav/motenj – vedenjske težave/motnje. 

Vedenjske težave/motnje so pogosto neločljivo povezane z motnjami čustvovanja. 

Senica (Senica, 2010) meni, da spadajo vedenjske motnje med najtežje motnje otrok in 

mladostnikov v njihovem psihosocialnem razvoju, in ugotavlja, da je v šolah vse več učencev, 

ki s svojim motečim vedenjem povzročajo težave tako učiteljem, vrstnikom, staršem in 

širšemu okolju. Ocenjuje, da se vedenjska težavnost pojavlja s širšimi družbenimi 

spremembami in da je treba za učinkovito odpravljanje vedenjskih motenj v reševanje 
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problema zajeti vse pomembne dejavnike, ki vplivajo na motnjo – starše, šolo in vrstnike. 

Opazimo, da Senica uporablja termin motnje v povezavi z vedenjskimi težavami, motečim 

vedenjem. Na tem mestu je treba opozoriti, da je razvrščanje in opredeljevanje vedenjskih 

motenj v otroštvu in adolescenci težavna naloga, ker je težko začrtati jasno mejo med tistim 

vedenjem, ki je predvsem prehodno moteče in bolj odraz razvoja in zorenja, ter med tistim, ki 

se že strukturira v abnormno ali pa se v tej smeri šele nakazuje (Lošdorfer, b.d.). Lošdorfer 

predvsem opozarja, da moramo upoštevati kratkoživost vedenjskih motenj, včasih celo samo 

enodnevnost teh pojavov in njihovo plastičnost v spreminjanju. Zaradi nepoznavanja 

problematike, neprepoznavanja simptomov in pravilnega reagiranja na te pojave pa se lahko 

občasne težave, posebnosti, ki bi bile v zgodnjem otroškem obdobju lahko obvladljive, 

razvijejo v prave motnje z vso svojo težavnostjo. Avtor uporablja termina težave in motnje. V 

današnji strokovni terminologiji s področja pedagogike govorimo o otrocih in mladostnikih s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami oziroma motnjami, še vedno pa je v pogovornem jeziku 

in literaturi prisotna »stara« terminološka opredelitev, in sicer otroci in mladostniki z 

motnjami vedenja in osebnosti; s težavami v socialni integraciji ipd. Termin motnja je 

domena zdravstva (klinične psihologije, psihiatrije) in mora biti kot taka prepoznana in 

diagnosticirana. Prestopniško, delinkventno in disocialno vedenje pa so termini, ki 

opredeljujejo predvsem mladoletne povzročitelje kaznivih dejanj. Glede na vrsto in obseg 

kaznivih dejanj jim lahko sodišče izreče vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod.  

V Sloveniji so bile izvedene predvsem etiološke in fenomenološke raziskave populacije v 

vzgojnih zavodih in tako Skalar (1982, str.16-18) navaja naslednje vedenjske težave, ki jih 

omenjajo zavodski delavci pri otrocih in mladostnikih v vzgojnih zavodih: 

 Disocialnost. Izvrševanje kaznivih dejanj in prekrškov zoper javni red in mir, 

agresivnost, destruktivnost, huliganstvo, združevanje v mladostniške kriminalne 

združbe. 

 Nekomunikativnost. Izmikanje socialnim stikom, komuniciranje je zoženo na 

najnujnejše odnose, težave pri navezovanju stikov. 

 Nemotiviranost. Izraža se v pasivnosti, brezbrižnosti, indiferentnosti do česarkoli, 

načelnem odporu do vsakršnih intervencij, omalovaževanju vrednosti in vrednot, 

intencionalni in interesni zavrtosti in zoženosti; ne kažejo veselja za šolo, poklicno 

usposabljanje, interesne dejavnosti, nimajo odnosa do lastnega položaja in prihodnosti. 

 Slabše funkcioniranje pri normalnih obremenitvah. V šoloobveznih zavodih 

praviloma dosegajo slabše rezultate od nezavodskih vrstnikov v eksternem 

izobraževanju, potrebujejo veliko dodatne in posebne pomoči za učinkovito delo v 

šoli. 

 Nadomestne zadovoljitve. Pretirano masturbiranje, kinomanija, opijanje z alkoholom, 

strastno kajenje, narkomanija, pobegi in brezciljno tavanje, agresivnost in destruktivno 

vedenje. 

 Neprilagojeno uveljavljanje. Šemasto obnašanje, izpostavljanje nevarnostim; hvalijo 

se, lažejo in pretiravajo, so nesramni in neustrezni v odnosu do avtoritete. 

 Nevrotičnost. Pogosteje kot vrstniki zunaj zavodov manifestirajo nevrotične 

simptome, še posebej je značilen nevrastenični sindrom s psihosomatskimi motnjami 

(pretirana psihosenzorična vzdražljivost, utrudljivost, jutranja utrujenost, čustvena 

inkontinenca, nespečnost, glavoboli). 

 Motnje navad. Enureza, redkeje enkopreza, motnje govora, še posebej jecljanje, tiki, 

jaktacija (ritmično sukanje glave ali telesa v ležečem položaju otroka, navadno preden 

zaspi), grizenje nohtov, puljenje las. 

Leta 1987 izide simptomatska oziroma fenomenološka Bregantova klasifikacija (Bregant, 

1987, str.17), s katero dopolnjuje svojo etiološko klasifikacijo. Strne jo v osem sklopov: 
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 Motnje v odnosu do vrstnikov.  

 Motnje v odnosu do odraslih. 

 Motnje pri delu. 

 Tatvine. 

 Pohajkovanje in beganje. 

 Nasilnost. 

 Nastopaštvo. 

 Seksualna neprilagojenost. 

Bečaj v šestih sklopih dopolnjuje klasifikacijo disocialnega vedenjskega sindroma (Bečaj, 

1989, str.18): 

 Nizka delovna učinkovitost. 

 Pomanjkanje aktivnih interesov. 

 Pomanjkanje delovnih navad. 

 Pomanjkanje stikov z normalnimi vrstniki. 

 Izločenost iz socialnega okolja. 

 Pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi. 

Skalar (1999) tudi navaja, da so otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami tisti otroci, ki s 

svojim vedenjem ogrožajo sami sebe, svoje zdravje, osebnostno in socialno integriteto, in 

otroci, katerih vedenje je ogrožajoče za okolje, ker je uperjeno proti uveljavljenim vzorcem 

vedenja, pravilom, vrednotam in vrednostnim sistemom, veljavnim moralnim normam in 

zakonom.  

Škoflekova (1989, v Krajnčan, Škoflek, 2000, str. 173) sinteza fenomenoloških razvrstitev 

težav in motenj v socialni integraciji dodaja tiste disocialne motnje, ki so postale aktualne v 

zadnjih letih: 

 Odvisnosti (droga, alkohol). 

 Problemi incestnih odnosov. 

 Tabletomanija. 

 Izstopajoča destruktivna upornost zoper avtoritete, pravila, norme, red.  

Škoflek v svoji sintezi posebej opredeli motnje učne in delovne storilnosti, disocialne motnje, 

psihogene (nevrotične) motnje (s pretežno psihično ali somatsko simptomatiko), 

psihoorganske sindrome in predpsihotične pojave (prav tam). 

Krajnčan in Škoflek v pregledu nekaterih fenomenoloških klasifikacij motenj vedenja in 

osebnosti otrok in mladostnikov (prav tam) navajata zlasti pojavne oblike, ki jih socialne 

službe običajno navajajo pri oddaji otrok in mladostnikov v zavode. Predstavita tudi zelo 

razširjen seznam simtomov vedenjskih motenj, ki jih navaja Myscker (prav tam, str.171-172) 

in empirično fenomenološko klasifikacijo po Schraderju (prav tam, str.175-176). Shema 

simptomov otroških vedenjskih motenj je po Schraderju razdeljena na naslednje motnje: 

 Funkcijske motnje. 

 Motnje navad. 

 Motnje »jaz občutkov« in temeljnega razpoloženja. 

 Socialne motnje. 

 Motnje na področju dela in storilnosti. 

Avtorja tudi opozorita na nedorečenost služb, ki se ukvarjajo z otroško in mladinsko 

kriminaliteto (sodišča, centri za socialno delo, nevladne organizacije, šolstvo), ker je zelo 

težko postaviti ustrezno individualno merilo, ki bo primerno in v kompetentno pomoč ljudem, 

ki se odločajo o tem, ali bo pomoč tudi za tiste, za katere se odločajo (prav tam, str.177). 
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Samo vedenje, ki se označuje kot odklonsko, je po njunem mnenju lahko zgolj politična 

odločitev. V ospredju mora biti ogroženost otroka in njegov osebni razvoj. Vsako neustrezno 

vedenje v družini, v šoli ali v javnosti, vsaka kršitev pravne ureditve nikakor še ne pomeni 

ogroženosti ali motnje v osebnostnem razvoju. Simptomi sami po sebi še ne dajejo končnih 

navodil o vrsti in stopnji neustreznega vedenja (prav tam). 

Leta 2000 je izšla publikacija Delo z vedenjsko in osebnostno motenim otrokom in 

mladostnikom – iz prakse za prakso (ur. Horvat, M.). Vsi prispevki v publikaciji so produkt 

praktikov (vzgojitelji, psihologi) z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v vzgojnih zavodih. 

Objavljeni so rezultati analize stanja, ki jo je Horvatova opravila v vzgojnih zavodih leta 

1997/1998 v primerjavi z letom 1993 (podatke so zbrali člani Študijske skupine sekcije MVO 

DD Slovenije). Avtorica je ugotovila, da se v slovenskih institucijah za vedenjsko in čustveno 

motene fenomenologija spreminja (prav tam, str.12).  

Rezultati so pokazali, da so v velikem porastu psihogene motnje s pretežno psihično 

simptomatiko. Več kot polovica vseh
73

 otrok in mladostnikov je bila v psihiatrični obravnavi 

in polovica teh je uživala medikamentozno terapijo. Zmanjšal se je odstotek motenj s pretežno 

somatsko simptomatiko (enureza, enkopreza, tiki in govorne motnje). Horvatova meni da 

zato, ker so te motnje dobile drugačno simptomatiko – nevrotični pojavi s pretežno psihično 

siptomatiko (depresivna stanja, histerični pojavi). Opozarja, da prav slednje ugotovitve 

postajajo pereč problem, saj strokovnjaki v slovenskih vzgojnih zavodih (večina socialnih 

pedagogov) niso usposobljeni za te vrste motenosti
74

. Vse težji problem je tudi problem 

odvisnosti, v zavodih so se srečevali z nevarnejšemi drogami, ki so bile pogosto povezane s 

kaznivimi dejanji. Tatvine so se zmanjšale, narasla pa so (iz 3% na 38%) kazniva dejanja po 

zakonu. 

Rezultati analize so pokazali še en velik porast in sicer porast agresije, ki ogroža vse: otroka, 

vrstnike in zaposlene. V institucijah za vedenjsko in čustveno motene osebe zaposleni vse 

pogosteje izpostavljajo lastno varnost, da zaščitijo šibkejše otroke. Horvatova ugotavlja, da je 

večja agresivnost povezana s povečanjem psihogenih motenj in da se depresija pogosto kaže v 

agresivnosti (prav tam). Vedno pogosteje se praktiki sprašujejo, ali je pedagoška ustanova v 

pristojnosti t.i. šolskega ministrstva sploh pristojna, sposobna in tudi ustanovljena za 

obravnavanje otrok in mladostnikov s težavami na področju duševnega zdravja. Glede na 

veljavne kriterije za oddajo v vzgojni zavod, so vzgojni zavodi dolžni sprejeti prav vsakega 

otroka in mladostnika na osnovi izdane odločbe (bodisi centra za socialno delo ali sodišča). 

                                                 
73 Škoflek (1989) je v raziskavi obravnaval 433 otrok in mladostnikov, odpuščenih iz zavodov od leta 1981 do 1984. Po 

podatkih iz leta 1994 (Skalar, 1995, v Horvat, 2000, str.7) je bilo v slovenskih institucijah za vedenjsko in čustveno motene 

osebe 575 otrok/mladostnikov; poročilo Ministrstva za šolstvo in šport za leto 1997/98 pa navaja, da se v slovenskih vzgojnih 

in mladinskih domovih nahaja 410 otrok/mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi motnjami (Horvat, 1998, v Horvat, 2000, 

str.7). Leta 2001 (Krajnčan, 2003) ugotovi na podlagi podatkov strokovnih delavcev centrov za socialno delo, da je v 

vzgojnih institucijah nameščeno 428 otrok in mladostnikov.  Leta 2005 (Škoflek, 2005, str.16) je kapaciteta vseh 10 vzgojnih 

institucij (brez prevzgojnega doma Radeče) 462, zasedenost dne 15.06.2005 je bila 412 oziroma 89,2%. Po podatkih baze 

MIZKŠ, je bilo potem v letu 2008/09 v vzgojnih ustanovah (brez prevzgojnega doma) 394 otrok in mladostnikov in v letu 

2011/12 396.  

74 Vzgojni zavodi so tako v preteklosti kot tudi v aktualnem obdobju pogosto opozarjali na duševne motnje, ki jih opisuje 

Horvatova in jih je z rezultati raziskave tudi potrdila. Predmetnik  študija socialne pedagogike v letu 2000 (začetno leto 

izvajanja programa) ne predvidi, po našem mnenju neobhodno potrebnih študijskih vsebin kot so psihiatrija s 

psihopatologijo, duševna higiena, osnove psihiatrije z mentalno higieno, psihiatrija s psihopatologijo otroške dobe, specialna 

pedagogika razvojno motenih ipd., vse navedene vsebine so bilr  v preteklih študijskih letih vsebovane v predmetnik 

omenjenega študijskega programa (glej Škoflek, 2007, str.39-44). Predvsem zato, ker je za dobro socialno pedagoško delo 

nujno potrebno boljše in globlje poznavanje psiholoških in psihiatričnih vpogledov v človeško vedenje in motnje tega 

vedenja (Uzelac, 1998, str.29). 
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O kriterijih za oddajo v vzgojni zavod, disocialnosti pri otrocih in mladostnikih ter problemih 

uspešnosti pri obravnavanju vedenjskih motenj nas v svojih številnih delih z omenjenega 

področja med drugimi seznanja Bečaj (1987; 1989; 2003), njegova razmišljanja pa posežejo 

širše, tudi na področje metodike (1991)
75

 in poudarka na pomembnosti varovanja duševnega 

zdravja (1999). Prav duševno zdravje oziroma težave v duševnem zdravju so tudi po 

navedbah številnih tujih avtorjev pogost pojav pri otrocih in mladostnikih v vzgojnih zavodih 

in prevzgojnih institucijah ter terjajo posebno obravnavo (npr. Emerson, 2001; Baum,& 

Lynggard, 2006). 

Poznavanje etiologije in fenomenologije motenj vedenja in osebnosti ni potrebno zgolj zaradi 

korekcije te kategorije, temveč tudi za preventivno delo z otroki in mladostniki. Vprašanja 

nastajanja disocialnosti je mogoče obravnavati z različnih vidikov – z vidika disocialnega 

posameznika in družbene realnosti. Skladno z Bregantovo etiološko klasifikacijo je mogoče 

reči, da praktično vedno obstajajo neke posebnosti v mikrosocialni situaciji, ki imajo za 

posameznika in njegov psihosocialni razvoj značilne posledice. Drugi vidik je širša družbena 

realnost, ki pogojuje ta fenomen. Posameznikova disocialnost se namreč ne oblikuje mimo 

splošnih življenjskih razmer, ki jih določa družba v celoti, kot smo predhodno že omenili
76

. 

  

                                                 
75 Bečaj ob tem poudarja, da pri metodiki ne gre za vprašanje KAJ, ampak predvsem za vprašanje KAKO (1991, str.27). 

Pravi, da je očitno prav na tem področju človeški faktor izjemno pomemben, ne pa metodološka inovacija sama po sebi. 

Letos maja smo imeli na Islandiji priložnost prisostvovati predstavitvi doktorske disertacije Švedinje Anne Bjorkdahl, 

medicinske sestre na psihiatrični kliniki. Za namen disertacije je intervjuvala  medicinske sestre in vidike oskrbe v intenzivni 

negi akutne psihiatrične oskrbe. Zastavila jim je tri osnovna vprašanja: KAJ delaš, KAKO to delaš, ZAKAJ tako delaš. 

Naslov njene disertacije je Buldožer in baletka. 

76 Kaj nam torej fenomenološke klasifikacije sploh pomenijo? Same po sebi nimajo uporabne vrednosti, so teoretične 

opredelitve določenih zaznanih pojavov. Pomembno je spoznati vzroke njihovega nastanka in potek njihovega razvoja – le na 

ta način lahko načrtujemo ustrezne intervencije, usmerjene na vzroke nastanka, ki so lahko bio, psiho, socialno oziroma 

večplastno pogojeni. 
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1.8 ODMEVNEJŠA SOCIOLOŠKA RAZMIŠLJANJA O NASTANKU 
DEVIANTNEGA VEDENJA 

V novejšem obdobju so nastale številne teorije o nastanku deviantnega, kriminalnega vedenja. 

Nekatere so odmevne, nekatere pa so zaradi svoje kontroverznosti poniknile.  

Deviantno, delinkventno vedenje se razume predvsem kot posledica osebnega odzivanja na 

določeno okolje. Sedanje poznavanje zlasti etiološke problematike kriminalitete in 

delinkventnosti seže znatno dlje od splošnih, doslej znanih teoretičnih pogledov na prav 

določena področja vzročnosti. Četudi se sodobni avtorji opirajo na kriminološke teorije, kot 

so teorija pritiska, družbenega nadzorstva, različnih združenj, družbenega učenja in podobno, 

je obseg njihovega zajetja možnih dejavnikov širši in bolj poglobljen, hkrati pa se posamezni 

avtorji med njimi lotevajo tudi testiranja teorij in ne le »ustvarjanja«, za katerega se kasneje 

pogosto pokaže, da vendarle ni tisto, kar naj bi posamezne teorije bile (Pečar, 1998).  

Avtorji poskušajo integrirati različne vede in dosedanja spoznanja v t. i. integrirano teorijo, 

kot je to leta 1969 skušal storiti Gibbens, kasneje med drugimi tudi Wilson in Herrnstein 

(1985). Teoretično sta se lotila agresivnega, nasilnega in tatinskega vedenja in na 

posameznike, ki posiljujejo, morijo, kradejo in grozijo. To vedenje avtorja povezujeta z 

impulzivnostjo, nizko inteligenco, dednimi dejavniki, družinskimi in šolskimi izkušnjami ter 

škodljivimi učinki množičnih občil. 

Sledi splošna in integrirana teorija, ki jo je v delu Crime, Shame, And Reintegration objavil 

Braithwaite (Braithwaite, 1989). Avtor v teorijo vpleta spoznanja drugih teorij, kot so teorije 

etiketiranja, teorije učenja, teorije o družbenem nadzorstvu, teorije o subkulturah, teorije o 

priložnostih. Skuša pojasniti vzročnost pojava tako konvencionalne kot t. i. beloovratniške 

kriminalitete. Konvencionalno kriminaliteto povezuje z izrazito nemočjo in revščino, zaradi 

katere so posameznikove potrebe nezadovoljene do te mere, da postane deviantno, kriminalno 

vedenje prevelika skušnjava, da bi se je lahko ubranil – zlasti za posameznika, ki zaradi 

deviantnega vedenja nima kaj dosti izgubiti. Osebe, ki nimajo nobenih težav pri 

zadovoljevanju materialnih potreb (t. i. beloovratniki), storijo kaznivo dejanje iz pohlepa, 

zlasti v primerih, ko jim njihov položaj v smislu bogastva in moči daje številne priložnosti za 

nezakonito bogatenje in jim zagotavlja celo imunost pred eventualnim kazenskim pregonom. 

Številni avtorji poleg Braithwaita navajajo številne neenakosti, kot so ekonomske, politične, 

rasne, spolne … kot ključne pojasnjevalne spremenljivke, ker vplivajo na deviantna in 

kriminalna dejanja, ki jih motivira pohlep v obliki želje po materialnih dobrinah. Na podlagi 

navedenega sta torej lahko tako revščina oziroma relativne deprivacije kakor bogastvo 

razumljena kot kriminogena dejavnika.  

Pri obravnavanju številnih nasilnih kaznivih dejanj avtorji navajajo kot razlog takega vedenja 

v ponižanju povzročitelja dejanja oziroma v njegovem prepričanju, da ima pravico ponižati 

drugega – občutek ponižanosti je pogosto povezan z ekonomskimi prikrajšanji, politično 

marginalizacijo, rasizmom, seksizmom in drugimi oblikami diskriminacije. 

Za nas zanimiva sta avtorja Gottfredson in Hirschi (1990), ki v svojem delu A General Theory 

of ponudita splošno teorijo o kriminalu. Kriminalno vedenje pojasnjujeta z nizko samopodobo 

posameznika, ki je posledica neprimerne vzgoje v otroštvu, kar dokazujejo tudi aktualne 

raziskave (npr. Zigler, Taussig,& Black, 2002; Patchin, 2006; Sullivan, 2006; Caudill, 2009; 

Yang, 2009; Bender, 2010 itd.). 

O mladoletnem prestopništvu sta zelo znano integrirano teorijo ponudila Colvin in Pauly 

(1983). Oba poudarjata, da so delavci iz nižjih slojev na delovnem mestu podvrženi prisilnim 

gospostvenim razmerjem. Vplivi prisilnega okolja v službi se odražajo na področju 

družinskega življenja, zlasti v razmerju do otrok – starši so nepredvidljivo kaznovalni in ostri 
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do otrok, čustvene vezi med člani družine so šibke. Otrok ne zanimajo stvari, ki zanimajo 

njihove starše, kot sta šola in učni uspeh. 

Integrativna teorija Richarda Johnsona (1979) povezuje več variabel, in sicer družbeni razred, 

družinske izkušnje, mnenje o priložnostih v prihodnosti, slaba družba, prestopniške vrednote, 

zaznave tveganosti kriminalnega vedenja v smislu subjektivne presoje verjetnosti, ali bo 

storilec kaznovan. Istega leta Elliot, Ageton in Canter v članku An Integrated Theoretical 

Perspective on Delinquent Behaviour povežejo teorije o socialnem učenju, teorije o 

družbenem nadzorstvu in teorije o strukturnem pritisku.  

Bralcu ne uide, da med zgodovinskim razvojem avtorji vsi po vrsti iščejo vzroke in 

kriminogene faktorje, s katerimi bi pojasnili deviantno in kriminalno vedenje. Med seboj pa se 

kakovostno zelo razlikujejo. Nekateri so skušali ustvariti teorijo, ki bi zajela razlage in 

pojasnila vse oblike kriminalnega vedenja (splošna, vseobsegajoča teorija); drugi pa so 

konstruirali delne teorije, ki se nanašajo samo na določene oblike kriminalnega vedenja – npr. 

mladostniške »bande«. Nekateri so skušali več delnih teorij združiti v eno samo, t. i. 

integrirano. Avtorji se med seboj zelo razlikujejo tudi pri iskanju vzrokov
77

 za kriminalno 

vedenje – nekateri izhajajo iz posameznika, drugi iščejo vzroke v njegovem ožjem ali širšem 

okolju. Deviantnost, kriminogenost so skušali nekateri avtorji razložiti celo s tipologijo teles 

(več v nadaljevanju).  

Odmevna longitudinalna raziskava Farringtona s sodelavci (1997) je na podlagi empiričnih 

dognanj izpostavila šest spremenljivk, ki po njihovi presoji najbolj napovedujejo prihodnje 

deviantno vedenje: 

 družbenoekonomska prikrajšanja (npr. nizek družinski dohodek, z njim 

povezan družbeni status in slabe stanovanjske razmere); 

 pomanjkljive starševske vzgojne prakse (npr. neustrezna vzgoja, površno 

nadziranje in neustrezno discipliniranje otroka, ki posledično ne razvije 

ustreznih mehanizmov samokontrole); 

 kriminalno in »antisocialno« vedenje staršev (in druženje s prestopniškimi ali 

»antisocialnimi« prijatelji in vrstniki); 

 nizka inteligenca in neuspehi v šolskem sistemu; 

 hiperaktivnost in impulzivnost (osebnostni lastnosti, ki otežujeta upoštevanje 

časovno odmaknjenih posledic vedenja); 

 promiskuitetno spolno vedenje, uživanje prepovedanih drog in nagnjenje do 

popivanja. 

Kaj pa starši otrok in mladostnikov, za katere je značilno deviantno in kriminalno vedenje? 

Starši namreč zelo pogosto verjamejo, da vedenjske težave izhajajo iz notranjih dejavnikov 

otroka (Byrne,& Hennessy, 2008, v Byrne, 2010). Raziskava, ki jo je opravil Noone s 

sodelavci (prav tam) je prav tako pokazala prepričanje osebja, da vedenjske motnje (tudi pri 

osebah z motnjami v duševnem razvoju) izhajajo iz posameznika. Osebje je prepričano, da je 

vzrok individualen, težave so skozi časovna obdobja dokaj stabilne in jih je možno podvreči 

kontroli. Nekatere raziskave pa pokažejo, da se vzroki težav skrivajo v starših, ki ne 

                                                 
77 Med sociološkimi teorijami deviantnosti najdemo različne skupine teorij, ki z različnih socioloških vidikov pojasnjujejo 

nastanek deviantnosti, kot npr. teorija etiketiranja, dezorganizacijska teorija, teorija diferencialnih asociacij (glej npr. Abbott, 

&Wallace, 1990; Haralambos,& Holborn, 1999), anomija kot vzrok kriminala, strukturalne teorije, subkulturne teorije, 

ekologija deviantnosti, interakcionistično stališče (Deželak, 2002, str.8-9) itd. 
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sprejemajo otroka z motnjami, pretirano skrb in zaskrbljenost za otroka pa pripisujejo 

starševski patologiji (Sellingman,& Darling, 1997).   

Zgodnji tvegani faktorji kot vzrok za nastanek antisocialnega in kriminalnega razvoja 

problematizirajo odraščanje otroka v strogem, ostrem in nasilnem družinskem okolju, za 

otroka odklanjajočem okolju, kar vse lahko prispeva k razvoju nasilnega vedenja. Revščina 

lahko prav tako posredno vpliva na razvoj delinkvence preko družinskih konfliktov in 

neuspeha staršev (Haapasalo, 2006). Avtorica navaja tri poglavitna območja zgodnjih 

tveganih faktorjev: pred in poporodne tvegane faktorje, starševske karakteristike in 

starševstvo. Raziskave kažejo, da je imelo veliko odraslih povzročiteljev kriminalnih dejanj 

izkušnje z različnimi varovalnimi ukrepi in institucionalno namestitvijo že v času otroštva.  

Mnogi sociologi podobno kot biološke
78

 teorije praviloma zavračajo tudi psihološke razlage 

deviantnosti. Trdijo namreč, da takšne teorije pri pojasnjevanju deviantnosti zanemarjajo 

družbene in kulturne dejavnike. Na primer, Eysenck je lahko napačno ocenil razlike v 

vrednotah osebnostnih tipov (Povalej, 2006, str.22). Njegov opis značilnosti ekstrovertirane 

osebnosti je zelo podoben vrednotam podzemlja, ki po Matzevem mnenju usmerjajo vedenje 

delinkventne osebe. Vrednote so naučene, ne pa gensko pogojene (prav tam, str.23).  

Nekateri sociologi tudi dokazujejo, da je metodologija mnogih raziskovanj sporna
79

, 

zavračajo tudi prvenstveno vlogo, pripisano izkustvu iz otroštva. Oporekajo mišljenju, da je 

posameznik ujetnik svoje zgodnje izkušnje in ki kasneje v življenju preprosto izbruhne. Po 

mnenju sociologov se s tem pristopom zanemarjajo številni družbeni dejavniki, ki vplivajo na 

življenje vsakega posameznika (Haralambos,& Holborn,1999, str.396).  

                                                 
78 V naslednjem poglavju predstavljamo odmevnejše biološke raziskave o nastanku deviantnega vedenja. 

79 Med psihologi je namreč zelo majhno soglasje o tem, kaj konstituira duševno zdravje in kako meriti osebnostne značilnosti 

(Haralambos,& Holborn, 1999, str.396). 
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1.9 ODMEVNEJŠA BIOLOŠKA80 RAZMIŠLJANJA O NASTANKU 
DEVIANTNEGA VEDENJA 

Etiološke raziskave mladoletne delinkvence (skupaj s fenomenologijo) so prvenstveno 

namenjene strokovnjakom kot pomoč pri izbiri ustreznih metod, tehnik in intervencij z 

namenom vzgoje in prevzgoje mladoletnih delinkventov. Mnogi zagovorniki fizioloških ali 

bioloških razlag deviantnosti sklepajo, da so nekateri posamezniki zaradi svojega genskega 

zapisa mnogo bolj nagnjeni k deviantnosti kot drugi. Gensko podedovane značilnosti 

neposredno povzročajo ali vnaprej povzročajo deviantnost (Povalej, 2008, str.19). Povalejeva 

meni, da so takšne teorije podobne »zdravorazumskemu« mišljenju, da ljudem, ki imajo 

skupaj oči ali imajo skupaj zraščene obrvi, ne moremo zaupati (prav tam). 

Novejše, sodobne raziskave so že davno presegle Lombrosove »velike čeljusti, visoke ličnice, 

velika ušesa..«, s čimer je po njegovem mnenju identificiral številne gensko določene 

značilnosti, ki jih pogosto najdemo pri kriminalcih.
81

 

V novejšem času so aktualne raziskave, ki poudarjajo vlogo genov pri razvoju antisocialnega 

vedenja, sploh sodobne molekularne genske študije, ki so začele identificirati gene v povezavi 

z agresijo in antisocialnim vedenjem (Jokela, 2006), kar predstavlja močno orodje za 

nadaljnje raziskovanje interakcije med geni in faktorji okolja. 

Vloga genov pri razvoju antisocialnega vedenja je bila raziskovana v številnih različnih 

državah. Upoštevajoč meta analizo, ki vključuje 51 študij, obstaja približno 41-odstotna 

verjetnost, da je antisocialno vedenje posledica genskih razlik med posamezniki (prav tam). 

Agresivno in brezčutno, neusmiljeno antisocialno vedenje (nasilje) povezujejo z dednimi 

zasnovami, neagresivno antisocialno vedenje (npr. kraje v trgovini) je manj dedno pogojeno 

in bolj podvrženo vplivom okolja. 

Obstajajo tudi pokazatelji, da se vloga dednih faktorjev za razvoj antisocialnega vedenja 

spreminja z določeno starostjo. Antisocialno vedenje, ki se demonstrira zgodaj v otroštvu in 

se nadaljuje v odraslost, kaže visoko dedno zasnovo, medtem ko delinkvenco pri mladostnikih 

bolj povezujejo s faktorji okolja. Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da so genski in 

nevrobiološki faktorji bolj pomembni v zgodnjem obdobju, kasneje so pri adolescentih 

povezani z vrstniškimi odnosi in mladostnikovim socialno-psihološkim dojemanjem okolja. 

Genski vplivi pridejo do izraza v interakciji z vplivi okolja. Gensko-okoljska povezava 

oziroma interakcija usmerja proces, kjer geni določajo, na kakšen način se individuum 

izpostavlja različnim okoljskim vplivom – dedne tendence lahko na primer vplivajo, kako bo 

otrok odreagiral na strogo disciplino ali kako posameznik izbira prijatelje in partnerje.  

Deviantnost, kriminogenost so skušali nekateri avtorji razložiti celo s tipologijo teles. Ena 

najbolj vplivnih kriminoloških raziskav v zgodovini je raziskava zakoncev Glueck, Physique 

and Delinquency iz leta 1950 (Laub,& Sampson, 2006). Proučevala sta 500 mladoletnih 

prestopnikov in 500 neprestopnikov in na podlagi proučevanja odkrila, da v prestopniški 

populaciji prevladujejo mezomorfni (atletski) tipi, za katere so značilne naslednje lastnosti – 

                                                 
80 Biološka interpretacija deviantne osebnosti je poleg psihološke, ena glavnih interpretacij deviantne osebnosti v zgodovini 

(Haralambos,& Heald, 1994, str.392). 

81 Cesare Lombroso je bil eden prvih avtorjev, ki je povezal kriminaliteto s človekovo biologijo. Leta 1876 je izdal knjigo 

Delinkventen človek, s katero je dokazoval, da so kriminalci ostanek neke zgodnejše in primitivnejše oblike človeka (Povalej, 

2006, str.19). 
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telesna moč, precejšnja energija, neobčutljivost, težnja po izražanju napetosti ter frustracij 

skozi dejanja, agresivnost itd. Vseeno je seveda prevladalo mnenje, da ima človeško vedenje 

poleg bioloških tudi družbene vzroke.  

V strokovni literaturi je precejšen razkol med avtorji, kar se tiče vzrokov za prestopništvo – 

od popolnoma bioloških, sprememb v družini, izobraževanju, šolskem življenju, socializaciji 

sami ali pa vrednotah
82

 (Bertok, 2008).  

Nič novega ni, da so dedni dejavniki vzročno zelo povezani pri nastanku kaznivih dejanj, trdi 

Appelbaum (2005), in v podkrepitev svoje teze najprej navaja določene izsledke, pridobljene 

konec 19. in v začetku 20. stoletja. Takratne biološke teorije so kriminalno vedenje 

povezovale z dedno degeneracijo, določeno fizionomijo in verjele v moč dodatnega 

kromosoma Y (poimenovanega XYY-sindrom), ki da vpliva na povečanje nasilnega vedenja 

(prav tam), kar pa je bilo kasneje ovrženo. Najnovejše ugotovitve o povezavi med genetsko 

dispozicijo in povzročitvijo kaznivih dejanja pa so veliko bolj dodelane in porajajo velik 

interes v doktrinarni literaturi. Na tem mestu Appelbaum navaja nizozemsko raziskavo 

sorodstvenih vezi iz leta 1993, kjer so obravnavali več moških s sindromom mejne duševne 

zaostalosti in »nenormalno vedenje, vključno z moteno regulacijo impulzivne agresije. Bilo je 

ugotovljeno, da imajo popolno odsotnost aktivnosti encima monoaminooksidaze, MAO A« 

(prav tam, str. 25), kar povzroča razgrajevanje mnogih ključnih možganskih 

nevrotransmiterjev. Preko genetskih analiz so prišli do ugotovitev, da so prizadeti moški 

nosilci mutiranega X-kromosoma v genu, ki kodira MAO A.  

O močni povezavi med geni in mladoletnim prestopništvom govori tudi ameriška študija, ki je 

proučevala 1100 ameriških mladostnikov leta 2008 (Canvest News Service, 14. 7. 2008). 

Raziskovalci menijo, da so nekateri ljudje gensko določeni, da zaidejo v težave, saj so opazili 

tri genetične variacije, ki vplivajo na nevrotransmiterje, ki v možganih regulirajo agresivnost 

in motivacijo. 

Nekatere genetske študije kažejo, da bi lahko 56 % variance za antisocialno vedenje in 

osebnostne motnje prispevali genetski vplivi, 11 % dejavniki, povezani z genetskim vplivom, 

in le 31 % negenetski vplivi (Ferguson, 2010). Druge ugotavljajo, da je negenetskih vplivov 

nekoliko več, in sicer več kot tretjina (Rhee,& Waldman, 2002).  

Leta 2003 so na Novi Zelandiji objavili rezultate raziskave, ki je razširila obseg ugotovitev 

glede MAO A (Appelbaum, 2005). Tokrat so podatke pridobili preko longitudinalne 

opazovalne prospektivne študije rojstne kohorte 1037 otrok iz mesta Dunedin na Novi 

Zelandiji. Udeleženci so bili prvič ocenjeni v starosti treh let in v zadnji, deveti študiji folow-

up v starosti 26 let. Proučevali so interakcije med genetsko danostjo in okoljem. Najbolj jih je 

zanimalo, kako izkušnje slabega ravnanja med tretjim in enajstim letom starosti učinkujejo na 

kasnejše antisocialne lastnosti bodisi z visoko ali nizko aktivnostjo MAO A. Študija je torej 

proučevala vpliv aktivnosti encima monoaminske oksidaze A (MAO A), ki je zaradi genetske 

slabše ekspresije gena v telesu v nižji koncentraciji. MAO A je pomemben za razgrajevanje 

številnih kemičnih živčnih prenašalcev v možganih. S štirimi različnimi merskimi instrumenti 

so ocenili antisocialno vedenje glede na raven MAO A in ugotovili, da je nagnjenost k bolj 

antisocialnemu vedenju povezana z nizkim MAO A in zlorabami. Če sta prisotna oba tvegana 

dejavnika, torej nizek MAO A in zlorabe, je verjetnost za nastanek antisocialnega vedenja pri 

moških 85-odstotna. Ker odnos med zlorabami ali zanemarjanjem v otroštvu in genom MAO 

                                                 
82 Na kar smo opozorili že v predhodnem poglavju. 



56 

A ni bil jasen, so v veliki longitudinalni študiji zdravja adolescentov z 1650 dvojčki ali 

sorojenskimi pari ugotovili, da je korelacija med slabim ravnanjem staršev in vedenjskimi 

motnjami (conduct disorder) šibka. Kazalo naj bi torej, da gre pri teh motnjah za sodelovanje 

genetskega vpliva in nasilja v družini (maltreatment), kar naj bi bolj potrjevalo tezo, da se 

starši s svojim nasilnim vedenjem do otroka odzivajo na otrokove genetsko determinirane 

vedenjske težave z nasilnim vedenjem, kot pa na tezo, da naj bi bilo nasilje v družini vzrok za 

vedenjske motnje (Schulz-Heik, Rhee, Silvern, Haberstick, Hopfer, Lessem,& Hewitt, 2010). 

Ob sprejetju te teze se zavemo, kako pomembno je delo s starši že v otrokovem zgodnjem 

obdobju, torej zgodnja preventiva, o kateri zelo veliko slišimo.  

Lipton (2005) s svojim delom (ki ga stroka ocenjuje za revolucionarnega) nadalje ugotavlja, 

da nas bolj kot geni in DNK nadzorujejo in usmerjajo zunanji signali. Naš DNK naj bi se torej 

prilagajal okolju preko ekspresije genov. Lipton je prepričan, da s spremembo našega 

razmišljanja spreminjamo tudi svoje telo. S tem področjem se ukvarja epigenetika. 

Še več avtorjev trdi, da so vzroki za nastanek kriminalnega vedenja zapisani v genih (npr. 

Wasserman,& Wachbroit, 2001; Bullock, Deater-Deckard,& Leve, 2006).  

Študije genetskega vpliva na agresivno in neprilagojeno vedenje še vedno niso enoznačne, kar 

pomeni, da na njihovi podlagi ni mogoče delati dokončnih zaključkov glede oblikovanja 

preventivnih programov in zdravljenja. Zaključimo lahko le, da gre za interakcijo med 

genetskimi vplivi in dejavniki okolja. Genetski dejavniki najbrž vplivajo na biološke znake 

agresivnosti. To je vzburjenje, nivoji hormonov in nevrotransmiterjev, ki vplivajo na vedenje. 

Okoljski dejavniki, kot so zlorabe in stresne okoliščine, pa vplivajo na izražanje genov in tako 

na človeško agresivno vedenje (Rebollo-Mesa, Polderman,& Moya-Albiol, 2010).  

Zanimivo je, da skušajo avtorji genetskih raziskav s svojimi spoznanji prodreti tudi na 

področje kaznovanja kriminalnih dejanj. Po njihovem mnenju bi moralo sodišče upoštevati 

tudi genetske dejavnike (npr. nizko aktivnost MAO A), tako kot upošteva duševne bolezni in 

druge znake neprištevnosti. Prvi poskusi, sicer neuspešni, segajo že v leto 1970 (Appelbaum, 

2005), trend razmišljanja v tej smeri potrjuje tudi raziskava, ki MAO, mitohondrijskemu 

encimu kot povzročitelju razgradnje aminov nekaterih nevrotransmiterjev (serotonina in 

noradrelina) pripisuje ključno vlogo za nastanek agresivnega, impulzivnega in samomorilnega 

vedenja (Ni, Sicard, Bulgin, Bismil, Chan, McMain,& Kennedy, 2007) ter igra pomembno 

etiološko vlogo pri razvoju mejne osebnostne motnje
83

 (prav tam).  

                                                 
83 Biološkim teorijam so do neke mere podobne psihološke teorije – deviantno osebo pojmujejo kot različno od prebivalstva 

kot celote, oseba je nenormalna v normalnem prebivalstvu in njena nenormalnost jo vnaprej usmerja v deviantnost (Povalej, 

2006, str.22). Psihološke teorije se razlikujejo od bioloških v tem, da pojmujejo bolezen deviantne osebe in nenormalnost 

duhovno in ne telesno. Tako npr. Hans Eysenck, britanski psiholog, v svojo teorijo vključuje fiziološke elemente, 

prvenstveno pa poudarja duševnost in sklepa, da obstaja povezava med gensko pogojenimi osebnostnimi značilnostmi in 

deviantnim vedenjem. Prav tako zatrjuje, da posamezniki podedujejo določene osebnostne poteze, ki jih predisponirajo v 

kriminalno vedenje (Haralambos, Holborn, 1999), posebej pa pojasnjuje zvezo med inteligentnostjo in kriminalnim vedenjem 

ter razmerje med temperamentom in kriminaliteto. Ugotavlja, da vlada med inteligentnostjo, antisocialnim in kriminalnim 

vedenjem negativna korelacija (Oven, 1995, str.44). O najpomembnejših osebnostnih teorijah in njihovem kriminološkem 

pomenu podrobneje piše Ratkovićeva (2009). 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schulz-Heik%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Silvern%20LE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Silvern%20LE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hopfer%20C%22%5BAuthor%5D
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1.10 EVALVACIJSKE ŠTUDIJE USPEŠNOSTI OBRAVNAVANJA 
MLADOLETNIH DELINKVENTOV 

1.10.1 Uvodna misel 

Začetke sistematične evalvacije v izobraževanju sicer zasledimo v ZDA v zgodnjih 60-ih 

letih, zlasti po t.i. Sputnikovem šoku, ko so začeli iskati pomanjkljivosti za zaostajanje 

ameriških učencev v znanju za sovjetskimi. Pomanjkljivosti so iskali v učnih načrtih, 

evalvacija pa naj bi pokazala, kako pomanjkljivosti odpraviti (Marentič Požarnik, 1999, v 

Cencič, 2011). Evalvacije so se sicer najprej pojavile na področju zdravstva in izobraževanja 

– Madaus, Scriven in Stufflebeam obravnavajo pregled evalvacij že z letom 1800 (v Macur, 

2000). 

Pedagogika in z njo povezane vede (socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska 

pedagogika itn.) spadajo na področje t.i. uporabnih znanosti (»applied sciences«). To pomeni, 

da je raziskovanje posvečeno cilju oziroma izboljševanju stanja, ne pa ugotavljanju  splošnih 

in neminljivih zakonitosti (Kordeš, 2006, str.339). V nadaljevanju navaja, da raziskovalci na 

pedagoškem področju raziskujejo z (do neke mere) vnaprej izoblikovanimi kriteriji o tem, kaj 

je »dobro«, »zaželeno« in kakšne uporabne rezultate pričakujejo – za razliko od temeljnih 

znanstvenih disciplin, kjer naj bi raziskovalca vodilo zanimanje za raziskovani pojav brez 

vnaprejšnjih okvirov in brez pričakovanja konkretnih rezultatov. Pedagoško raziskovanje se 

mnogokrat omeji na preprosto opisovanje  stanja ali spremljanje trendov, ker je opazovani 

sistem preveč kompleksen, da bi lahko prišli do splošnega teoretskega modela – delo, ki je v 

temeljnih znanostih lahko zgolj priprava za raziskovanje, je v tem primeru skrajni doseg 

raziskovalnega dela. Bistveno poslanstvo pedagoškega raziskovanja torej ni kopičenje 

teoretskega znanja, ampak usmerjenost v prakso, raziskovanje konkretnih primerov, iskanje 

novih in izboljševanje starih strategij. Kvaliteta raziskovanja se meri predvsem v uporabnosti 

in informativnosti rezultatov, združevanje teorije in prakse je tudi smer razvoja metodološke 

paradigme (prav tam, str. 345).  

V skladu s širino problema kurikularne evalvacije in temeljnimi razlogi zanjo so danes 

različne vrste evalvacij namenjene različnim temeljnim ciljem, ki jih lahko razvrstimo takole 

(Kroflič, 2007, str.4): 

 nadzor; 

 selekcijski mehanizem; 

 povratna informacija uporabnikom; 

 skrb za razvoj in kakovost. 

Osnovno napetost med cilji evalvacije lahko povežemo z dvema temeljnima vidikoma 

kakovosti: 

 vidik izkazovanja kakovosti, ki predpostavlja, da izobraževalna organizacija, ki 

izpeljuje javnoveljavni program, seznanja financerje in širšo javnost s kakovostjo 

preteklih odločitev; 

 razvojni vidik, ki predpostavlja, da ima izobraževalna organizacija izdelan razvojni in 

akcijski načrt spremljanja kakovosti in inoviranja lastne prakse (prav tam, str.5). 

Evalvacija se sicer pogosto enači s pregledom stanja, ki pa ni zgolj ugotavljanje stanja ali 

kakovosti, mora biti uprta v prihodnost, v načrtovanje in razvijanje novih dosežkov ali na 

izboljševanju kakovosti. O evalvaciji lahko govorimo tudi kot o posebni vrsti raziskovalnega 

dela, saj vsebuje vse bistvene sestavine raziskav (Cencič, 2011). Pomeni tudi preverjanje 

splošne vrednosti in učinkov intervencij. 
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Prav zaradi pomembnosti evalvacije za razvoj kakovosti projektov je npr. Urad za 

preprečevanje zasvojenosti Mestne občine Ljubljana leta 2002 sklenil razširiti evalvacijski 

pristop z zunanjimi evalvatorji. Na uradu so izbrali 11 projektov nevladnih organizacij in en 

projekt javnega zavoda, ki sta jih zunanji evalvatorici evalvirali po lastni metodi (Glušič, v 

Rožman in Šprah, 2007, str. 7). Tudi lokalne akcijske skupine v drugih slovenskih mestih so 

izkazale potrebo po poenotenem pristopu za evalviranje projektov, zato je bila zadana naloga 

dokaj ambiciozna z namenom izdelave priročnika. 

Rožmanova in Šprahova sta s »procesno evalvacijo« ocenili predvsem »kakovost izvajanja 

programa, rezultate glede na zastavljene cilje in izbrano ciljno populacijo; kaj se je v času 

izvajanja dogajalo; zakaj so se stvari odvijale, kot so se; ali so bile izbrane primerne aktivnosti 

glede na zastavljene cilje in ciljno skupino; kadrovska ustreznost izvajalcev; ali so bile 

preventivne vsebine posredovane s primernimi pedagoškimi pristopi in aktivnostmi glede na 

značilnost ciljne skupine in predvidene cilje« (prav tam, str. 8). Njuni sklepi in ugotovitve s 

konkretnimi predlogi tako za naročnike kot za izvajalce programov so zelo pomembni. Tako 

so se evalvacijski postopki izkazali za najbolj pomanjkljiv segment preventivnih programov .  

Nosilci programov so v razgovorih razkrili, da za izvedbo evalvacije nimajo primernega 

metodološkega znanja, niso seznanjeni s tem, kakšni podatki sodijo v evalvacijsko poročilo, 

in da za evalvacijo nimajo zadostnih denarnih sredstev in časa (Rožman in Šprah, 2007, str. 

153). Avtorici menita, da navedeni razlogi niso opravičilo za skopa evalvacijska poročila. 

Preventivni programi so seveda povezani s finančnimi sredstvi , najpogosteje gre za 

sofinanciranje s strani naročnikov, ki na podlagi Pravilnika za vrednotenje in financiranje 

preventivnih projektov in programov določajo pogoje, merila in postopke za vrednotenje in 

razdelitev sredstev, namenjenih za preventivne projekte. Redko pa zasledimo določbo o 

evalvaciji programa. Izvajalci programa morajo poleg splošnih karakteristik programa, kot so 

cilj in namen programa, ciljne skupine, aktivnosti, metode in načini dela namreč navesti, na 

kakšen način so ugotavljali učinke programa na ciljno skupino; kako so program ocenili 

udeleženci in kako izvajalci, ter ugotoviti, ali je program smiselno nadaljevati v prihodnje 

(implementacija).  

Vse navedene vsebine je moč aplicirati na področje vzgojno izobraževalnega dela v vzgojnih 

zavodih. Navedeni sklepi  in ugotovitve Rožmanove in Šprahove s konkretnimi predlogi tako 

za naročnike kot za izvajalce programov so tudi za nas zelo pomembni, ker se prav 

pomanjkanje evalvacijskih postopkov izkazuje za najbolj pomanjkljiv segment vzgojno 

izobraževalnih programov v vzgojnih zavodih. 

1.10.2 Pregled starejših študij 

Čeprav Kanduč (1990) navaja, da se rehabilitacija oziroma tretmanski postopki ne morejo 

ocenjevati zgolj z aspekta kriminalno-političnih ciljev in še posebno ne s stopnjo povratništva, 

pa so tako aktualne raziskave kot raziskave, izvedene v preteklosti, uspešnost oziroma 

neuspešnost izvajanja institucionalnega tretmana povezovale s stopnjo povratništva. Ob tem 

se povsem zanemarja možnost, da imajo lahko tretmanski postopki pozitivne učinke na druge 

variable, kot so zmanjševanje neprilagojenosti, višanje stopnje zrelosti in samospoštovanja, 

večanje izobrazbene stopnje, lajšanje duševnih motenj in bolezni itd. (prav tam). 

Bakić (2001, str. 70–80) v svoji doktorski disertaciji v strnjeni obliki predstavi številne 

starejše evalvacijske študije tretmanske usmeritve, ki so zaradi visoke stopnje recidivizma, s 

čimer se najpogosteje poudarja neučinkovitost tretmana, podvrgle tretmansko ideologijo 

številnim kritikam in nagibanjem k bolj represivnim metodam, poznanim iz preteklosti.  
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Za določitev učinkovitosti tretmanskega modela z aspekta recidivizma je najenostavneje 

raziskati populacijo in ugotoviti stopnjo kriminalnih dejanj po določenem obdobju, ki ga je 

mladostnik preživel po odpustu iz institucije. Prav omenjene, t. i. katamnestične študije so 

med raziskavami s področja mladoletne delinkvence najštevilčnejše. 

 Glaser (1964) 5 let po odpustu iz institucije »Englewood, ustanova za mlade« 

ugotovi 41 % povratništva in za »National Training School for Boys« 44 %; 

 Golob (po: Skaberne, 1967) za populacijo v Prevzgojnem domu Radeče v 

obdobju petih let ugotovi 48 % povratništva; 

 Miller in Dinitz (1973) na vzorcu 426 mladoletnikov, odpuščenih iz ustanov z 

maksimalnim varovanjem v Ohiu, ZDA, ugotovita, da je 2 leti po odpustu 39 

% mladostnikov ponovno vrnjenih v penalne institucije, 2 % pa v psihiatrične 

bolnišnice; 

 Tollet (1987) je na vzorcu 1664 mladoletnikov, odpuščenih iz raznih ustanov 

na Floridi, ugotovil povprečno 44 % povratništva – s tem da so najslabše 

rezultate izkazovale institucije z maksimalnim varovanjem; 

 Goodstein in Southeimer (1987) sta analizirala 10 institucionalnih programov, 

pod pojem povratništva so zajeli prijetje ali sojenje v obdobju 12–18 mesecev 

po odpustu iz ustanove; stopnja povratništva je znašala 55 %; 

 Baird (1987) na vzorcu 2200 mladostnikov, odpuščenih iz ustanov v 

Kaliforniji, v prvem letu po odpustu ugotavlja 70 % povratništva; 

 Gašljević in Martinušić (1989) ugotovita 45 % povratništva pri odpuščenih iz 

Doma za prevzgojo mladoletnikov v Glini; Tatrević (1982) za isto populacijo 

čez nekaj let ugotovi znatno višjo stopnjo povratništva, in sicer 59,5 %; 

 Austin in dr. (1990) v državi Utah, ZDA, pri odpuščenih mladostnikih iz 

ustanov z maksimalnim varovanjem v prvem letu beleži 79 % povratništva; 

 Haapanen (1990) je izvedel zelo zanimivo katamnestično raziskovanje na 

vzorcu odpuščenih iz ustanov v Kaliforniji leta 1960. Proučil je kriminalne 

dosjeje odpuščenih mladostnikov 15 let po njihovem odpustu in odkril, da jih 

je bilo kar 96 % ponovno prijetih; 

 Hagan in dr. (1994) na vzorcu institucionaliziranih seksualnih delinkventov 

ugotovijo 46 % povratništva, 8 % jih je že zavedenih kot specialnih 

povratnikov;  

 Wierson in Forehand (1995) ugotovita, da je običajna stopnja recidivizma za 

mladoletne prestopnike okoli 30 %. 

Bakić (prav tam) navede še številne druge avtorje, ki so analizirali veliko število programov 

tretmana (Roming npr. analizira 170 tretmanskih programov; Bailey npr. 100 itd.), katerih 

izsledki vsi po vrsti poudarjajo neučinkovitost tretmana in institucionalne vzgoje nasploh. 

Navedeni, za kritike tretmanske usmerjenosti porazni rezultati, so naleteli na številne različne 

odzive v znanstvenih krogih. Privrženci tretmanske usmerjenosti, ki so odločno nasprotovali 

koraku nazaj v zgolj kaznovalno usmerjenost, so s številnimi argumenti in pojasnili skušali 

upravičiti nadaljnji obstoj tretmanske usmeritve. 

Izvedene pa so bile tudi številne raziskave, ki so dokazovale pozitivne učinke tretmanske 

usmeritve. Ena od prvih raziskav, ki je pokazala na pozitivne učinke tretmana, je bila 

raziskava Garretove (Garret, 1985), ki je z metodo meta analize proučila 111 prispevkov, ki 
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so se ukvarjali z evalvacijo tretmana, in našla pozitivne učinke tretmana; med drugimi tudi na 

postinstitucionalno povratništvo. Podobno ugotovijo tudi Andrews, Bonta in Hoge (1990). 

Flores, Travis, Latessa (2003)
84

, Gossner (2009) gredo korak dlje in evalvirajo tretmanske 

učinke glede na izmerjeno stopnjo rizičnega vedenja (ocena tveganja) in potreb (ocena 

potreb), kar pomeni, da populacijo predhodno klasificirajo.  

Lipsey (1992 in 1995) je izvedel meta analizo 443 študij učinkovitosti tretmana in ugotovil, 

da je okoli 64 % študij favoriziralo tretman glede na druge alternativne pristope. 

Eksperimentalne (tretmanske) skupine so izkazovale 45 % povratništva, kontrolne pa 50 %. 

Prav tako so skupine, ki so bile podvržene tretmanu, imele ugodnejše rezultate pri 

ocenjevanju nekaterih psiholoških karakteristik (stališča, vrednote, samovrednotenje), 

interpersonalnega prilagajanja, šolanja in šolskega uspeha.  

Na podlagi dobljenih rezultatov je razvidno, da je učinkovitost tretmana odvisna od dveh 

sklopov faktorjev: prvi sklop so karakteristike
85

 obravnavanega mladostnika in so po Lipseyju 

v rahli povezavi z učinki tretmana; drugi faktor pa so karakteristike tretmana in okoliščine, v 

katerih se tretman izvaja. 

1.10.3 Novejši odzivi na odklonsko in prestopniško vedenje 

Današnje študije se, prav tako kot davno v preteklosti, še vedno ubadajo z vprašanjem »kaj 

deluje«. Besedno zvezo »what works« lahko najdemo v študijah različnih evropskih držav in 

zunaj njih. Splošna ugotovitev je, da se države s svojimi različnimi politikami tudi različno 

lotevajo obravnavanja mladoletne delinkvence, vse po vrsti pa priznavajo svojo neuspešnost. 

Številčnejše so raziskave, ki raziskujejo naravo, vrsto in stopnjo posameznih delinkventnih 

vedenj in podajanje ocen o obsegu mladoletne delinkvence. Za merjenje učinkovitosti 

tretmana poznamo t. i. »outcome« študije – uspešnost institucionalnega tretmana se meri z 

uspešnostjo odpustnikov v določenem obdobju po odpustu, kot variable učinkovitega 

tretmana se štejejo npr. nadaljnje šolanje, nepovratništvo, zaposlenost itd. »Folow up« študije 

se prav tako nanašajo na postinstitucionalno obdobje, vendar te zajemajo kontinuirano 

spremljanje odpustnikov v daljšem časovnem obdobju po odpustu, ocenjujejo pa se lahko iste 

oblike obnašanja kot v »out come« študijah. Določene študije evalvirajo sam proces izvajanja 

tretmana – v okviru tega se učinkovitost tretmana meri z obnašanjem delinkventov znotraj 

ustanove.  

Evalvira se lahko tudi celoten sistem – te študije raziskujejo položaj mladoletnih delinkventov 

in postopanje do njih znotraj celotnega sistema, v katerem so, in ne zgolj specifičnost 

tretmana. Raziskave so lahko usmerjene na spremljanje in ocenjevanje zgolj enega segmenta 

pri obravnavanju mladoletne delinkvence, npr. uživanje alkohola in drugih opojnih substanc, 

duševno zdravje, nasilniško obnašanje, potek šolanja, vpliv vrstnikov itd.  

Več vidikov raziskovanja mladoletniškega prestopništva navaja Dekleva (2010), ki ugotavlja, 

da postaja v Sloveniji v zadnjih desetletjih mladoletno prestopništvo kot osrednja tema 

                                                 
84 Flores, Travis in Latessa (2003), tako kot kasneje Gossnerjeva (2009) uporabljajo diagnostični instrumentarij, avtorjev 

Hoge in Andrews (1996, v Flores, idr. 2003, str.2), poimenovan YLS/CMI. 

85 Prav slednje je raziskovala Žižakova (1992) – definiranje mladoletniških skupin, ki so bile dobljene s taksonomizacijo 

njihovega vedenja v posttretmanskem obdobju; ugotavljanje latentne strukture psihološkega, sociološkega in tretmanskega 

prostora; ugotavljanje pomembnosti in strukture razlik med posameznimi homogeniziranimi skupinami v latentnem 

psihološkem, sociološkem in tretmanskem prostoru. 
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raziskovanja manj popularno oziroma pogosto, kar potrjuje očiten upad števila raziskovalnih 

nalog in kakovostnih raziskovanj ter majhno število člankov ali knjig. Ugotavlja, da 

mladoletno prestopništvo kot osrednji koncept nekako ni več dovolj produktiven oziroma 

značilen za opis sodobnega ukvarjanja s tematikami, ki so s prestopništvom in odklonskostjo 

povezane (prav tam). Ocenjujemo, da eventualnim raziskovalcem jemlje voljo in zagon do 

raziskovanja problematiziranega področja dejstvo, da so bile v mnogih letih izvedene številne 

raziskave in projekti, ki želenih rezultatov niso ponudile. Prav tako je nehvaležno brez 

izdelane metodologije in merodajnega instrumentarija raziskovati pojem mladoletne 

delinkvence in vpliv različnih pristopov nanjo, ker je zaradi številnih dejavnikov (nekateri so 

nam tudi nepoznani) natančna interpretacija izsledkov najmanj, kar je, vprašljiva. Bolj 

produktivno se je, kot se sedaj dozdeva, usmerjati v učinkovito zgodnjo obravnavo in 

preventivne ukrepe z namenom zmanjševanja pojava mladoletne odklonskosti in delinkvence. 

Vendar ne glede na t. i. neproduktivnost ali celo nesodobnost, ki ni v skladu z opisom 

sodobnega ukvarjanja s tematikami s področja mladoletne odklonskosti in delinkvence, 

institucionalna obravnava mladoletne odklonskosti in delinkvence ter pojava navkljub vsem 

sodobnim prizadevanjem obstajata in se vzdržujeta na določeni stopnji
86

, zatorej so nadaljnje 

raziskave in uvajanje novih konceptov dela v prihodnosti neizbežni. 

1.10.4 Primer Anglije 

Kot smo že navedli, je institucionalna vzgoja mladoletnih delinkventov bila in je deležna 

ostrih kritik, prav tako pa se v aktualnem obdobju pod drobnogled postavljajo pravosodni 

sistemi za mladostnike v številnih državah – paradoksalno pa se v nekaterih evropskih 

državah delež zaprtih otrok/mladostnikov povečuje (primer Anglija in Wales). Na področju 

Anglije profesor kriminologije John Muncie javno problematizira vprašanje angleškega 

pravosodnega sistema, ko ugotavlja, da je v njihovi državi za rešetkami čez 3000 otrok, v 

Franciji 530, v Italiji 450 in na Švedskem le 6 (Muncie, b. d.). Hkrati ugotavlja, da ni 

korelacije med stopnjo kriminala in številkami zaprtih, pridržanih otrok, saj se je stopnja 

kriminala dramatično zmanjšala, kar pritrjujejo aktualni podatki najnovejšega akcijskega 

načrtovanja strategij za obvladovanje mladoletne delinkvence v Angliji (Youth Crime Action 

Plan: Update, 2010; Youth Crime Action Plan, 2008), kjer ugotavljajo, da se je obseg 

celotnega kriminala v Angliji zmanjšal za tretjino v primerjavi z letom 1997. Ne glede na 

navedene izsledke pa število otrok, obravnavanih v pravosodnem sistemu Anglije in Walesa, 

strmo narašča in se jih zapira v različne popravne ustanove. V obdobju dveh let po odpustu iz 

institucije beležijo tudi do 80 % povratništva. Vprašanje, zakaj je v Angliji in Walesu tako 

visoka stopnja kriminalizacije in zaprtja tako veliko mladih ljudi, je zadnje v nizu 

raziskovalnih projektov v zvezi z mladoletnim kriminalom in mladoletnim pravosodjem, ki si 

ga je zadal Munchie. Je sodirektor internacionalnega centra za primerjalne kriminološke 

raziskave, njegovo delo temelji na kulturnih in medijskih študijah, zgodovinski primerjavi 

izgradnje socialnih sistemov, študiji trgov dela, sociologiji mladih, socialni politiki in 

kriminologiji. Opozori na dejstvo, da ima sodstvo, konkretneje sodnik, diskrecijsko pravico, 

ko gre za izrekanje kazni – na jugozahodu Anglije so npr. zaporne kazni za mladoletnike 

mnogo manj verjetne kot na severozahodu za podobna kazniva dejanja. Omenja tudi javni in 

politični pritisk, ki lahko vpliva na bolj represivno izrečene sodbe, kot je bilo v Angliji npr. 

                                                 
86Horvatova (2009) celo navaja, da je prestopništvo mladih v porastu, da je vse več hudih deliktov in celo ubojev, ki jih 

storijo vse mlajši in meni, da  so kazni, ki jih izrekajo organi, ki izrekajo kazenske sankcije (sodišča), v primeru 

mladoletnikov občutno prenizke za dejanja, ki jih store (prav tam, str.1).   
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zaznati po letu 1993, ko se je po tragičnem umoru dveletnega Jamesa Bulgerja (kruto sta ga 

umorila desetletna dečka, op. avt.) število zaprtih otrok/mladostnikov znatno povečevalo. 

Podobni tragični zgodbi sta se zgodili leta 1994 na Norveškem (dva šestletnika sta na krut 

način umorila petletno punčko) in leta 1998 na Švedskem, ko sta pet in sedemletnik ubila 

štiriletnega fanta (Filipčič, 2008). Na Norveškem se je izoblikovala skupina strokovnjakov, ki 

je sodelovala s šolskimi otroki v kraju, kjer se je zgodil zločin. Spodbujali so pogovore o 

dogodku in razmišljanje o vzrokih. Policija, lokalna skupnost in mama mrtve deklice so bili 

enotnega mnenja, da otroka ne smeta biti kaznovana, ampak jima mora biti nudena ustrezna 

strokovna pomoč. Na Švedskem je bil izid obravnavanja v skladu s švedsko zakonodajo, 

psihiatrična in socialnovarstvena skrb obema otrokoma in njuni družini (prav tam). V Angliji 

so pojav pojmovali in ga še pojmujejo kot pojav, ki ogroža družbo in zahteva strogo 

kaznovanje, ker so krivci zanj nevarni in zlobni otroci. Na Švedskem in Norveškem pa so 

pojmovali ravnanje storilcev kot simptom, da je njihovo okolje (družine) potrebno pomoči. 

Zanimalo jih je predvsem, zakaj je do dejanja prišlo, s storilci pa so ravnali kot z žrtvami – 

stopnja mladoletniške kriminalitete je bila v vseh navedenih državah primerljiva. In kam se v 

odnosu do pojmovanja opisanih dejanj otrok/mladoletnikov uvršča Slovenija? Na podlagi 

krvoželjnih izjav množice do četverice mladostnikov, ki so leta 2003 do smrti mučili klošarja, 

in vseh nadaljnjih odzivov širše javnosti do mladoletniških kaznivih dejanj, se javnost bolj 

nagiba v punitivno razmišljanje Anglije. 

Tudi najnovejši statistični podatki v Angliji kažejo na visoko stopnjo zaprtih in priprtih otrok, 

ki je leta 2010 narasla za 41 % od leta 2000/2001 in zajema vedno več obsojenih 10- in 11-

letnih otrok (Pemberton, 2010). Kako pritegniti otroke/mladostnike v prevzgojni proces v 

popravni instituciji, kako doseči njihovo polno, prostovoljno sodelovanje, kakšni morajo biti 

spretnosti in znanja strokovnega kadra v instituciji, da razvijejo ustrezne odnose z mladimi 

delinkventi, kaj pravzaprav sploh deluje, so osnovna vprašanja, ki sta si jih v obsežni 

raziskavi zadala Prior in Mason (2010). Leta 2002/2003 je namreč odbor za mladoletniško 

sodstvo (YJB) v Angliji in Walesu kot del svoje pristojnosti za razvoj in širjenje dobre prakse 

sojenja mladoletnim prestopnikom izdal zbirko izobraževalnih brošur z naslovom »Ključni 

elementi učinkovite prakse« (KEEP). Njihova ciljna publika so bili vsi delujoči v mladinskem 

sodstvu. Določili so osnovna načela in ukrepe, ki naj bi oblikovali učinkovito realizacijo 

prepoznavnih dejavnikov delovanja mladoletnega sodstva. Posamezne brošure so pokrivale 

različne teme, kot so: ocena stanja, zadnje opozorilo, restorativna kazen, odlog, mentorstvo in 

ostale. Pomembno je, da načela in ukrepi, ki so bili mišljeni kot vodič izvajalcem v raznih 

vidikih njihovega dela, izhajajo iz sistematičnih pregledov raziskav učinkovitosti različnih 

pristopov, ki so jih naročili neodvisni raziskovalci. Leta 2006 se je YJB odločil izdati novo 

zbirko priročnikov KEEP in naročil nov niz sistematičnih pregledov z namenom pridobitve 

dokaznega gradiva za izvajanje prakse. Predmet pregledov so bile naslednje ključne teme – 

presoja, metode vključevanja mladostnikov, nastanitev, izobrazba, zaposlitev, usposabljanje, 

mentalno zdravje, programi preprečevanja prestopniškega vedenja, podpora staršem, 

restorativna kazen, zloraba substanc in mladoletni spolni prestopniki. Osnovno naloga pa je 

bila poiskati študije, ki dokazujejo učinkovitost pristopov vključevanja mladoletnih 

prestopnikov (Campbell Collaboration, 2009, prav tam). Prior in Mason sta si postavila 

pomembno raziskovalno vprašanje na področju vključevanja mladoletnih prestopnikov, 

namreč kako pridobiti interes, motivacijo in željo mladoletnih prestopnikov po sodelovanju v 

intervencijah oziroma v programih intervencij, namenjenih preprečevanju prestopniškega 

vedenja. Pasivno vključevanje ni dovolj. Postavita definicijo, da se od izvajalcev poleg znanj 

in veščin za določen tip intervencij pričakujejo še specifična znanja, veščine in tehnike 

vključevanja. Definicija izpostavi ključno razlikovanje med tehnikami vključevanja in 

intervencijami oziroma programi. Iz tega sledi, da so veščine in tehnike vključevanja nujen 

dejavnik učinkovite prakse, ne glede na specifičen tip intervencij. Tudi če so programi in 
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intervencije dobro zastavljeni, brez uspešnega vključevanja in povezovanja z mladimi ne 

bodo dosegli pozitivnih izidov. Poglobljeno raziskovanje podatkovnih baz številnih raziskav 

je pokazalo, da se kljub velikemu številu opravljenih analiz in evalvacij tipov intervencij zelo 

malo teh dotakne specifičnega vprašanja tehnik oziroma faktorjev, zaradi katerih je bila 

intervencija uspešna, med njimi tudi vključevanje in povezovanje z mladimi. Najdena ni bila 

nobena študija, ki bi prvenstveno raziskovala področje vključevanja prestopnikov, in zelo 

malo študij si je prizadevalo ugotoviti, katere tehnike so učinkovite. Odsotnost tovrstnih 

raziskav je bila za izvajalce pregledov ovira pri izpolnjevanju zahtev naročnika. 

Avtorja nadalje ugotavljata, da je od leta 1990 opazen precejšen porast angleške raziskovalne 

literature, ki se ubada z vprašanjem »kaj deluje« pri obravnavi mladoletnih in odraslih 

prestopnikov v Angliji, ZDA, v manjšem merilu tudi v Avstralaziji. Za določitev, kateri tipi 

intervencij so na podlagi strogih evalvacijskih kriterijih najbolj učinkoviti pri preprečevanju 

prestopništva glede na posamezen tip prestopnika, so bile izvedene predvsem meta analize. 

Danes so zaključki, temelječi na številnih meta analizah in sistematičnih pregledih, znani. 

Ugotavlja se, da je uspešnost intervencij oziroma programa bolj verjetna ob prisotnosti 

določenih faktorjev: pozorna presoja, upoštevanje tveganih in varovalnih faktorjev, 

kognitivne veščine, koordinirano multimodalno načrtovanje, korekcijske vsebine, 

implementacija celostnega pristopa in dolgoročna vključenost in kontaktni čas, predvsem pri 

trdovratnih ter resnih prestopnikih. Mnogo avtorjev pa neprestano opozarja na odsotnost 

verodostojnih empiričnih dokazov, ki bi nam razjasnili, zakaj so nekatere intervence bolj 

uspešne kot ostale, kaj naredi intervenco uspešno. Poudariti pa je treba ugotovitev o izjemni 

pomembnosti izvajalčevih kapacitet za razumevanje in povezovanje s prestopniki in njihovimi 

izkušnjami, ki so bolj pomembne od formalnega ter tehničnega znanja. Ključni
87

 elementi 

izvajalčevih kapacitet za povezovanje z mladimi in njihovo vključevanje so sposobnost 

komunikacije in empatije, pristnost in toplina
88

.                                

Pri določenih otrocih/mladostnikih pa lahko zataji celoten sistem oziroma na razpolago ni 

nikakršnih orodij za uspešno ukrepanje, nič ne deluje. Več kot dve leti, vse do 5. aprila 2010, 

je bil celoten angleški sistem, ki obravnava mladoletno delinkvenco, povsem nemočen ob več 

kot šestdesetih aretacijah 11-letnega dečka (Levy,& Sears, 2010.) Ob poskusu dečkove 

namestitve v t. i. secure children home je napadel dve socialni delavki, ukradel avto in se 

odpeljal. Še pred desetim letom starosti je povzročil številna nasilna dejanja. Med drugim je z 

nožem napadel mamo in med eno od tatvin napadel tudi policista. Na dečkov dvanajsti rojstni 

dan mu je sodišče dosodilo desetmesečno bivanje v centru za pridržanje. Njegov odvetnik je 

izjavil, da je deček v preteklosti čutil nekakšno imuniteto zaradi nezmožnosti sodišča, da ga 

ustavi.   

Tudi Hammarberg (Hammarberg, 2009) izpostavlja skrb vzbujajoč trend zapiranja otrok na 

področju Evrope v primerjavi s preteklimi obdobji. Minimalna starostna meja kazenske 

odgovornosti je v nekaterih državah izjemno nizko postavljena (omenja Anglijo – 10 let) in 

aktualno nižanje meje kazenske odgovornosti v Franciji na 12 let. Meni, da prihaja čas, ko je 

treba najti ustreznejše, otroku bolj prijazne rešitve v mladoletniškem sodstvu. Pozorna in 

                                                 
87 Ne glede na navedena spoznanja, ki se kot ključna spoznavajo tudi v praksi, pri nas niso nikjer postavljena kot merilo 

oziroma nujne lastnosti kandidatov za vpis v študijske programe, namenjene za delo z mladimi. 

88 Podobno razmišlja Koboltova (1998, str.17), kot tudi mnogi drugi, ki kot pomemben element strokovnosti socialnega 

pedagoga, poleg teoretičnega znanja, umešča pomen spoznavanja mehanizmov lastnega delovanja, spoznavanja samega sebe, 

oziroma osebnih kompetenc nasploh: spoznavati lastna stališča, vrednote, predsodke, lastne čustvene odzive, pričakovanja, 

svoje moči in tudi šibkosti. 
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skrbna družba mora na kazniva dejanja mladoletnikov odreagirati nemudoma, odločno in 

pravično. Meni tudi, da mladostnikom zagotovo ni v pomoč odgovor »laissez-faire«, če kršijo 

zakon, in postavlja zahtevo, da morajo biti mlade osebe naučene prevzemanja odgovornosti za 

svoja dejanja. Na drugi strani pa praksa in izkušnje pokažeta, da kriminalizacija, zlasti pa 

zapiranje mladostnikov v popravne institucije, spodkopava napore pri pomoči mladim za 

uspešno reintegracijo v skupnost. Ocenjuje, da imata kriminalizacija in obdobje, preživeto v 

popravni instituciji, nasprotne učinke v smislu preusmerjanja mladoletnega delinkventa v 

odraslega kriminalca. Rezultati raziskav, ki proučujejo delovanje in vpliv prevzgojnih 

institucij na mladoletne delinkvente po vsej Evropi in zunaj nje, najpogosteje izkazujejo 

negativne rezultate, celo škodljive. Nekatere raziskave namreč dokazujejo določene stopnje 

nasilništva, slabega mentalnega zdravja, samomore in njihove poskuse ter celo umore (npr. 

Brunelle, Cousineau,& Brochu, 2005; Woodall, 2007; Kiriakidis, 2008; Sise, 2009; Mulder, 

2010; Dooren, Kinner,& Butler, 2010, ter številni prispevki s svetovnega spleta, npr. The 

Catholic Cover Up, 2. 4. 2010). 

V Angliji tudi vedno bolj poudarjajo nevarne učinke razpadov družin, zaradi česar veliko 

otrok ostaja brez nadzora in niso naučeni niti najosnovnejših elementov civiliziranega 

obnašanja (The Telegraph, 15. 10. 2009.). Širša javnost te otroke doživlja kot neznosne 

nadloge; predstavljajo jim resno nevarnost zoper javni red in tudi lastne varnosti (prav tam). 

Priznavajo, da sta policija in sodstvo edina preostala instituta, ki sta se še sposobna spoprijeti 

z njimi – ker ni nobenih drugih realnih alternativ (prav tam), čeprav številke ministrstva za 

pravosodje na osnovi prve longitudinalne študije te vrste kažejo, da 74 % povzročiteljev 

kriminalnih dejanj povzroči najmanj še eno kaznivo dejanje v obdobju devetih let po 

izpustitvi. Te številke predstavljajo pravi izziv državnemu sekretarju na MP, da izpolni svojo 

obljubo o »rehabilitacijski revoluciji« (Whitehead, 2010). 

1.10.5 Pogledi Švedske 

Angleško razmišljanje ni prisotno v vseh evropskih državah. Trendi na Švedskem in Finskem 

so kakovostno usmerjeni v povsem drugo smer. Švedska je poznana kot država pluralizma z 

dobro razvejanimi sistemi socialnega varstva in oskrbe z visoko razvitimi javnimi službami in 

družba, ki stremi k splošni dobrobiti (Sarnecki,& Estrada, 2004).  

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so na Švedskem beležili znaten porast kriminalitete 

med mladimi. Trend se je sčasoma stabiliziral in obstajajo pokazatelji, da se je stopnja 

mladoletniškega kriminala zmanjšala. Nagnjenje švedske družbe k pluralizmu in socialnosti 

prispeva k dokaj visoki meri tolerance in humanosti do deviantnih oseb, kar je pomembno pri 

oblikovanju ukrepov za obravnavanje mladoletnih delinkventov. Relativno precejšnja in dalj 

časa trajajoča kriminalna aktivnost mladostnika je pogoj, da lahko v dogajanje sploh posežejo 

sodne vladne službe z daljnosežnimi ukrepi. Na podlagi švedskega zakona ne sme biti 

mladostniku, mlajšemu od 15 let, naložena nobena pravna sankcija. Mladim delinkventom 

med 15. in 17. letom ne sme biti (razen v zelo izjemnih primerih) izrečena zaporna kazen, 

temveč so lahko napoteni v institucionalno varstvo, ki je v pristojnosti organov socialnega 

varstva (Ndichu, 2008). 

Švedski pristop do pridržane mladine nazorno prikaže O'Kane (2008), ko predstavi Hassela 

reform centre, kjer živi 60 mladostnikov s kazenskimi evidencami, težavami z drogami in 

zgodovino antisocialnega vedenja. V center so napoteni preko švedskih sodišč, sprejemajo pa 

tudi mladostnike iz Irske in Škotske, obstaja čakalna lista. Mladostnike imenujejo študenti, 

sam center pa za najbolj osupljiv in izstopajoč na celem svetu (the world's most striking young 

detention centre). Njihova filozofija sloni na ponovnem oblikovanju družinskega okolja, tako 

mladi živijo v mikro hišah, raztresenih v celi vasi Gotland. Študentje so poslani v center 



65 

Hassela za obdobje dveh let, mnogi njihovi hišni starši so nekdanji storilci kaznivih dejanj, ki 

so pripravljeni sprejeti izjemne zahteve življenja v centru – delajo nepretrgoma 6 tednov, 

zatem sledita dva tedna odmora. Hassela je zanje način življenja, in ne delo, zaposlitev. 

Predvsem poudarjajo pomen občutka pripadnosti, zavedajo se tudi pomena poklicnega 

usposabljanja, vendar vse bazira prvenstveno na odnosih. Izvajalci povedo, da obstaja malo 

trdnih dokazov o rezultatih programa, so pa sami opravili študijo odpuščenih študentov, ki so 

zaključili program v letih 2003–2004. Tako je bilo 90 % deklet in 53 % fantov uspešno 

integriranih v zunanje okolje, brez drog in vpletenosti v kriminal. Na podlagi navedenega 

lahko sklepamo, da so raziskovalci kot uspešnost tretmana šteli odsotnost drog in odsotnost 

kaznivih dejanj (povratništvo), kar predstavlja kazalce uspešnosti tretmana v večini študij.  

Poudarek na tretmanu in ne na kaznovanju se ocenjuje za daleč bolj humano, čeprav določeni 

strokovnjaki usmerjajo kritike zaradi močnega poudarjanja tretmana v švedskem 

pravosodnem sistemu, in to predvsem v delu, ki se tiče mladinskega sodstva (Lipsey, 1992 in 

1995; Loeber & Farrington, 1998; Brå, 2001; Brå et al. 2002; Andreasson, 2003, v Sarnecki,& 

Estrada, 2004). Kritiki zagovornikom tretmana očitajo pomanjkanje znanstvenih dokazov, ki 

bi dokazovali, da je tretman res učinkovita metoda, in da mu pripisujejo prevelik pomen. V 

osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je močno povečala družbena 

zaskrbljenost zaradi naraščajočega mladostniškega nasilništva, tako v medijih kot med ljudmi. 

Opisujejo dramatični porast nasilnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj, ki so jih 

povzročili mladostniki. Izoblikovalo se je javno mnenje, da so ukrepi za ravnanje z 

mladoletnimi prestopniki preveč popustljivi. Določene tretmanske metode, kot npr. jadranje 

za mladostnike z dolgotrajno kriminalno kariero, so bile ocenjene kot neučinkovite in se niso 

skladale s splošnim občutkom za pravičnost. Atmosfera je privedla politike do spoznanja, da 

morajo javnosti pokazati, da jemljejo mladoletno kriminaliteto resno, sploh pa nasilna kazniva 

dejanja, kar je povzročilo dramatično zmanjšanje opustitve pregona in večje število mladih, 

obravnavanih na sodišču (prav tam). Ne glede na poskus zmanjševanja vpliva socialnega 

skrbstva in dajanje moči sodstvu je zakonodajalec jasno navedel, da zapora ne jemlje kot 

ustrezno sankcijo za mlade. Uvedena je bila sankcija Secure youth care (SYC), ki povzema 

tretmansko obliko, vendar je sedaj izrečena na državnem sodišču v skladu z načelom 

sorazmernosti, kar naj bi odstranilo »prizanesljivost« socialnih služb. Sodna praksa pa je 

pokazala, da so začela sodišča izrekati dalj časa trajajoče kazni v mladinskih domovih, kot bi 

jih, če bi bila izrečena kazen zapora. Teoretiki na Švedskem močno dvomijo, da se je vpliv 

socialnih služb pri ukrepih proti mladim delinkventom bistveno zmanjšal zaradi 

neoklasicističnega trenda znotraj pravosodnega sistema. Res je, da socialne službe nimajo 

vpliva na trajanje bivanja v mladinskih domovih, je pa tretman, ki se izvaja znotraj domov, 

socialne narave in je določen v sodelovanju med nacionalnim odborom za institucionalno 

varstvo, ki sodi pod okrilje ministrstva za zdravje in socialne zadeve, ter lokalnimi 

institucijami za socialno pomoč. Nadalje, glede na dejstvo, da je več mladih obtoženih in 

obsojenih na državnem sodišču, je tudi več mladih napotenih v oskrbo socialnih storitev, kjer 

tudi pripravijo ustrezne ukrepe. Presenetljivo se je na ta način moč tretmanske ideologije in 

socialnih služb še okrepila. Pritisk javnega mnenja, da je treba spremeniti sistem in ga narediti 

učinkovitejšega ali celo ostrejšega, še vedno ostaja. Švedska vlada je zato naročila novo 

preiskavo z nalogo pregleda načinov, kako se švedska družba odziva na mladoletni kriminal. 

Sprejeti ukrepi morajo biti namenjeni preprečevanju povratništva, narediti je treba napredek 

pri delu za razvoj kazenskega sistema, ki bo tako jasen kot poučen, in izboljšati razmere z 

namenom zadovoljevanja potreb mladostnikov (Ju, 2002, v Sarnecki, Estrada, 2004). 

Prihodnost pa bo pokazala, v katero smer se bo bodoča švedska zakonodaja usmerila – v 

neoklasicistično razmišljanje ali na tretmansko usmeritev, in kakšne posledice bodo 

prihajajoče reforme vnesle v humanistično fokusiran sistem (prav tam). 
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1.10.6 Naravnanost Škotske 

V Glasgowu na Škotskem ugotavljajo, da so se huda kazniva dejanja mladostnikov v enem 

letu zmanjšala za četrtino (Glasgow City Council, Home News, 2. 2. 2011.). Policija v svojem 

poročilu navaja, da se je število poskusov umora, hudih napadov, groženj in ropov, ki jih 

storijo mlajši od 18 let, zmanjšalo za 22 % leta 2009/2010. V primerjavi z l. 2007/2008 pa to 

predstavlja 31-odstotni upad. V skoraj vseh kategorijah kriminala, vključujoč posedovanje 

nevarnega orožja, posedovanja drog, vlomov, nasilništva, številke upadajo. Iz letnega poročila 

Youth Justice Services in Glasgow za leto 2009/2010 (Glasgow City Council, Youth Justice 

Services in Glasgow, Annual Report 2009/2010) razberemo, da obravnavajo majhen odstotek 

mladoletnih prestopnikov, ki bi kontinuirano povzročali hujša kazniva dejanja. Zavedajo se, 

da so zaradi omenjenih mladoletnikov lahko resneje zaskrbljene žrtve, starši in skupnost. V 

Glasgowu jemljejo te vrste mladoletnega kriminala zelo resno, istočasno pa se zavedajo, da 

napotitev teh mladostnikov v zapor ali pridržanje ne bi prinesla želenih rezultatov, ki jih 

skupnost želi. Ugotavljajo, da lahko institucionalni ukrepi povečajo mladostnikove prekrške, 

tveganja in negativne vrstniške združbe. Ne glede na podana dejstva obstaja nekaj mladih 

prestopnikov, ki morajo biti poslani v institucije zaradi lastne varnosti ali varnosti skupnosti. 

Navajajo, da se v institucijah pač trudijo, kjer je mogoče, za mladostnikovo varno in 

učinkovito vrnitev v družbo. Čuti se nenaklonjenost do institucionalne nastanitve, o kateri 

podrobneje ne razpravljajo, je pa podvržena ostrim kritikam. Škotske kamere v okviru BBC 

so javnosti pokazale življenje za rešetkami v edini kazensko popravni instituciji Polmont za 

mladoletne prestopnike (moške) v državi, kjer je nameščenih 650 (!) mladostnikov v starosti 

od 16 do 21 let (Herald Scotland, 26. 2. 2007). Ob tem je guverner podal zaskrbljujočo oceno, 

da gre za enega najbolj nasilnih kazenskih institucij na Škotskem, čemur pritrjuje tudi Alastair 

MacDonald, dolgoletni upravnik zapora. Kritiki institucijo celo poimenujejo »bootiful 

campus«, ki zgolj locira 650 samcev, nabitih s testosteronom. 

Strokovnjaki na Škotskem opozarjajo, da so še pred tridesetimi leti imeli na voljo več 

različnih programov za storilce kaznivih dejanj, kot so borstail training (tudi odprtega tipa), 

trimesečne zaporne kazni oziroma časovna obdobja so bila natančno določena, lahko so zelo 

variirala. V tem obdobju je bil ključnega pomena vsaj poskus obdržati določene skupine 

mladostnikov razpršene na več območjih države v odprtih in zaprtih sistemih. Ocenjujejo, da 

je država okoli leta 1980 začela krčiti odprte ustanove za mladoletne delinkvente, 

usposabljanje in podporo nasploh. Izginili so borstali, kmalu je bil ukinjen tudi dostop do 

odprtih oddelkov. Z nostalgijo se spominjajo Aulbee, kjer so trenerji borstala skupaj z 

mladimi gradili mostove, se medsebojno povezovali z delom in osmišljali počitnice v divjini 

za mlade z učnimi in psihičnimi težavami, tako je nastala tudi dobrodelna organizacija Six 

Circle. Po mnenju ocenjevalcev so take aktivnosti sedaj bolj izjema kot pravilo, za kar krivijo 

politike, ki da jih prestrašijo naslovnice tabloidov (prav tam). Ponovno pa spodbuja omenjene 

trende organizacija Venture Trust, ki prikazuje, kako lahko mlademu človeku »obrneš 

življenje« z življenjskimi izzivi v puščavi pod vodstvom mentorja. Zagovorniki upajo, da 

bodo skorajšnje evalvacije teh doživljajskih programov pokazale njihovo učinkovitost in 

upravičile stroške, kar bi posledično pomenilo ponovno uvajanje novih alternativnih kazni za 

mladoletne delinkvente, ki so jih poznali v preteklosti.  

Socialni delavec David Chubb, ki že dve desetletji deluje v tradicionalnem centru za 

pridržanje mladih na Škotskem, hodi v švedski center Hassela po navdih (glej predhodno 

poglavje), ker do sedaj ni našel ničesar, kar bi v tako veliki meri delovalo na mladostnike kot 

Hassela. Pravi, da na Škotskem njihovi načini delovanja na mladoletne delinkvente ne 

delujejo, stanejo pa celo premoženje. 
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1.10.7 Raziskave Finske 

Finske raziskave mladoletne delinkvence se prvenstveno osredotočajo na trende, razloge in 

problem nadzora. Raziskava finske avtorice Kivivuori (Kivivuori, 2006) opisuje trende 

mladoletne delinkvence na Finskem v zadnjih desetih letih, kjer najprej opozori na problem 

nerešenih oziroma neizsledljivih kaznivih dejanj. Večina kaznivih dejanj, ki jih povzročijo 

mladoletniki, ni izsledenih ne zabeleženih, zato meni, da je obseg skrite mladoletne 

delinkvence bolj obširen, kot prikazuje uradna statistika. Z namenom ocenitve celotnega 

obsega mladoletniške delinkvence so med letoma 1995 in 2001 med mladostniki izvedli 

študijo samoprijave delinkventnih dejanj. Študija je pokazala, da upadata uničevanje tuje 

lastnine in kraje v trgovinah. Sodelovanje v nasilniških dejanjih se je stabiliziralo. Odstotek 

mladostnikov, ki so se vzdržali vsake oblike kriminala, je občutno narasel med letoma 1995 in 

2004. V študiji so bila zajeta tudi vprašanja glede štirih prekrškov, ki so specifična v šolskem 

okolju – neupravičeno izostajanje od pouka, kraje v šoli, nasilništvo in uničevanje šolskega 

imetja. Ugotovili so upad pri vseh štirih tipih prekrškov, največji upad beležijo med letoma 

1995 in 2001. Ugotovitve nakazujejo, da se varnost v finskih šolah izboljšuje. 

Avtorica je prav tako raziskovala trende pri evidentiranih prekrških. Ugotovljene so razlike 

med mladostniki in mladostnicami – ugotovljeno je uravnoteženo stanje nasilniškega 

obnašanja mladostnikov, medtem ko je nasilniško vedenje med dekleti naraslo. Tatvine so 

pokazale še večjo razliko med spoloma, medtem ko so tatvine med mladostniki drastično 

upadle, so pri dekletih narasle. Pri obeh spolih so v upadu kazniva dejanja ropa. 

Odnos, stališče mladostnikov do zločina se je v desetih letih spremenil. Strokovnjaki na 

Finskem ocenjujejo, da so mladostniki postali bolj kaznovalno naravnani in manj tolerantni do 

mladoletne delinkvence. Pri tem omenjajo kulturno spremembo, ki kršenje norm 

konceptualizira kot namig, da si poraženec. Finska mladina v zadnjem desetletju tudi bolj 

upošteva zakonska določila, vedno več je mladostnikov, ki zavračajo kriminal. Finski 

strokovnjaki ocenjujejo, da temu botrujeta dva poglavitna faktorja – družbena kontrola je 

postala bolj učinkovita. Na javnih prostorih je več varnostnikov in več tehničnih varovalnih 

ukrepov v trgovinah, šolah in drugih javnih prostorih. Nazadnje omenjajo, kot je že navedeno, 

kulturne razlike in spremembe, od kriminala in kršenja norm se odvrača vedno več 

mladostnikov na kulturnih temeljih.  

Kazniva dejanja, ki jih povzročijo mladostniki, so najpogosteje povezana z brezdeljem in 

uživanjem alkohola (Marttunen, 2006), prav tako tudi s kršenjem starostno pogojenih pravil. 

Običajno jih štejejo za manjše prekrške, zato se jih večji del obravnava v skrajšanem 

kazenskem postopku namesto na sodišču. V praksi to pomeni, da policija predpiše globo. 

Približno tri četrtine izdanih kazni se mladoletnim delinkventom naloži zunaj sodišča, kar 

predstavlja manj zapleten postopek. V primerjavi z zgodnjimi devetdesetimi leti se je številka 

obravnavanih mladoletnikov na sodišču do danes na Finskem zmanjšala približno za 

polovico. Globa je najpogosteje izrečena sankcija (70 %) v sodnih postopkih. Druga 

najpogosteje izrečena kazen na sodišču je pogojna zaporna kazen (približno petina kazni je 

pogojnih). Okoli 60 % mladoletnikom je poleg pogojne obsodbe dodan še nadzor.  

Nepogojne zaporne kazni in t. i. community sanctions se izrečejo samo za najhujše mladoletne 

prestopnike in so uporabljene zelo redko. Letno predstavljajo le nekaj odstotkov. Število 

zapornih kazni za mladoletne prestopnike se je zmanjšalo za približno desetino v primerjavi s 

poznimi osemdesetimi leti prejšnjega stoletja, kar je predvsem posledica dejstva, da mladi 

niso več kaznovani z zaprtjem zaradi storjenega kaznivega dejanja zoper 

premoženje/nepremičnine. Na Finskem je delež zaprtih mladih oseb zelo nizek, najpogosteje 

povzročijo kazniva dejanja, za katera je izrečena zaporna kazen, sedemnajstletniki. Mladoletni 

prestopniki do 15. leta lahko prejmejo le različne ukrepe pod nadzorom organov socialnega 
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skrbstva. Tako kot pri nas je na Finskem odgovornost za izvajanje ukrepov (re)socializacije 

porazdeljena med organe sodstva in organe socialnega varstva. Slednji imajo na Finskem 

glavno in najpomembnejšo vlogo pri socializaciji mladih (Marttunen, 2004), najpogostejši 

ukrep je oddaja otroka/mladostnika v rejniško oskrbo (prav tam). Čeprav sta vloga in pomen 

družine zelo poudarjena, ne obstajajo kazenske ali civilne dispozicije, ki bi obravnavale 

objektivno odgovornost staršev za delinkventno obnašanje svojih otrok (prav tam). 

Kuula, Pitts in Marttunen (2006) nadalje ugotavljajo, da je naraščajoče zapiranje mladih v 

Angliji in Walesu in visoka stopnja povratništva izzvalo iskanje alternativnih odgovorov ter 

ponovno zanimanje za druge pravosodne sisteme. Zato je razumljivo, da se je Finska z 

najnižjo stopnjo zaprtih mladih ljudi in eno od najnižjih stopenj kriminala v Evropi znašla v 

središču pozornosti. Finci so glede na nizko stopnjo zaprtih mladih ljudi raziskali, kako 

njihova družba odreagira na najbolj težavne in moteče mladoletne delinkvente. Rezultati 

preiskave so se izkazali paradoksalno – kazenski sistem ohranja nizko stopnjo zaprtja mladih, 

veliko število mladoletnikov pa je institucionalizirano v sistemih socialnega skrbstva. Avtorji 

tudi ugotavljajo (prav tam), da Anglija zagovarja svoj pravosodni sistem z minimalističnimi 

utemeljitvami, prav tako kot Finci svojega, le da ta v nasprotju s strožjimi angleškimi 

intervencijami temelji na ideologiji dobrobiti in socialnega skrbstva, kar je pretežno 

neproblematično za večino Fincev. Geslo finske vlade zadnjih 40 let se namreč še vedno 

glasi, da je dobra politika socialnega razvoja najboljša kazenska politika (prav tam). Glede na 

rezultate navedene preiskave Finci v prihodnosti načrtujejo izvedbo raziskave med mladimi, 

ki so neprostovoljno vključeni v institucije socialnega skrbstva (Kivivuori in Honkatukia, 

2006). Zadnje študije zaprtih sistemov (npr. Poso, Kitinoja in Kekoni, 2010) ugotavljajo, da 

so nastanitve v specialne sisteme v korist otroka/mladostnika usmerjeni ukrepi z namenom 

njegove zaščite in usmerjanja v socialno sprejemljivo obnašanje. Finski empirični primer 

definira specialno institucijo kot restriktivno aktivnost na podlagi Child Welfare Act, ki cilja 

prvenstveno na prekinitev začaranega kroga kriminalnih dejanj v dobro in korist otroka, kar je 

pravzaprav kontradiktorno z zapiranjem v specialne institucije (prav tam). Avtorji so mnenja, 

da je kontradiktornost treba razumeti, ne nujno sprejeti, znotraj družbenega konteksta, kamor 

je umeščena institucionalna namestitev.  

1.10.8 Raziskave in primeri obravnav v ZDA 

V Združenih državah Amerike del raziskav poroča o uspešnih rezultatih (pre)vzgoje 

mladoletnih delinkventov v t. i. boot campih, ki so jih kot odgovor na neuspešne rezultate 

tradicionalne institucionalne vzgoje začeli ustanavljati v ZDA po letu 1992 (Styve, 

MacKenzie, Gover ,& Mitchell, 2000; Mac Kenzie, Wilson, Styve,& Gover, 2001; Benda, 

2003) in izhajajo iz vojaškega vzora pripravljanja rekrutov na vojno v boot campih – kamp za 

urjenje vojakov novincev, t. i. taboriščnih škornjev (Vodopivec, 1992). Na začetku 

ustanavljanja boot campov je bila že ideja sama o vključevanju tega modela (pre)vzgoje 

mladoletnih delinkventov vzeta kot sporna, kontroverzna v primerjavi s tradicionalnimi 

prevzgojnimi programi (Styve, MacKenzie, Gover,& Mitchell, 2000) in kot taka ostane 

dandanes. Številne primerjalne raziskave so pokazale uspešne rezultate (npr. American 

Correctional Association, 1995; Bottcher, Isorena,& Belnas, 1996; MacKenzie, Wilson, 

Styve,&  Gover, 2001) in številka novonastajajočih boot campov za mladoletne prestopnike je 

v poznih osemdesetih letih naraščala. Poleg ugodnih rezultatov številnih raziskav v smislu 

evalvacije programov v boot campih zagovorniki navajajo tudi za polovico manjše stroške 

obravnave; časovno krajša obdobja obravnav (do 6 mesecev), intenzivno enoletno t. i. 

postpenalno obravnavo in pozitivnejše ocenjevanje tretmana s strani mladoletnih delinkventov 

v primerjavi z mladostniki v tradicionalnih popravnih ustanovah (Hunter, Burton, 

Marquart,&Cuvelier, 1992; Bourque, Cronin, Pearson, Felker, Han,& Hill, 1996). V zadnjih 
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nekaj letih so v booth campe vključili tudi vrsto rehabilitacijskih programov, kot so 

svetovanje, izobraževanje in specialne programe, slednje predvsem za področje drog 

(Cowles,& Castellano, 1995), nameravane izvedbe evalvacij so tudi vnaprej napovedovali 

(npr. Clawson, Coolbaugh,& Zamberlan, 1998). Druge države so navedeni tretman sicer 

pozorno spremljale, morda kak posamezen segment kopirale, vendar ga v celoti nobena 

država ni vključila v svoj sistem. Na Novi Zelandiji so sicer odprli prvi boot camp leta 1971, 

vendar so ga leta 1981 zaprli. Zelo kritična je tudi visoka državna pravosodna uslužbenka, ki 

označi boot campe za »korekcijsko šarlatanstvo«, kjer ljudje zadovoljujejo svoje želje po 

kaznovanju. Študije pravosodnih uradov so tudi pokazale visoke številke povratništva, da 

program nima pozitivnega vpliva na mladoletne kaznjence in pogosto celo rezultira s 

povišanjem recidivizma (Independent News, 17. 2. 2009).  

V Kanadi tudi poznajo sistem boot campov, vendar delujejo na prostovoljni osnovi, in sicer za 

nenasilne mladostnike, ter se v celotnem konceptu kakovostno razlikujejo od ameriškega 

modela. Kritiki ameriškemu modelu očitajo t. i. kratko zastraševalno metodo, hitre fiksne 

rešitve, lažno avtoriteto izvajalcev, ker sloni na zastraševanju, frustracijah, zamerah, jezi, 

nizkem samospoštovanju in agresiji – in ne na spoštovanju. Prav tako zagovornikom boot 

campov očitajo spornost prikazanih rezultatov, ker se prikazane vrednosti zelo razlikujejo 

med seboj (Morash,& Rucker, 1990; Lutze, 1998; Parent, 2003). V boot campih naj bi po 

navedbah navedenih avtorjev bilo odkritih 31 nasilnih smrti. Tragična smrt 14-letnega dečka v 

boot campu na Floridi, ki je umrl med urjenjem, je povzročila takojšnje zaprtje kampa junija 

2006 (Daisy’s Dead Air, 11. 10. 2007). 

Razvidno je, da se različne države na pojave mladoletne delinkvence različno odzivajo, 

vseeno pa je možno zaznati nekatere skupne točke, ki njihove napore povezujejo. Vse po vrsti 

priznavajo, ne glede na drugačno prakso, da zapiranje mladih ne prinese želenih rezultatov, 

ugotavljajo pa, da je zapiranje edina aktualna realna možnost za (vsaj začasno) odstranitev 

nevarnih in nasilnih mladih delinkventov. Ni države, ki ne bi omenjala velike pomembnosti 

zgodnje preventive in jo skušala uvajati na več segmentih družbe, vendar tudi ti rezultati še 

niso dovolj spodbudni. O razvoju pravosodnih sistemov za mladoletnike, reformah, 

institucionalni oskrbi mladih itd. v vzhodni Evropi in centralni Aziji zainteresiranemu bralcu 

priporočamo Unicefovo poročilo z leta 2009 (The Development of Juvenile Justice Systems 

in Eastern Europe and Central Asia, 2009), kjer ugotovitve potrjujejo zgoraj navedeno 

ugotovitev. Zanimivo je tudi Unicefovo poročilo z leta 2008 (Young and Accountable?Should 

New Zealand lower the age of criminal prosecution?, 2008), kjer je navedeno, v nasprotju s 

trditvami nekaterih držav, da ne obstajajo nikakršni dokazi, da bi bila mladoletna kriminaliteta 

v porastu. V poročilu prav tako na več mestih poudarjajo, da kruti, zelo strogi programi pri 

mladih delinkventih ne delujejo. V nasprotju s predlagatelji strožjih, nepopustljivih kazni v 

poročilu navajajo, da take kazni (npr. boot campi, paravojaško usposabljanje, »scared 

straight« – ko odpeljejo mladostnike v zapor z namenom odvračanja od delinkvence, »shock 

probation« – ko naj bi se ob pogojnem bivanju v instituciji ozavestili nepravilnega vedenja 

itd.) pri mladostnikih sploh niso učinkovite. Evalvacije teh programov pa so celo pokazale, da 

napeljujejo mladostnike k še bolj delinkventnemu vedenju (Petrosino, Turpin-Petrosino,& 

Buehler, 2004). 

Poleg vojaških boot campov, ki so, kot smo nakazali, v upadanju, v ZDA seveda razvijajo tudi 

različne tretmanske pristope. Med drugimi so ponosni na tretmanski program v Montani, kjer 

imajo ustanovljeno službo za spremljanje izvajanja kazenskih sankcij nad mladoletniki in skrb 

za reintegracijo po prestani kazni – Montana Youth Services Division (YSD). Prav omenjena 

služba skrbi, da so v popravnih institucijah zagotovljeni svetovanje, motivacijski intervjuji in 

vodenje, posebno skrb pa namenja obdobju po odpustu (Gibson,& Duncan, 2008). Menijo, da 

je mladostnikova reintegracija v družbeno okolje pomemben proces in poudarjajo, da mora 
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nujno vsebovati tri osnovne elemente za uspešno reintegracijo: razvijanje pozitivnih vezi s 

skupnostjo; omogočiti ustrezne bivalne razmere; pomoč pri zaposlovanju oziroma 

pridobivanje različnih spretnosti za lažjo zaposlitev. Omenjeni tristopenjski proces pa se 

začne takoj ob sprejemu mladostnika v ustanovo in se nadaljuje med njegovim bivanjem, 

nadzorstvom ob eventualnem pogojnem izpustu in načrtovanjem ob koncu prestane kazni. 

Kot je že povedano, vloga popravne institucije za pripravo mladostnikove uspešne 

reintegracije v družbo se začne takoj ob vključitvi, ko se pripravi osebni načrt, ki temelji na 

ustreznem instrumentariju v povezavi z odpustom. Popravne institucije morajo zagotoviti 

mladostniku dostop do svetovanja, vodenja, izobraževanja, učenja socialnih veščin, odvajanja 

odvisnosti, tretmanov za povzročitelje spolnih deliktov, pomoči skupnosti, povračila 

povzročene škode, zdravstvene in verske oskrbe ter domove za uresničitev mladostnikove 

potrebe po prosocialni povezavi v družbi, skupnosti. Zanimivo je, da za osebje, ki se ukvarja z 

mladimi, uporabljajo besedo mentor – ta živi skupaj z mladimi in kreira številne aktivnosti z 

namenom izboljšanja socialnih veščin in spodbujanja bolj uravnoteženega življenja. Vodje 

domov, ki prevzemajo starševsko vlogo, imajo licenco rejnikov in so posebej izurjeni za 

svetovanje, usmerjanje in zagotavljanje varnega in stabilnega okolja. Preko YSD so zaposleni 

številni koordinatorji, ki predstavljajo most med mladostnikovimi zmožnostmi prevzgoje, 

pogojnega odpusta in številnimi ponudniki skupnosti. Koordinatorji v svoje delo vključijo 

ponudbe izobraževanja in zaposlovanja kot del reintegracijskega tima, ki poveže mlade v 

organizacije izobraževanja ali zaposlovanja. Vsak mladostnik ima svoj tim, ki mu skuša preko 

ocene, presoje pomagati pri zadovoljevanju potreb. Tim deluje že v času mladostnikovega 

bivanja v instituciji in se na ta način lahko sooča s težavami mladostnika prav na začetku, 

preden začetne težave prerastejo v krizno situacijo. 

Koordinatorji tudi opogumljajo družinske člane, da obiskujejo zaprtega mladostnika v 

instituciji. To ni zahteva, temveč povabilo. Družinski člani dobijo povrnjene stroške za 

nastanitev, potne stroške in prehrano. Obiske družine poimenujejo reintegracijska srečanja in 

jih izvajajo vsakih 6 mesecev. Namenjena so izobraževanju družine s seznanitvijo 

prevzgojnega programa, raznimi drugimi vsebinami – vse z namenom, da bo družina bolje 

pripravljena na mladostnikov prihod domov. 

YSD uporablja motivacijske intervjuje, kognitivno-vedenjsko terapijo in pristope, vezane na 

kulturo in spol. Vsi zaposleni so se usposobili za vodenje motivacijskih intervjujev preko 

učnega načrta, katerega avtor je Ray Ferns: »Učinkovita komunikacija/Motiviranje storilcev 

kaznivih dejanj k spremembam«. Pet članov osebja se je usposobilo za učitelje omenjenega 

programa. Prav tako se je osebje usposobilo za kognitivno-vedenjsko terapijo preko učnega 

načrta »Poti do samoodkrivanja in sprememb«, ki sta ga razvila Harwey Milkman in Ken 

Wanberg. Milkman poučuje in usposablja osebje za delo z mladoletnimi delinkventi, nedavno 

je usposobil 7 članov osebja, da poučujejo druge. Uporaba kognitivno-vedenjske terapije je 

pri vrsti strokovnjakov pokazatelj spodbudnih rezultatov (Rohde, 2004), pri drugih pa je 

deležna ostrih kritik (Gorman, 2001). 

YSD preko sklepanja pogodb z izvajalci omenjenih treningov spodbuja enotnost strokovnega 

delovanja v vseh popravnih institucijah. Odzivni so bili tudi pri obravnavi mladoletnih 

prestopnic – za zagotavljanje in izboljšanje pristopa do mladoletnih prestopnic in želji po 

njihovi boljši odzivnosti na intervencije so ustanovili dekliško institucijo, poimenovano 

»Dekliški krog«, in zaposlili osebje, ki je imelo delovne izkušnje pri delu z osebami ženskega 

spola, ter takoj pogodbeno vpeljali učitelje za usposabljanje osebja. 

V do sedaj predstavljenih programih se izvajalci ukvarjajo z iskanjem ustreznih vsebin in 

učinkovitih intervencij, s katerimi skuša strokovno osebje vplivati na mladostnika v smislu 

izboljšanja vedenja, ustreznejšega socialnega funkcioniranja, odnosa do kaznivih dejanj idr. 

Posebej pa se nam zdi pomembno poudariti velik pomen ustrezne in dodatne strokovne 
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usposobljenosti izvajalcev programov (npr. specializacije), nujnost posedovanja določenih 

osebnostnih lastnosti izvajalcev in urejanje mladostnikovega okolja, kamor se bo po odpustu 

iz institucije vrnil, kar nam predstavljeni programi tudi prikazujejo. Pri delu z mladoletnimi 

delinkventi in njihovo zelo kompleksno problematiko namreč ni zadostno zgolj absolviranje 

predpisanega študijskega programa. Oseba mora biti »pravi človek« ali, kot pravijo na 

Švedskem, to je življenje z njimi, ni delo oziroma služba.  

1.10.9 Primer Avstralskega pristopa 

Tudi v drugih državah sveta se skušajo dokopati do učinkovitejših tretmanov, dostopne so 

npr. številne raziskave iz Avstralije, Kanade in Amerike. Avstralski psiholog Andrew Dey 

(2005) v zadnjih nekaj letih opaža ponovno oživljanje interesa za spodbujanje razvoja in 

izvajanja psiholoških pristopov pri rehabilitaciji storilcev kaznivih dejanj. Interes vseh pa je 

izdelati program, ki zmanjšuje tveganje recidivizma. Zaradi obnovljenega optimizma o 

možnostih dela s prestopniki, tako mladimi kot odraslimi, se je razvil nov tip 

rehabilitacijskega programa. Funkcija tega programa je bila usmerjenost na posebne 

posameznike, in ne na vse posameznike, ki bi sicer tudi prostovoljno vstopili v program. Ideja 

tega pristopa je namreč bila, da niso vsi mladi delinkventi dobri kandidati za rehabilitacijo. 

Cilj programa je bil zmanjšanje recidivizma in najboljši način za dosego tega cilja je ponuditi 

intenzivne programe tistim, ki so najverjetnejši kandidati za recidivizem, z drugimi besedami 

kronični ali mladostniki z visoko stopnjo tveganja (prav tam). Program zahteva le spremembo 

tistih potreb, ki kažejo, da so neposredno povezane z nevarnostjo ponovitve kaznivih dejanj, 

in ne posega na ves širok spekter potreb, ki jih večina mladih v institucionalnem varstvu ima. 

Sedaj obstaja približno 2000 kontrolnih out-come študij, ki podpirajo idejo opisanega 

rehabilitacijskega pristopa kot najbolj učinkovitega pri preprečevanju recidivizma. Day 

navaja, da je program v zadnjih nekaj letih postal dominantna paradigma v kazenskih 

institucijah. Tudi Avstralijo najbolj skrbi recidivizem. Day navaja, da sta Lipsey in Wilson 

(prav tam) ob proučitvi študij ugotovila, da najbolj učinkoviti programi znižajo recidivizem za 

40 %. V Južni Avstraliji okoli 90 % mladih v prvih dveh letih po odpustu iz institucije stori 

novo kaznivo dejanje, na podlagi vladne študije o recidivizmu med mladimi na področju 

celotne Avstralije pa je recidivizma med 50 in 60 %. Ta statistika nalaga pristojnim organom 

(Day naslavlja organe pravosodnega sodstva), da podajo učinkovite programe, ki bodo 

pomagali mladim, in navaja, da so na podlagi študije raziskav rehabilitacije storilcev kaznivih 

dejanj karakteristike najbolj učinkovitih programov naslednje:  

 Intervence so ciljno naravnane in ne posplošene; za intervencije so izbrani 

samo tisti, ki napovedujejo ponovitev kaznivega dejanja v srednji ali zelo 

visoki meri. Programi bi se morali osredotočiti na krimonogene dejavnike in 

biti dovolj intenzivni, da bi jih spremenili. 

 Programi morajo imeti močno teoretično usmerjenost, najmočnejše pokazatelje 

učinkovitosti imajo po Deyu strukturirani kognitivno-vedenjski programi, ki se 

trudijo spremeniti tiste odnose in prepričanja, ki podpirajo kriminalnost. 

 Pomembno v kontekstu mladinskega sodstva je, da se morajo programi 

navezovati in odzivati na potrebe udeležencev. 

 Programi naj bi se izvajali v skupinah, kadar je to le mogoče, in nudili 

throughcare (popolnooskrbo), kadar bi potekali v institucionalni nastanitvi. 

 Seveda so najbolj učinkoviti programi tisti, ki jih izvaja zelo dobro izobraženo 

osebje.  

Vseeno pa Dey priznava, da ostaja nekaj zadržkov, ki jih je treba dobro premisliti, preden se 

tak pristop uvede v sistem mladoletnega sodstva. 
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Če bi program želeli izvajati le pri tistih, ki bodo najverjetneje povzročitelji kriminalnega 

dejanja, bi potrebovali natančne in zanesljive metode klasificiranja ljudi glede na nevarnost 

povratnega kriminala. V zadnjih letih se je razvilo kar nekaj orodij za ocenitev tveganja, 

ustvarjenih z namenom prepoznavanja nevarnosti ponovnega prestopništva pri že znanih 

kriminalcih. Ta orodja so se izkazala za bolj zanesljiva merila tveganja kot sklepanja na 

podlagi zapiskov primerov in ocenjevalčevih izkušenj. Nekaj teh orodij je narejenih posebej 

za delo z mladimi prestopniki, med njimi delo Aldisa Putninsa v Južni Avstraliji (Putnins, 

2005) in organov mladinskega sodstva v Victorii. Putnins je svoje izsledke objavil leta 2010 

(Putnins 2010), kjer ugotavlja, da so razlogi za kršenje zakona, ki jih mladi prestopniki 

navajajo v samoprijavah, redko vključeni v standardizirano forenzično presojo oziroma 

ovrednotenje tveganih dejavnikov. Putnins si je za cilj svoje študije zadal raziskati uporabnost 

standardiziranih metod in izzvati oceno mladostniških pogledov, zakaj pravzaprav kršijo 

zakon. V raziskavo je vključil 516 priprtih mladih prestopnikov, 117 mladih prestopnikov, ki 

so v obdobju 5 let prestali drugo ocenjevanje, in 281 mladih, vključenih v različne programe 

skupnosti z namenom povrnitve škode. Mladi so izpolnjevali vprašalnik z 22 postavkami, kjer 

so navajali razloge, zakaj so kršili zakon. Rezultati multivariantne analize vsebine nakažejo 

šest poglavitnih motivacijskih faktorjev za povzročanje kaznivih dejanj mladostnikov: 

takojšnja zadovoljitev, medosebno sovraštvo, družbeno podrejanje, materialne potrebe, 

odvisnosti od različnih substanc in dolgčas.  

Na podlagi dobljenih rezultatov je predstavil tudi empirično podporo tako za konvergentne 

kot za predvidljive (povratniške) utemeljitve. Putnins ocenjuje, da so samoprijavitveni razlogi 

mladostnikov, zakaj kršijo zakon, velikega pomena in bi se jih moralo resneje obravnavati in 

vključiti v strukturirane ocene ter evalvacije, kar bi sčasoma omogočilo izgradnjo 

standardizirane ček-liste. Mnogo širše zastavljena študija samoprijave mladostnikov v starosti 

12–15 let, imenovana ISRD-2, International Self-ReportDelinquency Study, pa je zajemala 

43.968 intervjuvancev iz 63 mest in 31 držav, med njimi tudi Slovenijo (Enzmann, 2010), z 

namenom razvoja mednarodno primerljivega instrumenta merjenja prestopništva (in še 

drugimi cilji), kar sovpada s Putninsovimi nameni raziskovanja. Dejstvo je, da z omenjenimi 

študijami pridobimo številne podatke oziroma oceno stanja mladoletne delinkvence v raznih 

pojavnih oblikah, ali, kot ocenjuje Dekleva (2010, str. 40), empirični študij na prvi pogled ne 

daje drugega kot suhoparne številke. Treba jih je znati uporabiti. 

Ne glede na dokaj spodbudne rezultate avstralskih programov je oktobra 2010 avstralski 

varuh človekovih pravic pozval vlado, da je treba popravne domove za mlade zapreti zaradi 

nevzdržnih razmer, ki vladajo v njih (Parkin, 2010). Vlada se je odzvala in naročila podrobne 

preglede v vseh centrih, zamenjali so vodstva institucij, po navedbah ministrice za javno 

upravo pa lahko popravne centre v prihodnosti tudi zaprejo (prav tam). Za resen poskus 

nižanja kriminala med mladostniki pa bodo potrebne večje strukturalne spremembe. 

Rohde (Rohde, 2004) je opisal razvoj in začetne ocene tečaja obvladovanja, kognitivno-

vedenjske skupinske intervencije, namenjene izboljšanju splošnega obvladovanja in spretnosti 

za reševanje problemov med mladimi zaporniki. Med letoma 2001 in 2002 so 76 gojencev 

izprašali in naključno dodelili tečaju obvladovanja (46) ali običajni oskrbi (30). Po končani 

udeležbi so vprašalnike izpolnili še enkrat. Podatke kontrolne skupine (62) so zbrali v drugem 

popravnem domu. 

Proučevali so več vidikov: cilji, ki jih želijo doseči v življenju, odnos do življenja, 

samospoštovanje, socialna prilagoditev in kognitivno-vedenjsko predznanje. Starost, rasa in 

državljanstvo niso bistveno vplivali na rezultate. Primerjava skupine mladostnikov, ki so bili 

vključeni v tečaj, in mladostnikov, ki niso bili deležni tečaja obvladovanja, je pokazala 

določene pozitivne spremembe modifikacije vedenja med njimi v prid mladostnikov, ki so bili 

vključeni v tečaj obvladovanja. Cilj raziskovalcev je najti učinkovito intervenco za 
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mladostniška depresivna stanja in jo modificirati za uporabo v popravnih domovih. Prvotne 

ugotovitve so obetavne in nudijo dokaze za nadaljnje raziskave kognitivno-vedenjskih 

skupinskih tretmanov z zaprtimi mladostniki. V Sloveniji je uporaba vedenjsko-kognitivne 

terapije sicer poznana, nimamo pa izdelanih evalvacijskih študij omenjenega programa pri 

delu z mladostnimi prestopniki. Znane so raziskave Jurišičeve in priročnik spreminjanja 

motečega vedenja v šoli s kognitivno modifikacijo vedenja z opisanimi metodami in primeri 

programov (Jurišič, 1999), ki se jih v določenem delu lahko uporabi za delo z mladimi v 

vzgojnih zavodih. 

1.10.10 Primer Južnoafriškega programa 

Iskanje ustreznih tretmanov za delo z mladoletnimi delinkventi je razširjeno na vseh 

kontinentih sveta. Južna Afrika se spopada z mladoletno delinkvenco in razvija tretmanske 

programe, ki so sorodni evropskim. Obsežna in zanimiva zunanja evalvacija triletnega 

integrativnega programa za mlade storilce kaznivih dejanj se je odvijala v Južni Afriki od leta 

2004 do 2006 (Roper, 2007). Izvajalci programa Integrated Youth Offender Programme 

(IYOP) so spoznali, da je uspeh v katerikoli kazenski ustanovi odvisen od odnosa osebja in 

njihovega obravnavanja storilcev kaznivih dejanj. Izvajalci so se pred uvajanjem programa 

intenzivno usposabljali. Projekt je bil zasnovan z nalogo razviti dokazano učinkovit 

integrativen intervencijski pristop za mlade delinkvente in osebje, ki bo na ustrezen in 

učinkovit način preprečeval povratništvo. Študija je obsegala vpliv programa na obnašanje 

delinkventov znotraj institucije, vpliv na tiste, ki so bili med prestajanjem kazni premeščeni v 

drugo institucijo, in na odpuščene delinkvente (poodpustno obnašanje), seveda tiste, ki so bili 

najdeni in so bili pripravljeni sodelovati pri študiji. IYOP je ponudil vrsto koordiniranih 

programov, usmerjenih na tvegane faktorje kriminalnega vedenja z namenom razvoja 

odpornejših faktorjev, ki bi lahko udeležence programa zavarovali pred povratništvom po 

odpustu iz institucije. S tem namenom se je 7 nevladnih organizacij s svojimi programi 

vključilo v IYOP. Vključenih je bilo 61 obsojenih mladih storilcev kaznivih dejanj v 

popravnem centru v Boksburgu (zaporu), ki pa so ga neposredno po izvedenem projektu leta 

2007 zaprli in pretvorili v maksimalno zavarovan center za mladoletne prestopnike. 

Prestopniki, ki niso prestajali daljših kazni, so bili premeščeni v druge mladinske centre. 

Izvajalci so v tem obdobju čutili, da je bilo v njihovem prostoru na voljo omejeno število 

korekcijskih in terapevtskih programov za prestopnike, ki so jih ponujali vladni organi, 

nevladne organizacije in community based organization. Na njihovem področju ni bilo 

dostopnega nobenega integrativnega ali celostnega pristopa, obstoječi programi niso bili 

ciljno naravnani na kritične vidike obnašanja in rehabilitacije. IYOP je temeljil na strokovni 

podlagi teorije tveganja in odpornosti (Garbarino, 1999, prav tam), ki poudarja pomembnost 

poznavanja tveganih in varovalnih dejavnikov. Program torej cilja na specifične tvegane 

faktorje in izgradnjo varovalnih, kar pomeni, da je treba najprej natančno identificirati 

faktorje tveganja in oceniti nezadovoljene potrebe vsakega posameznika. Na podlagi 

navedenega se izdelajo različni programi s poudarkom na specifičnosti posameznikove ocene. 

V programu IYOP so si zadali 10 ciljev oziroma pričakovanih rezultatov in vsakega od 

pričakovanih rezultatov povezali s tveganimi faktorji (npr. cilj: razviti socialne in medosebne 

veščine za krepitev prijateljskih odnosov; prikazati pozitivne učinke opuščanja kriminalnih 

aktivnosti in izgradnjo pozitivnih interakcij z vrstniki ter boljše sprejemanje drugih. Tvegani 

faktorji: identifikacija z antisocialnimi ali kriminalnimi vzorniki, slabe socialne vezi, 

antidružbeni odnosi in občutki). Upoštevajoč ugotovljene tvegane faktorje in zastavljene cilje, 

so bile uvedene predhodno pretehtane programske intervencije – psihoterapevtske intervence 

življenjskih spretnosti, tehnike za obvladovanje konfliktov, reintegracija družine, zdravo 

življenje (HIV in zasvojenost), povračilo, delovne spretnosti in druge, ki so jih izvajale 
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nevladne organizacije. Poudariti je treba, da je bila vključenost mladoletnih delinkventov v 

program zasnovana na prostovoljni bazi in da so bili predhodno podvrženi selekcijskim 

kriterijem (dolžina kazni, vrsta kaznivega dejanja, določena stopnja izobrazbe, odsotnost 

hujših duševnih težav). Pri izbranih kandidatih je bila pred začetkom uvajanja programa v 

prvem in drugem letu opravljena tudi demografska študija in izhodiščni vprašalniki za 

pridobivanje podatkov o njihovi življenjski zgodbi in nespremenljivih dejavnikih tveganja, ki 

so jim bili podvrženi. Pridobljene so bile informacije o njihovem domovanju, šolanju, bolečih 

izgubah, izkušnjah zasvojenosti, kriminalni aktivnosti, kriminalnih združbah, družinskih 

odnosov, revščini itd. 

V treh letih izvajanja programa so vključeni mladi kontinuirano ocenjevali program glede na 

splošno zadovoljstvo (93 %, 100 %, 100 %), pozitivno naravnanost do lastnega življenja (93 

%, 100 %, 100 %) in da se laže spoprijemajo z življenjem v instituciji, ker so del skupine (100 

%, 100 %, 100 %). Na splošno so se počutili vodene v okviru vseh intervencij (87 %, 91 % in 

100 %).  

Ključna vprašanja, ki so se izvajalcem programa zastavila po preteku programa in s ciljem 

evalvacije procesa, so bila pravice mladostnikov, veljavnost odgovorov mladostnikov, 

veljavnost podatkov, pridobljenih z različnimi postopki, kakovost individualne ocene 

programa, ravni jezika in pismenosti, časovna in kadrovska omejitev evalvacije in vrsta 

merjenih dejavnikov. Sistem spremljanja in ocenjevanja je bil sicer razvit na začetku 

programa in bil ves čas vključen v proces v obliki vodenja programa, selektivnega izbirnega 

postopka, nadzorovanja realiziranih programskih intervencij in zagotavljanja empiričnih 

dokazov vpliva programa na doseganje zastavljenih ciljev. Zaključna evalvacija tako 

vključuje a desk-top reviewzbranih podatkov, intervjuje z izvajalci programa in postopke 

ocenjevanja procesa s strani udeležencev, ki še bivajo v instituciji, in tistih, ki so bili že 

odpuščeni.  

Organizatorji in izvajalci programa navajajo, da je osnovni cilj rehabilitacije sprememba 

določenih nazorov, navad in stališč in ponujanje drugačnih predstav, vizij posameznika ter 

njegovega življenja, vključno s svetom, kjer živi. Omenjeni cilji pa so pravzaprav navedeni v 

vseh programskih smernicah pri obravnavi delinkventov. Pomanjkljivost opisane raziskave je, 

kot tudi v številnih drugih, da so izvzeti nevključeni delinkventi, ki niso želeli sodelovati ali 

pa so bili odklonjeni že predhodno preko selektivnega izbora.  

1.10.11 Nekateri primeri raziskav in evalvacijskih študij zavodske vzgoje v Sloveniji   

V Sloveniji ne posedujemo kompleksnejših evalvacijskih raziskav glede izvajanja zavodske 

vzgoje. Zato smo se odločili za predstavitev del, ki so naši raziskavi najbolj sorodna in tudi 

segajo v obdobje našega proučevanega obdobja z izjemo Škoflekove raziskave (1989), ki pa 

jo na tem mestu utemeljeno predstavljamo.  

1.10.11.1 Evaluacija procesa i efekata zavodskog tretmana dece i omladine sa 

poremećajima u ponašanju u SR Sloveniji 

V slovenskem prostoru s svojo obširnostjo in kompleksno obravnavo populacije v vzgojnih 

zavodih, zagotovo izstopa Škoflekova raziskava oziroma doktorska disertacija Evaluacija 

procesa i efekata zavodskog tretmana dece i omladine sa poremećajima u ponašanju u SR 

Sloveniji (1989). V svojem delu je povezoval tri različne komponente, tri medsebojno 

povezane vidike proučevanja (prav tam, str.11) in sicer: 

 prvi vidik proučevanja je populacija otrok in mladostnikov, njihove osnovne 

karakteristike obnašanja in druge karakteristike, zaradi katerih so bili otroci in 
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mladostniki označeni kot problematični. V tem okviru je proučeval osnovne 

socialno ekonomske razmere, družinske in druge odnose, za katere se smatra, 

da so v vzročno posledični zvezi z vrsto in obsegom motnje in jih je v 

nadaljevanju logično povezoval z 

 drugim vidikom proučevanja – in sicer s procesi zavodskega tretmana (s 

postopki, metodami, aktivnostmi, običaji in navadami vzgojnih skupin, zavoda 

itd.). V okviru procesa je proučeval tudi osnovne pogoje, v katerih se procesi 

odvijajo. In nenazadnje si je  

 za tretji vidik zadal proučevanje življenjske in delovne uspešnosti bivših 

zavodskih gojencev v posttretmanskem obdobju, odnosno v njihovi običajni 

življenjski in delovni sredini. V njegovem delu je zajeta populacija, ki je bivala 

v slovenskih vzgojnih zavodih od leta 1976 do leta 1985. 

Osnovni cilj in namen njegovega dela je, da preko raziskovanja in kritične analize teoretične, 

metodične in normativne zasnovanosti procesov in učinkov zavodske vzgoje, potrdi njene 

pomanjkljivosti in prednosti. S tem želi doprinesti h kvaliteti nadaljnjega izpopolnjevanja 

zavodskega tretmana otrok in mladostnikov z motnjami vedenja. 

V tedanjem obdobju je po Škoflekovem mnenju tretman v vzgojnih zavodih vseboval številne 

klasične pedagoške elemente, ideje in rešitve, povzete po Makarenku. Takšni klasični 

pedagoški elementi so: delo kot vzgojno-prevzgojno sredstvo, disciplina, kazen-nagrada, 

kolektivnost, lastna ekonomija, samoupravljanje ipd. (prav tam, str.115), ki pa jih je potrebno 

razumeti v sodobnem pedagoškem jeziku.
89

 Ideja o vnosu elementov družinske vzgoje, za kar 

so si v vzgojnih zavodih ves čas prizadevali, je poznana že iz 18.stoletja za časa Pestalozzija. 

Razvoju vzgojnih skupin, ki so postale osnovne nastanitvene in delovne enote zavodskega 

tretmana, je znatno doprinesla psihodinamsko orientirana psihologija osebnosti, ki je osvetlila 

aspekt nastanka razvojnih motenj in posledic v poznejšem življenjskem obdobju, kot tudi 

socialna psihologija, skupinska dinamika, ki je doprinesla k načrtovanem vodenju in 

usmerjanju interpersonalne dinamike vzgojne skupine (prav tam, str.117). Nova oblika dela, 

ki se je v tedanjem obdobju uvajala v delo vzgojnih zavodov, je terapevtska skupnost.
90

 

Škoflek poskuša definirati zavodski tretman s povezavo preteklih, zgodovinskih aspektov 

tretmana v funkcionalno sintezo, kjer je pozoren na elemente, oziroma komponente, o katerih 

je bilo dotlej največ strokovnih sporov in ki v resnici predstavljajo bistvena vprašanja 

tretmana. Ob tem izpostavi Stakićevo strukturo elementov tretmana, ki jo je prilagodil 

tretmanu mladoletnikov (prav tam, str.121), ki je univerzalna in omogoča osnovno teoretično 

definicijo. Strukturni elementi tretmana so: 

 teoretična zasnovanost, 

 populacija, ki ji je tretman namenjen, 

 pogoji, pod katerimi se odvija tretman, 

 cilji tretmana, 

 kaj predstavlja fokus tretmana, 

 kateri so dominantni tretmanski pristopi, kakšno vrsto odnosov zahteva tretman. 

                                                 
89 Tako je delo postopoma kot vzgojno sredstvo postajalo vedno bolj povezano z motivacijo; disciplina ni več sredstvo 

temveč cilj; kazni so humanizirane; kolektivnost je dopolnjena z individualnostjo; lastno ekonomija in samoupravljanje pa je 

potrebno v pedagoškem kontekstu potrebno razumeti kot vzgojo za samostojnost in odgovornost, kar ostaja univerzalna 

pedagoška vrednota v vseh humanih, k človeku usmerjenih družbenih ureditev. 

90 Sprva so jo poskusno uvajali v času Logaškega eksperimenta. 
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V empiričnem delu je opredelil  predmet in cilje raziskave. Zanimala ga je celostna 

problematika otrok in mladostnikov z motnjami vedenja – razmere, okoliščine, vzroki 

nastanka motenj, pojavne oblike motenj; procesi zavodskega tretmana, s čemer je želel 

preveriti, kaj se z otroci in mladostniki v času bivanja v zavodu dogaja; rezultati, odnosno 

učinki zavodskega tretmana v poodpustnem obdobju
91

 (prav tam, str.163). 

Vzorec je obsegal 433 bivših vzgajancev
92

 mladinskih domov, vzgojnih zavodov in 

prevzgojnega doma v SR Sloveniji
93

, ki so bili iz vzgojnih ustanov odpuščeni med 01.01.1981 

in 31.12.1984 (štiri generacije odpuščenih). Zaradi obširnosti raziskave smo se odločili, da v 

strnjeni obliki predstavimo hipoteze in povzetke rezultatov. Za tri raziskovana obdobja je 

Škoflek postavil sledeče hipoteze (prav tam, str.184), kjer predstavljamo tudi rezultate: 

 Izobrazbena struktura staršev otrok z motnjami vedenja je relativno nižja od 

izobrazbene strukture staršev otrok, ki teh motenj nimajo. Hipoteza je potrjena. 

 V obdobju raziskave (naglega družbenega razvoja in procesov) je za nastanek motenj 

vedenja dominanten razlog emocionalno zanemarjanje otrok (emocionalna 

nesprejetost, zavračanje, sovražen odnos do otroka itd.). Hipoteza je potrjena. 

 V družinah z nizkim socialno ekonomskim statusom (v nadaljevanju SES) bo 

statistično značilno več vzgojnega zanemarjanja kot v družinah s srednjim ali visokim 

SES. Hipoteza je potrjena. 

 V družinah otrok z motnjami vedenja z nizkim SES ni statistično značilno več 

emocionalnega zanemarjanja kot v družinah z nizkim ali visokim SES (variable SES 

in emocionalno zanemarjanje ni statistično značilno povezano). Hipoteza je potrjena. 

 Pri otrocih z motnjami vedenja, za katere se ocenjuje, da so moteni prvenstveno zaradi 

emocionalnega zanemarjanja, bo več psihogenih motenj kot pri otrocih, za katere se 

smatra, da so moteni prvenstveno zaradi vzgojnega zanemarjanja. Hipoteza je 

potrjena. 

 SES družin otrok z motnjami vedenja in alkoholizem sta medsebojno odvisna pojava 

(odvisne variable). Hipoteza je potrjena. 

 V zavodskem tretmanu prevladujejo verbalne metode. Hipoteza ni potrjena. 

 Odnos med aktivnim in pasivnim načinom preživljanja prostega časa ni optimalen, 

vzgajanci ga preživljajo bolj pasivno kot aktivno. Hipoteza je potrjena. 

 Stvarna vključenost vzgajancev v krožke ni enakomerna, vzgajanci zadovoljujejo v 

krožkih le manjši del svojih fizičnih, intelektualnih, emocionalnih in socialnih potreb. 

Hipoteza je potrjena. 

 Odkrite bodo statistično značilne razlike v reševanju vitalnih problemov vzgojnih 

skupin med mladisnkimi domovi, vzgojnimi zavodi in stanovanjskimi skupinami. 

Hipoteza je potrjena. 

 Izhodi iz zavoda so dominantna tema sestankov. Hipoteza je potrjena. 

 Metode, ki jih vzgojitelji poznajo in uporabljajo, niso v sorazmernem odnosu. 

Hipoteza je potrjena. 

 Vzgojitelji-defektologi poznajo in koristijo statistično značilno več metod vzgojno-

prevzgojnega dela kot vzgojitelji-nedefektologi. Hipoteza je potrjena. 

                                                 
91 Tako kot v naši raziskavi so zajeta vsa tri obdobja (pred prihodom v zavod, v času bivanja in poodpustno obdobje). 

92 Originalno »vaspitanika«. 

93 Bivša Socialistična Republika Slovenija. 
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 Vzgojitelji-defektologi, ki poznajo tudi teoretično naravo vedenjskih motenj, so 

mentalno-higiensko manj obremenjeni kot vzgojitelji-nedefektologi, ki ne poznajo 

teoretične opredelitve vedenjskih motenj. Hipoteza ni potrjena, rezultati kažejo prav 

nasprotno – na škodo vzgojiteljev-defektologov, ki so celo pri 9 (od 13) mentalno 

higienskih obremenitev statistično signifikantno bolj obremenjeni od vzgojiteljev-

nedefektologov (prav tam, str.254). 

 Izmed odstotkov neuspešnih vzgajancev, ki se bodo pridobili na osnovi ocene centrov 

za socialno delo in odstotkov tistih, ki ponavljajo kazniva dejanja po podatkih 

centralnega
94

 republiškega registra, bodo razlike večje od 25%. Hipoteza ni potrjena, 

neuspešni po podatkih centrov za socialno delo 15,7%, po podatkih republiškega 

centralnega registra 16,6%. Vseeno pa so rezultati pokazali, da so najpotencialnejši 

za povratništvo mladoletniki, odpuščeni iz pošolskih zavodov (povratništvo šolski 

zavodi 8,3%, pošolski zavodi, adolescentje 34,4%). 

 Vzgajanci, ki so si ustvarili lastne družine, bodo statistično značilno uspešnejši od 

tistih, ki živijo pri starših. Hipoteza je potrjena. 

 Vzgajanci, ki bolj skrbijo za svoj zunanji videz, bodo bolje ocenjeni. Hipoteza je 

potrjena. 

 Vzgajanci, ki jim centri za socialno delo po dolžnosti svetujejo, vodijo in usmerjajo še 

nekaj časa po odpustu, so manj uspešni od tistih, ki te pomoči po odpustu ne dobijo. 

Hipoteza ni potrjena. 

 Vzgajanci, ki so izvrševali kazniva dejanja že pred prihodom v zavod, bodo statistično 

značilno slabše ocenjeni v primerjavi s tistimi, ki pred prihodom v vzgojni zavod niso 

izvršili kaznivih dejanj. Hipoteza je potrjena. 

V nadaljevanju navajamo še druge pomembne ugotovitve raziskave: 

 Škoflek ugotavlja, da ni povezave med vzroki za nastanek motnje in uspešnostjo, 

izjemo predstavlja neuspešno rejništvo; 

 Ocene uspešnosti gojencev v poodpustnem obdobju s strani centrov za socialno delo 

(neuspešnih 15,7%, manj uspešni od večine odpuščenih 14,3%, uspešni kot večina 

38,1%, bolj kot večina 25,4%, zelo uspešni 4,6%). 

 Ugotavlja relativno nizko stopnjo povratništva in sicer: 8,3% odpuščenih iz šolskih
95

 

zavodov; 6,9% je neuspešnih mladostnic (vzgojni zavod Višnja gora); kar 34,4% pa je 

neuspešnih mladostnikov, ki so bivali v pošolskih zavodih. 

 Na uspešnost v poodpustnem obdobju je pozitivno vplivalo, če je bil gojenec v zavodu 

lahko tak, kot je v resnici; če je bil zaščiten pred travmatičnimi vplivi sogojencev; če 

so ga vzpodbujali k razmišljanju o sebi in če je lahko sodeloval pri odločitvah, ki so se 

ga tikale; če se je ukvarjal s s športom; 

 Med številnimi zavodskimi, oziroma tretmanskimi procesi in boljše ocene v 

poodpustnem obdobju, so statistično značilne pozitivne povezave z nekaterimi 

socialnimi običaji vzgojnih skupin (zimovanja, letovanja, planinarjenje ipd.) in z 

nekaterimi terapevtskimi principi. 

                                                 
94 Podatke so v tedanjem obdobju vodili po različnih metodologijah. Centri za socialno delo so ocenjejvali svoje varovance 

na osnovi globalne uspešnosti, v centralnem registru pa so beležili vsa ponovno izvršena kazniva dejanja, za katera so bili 

odpuščeni vzgajanci obravnavani na sodišču. Danes so podatki iz kazenske evidence (kot tudi marsikateri drugi) 

raziskovalcu, kot smo mi, praktično nedostopni iz razloga varovanja osebnih podatkov.  

95 Šolski zavodi so zavodi, ki obravnavajo zgolj otroke, ki obiskujejo osnovno šolo (npr. Smlednik, Veržej, Kranj, delno 

Planina, ki izvaja tudi srednješolske programe),  pošolski zavodi so zavodi, ki obravnavajo mladostnike, ki so že zaključili 

OŠ in obiskujejo različne srednješolske programe (kot npr. Slivnica, Logatec). 
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 Odgovora, v kakšnih poodpustnih okoliščinah postanejo bivši vzgajanci uspešnejši 

oziroma zopet zapadejo na nivo življenjske neuspešnosti (kot pred prihodom v zavod), 

ni našel. Edino statistično značilno povezavo je odkril med »predzavodsko 

delinkventno kariero« in slabo oceno v poodpustnem obdobju. 

 Negativno pa je na poodpustno obdobje vplivala tudi vzgojiteljeva drža, če se je 

preveč posvečal problemom; verbalizacija zatrtih čustev in skupinsko-dinamično 

orientirano delo z vzgojno skupino. Slednje Škoflek povezuje z neustrezno strokovno 

usposobljenostjo vzgojiteljev za izvajanje terapevtskega
96

 dela. 

Škoflek priznava, da s(m)o v znanstvenem preverjanju sicer konstruktivnih in humanih 

predpostavk (kaj je treba delati z otrokom motenega vedenja) šele na začetku, zato ni mogel z 

zanesljivostjo  preveriti, v kakšnem obsegu je življenjska in delovna uspešnost odpuščenih 

otrok in mladostnikov posledica procesov tretmana. Meni namreč, da procesi zavodskega 

tretmana temeljijo na mnogih znanstveno nepreverjenih predpostavkah, kot so: 

 da je potrebno ustvarjati ugoden psihosocialen ambient (v vzgojni skupini, 

zavodu), 

 vzpostaviti interpersonalni odnos med otroci in vzgojitelji, ki bi omogočal 

pozitivno transformacijo otroškega vedenja in odnosa, 

 na osnovi otrokove notranje motivacije in aktivnega, delovnega tretmana 

nadomestiti čim več, kar je bilo v razvoju izpuščeno, 

 istočasno otroka usposabljati za aktivno in ustvarjalno bodočnost ipd. (prav tam, 

str. 277). 

Na tem mestu omenja tudi Kovaćeviča (prav tam, str.187), ki je opozoril na težave pri 

raziskovanju te problematike, ker ne obstajajo primerni instrumenti, s katerimi bi bilo možno 

priti do eksaktnih znanstvenih rezultatov. Potrebno bi bilo najprej analizirati inicialno ali 

predtretmansko stanje, potem tranzitne ali tretmanske procese in na koncu relativno, finalno 

ali posttretmansko stanje. 

Tudi Škoflek se je zavedal navedenega problema, v času raziskovanja se je tega problema le 

še bolj ozavedel. Zato si tudi ne umišlja, da je z raziskovanjem procesa zavodskega tretmana 

rešil ta problem. Iskreno pa si je želel razkriti vsaj nekaj zavodskih dogajanj, ki so še težko 

dostopna za znanstveno analizo (prav tam). 

Poudari tudi, da so učinki oziroma uspehi zavodskega tretmana s trenutno razpoložljivimi 

znanstveno raziskovalnimi izkustvi težko preverljivi, s tem pa ni rečeno, da ne moremo 

govoriti o posttretmanski uspešnosti bivših vzgajancev iz vzgojnih zavodov (prav tam, str. 

278). Zaključuje z mislijo, da sprejema neuspešnost zavodskega tretman, otroka ali 

mladostnika, kot samo po sebi razumljivo, jo tudi racionalizira, če pač ni možno pomagati. 

Prav v tej racionalizaciji, ki jo običajno podkrepi še s slabimi uspehi zahodne civilizacije, je 

nehumanost, ki ne sodi v našo družbo (prav tam, str. 279). 

                                                 
96 Koštal opozarja (Koštal, 1998, str.45), da v praksi še vedno prihaja do nejasnega razumevanja psihoterapije in socialne 

pedagogike ter celo do enačenja socialne pedagogike s psihoterapijo. Neuspeli poskusi vnašanja psihoanalize na področje 

vzgoje pokažejo na ključno razliko med omenjenima poklicema ter potrjujejo, da pedagogika po svoji naravi ne more biti 

psihoterapija. Skupna točka med terapijo in pedagogiko je v zavedanju, da prihaja v obeh poklicnih odnosih do stičišč 

nezavednega (prav tam). Tudi v nadaljevanju Koštal problematizira enačenje terapije in svetovanja in argumentira, zakaj 

pre/vzgajanje v okviru npr. svetovalnega dela, vsebino razmišljanja pa lahko apliciramo na pedagogiko nasploh, ne more biti 

terapija (prav tam, str.47-66). 
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1.10.11.2 Posttretmanska uspešnost nekdanjih gojencev VIZ Frana Milčinskega v 

Smedniku, odpuščenih v letih 1990-1995 

Diplomsko delo Luke Aliča (1997) se prav tako ukvarja s problemi uspešnosti resocializacije 

otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti v obdobju po zavodskem tretmanu. 

Ugotavlja, da so v našem prostoru študije o uspešnosti nekdanjih gojencev vzgojnih zavodov 

prej izjeme kot pravilo (str. 6), razlog pa naj bi bila težavnost spremljanja oziroma zbiranja 

informacij, pomisleki pa so tudi zaradi morebitnih škodljivih učinkov za nekdanje gojence. 

Meni, da so ti pomisleki premalo utemeljeni in da so take študije potrebne, saj lahko služijo 

kot povratna informacija vsem, ki so se z otrokom ukvarjali
97

 in lahko služi kot orientacija, ki 

pomaga umestiti vzgojno delo v nek širši okvir. 

Odsotnost študij tretmana povezuje z različnimi odpori, povzetih po Stakiću (1977, v Alič, 

1997, str. 44-45): 

 Skicevanje na avtoriteto določene teorije, iz katere izhaja metoda. Teoretični 

koncept pa sam po sebi, še tako dodelan in utemeljen, ne zagotavlja nujno dobre, 

uspešne, vedno delujoče obravnave. 

 Sklicevanje na določeno strokovno ali znanstveno avtoriteto (profesor doktor 

Nekdo): Druga varianta je sklicevanje na pozitivno mnenje, ki ga je taka oseba dala o 

dotični praksi. 

 Sklicevanje na ekonomičnost. Ekonomičnost programa ni vedno primeren kriterij za 

vrednotenje. 

 Sklicevanje na humanost. Humanost metode je občutljivo vprašanje, ki postavlja pod 

vprašaj etičnost morebitnega skeptika. Humane metode moramo ravno tako preverjati, 

saj so za njihovo uspešno realizacijo potrebni mnogi pogoji, po drugi strani pa lahko 

prinesejo negativne stranske učinke. Včasih se nehumanost pripisuje celo samemu 

postopku evalvacije. 

 Sklicevanje na izjave udeležencev tretmana, klientov in terapevtov so sicer 

pomemben in ilustrativen pokazatelj uspešnosti tretmana, vendar so take izjave 

subjektivne in bolj ali manj pristranske, lahko celo povsem nerealne. 

 Istovetenje študij ocenjevanja uspešnosti tretmana z nadzorom nad institucijo lahko 

izvira iz realnega strahu pred nestrokovnostjo študij ali zlorabe rezultatov, lahko pa je 

bojazen pred slabimi rezultati in posledično pred odkritjem lastne neuspešnosti. 

 Mnenje, da ni mogoče preverjati uspešnosti metode tretmana. Deloma tak 

agnosticizem temelji na dosedanjih študijah, katerih rezultati se pogosto ne ujemajo 

ali si celo nasprotujejo. Iz tega izhaja mnenje, da so take študije nenatančne, 

nezanesljive in potemtakem nekoristne, saj samo vnašajo zmedo. 

Tudi Dekleva opozarja na tovrstne težave (Dekleva, 1991, str.105-106) in sicer: 

 Ni popolnoma jasno, kaj so temeljni cilji in nameni obravnavanja. Sicer so na 

deklarativni ravni navedeni, različni udeleženci (posamezniki in institucije), lahko 

zaznavajo kot pomembne različne cilje ali sredstva za njihovo doseganje. 

 Ni soglasja o tem, kako ugotoviti kdaj je bil cilj dosežen – ko pridobi izobrazbo; ko se 

ne vede več problematično, ko je dosegel določeno stopnjo osebnostnega razvoja...ali 

za vse vzeti enake kriterije, saj so mladoletniki različni glede osebnostnih značilnosti, 

družinske situacije, okolja.. 

                                                 
97 Ne samo njim, tudi samim uporabnikom in ustanovitelju, širši javnosti itd. 



80 

 Za mnoge od teh že nekoliko bolj operacionaliziranih kriterijev, nimamo ustreznih 

objektivnih meril. 

Kot zanimivost Alič v nadaljevanju omeni ameriškega kriminologa Logana, ki je leta 1972 

analiziral 120 študij evalvacije tretmana (prav tam, str.46). Niti ena med njimi ni ustrezala 

vsem znanstvenim in metodološkim zahtevam, ki jih je Logan postavil za evalvacijske študije. 

Eno od bistvenih vprašanj pri evalvaciji je razmerje med učinkovitostjo tretmana in 

uspešnostjo otrok in mladostnikov po zaključenem trettmanu – najbolj preprost in pogost 

način je ugotavljanje uspešnosti njihove resocializacije v času po tretmanu, za katero je 

najpogosteje uporabljeno merilo stopnja povratništva. Slednji je tudi eden od štirih ključnih 

kriterijev uspešnosti, po katerih (Stakić, 1977, v Alič, 1997, str. 48-49) lahko vrednotimo 

učinkovitost tretmana. Ostali trije so: spremembe vedenja, spremembe osebnosti, spremembe 

v okolju. 

Aličeva raziskava je razdeljena na dve področji – prvo se nanaša na obdobje pred sprejemom 

otroka v vzgojni zavod, drugo pa na obdobje po odpustu. Obdobja bivanja v zavodu raziskava 

ne vključuje, izjema so podatki o trajanju zavodskega tretmana in starosti ob sprejemu v 

zavod. V raziskavo je zajel 100 otrok/mladostnikov, (med njimi 17 deklet), ki so bili iz 

zavoda odpuščeni v letih 1990-1995. Postavil je 11 delovnih hipotez, v nadaljevanju jih bomo 

v krajši, strnjeni obliki predstavili skupaj z odgovori nanje
98

 (prav tam, str.87-89): 

1) Večina otrok je prišla v zavod v starosti od 12-14 let. Posttretmanska uspešnost ni 

odvisna od starosti ob sprejemu v zavod. Hipoteza je potrjena. 

2) Največ gojencev je bivalo v zavodu od enega do treh let, povprečna doba bivanja 23 

mesecev. Hipoteza ni potrjena. Predpostavljal je namreč, da je ocena uspešnosti 

posttretmanskega obdobja odvisna od dolžine bivanja. 

3) Iz popolne družine (oba starša) je prišlo v zavod razmeroma malo gojencev, le 28. Iz 

dopolnjenih družin jih je prišlo 34, 33 iz enostarševskih, štirje iz rejniške, eden pa je 

živel sam.
99

 Posttretmanska uspešnost ni odvisna od oblike družine. Bolj uspešni naj 

bi bili gojenci s popolno družino (le ti so se nasprotno pokazali kot najmanj uspešni). 

Hipoteza ni potrjena. 

4) Socialno ekonomski status družin je bil pri največjem delu gojencev (57) povprečen, 

pri 34 gojencih podpovprečen, devet pa jih je izhajalo iz nadpovprečno situiranih 

družin. Posttretmanska uspešnost ni odvisna od socialno ekonomskega statusa 

gojenčeve družine. Hipoteza je potrjena. 

5) Pri vseh gojencih se kot simptomi vedenjskih motenj pred sprejemom v zavod pojavlja 

zanemarjanje, odklanjanje in izostajanje iz šole, 93 jih je begalo in pohajkovalo, 73 

kradlo, prav toliko jih je bilo verbalno agresivnih. Več kot polovica (52) je uživala 

alkohol že v tako rani mladosti. Polovica je kazala izrazito upornost do pravil in 

avtoritet, 39 je bilo fizično agresicnih, 31 jih je uničevalo materialne dobrine, 

samomor je poskušalo ali resno grozilo z njim 7 otrok, droge pa so uživali trije. Kar 14 

od vseh 17 deklet se je vedlo promiskuitetno. Posttretmanska uspešnost ni odvisna od 

vrste simptomov pred sprejemom v zavod. Hipoteza je potrjena. 

6) Predvideval je, da je ocena posttretmanske uspešnosti povezana tudi s številom 

simptomov, s katerimi so gojenci prihajali v vzgojni zavod. Vendar ni dobil dovolj 

                                                 
98 Pri rezultatih bomo tudi navedli potrditev hipoteze ali zavrnitev le-te. 

99 Tega ne razumemo, saj naj bi bil omenjeni otrok ob sprejemu star med 13 in 14 let? 
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podatkov s strani centrov za socialno delo, s katero bi lahko primerjal stopnji 

motenosti pred oddajo in po njej. Po pridobljenih podatkih je lahko zaključil le, da 10 

gojencev ne kaže nikakršnih simptomov motenosti več, promiskuitetna so bila le še 3 

dekleta, število uživalcev drog pa se zvišalo na 9. 

7) Pri gojencih so se pojavljale tudi motnje, ki niso bile disocialnega značaja. Največ (85) 

gojencev je imelo motnje branja in pisanja, tike je imelo 32 gojencev, govorne motnje 

(31), enurezo pa 27 gojencev. Telesne motnje (9), enkopreza (5) in epilepsija (4). Brez 

motenj, ki niso bile disocialne narave, je bilo le 15 gojencev. Posttretmanska 

uspešnost ni odvisna od teh motenj. Hipoteza ni potrjena. 

8) Predvideval je, da ocena posttretmanske uspešnosti ni odvisna od ocene bistvenih 

dejavnikov za nastanek in razvoj motenosti. Na nastanek motenj vedenja in osebnosti 

pri gojencih so med drugim vplivali naslednji dejavniki: spremenljiva vzgoja pri 92 

gojencih, vzgojno zanemarjanje pri 74, preveč popustljiva pri 59, pri 55 dvotirna 

vzgoja, pri 49 nemoč matere samohranilke, pri 48 čustveno zanemarjanje, v družinah 

36 otrok je bil prisoten alkoholizem, pri 34 so se pojavili problemi zaradi doplonitve 

družine (očim), pri 26 gojencih so na nastanek motenosti bistveno vplivale organske 

motnje (MCD), 19 otrok je imelo stresno otroštvo, 15 otrok so vzgajali pretrdo, 15 jih 

je raslo v zavajajočem okolju, pri sedmih dekletih je obstajal sum spolne zlorabe, trije 

gojenci pa so bili v neuspešnem rejništvu. Hipoteza je potrjena. Posttretmanska 

uspešnost od večine naštetih dejavnikov ni odvisna. Izjema je le en dejavnik: gojenci, 

ki so jih vzgojno zanemarjali, so bili v povprečju slabše uspešni od onih, ki jih niso 

vzgojno zanemarjali. 

9) Predvideva, da šolanje oziroma redna zaposlitev gojenca v posttretmanskem obdobju 

nista odvisna od spola nekdanjega gojenca. Hipoteza ni potrjena. Šolanje oziroma 

redna zaposlitev sta odvisna od spola nekdanjega gojenca – za razliko od fantov se 

namreč večji del deklet šola ali so redno zaposlene. 

10) Izvrševanje kaznivih dejanj v obdobju po odpustu je odvisno od spola nekdanjega 

gojenca, dekleta bodo vršila manj KD. Hipoteza je potrjena. 

11) Ocena sedanje uspešnosti je odvisna od spola nekdanjega gojenca, dekleta bodo 

ocenjena kot bolj uspešna. Hipoteza ni potrjena. Lahko pa se opazi tendenca, da je 

med dekleti večji delež uspešnih, vendar ni statistično značilna. 

Razvidno je, da je Alič z raziskavo potrdil večino hipotez o neodvisnosti ocene poodpustne 

uspešnosti otrok in mladostnikov od dejavnikov, ki se nanašajo na stanje pred prihodom v 

zavod. Prav tako na uspešnost v poodpustnem obdobju ne vplivajo tip družine, socialno 

ekonomski status, različni simptomi motenosti, različni dejavniki, povzročitelji neustreznega 

vedenja (razen vzgojnega zanemarjanja), prav tako nista pomembni starost ob prihodu v 

vzgojni zavod in dolžina bivanja v zavodu. Razlike so opazne pri spolu (hipotezi 9 in 10).  

Opozori tudi na šolsko neuspešnost, ker je 54% vseh, ki so hodili v šolo, zadnjega letnika, ki 

so ga obiskovali, ni dokončalo. Podatek jemlje kot opozorilo vzgojnemu zavodu in njihovi 

interni šoli, da bodo skušali še bolj vzpodbujati gojence k učnim navadam in zviševati nivo 

znanja (prav tam, str.89). Kazniva dejanja je po odpustu iz zavoda vršilo 45,9% gojencev 

(prav tam, str.91). 

Sklene s povzetkom, da se je po odpustu iz vzgojnega zavoda uspešno resocializirala
100

 dobra 

polovica nekdanjih
101

 gojencev. Meni, da odgovor na vprašanje, koliko in kako je k takšnemu 

                                                 
100 Predhodna raziskava vzgojnega zavoda Smlednik, ki jo je opravil Bogataj (1993, v Alič, 1997, str.55) in analizira 

posttretmanski uspeh gojencev odpuščenih od leta 1985 so 1990, pokaže drugačne rezultate. Tedaj je 20,3% gojencev odšlo 
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rezultatu pripomogel zavodski tretman oziroma ali je bil tretman učinkovit, presega domet 

njegovega dela. Ocenjuje, da je posttretmanska uspešnost le eden od možnih pokazateljev, po 

katerem se lahko orientiramo (prav tam). 

1.10.11.3 Profesionalne obremenitve delavcev v vzgojnih zavodih pri delu s populacijo 

vedenjsko in čustveno motenih otrok otrok in mladostnikov  

Magistrsko delo Horvatove (1998) je eno redkih del v slovenskem prostoru, ki v tako velikem 

obsegu preiskuje profesionalne
102

 obremenitve delavcev v slovenskih vzgojnih ustanovah, kot 

tudi druge variable.
103

 Horvatova navaja, da v svetu obstaja mnogo raziskav o pojavu 

izgorevanja, ta pojav še ni bil raziskan v ustanovah za vedenjsko in čustveno motene 

otroke/mladostnike v Sloveniji (prav tam, str.70). Ugotavlja, da je v slovenskih institucijah za 

vedenjsko in čustveno moteno populacijo otrok prisotna fluktuacija
104

 kadra in neustreznost 

kadrovskega potenciala, saj mladi strokovnjaki niso zainteresirani za to delovno mesto in da 

obstaja vse večja resignacija zaposlenih v smislu tega dela, kar je najverjetneje posledica 

profesionalnih obremenitev (Horvat, 1998, str.7). Horvatova navaja, da obstaja več definicij 

pojmovanja profesionalnih obremenitev in da se kaže potreba po jasnosti definicij pojmov, ki 

se vežejo na ta pojav: stres, tesnoba, strah in izgorevanje - »burnout«, sindrom izgorelosti 

(prav tam, str.20).  

Cilj njenega raziskovanja je, da z instrumenti, adaptiranimi za to raziskovanje ugotovi: 

 faktorsko strukturo izgorevanja in nekaterih determinant, ki so relevantne za ta pojav, 

pri delavcih, ki se ukvarjajo z vedenjsko in čustveno moteno populacijo otrok in 

mladostnikov, 

 odnose določenih poklicev (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci) in izgorevanja ter 

njegovih determinant, 

                                                                                                                                                         

naprej v druge zavode, ostali v domače okolje. 26% je uspešno nadaljevalo šolanje, 28,3 se jih je zaposlilo, 45% nič od 

navedenega. Socialni delavci so ocenjevali gojence glede na urejenost življenja in na perspektivo za prihodnost – 54,8% 

nekdanjih gojencev je uspešnih, 34% pa ne. Ob izločitvi tistih, za katere niso imeli podatkov, je razmerje 61,4% uspešnih 

proti 38,6% neuspešnih. 

101 Tudi v VIZ Višnja gora so opravili dve katamnestični študiji o odpuščenih gojenkah in kjer se rezultati razlikujejo. Prva je 

bila opravljena leta 1976, zajema 136 gojenk, odpuščenih v letih 1970-1974. Povsem brez deliktov je bilo po odpustu 63% 

gojenk. Socialne službe so za dobro prilagojene ocenile 61% gojenk, slabše 17% gojenk, za neprilagojene 14% gojenk, 8% 

pa jih ni bilo moč oceniti.Druga študija istega zavoda je zajela 104 gojenke, odpuščene v obdobju 1979-1982. Leta 1984 je 

bilo zaposlenih le še 40,4% gojenk, 16,3 je menjavalo zaposlitve. Več gojenk od predhodnega obdobja je bilo obravnavanih 

na sodiščih, manj gojenk je socialna služba ocenila kot dobro prilagojene (53,8%) in več kot slabše prilagojene (24%) in 

neprilagojene (22,2%). Raziskovalna metodologija je bila enaka (Alič, 1997, str.54-55), zato avtor ugotavlja, ali  gre za težje 

oblike motenosti gojenk ob prihodu v zavod, spremembe družbenih razmer ali za manj ustrezno in učinkovito delo v 

vzgojnem zavodu (prav tam). 

102 Leta 1996 je psiholog Matvoz opravil raziskavo Psihofizične obremenitve in obremenjenosti delavcev zavodov za 

vedenjsko in osebnostno motene v Sloveniji, kjer je uporabil metode analize delovnih mest, analize dnevnih obremenitev in 

populacijsko študijo. V primerjavi s kontrolno skupino je pri delavcih v vzgojnih zavodih v času 40 letne delovne dobe 

ugotovil kritične odklone v emocionalnih potezah: deprivacija, reprodukcija, inkorporacija, agresivnost. Poudarja, da so 

odkloni na emocionalnih potezah bolj ireverzibilni in puščajo trajnejše posledice. Reprodukcija doseže kritično vrednost pri 

25 letih delovne dobe. Deprivacija doseže kritično vrednost že po 8 letih delovne dobe, ugotavlja, da delo v vzgojnih zavodih 

negativno vpliva na ocenjevanje samega sebe (Matvoz, 1996, v Horvat, 1998, str.39-40) itd.  

103 Obsežnejše raziskave, kjer so obravnavani vsi strokovni delavci vzgojnih institucij so npr. opravili v Analizi, oceni in 

usmeritvah...(Šelih, 1982), Škoflek (1989), Krajnčan (2003).  Mnogo številčnejše so parcialne raziskave (ugotovitve 

posameznih institucij). 

104 Na veliko fluktuacijo vzgojiteljskega vzgojnega kadra opozarja tudi Krajnčan (2003, str.98). Rezultati njegove raziskave 

so sicer pokazali, da je povprečna delovna doba vzgojiteljev na obstoječem delovnem mestu 9,51 let, vendar jih je večina na 

tem delovnem mestu razmeroma malo časa, od 2-5 let. 



83 

 kako kronološka starost otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi motnjami 

vpliva na izgorevanje pri delavcih v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in v 

prevzgojnem domu (prav tam, str.70). 

V raziskavo je zajela vzorec 133 strokovnih delavcev (toliko jih je izpolnilo ankete), 

zaposlenih v institucijah za usposabljanje vedenjsko in čustveno motene populacije otrok in 

mladostnikov v Sloveniji. Od tega je 60% anketiranih ženskega spola in 40% moških. Njihova 

starost je v razponu od 23 – 58 let, povprečna starost je 38 let, povprečna delovna doba pa 17 

let. Med njimi je največ vzgojiteljev in sicer 80, učiteljev je 24 in 20 svetovalnih delavcev. 

Trije opravljajo delo vzgojitelja in učitelja, eden je vzgojitelj in svetovalni delavec, eden je 

učitelj in svetovalni delavec, dva opravljata druga dela. V pošolskih ustanovah je zaposlenih 

48 delavcev, v ustanovah za šoloobvezno mladino pa 85 delavcev različnih poklicev. Pri 

ustreznosti smeri izobrazbe zelo izstopajo vzgojitelji (učitelji in svetovalni delavci imajo 

skoraj vsi ustrezno smer in stopnjo izobrazbe), saj je imelo le
105

 40 delavcev (ali 50%), ki so 

delali na delovnem mestu vzgojiteljev, ustrezno smer izobrazbe socialne ali specialne 

pedagogike. 18 anketirancev je bilo socialnih delavcev, 10 učiteljev, 4 psihologi, 2 

gimnazijska maturanta, 1 penolog, delovni terapevt, etnolog-sociolog in medicinska sestra. 

 Horvatova je postavila dve glavni hipotezi in sicer: 

 Izgorevanje je v vzgojnih zavodih prisotno in je v večji meri posledica organizacijskih 

okoliščin. Obstajajo statistično pomembne razlike v doživljanju profesionalnih 

obremenitev delavcev, ki delajo s čustveno in vedenjsko moteno populacijo. 

Podhipoteze: obstajajo statistično pomembne razlike v doživljanju profesionalnih 

obremenitev med delavci različnih poklicev (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci); 

razlike v odnosu do dela; razlike v doživljanju delovne klime med delavci različnih 

poklicev; razlike v oceni socialne podpore med delavci različnih poklicev; razlike v 

oceni zadovoljstva z različnimi življenjskimi področji med delavci različnih poklicev; 

razlike v predlogih in željah za izboljšanje kvalitete dela in življenja delavcev v 

vzgojnih zavodih. 

 Obstajajo statistično pomembne v doživljanju profesionalnih obremenitev med 

delavci, ki delajo s šolsko oziroma pošolsko populacijo. 

Uporabila je sedem merskih instrumentov za raziskovanje izgorevanja. V nadaljevanju 

predstavljamo rezultate njene raziskave (prav tam, str. 155-158): 

Profesionalne obremenitve delavcev so bile determinirane skozi štiri latentne dimenzije: 

 preobremenjenost; 

                                                 
105 Kadrovski problemi vzgojnih zavodov so bili izpostavljeni že v omenjeni analizi (1982, str.68). Ugotovili so namreč, da je 

bilo  leta 1981 v slovenskih vzgojnih zavodih zaposleno 43% pedagoških delavcev s srednjo izobrazbo, 46% pedagoških 

delavcev z višješolsko izobrazbo in 11% z visokošolsko izobrazbo (Skalar, 1982, str. 68). Škoflek (1989, str.191) je ugotovil, 

da ima od 133 vzgojiteljev vseh vzgojnih ustanov (47,3% moških in 52,7% žensk) srednjo izobrazbo 23,9%, višjo 53,1%, 

visoko 22,1% in 0,9% vzgojiteljev opravljeno specializacijo. Krajnčan kasneje (2003, str. 92) ugotovi, da ima od 133 

vzgojiteljev (60,6% žensk in 39,4% moških) v vzgojnih ustanovah (1podatek manjkajoč) 6,3% vzgojiteljev srednjo 

izobrazbo, 38,1% višjo in 55,6% visoko izobrazbo. Škoflek (2005, str.19) ob osebnih obiskih ustanov in intervjuji z ravnatelji 

ugotovi, da je v vzgojnih ustanovah zaposleno 197 vzgojiteljev. 115 ali 58% ima visoko izobrazbo, 64 ali 33% višjo 

izobrazbo in 18 ali 9% srednjo izobrazbo. Pri srednji izobrazbi opazno izstopata vzgojni zavod Planina in Veržej – to 

povezuje z dislociranostjo zavoda. Opaža tudi feminizacijo pedagoškega področja (40% je moških in 60% žensk). Na dan 

15.12.2012 je v vzgojnih ustanovah (brez prevzgojnega doma) po podatkih baze MIZKŠ, zaposlenih 204 vzgojiteljev, 85 

moških (41,7%) in 119 žensk (58,3%). Srednjo šolo ima 13 (6,37%), višjo šolo 30 (14,7%), visoko univerziteno 146 (71,6%) 

in specializacijo, magisterij 15 (7,3%). Opazen je trend upadnja delavcev s srednjo izobrazbo in seveda naraščajoči trend 

visoko strokovno izobraženih vzgojiteljev. 
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 konfliktnost personalne vloge; 

 komunikacijski sistem; 

 nezadovoljstvo z organizacijskimi okoliščinami. 

S tem je potrdila hipotezo, da je izgorevanje odgovor na organizacijski stres.  

Dober zavodski komunikacijski sistem preprečuje številne duševno higienske obremenitve, v 

raziskavi pa je Horvatova na podlagi rezultatov ugotovila, da prav komunikacijski sistem 

odločilno vpliva na strukturo izgorevanja. 

Prav tako je ugotovila, da se vzgojitelji, učitelji in scetovalni delavci razlikujejo v strukturi 

izgorevanja – razlikujejo se v doživljanju organizacijskih okoliščin na delovnem mestu, v 

oceni smilsla tega dela in v izražanju simptomov izgorelosti. Najbolj izčrpani so vzgojitelji, ki 

se tudi vse bolj oddaljujejo drugim ljudem in postajajo nestrpni v medsebojnih odnosih. 

Sklepa, da so pri vzgojiteljih simptomi najmočneje izraženi. 

Učitelje najbolj razlikuje od drugih dveh skupin ocena smisla tega dela, ki je vse manjša. 

Zaradi tega je močno prisoten občutek neuspešnosti. 

Svetovalne delavce najbolj motijo organizacijske okoliščine na delovnem mestu (medsebojni 

odnosi, hierarhija zaposlenih, nestrokovno vodenje, birokracija). Hipoteza, da obstajajo 

statistično pomembne razlike v doživljanju profesionalnih obremenitev med delavci različnih 

poklicev (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci), se je potrdila. 

Vzgojitelji so ocenjevali klimo v instituciji kot napeto, kar povzroča pri njih nervoznost. 

Zadovoljni so s partnerjem in zakonom ter s stanovanjsko situacijo. Zaradi inverznega 

delovanega časa nimajo družabnega življenja, so brez prijateljev in novih znancev. Njihove 

reakcije v odnosu z ljudmi so vse bolj impulzivne in brez kontrole, občutijo pomanjkanje 

suporta okolice, nezadovoljni so s perspektivo bodočnosti, s poklicem in osebnim dohodkom. 

Največ so bili v bolniškem staležu. 

Učitelj ni zadovoljen s svojim profesionalnim življenjem in z življenjem nasploh in ne dobi 

potrditve v samem delu z vedenjsko in čustveno motenimi otroki/mladostniki. Rezultati 

njegovega dela niso vidni, zato ima občutek, da je pri svojem delu neuspešen, kar povzroča 

nemoč, nizko samopodobo in izgorevanje. Na profesionalne obremenitve odreagira z 

izčrpanostjo, ki je povezana tudi s slabo organizacijo na delovnem mestu. Tudi zaradi tega 

ima odpor do dela. 

Svetovalni delavci se počutijo na delovnih mestih negotovi, prepuščeni samim sebi in v slabi 

komunikacijski povezavi z drugimi zaposlenimi, doživljajo klimo na delovnem mestu kot 

negotovo in nestabilno, kar pri njih povzroča nemir na delovnem mestu. Nezadovoljni so s 

stanovanjsko situacijo. Njihova pričakovanja pri delu s populacijo so nerealna, kar je tudi 

posledica pomanjkljivega kontakta s sorodnimi institucijami. Imajo pa najbolj razvito 

družabno življenje in v prijateljih ter znancih najdejo veliko opore, ki je ne občutijo v 

kontaktih s sodelavci in z vodstvom. S svojim poklicem so zadovoljni, vendar so pri delu 

prepuščeni sami sebi. 

Pokazale so se tudi statistično pomembne razlike v predlogih in željah za dvig kvalitete dela 

in življenja. Vzgojitelji so predlagali zmanjšani normativ gojencev v skupini, bolj strokovno 

vodstvo, več sodelavcev in študij ob delu. Svetovalni delavci se v predlogih dotikajo zunanje 

motivacije: boljše plačano delo, počitek po nekaj letih službovanja ali zamenjavo delovnega 

mesta. Učitelji, kot da so se vdali v usodo, nimajo vizije ali želja za dvig kvalitete lastnega 

življenja. Končno, njihovo poslanstvo je poučevanje, ne pa vsakodnevno reševanje 

disciplinskih prekrškov. Vsi rezultati potrjujejo hipotezo o obstoju statistično pomembnih 

razlik med vzgojitelji, učitelji in svetovalnimi delavci v oceni klime, zadovoljstva z lastnim 
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življenjem, suporta okolice, odnosa do dela, v reakcijah na obremenitve in v predlogih ter 

željah za dvig kvalitete njihovega življenja in dela. 

V ustanovah
106

, kjer obravnavajo šolske otroke, so delavci manj obremenjeni in bolj 

zadovoljni. Tudi klima je boljša, vendar so nezadovoljni s svojim privatnim življenjem in 

prostim časom, ker pogosto svoj prosti čas porabijo za reševanje problemov svojih gojencev. 

Delavci v pošolskih zavodih doživljajo velike pritiske od zunaj in znotraj, siptomi izgorevanja 

so pri njih izrazitejši, organizacijske okoliščine bolj moteče, klima v njihovih ustanovah bolj 

moreča, impulzivno reagirajo in imajo nerealna pričakovanja pri svojem delu. Za dvig 

kvalitete lastnega življenja in dela predlagajo boljše medsebojne odnose na delovnem mestu 

in strokovno vodstvo, ki bo imelo empatijo za sočloveka. 

Horvatova na podlagi navedenih rezultatov potrjuje hipotezo o pomembnem vplivu 

kronološke starosti gojencev za nastanek sindroma izgorelosti pri zaposlenih. 

V zaključku svojega dela Horvatova predlaga določene preventivne ukrepe, ki bi ublažile 

posledice izgorevanja in sicer: spremembo strukture dela, uvedbo supervizije in spremembe 

organizacijskih okoliščin na delovnem mestu (prav tam, str.162). Meni tudi, da za delo v 

vzgojnih, mladinskih in prevzgojnih zavodih ni primeren vsak in da je naloga kadrovske šole, 

da že ob vpisu opravi ustrezno selekcijo. V času študija pa morajo študente z ustreznimi 

programi opremiti za konkretno delo (prav tam, str. 163). Postavlja se ji tudi vprašanje, kakšni 

tipi osebnosti so zaposleni v vzgojnih zavodih, kar bi lahko ugotovili z nadaljno raziskavo.  

Podobno kot Horvatova meni tudi Matvoz, zanj je nujna selekcija delavcev za to delo že v 

času študija (prav tam, str. 42).  

Šestnajst let pred raziskavo Horvatove je Skalar prav tako problematiziral strokovno 

usposobljenost vzgojiteljev (Skalar, 1982, str.68), ko se je spraševal, ali bi bila situacija v 

vzgojnih zavodih drugačna, če bi bilo v njih zaposlenih več diplomiranih specialnih 

pedagogov. Meni, da do neke mere da, vendar pa diplomanti Pedagoške akademije niso bili 

usposobljeni za izvajanje specialnih tretmanskih programov. Kos so bili predvsem občim 

pedagoškim prijemom, razumeli so psihodinamiko vedenjskih in osebnostnih motenj pri 

gojencih in so bolj ali manj sprejeli mentalno higiensko kulturo do motenih in motečih 

mladostnikov. Kadrovsko situacijo je ocenil kot nezavidljivo, zavodi niso bili kos nalogam, ki 

izhajajo iz tretmansko orientiranih modelov dela, niso bili kos pristopu, ki vključuje 

psihoterapevtske metode in tehnike, pristopu, ki vsebuje specializirane vzgojne in prevzgojne 

programe. Za tako delo se niso usposabljali, o njem so bili le informirani (prav tam, str. 69). 

Izhod iz tedanjega stanja je Skalar, v mnogih segmentih kot kasneje Horvatova, videl v 

oblikovanju jasnih konceptov, na njih pa bi moral temeljiti sistem izobraževanja in 

usposabljanja na kadrovskih
107

 šolah in pa kadrovska politika v vzgojnih zavodih. 

                                                 
106Rezultati, ki jih je pridobil Škoflek v svoji raziskavi, so drugačni (1989, str. 228) Med drugim je namreč raziskoval tudi 

mentalno higienske obremenitve 133 vzgojiteljev v vseh vzgojnih ustanovah. Ugotovil je sicer visoko samooceno mentalno 

higienskih obremenitev vzgojiteljev, vendar med vzgojnimi ustanovami (šolski in pošolski zavodi, stanovanjske skupine, 

prevzgojni dom) ni ugotovil statistično pomembnih razlik. Presenečajo pa ga visoke vrednosti skupine vzgojiteljev 

stanovanjskih skupin, kjer bi zaradi lažjih motenj otrok in mladostnikov pričakoval manj obremenitev. 

107 Takrat univerzitetnega študija socialne pedagogike seveda še ni bilo, le-ta se v slovenskem protoru vzpostavi  v 

študijskem letu 1991/1992, ko se tudi ukine program vzgojitelj MVO (Škoflek, 2008, str.39). Ob zaključevanju študija druge 

generacije socialnih pedagogov (1995-1999). Krajnčan ocenjuje (1998, str.195), da glede razvoja socialnopedagoške pomoči 

otrokom in mladostnikom v vzgojnih zavodih ne zaostajamo in da marljivo sledimo zahodnim trendom. Meni, da je 

strokovna kompetentnost na zavidljivi ravni, kljub deficitu pisnih virov in raziskovalnega področja. 
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1.10.11.4 Ocena življenske uspešnosti mladostnikov po odpustu iz Mladinskega doma 

Maribor 

Namen raziskave oziroma diplomskega dela Veilgunove (2000), je ugotoviti, kako uspešno so 

se otroci in mladostniki po odpustu iz Mladinskega doma Maribor (v nadaljevanju MDMB) 

vključili v življenje in delo zunaj vzgojne ustanove. Meni, da bodo rezultati pomembni za 

nadaljne delovanje institucij, ki se ukvarjajo z oddajo otrok in mladostnikov v vzgojne 

ustanove, predsvem pa so pomembni za Center za socialno delo, kjer je zaposlena in od koder 

nameščajo otroke v MDMB. Posredno je namen raziskave tudi povratna informacija 

zaposlenim v MDMB o uspešnosti njihovega vzgojnega dela (prav tam, str.51). 

Ugotavlja, da uspešnost otrok in mladostnikov po odpustu iz vzgojne ustanove ni odvisna 

samo od vzgojne ustanove, ampak tudi od vrste dejavnikov pred oddajo v vzgojno ustanovo in 

v obdobju po odpustu. Zato je za namen raziskave uporabila anketni vprašalnik, ki ga je 

sestavila po zgledu Škoflekovega vprašalnika, ki ga je uporabil v svoji doktorski disertaciji 

(1989). Vprašalnik je skrajšala in priredila, nanaša pa se na zbiranje podatkov pred oddajo 

otroka in mladostnika v vzgojno ustanovo, na zbiranje informacij o tretmanu in na delovno in 

življenjsko uspešnost otroka ali mladostnika po odpustu iz vzgojne ustanove (prav tam, 

str.53).  

Oblikovala je naslednje delovne hipoteze: 

 več kot dve tretjini mladostnikov bo na vprašanje, kako so bili zadovoljni v MDMB, 

odgovorila da so bili zadovoljni oziroma zelo zadovoljni; 

 več kot polovica mladostnikov bo na vprašanje, kako so zadovoljni s sedanjim 

življenjem, odgovorila da so zadovoljni oziroma zelo zadovoljni; 

 otroci ali mladostniki, ki so bili v MDMB nameščeni pred dopolnjenim štirinajstim 

letom starosti, so imeli več psihosomatskih težav kot tisti, ki so prišli v MDMB po 

štirinajstem letu starosti. 

 Tisti otroci ali mladostniki, ki so v MDMB preživeli manj kot tri leta, so danes manj 

uspešni kot tisti, ki so v MDMB preživeli več kot tri leta. Ocena sedanje uspešnosti je 

odvisna od dolžine tretmana. 

Raziskava zajema 32 otrok in mladostnikov (18 deklet in 14 fantov), ki so bili z odločbo 

centra za socialno delo Maribor odpuščeni iz Mladinskega doma Maribor v času med 

01.01.1993 in 31.12.1998. V času raziskave so bili otroci in mladostniki, ki so bili odpuščeni 

iz MDMB v času med 01.01.1993 in 31.12.1998, stari od 12 do 26 let. Najkrajši čas odpusta 

do zbiranja podatkov je znašal 20 mesecev, najdaljši pa 84 mesecev. Pogoj za uvrstitev v 

raziskavo je bil, da so bivali v MDMB najmanj šest mesecev. V navedenem obdobju je v 

MDMB na podlagi odločbe Centra za socialno delo Maribor v MDMB sicer bivalo 71 otrok 

in mladostnikov. Od tega jih je 13 bivalo v domu manj kot 6 mesecev, 18 jih je po letu 1998 

še ostalo v MDMB. Od 40 zbranih za raziskavo sta 2 umrla, dve mladostnici nista želeli 

sodelovati, dva živita v tujini, pri štirih mladostnicah pa Veilgunijeva ni uspela pridobiti 

naslova bivališča in jih tako v raziskavo ni mogla zajeti (prav tam, str. 53). 

Otroci in mladostniki so prihajali v MDMB iz različnih tipov družin, dva od njih iz drugega 

zavoda. Največ otrok in mladostnikov je prišlo iz nepopolnih, enoroditeljskih družin (11), 

sledijo dopolnjena (7) in popolna (5) družina. Štirje so živeli pri sorodnikih (običajno pri 

starih starših) in trije pri rejnikih. Predhodno sta bila v drugem zavodu dva otroka (prav tam, 

str. 59). 

Ob sprejemu v MDMB je bila večina otrok in mladostnikov v starostnem obdobju od 10 – 14 

let. Povprečna starost ob prihodu je bila 12,8 let in ob odhodu 16,4 leta. 
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Pri 25% otrok in mladostnikov je bil socialno ekonomski status družin ocenjen kot slab, 

povprečen pri 56,3% in visok pri 18,8% družin. Večina otrok je pred sprejemom živela v 

mestu, samo šest jih je živelo na vasi. 

Skoraj tri četrtine otrok in mladostnikov so pred namestitvijo v MDMB doma vzgojno in 

čustveno zanemarjali. V to kategorijo Veilgunijeva prišteva tudi kulturno prikrajšane otroke 

(prav tam, str.60), ker se jim zaradi pomanjkanja vzgojnih vzpodbud in drugih kulturnih 

vplivov njihove duševne zmožnosti in interesi niso razvijali tako, kot bi se spričo prirojenih 

talentov lahko, če bi bili otroci in mladostniki deležni številnejših in primernejših vzgojnih 

oziroma kulturnih vplivov. Alkoholizem je bil prisoten v šestnajstih družinah, v devetih 

primerih so bili otroci ali mladostniki ogroženi zaradi nasilja in zlorab. Vzgojna nemoč je 

izstopala v devetih primerih, pri treh otrocih pa je bil razlog namestitve neuspelo rejništvo. 

Dvema otrokoma so umrli starši, eden pa je bival v MDMB v času, ko je bila njegova mati 

odsotna zaradi dolgotrajnega zdravljenja (prav tam). 

Veilgunijevo je zanimalo, kakšne spomine imajo anketirani otroci in mladostniki na MDMB 

in če so bili v času tretmana zadovoljni s tamkajšnjim življenjem. Podatke glede zadovoljstva 

otrok in mladostnikov v času bivanja v MDMB je pridobila na osnovi anketnega vprašalnika, 

kjer so anketiranci izbirali med petimi stopnjami zadovoljstva. Pri izbiri stopnje zadovoljstva 

se je trinajst otrok opredelilo za odgovor zelo zadovoljen, dvanajst zadovoljen, štirje so bili 

včasih zadovoljni in včasih nezadovoljni, trije so bili nezadovoljni. Zelo nezadovoljen ni bil 

nihče. Nezadovoljstvo so otroci in mladostniki povezovali s hišnim redom in omejeno 

svobodo gibanja, česar prej niso poznali in tudi niso nikoli v celoti sprejeli (prav tam, str.77). 

Več kot dve tretjini otrok je bilo z bivanjem v MDMB zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih, 

prva delovna hipoteza se je na ta način potrdila. O svojih občutkih ob spominu na MDMB so 

nekateri mladostniki tudi povedali, da so se v domu počutili zelo dobro in da imajo iz tega 

obdobja najlepše spomine. Mladostnik, ki je v poodpustnem življenju zelo nezadovoljen, je 

življenje v MDMB prepoznal kot najlepši del svojega življenja od otroštva dalje. V domu je 

preživel 29 mesecev v starosti od štirinajstega do sedemnajstega leta. Mladostnica, ki na 

življenje v domu sicer ni imela najboljših spominov je ugotovila, da je v domu pridobila 

delovne navade, komunikacija je bila drugačna kot doma. Če ne bi bila v domu, bi zabredla v 

težave (prav tam, str.78). 

Veigunijeva je podatke glede zadovoljstva otrok in mladostnikov v obdobju po odpustu prav 

tako pridobila na osnovi anketnega vprašalnika, kjer so anketiranci izbirali med petimi 

stopnjami zadovoljstva. Rezultati pokažejo, da je bilo zelo zadovoljnih enajst otrok in 

mladostnikov in šest zadovoljnih. Osem jih je odgovorilo, da so včasih zadovoljni in včasih 

nezadovoljni. Pet otrok in mladostnikov s svojim poodpustnim življenjem ni bilo zadovoljnih, 

dva pa sta se opredelila kot zelo nezadovoljna. Vsi anketiranci pa so izjavili, da zaradi bivanja 

v MDMB v življenju ne čutijo nobenih negativnih posledic. Veilgunijeva je ugotovila, da je 

bila več kot polovica otrok in mladostnikov v svojem življenju zadovoljna oziroma zelo 

zadovoljna, zato je lahko drugo delovno hipotezo potrdila (prav tam, str.76). 

Ob sprejemu v MDMB so pri otrocih in mladostnikih zaznali tudi motnje, ki niso bile 

disocialnega značaja – ne kršijo družbenih norm, niti ne povzročajo neposredne škode okolju, 

zato pa so toliko bolj neugodne za otroka ali mladostnika samega. Brez takšnih motenj je bilo 

ob sprejemu le deset otrok in mladostnikov. Pri ostalih otrocih in mladostnikih se je pojavila 

ena motnja ali več motenj hkrati. Najbolj pogosto so zaznali depresijo, nekoliko manj 

anksioznosti, glavobolov in alergij, motenj branja in pisanja, infantilnosti, govornih motenj in 

en primer enureze in lažje telesne okvare (šum na srcu).   

Za potrebe potrditve tretje hipoteze je Veilgunijeva oblikovala dve skupini glede na starost 

otrok in mladostnikov ob namestitvi ter število psihosomatskih motenj ob sprejemu. Z 
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uporabo statistične metode je ugotovila, da število motenj med obema skupinama otrok in 

mladostnikov glede na starost ob sprejemu ni bistveno različna in zato hipoteza ni potrjena 

(prav tam, str. 65). 

Največ otrok in mladostnikov (9)  je preživelo v MDMB pet let in več, po dolžini dobe 

bivanja sledi sedem otrok in mladostnikov (od 2 – 3 leta), tri do pet let je v MDMB preživelo 

šest otrok in mladostnikov ter do enega leta pet in od enega do dveh let pet otrok in 

mladostnikov. Povprečna dolžina bivanja je znašala tri leta in štiri mesece. Veilgunijeva je za 

potrditev četrte delovne hipoteze izblikovala dve skupini glede na dobo bivanja in s hi-kvadrat 

preizkusom poizkušala ugotoviti, ali obstaja verjetna povezanost med dolžino bivanja v 

vzgojni ustanovi in poodpustno oceno življenjske uspešnosti. Hipoteza se ni potrdila, na 

podlagi česar jo zavrne in sklene z ugotovitvijo, da dolžina bivanja ne vpliva na kasnejšo 

uspešnost otroka ali mladostnika (prav tam, str.64). 

Z namenom ocenitve življenjske uspešnosti otrok in mladostnikov po odpustu iz MDMB je 

Veilgunijeva izdelala okvirne kriterije s petstopenjsko ocenjevalno lestvico: 

- Zelo neuspešen: se ne šola, ni zaposlen niti priložnostno, njegov videz in prostor v 

katerem živi je očitno zanemarjen, ima več kaznivih dejanj in prekrškov, prosti čas 

preživlja na ulici, z ljudmi v svoji bližini ima slab odnos. 

- Manj uspešen od drugih otrok in mladostnikov, odpuščenih iz MDMB: se ne šola, ni 

redno zaposlen, ne opravlja niti priložnostnih del, odnos s vojimi najbližjimi ima 

zadovoljiv, videz urejen, ima en prekršek, prosti čas preživlja pred televizorjem in 

poslušanjem glasbe. 

- Uspešen tako kot večina odpuščenih otrok in mladostnikov iz MDMB: se ne šola, ni 

redno zaposlen, opravlja priložnostna dela, ima dober odnos z ljudmi v svoji bližini, 

nima prekrškov ali kaznivih dejanjm prosti čas namenja zabavi in razvedrilu. 

- Uspešnejši od večine odpuščenih otrok in mladostnikov iz MDMB: se šola ali je 

redno zaposlen, ima zelo dober odnos s vojimi najbližjimi, nima prekrškov ali 

kaznivih dejanj, svoj prosti čas izkoristi za branje knjig, revij, časopisov, zabavo in 

šport. 

- Zelo uspešen: se šola ali je redno zaposlen in dela še honorarno, je zelo urejen in ima 

dober odnos do drugih ljudi. Prostor, v katerem živi je urejen, svoj prosti čas porabi za 

vrsto aktivnosti in za dodatno izobraževanje. 

Veilgunijeva opozori, da je končna ocena življenjske uspešnosti subjektivnega značaja, ker jo 

je izdelala po lastnem občutku. Ocenila je, da je na podlagi opisanih kriterijev 5 odpuščenih 

otrok in mladostnikov zelo neuspešnih, sedem manj uspešnih, deset uspešnih tako kot večina, 

osem je ocenjenih kot uspešnejših od večine in dva sta zelo uspešna. Zanimala pa jo je tudi 

primerjava s predvideno oceno življenjske uspešnosti, ki so jo po spominu izdelali matični 

vzgojitelji. Odstopanja od predvidene ocene uspešnosti in ocene Veilgunijeve so 

zanemarljiva, zanimiv je predvsem podatek, da so vzgojitelji za pet otrok in mladostnikov že 

ob odpustu predvideli, da v nadaljnjem življenju ne bodo uspešni, kar se je tudi potrdilo (prav 

tam, str. 78-80). 

Svojo raziskavo oziroma diplomsko delo sklene z mislijo: »V tolažbo nam je spoznanje, da 

naše delo in delo vzgojiteljev v Mladinskem domu ni obremenjeno z vso težo odgovornosti za 

uspešno bodočnost teh otrok in mladostnikov; odgovorni smo pač za vzgled, ki ga dajemo, ne 

pa za njegovo učinkovitost.« (prav tam, str.80). 
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1.11 OBRAVNAVA MLADOLETNIH PRESTOPNIKOV V SLOVENIJI 

1.11.1 Uvodna misel 

V praksi se nam občasno zgodi, da v zavod pokličejo obupani starši z vprašanjem, ali lahko 

pripeljejo otroka v zavod, ker je »obupen, nasilen, ne uboga, bega od doma, ne hodi v šolo, 

ima slabo družbo in podobno«. Iz njih veje obup, nemoč in velika potreba po pomoči. Če bi 

sedaj živeli na začetku 19. stoletja, bi na podlagi Code civil oče uveljavil pravico, da kot pater 

familias sam vzgaja, prevzgaja in kaznuje uporne sinove in hčere z namestitvijo v popravno 

ustanovo (lahko tudi v zapor) od enega do šestih mesecev (Mrgole, 1999).Namestitev v 

poboljševalnico ali prisilno delavnico ni smela trajati več kot tri leta – kar je zanimivo 

spoznanje, saj isto dobo bivanja v vzgojnem zavodu predpisuje tudi aktualna zakonodaja RS. 

Kobal meni, da bi bil zaman relativni optimizem vseh tistih, ki obravnavajo/mo otroke in 

mladostnike v vzgojnih in prevzgojnih domovih, če disocialnih oseb ne bi bilo mogoče 

spreminjati (Kobal, 2002). Avtor izhaja iz svojih dolgoletnih izkušenj dela z mladostniki (35 

let) in odraslimi osebami v zaporih (preko 30 let), ko navaja evalvacijske izsledke številnih 

raziskav: v tretjini obravnavanih so bili uspešni do zelo uspešni; pri tretjini sta se bistveno 

zmanjšala negativno samopotrjevanje in samokaznovalnost ob občasnih blažjih prebojih 

motečega vedenja. Tretjina je seveda neuspešna (prav tam, str. 95). 

1.11.2 Institucionalna obravnava otrok/mladostnikov v R Sloveniji – delitev pristojnosti 

med centri za socialno delo in sodišči 

Ko otrok/mladostnikov ne disciplinirajo več samo starši in se vzgoja, prevzgoja in kaznovanje 

postopoma institucionalizirajo (podrobneje glej Mrgole, 1999; Javornik, 2001), v njegovo 

avtonomijo posežejo različni zunanji instituti, sploh če se opazijo in ugotovijo številni 

kriteriji, ki pozivajo institucije k ukrepanju, kot na primer, da so kršene njegove pravice, da je 

ogrožen, da je čustveno in vedenjsko moten, da ogroža okolico, da ogroža sebe in druge ter 

podobno (kriteriji so predstavljeni v uvodu).  

Glede na naravo, vrsto in stopnjo opaženih vedenjskih odstopanj je odvisno, katera od 

pristojnih institucij bo otroka/mladostnika obravnavala. 

V RS je pristojnost za odločanje o posebnih in prisilnih ukrepih za zagotovitev varstva, vzgoje 

in prevzgoje porazdeljena med organe socialnega skrbstva in sodišča. Materialnopravni temelj 

za odločanje obeh vrst organov (oblasti) je določen v okviru dveh pravnih vej – Zakon o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ter Kazenski 

zakonik Republike Slovenije (kazensko in družinsko pravo). 

Celotna koncepcija obravnavanja te skupine mladih temelji na stališču, da so organi 

socialnega varstva tisti, ki zagotavljajo vzgojo in varstvo otrok/mladostnikov z motnjami v 

vedenju. Njihove dolžnosti in pravice, pa tudi iz njih izvirajoče pristojnosti so na podlagi 

navedenega res zelo velike in odgovorne. Ob odločanju o tem, katera vrsta institucij je 

primernejša za izpolnjevanje predpisanih nalog, je pri nas dolgo kot nesporno prevladovalo 

stališče, da organi socialnega varstva po vsebini svojega dela in po svoji temeljni naravnanosti 

(zagotavljanje pomoči ljudem v socialni stiski) to nalogo bolje in lažje uresničujejo kot organi 

pravosodja, ki so po svoji vsebini in delu represivno usmerjeni (Filipčič, 1998). Proučevanje 

varstva pravic otrok v postopkih pred CSD je deležno vedno več kritik (Filipič, 1998; 

Končina - Peternel, 1998; Krajnčan, 2003; Krajnčan, 2006), zato se poudarja tudi nujna 

potreba po prenosu dela pristojnosti iz CSD na sodišča. 
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V predhodnih poglavjih smo videli, da imajo socialnoskrbstveni organi v drugih državah tudi 

poglavitno vlogo pri organizaciji in izvedbi programov za otroke in mladostnike v vzgojnih 

ustanovah, ki prav tako sodijo pod okrilje socialnega skrbstva. V Sloveniji pa sodijo vzgojni 

zavodi pod resor ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (do nedavnega v 

sektor za vrtce in osnovno šolstvo; sedaj sektor za posebne potrebe), ki je tudi plačnik vseh 

storitev in zadolžen za programske smernice oziroma vzgojni načrt. Izvajalci programa so 

vzgojitelji – socialni pedagogi. Organi socialnega skrbstva »zgolj« izdajo odločbo o 

namestitvi v vzgojni zavod, na program in izvajanje tega pa nimajo nikakršnega vpliva. V letu 

2011  sta bila v postopku sprememb in dopolnitev dva zakona, in sicer Zakon o usmerjanju 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in Zakon o socialnovarstveni dejavnosti. V 

slednjem je bil podan predlog, da vzgojni zavodi preidejo na področje socialnega skrbstva, kar 

je bila pravzaprav praksa v Sloveniji že pred leti. Potekale so burne medresorske razprave 

med obema pristojnima ministrstvoma, pristojnost nad vzgojnimi zavodi pa je ostala 

nespremenjena.  

Prevzgojni dom, kjer so zaprti mladostniki, ki so povzročili huda kazniva dejanja, sodi v resor 

ministrstva za pravosodje, ki je plačnik storitev in organizator prevzgojnega programa. V 

prevzgojnem domu nimata ne socialno skrbstvo ne šolstvo formalnega vpliva na izdelavo in 

izvajanje prevzgojnega programa. 

1.11.3 Sodišče – vzgojni ukrepi in vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod 

Ustanovitev sodišča za mladoletnike leta 1899 v Chicagu predstavlja prelomnico pri 

obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Ideja se je v manj kot desetletju prenesla 

v večino kontinentalnih in anglosaksonskih pravnih sistemov. Čeprav so se razlikovali organi, 

ki so obravnavali take mladoletnike (skrbstveni organi v skandinavskih državah, oddelki 

splošnih sodišč v večini držav kontinentalnega pravnega sistema, posebna sodišča v ZDA), je 

bilo za vse skupno opuščanje do takrat prevladujočega mnenja o mladoletnem prestopniku kot 

osebi s svobodno voljo, ki se razumsko odloči za zlo in mora zato biti kaznovana za svoja 

vedenja (Filipčič, 2004, str. 197). 

Nov koncept je videl glavni vzrok prestopniškega obnašanja v otrokovem okolju, zato naj bi 

bila ustrezna reakcija nanj individualiziran tretman družine in otroka. Dokončno je prevladalo 

prepričanje, da otrok ni in ne more biti odgovoren za svoja dejanja na enak način kot odrasli, 

zato je treba njegovo obravnavanje izločiti s celotnega področja obravnavanja kriminalitete – 

ta model obravnavanja imenujemo zaščitni model, ki je vzdržal do osemdesetih let. Na 

podlagi številnih kritik se je razvil drug pristop, ki je prejšnjemu radikalno nasproten in ga 

imenujemo pravičnostni model. Poudarja predvsem pravice otroka, več procesnih pravic pa 

predpostavlja njihovega odgovornega nosilca. Otrok je torej odgovoren za svoje dejanje in 

posledice ter se mora z njimi soočiti (prav tam), kar navaja tudi Javornikova (2001), ki 

poudarja tudi potrebo po natančni odmeri kazni mladoletniku glede na težo prestopka oziroma 

kaznivega dejanja, in ne zgolj s povsem ohlapno odmero »od 6 mesecev do treh let«. 

Javornikova tudi poudarja (prav tam, str. 209), da nas neposredno prizadevanje za dosego 

vzgojnih ciljev s krhanjem tradicionalnih načel zakonitosti, pravičnosti, pravne varnosti v 

kazenskopravni obravnavi mladoletnika ali opuščanjem jasnih pravil v vzgojni oziroma 

prevzgojni instituciji ne pripelje tja, kamor bi želeli priti. Vzgoja, tisto, za kar nam v resnici 

gre, je »stranski učinek« brezhibne kazenske obravnave, ki je, poenostavljeno rečeno, v tem, 

da mladostnik začuti »moč prava«, da izkusi, kako mora prevzeti posledice svojega ravnanja, 

odgovarjati za to, kar počne; oziroma »stranski učinek« identifikacije z vzgojiteljem med 

prestajanjem kazenske sankcije (bodisi vzgojnih ukrepov, kazni, oddaje v vzgojni zavod z 

odločbo CSD) v institucijah za izvrševanje te, ko, poenostavljeno rečeno, mladostnik začuti 
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»moč vzgojiteljeve osebnosti« in se podredi pravilom in dolžnostim iz želje, da bi bil v očeh 

vzgojitelja zaradi svojih ravnanj vreden njegove ljubezni, naklonjenosti ter spoštovanja.  

Kant razmišlja, da je človek edino bitje, ki ga je treba vzgajati (Kant, 1991), ker namreč 

človek ni po naravi to, kar bi moral biti; da bi postal to, kar mora biti, potrebuje vzgojo. 

Vzgojo, ki naj bi ga z discipliniranjem in strogostjo podredila zakonom človeštva, mu dala 

»čutiti prisilo zakonov« (prav tam). Človek se ne rodi kot svobodna in odgovorna oseba 

oziroma osebnost – oblikuje in izoblikuje se v procesu vzgoje preko podrejanja vzgojnim 

zahtevam, vodenja, usmerjanja in discipliniranja.  

Sodišče je organ, ki je represivno usmerjen. Njegova represivna vloga se najbolj očitno kaže v 

sankcijah, ki jih lahko izreka, in pomenijo odvzem ali omejitev določenih pravic posamezniku 

z namenom zatiranja kriminalitete. Čeprav KZ RS namena kazenskih sankcij več ne 

opredeljuje, v sodni praksi prevladujeta dva, in sicer specialna in generalna prevencija. Pri 

mladoletnikih je represivna narava sodišča bistveno zmanjšana, predvsem pri vzgojnih 

ukrepih, saj KZ izrecno navaja, da: »namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike je, da 

se mladoletnim storilcem kaznivih dejanj z varstvom in pomočjo, z nadzorstvom nad njimi, 

njihovim strokovnim usposabljanjem in razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotovijo 

njihova vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj« (73 .čl. KZ RS). 

Zaradi tega je novi KZ uvedel samostojen vzgojni ukrep »Navodila in prepovedi«, ki naj bi 

bil v utemeljenih primerih ustreznejši odziv kot preprosta opustitev vsakršne sankcije. Sodišče 

lahko izreče mladoletniku eno ali več navodil ali prepovedi kot samostojen vzgojni ukrep, če 

je po presoji sodišča treba s primernimi ukrepi vplivati nanj in na njegovo vedenje. Navodila 

in prepovedi obravnava 77. čl. KZ in jih našteje: 

 osebno se opravičiti oškodovancu; 

 poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik s plačilom, delom ali kako 

drugače povrne škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem; 

 redno obiskovati šolo; 

 usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, ki ustreza njegovemu znanju, 

sposobnosti in nagnjenju; 

 nastaniti se pri določeni družini, v domu ali drugje; 

 opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti; 

 zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji; 

 obiskovati vzgojno, poklicno, psihološko ali drugo podobno posvetovalnico; 

 udeležiti se programov socialnega treninga; 

 opraviti preizkus znanja prometnih predpisov; 

 prepoved vožnje motornega vozila pod pogoji, pod katerimi je mogoče to 

sankcijo izreči polnoletnim. 

Težo mladoletnega prestopništva pa odražajo predlogi državnih tožilstev za izrek vzgojnega 

ukrepa ali kazni, od njih je torej odvisno, ali bo uveden postopek proti mladoletnemu storilcu 

kaznivega dejanja ali ne. Lahko se tudi odločijo, da zaradi t. i. razloga smotrnosti ustavijo 

kazenski postopek ali pa jim izrečejo najmilejše vzgojne ukrepe – pri tem gre seveda za 

obravnavo lažjih, v večini premoženjskih kaznivih dejanj.  

Številne raziskave pa niso dokazale manj povratništva zaradi odvračanja od kazenskega 

obravnavanja, prav tako niso dokazale, da bi bili programi odvračanja uspešnejši v prevzgoji 

mladoletnikov od izvrševanja sodno izrečenih vzgojnih ukrepov (Brinc, 2000, str. 121). V 

letih 1980–1998 se je spremenila struktura izrečenih kazenskih sankcij mladoletnikom – v 

tem obdobju so sodišča največ mladoletnikom izrekla vzgojni ukrep ukora in različne oblike 

strožjega nadzorstva, manj so uporabljala zavodske vzgojne ukrepe, druge možne alternativne 

izreke pa so uporabljala le izjemoma (prav tam, str. 122). Na podlagi vsega navedenega lahko 



92 

upravičeno sklepamo, da so sodišča izrekla vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod 

mladoletnikom, ki so povzročili tako huda kazniva dejanja, da je bila vsaka misel na izrek 

drugega možnega vzgojnega ukrepa kontraindicirana v smislu namena izreka.  

Pri pogojih za izrek vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod zakon določa, kdaj in zakaj se 

ta ukrep izreče – treba je poskrbeti za mladoletnikovo vzgojo in prevzgojo pod stalnim 

vodstvom in nadzorstvom strokovnih vzgojiteljev (79. čl. KZ). Temelj za ukrepanje sodišča je 

sicer storjeno kaznivo dejanje, pri čemer pa narava in teža dejanja nista odločilni pri napotitvi 

v zavod (Filipčič, 1998). Sodišče torej napoti v zavod mladostnika v starosti od 14 do 18 let, 

čigar vedenjska motenost se je izrazila v kaznivem dejanju in pri katerem se ugotovi potreba 

po vzgoji in prevzgoji pod vodstvom strokovnjakov v zavodu. 

Poleg že navedenega vzgojnega ukrepa navodil in prepovedi so vrste vzgojnih ukrepov 

rangirane od najmilejšega do najstrožjega v naslednjem vrstnem redu (74. čl. KZ): 

 ukor; 

 navodila in prepovedi; 

 nadzorstvo organa socialnega varstva; 

 oddaja v vzgojni zavod; 

 oddaja v prevzgojni dom; 

 oddaja v zavod za usposabljanje. 

Ukor, navodila, prepovedi in nadzorstvo organa socialnega varstva izreče sodišče 

mladoletniku, ki ga je treba opozoriti na nepravilnost njegovega ravnanja in zagotoviti 

njegovo vzgojo, prevzgojo ter pravilen razvoj v njegovem dotedanjem okolju s pomočjo 

kratkih ali trajnejših ukrepov ob ustreznem strokovnem vodenju. 

Oddajo v vzgojni zavod, prevzgojni dom in oddajo v zavod za usposabljanje (t. i. zavodski 

ukrep) izreče sodišče mladoletniku, pri katerem so potrebni trajnejši vzgojni, prevzgojni ali 

zdravstveni ukrepi in njegova popolna ali delna izločitev iz dotedanjega okolja. Zavodski 

ukrepi se uporabijo kot skrajno sredstvo in smejo trajati v mejah, določenih z zakonom, in le 

toliko časa, kolikor je potrebno, da je njihov namen dosežen. 

Kot smo že omenili, sama narava ali teža kaznivega dejanja ni odločilna za napotitev 

mladostnika v vzgojni zavod, sodišče namreč pri izbiri vzgojnega ukrepa na podlagi 75. čl. 

KZ upošteva mladoletnikovo starost in njegovo duševno razvitost, njegove psihične lastnosti, 

njegova nagnjenja, nagibe, zaradi katerih je dejanje storil, dotedanjo vzgojo, okolje in 

razmere, v katerih je živel, težo in naravo dejanja, ali mu je bil v preteklosti že izrečen vzgojni 

ukrep ali kazen in vse druge okoliščine, ki vplivajo na to, da izreče sodišče tisti ukrep, s 

katerim bo najbolje dosežen namen vzgojnih ukrepov. 

Filipčičeva (2004) meni, da je značilen trend pri obravnavanju mladoletnih prestopnikov 

večja punitivnost pri obravnavanju storilcev težjih kaznivih dejanj. Pri tem najprej navaja 

primer Belgije, ki je leta 2002 ustanovila ustanovo zaprtega tipa (Centre ferme d’Everberg) za 

mladoletnike posebno hudih kaznivih dejanj, in Francije, ki je sredi leta 2002 sprejela 

spremembe zakonodaje iz leta 1945: višje kazni, oblikovanje novih kaznivih dejanj, 

avtomatičen odvzem prostosti za neupoštevanje nadzorstvenih ukrepov, oblikovanje novih 

ustanov in zaporov za mladoletnike. Tako kot v Ameriki z boot campi tudi evropske države 

iščejo nove sisteme pomoči pri obravnavi mladoletnega prestopništva in hujše delinkvence. 

Strokovnjaki pa tudi opozarjajo (Brinc, 2000, str. 114) da »otrokom in mladostnikom škoduje 

neresno obravnavanje začetkov prestopništva« (potemtakem škoduje tudi neresno 

obravnavanje v kazenskem postopku in med izvrševanjem vzgojnega ukrepa, op. avt.) in, kot 

že navedeno, da dosedanji preventivni programi niso prispevali k zmanjšanju mladoletniškega 

prestopništva, nekateri programi so celo pospešili prestopništvo in razvoj kriminalne kariere 
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(prav tam, str. 115) in da raziskave niso dokazale, da bi bili programi odvračanja uspešnejši v 

prevzgoji mladoletnikov od izvrševanja sodno izrečenih vzgojnih ukrepov (prav tam, 

str. 121). V omenjen sklop sodi mnenje Javornikove, da sta dosledno spoštovanje zakonskih 

določil, ki zagotavlja tudi varstvo pravic posameznika, in razgrnitev posameznikove nujne 

podrejenosti prisili zakona največja vzgojna moč, ki jo ima kazensko pravo ne le za storilca 

kaznivega dejanja, ampak za državljane nasploh (Javornik, 2001, str. 213). 

1.11.4 Center za socialno delo – oddaja v vzgojni zavod 

Pristojnost centrov za socialno delo se je povečala z novelo Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) leta 1989. Pred omenjeno novelo zakona so 

centri za socialno delo opravljali predvsem svetovalno delo pri urejanju odnosov v družini, 

terapevtsko delo z osebnostno in vedenjsko motenimi osebami ter nudili druge oblike socialne 

pomoči (Končina Peternel, 1998, str. 196). Centri za socialno delo so bili tudi ustrezno 

strokovno sestavljeni za opravljanje teh nalog. V njihovi sestavi so bili socialni delavci, 

sociologi, pedagogi in psihologi. Z novelo ZZZDR pa je bila na centre za socialno delo 

prenesena tudi pristojnost za upravnopravno delovanje v družinskopravnih zadevah kot organ 

prve stopnje – poleg svetovalnega dela s člani družine vodijo tudi upravne postopke v zvezi z 

izvajanjem ukrepov, s katerimi lahko posežejo v družinska razmerja zaradi varovanja koristi 

otrok (prav tam). 

ZZZDR centrom za socialno delo v 119. členu daje generalno pooblastilo, po katerem so 

dolžni storiti vse, kar je treba storiti za varstvo in vzgojo otroka. Na podlagi navedenega 

pooblastila center za socialno delo lahko izvede kakršenkoli ukrep za varovanje otrokovih 

koristi, četudi v zakonu ni precizno opredeljen – lahko pa bi ga izvedli in utemeljili na podlagi 

splošnega pooblastila. 

Precizneje sta navedena in opredeljena dva ukrepa ZZDR, ki pomenita zakonsko podlago za 

oddajo otroka/mladostnika v vzgojni zavod oziroma izločitev iz družine. 

Prvi ukrep je odvzem otroka staršem na podlagi 120. člena ZZZDR: 

»(1) Center za socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi 

osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo varstvo ali če je to iz drugih razlogov v 

otrokovo korist. 

(2) S tem odvzemom ne prenehajo druge dolžnosti in pravice staršev do otroka. 

(3) Center za socialno delo spremlja izvajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena.« 

Drugi ukrep je oddaja otroka v zavod na podlagi 121. člena ZZZDR: 

»(1) Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi 

njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni 

razvoj. 

(2) Center za socialno delo odloči o ustavitvi izvrševanja ukrepa iz prejšnjega odstavka takoj, 

ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep izrečen. Ukrep lahko traja največ tri leta. 

(3) Na podlagi mnenja zavoda sme center za socialno delo izjemoma podaljšati ukrep iz 

prvega odstavka tega člena tudi preko roka iz prejšnjega odstavka. Tudi za tak ukrep veljajo 

omejitve iz prejšnjega odstavka. 

(3) Otrok, ki dopolni 18 let, sme ostati v zavodu le v primeru, da v to privoli.« 

Na prvi pogled se zdita oba ukrepa z razlogi za oddajo v vzgojni zavod dokaj jasna, ko pa 

začnemo poglobljeno razmišljati o terminoloških izrazih »osebnostno in vedenjsko moteni«, 
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»ogrožanje zdravega osebnostnega razvoja«, »zanemarjanje varstva«, »otrokova korist« ipd., 

naletimo na težave. Presoja posameznika, kaj mu navedeni terminološki izrazi pomenijo, je 

prepletena z njegovim strokovnim znanjem, subjektivnimi izkušnjami, osebnostno 

naravnanostjo in splošno družbeno klimo. Že uvodoma smo pojasnili različna teoretska 

pojmovanja odklonskosti, tretmanskih usmerjenosti, pogledov na delinkventnost in tudi tukaj 

naletimo na kakovostno različna razmišljanja tako centrov za socialno delo kot sodišč, kako 

pojmujejo odklonsko vedenje in na podlagi pojmovanja tudi odločajo in ukrepajo. Da 

obstajajo sila nejasni kriteriji kot vzroki za oddajo otroka/mladostnika v vzgojni zavod, 

praktiki ugotavljamo že vrsto let. V svoji obsežni raziskavi v okviru svoje doktorske 

disertacije na problematiko
108

 opozori Krajnčan (2003), ki poleg navedenega ugotovi tudi zelo 

različna razumevanja pomembnih terminoloških pojmov, ki obravnavajo prestopniško in 

delinkventno vedenje med delavci centrov za socialno delo in vzgojitelji v vzgojnih zavodih – 

torej, razumevanja kriterijev za oddajo v vzgojni zavod se ne razlikujejo samo med 

posameznimi centri za socialno delo, temveč tudi v primerjavi s strokovnimi delavci v 

vzgojnih zavodih; »odločitve o tem, ali je razvoj posameznega otroka 'normalen' ali ne, torej 

nikakor ne moremo prepustiti zgolj subjektivni odločitvi nekega posameznika, ki bo temeljila 

predvsem na njegovem vrednostnem sistemu oziroma na njegovem razumevanju 'normalnega 

razvoja'« (Vršnik Perše, 2005, str. 4), temveč širšemu medinstitucionalnemu timu različnih 

strokovnih profilov. 

Ni pa težava zgolj v nejasnosti kriterijev, katerih nejasnost je nesporno dokazana. 

Problematizirati moramo tudi o strokovni usposobljenosti tako strokovnih delavcev v centrih 

za socialno delo kot strokovnih delavcev v vzgojnih zavodih. Opozoriti je treba tudi na 

nejasno in pomanjkljivo zakonodajo pri postopkih, pred katerimi se znajdejo otroci in 

mladostniki. Končina Peternelova ugotavlja (1998), da so otroci/mladostniki mnogo bolje 

zaščiteni in zavarovani pri postopkih, ki jih vodijo sodišča, kot pri postopkih, ki se izvajajo v 

pristojnosti centrov za socialno delo. Prav tako ugotavlja, da centri za socialno delo enostavno 

niso v zadostni meri strokovno usposobljeni za vodenje zahtevnih upravnih postopkov (prav 

tam, str. 197). V zvezi s slednjim Koboltova kritično ugotavlja, da se centri za socialno delo 

spreminjajo v prevlado ukrepov, kjer je upravni postopek ključen, delež resničnega socialnega 

dela, o katerem govori doktrina, pa upada (Kobolt, 2011, str. 16). 

Zato Filipčičeva meni, da bo treba storiti korak naprej glede personalne in finančne 

opremljenosti socialnih služb (Filipčič, 1998) in ker odločitve pogosto slonijo zgolj na enem 

strokovnem delavcu (Krajnčan, 2003), se na podlagi navedenega in tudi drugih kritik že dalj 

časa pojavljajo pobude za ustanovitev posebnih družinskih sodišč, ki bi odločala v vseh 

primerih, ko je treba odločati o otrokovih koristih – treba bi bilo izoblikovati tudi postopek, 

prilagojen posebni naravi družinskih razmerij (Končina Peternel, 1996; Filipčič, 1998). 

  

                                                 
108 Izvedena je bila npr. tudi analiza dejavnikov za oddajo otrok in mladostnikov v vzgojne zavode (Stiškovsky, 2002). 
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1.12  PREDSTAVITEV VZGOJNEGA ZAVODA PLANINA 

Vzgojni zavod Planina je eden izmed 10 vzgojnih zavodov, ki v Sloveniji delujejo pod 

okriljem ministrstva za šolstvo in šport. Poleg omenjenih vzgojnih zavodov v Sloveniji v 

okviru ministrstva za pravosodje deluje še Prevzgojni dom, kamor sodišča napotijo 

mladoletne delinkvente od 14. leta dalje, ki so obsojeni hujših kaznivih dejanj in po oceni 

sodišča potrebujejo prevzgojo v zaprtem sistemu. 

Vzgojni zavod Planina med vsemi zavodi izstopa glede na specifičnost populacije, kar terja 

vzpostavitev ustreznega tretmanskega delovanja in ustrezno educiranega kadra. Zgodovinski 

pregled delovanja Vzgojnega zavoda Planina nam pokaže, da se je specifičnost delovanja 

zavoda izoblikovala skozi desetletja.  

8. maja 1951 je takratni minister Sveta vlade Ljudske republike Slovenije za prosveto in 

kulturo z »Odločbo o ustanovitvi Deškega vzgajališča v Planini pri Rakeku« ustanovil 

poseben vzgojni zavod z namenom, da »vzgojno zanemarjene dečke varuje nadaljnje 

zapuščenosti in moralnega propadanja, jih privadi na redno življenje v skupnosti in jim 

omogoči redno osnovno šolanje« (vir: arhiv Vzgojnega zavoda Planina). Potrebe po 

ustanovitvi posebnih vzgojnih zavodov so se v Sloveniji sicer pojavile že prej, Mrgole omenja 

npr. Gabrška, ki je že leta 1880 navajal razloge za posebne zavode (Mrgole, 1999), 

Žumerjevo konferenčno poročilo iz leta 1894 (prav tam) in zlasti intenzivnejše delovanje 

Milčinskega od leta 1907 naprej, ki je z opisi in predstavitvami zgledov dobrih praks v tujini 

odločno zahteval ustanovitev posebnega prevzgojnega doma. Po načelu »Skoro vsak izprijen 

otrok se da poboljšati, le v prave roke mora priti!« Milčinski kot alternativo dotedanjim 

prisilnim delavnicam, ki jih je imel kot zapor, omenja salezijansko vzgajališče (prav tam, str. 

183). Salezijanci so si na Slovenskem od leta 1893 intenzivno prizadevali, da bi odprli zavod 

za vzgojo zanemarjene moške mladine (prav tam, str. 186). Več o zgodovinskem razvoju 

vzgojnih zavodov, topik in argumentacij zanje in oblikovanju ter razvoju 

socialnopedagoškega »duha« na Kranjskem glej Mrgole (1999).  

Deško vzgajališče je začelo s svojim delovanjem v nefunkcionalni stari italijanski vojašnici s 

kapaciteto 72 ležišč. V okviru vzgajališča je delovala osnovna šola, v katero so se vpisovali 

tudi dečki iz Planine. Po treh letih delovanja so se v vzgajališče začele vključevati tudi prve 

deklice, leta 1956 je zavod začel sprejemati prve umsko manj razvite otroke (po današnji 

terminologiji lažja motnja v duševnem razvoju), pri katerih so se izraziteje kazale tudi 

vedenjske motnje. V nekaj letih je bilo teh otrok več kot tretjina. Zavod se je v šolskem letu 

1968/69 dokončno preusmeril na vzgojo in izobraževanje otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, pri katerih so bile prisotne hkrati tudi motnje vedenja in osebnosti (današnja 

terminologija opredeljuje vedenjske in čustvene težave/motnje). V šolskem letu 1962/63 se je 

iz zavodske šole poslovila zadnja generacija otrok iz Planine. S spremembo namembnosti 

zavoda se je seveda spremenila tudi obravnavana populacija. Z uvedbo t. i. posebne osnovne 

šole je v zavod začela prihajati populacija z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, ki je v 

šolskem in vzgojnem sistemu terjala določene prilagoditve.  

Zaradi vedno večjega števila otrok z bralno-napisovalnimi motnjami je začela leta 1970 v 

zavodu delovati logopedinja in tako otrokom s specifičnimi težavami dajala dodatno pomoč. 

Vsa leta delovanja do selitve v nove prostore leta 1991 sta zavod enkrat tedensko obiskovala 

splošni zdravnik in zobozdravnica. Redno pa je bila ves čas zaposlena višja medicinska sestra.  

V letih 1977–1980 se je število otrok v zavodu nekoliko zmanjšalo zaradi ideje o integraciji 

otrok v osnovne šole, vodilo pri strokovnem delu so bila prizadevanja za dvig humanizacije 

odnosov in demokratizacije vzgoje. V tem obdobju je bila v zavodu organizirana domska 

skupnost kot terapevtska skupnost vseh gojencev in strokovnih delavcev. 
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Od leta 1979 dalje so potekali napori za vključitev programov izobraževanja in usposabljanje 

otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v takrat uveljavljeni sistem usmerjenega 

izobraževanja. V zavodu sta delovala dva oddelka za poklicno usposabljanje v lesarski in 

kovinarski stroki, sprva je zavod pridobil verifikacijo kot dislocirana oddelka šol v Škofji 

Loki in Kočevju. 

Leta 1990 je republiška verifikacijska komisija ponovno potrdila dva skrajšana programa, ki 

se ju je izvajalo in sicer kot dislocirana enota Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna 

(obdelovalec lesa) in Šolskega centra Postojna (obdelovalec kovin).  

Leta 1991 se je na podlagi sklepa izobraževalne skupnosti z dne 22. 10. 1986 zaključil projekt 

novogradnje in tega leta se je 60 otrok in mladostnikov iz propadajoče graščine preselilo v 5 

novih stanovanjskih hiš (skupin) ob novozgrajeni šolski in upravni stavbi. Istega leta je bila 

tudi slavnostna otvoritev stanovanjske skupine v Postojni, ki je zrasla iz potrebe po drugačnih 

vzgojnih prijemih za otroke in mladostnike. Ta je omogočila otrokom in mladostnikom  

samostojno vključevanje v šolanje in delo za pripravo na samostojno življenje zunaj zavoda. 

Istega leta je skupina strokovnjakov skupaj s strokovnimi delavci vzgojnega zavoda, izdelala 

koncept dela vzgojnega zavoda in opredelila strukturne elemente tretmanske naravnanosti 

zavoda. 

1.12.1 Opis populacije in razvoj tretmanskega delovanja Vzgojnega zavoda Planina od 

ustanovitve do danes 

Kot smo že navedli, je Svet Vlade RS za prosveto in kulturo 8. maja 1951 izdal Odločbo o 

ustanovitvi deškega vzgajališča v Planini pri Rakeku. V 2. členu odločbe je določen namen 

vzgajališča, in sicer: »namen vzgajališča kot posebnega vzgojnega zavoda je, da vzgojno 

zanemarjene dečke varuje nadaljnje zapuščenosti in moralnega propadanja, jih privadi na 

redno življenje v skupnosti in jim omogoči redno osnovno šolanje«. V skladu s tretjim členom 

odločbe so v vzgajališče sprejemali »telesno in duševno zdrave dečke, ki so stari najmanj 7 in 

največ 14 let ter še niso dovršili štirih razredov osnovne šole«. 

Na podlagi ustanovitvene odločbe je razvidno, da so bili kriteriji za sprejem jasni in 

nedvoumni, a so kot taki vzdržali le tri leta
109

. Leta 1954 so namreč začeli v vzgajališče 

sprejemati tudi deklice. S sprejemi deklic so se zapolnjevale proste kapacitete, ustanovitelj je 

namreč financiral zavod na podlagi števila otrok (danes oddelkov, op. avt.). Še vedno pa so v 

instituciji obravnavali zgolj normalno intelektualno razvite otroke, ki pa so bili v šolskem delu 

povezani z tudi z zunanjimi otroki, kar v luči socializacije in socialnih stikov z vrstniki iz 

zunanjega okolja ocenjujemo kot zelo pomemben segment. Vpisovanje otrok v osnovno šolo 

v zavodu iz Planine in okolice se je, kot smo že navedli, v šolskem letu 1962/63 ukinilo. 

Do leta 1991 ne obstajajo raziskave ali verodostojni podatki
110

, ki bi natančneje opredeljevali 

obravnavano populacijo, sploh pa uvedbo redne psihiatrične oskrbe za otroke in mladostnike 

v vzgojnem zavodu. Muščeva (Musec, 1991) je takrat namreč objavila podatke raziskave na 

podlagi proučitve dveh vzorcev otrok Vzgojnega zavoda Planina v dveh časovnih obdobjih 

(od leta 1975 do leta 1978 in od leta 1986 do leta 1989). Za merski pripomoček je uporabila 

predelan zbirnik podatkov, oblikovan za pedopsihiatrični oddelek pediatrične klinike. Podatke 

                                                 
109 Ob sprejemu prevladuje predvsem socialna komponenta. 

110 Razen priročnika Vzgoje v zavodu (Pelan, 1965). 
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o otrocih je pridobila z zbirnih listov iz razpoložljive dokumentacije (kategorizacijski izvid, 

socialna anamneza, psihologovo poročilo, psihiatrovo poročilo, pedagoško poročilo, vzgojno 

poročilo in triaža Prehodnega mladinskega doma). Na podlagi navedenega je razvidno, da so 

v zavodu že tedaj obravnavali otroke in mladostnike, ki so bili tudi psihiatrično obravnavani. 

Prav tako je razvidno, da so sprejemali otroke na osnovi jasnega kriterija – kategorizacijski 

izvid (današnja terminologija izvid komisije za usmerjanje). Obravnavali so otroke in 

mladostnike s področja celotne Slovenije v starosti od 7 do 18 let. 

Najpogostejše motnje v tedanjem obdobju so bile minimalna cerebralna disfunkcija (v prvem 

obdobju 22 %, v drugem 39 %), enureza in enkopreza v obeh obdobjih v podobnih odstotkih, 

vedenjske motnje so se pojavljale še enkrat pogosteje v drugem obdobju v primerjavi s prvim, 

v raziskavi se omenja tudi seksualna neprilagojenost. Muščeva postavi vprašanje, kam z 

otroki, ki imajo diagnozo predpsihotično stanje (prav tam, str. 100), ki je aktualno in nerešeno 

tudi danes, več kot 30 let po detekciji omenjene problematike na prvem vzorcu. Muščeva 

namreč ugotavlja, da otroci z diagnozo predpsihotičnega stanja v zavodski instituciji niso in 

ne morejo biti ustrezno obravnavani. Problematika nameščanja duševno bolnih otrok v zavod 

je bila torej prisotna že pred desetletji.  

Dne 15. 05. 2011 smo v pogovoru z upokojeno višjo medicinsko sestro (ki je določeno 

obdobje po preselitvi v novi zavod leta 1991 delala tudi kot vzgojiteljica) izvedeli, da so v 

stari vojašnici obravnavali veliko otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami, ki so jih 

vozili na redne psihiatrične preglede v Ljubljano k različnim pedopsihiatrom in so prejemali 

redno medikamentozno terapijo. Vso potrebno diagnostiko so opravili v PB Idrija (EEG ipd.). 

Tudi v takratnem obdobju beležijo hospitalizacije otrok in mladostnikov, nekaj jih je bilo 

hospitaliziranih na Otroški kliniki, oddelku za otroško psihiatrijo, Ljubljana Polje, 

prvenstveno pa so bili napoteni v PB Idrija.  

Poleg otrok in mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju, pridruženimi psihiatričnimi 

motnjami, čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami, se s sklepom ustanovitelja, da se v 

Vzgojni zavod Planina namešča tudi mladostnike z izrečenim ukrepom oddaje v vzgojni 

zavod s strani sodišča, v zavodu pojavi nova kategorija mladostnikov z bolj ali manj izrazitim 

disocialnim vedenjem. Običajno disocialno vedenje ni edina težava mladostnikov, pridruženo 

je drugim težavam in motnjam (slabša intelektualna opremljenost, psihiatrične motnje, 

čustvene in vedenjske težave/motnje ipd.). Izjemna heterogenost populacije, tudi iz 

etiološkega in fenomenološkega vidika, terja seveda heterogenost pristopov, načinov pomoči 

in ustreznih
111

 intervencij, kar naj bi jim v vzgojnem zavodu zagotavljali strokovni delavci. 

Slednjega so se strokovni delavci Vzgojnega zavoda Planina zavedali že leta 1965, ko so pod 

uredništvom tedanjega psihologa, gospoda Stanislava Pelana, izdali obširen priročnik (152 

strani) Vzgoja v zavodu, ki je v svoji osnovi program vzgojega dela v vzgojnem zavodu 

Planina. Tretmanske usmeritve so bile prilagojene naravi težav in motenj tedanje populacije 

otrok in mladostnikov in so predstavljale smernice tretmanske naravnanosti vzgojnega 

zavoda.
112

 Zunanji strokovjaki so omenjeni vzgojni program dela ocenili kot vzgojni program 

s širšo teoretično utemeljitvijo, ki je kompilacija mentalno higienskih koncepcij, 

psihodinamičnih teorij in teorij učenja
113

. Vzgojni program dela je odraz internih prizadevanj 

                                                 
111 Heterogenost populacije terja heterogenost intervencij. 

112 Kot tudi dandanes. 

113 Skalar (1982 in 1987a). 
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in teoretične orientacije zavoda in ni imel večjega vpliva na vzgojne programe in koncepte 

drugih vzgojnih zavodov. 

V predgovoru omenjenega priročnika navajajo, da »tako slovenski kot inozemski podatki 

kažejo, da se z naraščajočo kompleksostjo družbenega življenja število otrok, ki izstopajo kot 

družbeno neprilagojeni, vedno bolj veča. Istočasno pa se večajo zahteve družbe, ki jih stavlja 

pred vzgojne zavode in sicer vse bolj v smislu kvalitetnega in strokovno poglobljenega dela.« 

Poudarjajo, da navedeni elementi nalagajo vzgojnim zavodom dolžnost, da svoje delo vse bolj 

izpopolnjujejo, ga izvajajo sistematično in načrtno ter da se vse bolj skušajo okoriščati z 

izsledki, ki jih dajejo na razpolago razne znanstvene discipline (prav tam).  

Sprva so preko številnih variabl opredelili profil gojencev zavoda (umske sposobnosti, 

stopnjo vzgojne in nevrotične zanemarjenosti, psihopatologije, neugodne peristatične 

prilike,
114

 pedagoška zanemarjenost, socialna zanemarjenost ipd.). Poznavanje narave motenj 

in primanjkljajev jim je omogočalo postavitev individualnega načrta
115

 vsebine prevzgoje. V 

nadaljnjih poglavjih nas seznanjajo o metodah, kako priti do podatkov o naravi motenj pri 

posamezniku in kakšne ukrepe je potrebno izvajati za njihovo izboljšanje. 

Natančno je opredeljeno psihodiagnostično delo v zavodu in opis metod in tehnik dela 

psihologa: intervju, testi, psihološki eksperimenti, analiza otrokovih izdelkov ipd. Opredeljene 

so metode dela vzgojiteljev, kot so npr. objektivno opazovanje, opazovanje okolja, dnevniki 

gojencev, eksperimenti, sociometrična metoda, ocenjevalne lestvice, analiza korespondence 

gojencev, intervju. Otroci in mladostniki so bili vključeni v različne oblike izobraževanj, 

glede na svoja leta in sposobnosti. 

Za vsakega posameznega otroka so predvideli ustrezne intervence, ki so se gibale od 

pedagoških uskrepov do klasičnega psihoanalitskega pristopa. Ob tem poudarjajo, da je 

namen analize otroka isti kot pri ostalih terapevtskih metodah – vzpostaviti pri otroku 

normalno mentalno funkcioniranje (glede na njegove sposobnosti). V ta namen je potrebno: 

 Proučiti otrokove podzavestne procese in fiksirane obrambne mehanizme; 

 Posredovati otroku inetrpretacije, ki jih dobimo iz tega pregleda; 

 Pregledati reakcije, ki sledijo tretmanu.....tretman se začne, ko se vzpostavi prenos 

(prav tam, str.37)
116

. 

Poleg individualne obravnave in terapije, se je v takratnem obdobju vse več pristašev 

ogrevalo za grupne
117

 metode psihoterapije otrok. Tudi v VZ Planina so izvajali tovrstne 

skupinske terapije, kjer so bili pozorni, da je bila vsaka skupina prirejena razvojnim potrebam. 

Najprej so izdelali izčrpno študijo za vakega otroka da bi ugotovili, ali naj bo tretman 

individualen ali skupinski ali pa kombinacija obeh. Skupinsko psihoterapijo so zlasti 

                                                 
114 V vsej predstavitvi omenjenega priročnika uporabljamo izraze iz originalnega teksta. Mnogi izrazi že dalj časa niso v 

uporabi. 

115 Temelj tretmana je predstavljal individualni načrt. 

116 Ne glede na letnico izdaje priročnika lahko vidimo, da so navedene vsebine v celoti aktualne tudi dandanes in so z drugimi 

besedami tudi zapisane v Okvirnem vzgojnem načrtu. Bistvo je isto – tretmanska naravnanost glede na vrsto in stopnjo 

motnje; individualni načrt; evalvacija tretmana (pregledati reakcije...), odnos med vzgojiteljem in otrokom (prenos). Ne vemo 

pa, ali gre zgolj za ideološko opredeljenost, deklarativnost...oziroma, v katerih elementih in v kolikšni meri se je tretman 

izvajal v praksi. 

117 Danes poznano kot zelo cenjeno skupinsko delo. Bečaj se sprašuje (1991, str.28), kakšne oblike skupinskega dela smo v 

20 letih sploh razvili; kako so se obnesle; vkakšni obliki se odvijajo...gre predvsem za kritično presojo,  koliko so bili razni 

teoretični koncepti v našem prostoru sploh kritično predelani... 
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priporočali v primerih, ko je šlo za težave v interpersonalnih odnosih. Nadalje so preko 

ekspresivnih psihoterapij skušali pri otrocih doseči izražanje blokiranih emocij. Ob tem 

poudarjajo, da ekspresija ne zdravi avtomatično - odločilni faktor je odnos. Ekspresivne 

oblike se lahko aplicirajo tudi grupno terapijo, tedaj dobijo obliko psihodrame, igranja vlog, 

glasbene terapije, lutkovne igre ipd.  

Kot enega izmed pomembnih dejavnikov vzgoje v zavodu izpostavijo vzgojno skupino, ki 

ima kot kolektiv
118

 zelo močan in trajen pomen. Ob uvajanju in vživljanju v vzgojno skupino 

je potrebna pomoč vzgojitelja. Predvideli so tudi obvezno enourno zaposlitev v skupini, v 

obliki izdelave različnih izdelkov iz raznovrstnih materialov. 

Življenje v vzgojnem zavodu je potekalo organizirano, skladno z domskim režimom.
119

 

Opredeljene so bile ure vstajanja, dela, učenja, šolanja, obrokov in nočnega počitka. Jutranja 

telovadba je bila obvezna, zgolj bolani ali poškodovani otroci so bili telovadbe opravičeni. 

Poseben poudarek so namenili prostemu času v popoldanskih urah, saj navajajo »gojenci se 

morajo
120

 v popoldanskem času udejstvovati v interesnih krožkih....v preostalem prostem času 

se gojenci vključujejo v organizirana športna tekmovanja.«(str47-48). Poleg športnih 

tekmovanj in športnih dejavnosti, so imeli organizirane še številne druge krožke: prometni 

krožek, fotoamaterski krožek, radioamaterski krožek, modelarski krožek, izdelava igrač iz 

lesa in kovine, izdelava koškov-košaric, izdelava stenskih slik, dramski krožek, pevski in 

krožek kitaristov ipd. 

Ukvarjali so se tudi z rejo malih živali, kjer so pri otrocih pri delu z živalmi opažali 

zadovoljstvo in vedrino. Otroci so tudi delali na njivah, sadovnjaku in na vrtu ter gojili 

okrasne cvetlice. 

Posebno poglavje so namenili Prosvetno kulturni dejavnosti vzgojnega zavoda, ker menijo, da 

je prosvetno kulturna dejavnost nujno potrebna za vsakega mladega človeka, posebno pa za 

otroke vzgojnega zavoda, ker večina nima razvitega estetskega čuta. Ugotovili so, da se v 

praksi zavodov kaže veliko večji poudarek na športu, medtem ko kultura nekoliko izostaja. 

Zato so na tem področju začeli s sistematičnim delom, predvsem v krožkih, ki zajemajo 

kulturna področja. Tako so med kulturne dejavnosti šteli čitalnico, dramatizacijo, lutke in 

ogled lutkovnega gledališča, folkloro, ples, petje, igranje instrumentov, poslušanje določenih 

radijskih oddaj, film in televizija, predavanje zunanjih strokovnjakov z diapozitivi, ki bi 

predstavili svoja potovanja, ogled razstav in muzejev ter drugih kulturnih znamenitosti v 

bližnji in daljnji okolici, ogled sprevoda Dedka Mraza v Ljubljani ipd.
121

 

Za pomemben člen v sklopu celotnega psihofizičnega vzgojnega programa v zavodu so šteli 

telesno kulturno dejavnost, kjer so podrobno opredelili specifične metode in sredstva, s 

katerimi želijo gojencem zagotoviti nemoten duševni in telesni razvoj (str. 66 – 70). Med 

sredstvi, ki so se jih posluževali za dosego zadanega cilja, so med drugimi tudi branje športne 

                                                 
118 Makarenkova terminologija, kot tudi poudarjanje dela, zaposlitve kot pomembnega vzgojnega elementa. 

119 Danes Hišnim redom, v Okvirnem vzgojnem načrtu Železnim programom, ki se tekom desetletij ni bistveno spremenil, 

kot je razvidno iz obeh deklariranih vzgojnih načrtov oziroma okvirnim vzgojnim programom (1995, 2004). 

120 Tako kot v proučevanem obdobju kot danes, vključevanje v interesne krožke in aktivnost temelji na prostovoljni osnovi.  

121 Že tedaj so zasnovali kar nekaj aktivnosti izven območja zavoda in vključevanje zunanjih strokovnjakov v pedagoški 

proces. 
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literature, oblikovne in korektivne vaje, elementarne igre, športne igre, obisk tekem, atletika, 

plavanje, smučanje in sankanje, streljanje, izletništvo, taborjenje.
122

 

Posebno in pomembno poglavje so namenili tudi sistemu Nagrajevanja in kaznovanja. 

Nagrado in kazen pojmujejo kot osnovna instrumenta človekovega vedenja (prav tam, str.85). 

Ugotavljajo, da se je pri vzgojnem delu vsekakor treba v veliko večji meri posluževati pohval 

in nagrad kot kazni. Za grobo orientacijo so si celo zadali načelo, da bodo uporabljali 75-80% 

pohval in le 20-25% kazni. Nagradi v nasprotju s kaznijo pripisujejo to pedagoško prednost, 

da motivira in usmerja dejavnost k točno določenim pozitivnim ciljem. 

S kaznijo naj bi omejevali izvrševanje nekega nezaželenega vedenja, kazen pa ne pove, katero 

dejanje je treba izvršiti. Poudarja se skrajna pravičnost in objektivnost. Pohvala in kazen ne 

smeta biti reakciji trenutnega razpoloženja vzgojitelja. Vzgojitelji so pripravili nabor nagrad 

in kazni, o njih so razpravljali na rednih tedenskih konferencah. Poudarili so nujnost 

poenotenja meril glede nagrajevanja in kaznovanja s strani vseh vzgojiteljev kot tudi enotnih 

kriterijev o vrstah kazni za določene postopke. Prav tako so se dogovorili, kaj naj se nagrajuje 

in kaj kaznuje. Kaznovanje gojencev na surov način naj se ne izvede, temveč je treba 

pripeljati gojenca do uvida, da je kazen zaslužil. Ugotavljajo, da je pri kaznovanju važen tudi 

kontakt in avtoriteta, ki jo ima vzgojitelj pri gojencih. Izkušnje so že tedaj pokazale, da je 

vzgojitelju, ki ima dober kontakt z gojenci, vse manj potrebno poseganje po raznih zunanjih 

instrumentih pri kaznovanju. Njegova beseda in strah, ki ga ima gojenec pred izgubo njegove 

naklonjenosti, je velikokrat mnogo uspešnejši način uravnavanja vedenja gojencev kot razni 

instrumentalni ukrepi. 

Za spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela in vključevanja gojencev v različne aktivnosti, 

odnosa so sovrstnikov, osebja, kraj ipd. so uporabljali različne vprašalnike, ki so jih 

izpolnjevali gojenci sami
123

. Tako je bil vprašalnik, ki so se ga posluževali pri ocenjevanju, 

sestavljen iz več segmentov: uspeh v šoli, disciplina in vedenje, uspeh pri delu, delo v krožku, 

uspeh v športu, odnos do kaznivih dejanj ipd. Prav tako so gojenci ob odhodu iz zavoda 

izpolnili vprašalnik, kjer jih povprašujejo o bivanju v zavodu, kaj jim je najbolj ugajalo in kaj 

ne, kaj bi v zavodu izboljšali 
124

 ipd. 

Posebno poglavje namenjajo tudi strukturi vzgojnega osebja in odnosa tega osebja do 

gojencev. Zanimivo je, da ločujejo štiri vrste vzgojiteljev – direktor, učitelj, vzgojitelj v 

skupini in psiholog, ki vsi sledijo istemu vzgojnemu cilju, vendar z različnimi pristopi. 

Osrednjo vlogo pa namenjajo vzgojitelju, ki je najbolj odgovoren za uravnavanje otrokovega 

vedenja. Povsem jasno je, da mora imeti vzgojitelj do gojenca topel, domač odnos, biti mora 

uvideven do njihovih težav in problemov, sprejeti gojenca takšnega, kot je, mu nuditi 

emocionalno zaščito in pomoč, ga ščititi pred agresivnostjo drugih gojencev, mu nuditi pomoč 

pri delu in učenju ipd. (prav tam, str.95). Poudarjajo tudi, da nikakor ni dopustno, da bi dva 

vzgojitelja pred gojencem pokazala, da si nista enotna glede vzgojnih postopkov. Tudi ni 

                                                 
122 Nasploh se v celotnem tekstu izkazuje potreba po čim večji pestrosti in ponudbi privlačnih dejavnosti in programov, kjer 

lahko vsak posameznik najde svoje interesno področje. Opazni so tudi številni elementi doživljajske pedagogike, čeprav še 

niso tako poimenovani. Bralec nikjer v tekstu ne dobi občutka »zaprtosti« institucije. 

123 To pomeni, da so metodo samoocenjevanja poznali že v tedanjem obdobju. 

124 Vprašalnik ob odhodu vsebuje 29 vprašanj, s katerimi so želeli ugotoviti počutje otrok in mladostnikov v času bivanja v 

zavodu, njihove poglede na tretman v zavodu ipd. Ocenjujemo, da je narava vprašalnika evalvacijska, žal pa v arhivu zavoda 

nismo našli nobene dokumentacije, ki bi izkazovala uporabljanje vprašalnikov z namenom  aplikacije dobljenih odgovorov in 

ocen otrok v prakso zavoda. 
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dopustno, da bi vzgojitelj ravnal v protislovju z drugim ali mu celo kvaril avtoriteto. V 

posebnem poglavju obravnavajo tudi lik vzgojitelja, kjer so opredelili strokovne, osebnostne 

in moralne kvalitete, ki jih mora vzgojitelj imeti, da lahko opravlja svoje delo (prav tam, 

str.104-106): 

 Pod strokovne kvalifikacije štejejo izobrazbo, kjer naj bi imel vzgojitelj višjo šolsko 

izobrazbo – diplomo iz defektologije
125

. Seznanjen mora biti s specialno pedagogiko 

duševno motenih otrok, problematiko fizičnega in psihičnega razvoja otrok, etiologije 

in simptomatike motenj, osnovami psihoterapije in raznimi drugimi dejavnostmi, ki so 

važni pri vzgoji otrok (estetska, filmska, delovna, poklicna vzgoja ipd.) Poudarjajo 

tudi stalno strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev in nujnost mentalne higiene za 

vzgojitelje.
126

 

 Osebne karakteristike: Zahteva se inteligentnost vzgojitelja, nobenega dvoma ni, da 

zahteva vzgojiteljsko delo visoko povprečno stopnjo intelektivnih sposobnosti. 

Neprestano se mora znati prilagajati novim situacijam, zlasti dobro pa mora imeti 

razvito t.i. socialno inteligentnost – nobeno teoretično znanje ne more nadomestiti 

sposobnosti vsakodnevnega reševanja novih problemov in prilagajanja na nove 

situacije. Važna osebnostna karakteristika vzgojitelja je njegova lastna emocionalna 

uravnovešenost (v nasprotju z nevrotičnim vzgojiteljem, ki še sam nima razčiščenih 

svojih osebnih problemov). Emocionalna uravnovešenost, splošna optimistična 

nastrojenost, sposobnost vzpostavljanja toplega kontakta in življenjske izkušnje so 

lastnosti, ki ne bi smele manjkati nobenemu vzgojitelju. 

 Moralno politične kvalitete predstavljajo nadaljnji postulat za vzgojitelja. Strokovna 

izobrazba vzgojitelju odgovarja na vprašanje »kako vzgajati«, moralno politično pa na 

vprašanje »v kaj vzgajati«. Prva daje torej sredstva in metode, druga pa cilj vzgoje. 

Vzgojitelj, ki ne pozna družbenih moralnih norm in splošnih smernic družbenega 

razvoja, ne more biti pravilno orientiran o pomenu in cilju vzgoje. 

Obravnavajo tudi odnos nepedagoškega osebja do gojencev, ker smatrajo, da lahko tudi 

nepedagoški uslužbenci doprinesejo svoj delež k vzgoji. To pa zlasti v tem smislu, da dajejo 

gojencem pozitiven vzgled. 

Poudarjajo, da je od vseh aspektov zavodske situacije, ki odločilno vplivajo na prevzgojni
127

 

proces, treba brez dvoma dati na prvo mesto pomen medosebnih odnosov med vsemi 

uslužbenci v zavodu ter pomen njihovih osebnostnih karakteristik. 

V poglavju Raziskovalno delo so opisali zgodovinski pregled obravnave otrok s 

prestopniškim, delinkventnim vedenjem (prav tam str.112-114) in poudarili pomembnost 

upoštevanja individualnosti vsakega posameznika in posamezniku primerne izbrane metode 

tretmana. Možnost, da lahko s pomočjo tujih izsledkov rešujemo razne probleme, ki se 

                                                 
125 Kronološki razvoj študijskih programov za izobraževanje kadrov za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami od 1947 do 1986 na Pedagoški akademiji v Ljubljani (ozki 2-letni strokovni profil), začetek 

visokošolskega programa 1987 (ozek 4-letni strokovni profil) in začetek univerzitetnega študijskega programa Socialna 

pedagogika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (širok strokovni profil) je podrobno, skupaj s predmetnikom, predstavljen v 

prispevku Kratek historat izobraževanja socialnih pedagogov v Sloveniji (Škoflek, 2008). 

126 Sicer se izraz supervizija še nikjer ne pojavlja, vendar pod mentalno higienske metode priporočajo prav elemente 

prihodnje supervizije – dobronamerno spremljanje dela vzgojiteljev s strani strokovnjakov s pomočjo raznih strokovnih 

nasvetov in dobronamernih instrukcij (str.116), kar sovpada z opredelitvijo supervizije Žorgove (1997), ki jo opredeli kot 

proces specifičnega učenja in razvoja, metodo podpore. 

127 V vsem originalnem tekstu se pojavlja termin prevzgoja, prevzgojno delo. 
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pojavijo pri delu z družbeno neprilagojeno mladino, ne izključuje potrebe, da se tudi s svoje 

strani lotimo sistematičnega znanstveno poglobljenega reševanja raznih vprašanj. Potrebno 

bi bilo čim bolje proučiti možnosti eksperimentalnega proučevanja raznih vzgojnih 

postopkov, uporabi statističnih metod pri obdelavi že obstoječih podatkov ter s spremljanjem 

gojencev, ki odidejo iz zavoda ugotavljati primernost in uspešnost vzgojnih postopkov
128

. 

Tako dobljeni izsledki naj bi seveda imeli praktično vrednost. Vzgojitelj bi se tako pri svojem 

delu bolj opiral na znanstveno potrjena dogajanja in bi bil tako manj prepuščen svoji lastni 

presoji. Naloga raziskovalnega dela naj bi bila poiskati najboljše diagnostične in korektivne 

metode (prav tam, str.114). Omenjene smernice so do selitve v novo izgrajeni zavod 

predstavljale osnovne teoretične temelje tretmanske usmeritve vzgojnega zavoda.  

Namreč, po 26 letih od izdaje priročnika, pred preselitvijo v novo izgrajeni zavod
129

 dne 

04.10.1991, je v vzgojnem zavodu od 28. februarja 1991 delovala skupina strokovnjakov
130

, 

ki je v sodelovanju s strokovnimi delavci zavoda pripravila osnovna izhodišča za pripravo 

koncepta vzgojnega zavoda v Planini
131

, s katerim je opredelila teoretično zasnovanost 

vzgojno izobraževalnega dela s številnimi, vsebinsko raznovrstnimi elementi.
132

 

Elemente in vsebine osnutka koncepta  v nadaljevanju konceptualno umeščamo v strukturne 

elemente zavodskega tretmana, ki jih povzemamo po Stakiću (v Škoflek 1989, str. 121) in 

nam bodo v pomoč pri evalvaciji tretmana vzgojnega zavoda Planina v proučevanem obdobju 

in jih na tem mestu zaradi njihove pomembnosti ponovno opredeljujemo: teoretična 

zasnovanost;
133

populacija, ki ji je tretman namenjen;pogoji, pod katerimi teče tretman; cilji 

                                                 
128 V praksi se to ni izvedlo, izstopa le že omenjena raziskava Musčeve (1991). 

129 Zgrajen v obliki petih samostojnih stanovanjskih hišic, upravna stavba s šolskim delom, prav tako samostojne delavnice 

praktičnega pouka. V Postojni je samostojno delovala stanovanjska skupina (od leta 2011 je priključena drugemu vzgojnemu 

zavodu).. 

130 Mag. Alenka Kobolt, dr. Vinko Skalar, dr. Ivan Škoflek in dr. Franci Hrastar (vir: arhiv vzgojnega zavoda Planina) 

131 Osnutek koncepta Vzgojnega zavoda v Planini (1991), kateremu so dali podlago predhodni dokumenti, ki so tudi produkt 

dela omenjene strokovne skupine: delovno gradivo za pripravo koncepta dela; osnovne smernice koncepta zavoda; dodatek h 

konceptu. Interno gradivo, neobjavljeno. (vir: arhiv vzgojnega zavoda Planina) 

132 Osnutek koncepta, ki ga predstavljamo, ni nikoli pridobil zaključne forme koncepta. V letnem poročilu ravnatelja za 

šolsko leto 1996/97 namreč lahko preberemo, da bo »obudil« študijsko skupino oziroma strokovno skupino za zaključek 

koncepta zavoda. To se kasneje ni zgodilo, vodstvo se je namreč menjalo. Pregledana dokumentacija tedanjega obdobja pa 

izkazuje, da so se smernice osnutka koncepta upoštevale v načrtovanju dela vzgojnega zavoda in vzgojnih skupin (vir: arhiv 

zavoda). Glede na vsebine osnutka koncepta pa je razvidno, da so pravzaprav osnova Okvirnega vzgojnega programa za delo 

v vzgojnih zavodih...(1995), ki ureja področja delovanja vseh vzgojnih ustanov Sloveniji. V letnem delovnem načrtu 

vzgojnega zavoda za leto 1998/99 namreč med drugim preberemo, da smernice za programiranje dela izhajajo okvirnega 

vzgojnega programa za delo v vzgojnih zavodih...(1995). Prav zaradi navedenega osnutek predstavljamo v vseh bistvenih 

elementih, ker je na določenih mestih specifizran glede na obravnavano populacijo v vzgojnem zavodu Planina.. 

133 Če izhajajamo iz definicije teorije (lat. theoria iz. fr. theorie iz gr. theoria gledanje, opazovanje), znanstvena razlaga, 

skupek logično povezanih doslej znanih dejstev, trditev in domnev, kot izhodišče za nadaljnje razmišljanje, opazovanje in 

eksperimentiranje, mora obstajati organizirana, komunikacijsko povezana (do okolja) in odprta praksa (teoretična baza) vsaj 

ene ali več strokovnih institucij za pretok, sistematizacijo in ponovno distribucijo obdelanih informacij, da sploh lahko 

govorimo o kakršnem koli teoretičnem okviru (Škoflek, 1989, str. 121). Škoflek v nadaljevanju ugotavlja, da je rizično 

govoriti o teoretični zasnovanosti ali teoriji brez znanstvenega preverjanja  (lastne prakse).  Sicer poznamo doslej 

prevladujoče teoretske koncepte, ki jih je socialna pedagogika prevzela od drugih disciplin (Kobolt, 1997, str.13) in ti so 

zlasti: psihoanalitični, humanistični, komunikacijski in interakcijski koncepti, sistemsko razumevanje, skupinsko dinamični 

koncept ter koncept skupinskega in skupnostnega dela. Metode in tehnike se v socialnopedagoških intervencijah razlikujejo 

po stopnji kompleksnosti, »vzgojne metode nikakor niso zgolj tehnike, So premišljena dejanja, oblike medčloveškega 

srečevanja, spremenljivke v času in prostoru, znotraj osebno in medosebno oblikovane. Svobodo v pedagoškem ravnanju si 

pridobimo tudi takrat, ko spoznamo, da moramo prevzeti odgovornost za izbiro te ali one metode.« (po Geissler, 1978, v prav 

tam, str.25). Zaradi vplivanj in tudi uvajanj različnih terapevstkih doktrin, Škoflek uporablja termin terapevstko pedagoški 

koncept, Skalar pred njim pa pedagoški koncept s permisivnim usmerjanjem. 
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tretmana; kaj predstavlja fokus tretmana ;kateri so dominantni pristopi tretmanu;kakšno vrsto 

odnosa zahteva tretman.  

Upoštevajoč dotedanja spoznanja, vplive številnih doktrin na razvoj tretmana in populacije v 

vzgojnem zavodu, so se v osnutku konceptu opredelili za poimenovanje  pedagoško – 

korektiven program (tretman). Prirejen je otrokom in adolescentom obeh spolov v starosti od 

7-18 let, ki so normalno intelektualno razviti ali lažje umsko nerazviti, z vedenjskimi in 

osebnostnimi motnjami.
134

   

Dokument  vsebuje razvojne-pedagoške intervencije usmerjene k emancipaciji, k osebni in 

socialni integraciji. Vsebuje tudi kompenzacijske in korektivne intervencije, usmerjene k 

pozitivnemu samovrednotenju. Kompenzacijske in korektivne intervencije so hkrati v funkciji 

realizacije temeljnih pedagoških ciljev. Celoten program temelji na potencialih, ki jih vsebuje 

instutucionalna vzgoja.  

Sprva so v konceptu opredeljene splošne sestavine
135

 institucionalne vzgoje, ki so kasneje 

navedene tudi v Okvirnem vzgojnem programu...(1995), zato jih na tem mestu ne bomo 

obširneje omenjali.  

Smotre, cilje in naloge oddaje otrok in mladostnikov v vzgojni zavod, povzamejo iz 

dokumenta Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) »koncepcija in strategija razvoja 

vzgoje in izobraževanja iz junija 1990«, kjer so opredeljeni splošni cilji, ki izhajajo iz 

razvojnih potreb posameznika in družbeno razvojnih potreb in so sledeči: 

 vsakomur je treba nuditi možnost izobrazbe do stopnje, ki jo želi in ki jo je sposoben 

doseči; 

 vzgoja za odgovorno osebno in družbeno življenje, za delo v skupini, za sodelovanje, 

za strpnost in humanost, za življenje v pluralni in demokratični družbi; 

 vzgoja in izobraževanje za razvoj, za prilagodljivost za spremembe, za iniciativnost in 

radovednost; vzgoja in izobraževanje za izpopolnjevanje, za prevzemanje skupnih in 

posameznih nalog in odgovornosti.
136

 

                                                 
134 V osnutku koncepta je navedeno, da »Zavod priporoča centrom za socialno delo pri Občinskih skupščinah, da se odločajo 

za oddajo otroka ali mladostnika v vzgojni zavod v Planini sporazumno z zavodom in sicer zato, da bi bilo mogoče regulirati 

omejen dotok gojencev, ki sodijo v tvz. rizično populacijo: romi, zasvojeni z drogami, predpsihiatrični, telesni invalidi. 

Zavod sicer računa z velikimi razlikami med gojenci, računa tudi s posebnimi anomalijami pri njih, vendar pa so lahko 

izjemni gojenci, še posebej taki, ki bi potrebovali psihiatrični, ortopedski ali kak drug specialno medicinski tretman za 

socialno ravnovesje in za pedagoško delo v zavodu moteči. V tej zvezi je umestna paralela z integriranimi razredi v osnovni 

šoli, kjer kažejo izkušnje, da lahko absorbira razred normalno razvitih otrok največ 20% razvojno motenih in še to ob 

diferenciranih in individualnih programih in didaktičnih prijemih in ob fleksibilni organizaciji dela.« Uveljavljanje navedenih 

kriterijev ni bila novost, Rankelj namreč ugotavlja (2006, str.41), da sta že leta 1980 imela deloma izbrano populacijo 

Vzgojni zavod v Logatcu, kjer so od eksperimenta dalje uveljavljali kriterij, da ne sprejemajo duševno bolnih, telesno 

invalidnih in Romov in v Vzgojnem zavodu Slivnica, kjer naj bi sprejemali le bolj osebnostno urejene mladostnike, ki so 

zmožni živeti v odprtem zavodu in delati v 12 km oddaljenem Mariboru. V osnutku koncepta populacija ni natančneje 

opredeljena, zato jo podrobneje predstavljamo v empiričnem delu, v poglavju opis populacije. 

135 Tako kot kasneje leta 1995 v Okvirnem vzgojnem programu... , so v Konceptu vzgojnega zavoda Planina na splošni ravni 

navedene sledeče vsebine: pravila in regulativi življenja in dela v instituciji; rutinska, vsakodnevna opravila; aktivnosti v 

prostem času; skupinski sestanki; korekcijski programi, pedagoško svetovanje, psihoterapija;sistem vzpodbud; kompenzacija 

primanjkljajev; delo s starši). 

136 Bolj konkretno in operacionalizirano so vzgojne cilje in vzgojne naloge  opredelili na sledeče načine, še vedno dokaj 

posplošeno: potrjevanje in oblikovanje navad (kulturne, zdravstvene, socialne, delovne, higienske in učne navade); 

kultiviranje in humanizacija odnosov med ljudmi, spoloma, narodnostmi, etičnimi skupinami, razredi in rasami; 

diferenciacija in kultiviranje odnosov do socialnih in kulturnih vsebin in do dela; razvijanje socialnih veščin; socializacija in 

kultiviranje čustvenega reagiranja; oblikovanje, diferenciacija in utrjevanje interesov in še mnoge druge. 
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Vzgojni cilji narekujejo vzgojne naloge in jih v najbolj temeljitih potezah opredeljujejo na 

sledeč način: 

 Normalizacija pogojev za življenje in delo – ustvarjanje pogojev, kateri naj bi bili 

kolikor mogoče izenačeni s pogoji, v katerih živijo in delajo mladi, ki niso vedenjsko 

moteni in ne živijo v zavodu. Pod normalizacijo razumemo tudi zmanjšanje ali 

odpravo dejavnikov v instituciji, ki so ovira pozitivnim vzgojnim efektom. Konkretni 

ukrepi, ki lahko prispevajo k normalizaciji, so sledeči: organizacija vzgojnih skupin po 

družinskem modelu; odpiranje in integracija institucije v sosesko in v širše socialno 

okolje. Skladno z integracijsko orientacijo zavod išče možnosti vklučevanja v ožje in 

širše okolje (izobraževanje, poklicno usposabljanje in delo, prostočasne aktivnosti 

itd.);odprava ali zmanjšanje stigmatizirajočih dejavnikov, ki se nanašajo na institucijo, 

ali na njene stanovalce oziroma delavce; zbliževanje formalnega in neformalnega 

socialnega nivoja – to je lahko legalizacija obstoječih, vendar nedovoljenih aktivnosti 

med gojenci, tudi opuščanje sedaj prevladujoče nadzorne vloge vzgojiteljev, 

odpravljanje formalizmov in preprek v komunikaciji med vzgojitelji in gojenci.
137

 

 Zagotoviti pogoje za delo. Priprava diferenciranih delovnih programov in programov 

usposabljanja za delo. Iskati možnosti za priučevanje, za izučevanje in za delo izven 

institucije, v soseski in v okoliških krajih, dosegljivih z lokalnimi prometnimi 

zvezami. Zagotoviti pogoje za izobraževalni proces, za osnovno šolo in za 

srednješolske programe, kot tudi za šolanje, ki je sestavina poklicnega usposabljanja. 

Zavod ima interno šolo – glede na potrebe in interese gojencev se orientira tudi na 

potencialne možnosti v bližnji in daljnji okolici, s čemer razširja ponudbo in bolj 

diferencira možnosti za gojence. 

 Zagotoviti pogoje in možnosti za razvejano in diferencirano ponudbo dejavnosti v 

prostem času. Izrabiti vse možnosti v soseski in v bližnjih krajih, kot so Postojna, 

Logatec in Vrhnika za razrešitev ponudbe. Organizirane prostočasne aktivnosti 

ponuditi mladini iz soseske in s tem ustvariti možnosti za vzpostavljanje socialnih 

stikov. 

 Zagotoviti medicinske, pedagoške, specialno pedagoške in psihoterapevtske 

korekcijske programe za gojence, ki jih je treba zaradi primanjkljajev ali motenj v take 

programe vključevati. Zagotoviti programe socialnega učenja in učenja socialnih 

strategij za vse gojence v zavodu. 

 Ustvarjanje pogojev v zavodu in v vzgojni skupini, da se bodo gojenci počutili varni in 

sprejeti. Oblikovanje in negovanje odnosa med vzgojiteljem in gojenci, ki pomeni za 

gojence možnost pridobivanja novih, pozitivnih medosebnih oziroma socialnih 

izkušenj. 

 Ustvarjanje situacij, prirejanje izobraževalnih in delovnih programov, kot tudi 

programov aktivnosti v prostem času individualnim zmožnostim gojencev, da bi lahko 

doživeli uspeh in samopotrditev, kar bi bil prispevek k njihovi pozitivnejši 

samopodobi. 

 Koordiniranje in usklajevanje ekoloških in fizičnih pogojev, režima in organizacije, 

konceptov, pedagoških in korekcijskih programov, kot tudi delovanje pedagoških in 

nepedagoških delavcev...s ciljem, da bi bili vsi dejavniki v funkciji istih, pedagoških 

                                                 
137 Problem normalizacije se posebej izpostavi, ker lahko zavod s klasičnimi atributi ustvarja več patologije, kot jo prinašajo 

gojenci s seboj in ne more imeti pedagoškega opravičila. 
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ciljev. Koordinacija je potrebna tudi na relaciji dom-soseska, dom-vzgojne skupine, 

dom-šola, dom-poklicne delavnice.  

Izhodišče in osnova koncepta pa je individualni vzgojni program, v katerem se natančno 

operacionalizirajo naloge, cilji, smotri, pogoji, metode/intervence za vsakega 

otroka/mladostnika, ki ga lahko sistematično predstavimo na naslednji način: 

Odnos: skrb, opora, pozitivni transfer, sprejemanje. 

Vzgojni stil: uveljavlja matriarhalne in patriarhalne vrednote in mentalno higienske principe. 

Vsebinsko storilnostni cilji: Izobraževanje, usposabljanje, kompenzacija primanjkljajev, 

korekcija deviacij, pozitivno samovrednotenje, stabilizacija, osebna integracija, socialna 

integracija. 

Operacionalizacija individualnega vzgojnega programa temelji na individualni diagnozi. 

Pomeni oceno razvojno psihološkega in pedagoškega normativnega statusa oziroma oceni se 

status s pomočjo razvojnih psiholoških in pedagoško-normativnih kriterijev. Diagnoza daje 

minimalno startno osnovo za pedagoško-korektivne intervencije, v procesih pedagoško-

korektivnih intervencij pa se dopolnjuje in je sestavina oziroma integralni delo teh procesov. 

Poudarek diagnostičnega postopka je v identifikaciji primanjkljajev in deviacij, katere bi bilo 

mogoče korigirati in pa v identifikaciji močnih področij pri posamezniku. Soodvisnost 

diagnostičnega interventnega vidika, kot tudi procesno razumevanje diagnoze terja nenehne 

redefinicije stanja in novo načrtovanje intervencij. Pedagoško-korektivne intervencije so 

determinirane z okvirji in možnostmi institucionalne vzgoje. Vsako konkretno možnost lahko 

s pomočjo pomožnega programa vključimo kot sestavino individualnega vzgojno-

korektivnega programa. 

Viri za individualno diagnozo so: spremna dokumentacija pristojnega centra za socialno delo 

oziroma komisije za razvrščanje pri Centru za socialno delo; podatki, ki jih zberejo strokovni 

sodelavci strokovnega tima v zavodu (socialni delavec, učitelj, defektolog, zdravnik splošne 

prakse, zdravniki-specialisti); podatki vzgojitelja skupine, kateri je posameznik dodeljen, ki 

skozi dinamični proces skupnega življenja in dela oziroma skozi interakcije preverja, 

precizira, konkretizira in doplnjuje sliko o gojencu. 

Temeljne prvine individualne diagnoze:vzroki oddaje v zavod - vedenjska težavnost ali šolska 

neuspešnost; identifikacija motenj v socialni komunikaciji in socialnih konfliktov...v družini, 

šoli, v delovni organizaciji, v soseski do krajanov, do institucij, med vrstniki. Identifikacija 

neuspehov, porazov, neugodnih razvojnih, življenjskih in delovnih pogojev v okolju, v 

družini, v šoli, v delovni organizaciji, v soseski, med vrstniki. Identifikacija psihofizičnega 

stanja, psihofizičnih primanjkljajev, razvojnih zaostankov. Določitev šolskih primanjkljajev in 

neuspehov oziroma primanjkljajev in neuspehov pri delovnem usposabljanju ali delovnem 

procesu. Osebnostne lastnosti: sposobnosti, interesi, aspiracije, želje, karakteristike 

emocionalnega reagiranja. Situacija v družini (ocena vrednostnega sistema in kulturnega 

nivoja). Pogoji za vrnitev gojenca v družino. Situacija v šoli. Možnosti in pogoji za vključitev 

gojenca v prejšnje šolsko okolje. Situacija v delovni organizaciji (če je bil gojence že 

vključen). Možnosti za ponovno vključitev v prejšnjo delovno organizacijo. Situacija v 

gojenčevem avtohtonem okolju. Ocena vrednostnega sistema gojenčevega avtohtonega 

okolja. Argumenti za in proti vrnitvi gojenca v avtohtono okolje. Identifikacija psihičnih, 
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fizičnih, socialnih, pedagoških in zaposlitvenih šibkih točk. Gojenec in njegova samopodoba. 

Ocena gojenčevega psihofizičnega statusa po razvojnih kriterijih.
138

 

Individualni vzgojni in korektivni program: individualni program izhaja iz diagnostičnih 

izsledkov. Izbran je tako, da prispeva k izboljšanju gojenčeve samopodobe, k njegovi osebni 

in socialni integraciji in k čimprejšnji vrnitvi v domače, avtohtono okolje. Sestoji se iz 

izobraževanja, iz kompenzacijskih in iz korektivnih parcialnih programov. Vsebuje tudi 

programe usmerjene v okolje, kamor se bo gojenec vrnil po odpustu iz zavoda. Gre za 

programe dela s starši, šolo, z delovno organizacijo, kakor tudi z avtohtonim okoljem, kamor 

bi lahko uvrstili vrstnike in druge krajane, pa tudi institucije. Izbiramo takšne parcialne 

programe, ki jih narekujejo diagnostične ugotovitve in pa potencialne možnosti, ki jih vsebuje 

zavodsko okolje.
139

 

Sestavine programa, ki so stalnica institucionalnega okolja: Odnos: vsebuje patriarhalne in 

partnerske prvine. H patriarhalnemu se uvrščajo skrb za gojence in nudenje opore in pomoči 

gojencem, skupaj s pozitivno naravnanostjo in sprejemanjem. Takšen odnos je nujen, da si 

pridobi gojenec pozitivno izkušnjo v odnosu do avtoritete, ne glede na to, kakšne transferne 

modele si je gojenec ustvaril v rani mladosti v odnosu do avtoritet. Ni mogoče sprejeti 

gojenčevega transfernega modela samo zato, da bi bili z njim v kontaktu, saj bi to pomenilo 

transferno nervozo in blokiranje možnosti, da bi pri gojencu uspeli s kakšnimi spremembami. 

K partnerskim prvinam se štejejo »face to face« oziroma jaz-ti – prijateljski odnos. Te prvine 

odnosa je mogoče vezati na skupno usodo, na skupno skrb za ustvarjanje življenjskih pogojev, 

na vzajemne interese in vzajemno odgovornost. Vsekakor tak odnos izključuje vzgojiteljevo 

nadzorno-disciplinsko, birokratsko ali vojaško-brigadirsko-aktivistično in kapovsko držo. 

Prvine so partnerskega odnosa so pomembne, ker gre za obravnavanje mladostnikov in si je 

mogoče le s partnerskim modelom odnosa z njimi zagotoviti kontakt oziroma raport. 

Klima: življenje v instituciji mora biti regulirano na vrednotah, kot so sodelovanje, 

medsebojna pomoč in solidarnost, demokratičnost, vedenje po socialnem načelu. To so 

vrednote ki prispevajo k normalizaciji razmer v instituciji, predvsem pa k vzpodbudni, 

ustvarjalni, konstruktivni in prijetni klimi, k identifikaciji gojencev z institucijo in z matično 

skupino, k dobremu počutju gojencev, k lojalnosti in solidarnosti itd. 

Režim: Sistem pravil in regulativov v instituciji, katere morajo spoštovati stanovalci. 

Nanašajo se na stopnjo odprtosti institucije, na komuniciranje v instituciji, na veljavni hišni 

red, na časovne določilnice, ki obvezujejo stanovalce, kot tudi na sistem kontrolnih 

mehanizmov in sankcij, ki so predvidene za tiste, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov kršijo 

režimsko določena pravila.
140

 Hišni red je posebej določen za vsako stanovanjsko hišo in 

posebej za zavod v celoti. Le-ta je nadrejen hišnemu redu stanovanjske hiše, vendar pa je 

                                                 
138 Poudarjajo, da je potrebno diagnozo razumeti kot procesnodinamično kategorijo. V življenjskih procesih, v interakcijah 

med gojencem in njegovim okoljem, se menjajo življenjski pogoji, ki se zrcalijo tudi v spremembah posameznikove 

osebnosti. Posebej je treba računati z osebnostnimi spremembami, ki so posledica intencionalnih vplivov pedagoškega 

(zavodskega) polja. Z osebnostnimi spremembami se menja tudi diagnoza. Vedno iz novih izhodišč je treba načrtovati 

intervencije in aplikacija intervencij terja redefinicijo diagnostičnih izhodišč. 

139 Nekatere sestavine individualnega programa so karakteristične komponenti institucije kot celote in jih ni mogoče posebej 

dozirati glede na potrebe posameznika, medtem ko je mogoče druge komponente prirediti tako, da program ustreza nekaterim 

posameznikom in njihovim potrebam in ga je mogoče izvajati za skupino. Nekatere sestavine programa pa je mogoče izbirati 

glede na individualne potrebe. 

140 Režim je v funkciji medsebojnega sožitja, v funkciji izvrševanja nalog, kot sledijo iz namembnosti in iz programov v 

funkciji kontrole, pa tudi v funkciji interesov institucije, njenega standarda in kontinuitete. 
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splošnejši in je prirejen tako, da ne ruši življenjskega ritma posamične stanovanjske hiše. 

Hišni red nastaja, raste in se izpopolnjuje, korigira ali menja v koordinaciji z gojenci. Gojenci 

ga soustvarjajo in lahko sprožijo postopek za spremembo, dokler pa je veljaven, je obvezen za 

stanovalce. Strukturira čas in prostor in tudi razmerja in življenje v zavodu. Zato ima izjemno 

pomembno vzgojno funkcijo, še posebej pa daje trdno oporo nesigurnim gojencem s slabšo 

samodisciplino, mlajšim in nezrelim. Zato se uvršča hišni red med vzgojne in med terapevtsko 

svetovalne oziroma korektivne dejavnike. Kontrolni mehanizmi so izvedbeni instrument 

režima. Kontrola se v pretežni meri realizira z vključenostjo vzgojitelja v neposredni kontakt s 

posameznikom in s skupino in pa z uveljavljanjem javnosti dela in odprtega komuniciranja. 

Kontrola ni primarna, pač pa sekundarna, v drugi plan potisnjena naloga, ki postaja sama po 

sebi nepotrebna, vkolikor je neposredna vključenost vzgojitelja v življenje in delo gojencev 

pristna in nemanipulativna in vkolikor temelji javnost dogovarjanja, odločanja in razreševanja 

konfliktov na demokratičnih temeljih.
141

 

Pogoji za življenje in delo: Kadrovski pogoji: Izhajajo iz potreb
142

 gojencev, potrebe po 

zasebnosti, socialni komunikaciji na nivoju institucije, z ljudmi iz soseske in širše. Za 

izvajanje celovitega programa je zavod dolžan zagotoviti zadostno število ustrezno 

usposobljenih delavcev, kot to določa Zakon in veljavni normativi. To so vodstveni, 

pedagoški, svetovalni, administrativni, finančni, tehnični in kuhinjski delavci in strokovni 

sodelavci. Vzgojitelji morajo imeti končano visokošolsko izobrazbo, prednost imajo tisti, ki 

so zaključili program vzgojitelj-defektolog- MVO na Pedagoški akademiji (identičen je 

program socialnega pedagoga, kakor se bo v prihodnje preimenoval omenjeni program). 

Zavod pa je zainteresiran tudi za pedagoške delavce drugih profilov (sociologi, filozofi, 

psihologi, socialni delavci, predmetni učitelji itd.). Ti profili izpopoljnjujejo potrebe zavoda, 

ker prihajajo iz različnih fakultet in ustvarjajo tudi bolj heterogeno, pluralno skupnost.
143

 

Ključni vzgojni dejavnik v zavodu je vzgojitelj. Povezuje, usmerja in usklajuje pedagoški 

proces. Deluje kot organizator, mentor, animator, svetovalec in koordinator. Odgovoren je za 

gojence, skrbi za zadovoljevanje njihoviih potreb, jim svetuje, jim je v oporo in pomoč. 

Njegova vloga je hkrati svetovalno-podporna, pedagoško-normativna, pa tudi restriktivna. 

Avtoriteto oziroma moč vplivanja si zagotovi vzgojitelj z osebnim ugledom, z znanjem, z 

osebnostnimi in moralnimi kvalitetami, kot tudi z odnosom, ki temelji na načelu 

socialnosti.
144

 Vzgojna skupina je temeljna organizacijska enota v zavodu. Skupina je subjekt 

                                                 
141 Izvedbeni instrument režima so tudi sankcije. Teh (tako kot nobenega elementa vzgojnega načrta) ni mogoče postavljati 

samo v funkcijo režima, pač pa tudi in predvsem v funkcijo vzgojnih in korektivnih ciljev. Ti so vidno nadrejeni izhodišču za 

pedagoške intervencije. Pedagoški cilji so nadrejeni princip in vodilo, ob katerem je potrebno preizkusiti vsako nameravano 

intervencijo, četudi se zanjo odločamo in jo izbiramo, ker bi želeli ukrepati v skladu z nekim drugim principom, ki je v 

funkciji podrejenih ciljev v vzgojnem konceptu zavoda. 

142 Razen relativno stalnih in občih komponent individualnega vzgojnega programa, ki jih je v individualnih primerih mogoče 

bolj ali manj upoštevati glede na individualne potrebe, sestoji individualni vzgojni program še iz parcialnih programov, 

katere je mogoče izbrati, prirediti in strukturirati glede na individualne potrebe in karakteristike posameznika: (program 

dopolnilnega in strokovnega ter srednjega šolanja; program poklicnehga in delovnega usposabljanja; program fizične in 

zdravstvene rehabilitacije; programi učenja socialne komunikacije, socialnih strategij in socialnih veščin; kompenzacijski 

programi; program dela z družino; program dela z dejavniki okolja; korekcijski programi – korekcija SUT, legasteničnih 

težav, logopedskih težav, bolezni zasvojenosti itd. 

143 Pedagoški delavci, ki nimajo specifične izobrazbe socialnega pedagoga in se zaposlijo v zavodu, morajo v roku 12 

mesecev opraviti dopolnilni tečaj s strokovnim izpitom, ki g v ta namen organizira kadrovska šola. Poseben tečaj iz 

specifičnih specialno pedagoških znanj morajo opraviti tudi nepedagoški delavci, pa tudi vodilni delavci, če niso absolvirali 

programa socialni pedagog. 

144 Vzgojiteljevo avtoriteto podpira tudi njegov formalni položaj, možnost podeljevanja ali odvzemanja dobrin gojencem, pa 

tudi možnost razpolaganja s sredstvi nagrajevanja in kaznovanja. Posebej je treba poudariti, da naj bi vzgojitelj (s partnerjem, 
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z velikimi pedagoškimi razsežnostmi. Je kvaliteta, ki je kot pedagoški dejavnik nezamenljiva. 

Pričakovane kvalitete v zvezi s pozitivnimi pedagoškimi učinki se nanašajo na male, 

heterogene, demokratično vodene skupine. Skupino v vzgojnem zavodu Planina vodi 

vzgojiteljski par (zaželeno moški in ženski lik), skupina tako lahko funkcionira po družinskem 

modelu.
145

 Skupina šteje največ 12 gojencev, optimalno število je 6-8. Skupina je heterogena 

tako po kriteriju starosti, kot tudi po kriteriju spola.
146

 Karakteristike vzgojne skupine so 

precizneje določene in definirane: vzgojna skupina je organizacijsko in upravno samostojna 

enota, katero vodi in je za njo odgovoren vzgojiteljski par. Lastna finančna sredstva si lahko 

pridobi skupina iz zaslužka od delovnih akcij v zavodu ali izven. Samostojnost vzgojne 

skupine se manifestira in hkrati utrjuje skozi posebni hišni red skupine in program življenja in 

dela, katerega oblikujejo gojenci skupaj z vzgojiteljema in pa posebej organizirana prehrana v 

lastnih prostorih oziroma v lastni hišici. Skupina samostojno vzdržuje čistočo, higieno in red; 

odgovorni so za urejanje zasebnih in skupnih prostorov, okolico skupine itd.
147

 Upoštevati je 

potrebno želje in potrebe posameznikov po vključitvi v posamezno skupino ali premestitvi.
148

 

Materialni pogoji:
149

 vsaka skupina prebiva v samostojni hišici, s čemer je omogočena 

(zagotovljena) avtonomnost vzgojne skupine, ne le v organizacijskem, temveč tudi v 

                                                                                                                                                         

drugim vzgojiteljem/ico) v vzgojni skupini poskušal z mladostniki ustvariti »face to face« odnos in skupaj z njimi prevzeti 

odgovornost za pogoje njenega bivanja in delovanja, kot tudi za odnose in socialno klimo v njej. 

145 Vzgojiteljski par skuša s pospeševanjem procesov demokratizacije, z uveljavljanjem dogovarjanja, samoregulacije in 

delovanja po socialnem načelu pospeševati progresiven razvoj skupine in članov v njej. V skupini je posamezniku 

zagotovljena zasebnost in hkrati komunikacija na nivoju skupine, v neformalnih skupinah ali v parih. Skupina nudi 

posamezniku zavetje in varnost, kjer lahko gojenec zadovoljuje osebne in socialne potrebe – to so nekatere prvine 

družinskega modela, ki so v funkciji normalnega razvoja, osebnostne in socialne integracije. Seveda bi bilo iluzorno 

pričakovati, da bi lahko vzgojna skupina v celoti nadomestila družino, vzgojiteljski par pa starše – pomembno pa je, da 

poskuša vzgojiteljski par ustvariti kontinuiteto družinske vzgoje in da v stiku z otrokom, kot tudi v stiku s starši, pripravlja 

pogoje za vrnitev otroka v družino.  

146 Homogenizacije ne dovoljujejo tudi po nobenem drugem kriteriju. Z uveljavljanjem kriterija heterogenosti dobiva skupina 

nekatere karakteristike naravne, primarne skupine in se po sestavi ne podreja nobenemu parcialnemu, pragmatičnemu cilju 

(npr. da bi nameščali v skupine gojence iz istega razreda). 

147 Samostojnost je za skupino nujna zaradi funkcioniranja po družinskem modelu in zaradi oblikovanja in vzdrževanja 

identitete, ki je v funkciji pospeševanja socializacije, individuacije, emancipacije, osebne in socialne integracije. Prispeva k 

razvoju posameznika in skupine. Samostojnost skupine pa je relativna – je podsistem nadrejenega sistema – zavoda, do 

katerega ima odgovornosti, ki so določene s statutom in pravilniki, kot tudi s skupnim vzgojnim programom in letnim 

programom zavoda. Z navedenimi akti so določene relacije in odgovornosti med skupinami, v odnosu do šole in do učnih 

delavnic, kot tudi do uprave, ki daje temeljne smernice in določa pravila za funkcioniranje celega zavoda. Smernice in pravila 

so v funkciji namembnosti zavoda in so rezultat dogovarjanja vseh sodelavcev, vsi pa so dolžni upoštevati temeljna 

konceptualna izhodišča, namembnost in cilje, kot tudi vzgojni program. 

148 Pojavijo se lahko okoliščine, ki otežujejo položaj posameznika v skupini – nesprejetost (osamljenost), zavračanje, težave 

na relaciji vzgojitelj-otrok, povezovanje otrok med seboj itd. Kot pripomoček za ugotavljanje položaja posameznika v 

skupini se poleg sugestij in želja, priporoča izvedba sociogramov, konzultacije z otroki in sistematično opazovanje. 

149 Vzgojne zavode v Sloveniji danes v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (materialni 

stroški, plače zaposlenih, oskrbni dnevi otrok in mladostnikov, sredstva razširjene oskrbe itd.). V preteklosti ni bilo vedno 

tako, financerji so se menjavali. Škoflek tako leta 1982 ugotavlja (vir.: priloga konceptu), da je v tedanjem obdobju pri 

pošiljanju otrok v zavode postal odločujoči ekonomski vidik – razvitejše oziroma bogatejše občine so imele v zavodih več 

otrok, revnejše manj, nekatere pa jih preprosto niso pošiljale v zavode zato, ker niso imele denarja za plačevanje oskrbnine, ki 

je v povprečju znašala 7.500 din mesečno (financer je bila občina). Ekonomska problematika se je na področju socialnega 

skrbstva odražala tudi v tem, da so ekonomsko šibkejše občine odlašale z oddajo otrok v zavode (prej so preizkusile razne 

nezavodske ukrepe), zato so prihajali nekateri otroci oziroma mladostniki relativno starejši v zavod – v zavodu s šoloobvezno 

populacijo tudi s 14. in 15. letom, v zavode za pošolsko populacijo pa tudi tik pred 18.letom. Kasneje sta si financiranje 

vzgojnih zavodov porazdelila dva resorja (ministrstvo za šolstvo šolski del, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

stroške bivanja in izvenšolske dejavnosti), od leta 1992 dalje, po poizvedbi na MIZKŠ, pa stroške v celoti pokriva 

Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport. 
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lokacijskem smislu. Hišice so ena od druge oddaljene, razen tega ustvarja razgiban teren 

občutek še večje razdalje med njimi, tako ima zavod nekatere karakteristike stanovanjskih 

skupin. Upravna stavba je samostojna zgradba, v njej so učilnice šolskega pouka. Prav tako so 

v samostojni zgradbi delavnice praktičnega pouka in dislocirana stanovanjska skupina v 

Postojni. 

V dokumentu navajajo, da se ne glede na vse navedene (deklarirane) smotre in cilje, pred 

pedagoške delavce, ki delajo z vedenjsko moteno mladino, postavljajo spričo specifičnosti 

populacije sledeči operacionalizirani (pre)vzgojni smotri oziroma cilji: 

 Da bi otrok ali mladostnik dopolnil vrzeli v osnovnošolski izobrazbi in da bi dokončal 

osnovno šolo, se poklicno usposobil in si pridobil delovne navade, kot tudi pridobil 

socialne navade do tiste mere, kot so značilne za otroke in mladostnike v istem 

razvojnem obdobju, ki niso označeni kot vedenjsko in osebnostno moteni. 

 Da bi se prilagodil zahtevam in pričakovanjem okolja in družbenim normam, da s 

svojim vedenjem ne bi sprožil novih konfliktov in negativnih družbenih reakcij. 

 Da bi se čustveno stabiliziral do te mere, da ga ne bi premotila vsaka konkretna 

priložnost, ki prinaša ugodje, pač pa da bi se znal odločati tudi z upoštevanjem 

dolgoročnejših posledic. 

 Da bi pri njih odpravljali ali vsaj poskušali zmanjšati osebnostne in socialne kariere, ki 

sprožijo strese in so nenehen vir frustracij in konfliktnih situacij. 

Ti cilji so pragmatični, identični so z družbenimi pričakovanji in hkrati s pričakovanji 

pedagoških delavcev v instituciji. Vsebinsko so razdeljeni v cilje usposabljanja in cilje 

vedenjskih korekcij. Tem ciljem vzgojni zavod običajno doda še nekatere, ki so v funkciji 

obstoja in kontinuitete zavoda: 

 Da bi se gojenci prilagodili zavodskemu režimu, da ne bi begali iz zavoda, da ne bi 

povzročali ekscesov v zavodu, v neposredni okolici zavoda in v širšem okolju. 

 Da bi vzpostavljali normalne odnose z vrstniki in z odraslimi avtoritetami v zavodu in 

v širšem okolju. 

Ti cilji so zaradi vitalnih interesov zavoda dostikrat prenaglašeni in lahko ovirajo realizacijo 

prevzgojnih in vzgojnih ciljev. Zaradi njih zavod često izbira organizacijske rešitve, ureditev 

prostorov in okolice, kot tudi postavke režima, ki so predvsem v funkciji kontrole in nadzora.  

Skalar, kot tudi mnogi drugi, (1998, str.5) je že nekaj let pred izdelovanjem koncepta 

vzgojnega zavoda Planina opozoril, da obstoja vzgojnih zavodov ne more zagotoviti ne 

povečana represija, ne vztrajanje na konceptih 50. in 60.let – pač pa skrb za vsebinsko bogato 

življenje znotraj zavodov, poudarek na izobraževanju in usposabljanju gojencev. Meni, da je 

potreben diferenciran in individualiziran pristop, ustrezen izbor korektivnih metod in 

povečana profesionalizacija strokovnega osebja (prav tam, str.6). Težave vzgojnih zavodov 

povezuje s konceptualno neorientiranostjo ali brezkonceptnostjo, lahko tudi z nesodobnimi 

koncepti, ki v postmoderni preprosto niso več učinkoviti – pristiski od zunaj vsekakor 

soustvarjajo krizo vzgojnih zavodov in jo povečujejo. Smatra, da je to le eden izmed tehtnih 

razlogov, da se zavodi konceptualno na novo usmerijo in da iščejo rešitve, primerne času, v 

katerem živimo, obogatene z znanjem in pridobljenimi preteklimi izkušnjami (prav tam, str. 

13).  

Kot je razvidno iz koncepta vzgojnega zavoda Planina (ki je v proučevanem obdobju 

predstavljal teoretično osnovo tretmana delovanja vzgojnega zavoda Planina), so v njem zajeti 

bistveni strukturni elementi zavodskega tretmana. Sami po sebi povedo kaj je potrebno delati 

in zakaj, ne povedo pa ničesar o tem, v kakšnem obsegu in kako so se v praksi realizirali 

zastavljeni smotri, cilji, naloge, vzpostavitev odnosa in drugi pomembni elementi 
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tretmanskega delovanja. Tudi ne vemo, ali so ostali zapisani le na deklarativni in na ideološko 

obarvani ravni – dejansko delovanje zavoda pa je bilo usmerjeno npr. v funkcijo kontrole, 

nadzora in kaznovanja.  

Zato bomo v empiričnem delu evalvirali delovanje vzgojnega zavoda Planina v  desetletnem 

obdobju (od šolskega leta 1993/94 do vključno šolskega leta 2002/2003). V raziskavi nas 

namreč zanima uspešnost otrok in mladostnikov po odpustu iz vzgojnega zavoda, ki jo bomo 

ugotavljali s pomočjo statističnega povezovanja komponent in elementov tretmana z 

obnašanjem otrok in mladostnikov pred sprejemom v vzgojni zavod, v času bivanja v 

vzgojnem zavodu ter v času po odpustu iz vzgojnega zavoda (do treh let po odpustu iz 

vzgojnega zavoda ter več kot tri leta po odpustu iz vzgojnega zavoda). Zlasti želimo 

prepoznati elemente tretmana, ki napovedujejo uspešnejše vedenje po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. 
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1.13 SKLEPNO RAZMIŠLJANJE 

Ko zasledujemo razvoj različnih modelov obravnav,  konceptov in tretmanskih usmeritev 

otrok in mladostnikov z mnogovrstnimi oblikami odklonskega vedenja ugotovimo, da se 

dosedanje tovrstne  obravnave tako pri nas kot po svetu kvalitativno razlikujejo glede na 

njihovo vsebino, namen in cilj. Vsebina obravnave se vseskozi spreminja, kar je prvenstveno 

odvisno od  namena in zadanega cilja obravnave, kjer lahko imajo lahko velik vpliv burni 

odzivi, kritike, zahteve in visoka pričakovanja družbe. 

Tako lahko v grobem opredelimo dva
150

 temeljna pristopa, ki sta najbolj zaznamovala 

preteklo obdobje: klasični pristop, ki temelji na kaznovanju, prevzgoji, represiji, retribuciji in 

tretmansko rehabilitacijski pristop, katerega cilj je reintegracija mladostnika v družbo. V 

omenjeni kontekst se umeščajo vzgojni zavodi, ki so pojmovani predvsem kot potreba družbe, 

da se nevarno, neustrezno, odstopajoče, ogrožujoče vedenje otrok in mladostnikov socializira, 

spremeni v družbeno sprejeto in njej nenevarno.
151

 

Daleč nazaj v zgodovino segajo tudi vprašanja, kot so kakšen je namen obravnavanja otrok in 

mladoletnikov; kdo naj jih obravnava; kako naj se jih obravnava ipd. Najbolj pomembno 

vprašanje pa se zastavlja ves čas in sicer kaj učinkuje oziroma katere so najpomembnejše 

komponenete uspešne resocializacije. Ob vseh dvomih in dilemah glede tretmanske 

usmerjenosti so se  sočasno pojavljale tudi raznovrstne etične dileme s številnimi kritikami 

tretmana, kot tudi pozitivni odzivi.  

Na podlagi literature je razvidno, da je tretmanska usmerjenost nastajala in se oblikovala 

skoraj 200 let, posebej in močneje pa se je razmahnila po drugi svetovni vojni.
152

 Njen 

generalni cilj je bil preseči dotedanjo prvenstveno kaznovalno in zastrahovalno obravnavo. 

Med zgodovinskim razvojem in sočasnimi spremembami družbene zavesti so se spreminjali 

in redefinirali cilji obravnave – izločitev, namestitev, kontrolo, discipliniranje, učenje, 

resocializacijo in prevzgojo (kar vse je značilno za kaznovalno usmerjenost) se postopoma 

nadomešča tako z novo terminologijo kot načini obravnave. Sicer je cilj res ostal enak, to je 

sprememba neprimernega vedenja, vendar so postopki, usmerjeni v posameznika z namenom 

krepitve njegovih intrapsihičnih funkcij, dvigovanjem socialne kompetentnosti, gradnjo 

humanega in varnega okolja, nudenjem varnosti, izgradnjo odnosov ipd., kakovostno različni 

od predhodne  kaznovalne usmerjenosti.  

V ospredje stopi posameznik in njegove potrebe. Različne tretmanske ideologije se razlikujejo 

tako po vnosu različnih teoretičnih paradigem in naukov kot tudi po tem, čemu pripisujejo 

vzrok za posameznikovo odklonsko vedenje (sociološke, biološke in psihološke teorije). Na 

podlagi navedenega lahko od 50.let prejšnjega stoletja, ko ideja tretmanske resocializacije 

prestopnikov in deviantov postane dominantna znanstvena paradigma, spremljamo poskuse 

uveljavljanja različnih modalitet kot tudi različnih razvojnih trendov na področje 

                                                 
150V novejšem obdobju je v ospredju postmoderni participativni pristop, ki temelji na na osnovi prostovoljne vključitve 

mladostnika, z večjo angažiranostjo in sodelovanjem lokalne skupnosti s ciljem odmika od državnih institucionalnih okvirov 

reakcije (Dekleva, 1996).  

151 Ali kot pravi Mrgole (1999, str.15), vzgojni zavod je meja in tabu: meja med vedenjem, ki ga družba še tolerira in 

vedenja, ki sega onkraj. Sicer pa legitimnost državnega aparata za tovrstne posege podpira širok krog utemeljitev, postopkov 

in angažiranje različnih profesiomnalnih služb. 

152 Neposredno po drugi svetovni vojni so bili pri nas sprejeti številni zakoni, med drugimi kazenski zakonik iz leta 1951, ki 

je celovito uredil področje mladoletniškega kazenskega prava. Zanj je predvsem značilno, da je dal velik pomen delitvi 

mladoletnikov na kazensko neodgovorne in odgovorne in na mlajše ter starejše mladoletnike (Filipič, 1998, str.111). 
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tretmanskega delovanja kot so npr. spoznanja defektologije, psihologije, sociologije, uvajanje 

klinično oziroma psihodinamskega pristopa, behaviorističnega modela, humanistične 

psihologije, konstruktivne skupinske interakcije, skupinske dinamike in še vrsto drugih 

kombiniranih pristopov, s katerimi so skušali vplivati na pozitivne spremembe vedenja.  

Evalvacijske raziskave tedanjega časa, ki so izkazovale visoke stopnje povratništva, pa so 

doprinesle ostrim kritikam tretmana v 70.letih prejšnjega stoletja in napovedovale celo zlom 

tretmanskega modela. Vplivni Martinson in tudi drugi raziskovalci
153

 so ugotavljali, da 

nobeden od številnih tretmanskih programov ne učinkuje v smislu preprečevanja povratništva 

in kriminalitete nasploh, dokazuje se nizka ali povsem nična učinkovitost tretmana, kar 

dokazujejo z recidivizmom oziroma visoko stopnjo povratništva. Recidivizem kot ključni 

dokazovalec neuspešnosti oziroma nepotrebnosti tretmana izstopa v ospredju na podlagi 

dejstva, da večina evalvacijskih študij kot dejavnik ne/uspešnosti tretmana šteje prav stopnjo 

povratništva in zanemarja morebitne druge pozitivne učinke. Ob tem je potrebno izpostaviti 

da cilji, h čemu se pravzaprav teži  oziroma za kakšne kvalitete transformacij se v procesu 

tretmana prizadeva, niso bili nikoli jasno operacionalizirani. Nadalje etični pomisleki 

problematizirajo načrtovano spreminjanje osebnosti s tretmanom, kar pa pomeni poseg v 

človekovo svobodo in integriteto in je v nasprotju z razglašenimi demokratičnimi načeli, torej 

je tretman kot tak nelegitimen. Sočasno se soočamo  tudi z zanimivo in paradoksno situacijo, 

ker se v tretman umešča posameznika brez njegovega osebnega pristanka in aktivne 

subjektivne udeležbe. 

Dvome glede tretmanske usmeritve zavračajo raziskave
154

, ki izkazujejo pozitivne učinke 

tretmana. In sicer ne zgolj na povratništvo, temveč tudi glede ocenjevanja nekaterih 

psiholoških karakteristik, kot so stališča, vrednote, samovrednotenje, interpersonalno 

prilagajanje, šolanje (npr. Lipsey 1992, 1995). Mnogi skušajo ugotoviti faktorje oziroma 

elemente tretmana, ki prinašajo pozitivne učinke. Rezultati najpogosteje pokažejo, da je 

učinkovitost tretmana odvisna od karakteristik mladostnika in okoliščin, kjer se tretman 

izvaja, kot ključen element tretmana se pogosto izpostavijo potrebne veščine in lastnosti 

izvajalcev tretmana.  

V Sloveniji je izločitev otroka/mladostnika iz družinskega okolja in oddaja v vzgojni zavod 

skrajni ukrep, ko so vse druge možnosti že izčrpane, z vsemi sistemi pomočmi, tudi 

zunajsodnimi. V primeru Anglije je težko govoriti o učinkovitih zunajsodnih sistemih, ker je 

meja kazenske odgovornosti v državi starost 10 let. Posledično strokovnjaki
155

 javno 

problematizirajo angleški pravosodni sitem, ker ni korelacije med stopnjo kriminala in 

visokim deležem priprtih in zaprtih otrok
156

, kar pripisujejo tudi javnemu in političnemu 

pritisku, ki vpliva na bolj represivne ukrepe. Po odpustih iz institucij beležijo tudi do 80% 

povratništva. Zaradi navedenega se strokovnjaki trudijo ugotoviti, kako pridobiti interes, 

motivacijo in željo mladih po sodelovanju v intervencijah oziroma programih intervencij, 

namenjenih preprečevanju odklonskega vedenja. Opravljena je vrsta metaanaliz, evalvacij in 

raziskav, ki pripeljejo do ugotovitve, da se zelo malo evalvacij dotakne specifičnega vprašanja 

                                                 
153 Martinson, 1974; Lerman, 1975; Gbibons,&Blake, 1976; Alschuler,1978; Edelson, 1986; Eysenck, 1986; Grrenberg, 

1986; Holt, 1986; Bortner, 1988; Bajer,&Kljajić, 1990; Loftus, 1993; Losel, 1995; idr. 

154 Npr. Sykes,1978; Wilson, 1980; Garret, 1985; Braithwaite, 1989; Andrews, Bonta,& Hoge, 1990; Palmer, 1991; Glaser, 

1994; Dowden,& Andrews, 1999 in 2004; idr. 

155 Muncie,b.d., Hammamberg, 2009; Pemberton, 2010; Prior,& Mason, 2010; Whitehead,2010. 

156 V Angliji zaprtih čez 3000 otrok, na Švedskem 6 (Muncie, b.d.) 
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tehnik oziroma faktorjev, zakaj je bila intervenca uspešna. Kot ključni faktor se izpostavi 

izvajalec intervencij, pri katerem so nujne veščine in tehnike uspešnega povezovanja in 

vključevanja z mladimi. 

Nasprotno je Švedska (podobno Finska) primer zunajsodnega modela, katerega osnovna 

značilnost je, da pri obravnavi mladoletnikov z odklonskim vedenjem prevladuje koncept 

družbene blaginje – »social welfare« nad konceptom družbenega nadzorstva. Elementi 

zaščitnega modela prevladujejo nad elementi pravičnostnega modela.
157

 Na Švedskem ima 

pomembno vlogo Odbor socialnega varstva, ki lahko obravnava mladoletnika z njegovim 

soglasjem – na enak način obravnavajo tako mladoletne storilce kaznivih dejanj kot tudi 

ogrožene mladoletnike, saj delinkventno vedenje pojmujejo samo kot simptom za težave 

mladoletnika, ki kaže na ogroženost njegovega razvoja. V kolikor ni možno ukrepanje na 

prostovoljni ravni, lahko odbor izreče prisilne ukrepe.
158

 V primeru Hassela reform centra je 

tudi razvidna osnovna filozofija družbe – fokus delovanja centra je oblikovanje družinskega 

okolja in odnosna povezava. Celotna njihova filozofija je naravnana na oblikovanje 

družinskega okolja, občutka pripadnosti. Vendar pa se tudi na Švedskem pojavljajo kritike
159

 

proti tretmanu, prav tako pristisk javnega mnenja ki poziva k učinkovitejšemu in ostrejšemu 

načinu obravnave zaradi dramatičnega porasta nasilnih kaznivih dejanj in drugih kaznivih 

dejanj, ki so jih povzročili mladostniki.  

Tudi Škotska je primer zunajsodnega modela, katerega osnovne značilnosti smo že podali. 

Prav tako kot na Švedskem, skupaj obravnavajo tako mladoletne storilce kaznivih dejanj kot 

tudi ogrožene mlade posebni odbori. Na Škotskem se imenujejo Children's Panel in iz članov 

teh odborov oblikujejo komisijo, poimenovano Children's Hearing (CH). Od Reporterja, 

kateremu so naslovljeni podatki o kaznivih dejanjih ali pa da je otrok potreben varstva in 

zaščite ker je ogrožen njegov razvoj, je odvisno, ali bo otroka obravnavala socialna služba ali 

je potreben prisilnih skrbsvenih ukrepov (CH). Vse vrste kriminala jemljejo sicer resno, 

vendar se zavedajo, da zapiranje ali pridržanje otrok in mladostnikov ne prinaša rezultatov, ki 

jih skupnost želi. Leta 2007 se je javnost seznanila z edino popravno institucijo v državi, kjer 

je bilo nameščenih 650 mladostnikov.
160

 Institucionalne nastanitve so podvržene ostrim 

kritikam, strokovnjaki pa so zelo naklonjeni raznovrstnim doživljajskim programom, za 

katera pa ne prejemajo zadostnih finančnih sredstev. 

Na Finskem se raziskave odklonskega vedenja prvenstveno osredotočajo na trende, razloge in 

problem nadzora.
161

 Ugotavljajo, da največ mladostnikov krši veljavne predpise zaradi 

brezdelja in alkohola. Kar tri četrtine vseh obravnavajo v skrajšanih kazenskih postopkih in ne 

na sodišču. V primerjavi z zgodnjimi devetdesetimi leti se je številka obravnavanih na sodišču 

zmanjšala za polovico. V sodnih postopkih pa je najpogosteje izrečena kazen globa, sledi 

pogojna kazen – okoli 60% mladoletnikom je poleg pogojne kazni dodan še nadzor. 

Nepogojne kazni, community sanctionsse, izrečejo samo za najhujše mladoletne prestopnike 

in jih uporabljajo sila redko. Organi socialnega varstva imajo najpomembnejšo vlogo pri 

                                                 
157 Velja npr. tudi za Škotsko, Norveško (Filipič, 1998, str.63). Na Norveškem imajo socialni delavci velika pooblastila, saj 

lahko mladoletnika namestijo v institucije, ki so namenjene tako mladoletnim delinkventom kot tudi drugim mladoletnikom 

(prav tam, str.66). 

158 Filipič, 1998, str.67 

159 Npr.Lipsey, 1992; 1995; Andreasson, 2003, v Sarnecki,& Estrada, 2004 

160 Herald Scotland, 26.02.2007 

161 Npr. Kivivouri,2006; Marttunen; 2006; Kuula, Pitts in Marttunen, 2006. 
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socializaciji mladih, najpogostejši ukrep pa je oddaja otroka/mladostnika v rejniško oskrbo. 

Na ta način kazenski sistem ohranja izjemno nizko stopnjo zaprtja mladih, veliko število 

mladoletnikov pa je institucionaliziranih v sistemih socialnega skrbstva. Študije 

institucionalnih sistemov
162

 ugotavljajo, da so nastanitve v specialne ustanove v korist 

otrokom in mladostnikom usmerjeni ukrepi z namenom njegove zaščite in usmerjanja v 

socialno sprejemljivo obnašanje. 

Povsem drugo sliko nam pokaže ameriški sistem obravnave v t.i. boot campih ki temeljijo na 

vojaškem vzoru. Ob nastajanju so jih opravičevali predvsem z manjšimi stroški obravnav, 

časovno omejitvijo, intenzivno postpenalno obravnavo in pozitivnim ocenjevanjem tretmana s 

strani mladostnikov. Navkljub izkazani spornosti in kontroverznosti ter slabimi rezultati
163

 , 

druge študije prikazujejo njihovo učinkovitost in uspešnost
164

, vključevanje vrste 

rehabilitacijskih programov in specialnih programov ipd. Omenjena oblika se kot sporna in 

kontraverzna pojmuje pri številnih strokovnjakih tako v Ameriki kot v tujini, po zadnjih 

podatkih so boot campi v upadanju. Diametralno nasprotni boot campom so različni 

tretmanski programi in pristopi, ki jih razvijajo na območju celotne države. V Montani
165

 

imajo npr. ustanovljeno službo YSD, ki izstopa s svojim tristopenjskim procesom, 

reintegracijskimi srečanji z družino in skrbjo za mladostnika po odpustu iz institucije. YSD 

uporablja raznovrstne metode in tehnike, vsi zaposleni so kontinuirano podvrženi 

usposabljanju (npr. za vodenje motivacijskih intervjujev, kognitivno vedenjsko terapijo, ki je 

pri vrsti strokovnjakov pokazatelj spodbudnih rezultatov
166

, pri drugih pa deležna ostrih 

kritik
167

. YSD preko sklepanja pogodb z izvajalci omenjenih treningov spodbuja enotnost 

strokovnega delovanja v vseh popravnih institucijah. 

Zaradi obnovljenega optimizma o možnostih dela s prestopniki v Avstraliji opažajo ponovno 

oživljanje interesa za spodbujanje razvoja in izvajanja psiholoških pristopov pri rehabilitaciji 

prestopnikov (mladostnikov in polnoletnih).
168

 Najbolj jih skrbi recidivizem. Razvili so nov 

tip rehabilitacijskega programa, usmerjenega na posebne posameznike – ideja je, da niso vsi 

mladi delinkventi dobri kandidati za rehabilitacijo. Prav tako program zahteva le spremembo 

tistih potreb, ki kažejo da so neposredno povezane s povratništvom in ne posega na ves širok 

spekter potreb, ki jih večina mladih v institucionalnem varstvu ima. Omenjeni program je v 

zadnjih nekaj letih postal dominantna pradigma v popravnih institucijah. Zahteva natančne in 

zanesljive metode klasificiranja ljudi glede na nevarnost povratnega kriminala. Nekaj teh 

orodij je narejeno posebej za delo z mladimi
169

. Ne glede na dokaj vzpodbudne rezultate 

programov je zaradi nevzdržnih razmer, ki so vladale v popravnih domovih, vlada naročila 

podrobne preglede institucij in zamenjali njihova vodstva.
170

 Po izjavi ministrice za javno 

upravo jih lahko v prihodnosti tudi zaprejo. 

                                                 
162 Kivivuori,& Honkatukia, 2006; Poso, Kitinoja,& Kekoni, 2010. 

163 Morash,& Rucker, 1990; Lutze, 1998; Styve, MacKenzie, Gover,& Mitchel, 2000; Parent, 2003. 

164 American Correctional Association, 1995; Bottcher, Isorena,& Belnas, 1996; Bourque idr.,1996. 

165 Gibson,& Duncan, 2008. 

166 Rohde,2004. 

167 Gorman, 2001.  

168 Dey, 2005. 

169 Putnins, 2005; 2010. 

170 Parkin, 2010, poziv za pregled ustanov pa je bil posredovan s strani avstralskega varuha človekovih pravic. 
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Obsežna in zanimiva zunanja evalvacija triletnega integrativnega programa za mlade 

delinkvente, se je od leta 2004 do 2006 odvijala v Južni Afriki. Izvajalci programa IYOP so 

spoznali, da je odnos v katerikoli kazenski ustanovi odvisen od odnosa osebja in njihovega 

obravnavanja delinkventov
171

, zato so se pred izvajanjem programa intenzivno usposabljali. 

Želeli so razviti dokazano učinkovit integrativen intervencijski pristop za mlade delinkvente 

in osebje, ki bo na ustrezen in učinkovit način preprečeval povratništvo. IYOP je, pridružile 

so se tudi nevladne organizacije, ponudil vrsto kordiniranih programov, usmerjenih na 

tvegane faktorje kriminalnega vedenja, ki so temeljili na strokovni podlagi teorije tveganja in 

odpornosti, ki poudarja pomembnost poznavanja tveganih in varovalnih dejavnikov. Najprej 

pa je bilo potrebno natančno identificirati faktorje tveganja in oceniti nezadovoljene potrebe 

vsakega posameznika. Pred vstopom v program je bila izvedena selekcija, sodelovanje v 

programu pa je temeljilo na povsem prostovoljni bazi. V treh letih izvajanja programa so 

vključeni mladostniki kontinuirano ocenjevali program, rezultati so se izkazali kot zelo 

pozitivni. 

V Sloveniji se z izjemo eksperimenta v Logatcu, ne moremo ponašati s tovrstnimi 

longitudinalnimi študijami. Omenjeni eksperiment (od leta 1967 – 1971) je imel namen 

vzpostaviti drugačni vzgojni stil (permisivnost), demokratične odnose med vzgojitelji in 

gojenci.
172

 Hkrati pa je bila to prva (in edina) akcijska raziskava, ko so se raziskovalci in 

profesorji z Inštituta za kriminologijo podali na teren, zasnovali inovacijo, jo raziskovalno 

spremljali in o njej poročali. Eksperiment je bil mednarodno pomemben, predvsem pa je bil 

pomemben njegov dolgoročen vpliv v stroki. 

Med slovenskimi evalvacijskimi študijami zavodske vzgoje s svojo obsežnostjo in 

kompleksno obravnavo populacije v vseh slovenskih vzgojnih ustanovah izstopa Škoflekova 

raziskava (1989). Osnovni cilj in namen njegovega dela je , da preko raziskovanja in kritične 

analize teoretične, metodične in normativne zasnovanosti procesov in učinkov zavodske 

vzgoje, potrdi njene pomanjkljivosti in prednosti. S tem želi pridonesti h kvaliteti nadaljnjega 

izpopolnjevanja zavodskega tretmana otrok in mladostnikov. Pomembne so njegove 

ugotovitve, da smo v znanstvenem preverjanju sicer konstruktivnih in humanih predpostavk 

(kaj je potrebno delati z otrokom motenega vedenja) šele na začetku; o odsotnosti ustreznega 

instrumentarija in da so učinki oziroma uspehi zavodskega tretmana s trenutno razpoložljivimi 

znanstveno raziskovalnimi izkustvmi težko preverljivi. 

Vse preostale dostopne evalvacijske raziskave (nekaj primerov smo navedli), ki se dotikajo 

posttretmanske uspešnosti, so vezane na določene institucije oziroma posameznike, ki jih 

zanima življenje otrok in mladostnikov po odpustu iz zavoda. Ob tem je opazna odsotnost 

ustreznih objektivnih meril, saj kriteriji merjenja posttretmanske uspešnosti niso poenoteni 

oziroma so poljubno izbrani, kot glavno merilo uspešnosti pa štejejo stopnjo povratništva. 

Obenem ob pregledu slovenske literature omenjenega področja nismo našli nobene raziskave, 

ki bi bralca seznanjala na podlagi kakšnih tretmanskih paradigem določena institucija deluje, 

njeno teoretično oziroma ideološko naravnanost oziroma orientacijo ipd. Popolna odsotnost 

pa vlada na področju kompleksnega, celostnega raziskovanja zavodske stvarnosti. Na 

razpolago pa so številne fenomenološke in etiološke študije, razni opisi stanj obravnavane 

populacije (npr. psihosocialnega statusa, socialno ekonomskega statusa), kar pa za potrebe 

ocenjevanja zavodske vzgoje v Sloveniji ne zadošča. 

                                                 
171 Roper, 2007. 

172 Flaker (b.d.). Meni tudi, da se je dezinstitucionalizacija v Sloveniji začela prav z eksperimentom v Logatcu. 
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Kot zanimivost smo predstavili tudi študijo oziroma magistrsko delo Horvatove (1998), ker je 

nastalo prav v obdobju naše raziskave in je eno redkih del ki obravnava (za mnoge tuje in 

naše strokovnjake) enega od ključnih elementov izvajanja zavodskega tretmana – 

izvajalce/vzgojitelje in njihove psihofizične obremenitve na delovnem mestu. Ne samo 

formalna izobrazbena struktura, ki je bila tudi v preklosti v visokih odstotkih izkazana kot 

neustrezna, tudi rezultati, povezani z elementi psihofizičnih obremenitev, upravičeno 

izkazujejo nujnost po temeljiti analizi kompetenc vzgojnega osebja za opravljanje tega dela in 

postavitvi minimalnih standardov glede kompetenc – seveda ob pogoju ustrezne izobrazbe.
173

 

V sklop vzgojnih zavodov, kjer so bili v preteklosti (tudi v vsem proučevanem obdobju) v 

visokem odstotku zaposleni vzgojitelji z neustrezno izobrazbo, sodi tudi proučevani vzgojni 

zavod Planina, ki smo ga v kontekstu našega raziskovanja tudi podrobneje predstavili. 

Ugotovimo lahko, da se odzivi družbe in aktualne politike na odklonsko in prestopniško 

vedenje v različnih državah sveta razlikujejo po stopnji tolerantnosti do tovrstnega vedenja, 

sistemu sankcij oziroma obravnav in s tem v povezavi po obsegu zunajsodnih in sodnih 

ukrepov. Kakšen odnos imajo države do obravnave problematike in populacije pokažejo že z 

odločitvijo, komu podelijo pristojnost za obravnavanje in ukrepanje (sodišču, že po definiciji 

represivnemu organu ali drugim zunajsodnim organom) s čimer tudi nakažejo in utemeljijo 

svoje temeljne pristope, ki se gibljejo od izrazito represivno kaznovalno naravnanega do 

posstmodernega participativnega. Navkljub kvalitativno različnim pristopom, sredstvom za 

dosego cilja, odnosom do otrok/mladostnikov in načinom obravnave vsi sledijo istemu cilju – 

spremembi neustreznega vedenja v socialno sprejemljivejše in družbi prilagojeno vedenje. 

Razvijajo se novi modeli, poskusi uvajanja novih metod, poudarja se pomembnost strokovne 

in specialne usposobljenosti - vedno več strokovnjakov pa ugotavlja in kot ključni dejavnik 

uspešne (pre)vzgoje v ospredje postavi izvajalca programa. Ocenjujemo, da se je na področje 

metodike in teoretičnih paradigem vlagalo  izjemno veliko truda, raziskav, inovacij, evalvacij 

ipd., vendar s premalo  poudarka na, po našem mnenju ključni vsebini, izvajalcih vseh 

navedenih elementov. Zato menimo, da je potrebno v nadaljevanju razvoja zavodske vzgoje 

več pozornosti usmeriti v ključne izvajalce tretmana v vzgojnih zavodih  – vzgojiteljem. 

  

                                                 
173 Kot smo lahko videli v predhodnih poglavjih, je izobrazbena stopnja vzgojnega osebja v Sloveniji vedno višja. Žal pa za 

leto 2012 nismo uspeli pridobiti podatkov o profilih VII.stopnje izobrazbe (soc.pedagogi in drugi profili), tako da ustreznosti 

smeri izobrazbe ne moremo podati. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 UVOD 

V raziskavi proučujemo obdobje delovanja Vzgojnega zavoda Planina v določenem 

desetletnem obdobju. Empirični del je prvenstveno namenjen proučevanju zavodskega 

tretmana in obravnave posameznega otroka/mladostnika v določenem desetletnem obdobju ter 

ocenjevanje njegovega vedenja po odpustu iz zavoda v povezavi z različnimi variablami 

njegovega položaja, vedenja in obravnav pred prihodom v vzgojni zavod in v času njegovega 

bivanja v vzgojnem zavodu od šolskega leta 1993/94 do vključno šolskega leta 2002/2003. 

V raziskavi so sodelovali v takratnem obdobju zaposleni vzgojitelji, ključni nosilci tedanjega 

vzgojno izobraževalnega dela in soustvarjalci določene zavodske naravnanosti in odnosnih 

komponent do zaupanih gojencev. V raziskavi so sodelovali tudi strokovni delavci s centrov 

za socialno delo, ki so otroke in mladostnike napotili v vzgojni zavod. 

Dodajamo, da s terminom otrok/mladostnik opredeljujemo vse otroke in mladostnike, ki so v 

proučevanem obdobju bivali v vzgojnem zavodu, ne glede na starost in spol. 

2.1.1 Namen raziskave 

Zamisel za raziskavo se je porodila med delavci Vzgojnega zavoda Planina in socialnimi 

delavci, ki napotujejo otroke in mladostnike v zavod. Oboji nismo posedovali nikakršnih 

izčrpnejših informacij, kaj se z otroci in mladostniki dogaja po odpustu iz vzgojnega zavoda 

in kakšni so pravzaprav rezultati dela vzgojnega zavoda. Prav tako ugotavljamo, da so bile 

raziskave, ki so obravnavale mladoletno delinkvenco in populacijo v vzgojnih zavodih, 

prvenstveno usmerjene na proučevanje etioloških in fenomenoloških klasifikacij. Ni pa 

dostopnih evalvacijskih raziskav, ki bi pod drobnogled vzele kompleksno polje zavodskega 

delovanja v smislu izvajanja tretmana in ocenitev tretmana v povezavi s poodpustnim 

obnašanjem bivših otrok/mladostnikov zavoda. Naleteli smo na številne slovenske raziskave 

zaporniških tretmanov (predvsem s strani Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 

Ljubljani), pri proučevanju dela vzgojnih zavodov pa prevladuje odsotnost takih raziskav, o 

čemer smo obširneje spregovorili v teoretičnem delu. 

Osnovni namen kot tudi cilj raziskave pa je preko evalvacije zavodskega tretmana 

prvenstveno ugotoviti prediktorje uspešnega vedenja mladostnikov po odpustu iz vzgojnega 

zavoda, predvsem elemente zavodskega tretmana, ki napovedujejo ugodnejše oblike vedenja 

otrok in mladostnikov po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

2.1.2 Cilj raziskave 

V raziskavi nas predvsem zanimajo: 

 uspešnost otrok/mladostnikov Vzgojnega zavoda Planina v obdobju po odpustu iz 

vzgojnega zavoda na osnovi podatkov o različnih oblikah njihovega vedenja v dveh 

časovnih obdobjih (do treh let po odpustu iz vzgojnega zavoda ter od treh let dalje); 

 ocena tretmana v Vzgojnem zavodu Planina s pomočjo statističnega povezovanja 

komponent in elementov tretmana z obnašanjem otrok/mladostnikov pred 

sprejemom v vzgojni zavod, v času bivanja v njem ter v času po odpustu iz zavoda. 
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2.1.3 Temeljna raziskovalna vprašanja 

Da bi dosegli cilje raziskave smo si zastavili naslednja temeljna vprašanja: 

 ali je stopnja vedenjske težavnosti, zdravstvenega stanja, narodnosti, odnosa do 

uživanja drog in starosti pred prihodom v vzgojni zavod statistično pomembno 

povezana s postinstitucionalnim obnašanjem; 

 ali je stopnja vedenjske težavnosti v vzgojnem zavodu statistično pomembno 

povezana s postinstitucionalnim obnašanjem; 

 ali so slabe socialno ekonomske razmere, tip družine, število otrok v družini, način 

vzgoje in težave v družini otrok in mladostnikov statistično pomembno povezane s 

postinstitucionalnim obnašanjem; 

 ali je izvajanje tretmana s svojimi številnimi komponentami v vzgojnem zavodu 

statistično pomembno povezano s postinstitucionalnim obnašanjem. 

2.1.4 Raziskovalne hipoteze 

Da bi pridobili odgovore na temeljna raziskovalna vprašanja, smo postavili naslednje hipoteze 

s podhipotezami, kjer navajamo tudi razloge za postavitev danih hipotez: 

H1: Obstaja statistično značilna povezava med zdravstvenim stanjem, stopnjo vedenjske 

težavnosti, narodnostjo, odnosom do uživanja drog in starostjo otrok in mladostnikov ob 

namestitvi v zavod in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju. 

Hipotezo H1 bomo preverjali z naslednjimi podhipotezami: 

H1a: Otroci/mladostniki z diagnosticirano psihiatrično motnjo (ali več motnjami) so v 

postinstitucionalnem obdobju manj uspešni od ostalih.  

Glede pojavnosti in števila psihiatričnih motenj, ki naj bi bile v vzgojnih zavodih po mnenju
174

 praktikov vedno 

bolj v porastu, nimamo merodajnih podatkov. Na splošno pa velja prepričanje, da otroci s težavami na področju 

duševnega zdravja (psihogene motnje s pretežno psihično ali somatsko simptomatiko, nevrotični pojavi, 

psihoorganski sindromi, predpsihotični pojavi ipd.) ne sodijo
175

 v vzgojni zavod, saj strokovni delavci niso 

usposobljeni za tovrstne  motnje (Musec,1991; Horvat, 2000). S podobno problematiko se ukvarjajo tudi v tujini 

(npr. Riveros, 2004; Hofmann, Friedrich, 2005; Woodall, 2007), tudi že pred več desetletji (Warme, 1979). Na 

podlagi navedenega je možno sklepati, da omenjeni otroci in mladostniki v zavodih niso ustrezno obravnavani, 

kar lahko povzroči oziroma še bolj utrdi njihove motnje in posledično večjo neuspešnost v poodpustnem obdobju 

v primerjavi z otroci in mladostnikih, pri katerih motnje niso bile ugotovljene oziroma diagnosticirane. Ker je v 

vzgojnem zavodu Planina relativno visok odstotek otrok in mladostnikov s tovrstnimi motnjami, smo želeli 

preveriti tovrstna mnenja in oceniti njihovo uspešnost po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

H1b: Otroci/mladostniki, nameščeni v vzgojni zavod na podlagi ukrepa sodišča, imajo v 

postinstitucionalnem obdobju izraženih več neustreznih vedenjskih vzorcev. 

                                                 
174 Na podlagi navedenih mnenj je bila v vzgojnem zavodu Planina izvedena raziskava (Zalokar, 2004), namenjena prav 

ugotavljanju omenjenega stanja. Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik v obdobju desetih let (1993-2002), zelo 

opazen pa je bil trend naraščanja uživanja prepovedanih drog in tabletomanije.  

175 Kot smo že omenili, je za dobro socialno pedagoško delo globlje poznavanje psiholoških in psihiatričnih vpogledov v 

človeško vedenje in motnje tega vedenja izrednega pomena. Ob tem pa Uzelac opozarja (1998, str. 29) na nevarnost t.i. 

psihologizacije in psihiatrizacije socialno pedagoške stroke, predvsem o premalo kritičnem prenosu psihološkega in 

psihiatričnega tretmana v socialno pedagoški tretman (omenja nejasnosti in raznovrstne zgrešene korake pri posameznih 

socialnih pedagogih – predvsem pri odnosu na področju psihologije in psihiatrije), tako nimamo pred očmi ravno identitete 

socialno pedagoškega tretmana – integracije in razvoja skozi življenje z gojencem. Rešitve se »išče« v psihiatriji. 
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Dekleva ugotavlja (1993, v Horvat, 1998), da je vse več gojencev v pošolskih zavodih nameščenih z ukrepom 

sodišča, kar pomeni prisotnost izvrševanja kaznivih dejanj.Večina mladostnikov je pred dopolnjenim štirinajstim 

letom starosti izvrševala kazniva dejanja, vendar zaradi starosti niso bili kazensko odgovorni, kar jim po Brincu 

(2000) napoveduje slabo prognozo. V Škoflekovi raziskavi (1989) je bilo od 433 otrok in mladostnikov 164 ali 

37,9% v zavode nameščenih  na osnovi sklepa sodišča in so bili po odpustu iz vzgojnih zavodov manj uspešni kot 

ostali. Nas zanima, ali rezultati veljajo tudi za populacijo vzgojnega zavoda Planina. 

H1c: Pri otrocih in mladostnikih slovenske narodnosti se v postinstitucionalnem obdobju 

pojavlja manj neustreznih vedenj v primerjavi z drugimi narodnostmi. 

V praksi smo pogosto naleteli na nepreverjene trditve in mnenja
176

, da otroci in mladostniki drugih narodnosti, 

predvsem Romi, prihajajo v vzgojni zavod iz pretežno kriminalnega okolja in da so v primerjavi z drugimi otroci 

in mladostniki povzročitelji več kaznivih dejanj ter da jim zaradi njihove dolgoletne kriminalne kariere bivanje v 

vzgojnem zavodu ne bo v ničemer koristilo. Navedeni pomisleki so bili povezani tudi z občutkom nemoči, ker so 

iz vzgojnega zavoda največ begali Romi
177

 in so v času begov povzročali nova kazniva dejanja. Neugodno 

poodpustno vedenje se je povezovalo tudi z izjemno slabim socialno ekonomskim statusom družin otrok in 

mladostnikov drugih narodnosti, kar naj bi bil tudi eden od indikatorjev njihove neuspešnosti po odpustu. Tudi v 

tujih raziskavah (Nemčija, Finska, Nizozemska, Anglija) so ugotavljali narodnostno strukturo populacije v 

vzgojnih zavodih (glej Trede, 2002 v Krajnčan, 2003; Krajnčan, 2003) oziroma razmerja med tujci in domačini, 

kjer so tudi skušali ugotoviti pravila, zakonitosti, model obravnav in kriterijev oddajanja otrok s tujim izvorom v 

vzgojne zavode. Podatki Krajnčana
178

 glede narodnostne strukture populacije (2003, str.114) so primerljivi s 

podatki iz nekaterih držav evropske skupnosti. V Sloveniji je velik delež tujcev nastal ob njeni osamosvojitvi, gre 

za delavce iz držav nekdanje Jugoslavije (prav tam). Poleg splošnega opisa narodnostne strukture populacije 

smo želeli preveriti doslej nepreverjena stališča in mnenja (stereotipe), da so otroci in mladostniki drugih 

narodnosti po odpustu manj uspešni. 

H1d: Otroci in mladostniki, ki so pred in v času bivanja v vzgojnem zavodu  eksperimentirali 

z drogo, so v postinstitucionalnem obdobju manj uspešni. 

Uživanje različnih psihoaktivnih snovi, od tradicionalnih in dovoljenih, kot je alkohol, do nedovoljenih, je po 

mnenju Tomorijeve (2000) praktično sestavni del socialnega vedenja današnjih mladostnikov. Uporabniki pa se 

ne morejo izogniti možnosti,da bo učinek zaužite droge odločilno vplival na njihovo vedenje. Zmanjševanje 

sposobnosti samoobvladovanja, izguba bojazni pred posledicami neustreznega vedenja, kemično privzdignjena 

pogum in drznost, neupoštevanje nevarnosti, škodljivosti ali ogroženosti je le nekaj posledic uživanja drog. 

Zloraba drog pomeni dejavnik tveganja za nastanek prestopniškega vedenja in kot taka poslabšuje možnost 

uspešne obravnave prestopniškega vedenja in tudi prognozo pri posameznem mladostniku. Še posebej pa je 

neugodno, če se pri mladostniku povezuje, združuje ali celo medsebojno utrjuje več takih dejavnikov hkrati, kar 

pa je značilno za populacijo v vzgojnih zavodih (družina, šola ipd.). Polak tudi navaja (v Kvaternik, 2006, 

str.117), da so poznani znanstveni izsledki o genetskih
179

 dejavnikih, ki prispevajo k odvisnosti, agresivnosti in 

kriminalnosti. Zato nas je zanimalo, ali bodo v obdobju po odpustu manj uspešni mladostniki, ki so pred in v 

času bivanja v vzgojnem zavodu eksperimentirali z drogo.  

H1e: Starost otrok in mladostnikov ob prihodu v vzgojni zavod pomembno vpliva na 

uspešnost v postinstitucionalnem obdobju. 

                                                 
176 Leskoškova (1998 v Krajnčan, 2003, str.263) problematizira legitimno nasilje družbenih norm, ki vodi v izključevanje – 

tujce v geto, grde v stanovanja, mlade z različnimi posebnostmi v posebne institucije, cigane ven iz dežele ipd. 

177 Na tem mestu ne problematiziramo etičnosti vključevanja romskih otrok v vzgojne zavode in smiselnost tega početja, ki je 

povsem v nasprotju z romsko identiteto, njeno kulturo in vrednotami. Slovenska veljavna šolska zakonodaja je brez izjeme 

odrejala obvezno osnovno šolanje, neobiskovanje šole je (bilo) v očeh zakona kaznivo.  

178 Krajnčan tudi ugotavlja (2010, str.20), da so v vzgojnih zavodih nadproporcionalno zastopani otroci oziroma mladostniki 

drugih, neslovenskih narodnosti. 

179 Uporaba določenih drog naj bi bila genetsko determinirana, posledično naj bi se zato pogosteje pojavljala v nekaterih 

manjšinah (Polak v Kvaternik, 2006). Kako je s strpnostjo Slovencev do uživalcev drog - V Evropski raziskavi vrednot piše 

(Miheljak, 2002), da 63,3 odstotka Slovencev ne bi želelo živeti v bližini bivališča uporabnikov drog, tako da veljamo za eno 

izmed netolerantnih držav. 
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Brinc navaja (2000), da je večina povratnikov začela svojo prestopniško pot pred 14. letom starosti. Napoved 

vedenja je tem bolj neugodna, čim bolj zgodaj je nastopilo prestopniško vedenje. Leta 1995 je bilo v vzgojnih 

zavodih največ mladostnikov med 14. in 17. letom starosti in sodeč po podatkih, je največ povratništva prav v 

vzgojnih zavodih (Stiškovsky, 2002). Med praktiki pa obstajajo različna razmišljanja o pomenu starosti otrok ob 

oddaji v vzgojni zavod – velja prepričanje, da starejši kot je mladostnik ob oddaji, manj je upanja na ugodne 

spremembe njegovega vedenja in razmišljanja, ker naj bi bili negativni vedenjski vzorci že zelo utrjeni, zato se 

na vzgojna prizadevanja tudi bolj uporniško, tudi delinkventno odzovejo. Želeli smo preveriti, ali starost otrok
180

 

in mladostnikov ob oddaji predstavlja pomemben dejavnik njihovega poodpustnega vedenja.  

H2: Obstajajo statistično značilne povezave med psihosocialnim stanjem otrok in 

mladostnikov pred sprejemom v zavod in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju. 

Številne raziskave so dokazovale vpliv družinskega sistema in številnih neugodnih družinskih dejavnikov na 

nastanek mladoletnega prestopništva. Nee in Ellis (2005) med tvegane dejavnike prištevata številno družino, 

kriminalne sorodnike, slabo starševstvo, revno sosesko, slabo izobrazbo staršev ipd. Meško (1997) postavi 

družinske vezi na zatožni klop. Podobno Krajnčan (2003) med dejavnike za nastanek motenj vedenja in osebnosti 

prišteva družino, odnosni in komunikacijski kontekst družine, sestavo družine, socialnoekonomski in izobrazbeni 

status, podobno Stiškovsky (2002). Brinc tudi opozarja (2000) na pogosto neuspešnost prevzgoje, če je zgodnje 

prestopništvo posledica neustrezne družinske in šolske vzgoje. Podobno ugotavlja Škoflek, ki zlasti opozori na 

škodljivost emocionalnega zanemarjanja otroka (1989). Navedeni družinski vplivi in dejavniki običajno vplivajo 

na otroka dlje časa (do oddaje v zavod), negativni vedenjski vzorci se lahko že trdovratno zakoreninijo v otroka 

in je zato prognoza njegovega nadaljnjega življenja lahko neugodna, kar smo želeli preveriti pri populaciji 

Vzgojnega zavoda Planina. 

H3: Obstaja statistično značilna povezava med tretmanom v zavodu in uspešnostjo v 

postinstitucionalnem obdobju. 

Hipotezo H3 bomo preverjali z naslednjimi podhipotezami: 

H3a: Otroci in mladostniki, na katere so tretmansko delovali vzgojitelji z ustrezno strokovno 

izobrazbo, so v postinstitucionalnem obdobju uspešnejši. 

V svojih delih, tako v preteklosti kot sedaj, številni strokovnjaki poudarjajo pomembnost profesionalne 

usposobljenosti vzgojiteljev za uspešno delo s populacijo v vzgojnih zavodih (Pelan, 1965; Skalar, 1982; Škoflek, 

1989; Horvat, 1998), med njimi nekateri neuspehe vzgojnih zavodov povezujejo prav z neustrezno strokovno 

usposobljenostjo vzgojiteljev. Ustrezno strokovno usposobljeni vzgojitelji naj bi posedovali več znanj, spoznanj 

stroke, metodike dela, sploh pa ustreznih terapevtskih intervencij, uvajanje alternativnih metod tretmana ipd. 

Zato nas je zanimalo, ali so otroci in mladostniki, na katere so tretmansko delovali vzgojitelji z ustrezno 

strokovno izobrazbo, po odustu iz vzgojnega zavoda uspešnejši od ostalih.   

H3b: Otroci in mladostniki, na katere je bil tretman usmerjen pretežno s kaznovalnimi 

metodami, so v postinstitucionalnem obdobju manj uspešni. 

Kaznovanje otrok od nekdaj velja za sestavni del vzgojnih prizadevanj, obenem je vprašanje kaznovanja ena 

najbolj travmatičnih tem v pedagoški teoriji in praksi (Kroflič, b.d.). Velja prepričanje, da dresiranje 

(Vodopivec, 1992)
181

 gojencev, kruta disciplina z drakonskimi kaznimi in osamosvojitvijo, prispevajo k večji 

agresivnosti gojencev, k manipuliranju z vrstniki in osebjem ter k vojaški subkulturi. Pretirano represivno 

omejevanje oziroma nenehno sankcioniranje nezaželenega ravnanja otroku otroku onemogoča procese 

osamosvajanja, zmanjšuje njegovo samozaupanje in samopodobo (Kroflič, b.d.), pri mladostnikih v vzgojnem 

zavodu, ki imajo večinoma težave na področju sprejemanja avtoritet, pa lahko sproža še bolj uporno in 

neprimerno vedenje. Pretežna uporaba kaznovalnih metod sinuira predpostavko, da ta metoda predstavlja 

osnovno metodo dela vzgojitelja ob odsotnosti drugih pomembnih, posledično pa, poleg zgoraj navedenega, 

                                                 
180 Povprečna starost otrok v vseh vzgojnih ustanovah v Sloveniji leta 2001 je bila po podatkih centrov za socialno delo 15,46 

let (Krajnčan, 2003, str.102) 

181 Vodopivčeva nas v prispevku seznanja o vlogi strokovnega osebja v kaznovalnih ustanovah in pomenu le-tega pri 

izvajanju eksperimenta v Logatcu. 
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onemogoča vzpostavljanje želenega odnosa
182

 med otrokom in vzgojiteljem. Želeli smo preveriti, ali je pretežno 

uporabljanje kaznovalnih metod prediktor manj uspešnega vedenja po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

H3c: Dolžina bivanja v zavodu pomembno vpliva na uspešnost v postinstitucionalnem 

obdobju. 

Dolžina bivanja otrok in mladostnikov v vzgojnem zavodu je odvisna od mnogih dejavnikov (družina, šola, 

sodišče, kazniva dejanja ipd.), v obdobju naše raziskave so otroci in mladostniki bivali v vzgojnem zavodu v 

povprečju 2,10 let. Glede dobe bivanja se pojavljajo različne interpretacije (predolga ali prekratka doba, ki pa 

glede dolžine nista natančno opredeljeni
183

). Tudi Alič (1997) je v svoji raziskavi postavil tezo, da je ocena 

uspešnosti odvisna od dolžine zavodskega tretmana. Dobaj (1992, v prav tam) je namreč pred njim ugotovil, da 

so bili povratniki v povprečju v zavodu dalj časa, kar povezuje z njihovo prilagoditvijo na zavodsko kulturo, ki 

zmanjšuje verjetnost resocializacije zunaj zavoda. Strokovnjaki opozarjajo na posledice predolgega
184

 bivanja v 

popravni instituciji, kjer med drugimi neustreznimi zavodskimi dejavniki navajajo tudi identifikacijo z zavodsko 

subkulturo. Alič sicer v svoji raziskavi ni ugotovil statistično pomembne korelacije med dolžino bivanja in 

poodpustnim vedenjem – opazil pa je tendenco manjše neuspešnosti gojencev, ki so bivali v zavodu manj kot eno 

leto in več kot tri leta (Alič, 1997, str.62). Zato nas zanima, ali je v primeru populacije vzgojnega zavoda 

Planina doba bivanja v zavodu prediktor kasnejšega vedenja po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

H3d: Otroci in mladostniki, ki so s posameznim vzgojiteljem navezali tesnejši čustveni odnos, 

bodo kasneje uspešnejši. 

Osebnostnim lastnostim vzgojitelja oziroma učitelja se je od vedno pripisovalo velik pomen, vzgojitelj nima 

vpliva samo na znanje, temveč tudi na oblikovanje stališč, vrednot, samopodobe, skratka na oblikovanje 

osebnosti (Kenda, Močnik, 2008). Zato v mnogih študijah beremo, da je ODNOS najpomembnejše vzgojno 

sredstvo, vzgojitelj mora imeti otroke rad in jih sprejemati takšne kot so. Za delo vzgojitelja je pomembno, da se 

zaveda svojega vpliva na otroke (Palmer, 2001), odličen učitelj pa vzpostavi odnos z učencem kot celovito 

osebnostjo – njegovim umom, telesom in dušo – in jim pomaga razviti občutek lastne vrednosti (Simms, 1999)
185

, 

pomembna je vzgojiteljeva občutljivost za otrokove psihološke potrebe (Lewis v Pergar Kuščer, 2000, str. 161). 

Tudi Krajnčan (2006) poudarja, da mora imeti vzgojitelj močno razvito sposobnost empatije, zmožnost vživljanja 

v čustveni svet drugih in spoznavno možnost anticipacije doživljanja drugih. Zanimalo nas je, če in v kakšni meri 

vpliva pozitiven čustven odnos med otrokom in vzgojiteljem na uspešnost v poodpustnem obdobju. 

  

                                                 
182 Ni pedagoške vrednosti kazni brez osebnega odnosa (Kroflič, b.d.), pri kaznovanju je važen tudi kontakt in avtoriteta, ki jo 

vzgojitelj ima pri gojencih (Pelan, 1965, str.89). Vzgojitelju, ki ima dober kontakt z gojenci, je vse manj potrebno poseganje 

po raznih zunanjih instrumentih...(prav tam). 

183 Povzamemo lahko po členu ZZZDR, ki predvideva nakrajše bivanje v zavodu (6 mesecev) in še dopustno najdaljše (ne 

več kot tri leta); sodišče predvideva najmanj eno leto, največ tri leta. 

184 Številne raziskave z omenjenega področja opravlja Inštitut za kriminologijo v zvezi prestajanja kazni zapora. Njihova 

spoznanja oziroma številne elemente le-teh lahko apliciramo na obdobje bivanja v vzgojnem zavodu (stigmatizacija, 

alienacija, kriminalizacija ipd), prav tako Lorenčič (2006, str.96) problematizira predolgo bivanje v instituciji (mladinski 

dom)  in v povezavi s tem pojav odtujenosti, motenega komuniciranja in navezovanja stikov, emocionalne neodzivnosti, 

interesne enoličnosti, negativne samopodobe... 

185 Mnogi avtorji, tako kot Simmsova, opredeljujejo želene lastnosti tako učiteljev kot vzgojiteljev, saj gre pri obojih za 

vzgojno-izobraževalno delo in se podobne kvalitete pričakujejo pri obeh profilih – učitelj v razredu, vzgojitelj v skupini. 
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2.2 METODOLOGIJA 

2.2.1 Opis proučevane populacije 

Proučevano populacijo predstavljajo bivši otroci in mladostniki VZ Planina, ki so bili v zavod 

vključeni in po določenem obdobju bivanja odpuščeni v obdobju 10 let to je od šolskega leta 

1993/94 do vključno šolskega leta 2002/03. Ker so v raziskavi zajeti vsi otroci in mladostniki, 

ki so bili v omenjenem desetletnem obdobju odpuščeni iz VZ Planina, menimo, da je bila 

proučevana celotna populacija. Če pa populacijo časovno opredelimo preko obdobja 

desetletnega obdobja, potem so otroci in mladostniki v raziskavi vzorec. Celoten vzorec na 

začetku proučevanega raziskovalnega obdobja obsega 187 otrok in mladostnikov.  

Vzgojni zavod Planina sprejema otroke in mladostnike obeh spolov. V proučevanem obdobju 

je v zavodu bivalo 46 deklet od skupno 187 otrok in mladostnikov
186

. Večina otrok in 

mladostnikov je bila v vzgojni zavod nameščena na osnovi odločbe centra za socialno delo, 

45 mladostnikom pa je sodišče izreklo vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod.                                                  

Starost otrok in mladostnikov ob oddaji v vzgojni zavod je zelo varirala
187

, povprečna starost 

pa je bila 14,53 let – v povprečju so bile deklice ob prihodu v zavod starejše od dečkov 

(deklice so v povprečju štele 14,82 let in dečki 14,43 let). Na podlagi omenjenega dejstva, je 

bila tudi doba bivanja v zavodu pri dekletih krajša kot pri fantih. Povprečna doba bivanja v 

vzgojnem zavodu znaša pri dekletih 1,85 let in pri fantih 2,19 let. 

Tabela 1: Starost ob vključitvi in doba bivanja -  razlike urejene po spolu 

  N Mean Std.  Lower Upper Min Max 

Starost 

1. 

Deklice 46 14,82 1,91 14,25 15,39 7,74 17,54 

 2. Dečki  141 14,43 2,04 14,09 14,77 8,80 18,76 

 Total 187 14,53 2,01 14,24 14,82 7,74 18,76 

Čas 

bivanja 

1. 

Deklice  46 1,85 1,41 1,43 2,27 0,11 5,71 

 2. Dečki  141 2,19 1,40 1,96 2,42 0,04 6,39 

 Total 187 2,10 1,41 1,90 2,31 0,04 6,39 

 

 

 

                                                 
186 Povprečja med spoloma ugotavlja tudi Krajnčan (2003, str.100), po ocenah vzgojiteljev je namreč leta 2001 v vseh 

vzgojnih ustanovah 99 deklet in 234 fantov. 

187 Podatki, tabelerični in grafični prikazi od strani 122 do strani 125, so povzeti iz magistrske naloge Spremembe 

psihosomatskih značilnosti otrok in mladostnikov v Vzgojnem zavodu Planina v desetletnem obdobju (Zalokar, 2004). 
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Slika 1: Starost ob oddaji v vzgojni zavod                           Slika 2: Doba bivanja v vzgojnem zavodu 

 

Otroci in mladostniki so se ob vključitvi v vzgojni zavod, glede na stopnjo dotedanjega 

izobraževanja, vključili v različne razrede osnovne šole s prilagojenim programom
188

 ali v 

nižje poklicno izobraževanje
189

. Nekateri med njimi, zlasti dekleta, so se  vključili v program 

usposabljanja z delom (kuhinja, pralnica, šivalnica, čiščenje). 

Otroci in mladostniki so izhajali iz družin, kjer so bili podvrženi različnim oblikam zlorab in 

patologiji staršev. V visokem odstotku so izhajali iz družin, kjer je bila evidentirana 

sociokulturna zanemarjenost (80%) in sociokulturna deprivacija (37%). Evidentiranih je 

veliko pobegov od doma (67%). V družinah so bili v socialnih anamnezah diagnosticirani 

različni načini vzgoje, prevladovali pa sta brezbrižna vzgoja s posledično vzgojno 

zanemarjenostjo (v 62 družinah) in represivna vzgoja (v 51 družinah). V 50% vseh družin je 

bila prisotna fizična agresija med staršema, fizična agresija staršev nad otrokom pa je bila 

prisotna v 58%. Alkoholizem enega od staršev je bil prisoten v dobri polovici družin (52%), 

alkoholizem obeh staršev smo evidentirali v 16% vseh družin, v prav takem odstotku tudi 

povzročena kazniva dejanja staršev. V 26% je bila ugotovljena duševna bolezen enega starša 

in pri obeh 0,1%. V 38% vseh družin je bilo prisotno tudi psihično nasilje staršev nad 

otrokom. V dokumentaciji je bila evidentirana tudi otrokova agresija nad staršema (17%). 

Otroci in mladostniki so imeli v velikem odstotku težave
190

 na šolskem področju. Kar 88% 

vseh je neopravičeno izostajala od pouka, 79% pa je iz šole pobegnilo. V 79% so bili šolsko 

neuspešni (ponavljali razred enkrat ali večkrat, bili neocenjeni ipd.). V šoli so bili pogosto 

verbalno agresivni nad sošolci (72%) in osebjem (65%). Bili so tudi fizično agresivni do 

sošolcev (55%) in do osebja (18%). Izstopalo je tudi veliko nezanimanje za šolo (84%). V 

                                                 
188 Vzgojni zavod Planina je edini zavod v Sloveniji, ki je ustanovljen izključno za sprejem otrok in mladostnikov z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Tako je bila v vzgojnem zavodu organizirana Osnovna šola s prilagojenim programom (danes z 

nižjim izobrazbenim standardom), z zaključeno osnovno šolo so se mladostniki lahko vključili v različne programe nižjega 

poklicnega izobraževanja. V zavodu sta v tedanjem obdobju potekali nižji poklicni izobraževanji in sicer Obdelovalec kovin 

in Obdelovalec lesa. Ustreznega programa za dekleta ni bilo, zato so se, v kolikor so po končani osnovni šoli ostala v zavodu , 

vključevala v programe usposabljanja z delom, ki pa niso bili verificiran. Danes je drugače, v zavodu se izvaja program 

Pomočnik/ca v biotehniki in oskrbi, ki je prvenstveno namenjen dekletom, seveda pa se vanj lahko vključujejo tudi fantje.  

189 Na sekundarni ravni vzgojno-izobraževalnega sistema so se ob prenovi šolskega sistema (v devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja) izrazito povečale možnosti za vključitev otrok s posebnimi potrebami, zlasti za otroke z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju z možnostjo vključevanja v nižje poklicno izobraževanje (Globačnik, Vršnik Perše, 2007, str.120). Videti pa je, da ta 

nivo poklicnega izobraževanja izgublja začetni zagon. Sodobna tehnologija in zahteve dela potrebujejo vse višji nivo 

poklicne usposobljenosti. S tem pa se, kot kaže, na nek način ponovno aktualizira problem poklicnega izobraževanja dijakov 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

190 Težave v šoli, šolsko neuspešnost, odklanjanje šolanja ipd., ugotavljajo tudi drugi avtorji kot npr. Škoflek, 1989; Horvat, 

2000; Krajnčan, 2003. 
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visokem odstotku so bili v šolskih poročilih opredeljeni kot vzgojno nevodljivi (75%). 

Evidentirane so tudi kraje v šoli (44%), uživanje alkohola (24%) in drog v šoli (10%), 

prisotno je bilo tudi spolno nadlegovanje (10%). 

Pridobljeni podatki glede disocialnih vedenj izven šole kažejo, da se je več kot polovica otrok 

in mladostnikov družila s starejšimi delinkventi (58%), zaloteni so bili ob krajah in majhnih 

tatvinah (55%). Evidentna je tudi verbalna agresija (67%), kot tudi fizična
191

 (40%). Bili pa so 

agresivni tudi do samih sebe - avtoagresivnost (35%). Nekateri so tudi prekomerno uživali 

alkohol (39%) in prepovedane droge (21%),  41% mladostnikov je tudi povzročilo kaznivo 

dejanje (enega ali več). 

Nekateri otroci in mladostniki so imeli pred prihodom v vzgojni zavod že diagnosticirane 

duševne motnje ter so imeli psihiatrične izvide in mnenja. Predvsem so glede na obseg 

izstopale sledeče diagnoze: anksioznost (42%), depresivna stanja (58%), emocionalne motnje 

(76%), govorne motnje (34%), hiperkinetični sindrom (50%), motnje koncentracije in 

pozornosti (52%) in sum na psihozo (10%). 

Statistično pomembne razlike med dečki in deklicami pred oddajo v vzgojni zavod so 

pregledno prikazane v odstotkih v sledečih alinejah : 

Višje vrednosti pri dečkih: 

1. Izvrševanje kaznivih dejanj: dečki 0,48, deklice 0,22. 

2. Kraje, majhne tatvine izven šole: dečki 0,60, deklice 0,37. 

3. Laganje izven šole: dečki 0,64, deklice 0,43. 

4. Nezanimanje za šolo: dečki 0,88, deklice 0,74. 

5. Obravnave na sodišču pred oddajo v VZ: dečki 0,31, deklice 0,15. 

6. Hiperkinetični sindrom: dečki 0,57, deklice 0,30. 

7. Kajenje v šoli: dečki 0,66, deklice 0,30. 

8. Uživanje alkohola v šoli: dečki 0,27, deklice 0,13. 

9. Motnje koncentracije in pozornosti: dečki 0,54, deklice 0,37. 

Višje vrednosti pri deklicah: 

1. Motnje hranjenja: deklice 0,28, dečki 0,09. 

2. Emocionalne motnje: deklice 0,93, dečki 0,70. 

3. Spolne deviacije izven šole: deklice 0,30, dečki 0,11. 

4. Enureza: deklice 0,39, dečki 0,18. 

5. Spolne deviacije v šoli: deklice 0,26, dečki 0,09. 

6. Hospitalizacija na pedopsihiatričnem oddelku: deklice 0,28, dečki 0,13. 

7. Suicidalnost: deklice 0,37, dečki 0,18. 

8. Epilepsija: deklice 0,20, dečki 0,06. 

9. Histerični pojavi: deklice 0,43, dečki 0,24. 

10. Sociokulturna deprivacija: deklice 0,52, dečki 0,33. 

11. Regresija: deklice 0,22, dečki 0,09. 

12. Spolno nadlegovanje s strani tuje odrasle osebe: deklice 0,20, dečki 0,04. 

                                                 
191 Po številnih podakih je pojav fizične agresije v vzgojnih zavodih v porastu. Tako npr. navaja Horvatova (2000, str.11), da 

se je v letu 1993 pojav grobe fizične agresivnosti ugotavljal pri 59% vse zavodske populacije in v letu 1997/98 pri 71%. O 

naraščajoči fizični agresiji med otroci in mladostniki poročajo tudi strokovni delavci drugih institucij. 
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Otroci in mladostniki so bili pred oddajo v vzgojni zavod deležni številnih strokovnih in 

svetovalnih obravnav. Natančneje, otroci in mladostniki, ki so v proučevanem obdobju bivali 

v Vzgojnem zavodu Planina, so bili pred oddajo v vzgojni zavod obravnavani v okviru: 

 šolske svetovalne službe (v povprečju v 97 %); 

 vzgojnih posvetovalnic (v povprečju v 73 %); 

 svetovalnega centra za otroke in mladostnike (v povprečju v 71 %); 

 pedopsihiatričnega dispanzerja (v povprečju v 65 %); 

 rednega jemanja medikamentov (v povprečju v 52 %); 

 mentalno-higienskega dispanzerja (v povprečju v 36 %); 

 svetovalne službe v vrtcu (v povprečju v 34 %); 

 predhodnega bivanja v drugem zavodu (v povprečju v 32 %); 

 obravnav na sodišču (v povprečju v 27 %) 

 hospitalizacij na pedopsihiatričnih oddelkih (v povprečju v 24 %); (Zalokar, 

2004, str. 288–301). 

Na podlagi opisa proučevane populacije lahko sklepamo, da je bila populacija zelo heterogena 

in je glede na naravo in stopnjo težavnosti/motenosti terjala specifične vzgojne prijeme in 

raznovrstne oblike pomoči. 

2.2.2 Opis pripomočkov 

V raziskavi uporabljamo različne merske instrumente, s katerimi ugotavljamo 

otrokovo/mladostnikovo obnašanje pred prihodom v vzgojni zavod, med bivanjem v njem in 

obnašanje po odpustu iz zavoda. Instrumentarij je sestavljen iz sheme za vnašanje podatkov in 

dveh anketnih vprašalnikov, ki raziskujejo različna obdobja mladostnikovega življenja in 

vsebujejo nominalne, ordinalne in številske spremenljivke. Vprašalniki niso zastavljeni v 

klasični obliki, torej zgolj z možnostjo odgovorov DA ali NE, vendar terminološko 

poimenovanje anketni vprašalnik  najbolj ustreza njihovemu osnovnemu namenu -  

pridobivanju zbirnika odgovorov in potrebnih podatkov. 

2.2.2.1 Pridobivanje
192

 podatkov o otrocih in mladostnikih pred prihodom v vzgojni 

zavod in v času bivanja v vzgojnem zavodu (poglavje 22.1, shema za vnašanje podatkov 

št.1). 

Kot metodo zbiranja empiričnih podatkov o otrocih in mladostnikih pred prihodom v vzgojni 

zavod in v času bivanja v vzgojnem zavodu smo uporabili metodo analize dokumentiranih 

virov. V okviru tega smo uporabili uradne dokumente, matično knjigo, osebne mape o 

primerih, v našem primeru osebne mape o posameznih otrocih in mladostnikih, od koder smo 

v naslednjih sklopih pridobili naslednje odvisne in neodvisne spremenljivke:  

 spol, 

 narodnost, 

 datum rojstva, 

 starost ob oddaji v vzgojni zavod, 

 vključenost v izobraževanje v vzgojnem zavodu, 

                                                 
192 Za namen raziskave smo uporabili že pridobljene podatke o otrocih in mladostnikih pred prihodom v vzgojni zavod in v 

času bivanja v zavodu, ki so bili zbrani za potrebe magistrskega dela Spremembe psihosomatskih značilnosti otrok in 

mladostnikov v Vzgojnem zavodu Planina v desetletnem obdobju (Zalokar, 2004). 
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 uspešnost v šoli pred oddajo v vzgojni zavod, 

 tip družine, 

 število sorojencev, 

 število polbratov, polsester, 

 izobrazba matere, 

 izobrazba očeta, 

 stanovanjske razmere, 

 družinski prihodki, 

 težave v družini, 

 način vzgoje, 

 težave v zvezi s šolo, 

 težave zunaj šole, 

 diagnosticirane psihiatrične motnje, 

 obravnave pred oddajo v vzgojni zavod, 

 vedenjski odkloni v zavodu, 

 pedopsihiatrična obravnava v zavodu, 

 vzroki odpusta iz zavoda, 

 uspešnost šolanja v vzgojnem zavodu, 

 doba bivanja v vzgojnem zavodu. 

Ker smo imeli možnost proučiti vseh 187 osebnih map, so pridobljeni podatki v raziskavi 

prikazani s celotnim številom, N = 187.  

Metoda proučevanja osebnih map (ponekod dosjejev) spada v skupino diahronih obče 

spoznavnih znanstvenih metod, obenem pa je to tudi sekundarna kakovostna metoda.  

2.2.2.2 Pridobivanje podatkov glede izvajanja tretmana (poglavje 22.2, anketni 

vprašalnik št.2) 

Kot metodo zbiranja empiričnih podatkov glede izvajanja in določitve tretmana smo za 

osnovo uporabili Vprašalnik za ocenitev institucionalnega tretmana avtoric Žižak, Koller -

 Trbović in Lebedina - Manzoni (2001, str. 204-210). Vprašalnik smo prevedli in ga delno 

modificirali za potrebe raziskave. Pri izdelavi vprašalnika smo upoštevali predloge 

dolgoletnih praktikov (vzgojitelji in učitelji VZ Planina) in mentorja prof. dr. Dekleva. 

Vprašalnik je namenjen pridobivanju podatkov vzgojiteljeve percepcije posameznega 

otroka/mladostnika, odnosa do posameznega otroka/mladostnika, načinih vplivanja nanj, 

doživljanje sebe in ocene zavodskega okolja, ocene delovanja otroka/mladostnika in lastnega 

delovanja, ocene strukture okolja in ponudbe posameznemu otroku/mladostniku. 

Na podlagi navedenega vprašalnik vsebuje naslednje spremenljivke: 

 starost vzgojitelja, 

 delovna doba (posebej v zavodu), 

 izobrazba vzgojiteljev, 

 eventualno tedanje izobraževanje, 

 zakonski stan in število otrok, 

 poznavanje otroka/mladostnika, 

 vzgojiteljeva ocena prevladujočega odnosa matične vzgojne skupine do 

otroka/mladostnika, 

 vzgojiteljeva ocena prevladujočega odnosa vseh ostalih otrok in mladostnikov 

iz zavoda do otroka/mladostnika, 

 šolanje otroka/mladostnika, 

 vključenost v interesne dejavnosti, 
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 uspešnost v interesnih dejavnostih, 

 otrokovo/mladostnikovo obiskovanje domačih, 

 ocena stopnje sodelovanja z otrokovimi/mladostnikovimi starši, 

 ocena stopnje sodelovanja centra za socialno delo z zavodom, 

 vzgojiteljeva ocena poudarjenih vidikov vzgojnega/strokovnega dela v zavodu 

nasploh, 

 ocena, če so bili v zavodu nasploh določeni pomembni cilji vzgojnega dela, 

 vzgojiteljevi pomembni cilji vzgojnega dela, 

 vzgojiteljevi uporabljeni vzgojni pristopi, 

 vzgojiteljev odnos z otrokom/mladostnikom, 

 stopnja otrokovega/mladostnikovega zadovoljevanja potreb, 

 iskanje pomoči otroka/mladostnika, 

 načrtno delovanje vzgojitelja na vzgojnem področju, 

 ocena sprememb pri otroku/mladostniku, 

 kaznovalne metode vzgojiteljev, 

 nagrajevanje otrok/mladostnikov, 

 odziv otrok/mladostnikov, 

 ustrezajoči tip vzgojitelja, 

 dimenzije otrokovega/mladostnikovega obnašanja, 

 krizne in problemske situacije, 

 vzgojiteljevo doživljanje otroka/mladostnika, 

 ocena strukture zavodskega okolja, 

 ocena tretmana otroka/mladostnika, 

 ocena škodljivosti bivanja, 

 odpust otroka/mladostnika, 

 vzgojiteljev vzrok zaposlitve v zavodu, 

 namen nadaljnje zaposlitve, 

 ocena zadovoljstva zaposlitve v zavodu, 

 ocena zadovoljstva osebnega življenja. 

Vprašalnik je v največjem obsegu sestavljen iz 4-stopenjske Likartove lestvice, kjer so 

odgovori numerirani od 1 do 4: 

 sploh ne drži,  

 malo drži, 

 precej drži,  

 povsem drži. 

2.2.2.3 Pridobivanje podatkov o obnašanju otrok in mladostnikov po odpustu iz 

vzgojnega zavoda (poglavje 22.3, anketni vprašalnik št. 3). 

Ocenitev uspešnosti v poinstitucionalnem obdobju je povezana z določitvijo kriterijev 

uspešnosti. Ob pregledu tuje in naše literature je razvidno, da strokovnjaki pri raziskavah za 

kriterije uspešnosti tretmana najpogosteje navajajo odsotnost recidivizma oziroma ponovne 

povzročitve kaznivih dejanj, odsotnost uživanja drog, pozitiven odnos do dela ali šolanja, 

dobre odnose v družini in podobno. Kot smo že nekajkrat navedli, pa se povratništvo pri 

številnih avtorjih šteje za enega najpomembnejših kazalcev neuspešnega tretmana. 

Na podlagi navedenega smo se najprej posvetovali s številnimi strokovnimi delavci in 

direktorji centrov za socialno delo, ker nas je prvenstveno zanimalo, na kakšen način in s 

kakšnimi možnostmi centri za socialno delo spremljajo otroke in mladostnike po odpustu iz 

zavoda oziroma njihove izkušnje ter eventualne ovire pri njihovem delu. Tako smo 

postopoma izoblikovali vprašalnik za centre za socialno delo in določili variable, ki definirajo 
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nezaželena vedenja otroka/mladostnika po odpustu iz zavoda in nakazujejo neuspešnost 

zavodske obravnave. Če pri otroku/mladostniku ni evidentiranih nezaželenih vedenj, 

sklepamo, da je bil zavodski tretman uspešen. 

Nezaželena vedenja otroka/mladostnika po odpustu iz zavoda so vsebovana v obliki 

naslednjih sedmih spremenljivk, osma spremenljivka spada v kategorijo zaželenih vedenj: 

 opijanje, 

 uživanje drog, 

 izvrševanje kaznivih dejanj (ovadbe), 

 obsojen na zaporno kazen, 

 nasilništvo, agresivno vedenje v družini, 

 vključenost v delinkventne združbe, 

 ni evidentiranih težav. 

Ker obravnavamo dve časovni obdobji, raziskujemo pojavnost nezaželenih vedenjskih 

vzorcev v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda in v obdobju od treh let dalje. Poleg 

vprašanj o pojavnosti neustreznih vedenj po otrokovem/mladostnikovem odpustu iz zavoda so 

nas zanimale tudi aktivnosti staršev in strokovnih delavcev v času 

otrokovega/mladostnikovega bivanja v zavodu, pogostnosti osebnih stikih delavcev centrov 

za socialno delo z njegovo družino v času bivanja v zavodu, oblike pomoči in spremljanje 

otroka/mladostnika po odpustu. V ta namen smo oblikovali naslednje spremenljivke: 

 ocena sodelovanja otrokove/mladostnikove družine v času zavodske 

namestitve; 

 samoiniciativnost družine za iskanje pomoči; 

 samoiniciativnost delavcev centrov za socialno delo pri delu z družino; 

 oblike dela z družino; 

 odziv staršev na ponujene pomoči; 

 ocena otrokovega/mladostnikovega bivanja v zavodu; 

 bivanje otroka/mladostnika po odpustu; 

 ocena otrokovega/mladostnikovega okolja po odpustu; 

 nadaljnje načrtovanje dela z otrokom/mladostnikom po odpustu; 

 nezaželeno vedenje otroka/mladostnika po odpustu v dveh poodpustnih 

obdobjih; 

 oblike pomoči centra za socialno delo po odpustu; 

 ocena zaposlitvenega statusa mladostnika po odpustu. 

2.2.3 Opis postopka 

Osnovno vodilo pri zbiranju podatkov je bilo prvenstveno dosledno upoštevanje določil 

Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP) s poudarkom na popolni anonimnosti otrok in 

mladostnikov. Podatki so zbrani izključno v znanstvenoraziskovalne
193

 namene. 

Glede na dejstvo, da smo bili v proučevanem obdobju tudi sami zaposleni v instutuciji, kjer 

opravljamo raziskavo (od leta 1998 dalje), je na tem mestu potrebno problematizirati tudi vse 

etične, metodološke in znanstvene dileme. 

                                                 
193 Oprli smo se na interne zapiske predavanj osnove pedagoške metodologije, se ukvarjali z lastnimi refleksijami, vprašanji 

in dilemami, ki so se nam pojavljale in  vse navedeno uokvirili z novejšo terminologijo (Kordeš, 2006; Hozjan, 2011). 
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Znanstveni pristop k temi mora vse dvome in pomisleke predvideti vnaprej. Ker smo bili sami 

v času proučevanega obdobja določen čas zaposleni v instituciji, se lahko pod vprašaj postavi 

znanstveno načelo objektivnosti
194

. Zavedamo se lastne udeleženosti in nevarnosti 

medsebojnega sovplivanja med nami in sistemom raziskovanja, predvsem nevarnosti vnašanja 

subjektivnih vtisov, ocen, intepretacij, pogledov...Zavzemali smo nepristransko in celovito 

držo, se izogibali subjektivnim sodbam, vrednotenjem in subjektivnim interpretiranjem. Ob 

tem je potrebno omeniti, da smo ob obdelovanju podatkov, podanih s strani vzgojiteljev, 

zaradi osebne nekajletne udeleženosti v obravnavanem področju in s tem povezanega 

poznavanja določenih zavodskih dogajanj in osebnih izkustev opazili, da določenih 

odgovorov oziroma podatkov, ki bi določene vzgojitelje lahko inkriminirali, ni prisotnih. Zato 

obstaja določena stopnja dvoma v resničnost odgovorov na mestih, kjer se obravnavajo 

občutljivejše teme zavodskega delovanja (zlasti na področju kaznovanja, naravnanosti do 

otrok in mladostnikov). Po drugi strani zunanji raziskovalec omenjenih vedenj in izkustev ne 

bi posedoval, zato se umestno zastavlja vprašanje  verodostojnosti podatkov, pridobljenih na 

podlagi anket nasploh.  

Otroci in mladostniki, ki smo jih spremljali, so bili iz zavoda odpuščeni pred nekaj in več leti, 

zato obstaja možnost, da se anketirani zaposleni niso vsega spominjali.  

Povsem smo upoštevali znanstveno načelo preverljivosti, kar pomeni, da smo opisali in 

objavili vse relevantne podatke in dobljene rezultate, nismo jih prikrili ali pomanjkljivo 

predstavili. Za kazalce izida smo izbrali podatke, ki jih je mogoče preveriti in so posredovani 

s strani centrov za socialno delo. 

Ob občutljivosti teme smo se zavedali tudi pomembnosti etičnosti, kjer spoštujemo 

nadrejenost etičnih zakonov nad znanstvenimi interesi. Etike nismo podredili znanstvenim 

interesom, raziskave nismo zlorabili v te namene, pošteno in odgovorno smo prikazali 

dobljene rezultate. Tu mislimo predvsem na t.i. zagovorništvo obstoja in delovanja vzgojnih 

zavodov z načrtnim ponarejanjem rezultatov z namenom prikazovanja ugodnejših izzidov. 

Etičnost raziskave opravičujemo tudi iz razlogov pomanjkanja objektivnih podatkov na 

obravnavanem področju. Ob tem se zavedamo, da so raziskave na obravnavanem področju 

izjemno občutljive. 

Zavedali smo se tudi morebitnih etičnih pomislekov, ker obravnavamo občutljivo populacijo 

otrok in mladostnikov. S podatki smo, kot smo že navedli, ravnali skrajno pazljivo, identiteta 

vseh otrok in mladostnikov ni bila v nobenem procesu raziskave odkrita, nobenemu od otrok 

oziroma mladostniku ni bila povzročena moralna, psihična ali druga vrsta oškodovanosti.  

Zavedamo se tudi morebitnega našega vpliva, saj smo kot sodelavci nastopali v vlogi 

raziskovalca institucije in izvedli anketo med sodelavci – vzgojitelji. V ničemer jim nismo bili 

nadrejeni, na hierarhični lestvici delovnih mest v vzgojnem zavodu smo zavzemali povsem 

enakopraven položaj.Vzgojitelji s sodelovanjem v raziskavi ne bi mogli pridobiti nobenih 

delovnih ali osebnih bonitet. Sodelovanje vzgojiteljev je baziralo na povsem prostovoljni bazi. 

Tudi sami so že pred pričetkom raziskave dlje časa izražali potrebo po vedenju, kaj se z otroci 

in mladostniki po odpustu iz vzgojnega zavoda dogaja in so videli raziskavo kot priložnost 

evalvacije lastnega dela.  

                                                 
194 Novi trendi v raziskovanju navajajo k izobraževanju kadrov, ki znajo povezovati prakso in teoretske modele in ki so 

sposobni videti svojo umeščenost v sistem, ki ga raziskujejo oziroma svoj odnos do tega. Zelo pomemben pa je še en vidik h 

kateremu spodbujajo navedene metodološko – epistemološke vsebine – to je etična dimenzija (Kordeš, 2006, str. 344). 
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Raziskava tudi v celoti upošteva znanstveno načelo javnega smotra in ne služenju lastnega 

interesa. Iskreno želimo doprinesti k novemu znanju na našem ozkem strokovnem področju in 

razvijati metodologijo znanstvene in strokovne evalvacije. 

2.2.3.1 Zbiranje podatkov o otrocih in mladostnikih pred prihodom v vzgojni zavod in v 

času bivanja v zavodu
195

 

Kot metodo zbiranja empiričnih podatkov o otrocih in mladostnikih pred prihodom v vzgojni 

zavod in času bivanja v vzgojnem zavodu smo uporabili metodo analize dokumentiranih 

virov. V okviru tega smo uporabili uradne dokumente, matično knjigo, osebne mape o 

primerih, v našem primeru osebne mape o posameznih otrocih in mladostnikih. Proučili smo 

187 osebnih map otrok in mladostnikov, ki so v proučevanem obdobju bivali v Vzgojnem 

zavodu Planina. Osebne mape otrok in mladostnikov se po vrsti, raznolikosti in obsegu 

dokumentacije med seboj razlikujejo glede na predhodnost obravnav otrok/mladostnikov pred 

prihodom v vzgojni zavod in v času bivanja v vzgojnem zavodu. Pri vseh je v dokumentaciji 

prisotna socialna anamneza (običajno jo takoj ob vlogi za sprejem priložijo centri za socialno 

delo ali pa jo predložijo naknadno ob prošnji vzgojnega zavoda). V proučevanem obdobju so 

bili pri otrocih/mladostnikih, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, 

priloženi kategorizacijski izvidi komisij za razvrščanje (danes komisij za usmerjanje) in 

šolska oziroma pedagoška poročila. V kolikor so bili otroci/mladostniki predhodno 

obravnavani pri pedopsihiatrih, psihologih ipd., so bila v osebnih mapah njihova mnenja, 

poročila, prav tako diagnostika eventualnih hospitalizacij. V času bivanja v zavodu se v 

osebne mape vlagajo poročila vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavk, zapisniki timskih 

sestankov, eventualnih obravnav drugih strokovnjakov (pedopsihiater, klinični psiholog, 

sodnih izvedencev psihiatrične stroke, policijskih poročil, ipd.). Z metodo proučitve vseh 187 

osebnih map smo postopoma izoblikovali shemo za vnašanje podatkov št.1 ter vanj vnesli 

podatke o vseh otrocih in mladostnikih iz uradne dokumentacije. 

2.2.3.2 Zbiranje podatkov za evalvacijo institucionalnega tretmana 

Za pridobivanje podatkov o vsakem posameznem otroku/mladostniku, ocene medsebojnih 

odnosov na relaciji vzgojitelj-otrok/mladostnik, ocene zavodske strukture v proučevanem 

obdobju, smo za pomoč zaprosili vzgojitelje. Za namen raziskave smo potrebovali odgovore 

oziroma podatke pri sledečih spremenljivkah: 

 ocena poznavanja posameznega otroka/mladostnika s strani matičnega 

vzgojitelja; 

 odnos vzgojne skupine in ostalih otrok/mladostnikov do vsakega posameznega 

otroka/mladostnika; 

 šolanje in vključenosti otroka/mladostnika v interesne dejavnosti; 

 ocena sodelovanja staršev in centra za socialno delo z vzgojnim zavodom; 

 tretmanska in terapevtska naravnanost vzgojnega zavoda; 

 določeni pomembni vzgojni cilji posameznega vzgojitelja in določeni cilji na 

ravni zavoda; 

 vzgojni pristopivzgojitelja do posameznega otroka/mladostnika; 

                                                 
195 Za namen raziskave smo uporabili že pridobljene podatke o otrocih in mladostnikih pred prihodom v vzgojni zavod in v 

času bivanja v zavodu, ki so bili zbrani za potrebe magistrskega dela Spremembe psihosomatskih značilnosti otrok in 

mladostnikov v Vzgojnem zavodu Planina v desetletnem obdobju (Zalokar, 2004). V poglavju opisujemo način pridobivanja 

potrebnih podatkov v obeh obdobjih (pred in v času bivanja v zavodu).  
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 odnos vzgojitelja s posameznim otrokom/mladostnikom; 

 zadovoljevanje otrokovih/mladostnikovih potreb; 

 zagotavljanje pomoči posameznemu otroku/mladostniku; 

 načrtno vzgojno delovanje vzgojitelja pri posameznem otroku/mladostniku; 

 vzgojiteljeva ocena sprememb pri posameznem otroku/mladostniku; 

 uporaba kaznovalnih metod vzgojitelja pri delu s posameznim 

otrokom/mladostnikom; 

 način nagrajevanja posameznega otroka/mladostnika s strani vzgojitelja; 

 odziv  otroka/mladostnika na vzgojiteljeve postopke; 

 pozornost vzgojitelja različnim dimenzijam otrokovega/mladostnikovega 

obnašanja pri vsakodnevnem delu z njim; 

 vzgojiteljev odziv ob kriznih in problemskih situacijah; 

 vzgojiteljevo doživljanje posameznega otroka/mladostnika; 

 ocena zavodske strukture okolja; 

 ocena tretmana pri posameznem otroku/mladostniku; 

 vzgojiteljeva percepcije sebe, zadovoljstva z delom in osebnim življenjem, 

vzrok njegove zaposlitve v vzgojnem zavodu. 

Najprej pa smo morali ugotoviti, koliko vzgojiteljev je bilo v proučevanem obdobju 

zaposlenih v vzgojnem zavodu. Ugotovili smo, da je bilo v proučevanem obdobju v 

Vzgojnem zavodu Planina zaposlenih 36 vzgojiteljev (Polstoletna zaveza vzgoji in šoli za 

življenje, 2001), med njimi je bilo 6 vzgojiteljev razporejenih zgolj na nočno delo. Ena 

vzgojiteljica je v tem obdobju delala le 7 dni, eden pa je umrl. 

V obdobju začetka raziskave, v letih 2006 in 2007, pa je bilo od omenjenih 36 vzgojiteljev v 

vzgojnem zavodu zaposlenih še 20 vzgojiteljev, med njimi so bili trije nočni vzgojitelji. Z 

vsemi zaposlenimi vzgojitelji smo se pogovorili in jih seznanili z namenom raziskave. Na 

vzgojiteljskih sestankih smo postopoma ugotovili, v kateri vzgojni skupini je bil v 

proučevanem obdobju nastanjen vsak od 187 otrok in mladostnikov in kdo od vzgojiteljev je 

bil zanj pristojen oziroma nosilec funkcije matičnega vzgojitelja. Poleg navedenega je bilo 

pomemben tudi podatek, kdo od vzgojiteljev je posameznega otroka in mladostnika najbolje 

poznal in se ga tudi spomnil, saj je raziskava zajemala tudi otroke in mladostnike, ki so bili iz 

zavoda odpuščeni pred 12 leti.V vzgojnem zavodu se je na omenjen način izoblikovala 

skupina vzgojiteljev, ki so bili vsi pripravljeni sodelovati. Po pridobitvi vseh omenjenih 

podatkov smo se povezali z upokojenimi vzgojitelji (trije) in jih zaprosili za sodelovanje. Ena 

od upokojenih vzgojiteljic ni želela sodelovati. 

V nadaljevanju smo skušali vzpostaviti stik še z ostalimi vzgojitelji, ki so odšli na druga 

delovna mesta in v proučevanem obdobju niso bili zaposleni kot nočni vzgojitelji. Ob tem 

poizvedovanju smo ugotovili, da je ena izmed vzgojiteljic umrla, ena pa se je preselila v 

tujino. Za sodelovanje se je odločila ena vzgojiteljica, 2 sta odklonila sodelovanje iz osebnih 

razlogov, preostalih vzgojiteljev pa nismo uspeli izslediti.  

Na omenjen način se je izoblikoval vzorec 17 vzgojiteljev, od katerih smo v letih 2006 in 

2007 pridobili potrebne podatke in sicer od: 

 14 delujočih vzgojiteljev v vzgojnem zavodu; 

 dveh upokojenih vzgojiteljev; 

 ene vzgojiteljice, od leta 2005 zaposlene na drugem delovnem mestu. 
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Ker bi celoten vzorec vzgojiteljev, ki je bil merodajen za podajanje potrebnih podatkov, 

znašal 27 vzgojiteljev (od 36 vzgojiteljev smo odšteli 6 nočnih, 2 umrla in 1 vzgojiteljico, ki 

je delala le 7 dni), predstavlja 17 vzgojiteljev 63% vseh
196

. 

V tabeli 2 so z rdečimi številkami označeni vzgojitelji, ki so bili pripravljeni sodelovati: 

Tabela 2: Vzgojitelji, ki so v obravnavanem obdobju delali v Vzgojnem zavoduPlanina po izobrazbi in 

delovnem stažu v vzgojnem zavodu ter številu izpolnjenih anket 

Št./spol Izobrazba Prihod Odhod/vzrok Delovni staž 

Št. 

izpolnjenih 

anket 

1./Ž Neustrezna, višja 

medicinska sestra 

1. 8. 1968 31. 7. 2001, 

upokojitev 

33 let 21 

2./M Neustrezna, soc. 

del., brez DOKV 

20. 3. 1970 31. 8. 2002, 

upokojitev 

32 let 18 

3./Ž Neustrezna, gimn. 

maturantka 

16. 9. 1970 25. 11. 2005, 

upokojitev 

35 let  

4./Ž Ustrezna, soc. del. 

in DOKV 

15. 11. 1974 15. 10. 2009, 

upokojitev 

35 let 9 

5./M Neustrezna, gimn. 

maturant 

1. 1. 1976 31. 8. 2008 (ni dobil 

nove pogodbe za 

določen čas) 

32 let 10 

6./M  Neustrezna, gimn. 

maturant 

1. 9. 1977  Dela na ustreznem mestu 

učit. praktičnega pouka 

od leta 2009; 34 let 

19 

7./Ž Ustrezna, 6. 

stopnja, Ped. 

akademija 

1. 9. 1980  Še dela na istem mestu, 

31 let 

12 

8./Ž Ustrezna, 6. 

stopnja, Ped. 

akademija 

1. 9. 1980  Še dela na istem mestu, 

31 let 

8 

9./Ž Ustrezna, 6. 

stopnja, Ped. 

akademija 

1. 9. 1981  Še dela na istem mestu, 

30 let 

9 

10./Ž Ustrezna, 6. 

stopnja, Ped. 

akademija 

1. 9. 1985  Še dela na istem mestu, 

26 let 

9 

                                                 
196 Želeli pa smo tudi ugotoviti veljavnost vzorca 17 vzgojiteljev, zato smo skupino 17 vzgojiteljev primerjali s skupino 10 

vzgojiteljev, ki niso izpolnjevali vprašalnikov. S hi kvadrat testom smo skupini primerjali po spolu (p=0,0867), po izobrazbi 

(p=0,4527) in delovni dobi (p=0,0636). Ugotovili smo, da se skupini med seboj statistično značilno ne ločita. 
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11./M Neustrezna, 

dokončana OŠ, 

25. 8. 1986 31. 8. 1996, umrl 10 let  

12./M Neustrezna, 

gimn.maturant 

3. 11. 1986 28. 2. 1998, dal 

odpoved 

12 let  

13./Ž Ustrezna, 6.stopnja, 

Ped. akademija 

1. 10. 1988 31. 8. 1997, dala 

odpoved 

9 let  

14./Ž Ustrezna, prof. soc. 

pedagogike 

2. 11. 1988 31. 10. 1998, dala 

odpoved 

Živi v tujini,  10 let  

15./M Neustrezna, gimn. 

maturant 

17. 2. 1992 31. 8. 2009 (ni dobil 

nove pogodbe za 

določen čas) 

17 let 12 

16./M. Ustrezna, soc. del in 

DOKV 

1. 9. 1992  Še dela na istem mestu, 

14 let 

7 

17./Ž Ustrezna., prof. soc. 

pedagogike 

1. 10. 1994 31. 8. 1999, dala 

odpoved 

5 let  

18./M Neustrezna, 

gimnazijski 

maturant 

1. 9. 1995 31. 8. 2009 (ni dobil 

nove pogodbe za 

določen čas) 

14 let  

19./Ž Neustrezna, gimn. 

maturantka 

24. 10. 1996 31. 8. 1998, umrla 2 leti  

20./M Ustrezna, prof. šp. 

vzg. in DOKV 

10. 3. 1998 Umrl leta 2008 10 let 8 

21./Ž Ustrezna, prof. šp. 

vzg. in DOKV 

1. 9. 1998  Še dela na istem mestu, 

13let 

7 

22./M Neustrezna, gimn. 

maturant 

1. 9. 1998  Še dela na istem mestu, 

13let 

11 

23./Ž Neustrezna, soc. 

del., brez DOKV 

1. 9. 1998 31. 8. 2006, dala 

odpoved 

8 let  

24./Ž Neustrezna, soc. 

del., brez DOKV 

1. 9. 1998 31. 8. 2007, dala 

odpoved 

9 let  

25./Ž Neustrezna, soc. 

del., brez DOKV 

3. 11. 1998 10. 11. 1998, dala 

odpoved 

7 dni  

26./Ž Neustrezna, soc. 

del., brez DOKV 

16. 11. 1998 30. 11. 2002, dala 

odpoved 

4 leta  

27./Ž Ustrezna, prof. soc. 

pedagogike 

24. 4. 1998 31. 8. 2005, dala 

odpoved 

7 let 12 

28./M Ustrezna, soc. del. 

In DOKV 

1. 9. 1999 14. 4. 2003, dal 

odpoved 

4 leta  

29./Ž Neustrezna, soc. 

del., brez DOKV 

1. 9. 1999 31. 8. 2002, dala 

odpoved 

3 leta  
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30./Ž  Ustrezna, prof. soc. 

pedagogike 

1. 9. 1999 31. 8. 2007, dala 

odpoved 

8 let  

31./Ž Neustrezna, dipl. 

sociol., brez DOKV 

1. 9. 1999  Od leta 2007 dela kot 

svetovalna delavka, 12 let 

8 

32./Ž Ustrezna, prof. soc. 

pedagogike 

3. 1. 2000 31. 8. 2010, dala 

odpoved 

10 let 7 

33./M Neustrezna, gimn. 

maturant 

3. 9.2001 29. 2. 2008, dal 

odpoved 

7 let  

34./M Neustrezna, gimn. 

maturant 

3. 9. 2001 31. 10. 2002, dal 

odpoved 

1 leto  

35./M Neustrezna, dipl. 

teolog 

1. 9. 2002 31. 8. 2007, dal 

odpoved 

5 let  

36./M Neustrezna., dipl. 

teolog 

1. 10. 2002 31. 8. 2005, dal 

odpoved 

3 leta  

Op.: DOKV – pridobljena specialnopedagoška dokvalifikacija, ki jo izvaja Pedagoška fakulteta v 

Ljubljani. 

Zaželena izobrazba za delo vzgojiteljev je univerzitetni diplomirani socialni pedagog. 

Alternativna izobrazba je druga družboslovna smer (psiholog, socialni delavec, pedagog, 

športni pedagog, učitelj, profesor ipd.), kandidati pa morajo opraviti še omenjeno 

dokvalifikacijo in si s tem pridobijo vse zakonsko predpisane pogoje za zasedbo delovnega 

mesta vzgojitelja za nedoločen čas, možnost napredovanja in ostale pravice.  

Iz tabele 2 je razvidno, da je od š. l. 1993/94 do vključno š. l. 2002/2003 otroke in 

mladostnike vzgajalo 36 vzgojiteljev, 21 z neustrezno in 15 z ustrezno izobrazbo. Doba 

delovnega staža v vzgojnem zavodu je različna in jo prikazujemo v tabeli 3: 

Tabela 3: Vzgojitelji, zaposleni v Vzgojnem zavodu Planina v opazovanem obdobju po ustreznosti 

izobrazbe glede na dolžino zaposlitve v vzgojnem zavodu 

Dolžina zaposlitve v zavodu 
v letih 

N 
Ustrezna 
izobrazba 

Neustrezna 
izobrazba 

Odpovedi v tem obdobju/leto 

0–3 leta 5 0 5 2 (obe 1998) 

4–7 let 6 3 3 1 (1999) 

8–10 let 8 5 3 3 (1996, 97, 98) 

11–15 let 5 1 4 1 (1998) 

16–21 let 2 1 1 0 

22–35 let 10 5 5 0 

Skupaj  36 15 21 7 
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V proučevanem desetletnem obdobju so vzgojni zavod vodili trije ravnatelji oziroma vršilci 

dolžnosti. Dolgoletni ravnatelj, ki je zavod vodil vse od 12. 1. 1976, se je leta 1997 upokojil. 

Leta 1995 je nastopil bolniški stalež in takrat je vodenje prevzel vršilec dolžnosti do 1. 3. 

1998, ko je delovno mesto zasedel novi ravnatelj. Vseh 7 odpovedi delavcev (med njimi dve 

socialni pedagoginji in psihologinja) je bilo podanih neposredno po obdobju menjave 

vodstvenih delavcev. Vendar smo ob pregledu predhodnega obdobja (od leta 1980 do leta 

1991) ugotovili, da so strokovni delavci odpovedovali delovna razmerja v celo večjem obsegu 

(9 odpovedi), zato odpovedi delavcev v proučevanem obdobju ne povezujemo z menjavo 

vodstev, temveč iz drugih razlogov, ki pa so lahko zelo osebni in intimni ter najpogosteje 

delavci o njih ne želijo razpravljati.
197

 Ocenjujemo, da k pomembni dinamiki v proučevanem 

obdobju prispeva tudi zaposlitev 21 novih vzgojiteljev (tabela 2). Skorajda vsako leto so se 

zaposlovali novi vzgojitelji, največ pa leta 1998 (8) in leta 1999 (4). Zaposlovanju novih 

vzgojiteljev botruje dejstvo, da so se takratna vodstva odločila, da se je postopoma od leta 

1996 dalje v vsaki vzgojni skupini zaposlil še tretji vzgojitelj, navkljub deljenemu mnenju 

strokovnega zbora za to odločitev
198

.  

2.2.3.3 Zbiranje podatkov o vedenju otrok in mladostnikov po odpustu iz vzgojnega 

zavoda 

Najprej smo na podlagi podatkov iz matične knjige vzgojnega zavoda Planina pridobili 

podatke, kateri centri za socialno delo so obravnavali posamezne otroke in mladostnike in jih 

napotili v vzgojni zavod. 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo najprej telefonsko kontaktirali z vsemi strokovnimi 

delavci na centrih za socialno delo in jih zaprosili za sodelovanje ter jim razložili namen 

raziskave. Nekateri med njimi so nas za pridobljenje dovoljenja za zbiranje podatkov napotili 

do pristojnih direktorjev oziroma direktoric centrov za socialno delo. Na podlagi telefonskega 

dogovora smo vseh 187 anketnih vprašalnikov poslali priporočeno s povratnico na pristojne 

centre za socialno delo. Ker obravnavamo dve časovni obdobji po odpustu iz zavoda (obdobje 

do treh let in obdobje od treh let dalje), smo tudi ustrezno določili čas pošiljanja vprašalnikov 

glede na datume odpustov otrok in mladostnikov. V štiriletnem obdobju, natančneje od leta 

2006 do 2010, smo s strani strokovnih delavcev s centrov za socialno delo pridobili 183 

vprašalnikov. 

V želji po pomoči pri izvedbi raziskave, so se na nekaterih centrih za socialno delo angažirali 

tudi upokojeni socialni delavci (npr. v Gornji Radgoni), če tedaj zaposleni socialni delavci 

niso dovolj dobro poznali posameznega otroka/mladostnika oziroma ga niso obravnavali 

glede na časovno oddaljenost. 

  

                                                 
197Ob neformalnih pogovorih z vzgojitelji je moč razbrati, da doživljajo delo kot izjemno stresno, psihofizično naporno in da 

jim ne daje dovolj pozitivnih povratnih informacij. Občutijo tudi pritiske od vodstva za dosego visokih ciljev, ki jih imajo 

sami za nerealne (odsotnost begov, kaznivih dejanj, drog ipd.) 

198 Vzgojitelji, ki so argumentirali zaposlovanje dodatnih vzgojiteljev so izhajali iz argumentov, da je delo stresno, naporno 

ter da bi dodatni vzgojitelj v skupini pomenil razbremenitev in olajšanje v smislu porazdelitve dela. Na ta način bi bili 

otroci/mladostniki tudi bolje varovani, bolj bi se lahko preprečila neustrezna vedenja med njimi samimi.Vzgojitelji, ki so 

argumentirali obstoječe stanje (torej 2 vzgojitelja v skupini, moški in ženski lik), so izhajali iz družinskega modela in potreb 

otrok/mladostnikov, da se jim skuša v zavodskih okvirih čimbolj približati družinski model vzgoje. Dodatni vzgojitelj naj 

tega ne bi omogočal, ker pomeni osebo preveč. Skrbela jih je tudi komunikacija med tremi vzgojitelji v skupini in prenos 

informacij med njimi. Slednji vzgojitelji so predstavljali manjšino takratnega strokovnega zbora (vir: zapisnik strokovnega 

zbora; lastna udeleženost). 
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Tabela 4: Seznam naprošenih centrov za socialno delo in prikaz posredovanih in pridobljenih 

vprašalnikov 

Center za socialno delo Posredovani vprašalniki Pridobljeni vprašalniki % 

Šmarje pri Jelšah 4 4 100 % 

Kočevje 6 6 100 % 

Kranj  8 8 100 % 

Maribor 22 22 100 % 

Postojna 6 6 100 % 

Ljubljana Vič 5 5 100 % 

Ljubljana Bežigrad 5 5 100 % 

Ljubljana Moste Polje 6 6 100 % 

Ljubljana Center 7 7 100 % 

Ljubljana Šiška 9 9 100 % 

Slovenska Bistrica 6 6 100 % 

Ravne na Koroškem 5 5 100 % 

Jesenice 3 3 100 % 

Cerknica 8 8 100 % 

Nova Gorica 4 4 100 % 

Kamnik 2 2 100 % 

Trbovlje 4 4 100 % 

Tržič 3 3 100 % 

Celje 8 8 100 % 

Koper  2 2 100 % 

Radovljica  3 3 100 % 

Hrastnik 3 3 100 % 

Piran 2 2 100 % 

Ptuj 4 4 100 % 

Sevnica 3 3 100 % 

Izola 2 2 100 % 
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Zagorje ob Savi 3 3 100 % 

Lenart 2 2 100 % 

Ruše 4 2 50 % 

Lendava 2 2 100 % 

Črnomelj 4 4 100 % 

Gornja Radgona 3 3 100 % 

Škofja Loka 3 3 100 % 

Sežana  2 2 100 % 

Pesnica pri Mariboru 1 1 100 % 

Vrhnika 3 3 100 % 

Tolmin 1 1 100 % 

Grosuplje 2 2 100 % 

Velenje 2 2 100 % 

Logatec 2 0 0 % 

Trebnje 1 1 100 % 

Ilirska Bistrica 3 3 100 % 

Domžale  3 3 100 % 

Slovenske Konjice 1 1 100 % 

Šentjur pri Celju 1 1 100 % 

Mozirje 2 2 100 % 

Ribnica  2 2 100 % 

SKUPAJ 187 183 97,86 % 

Kot je razvidno iz tabele 3, so bili v proučevanem obdobju v vzgojni zavod nameščeni otroci 

in mladostniki s strani 47 centrov za socialno delo od skupaj 62. Občutno največ otrok in 

mladostnikov je bilo napotenih v vzgojni zavod s strani vseh ljubljanskih centrov za socialno 

delo (32) in mariborskega centra za socialno delo (22). Sledita centra za socialno delo Kranj 

in Cerknica (8), zatem centri za socialno delo Kočevje, Postojna in Slovenska Bistrica (6), vsi 

preostali centri pa so napotili v vzgojni zavod od enega do štiri otroke oziroma mladostnike in 

15 centrov za socialno delo nobenega. 

2.2.4 Obdelava podatkov 

Podatke smo vnesli v bazo in obdelali s statističnim paketom PASW statistics 18.0.3. 
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Pri podatkih, ki smo jih dobili z analizo vpisnih listov, smo spremenljivke obravnavali glede 

na njihov merski nivo (nominalni, ordinalni ali številski) v skladu s postavljenimi hipotezami. 

Za vse spremenljivke smo izračunali absolutne in relativne frekvence. Za spremenljivke 

številčnega tipa (starost, bivanje v zavodu itd.) smo uporabili metode opisne statistike 

(aritmetična sredina in njena standardna napaka, standardni odklon, koeficienta asimetrije ter 

koničavosti). Večino ostalih spremenljivk je bila kodirana v binarno obliko (prisotnost 

lastnosti = 1, odsotnost = 0). 

2.2.4.1 Uporabljene statistične metode 

Za ugotavljanje latentne strukture pri nekaterih vprašanjih z več postavkami (odgovori) smo 

uporabili faktorsko analizo, z ekstrakcijo po metodi največjega verjetja in poševnokotno 

(oblimin) rotacijo začetne faktorske rešitve. Za določanje števila faktorjev je bil praviloma 

uporabljen Kaiserjev kriterij (lambda > 1), razen v primeru težav z interpretabilnostjo take 

rešitve, kjer smo si pomagala tudi s scree diagrami. Rezultate posameznikov na dobljenih 

faktorjih (skori) smo izračunali po metodi Anderson-Rubin. 

Razlike med skupinami v odvisnih spremenljivkah smo preverjali s t-testom za neodvisne 

vzorce (pri samo dveh skupinah) oziroma z enofaktorsko analizo variance (pri več skupinah). 

Če so bile kršene predpostavke za uporabo teh dveh metod (homogenost varianc, normalna 

porazdelitev vrednosti), smo uporabili ustrezne neparametrične alternative (korigirani t-test po 

Satterthwaitovi metodi oziroma Welchov ter Brown-Forsythov test). 

2.2.4.2 Zanesljivost 

Zanesljivost vsakega sklopa spremenljivk smo preverili z Cronbachovim alfa koeficientom za 

vsak sklop posebej. Tako npr. pri sklopu psihiatričnih motenj koeficient znaša 0,83, kar kaže 

na dokaj dobro zanesljivost. Pri sklopu neustreznih vedenj je koeficient po treh letih enak 

0,83, po petih letih pa celo 0,86. Na omenjeni način smo pridobili podatke za vsak sklop 

spremenljivk posebej in ugotovili, da se Cronbachov alfa koeficient giblje od 0,68 dalje. 

2.2.4.3 Preizkus normalnosti porazdelitve spremenljivk 

Grafično smo preverjali tudi normalnost porazdelitve odvisnih spremenljivk, ki so pogoj za 

uporabo nekaterih metod (t-test, ANOVA). Pri tem je bilo ugotovljeno, da so spremenljivke 

vedenja porazdeljene nenormalno, predvsem zaradi razmeroma velike skupine otrok in 

mladostnikov, ki sploh niso izkazovali neustreznih vedenj. Glede na to, da opisane 

parametrične metode niso tako občutljive na kršitve normalnosti kot na kršitev homogenosti, 

smo neparametrične teste uporabili samo v primeru kršitve slednje predpostavke. 

2.2.4.4 Preizkus homogenosti variance pri t-testu in ANOVI 

Za preizkus homogenosti variance smo uporabili Levenejev test. Ob kršeni postavki 

homogenosti smo vedno izvedli tudi dva neparametrična testa. 
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2.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Poglavje smo v začetku zasnovali z opredelitvijo spremenljivk neustreznih vedenjskih 

vzorcev, ki so bili pri otrocih in mladostnikih opaženi v dveh proučevanih obdobjih po 

odpustu iz vzgojnega zavoda. V nadaljevanju preverjamo eventualno statistično pomembno 

povezanost različnih spremenljivk z neustreznimi vedenjskimi vzorci po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. Pri tem smo v celotni raziskavi spremenljivko neustreznih vedenj šteli kot odvisno 

spremenljivko, vse ostale spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali eventualno statistično 

pomembno povezanost z neustreznim vedenjem, pa kot neodvisne spremenljivke. 

2.3.1 Neustrezni vedenjski vzorci po odpustu iz vzgojnega zavoda v obdobju do treh let 

po odpustu iz vzgojnega zavoda in v obdobju od treh in več let po odpustu iz vzgojnega 

zavoda 

Za namen raziskave smo določili 7 neustreznih vedenjskih vzorcev (poglavje 22.6, vprašalnik 

3), ki so tudi v drugih raziskavah najpogosteje opredeljeni kot neustrezna vedenja v kolikor se 

pojavljajo po odpustu iz vzgojnega zavoda, kot tudi po odpustu iz drugih kazensko popravnih 

institucij, kot je npr. zapor. Njihova pojavnost po odpustu iz institucije po mnenju številnih 

avtorjev nakazuje na neuspešnost tretmana (več o tem navajamo v teoretičnem delu). 

Z namenom pridobivanja rezultatov in preverjanja hipotez, smo pri spremenljivkah 

neustreznega vedenja najprej opravili faktorsko analizo neustreznih vedenjskih vzorcev in 

sicer v obeh proučevanih časovnih obdobjih. Po Kaiserjevem kriteriju se je v obeh časovnih 

obdobjih pri faktorskih analizah izločil en faktor, ki smu ju poimenovali neustrezni vedenjski 

vzorci do treh let in neustrezni vedenjski vzorci po treh letih. S tako pridobljenima faktorjema 

neustreznega vedenja smo preko ustreznih statističnih metod preverjali povezave med 

različnimi spremenljivkami, kar je prikazano v nadaljevanju.  

Tabela 5: Osnovna statistika spremenljivk neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po 

odpustu 

Vedenje 
Odstotek 

otrok/mladost. 
Standardni odklon N 

Klatenje, beračenje                        ,15                       ,362 182 

Opijanje ,30 ,460 182 

Droge ,21 ,408 182 

Kazniva dejanja ,28 ,450 182 

Obsojen na zapor ,08 ,267 182 

Nasilništvo, agresija v družini ,25 ,436 182 

Delinkventne združbe ,27 ,445 182 
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Tabela 6: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,675 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 443,026 

df 21 

p                         ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 7: Ocene komunalitet neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu 

Neustrezna vedenja Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Klatenje, beračenje ,339 ,289 

Opijanje ,382 ,389 

Droge ,447 ,402 

Kazniva dejanja ,554 ,617 

Obsojen na zapor ,312 ,321 

Nasilništvo, agresija v družini ,231 ,217 

Delinkventne združbe ,615 ,740 

Najvišjo vrednost izkazujejo delinkventne združbe, kazniva dejanja in droge. 

Tabela 8: Pojasnjena skupna varianca faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po 

odpustu 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Total % variance Kumulativni % Total % variance Kumulativni % 

1. 3,523 50,331 50,331 2,976 42,510 42,510 

2. ,884 12,633 62,964    

3. ,822 11,747 74,710    

4. ,577 8,242 82,953    

5. ,526 7,510 90,462    

6. ,404 5,765 96,227    

7. ,264 3,773 100,000    
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Faktorska analiza po Kaiserjevem kriteriju ekstrahira en dobro definiran faktor, ki pojasni 

42,5 % variance celotnega prostora. Na ta faktor imajo vse spremenljivke (oblike vedenj) 

razmeroma visoke projekcije, še posebej pa delinkventne združbe, kazniva dejanja in droge. 

Faktor poimenujemo neustrezni vedenjski vzorci v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda. 

Tabela 9: Faktorska matrika neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu iz 

vzgojnega zavoda 

Neustrezna vedenja 

Faktor 

1. 

Klatenje, beračenje ,538 

Opijanje  ,623 

Uživanje drog   ,634 

Kazniva dejanja ,785 

Obsojen na zapor ,567 

Nasilništvo, agresija v družini ,466 

Delinkventne združbe ,860 

Tabela 10: Osnovna statistika neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju od treh in več let po odpustu iz 

vzgojnega zavoda 

Vedenje 
Odstotek 
otrok/mladost. 

Standardni odklon N 

Klatenje, beračenje ,13 ,333 182 

Opijanje ,27 ,448 182 

Uživanje drog ,23 ,422 182 

Kazniva dejanja ,24 ,429 182 

Obsojen na zapor ,13 ,333 182 

Nasilništvo, agresija v družini ,25 ,433 182 

Delinkventne združbe ,27 ,445 182 
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Tabela 11: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,773 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 543,135 

Df 21 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p<0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 12: Ocene komunalitet neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju od treh in več let po odpustu iz 

vzgojnega zavoda 

Vedenje Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Klatenje, beračenje ,321 ,256 

Opijanje ,382 ,393 

Uživanje drog ,446 ,411 

Kazniva dejanja ,613 ,670 

Obsojen na zapor ,505 ,542 

Nasilništvo, agresija v družini ,373 ,383 

Delinkventne združbe ,632 ,738 

Tabela 13: Pojasnjena varianca faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju treh in več let po 

odpustu iz vzgojnega zavoda 

 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Total % variance Kumulativni % Total % variance Kumulativni % 

1. 3,876 55,366 55,366 3,393 48,472 48,472 

2. ,905 12,924 68,290    

3. ,645 9,221 77,511    

4. ,534 7,634 85,145    

5. ,451 6,444 91,589    

6. ,309 4,417 96,006    

7. ,280 3,994 100,000    
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Faktorska analiza po Kaiserjevem kriteriju ekstrahira en dobro definiran faktor, ki pojasni 

48,472 % variance celotnega prostora. Tudi na ta faktor imajo vse spremenljivke (oblike 

vedenj) razmeroma visoke projekcije, še posebej pa delinkventne združbe, kazniva dejanja, 

zaporne kazni in droge. Faktor poimenujemo neustrezni vedenjski vzorci v obdobju od treh let 

po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

Tabela 14: Faktorska matrika neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju od treh in več let po odpustu iz 

vzgojnega zavoda 

Vedenje 

Faktor 

1 

Klatenje, beračenje ,506 

Opijanje ,627 

Uživanje drog ,641 

Kazniva dejanja ,818 

Obsojen na zapor   ,736 

Nasilništvo, agresija v družini ,619 

Delinkventne združbe ,859 

Slika 3: barvni prikaz neustreznih vedenjskih vzorcev v obeh obdobjih po odpustu iz vzgojnega zavoda v 

odstotkih 

 

Iz slike št. 3 je razvidno, da je bilo pri otrocih in mladostnikih v obeh poodpustnih obdobjih 

najbolj prisotno opijanje, katerega pojavnost je v drugem obdobju rahlo zmanjšana. Takoj 

zatem sledijo kazniva dejanja, ki so v drugem proučevanem obdobju prav tako prisotna v 

manjšem odstotku. V podobnem obsegu se v obeh obdobjih pojavljajo delinkventne združbe, 

trend največjega naraščanja pojavnosti pa se kaže pri obsojenosti na zaporne kazni, sledi 

uživanje drog. Kot smo že navedli, interpretacija rezultatov neustreznega vedenja po odpustu 
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iz zavoda (ali drugih kazensko popravnih instituci) ne more biti zgolj enoznačna v smislu 

trditve (glej str.46, interpretacija rezultatov programa Hassela), da se je tretman v Vzgojnem 

zavodu Planina izkazal kot neuspešen, ker je : 

 30% otrok/mladostnikov po odpustu iz zavoda uživalo alkohol; 

 28 % otrok/mladostnikov po odpustu iz zavoda izvrševalo kazniva dejanja; 

 27% otrok/mladostnikov po odpustu iz vzgojnega zavoda vključenih v 

delinkventne združbe; 

 25% otrok/mladostnikov izvajalo nasilništvo in agresijo v družinskem krogu; 

 prepovedane droge  uživalo 21% otrok/mladostnikov; 

 klatilo in beračilo  dobrih 15% otrok/mladostnikov; 

 skoraj 8% mladostnikov  po odpustu prestajalo zaporno kazen; 

ampak lahko tretman prikažemo tudi kot uspešen, ker:  

 70% otrok/mladostnikov po odpustu iz zavoda ni imelo težav z uživanjem 

alkohola; 

 72 % otrok/mladostnikov po odpustu iz zavoda ni povzročilo kazniva dejanja; 

 73 % otrok/mladostnikov po odpustu iz vzgojnega zavoda ni vključenih v 

delinkventne združbe; 

 75 % otrok/mladostnikov ni izvajalo nasilništva in agresije v družinskem 

krogu; 

 prepovedanih drog ni uživalo 79 % otrok/mladostnikov; 

 klatilo in beračilo  ni 85 % otrok/mladostnikov; 

 92 % otrok/mladostnikov po odpustu ni prestajalo zapornih kazni. 

Med vsemi neustreznimi vedenji, v drugem poodpustnem obdobju narašča pojav uživanja 

prepovedanih drog in obsojenost na zaporno kazen. Ostala neustrezna vedenja pa so prisotna 

v manjšem obsegu.  

Slika 4: barvni prikaz neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju pred oddajo v vzgojni zavod in v obeh 

obdobjih po odpustu iz vzgojnega zavoda v odstotkih 
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V sliki 4 smo poleg neustreznih vedenj v obeh poodpustnih obdobij prikazali vsa neustrezna 

vedenja, ki so se pojavljala pred oddajo v vzgojni zavod in v vzgojnem zavodu. Iz slike 4 je 

razvidno, da je pri določenih neustreznih vedenj po odpustu iz vzgojnega zavoda viden rahel 

upad. 

Ob tem je potrebno omeniti, da podatki pri vseh neustreznih vedenjih ne prikazujejo 

dejanskega stanja, ker so bili pridobljeni zgolj preko opažanj in evidenc centrov za socialno 

delo. Ker s strani Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za pravosodje nismo mogli 

pridobiti podatkov glede evidentiranih kaznivih dejanj odpustnikov in zapornih kazni, so 

pridobljeni podatki nepopolni in le delno odslikavajo vedenje po odpustu mladostnikov iz 

vzgojnega zavoda. 

  

2.3.2 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično značilne povezave med zdravstvenim 

stanjem, stopnjo vedenjske težavnosti, narodnostjo, odnosom do uživanja drog in 

starostjo otrok in mladostnikov ob namestitvi v zavod in uspešnostjo v 

postinstitucionalnem obdobju (H1) 

Hipotezo v nadaljevanju preverjamo z uporabo ustreznih statističnih metod, kjer smo, kot smo 

že omenili, število neustreznih vedenj šteli kot odvisno spremenljivko, vse ostale 

spremenljivke, s katerimi smo ugotavljali eventualno statistično pomembno povezanost z 

neustreznim vedenjem, pa kot neodvisne spremenljivke. 

2.3.2.1 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično pomembne povezave med 

zdravstvenim stanjem in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H1a) 

Kot smo že navedli, Vzgojni zavod Planina sprejema otroke in mladostnike s t. i. 

kombiniranimi motnjami. To pomeni, da so poleg diagnosticirane lažje motnje v duševnem 

razvoju prisotne še vedenjske in čustvene težave/motnje. V določenem odstotku so bili 

otroci/mladostniki pred prihodom v vzgojni zavod vključeni v redno ambulantno 

pedopsihiatrično obravnavo, nekaj jih je bilo predhodno kot tudi med bivanjem v zavodu 

hospitaliziranih z namenom diagnostike in eventualne uvedbe medikamentozne terapije. V 

navedenih primerih posedujejo izvide, mnenja in ugotovitve medicinske stroke, od koder smo 

lahko izločili potrebne podatke. Kot smo že omenili, smo domnevali, da obstaja statistično 

značilna povezava med diagnosticiranimi psihiatričnimi motnjami in uspešnostjo v 

poinstitucionalnem obdobju. 

Hipotezo smo preverili tako, da smo: 

 za vsakega otroka/mladostnika posebej ugotovili pojavnost in število 

diagnosticiranih motenj na podlagi analize dokumentiranih virov – zdravniški 

izvidi in mnenja, ki so opredeljeni v prilogi, vprašalnik št. 1 (SKLOP 18 – 

diagnosticirane psihiatrične motnje, skupaj 20 motenj) v času pred prihodom v 

vzgojni zavod in v obdobju bivanja v zavodu, prav tako kot tudi eventualne 

hospitalizacije in uvedeno medikamentozno terapijo; 

 z ustreznimi statističnimi metodami ugotavljali eventualno povezavo med 

psihiatričnimi motnjami in neustreznim vedenjem po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. 
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2.3.2.2 Pojavnost vseh psihiatričnih obravnav otrok in mladostnikov pred oddajo v 

vzgojni zavod in v času bivanja v vzgojnem zavodu 

Kot smo že pojasnili, smo z namenom pridobitve rezultatov za eventualno potrditev 

H1a,morali najprej pridobiti vse podatke glede psihiatričnih obravnav, hospitalizacij in 

uvedenih medikamentoznih terapij za vsakega posameznega otroka in mladostnika in sicer v 

obdobju pred oddajo v vzgojni zavod in v času bivanja v vzgojnem zavodu. 

Tabela 15: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred oddajo v vzgojni zavod že 

bili v psihiatrični obravnavani glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

Slika 5: Delež otrok in mladostnikov, ki so pred oddajo v vzgojni zavod že bili psihiatrično obravnavani 

glede na leto sprejema v Vzgojni zavod Planina 
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Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 35 % 

1994/95 19 68 % 

1995/96 27 78 % 

1996/97 21 76 % 

1997/98 16 63 % 

1998/99 21 76 % 

1999/00 19 58 % 

2000/01 23 57 % 

2001/02 10 80 % 

2002/03 11 64 % 

Vsi 187 66 % 
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Kot je razvidno iz tabele 15, je bilo v povprečju 66 % otrok in mladostnikov vključenih v 

pedopsihiatrično obravnavo pred prihodom v vzgojni zavod. Pri interpretiranju pojavnosti
199

 

psihiatričnih motenj pri obravnavanih otrocih in mladostnikih (kar velja tudi v nadaljevanju) 

je treba poudariti, da so bili v omenjene obravnave vključeni otroci in mladostniki, ki so s 

svojim navzven vidnim obnašanjem in funkcioniranjem vzbudili pri različnih ljudeh (npr. 

starši, vzgojitelji v vrtcu, učitelji v šoli, splošni zdravnik) določene sume, da 

otrokov/mladostnikov razvoj duševnih funkcij ne poteka v skladu z razvojnimi stopnjami 

določenega starostnega obdobja in njihovimi značilnostmi. To pomeni, da so bili v 

psihiatrično oceno in diagnostiko vključeni otroci in mladostniki, pri katerih je bilo 

odstopajoče funkcioniranje od t. i. normalnega funkcioniranja navzven dokaj vidno. Če bi bili 

v pedopsihiatrično obravnavo zajeti vsi obravnavani otroci in mladostniki (187), bi bil 

odstotek določenih diagnosticiranih motenj najverjetneje drugačen oziroma večji (npr. 

anksioznost, emocionalne motnje itd.). Vendar vseeno menimo, da so podatki reprezentabilni, 

ker se tudi v širši strokovni javnosti predstavljajo rezultati tako nacionalnih kot svetovnih 

zdravstvenih organizacij, ki objavljajo in interpretirajo rezultate duševnega zdravja in 

pojavnosti določenih motenj in bolezni na ravni regij, posameznih držav in širše, vendar v 

raziskave nismo zajeti vsi državljani ter državljanke. 

Tabela 16: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred prihodom v vzgojni 

zavod zaradi psihiatričnih motenj že bili hospitalizirani glede na leto sprejema 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih                                               % 

1993/94 20 30 % 

1994/95 19 16 % 

1995/96 27 22 % 

1996/97 21 24 % 

1997/98 16 0,6 % 

1998/99 21 43 % 

1999/00 19 26 % 

2000/01 23 26 % 

2001/02 10 20 % 

2002/03 11 18 % 

Vsi 187 23 % 

                                                 
199 Tudi Škoflek (1989, str. 177) v svoji raziskavi ugotavlja prisotnost psihogenih motenj s somatsko ali psihično siptomatiko 

v določenih odstotkih, presenetljivo veliko je v tedanjem času prisotne infantilnosti (12,5%) in enureze (17,3%). Horvatova 

(2000, str.11) v raziskavi ugotovi, da so v letu 1997/98  pri otrocih in mladostnikih v vzgojnih ustanovah v 56% prisotne 

psihogene motnje s pretežno psihično simptomatko (12% leta 1993) in v 38% psihoorganski sindrom (41% leta 1993). Prav 

tako Krajnčan (2003, str. 209-211), ugotavlja pojavnost specifičnih osebnih, čustvenih in psihosomatičnih težav. 
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Slika 6: Delež otrok in mladostnikov, ki so bili pred oddajo v vzgojni zavod hospitalizirani na 

pedopsihiatričnih oddelkih, glede na leto sprejema v Vzgojni zavod Planina 

 

V desetletnem obdobju je bilo pred prihodom v vzgojni zavod 23 % otrok in mladostnikov 

hospitaliziranih na pedopsihiatričnem oddelku. Hospitalizacija je bila namenjena predvsem 

poglobljeni diagnostiki, opazovanju in navodilom za nadaljnje delo glede na ugotovitve 

stroke. Pomisleki, da je psihiatrična diagnoza nalepka, ki bi osebi utegnila škodovati, so po 

mnenju Tomorijeve (1999a, str. 8) bolj plod predsodkov in pomanjkljive predstave o mestu 

psihiatrije med medicinskimi vedami kot pa tehtnih argumentov. Če diagnozo zanikamo, s 

tem še ne odpravimo bolezni, oseba z duševnimi motnjami pa bi bila prikrajšana za ustrezno 

obravnavo, ki jo potrebuje in do katere ima vso pravico. Diagnostična ocena lahko vsaj 

okvirno napoveduje značilen potek motnje in potrebo po določenih terapevtskih pristopih ter 

njihovih medsebojnih kombinacijah. Tomorijeva za primer navaja psihofarmakološko 

zdravljenje ob kognitivni psihoterapiji depresivnih motenj (prav tam)
200

. 

  

                                                 
200 Interpretacije pri obravnavi psihiatričnih motenj, drogah, alkoholu in tabletah, so delno povzete iz magistrske naloge 

Psihosomatske značilnosti otrok in mladostnikov....(Zalokar, 2004). 
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Tabela 17: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred oddajo v vzgojni zavod že 

imeli uvedeno redno medikamentozno terapijo, glede na leto sprejema 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 30 % 

1994/95 19 47 % 

1995/96 27 70 % 

1996/97 21 62 % 

1997/98 16 31 % 

1998/99 21 57 % 

1999/00 19 58 % 

2000/01 23 43 % 

2001/02 10 60 % 

2002/03 11 55 % 

Vsi 187 51% 

Slika 7: Delež otrok in mladostnikov, ki so pred prihodom v vzgojni zavod že imeli uvedeno 

medikamentozno terapijo, glede na leto sprejema v Vzgojni zavod Planina 

 

Ob prihodu v vzgojni zavod je v povprečju 51 % vseh otrok/mladostnikov uživalo predpisano 

medikamentozno terapijo. Zdravila so jim predpisali pedopsihiatri ob ambulantnem ali 

bolnišničnem obravnavanju otroka. Različni medikamenti so predpisani glede na vrsto in 

stopnjo diagnosticirane psihiatrične motnje. V nasprotju s psihoterapijo je biološka terapija (v 

širšem smislu imenovana tudi organska oziroma somatska) zdravljenje duševnih motenj s 

kemičnimi in fizikalnimi sredstvi (Žvan, 1999, str. 403).  
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Treba pa je poudariti, da so zdravila le del celotnega psihiatričnega zdravljenja, ki upošteva 

poleg zdravljenja s psihofarmakološkimi zdravili pri vsakem posamezniku tudi 

psihoterapevtski in socioterapevtski pristop
201

 (prav tam, str. 410), s tem se pridružuje prej 

navedenemu mnenju Tomorijeve. 

Tabela 18: Število sprejetih otrok/mladostnikov in odstotek tistih, ki so bili v času bivanja v zavodu 

vključeni v redno pedopsihiatrično obravnavo, glede na leto sprejema 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 25 % 

1994/95 19 42 % 

1995/96 27 44 % 

1996/97 21 43 % 

1997/98 16 38 % 

1998/99 21 52 % 

1999/00 19 47 % 

2000/01 23 52 % 

2001/02 10 50 % 

2002/03 11 55 % 

Vsi 187 44% 

Slika 8: Delež otrok/mladostnikov, ki so bili v času bivanja v vzgojnem zavodu vključeni v redno 

pedopsihiatrično obravnavo, glede na leto sprejema v Vzgojni zavod Planina 

                                                 
201 Sodelovalna praksa socialnega pedagoga s kolegi, pripadniki drugih ali »sosednjih« strok se včasih sreča z novimi, 

nejasnimi stališči...predvsem na področju psihologije in psihiatrije, tako da lahko govorimo o škodljivih in nepotrebnih 

elementih psihologizacije in psihiatrizacije socialne pedagogike (Uzelac, 1998, str.29). Uzelac, kot smo že navedli, poudarja 

pomembnost poznavanja psihologije in psihiatrije – opozarja pa na premajhno kritičnost prenosa psihološkega in 

psihiatričnega tretmana v socialno pedagoški tretman (prav tam). 
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Redna pedopsihiatrična obravnava je v povprečju zajemala 44 % vseh otrok in mladostnikov, 

ki so v desetletnem obdobju bivali v vzgojnem zavodu. Redna obravnava pomeni, da so bili 

pri pedopsihiatrih redno vodeni ob točno določenih terminih (tedensko, vsakih 14 dni ali tri 

tedne). Večina otrok in mladostnikov, ki so bili redno obravnavani, je prejemala tudi redno 

medikamentozno terapijo.  

Poleg redne pedopsihiatrične obravnave so bili nekateri otroci in mladostniki občasno vodeni 

v 18 %, kar pomeni, da so bili ambulantno obravnavani samo izjemoma in v določenih 

obdobjih, ko je svetovalna in vzgojna služba pri otroku ali mladostniku opazila določene 

oblike psihičnih motenj in odstopanja, ki so se manifestirali v različnih pojavnih oblikah in so 

bili po oceni strokovnega tima zavoda potrebni ustrezne pedopsihiatrične obravnave. 

Najpogosteje je pedopsihiater pri pojavljanju večje čustvene napetosti, nemira, nespečnosti, 

psihosomatičnih motenj in anksioznih stanj predpisal ustrezno medikamentozno terapijo, ki pa 

se je ob izboljšanju stanja ukinila. Zdravljenje določenih ugotovljenih motenj namreč ni samo 

medikamentozno, temveč tudi suportivno, socialno in vsestransko integrativno (Kores 

Plesničar, 1999, str. 471), kar smo predhodno že poudarili. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



152 

Tabela 19: Število sprejetih otrok/mladostnikov in odstotek tistih, ki so bili v času bivanja v zavodu 

hospitalizirani na pedopsihiatričnih oddelkih, glede na leto sprejema 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 20 % 

1994/95 19 11 % 

1995/96 27 22 % 

1996/97 21 10 % 

1997/98 16 0 % 

1998/99 21 33 % 

1999/00 19 21 % 

2000/01 23 22 % 

2001/02 10 20 % 

2002/03 11 0 % 

Vsi 187 16% 

Slika 9: Delež otrok/mladostnikov, ki so bili v času bivanja v vzgojnem zavodu hospitalizirani na 

pedopsihiatričnih oddelkih, glede na leto sprejema v Vzgojni zavod Planina 

 

Hospitalizacija v psihiatrični bolnišnici in na pedopsihiatričnem oddelku sodi v tista 

diagnostična prizadevanja, ki jih uresničujemo z opazovanjem bolnika, tako trenutnim kot 

tudi skozi daljše obdobje (Kobal, 1999, str. 99).  

Včasih je napotitev v bolnišnico neizogibna zaradi opazovanja in diferencialne diagnoze s 

telesnimi in nevrološkimi obolenji (Kocmur, 1999, str. 253) ter preprečevanja razvoja 

sekundarnih posledic osnovnih motenj (Tomori, 1999, str. 331). Izrazito nenavadne, okolju 
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nerazumljive ali celo bizarne vedenjske posebnosti pri otroku nakazujejo možnost poznejšega 

razvoja psihoze (Tomori, 1999, str. 335).  

Prognostično manj ugodno je tudi zgodnje pojavljanje vedenjskih motenj in otrokove 

osebnostne poteze, kot so krutost, nesposobnost vživljanja v čustva drugih ter težave pri 

navezovanju globljih odnosov z ljudmi (prav tam). V povprečju je bilo 16 % otrok in 

mladostnikov hospitaliziranih v času bivanja v zavodu. Ni zanemarljiv podatek, da je v 

povprečju pri 26 % staršev otrok in mladostnikov, zajetih v raziskavo, prisotna duševna 

bolezen enega od staršev, le v enem primeru je prisotna duševna bolezen obeh (Zalokar, 2004, 

str. 188–191). Med najpogostejšimi duševnimi boleznimi pri starših
202

 se pojavlja 

shizofrenija. Omenjena bolezen se najpogosteje začne v pozni adolescenci ali pa v zgodnjem 

odraslem obdobju (Kogoj, 1999, str. 355). 

Tabela 20: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so imeli v času bivanja v zavodu 

uvedeno redno medikamentozno terapijo, glede na leto sprejema 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 25 % 

1994/95 19 42 % 

1995/96 27 44 % 

1996/97 21 38 % 

1997/98 16 31 % 

1998/99 21 43 % 

1999/00 19 47 % 

2000/01 23 43 % 

2001/02 10 50 % 

2002/03 11 55 % 

Vsi 187 42% 

Slika 10: Delež otrok in mladostnikov, ki so imeli v času bivanja v vzgojnem zavodu uvedeno redno 

medikamentozno terapijo, glede na leto sprejema v Vzgojni zavod Planina 

                                                 
202 Krajnčan (2003, str. 138) navaja, da so strokovni delavci na centrih za socialno delo ocenili, da ima 6,8% otrok in 

mladostnikov, ki so bili v času raziskave v vzgojnih ustanovah,  duševno prizadete matere ter 1,4% očete in 4% brate in 

sestre. Predvideva, da gre za starše, katerih otroci so nameščeni v vzgojni zavod Planina. 
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Redno uživanje predpisane medikamentozne terapije se v povprečju pojavlja pri 42 % vseh 

otrok in mladostnikov
203

. Odstotek je za 10% nižji, kot je evidentirano ob prihodu otrok in 

mladostnikov v zavod. 

Medikamentozno zdravljenje mora biti združeno z intenzivnimi psihosocialnimi posegi, 

psihoterapevtsko, svetovalno in izobraževalno podporo bolnikom, svojcem oziroma njihovim 

negovalcem (Kores Plesničar, 1999, str. 482). 

Obstaja veliko dokazov, da imajo vprašanja psihosocialnega, čustvenega in medosebnega 

življenja pomemben del pri nastanku tako imenovane duševne bolezni (Lynch, v Glasser, 

2003, str. 12), medikamenti naj bi bolezen »zatrli«, zdravila pa jo lahko potisnejo še globlje 

(prav tam).  

Najpogostejše skupine zdravil, ki so se predpisovale otrokom in mladostnikom, so bile 

pogojene glede na vrsto in stopnjo motnje in bolezni (prazine, akineton, tegretol, risperdal, 

haldol, zoloft, zyprexa, cipramil, helex in apaurin). V tujini obstaja vrsta raziskav, ki 

proučujejo zdravstvene težave, vključujoč visoko stopnjo težav v duševnem zdravju pri 

zaprtih mladoletnih prestopnikih (Indig idr., 2009), pomembnosti raziskav mladih zaprtih 

prestopnikov zaradi težav v duševnem zdravju in zlorabe opojnih substanc (Dooren, Kinner, 

Butler, 2010), evalvirajo se programi maksimalno zaprtih terapevtskih skupnosti za ljudi z 

diagnozo psihopat in druge duševne motnje kaznjencev (Rice, Harris in Cormier, 1992), 

pomembnosti psihoterapije v kazenskih institucijah za mladoletnike (Hinrichs, 1994; 2001), 

prevalenci duševnih motenj v nemškem popravnem zavodu za fante (Kohler, Heinzen, 

Hinrichs in Huchzermeier, 2009) itd. V Angliji so pred kratkim opravili obširno disertacijo s 

ciljem proučitve trditev številnih avtorjev, kot sta npr. Harrington in Bailey, ki sta leta 2005 

objavila rezultate raziskave, kjer ugotavljata, da velik delež mladih prestopnikov v Veliki 

Britaniji trpi zaradi hudih duševnih bolezni (v Out of sight, out of their minds-the 

psychological effects of imprisonment on young offenders, 2008). 

                                                 
203  Analiza stanja, ki jo je Horvatova opravila v vzgojnih zavodih leta 1997/98 v primerjavi z letom 1993 (Horvat, 2000, 

str.12)  je pokazala, da je bila več kot polovica otrok in mladostnikov v psihiatrični obravnavi in polovica teh je prejemala 

medikamentozno terapijo.   
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O pomembnosti obravnave duševnih motenj pri zaprtih mladoletnih prestopnikih govori 

raziskava Macdonaldove (2006). Prav tako so raziskave, ki jih je opravila univerza v Oxfordu, 

razkrile visoke posledice zaradi duševnih motenj v kazenskih ustanovah za mladoletne 

prestopnike (High incidence of mental disorders revealed in young offender institutions, 

2008.). 

V ZDA so ustanovili prvo sodišče, ki je namenjeno zgolj mladoletnim storilcem kaznivih 

dejanj, pri katerih so prisotne duševne motnje – nation's first juvenile mental health court for 

delinquent youth with chronic mental health needs (Behnken, 2010). Nadalje se proučujejo 

možnosti doseganja pozitivnega duševnega zdravja mladih prestopnikov v kazenskih 

institucijah (Woodall, 2007) in pomembnosti tipologije tretmanskega modela glede na vrsto 

težav in motenj (Juul, 1980). 

V Sloveniji tovrstnih raziskav ni zaznati, o neustrezni obravnavi otrok in mladostnikov, ki 

potrebujejo intenzivno pedopsihiatrično zdravljenje, pa že vrsto let opozarja urad varuha 

človekovih pravic, ki problematizira zlasti zapiranje otrok in mladostnikov v psihiatrične 

oddelke za odrasle v primeru pojava resnejših psihiatričnih motenj. V vzgojnem zavodu 

Planina se je med strokovnimi delavci že leta 1991 postavljalo vprašanje, »kam z otroci, ki 

imajo diagnozo predpishotično stanje. Na dlani je dejstvo, da otroci s to diagnozo v taki 

instituciji niso in ne morejo biti ustrezno obravnavani....« (Musec, 1991, str.101). Tudi v 

proučevanem obdobju se je, kot smo prikazali, obravnaval določen odstotek otrok in 

mladostnikov s psihiatričnimi motnjami in uvedenimi medikamenti, nekateri od njih so bili 

tudi hopitalizirani. Med posameznimi leti ni bilo opaznih pomembnih razlik, pa vendar se je 

med strokovnimi delavci pogosto pojavljalo subjektivno ocenjevanje in doživljanje mnogih 

situacij v povezavi z obravnavo t.i. »psihiatričnih gojencev«.
204

  

2.3.2.3 Povezava psihiatričnih motenj z neustreznimi vzorci vedenja po odpustu iz 

zavoda v dveh časovnih obdobjih 

Na podlagi študije osebnih map otrok in mladostnikov smo ugotovili, da je bilo v 

proučevanem obdobju pri njih diagnosticiranih 20 psihiatričnih motenj. Z metodo faktorske 

analize smo po Kaiserjevem kriteriju, ki je izločil 7 faktorjev, faktorje poimenovali glede na 

vsebino izločenih spremenljivk.  

V nadaljevanju smo z metodo regresijske analize faktorjev psihiatričnih motenj in faktorja 

neustreznih vedenjskih vzorcev, ugotavljali njihovo povezanost v dveh časovnih obdobjih po 

                                                 
204 Ocenjujemo, da se je v povezavi z obravnavo otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami pri strokovih delavcih 

sčasoma izoblikoval predsodek o nemoči, neznanju in kontraproduktivnosti dela z omenjenimi otroci/mladostniki (glej.npr. 

Musec, 1991; Horvat, 2000; Kramarič, 2008; Marovič, 2010) . Le-ti pa v zavod niso bili vključeni zaradi zdravstvenih 

indikacij, torej psihiatričnih motenj, temveč iz povsem drugih razlogov, kjer so potrebovali pomoč zlasti pedagoškega kadra 

(glej Uzelac, 1998). Že v takratnem obdobju se kažejo zametki multidisciplinarne obravnave gojencev v obliki izgradnje 

timskega pristopa – poleg strokovnih in svetovalnih delavcev zavoda je sodelovala tudi psihiatrinja, ki je obravnavala otroke 

in mladostnike s psihiatričnimi motnjami, strokovni delavci centrov za socialno delo in starši oziroma skrbniki. V omenjenih 

timih smo sodelovali tudi sami, ocenjujemo pa jih kot zametke zato, ker niso bili kontinuirani in vnaprej načrtovani za čas 

bivanja otroka/mladostnika v vzgojnem zavodu. Običajno so bili sklicani le ob akutnejših stanjih, opaženih pri otrocih in 

mladostnikih, kar je seveda pri vzgojiteljih povzročilo strah, nemoč in zaskrbljenost. Menimo, da je v proučevanem obdobju 

umanjkala prav dosledna in kontinuirana multidisciplinarna obravnava otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami, ki bi 

natančno porazdelila pristojnosti obravnave glede posameznega otroka/mladostnika, sočasno bi se tudi strokovno osebje 

zavoda postopoma usposabljalo za ustrezno metodiko in pristopanje do raznovrstnih motenj. S tem bi se tudi vzgojitelje 

osvobodilo odgovornosti »vsevedenja« in »vseznanja« in morebitnih predsodkov pri delu s tovrstnimi otroci/mladostniki, ki 

tako v tedanjem obdobju kot tudi danes, predstavljajo danost v zavodskem prostoru in terjajo specifične oblike obravnave, ki 

jih terjajo predvsem izrazite težave v psihičnem zdravju (Krajnčan, Miklavžin, Zorc Maver, 2010, str.95). 
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odpustu otroka/mladostnika iz vzgojnega zavoda – v obdobju do treh let in v obdobju treh in 

več let po odpustu iz vzgojnega zavoda. Nevedeni postopki in rezultati so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

Tabela 21: Osnovna statistika psihiatričnih motenj 

Motnja 
Odstotek 
gojencev 

Stand. odklon N 

Anksioznost ,43 ,497 183 

Fobije ,09 ,283 183 

Depresija ,59 ,493 183 

Emocionalne motnje ,77 ,425 183 

Paranoidne poteze ,09 ,291 183 

Histerični pojavi ,30 ,457 183 

Motnje spanja ,16 ,366 183 

Motnje hranjenja ,14 ,344 183 

Astmatični napadi ,07 ,258 183 

Enureza ,23 ,425 183 

Enkopreza ,08 ,267 183 

Tiki ,11 ,313 183 

Govorne motnje ,34 ,475 183 

Hiperkinetični sindrom ,51 ,501 183 

Epilepsija ,09 ,291 183 

Posttravmatski sindrom ,09 ,291 183 

Motnje koncentracije ,54 ,500 183 

Motnje pozornosti ,50 ,501 183 

Regresija ,13 ,332 183 

Endogene psihoze ,10 ,299 183 
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Tabela 22: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,875 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1332,491 

df 190 

 p  ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 23: Ocene komunalitet psihiatričnih motenj 

Motnja Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Anksioznost ,552 ,689 

Fobije ,392 ,440 

Depresija ,519 ,652 

Emocionalne motnje ,332 ,334 

Paranoidne poteze ,515 ,575 

Histerični pojavi ,404 ,427 

Motnje spanja ,406 ,460 

Motnje hranjenja ,285 ,999 

Astmatični napadi ,129 ,170 

Enureza ,328 ,371 

Enkopreza ,406 ,696 

Tiki ,412 ,577 

Govorne motnje ,384 ,391 

Hiperkinetični sindrom ,430 ,407 

Epilepsija ,233 ,220 

Posttravmatski sindrom ,301 ,507 

Motnje koncentracije ,878 ,957 

Motnje pozornosti ,869 ,900 

Regresija ,468 ,539 

Endogene psihoze ,412 ,593 
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Komunalitete spremenljivk so zelo različne, vendar pri večini spremenljivk znatne, saj je 11 

komunalitet od 20 višjih od 0,50. Najnižje so pri astmatičnih napadih in epilepsiji, najvišjo 

vrednost pa ima spremenljivka motnje hranjenja. 

Tabela 24: Pojasnjena skupna varianca faktorjev psihiatričnih motenj 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Lastne vrednosti 

po ekstrakciji 

Vsota kvadriranih 
uteži po rotaciji 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total % variance Kumulativni % Total 

1. 4,947 24,735 24,735 1,441 7,203 7,203 1,666 

2. 2,245 11,225 35,960 3,088 15,441 22,645 2,899 

3. 1,645 8,223 44,183 2,889 14,446 37,091 2,673 

4. 1,349 6,744 50,927 1,175 5,873 42,964 2,026 

5. 1,311 6,555 57,482 ,886 4,431 47,395 2,727 

6. 1,175 5,875 63,357 ,696 3,479 50,874 2,146 

7. 1,007 5,034 68,391 ,730 3,649 54,524 ,887 

8. ,871 4,353 72,744     

9. ,787 3,937 76,681     

10. ,704 3,518 80,200     

11. ,567 2,837 83,037     

12. ,560 2,798 85,834     

13. ,498 2,491 88,325     

14. ,490 2,450 90,774     

15. ,478 2,388 93,163     

16. ,396 1,979 95,141     

17. ,345 1,727 96,868     

18. ,291 1,456 98,324     

19. ,269 1,345 99,670     

20. ,066 ,330 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 7 faktorjev in pojasni 54,524 % variance prostora. Omenjena metoda 

se je izkazala za najustreznejšo, ker upošteva vse spremenljivke in je tudi najbolj 
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interpretabilna. Po poševnokotni (oblimin) rotaciji so lastne vrednosti pri večini faktorjev 

podobne in večje kot 2, razen pri 1. in še posebej pri zadnjem faktorju, kjer pade celo pod 1.  

Tabela 25: Matrika vzorca psihiatričnih
205

  motenj 

Motnja 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Anksioznost   ,801     

Fobije     –,536   

Depresija   ,837     

Emocionalne motnje   ,535     

Paranoidne poteze     –,633   

Histerični pojavi   ,330   ,258  

Motnje spanja ,251  ,237    –,417 

Motnje hranjenja 1,015       

Astmatični napadi    ,207   ,289 

Enureza    ,589    

Enkopreza    ,826    

Tiki      ,712  

Govorne motnje  ,229    ,481  

Hiperkinetični sindrom  ,579      

Epilepsija     –,236  ,257 

Posttravmatski sindrom    ,230   –,633 

Motnje koncentracije  ,985      

Motnje pozornosti  ,966      

Regresija     –,575 ,272  

Endogene psihoze     –,713 –,244  

                                                 
205 Rezultati Škoflekove raziskave celotne populacije v letu 1987 so sledeči: enureza 17,3%, enkopreza 2,1%, govorne motnje 

5,5%, tiki 6,5%, druge psihosomatske motnje 12,7%, anksioznost 4,4%, fobije 1,4%, lažje oblike depresije 11,1%, epilepsija 

2,3%, avtizem  2,1%, infantilnost 12,5% in predpsihotični pojavi 1,4% (Škoflek, 1989, str.177). Horvatova je desetletje 

kasneje v raziskavi ugotovila (Horvat, 2000, str.11), da so bile v letu 1997/98 pri 56% otrok in mladostnikih v vzgojnih 

zavodih prisotne psihogene motnje s pretežno psihično simptomatiko (leta 1993 pa 12%) in pri 3% psihogene motnje s 

pretežno simptomatsko simptomatiko (in 41% leta 1993). Psihoorganski sindrom je bil v letu 1997/98 ugotovljen v 38% 

(41% leta 1993). 
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Na 1. faktor, ki pojasnjuje 7,2 % variance celotnega prostora, ima daleč najvišjo projekcijo 

spremenljivka motnje hranjenja, sledijo motnje spanja. Faktor poimenujemo motnje 

hranjenja. 

2. faktor je najkompleksnejši in pojasnjuje 15,4 % skupne variance. Nanj imata zlasti visoke 

projekcije motnje koncentracije in motnje pozornosti, dokaj visokega pa tudi hiperkinetični 

sindrom, zadnje so govorne motnje. Ta faktor lahko poimenujemo hiperkinetični sindrom. 

Na 3. faktor (14,4 % variance) se projicirajo anksioznost, depresija, emocionalne motnje, 

histerični pojavi in motnje spanja. Najvišji projekciji izkazujeta depresija in anksioznost, 

najnižjo pa motnje spanja. Na podlagi navedenega faktor poimenujemo čustvene motnje. 

Na 4. faktor (5,8 % variance) ima najvišjo projekcijo enkopreza, sledijo enureza, 

posttravmatski sindrom in astmatični napadi. Zato ta faktor poimenujemo psihogene in 

psihosomatske motnje. 

Na 5. faktor, ki pojasnjuje 4,4 % skupne variance, se projicirajo štiri motnje v naslednjem 

vrstnem redu glede na najvišjo projekcijo: endogene psihoze, paranoidne poteze, regresija, 

fobije in epilepsija. Faktor poimenujemo odsotnost psihotičnih in organskih motenj. 

Na 6. faktor (3,4 % variance) se po vrstnem redu vežejo tiki, govorne motnje, histerični 

pojavi, regresija in endogene psihoze. Faktor poimenujemo monosimptomatske motnje tikov.  

7. faktor (3,6 % variance) je sestavljen iz štirih spremenljivk – posttravmatski sindrom, 

motnje spanja, astmatični napadi in epilepsija. Faktor poimenujemo odsotnost 

posttravmatskega sindroma. 

Tabela 26: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 1,000 ,119 ,244 ,182 –,256 ,143 –,046 

2. ,119 1,000 ,153 ,218 –,215 ,331 ,109 

3. ,244 ,153 1,000 ,262 –,252 ,316 –,079 

4. ,182 ,218 ,262 1,000 –,324 ,243 ,032 

5. –,256 –,215 –,252 –,324 1,000 –,272 ,048 

6. ,143 ,331 ,316 ,243 –,272 1,000 –,042 

7. –,046 ,109 –,079 ,032 ,048 –,042 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji razmeroma nizke in lahko štejemo, da faktorji 

predstavljajo razmeroma neodvisne dimenzije motenj. 
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Tabela 27: Rezultati regresijske analize faktorjev psihiatričnih motenj in faktorja neustreznega vedenja 

do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani koeficienti Standardiziranikoeficienti 

t p 

B Standardna napaka Beta 

1 konstanta –,003 ,075  –,040 ,969 

1. faktor –,082 ,075 –,082 –1,102 ,272 

2. faktor –,015 ,075 –,015 –,205 ,837 

3. faktor –,091 ,075 –,091 –1,224 ,223 

4. faktor –,074 ,079 –,071 –,945 ,346 

5. faktor –,032 ,075 –,032 –,426 ,670 

6. faktor ,019 ,076 ,019 ,251 ,802 

7. faktor –,080 ,076 –,079 –1,050 ,295 

Povezanost psihiatričnih motenj z neustreznim vedenjem smo proučili z multiplo linearno 

regresijsko analizo. To analizo smo uporabili namesto kanonične korelacijske analize, saj je 

faktorska analiza neustreznih vedenj proizvedla en faktor. Pri tem smo motnje šteli kot 

pojasnjevalno, faktor vedenja pa kot odvisno spremenljivko. 

Povezanost med spremenljivkami je razmeroma nizka in statistično neznačilna (p = 0,68). 

Količina pojasnjene variance odvisne spremenljivke na vzorcu R = 2,7 %, popravljeni R
2
 pa 

je celo negativen (–1 %). Tudi med posameznimi pojasnjevalnimi (napovednimi) 

spremenljivkami nobena ni značilna na nivoju 5 %. 
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Tabela 28: Rezultati regresijske analize faktorjev psihiatričnih motenj in faktorja vedenja po treh in več 

letih po odpustu iz vzgojnega zavoda 

Model 

Nestandardizirani koeficienti Standardizirani koeficienti 

t p 

B Standardna napaka Beta 

1 konstanta –,004 ,074  –,055 ,956 

1. faktor –,102 ,074 –,103 –1,386 ,167 

2. faktor –,007 ,074 –,007 –,098 ,922 

3. faktor –,125 ,074 –,125 –1,688 ,093 

4. faktor –,117 ,078 –,111 –1,496 ,136 

5. faktor –,049 ,074 –,049 –,659 ,511 

6. faktor ,011 ,076 ,011 ,146 ,884 

7. faktor –,075 ,076 –,074 –,994 ,322 

Povezanost psihiatričnih motenj z neustreznim vedenjem po treh in več kot treh letih odpusta 

iz zavoda smo tudi proučili z multiplo linearno regresijsko analizo, saj je tudi v tem primeru 

faktorska analiza vedenj proizvedla en faktor.  

Povezanost med spremenljivkami je tudi po treh letih razmeroma nizka in statistično 

neznačilna (p = 0,32). Količina pojasnjene variance odvisne spremenljivke na vzorcu R = 4,5 

%, popravljeni R
2
 pa je 0,7 %. Tudi med posameznimi pojasnjevalnimi (napovednimi) 

spremenljivkami nobena ni značilna na nivoju 5 %, vendar se 3. faktor (»čustvene motnje«) 

nekoliko približa temu nivoju (p = 0,09). Pri tem faktorju je beta koeficient negativen (–0,11), 

kar pomeni, da otroci in mladostniki z bolj izraženim 3. faktorjem (»čustvene motnje«) kažejo 

tedenco po nižjem rezultatu na faktorju neustreznega vedenja. 

Na podlagi navedenega rezultata lahko sklenemo, da otroci in mladostniki z diagnosticirano 

psihiatrično motnjo (ali več motnjami) v obdobju po odpustu iz zavoda ne povzročijo več 

neustreznih vedenj v primerjavi z ostalimi, in s tem sklepom hipoteze ne potrdimo
206

. 

                                                 
206 Kot smo že omenili v predhodnem poglavju, se je že pred proučevanim obdobjem med strokovnim osebjem Vzgojnega 

zavoda Planina pojavilo »prepričanje«, da gojenci s psihiatrično motnjo ne sodijo v vzgojni zavod. Čeprav naslednje navedbe 

niso nikjer uradno potrjene in v taki obliki zapisane, pa je bil trend reševanja težav  iskanje pomoči pri psihiatrih in 

hospitalizacijah, uvajanju medikamentov ipd., ne glede na dejstvo, da so bili večinoma vključeni v šolske in pošolske 

programe (kar je v vzgojnem zavodu pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport neizogibna zakonska regulativa), 10 pa se 

jih je zaradi prenizkih intelektualnih sposobnosti usposabljalo z delom. Kot je tudi razvidno iz rezultatov raziskave, 

diagnosticirane psihiatrične motnje niso statistično pomembno povezane z neustreznimi vedenjskimi vzorci po odpustu iz 

vzgojnega zavoda. Nekatere med njimi z leti tudi izzvenijo. ipd. Zaprtost institucije in neustreznost obravnave pa lahko tudi 

sama po sebi povzroči nastanek določenih duševnih motenj (Out of sight, out of their minds..., 2008). Stroka se je že v 

tedanjem obdobju kot poprej ukvarjala s tovrstno problematiko (npr. Warme, 1979; Rice, Harris in Cormier, 1992; Hinrichs, 

1994). 
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2.3.3 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično pomembne povezave med stopnjo 

vedenjske težavnosti in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H1b) 

Hipotezo smo preverili tako, da smo najprej opredelili mladostnike, ki so bili v zavod 

vključeni na osnovi izrečenega ukrepa oddaje v vzgojni zavod. Teh je v celotni proučevani 

populaciji 45 (vir: osebne mape, izdani sklepi sodišč). Ker sodišča
207

 izrečejo ukrep oddaje v 

vzgojni zavod v izjemnih primerih in naj bi bile pred oddajo v vzgojni zavod izčrpane vse 

druge, milejše oblike pomoči, smo izhajala iz predpostavke, da so pri mladostnikih, ki jim je 

bil izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod, neustrezni in negativni vedenjski vzorci 

tako utrjeni in vgrajeni vanje, da jim pri odpravi neustreznih vedenj vzgojni zavod ne bo v 

bistveni meri pripomogel k izboljšanju vedenja. Posledično smo sklepali, da bodo po odpustu 

iz zavoda v večji meri izkazovali neprimerne vedenjske vzorce kot otroci in mladostniki, ki so 

bili nameščeni v vzgojni zavod na podlagi odločb centrov za socialno delo. 

Slika 4: Odstotki mladostnikov, ki so bili v zavod oddani na osnovi izrečenega vzgojnega 

ukrepa o oddaji v vzgojni zavod s strani sodišča glede na število opaženih neustreznih 

vedenjskih208 vzorcev (0–7) v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

Na tem mestu obravnavamo mladostnike, ki so bili sprejeti v vzgojni zavod na podlagi 

izrečenega vzgojnega ukrepa s strani sodišč
209

. Med ostalimi mladostniki, katerim je bila 

pravna podlaga za sprejem odločba centra za socialno delo, so bili v določenem odstotku tudi 

mladostniki, kateri so bili v poteku obravnave na sodiščih zaradi izvršenih kaznivih dejanj, ki 

so jih povzročili pred
210

 oddajo v vzgojni zavod. Tekom bivanja v vzgojnem zavodu je tako 

odločbo centra za socialno delo pri določenem odstotku mladostnikom nadomestil vzgojni 

ukrep oddaje s strani sodišč. 

                                                 
207 Pri 31% fantov in 15% deklet, ki so bili nameščeni v vzgojni zavod na osnovi odločb centrov za socialno delo, so potekale 

obravnave na sodiščih zaradi povzročenih kaznivih dejanj (Zalokar, 2004, str.168). 

208 Delinkventna kazniva dejanja po zakonu se leta 1993 evidentirajo v 8% vse zavodske populacije in v letu 1997/1998 v 

38% (Horvat, 2000, str.11).  

209 V Sloveniji deluje Prevzgojni dom Radeče, kamor so nameščeni mladostniki od 14.leta dalje, izključno na osnovi 

vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. Sprejemajo izključno delinkventno, s težjimi motnjami v vedenju in zelo 

heterogeno populacijo (Škoflek, 1989, str.37). Skaberne za populacijo v prevzgojnem domu, ki je bila diferencirana po 

skupinah, že leta 1969 navaja (prav tam) izražene težave: nevrotiki, mentalno insucifientni, disocialni, telesni invalidi, 

psihopati, izjemno agresivni. Po novejših informacijah prevzgojnega doma, dodatne težave predstavljajo alkoholiki, 

narkomani, nagnjeni k suicidu...V proučevanem obdobju naše raziskave, od leta 1993/94 do leta 2002/03, je bilo 14 

mladostnikov s sodnim ukrepom oddanih v prevzgojni dom Radeče (Zalokar, 2004, str.332). 

210 Škoflek ugotavlja (1989, str.178), da je bilo med populacijo otrok/mladostnikov, ki so bili odpuščeni iz vzgojnih ustanov 

med 1981-1984 ,  z ukrepom sodišča v vzgojne ustanove v Sloveniji napotenih 164 mladoletnikov, kar predstavlja 37,9% 

celotnega vzorca (N=433). Številne pojavne oblike disocialnih težav populacije v vzgojnih ustanovah opisuje tudi Krajnčan 

(2003, str.197-2003) in jih glede na pridobljene podatke s strani centrov za socialno delo vsebinsko poimenuje: izrazito 

agresivno vedenje; disocialno vedenje; disocialna normativna orientacija; iskanje adrenalinskih zadovoljstev s kaznivimi 

dejanji; fizično in psihično maltretiranje drugih. Podobne podatke je pridobil tudi s strani vzgojiteljev. 
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Tabela 29: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po 

odpustu iz zavoda glede na izrečeni ukrep oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča 

 Ukrep sodišča N 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka ocene 
aritm. sredine 

 1.Sprejet v zavod z  ukrepom 

sodišča 

45 ,752 1,228 ,183 

2.Sprejet v zavod brez ukrepa 

sodišča 

137 –,247 ,771 ,066 

Iz tabele 29 razberemo, da je bilo v desetletnem obdobju v vzgojnem zavodu 45 

mladostnikov, ki jim je sodišče izreklo vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod. Rezultati t-testa 

za neodvisne vzorce kažejo, da med povprečji skupine otrok in mladostnikov brez ukrepa 

sodišča (xa = –0,25) in z ukrepom (xa = 0,75) obstajajo znatne in statistično značilne razlike 

(t = 5,13, p < 0,001). 

Tabela 30: Razlike v številu neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

glede na izrečeni ukrep oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča 

 Ukrep sodišča N 
Aritmetična sredina 
števila neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka ocene 
aritm. sredine 

 1.Sprejet v zavod z  ukrepom 

sodišča 

45 2,98 2,536 ,378 

2.Sprejet v zavod brez ukrepa 

sodišča 

137 1,07 1,551 ,133 
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V obdobju od treh let po odpustu iz zavoda je iz tabele 30 razvidno, da ima skupina brez 

ukrepa sodišča bistveno manj (v povprečju skoraj za dve) neustreznih vedenj. Razlika med 

skupinama je visoko statistično značilna (p < 0,001). 

Slika 11: Odstotki mladostnikov, ki so bili v zavod oddani na osnovi izrečenega vzgojnega ukrepa o 

oddaji v vzgojni zavod s strani sodišča, glede na število opaženih neustreznih vedenjskih vzorcev (0–7) v 

obdobju treh in več let let po odpustu iz zavoda 

 

Tabela 31: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju od treh in več let po 

odpustu iz zavoda glede na izrečeni ukrep oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča 

 Ukrep sodišča N 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka ocene 
aritm. sredine 

 1.Sprejet v zavod z  ukrepom 

sodišča 

45 ,748 1,221 ,182 

2.Sprejet v zavod brez ukrepa 

sodišča 

137 –,246 ,776 ,066 

Rezultati t-testa za neodvisne vzorce kažejo, da tudi po treh letih med povprečji skupine 

mladostnikov brez ukrepa sodišča (xa = –0,25) in z ukrepom (xa = 0,75) obstajajo znatne in 

statistično značilne razlike (t = 5,13, p < 0,001). Mladostniki, ki so v zavodu bivali z 

izrečenim ukrepom oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča, izkazujejo več neustreznih 

vedenj. 
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Tabela 32: Razlike v številu neustreznih vedenj v obdobju od treh in več let po odpustu iz vzgojnega 

zavoda glede na izrečen vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča 

 Ukrep sodišča N 
Aritmetična sredina števila 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka ocene 
aritm. sredine 

 1.Sprejet v zavod z  ukrepom 

sodišča 

45 3,04 2,611 ,389 

2.Sprejet v zavod brez ukrepa 

sodišča 

137 1,01 1,654 ,141 

V obdobju treh in več let po odpustu iz zavoda (t = 4,90) je iz tabele 32 razvidno, da ima 

skupina brez ukrepa sodišča prav tako bistveno manj (v povprečju več kot dva) neustreznih 

vedenj. Razlika med skupinama je visoko statistično značilna (p < 0,001). 

Tabela 33: Razlike v vedenju glede na število neustreznih vedenj v povezavi z izrečenim ukrepom oddaje 

v vzgojni zavod v obeh obdobjih 

 Ukrep sodišča N 

Aritmetična 
sredina števila 
neustreznih 
vedenjskih 
vzorcev 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka ocene 
aritm. sredine 

Vedenje do 3 let 1.Sprejet v zavod z  ukrepom 

sodišča 

45 2,98 2,536 ,378 

2.Sprejet v zavod brez ukrepa 

sodišča 

137 1,07 1,551 ,133 

Vedenje po 3 

letih 

1.Sprejet v zavod z  ukrepom 

sodišča 

45 3,04 2,611 ,389 

2.Sprejet v zavod brez ukrepa 

sodišča 

137 1,01 1,654 ,141 

Iz tabele 33 je razvidno, da je pri skupini z izrečenim sodnim ukrepom evidentiranih več 

neustreznih vedenjskih vzorcev, pri skupini brez ukrepa pa občutno manj. 

Na podlagi ugotovljenega rezultata ugotavljamo, da lahko hipotezo »Mladostniki, nameščeni 

v vzgojni zavod na podlagi ukrepa sodišča, imajo v postinstucionalnem obdobju izraženih več 

neustreznih vedenjskih vzorcev« sprejmemo
211

. 

                                                 
211 Dobljeni rezultati so pričakovani in sovpadajo tudi z rezultati drugih raziskav (npr. Škoflek, 1989; Žižak, 1992; Alič, 

1997). Obstaja  pa tudi dilema, ali je ustrezno in predvsem pravično na enem mestu obravnavati populacijo, ki je v vzgojni 

zavod napotena na osnovi dveh vsebinsko povsem različnih zakonskih podlag – odločb centrov za socialno delo in vzgojnih 

ukrepov oddaje v vzgojni zavod, ki jih izrekajo sodišča. O razlogih za oddajo v vzgojni zavod sicer obširneje piše Krajnčan 

(2003), v praksi pa to pomeni, da so lahko v vzgojnem zavodu skupaj nameščeni otroci in mladostniki z zgolj lažjimi 

vedenjskimi odstopanji in šolsko neuspešnostjo, ki so zaradi disfunkcionalne družine oddani v vzgojni zavod. V njihovem 

primeru je namen oddaje v vzgojni zavod predvsem pomoč otroku/mladostniku, če so starši zanemarili njihovo varstvo in je 

ogrožen njihov zdrav osebnostni razvoj in se oddaja v vzgojni zavod smatra v njihovo korist, ter otroci in mladostniki z 
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2.3.4 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično značilne povezave med narodnostjo
212

 in 

uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H1c) 

S hipotezo smo želeli preveriti posplošene in nepreverjene, v pogovornem jeziku tudi zelo 

pogoste navedbe, da so v zavodih v največjem odstotku otroci in mladostniki iz bivših 

nekdanjih republik SFRJ (drugih narodnosti) in da se pri slednjih tudi po odpustu iz 

vzgojnega zavoda v največjem odstotku pojavlja neustrezno in neprilagojeno vedenje. Že v 

tedanjem obdobju (prav tako kot danes), se je v vzgojnem zavodu Planina problematiziralo 

predvsem vključevanj romskih otrok v vzgojni zavod: »...kar za 16% se je povečalo število 

otrok, ki pripadajo družinam drugih narodnosti. Med njimi je veliko romskih otrok, pri 

katerih se je pokazalo, da so naši vzgojni posegi jalovi in morda tudi moralno vprašljivi. 

Postavlja se nam torej vprašanje, ali je sploh smoterno sprejemati romske otroke in kam z 

njimi....« (Musec, 1991, str.94). Problem je torej predstavljalo dejstvo, da se je večalo število 

gojencev drugih narodnosti
213

, predvsem Romov. Ob poznavanju romske kulture in njihove 

kulturne drugačnosti se smiselno postavlja dvom o ustreznosti oddajanja romskih otrok v 

vzgojni zavod in »siljenja« k prevzemanju drugih, slovenskih vrednot in vzgajanja v 

slovensko kulturo, ki je v neskladju z njihovo. Ključni problemi, ki so vse do današnjega dne 

v vseh dosedanjih konceptih vključevanja romskih otrok v vzgojno izobraževalni sistem ostali 

nerešeni, so: inkluzija/vključevanje vs. segregaciji; jezik, kultura in identiteta; neprilagojena 

organizacija dela; nizka pričakovanja glede šolske uspešnosti romskih otrok (odnos do 

izobraževanja); neupoštevanje socialno-kulturnih in drugih okoliščin; razvrščanje romskih 

otrok v šole s prilagojenim programom (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v 

Republiki Sloveniji, 2004, str.5). 

Ker zanesljivi in enotni podatki o narodnosti otrok in mladostnikov niso bili dostopni (kar bi 

predstavljal rojstni list, vendar pri vseh otrocih in mladostnikih ni bil priložen v osebnih 

mapah), smo namesto tega podatka uporabili podatek o narodnosti matere, ki smo ga pridobili 

na osnovi socialne anamneze.  

Na podlagi nepreverjenega prognoziranja slabega uspeha in vedenja otrok in mladostnikov 

drugih narodnosti po odpustu iz zavoda, to posledično pomeni, da se pri otrocih/mladostnikih 

slovenske narodnosti pričakuje po odpustu boljše vedenje v primerjavi z ostalimi. V vzgojnem 

zavodu je tudi prevladovalo mnenje, da je v obravnavi največ otrok in mladostnikov drugih 

narodnosti. Obe navedbi lahko glede obravnavane populacije v Vzgojnem zavodu Planina 

                                                                                                                                                         

izrazitim, lahko že utrjenim disocialnim vedenjem, ki jih v vzgojni zavod napoti sodišče, oddaja v vzgojni zavod pa pomeni 

kazen za povzročena kazniva dejanja. Med vzroki za oddajo v vzgojni zavod s strani sodišča so bili v proučevanem obdobju 

obravnavani tudi poskusi umora, oboroženi ropi, povzročitve lažjih in hujših telesnih poškodb ipd. Nemalokrat so bili ti 

mladostniki tudi v vzgojnem zavodu povzročitelji nasilja in resnega ogrožanja drugih gojencev, kot tudi zaposlenih. Šibkejše, 

mlajše in tudi zaradi duševnih motenj nemočne otroke in mladostnike je bilo potrebno predvsem zavarovati pred hujšimi 

oblikami nasilja, zlorabljanja in izživljanja s strani huje vedenjsko motenih mladostnikov. Omenjena populacija zagotovo 

terja povsem drug koncept in pristope dela, kjer opažamo neznanje in posledično s tem neizdelane koncepte dela z omenjeno 

populacijo, izstopa nemoč. Glede na danost omenjene populacije v vzgojnem zavodu je nujno potrebno izdelati ustrezne 

programe in jih sprotno evalvirati. 

212 Kvaternikova identificira najmanj tri področja, ki so v naši družbi tabu – ena od njih se nanaša na manjšinske etične 

skupnosti (v Kenda, 2011, str.113). 

213 Romski otroci so se v vzgojni zavod vključevali s predhodno postavljeno diagnozo lažje motnje v duševnem razvoju, ki pa 

po naši oceni in oceni učiteljev ni bila odraz njihovih intelektualnih primanjkljajev, temveč so šole zaradi njihove učne 

neuspešnosti romske otroke napotile h komisiji za razvrščanje. Osnovno težavo njihove učne neuspešnosti pa je predstavljalo 

nepoznavanje slovenskega jezika, nestalen obisk oziroma izostajanje od pouka, njihov odnos do šolanja nasploh in ne 

intelektualni primanjkljaji. 
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ovržemo. Kot je namreč razvidno iz tabele 34, je v povprečju v VZ Planina bivalo največ 

otrok in mladostnikov, katerih matere so bile slovenske narodnosti (52,5 in 47,5 drugih 

narodnosti)
214

.  

Tabela 34: Frekvence in odstotki otrok in mladostnikov glede na narodnost matere 

Narodnost matere Frekvenca % Veljavni % Kumulativni % 

 1. Slovenka 96 52,5 52,5 52,5 

3. Hrvatica 20 10,9 10,9 63,4 

4. Bošnjakinja 48 26,2 26,2 89,6 

5. Albanka 6 3,3 3,3 92,9 

6. Romkinja 13 7,1 7,1 100,0 

Vsi 183 100,0 100,0  

Tabela 35: Povprečje vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev po kategorijah otrok in 

mladostnikov glede na narodnost matere v obdobju do treh let po odpustu 

Narodnost matere 
Aritm. sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Slovenka –,143 ,849 95 

3. Hrvatica –,065 ,922 20 

4. Bošnjakinja ,235 1,189 48 

5. Albanka ,253 1,528 6 

6. Romkinja ,160 1,064 13 

Vsi ,000 1,000 182 

Levenejev test homogenosti varianc je značilen (p < 0,001), zato moramo rezultate ANOVE 

interpretirati z rezervo. Na podlagi navedenega smo opravili tudi neparametrična testa. 

Tabela 36: Tabela ANOVA – testiranje razlik v neustreznem vedenju v povprečjih pri otrocih in 

mladostnikih glede na narodnost matere v obdobju do treh let po odpustu 

                                                 
214 Strokovni delavci centrov za socialno delo so ocenili, da je 77,3% mater, katerih otroci so v vzgojnih zavodih, slovenske 

narodnosti (Krajnčan, 2003, str.113). V Nemčiji ima približno 30% otrok migracijsko ozadje – ocene tamkajšnjega položaja 

kažejo, da je otrok tujih narodnosti v primerjavi z njihovimi nemškimi vrstniki pri preventivnem delu manj, pri intervencijah 

v zunajdružinsko vzgojo pa več (prav tam, str.115).  
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Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 5,387
a
 4 1,347 1,357 ,251 ,030 

Presečišče ,598 1 ,598 ,603 ,439 ,003 

Narodnost 5,387 4 1,347 1,357 ,251 ,030 

Napaka 175,613 177 ,992    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Razlike glede postinstitucionalnega vedenja med otroci in mladostniki glede na narodnost 

matere niso statistično značilne. Narodnost matere sicer pojasni 4,8 % (nepristransko 2,7 %) 

variabilnosti faktorja vedenja. 

Zaradi kršitve predpostavke o homogenosti varianc smo izvedli tudi Welchov test (p = 0,392) 

in dva neparametrična testa, vendar vsi potrjujejo rezultate ANOVE (Kruskal-Wallisov 

p = 0,753, test mediane p = 0,864). 

Slika 12: Odstotki otrok/mladostnikov po številu opaženih neustreznih vedenjskih vzorcev (0–7) glede na 

narodnost matere v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

 

Tabela 37: Povprečje faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev po kategorijah otrok/mladostnikov glede 

na narodnost matere v obdobju od treh in več let po odpustu 
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Narodnost matere 

Aritm. sredina 
faktorja 
neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Slovenka –,166 ,844 95 

3. Hrvatica –,076 ,949 20 

4. Bošnjakinja ,232 1,141 48 

5. Albanka ,168 1,363 6 

6. Romkinja ,400 1,258 13 

Vsi ,000 1,000 182 

Tabela 38: Tabela ANOVA – testiranje razlik v neustreznem vedenju v povprečjih pri 

otrocih/mladostnikih glede na narodnost matere v obdobju od treh in več let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 7,572
a
 4 1,893 1,932 ,107 ,042 

Presečišče ,955 1 ,955 ,975 ,325 ,005 

Narodnost 7,572 4 1,893 1,932 ,107 ,042 

Napaka 173,428 177 ,980    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Tudi pri vedenju po več kot treh letih odpusta iz zavoda med otroci in mladostniki glede na 

narodnost matere ni značilnih razlik, vendar ob kršeni predpostavki homogenosti (Levenejev 

test p < 0,01). Tudi vsi testi, ki ne zahtevajo homogenosti, dajejo neznačilne rezultate 

(Welchov p = 0,229, Kruskal-Wallisov p = 0,416, test medianep = 0,720). Iz povprečij vzorca 

pa je sicer razvidno (tabela 37), da imajo najvišje povprečje pri faktorju neustreznega vedenja 

Romi (xa = 0,40) in Bošnjaki (xa = 0,23). 

Slika 13: Odstotki otrok in mladostnikov po številu opaženih neustreznih vedenjskih vzorcev (0–7) glede 

na narodnost matere v obdobju treh in več let po odpustu iz zavoda 
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Ugotovili smo, da med otroci in mladostniki glede na narodnost matere v 

postinstitucionalnem obdobju ni statistično pomembnih razlik v obsegu neustreznih vedenj. 

Na podlagi navedenega hipotezo »Mladostniki slovenske narodnosti so v postinstitucionalnem 

obdobju uspešnejši« ne sprejmemo
215

. 

2.3.5 H1d: Preverjanje hipoteze o obstoju statistično pomembne povezave med odnosom 

do uživanja drog in uspešnostjo v postinstitucionalnem vedenju 

Kastelic navaja (1999), da gre večina mladostnikov na poti razvoja odvisnosti skozi pet faz – 

od eksperimentiranja do prave odvisnosti od drog, kjer se pojavi tudi kriminalno vedenje 

(prav tam), zlasti nedovoljene psihoaktivne snovi povečujejo možnost prestopniškega 

vedenja, ki ima za motiv zagotovitev sredstev za nabavo droge. 

Izhajali smo iz domneve, da bo pri otrocih in mladostnikih, ki so uživali psihoaktivne snovi v 

času pred bivanjem v zavodu in v zavodu, po odpustu iz zavoda prisotnih več neustreznih 

vzorcev vedenja
216

. V ta namen smo zbrali podatke o pojavnosti različnih fenomenoloških 

pojavnosti neprilagojenega vedenja, vključujoč uživanje alkohola, tablet in prepovedanih 

drog, pri vsakem posamezniku v treh sklopih – težave v šoli v času pred oddajo v vzgojni 

zavod, težave zunaj šole v času pred oddajo v vzgojni zavod in težave v času bivanja v 

                                                 
215 V praksi smo sicer opažali, da so se razlike med njimi pojavljale glede na sprejemanje avtoritete ženskega spola, odnosa 

do šolanja in šolskega uspeha, osebne higiene in splošne urejenosti, prehranjevalne navade ipd., kar pa ne predstavlja 

nepremostljivih težav in se jih lahko z ustreznimi socialno pedagoškimi intervencami omili in prenekatero tudi odpravi. Za 

doseganje vseh naštetih ciljev, kot tudi še drugih, pa je seveda potrebna pozitivna naravnanost in vera v vsakega 

posameznika, da je vreden truda in dosegati realne cilje. Nasprotno pa se jih z odklonilnim, sovražnim in nenaklonjenim 

odnosom še bolj stigmatizira in pahne na obrobje, kar jim povzroča dodatne težave in stiske. Zato je zelo pomembno, da med 

osebjem ni nikogar, ki bi do neslovenskih narodnosti gojil nejevero, rasno nestrpnost in neupravičene predsodke.  

216 Ob vedenju, da policijski vidik uporabnika drog lahko tudi kriminalizira (Szasz, 1992 v Kenda, 2011, str.9), medicinski 

vidik pa ga uvršča v kategorijo bolnika in mu hkrati pripiše značilnost psihičnega bolnika. 
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vzgojnem zavodu (vir: osebne mape, shema za vnašanje podatkov št.1: SKLOP 16 – Težave v 

zvezi s šolo pred oddajo v vzgojni zavod; SKLOP 17 – Težave zunaj šole pred oddajo v 

vzgojni zavod in SKLOP 20 – Vedenjski odkloni v času bivanja v vzgojnem zavodu). 

Tabela 39: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred oddajo v vzgojni zavod v 

šoli uživali alkohol glede na leto sprejema 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 0 % 

1994/95 19 11 % 

1995/96 27 15 % 

1996/97 21 24 % 

1997/98 16 19 % 

1998/99 21 29 % 

1999/00 19 63 % 

2000/01 23 35 % 

2001/02 10 40 % 

2002/03 11 0 % 

Vsi 187 24 % 

Slika 14: Delež otrok in mladostnikov, ki so pred oddajo v vzgojni zavod uživali alkohol v šoli, glede na 

leto sprejema 
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Ko govorimo o zlorabi drog pri mladostnikih, običajno najprej pomislimo na ilegalne, 

prepovedane droge. Dejansko najbolj razširjena droga med mladostniki pa je alkohol
217

, saj 

večina mladih v tem starostnem obdobju že bolj ali manj redno uživa alkoholne pijače 

(Čebašek - Travnik, 1991, str. 42)
218

. Uživanje alkohola v šoli se v povprečju pojavlja v 24 %, 

med posameznimi leti so opazne statistično pomembne razlike. Pri vseh mladostnikih ni bila 

evidentirana samo enkratna zloraba alkohola, temveč gre za pogosto vinjenost mladostnika, 

kar je v šoli predstavljalo velik problem. 

Raziskava na temo pitja mladostnikov je pokazala (prav tam, str. 44), da se mladostniki vedno 

znova vračajo k alkoholu zaradi vpliva vrstnikov, da bi sprostili svoje čustvene napetosti, 

odpravili socialne zavore. Mladostniki, ki jih socialna nespretnost in negotovost vase še 

posebej motita, zgodaj ugotovijo, da so bolj zadovoljni s seboj in bolj zgovorni. Mladostniki 

prepoznavajo alkohol kot sredstvo, ki ima veliko pozitivnih (kratkoročno) učinkov. Med temi 

omenjamo občutek sproščenosti, boljšega razpoloženja, večje telesne moči, občutek toplote, 

večje spolne privlačnosti in podobno (Tomori, 1999). Nekateri tvegani mladostniki ga 

nekontrolirano uživajo ne glede na čas in prostor, za kar je odgovorna tudi lahka dostopnost 

alkohola. 

  

                                                 
217 Občasno ali pogosto je glede na rezultate Škoflekove raziskave uživalo alkohol 18,2% otrok in mladostnikov (Škoflek, 

1989, str.173), različne vrste odvisnosti so se leta 1993 evidentirale pri 8% vse zavodske populacije in v letu 1997/98 v 

povprečju v 45% (Horvat, 2000, str. 11); tudi Krajnčan ugotavlja določene odstotke popivanja in pitja mešanic alkohola in 

energetskih napitkov (2003, str.214). 

218Določene interpretacije (alkohol, droge, tablete) so povzete iz magistrske naloge Spremembe psihosomatskih 

značilnosti...(Zalokar, 2004) 
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Tabela 40: Število sprejetih otrok/mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred oddajo v vzgojni zavod v 

šoli uživali prepovedane droge glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 0 % 

1994/95 19 0 % 

1995/96 27 0 % 

1996/97 21 0 % 

1997/98 16 0 % 

1998/99 21 10 % 

1999/00 19 32 % 

2000/01 23 26 % 

2001/02 10 40 % 

2002/03 11 0,9 % 

Vsi 187 11 % 

Slika 15: Delež otrok/mladostnikov, ki so pred oddajo v vzgojni zavod uživali prepovedane droge v šoli 

glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

 

Sprejeto je spoznanje, da je uživanje prepovedanih drog (psihoaktivnih snovi) nevarno, ker 

lahko vodi do zlorabe in odvisnosti. S prestopniškim vedenjem se zelo pogosto povezuje tudi 

uživanje psihoaktivnih snovi. Medtem ko alkohol povečuje možnost takega vedenja predvsem 

z rahljanjem notranjega nadzora, manjšanjem sposobnosti obvladovanja in občutjem 

neranljivosti in poguma pri mladostniku, pa zlasti nedovoljene psihoaktivne snovi povečujejo 

možnost prestopniškega vedenja, ki ima za motiv zagotovitev sredstev za nabavo droge. 
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Prepovedane droge, ki zmanjšajo sposobnost za ustrezno zaznavanje in presojo realnosti, 

lahko pospešijo prestopniško vedenje, zato ker mladostnik pod njihovim vplivom napačno 

pojmuje in doživlja okoliščine, kar tudi neustrezno usmerja njegovo vedenje. Uživanje 

prepovedanih drog v šoli je bilo v našem primeru v povprečju prisotno v 11 %, med leti pa so 

opazne statistično pomembne razlike.  

Šola velja za vzgojno-izobraževalno, in ne terapevtsko ustanovo, zato bi bilo zmotno 

pričakovati, da se da tu »urediti« mladostnike, ki so zasvojeni s prepovedanimi drogami. Taka 

zmota lahko pripelje do velikih razočaranj in odporov do dela s tovrstno populacijo, zato je po 

mnenju Gorupa (1991, str. 67) treba pričakovanja uskladiti z možnostmi. Raziskave
219

 v 

tistem času so namreč pokazale (npr. Kastelic, 1991, str. 60), da kar desetkrat več otrok jemlje 

prepovedane droge, kot so starši domnevali. Starši so tako pred dvajsetimi leti kot tudi danes 

pričakovali, da za vse potrebno znanje o prepovedanih drogah poskrbi šola – šole sicer lahko 

imajo pod svojim okriljem različne preventivne programe, ki pa, kot že vemo, sami po sebi ne 

odpravljajo težav glede uživanja prepovedanih drog. 

Tabela 41: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred oddajo v vzgojni zavod 

izven šole uživali tablete glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 0,5 % 

1994/95 19 0 % 

1995/96 27 0,7 % 

1996/97 21 0 % 

1997/98 16 0 % 

1998/99 21 19 % 

1999/00 19 26 % 

2000/01 23 0,9 % 

2001/02 10 20 % 

2002/03 11 0,9 % 

Vsi 187 7 % 

                                                 
219 Anketa, ki je bila izvedena leta 1993 pokazala, da je  33% mladih že poskusilo kanabis, redno pa ga kadi najmanj ena 

četrtina le-teh.  Škoflek je ugotovil »drogiranje« pri 4,2% populacije v vzgojnih zavodih (1989, str.173). Nelegalne droge 

imajo poleg tega na črnem trgu zelo visoko ceno, kar prinaša številne škodljive posledice. Zinberg tudi razglablja, da izraz 

»zloraba droge« označuje vse sloge uporabe droge in le malo ali nič truda ni bilo vloženega v razlikovanje med zlorabo in 

uporabo droge (Zinberg, 1997, str.39). Zinberg tudi pravi, da mnogi še vedno raje uporabljajo izraz »zloraba droge« kot 

zasvojenost in je pri proučevanju uporabnikov drog naletel ravno na problem razlikovanja med izrazoma »uporaba« in 

»zloraba«. 
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Slika 16: Delež otrok in mladostnikov, ki so pred oddajo v vzgojni zavod uživali tablete izven šole glede 

na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

 

Civiliziran zahodni svet je že v preteklosti vrsto let poročal o tonah in tonah tablet, ki jih 

pojedo ljudje v želji, da bi prišli do spanja, da bi ublažili glavobole in drugačne bolečine 

(Milčinski, 1986, str. 422). V novem mladem valu uživanja drog ima tudi tabletomanija svoje 

posebno mesto in vlogo. Vendar pa tudi zdaj, kot je ugotavljal Milčinski leta 1987, pri mladih 

ne opažamo dolgotrajnega in trdovratnega uživanja tablet s postopnim višanjem količine, kot 

je to značilno pri starejših.  

Pri obravnavi problematike drog moramo v prvi vrsti imeti jasno opredeljene in razdelane 

dileme, kaj so to droge. Američani na primer govorijo o treh tipih drog: droge v ožjem smislu 

(halucinogeni, opiati – heroin – kokain), alkoholne pijače in tobačni izdelki; mi pa bi jim 

dodali še organska topila in pa nekatere medicinske preparate oziroma zdravila (uspavala, 

pomirjevala, sredstva proti bolečinam), kadar se uporabljajo v višjih dozah od terapevtskih 

(Mrevlje, 1991, str. 55). 

Tabletomanija
220

 se v raziskavi pojavlja v 7 %, med leti so opazne statistično pomembne 

razlike. Mladi posegajo po tabletah z namenom iskanja pozabe, dosega privzdignjenega 

razpoloženja. Neredko mladi uživajo tablete sočasno z alkoholom in prepovedanimi drogami. 

  

                                                 
220 Tabletomanija se v Škoflekovi raziskavi pojavi v 3,2% (1989, str.173). Kramaričeva (2000, str.71) ugotavlja, da v 

vzgojnih zavodih z osnovnošolsko populacijo strmo narašča kajenje marihuane, v posameznih primerih se pojavljajo tudi 

nevarnejše droge – tablete, lepila, ekstazi, kokain, heroin ter kombinirane snovi. Ugotavlja tudi, da socialni pedagogi v 

vzgojnih in prevzgojnih ustanovah ne poznajo poti, kako prepoznati otroka oz. mladostnika, ki uživa droge; kako mu 

svetovati, ga motivirati za opustitev uživanja drog; primanjkuje pa tudi informacij, kam bi ga lahko usmerili po pomoč (prav 

tam, str.62) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



177 

Tabela 42: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred oddajo v vzgojni zavod 

izven šole uživali alkohol glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 30 % 

1994/95 19 47 % 

1995/96 27 30 % 

1996/97 21 29 % 

1997/98 16 38 % 

1998/99 21 43 % 

1999/00 19 58 % 

2000/01 23 39 % 

2001/02 10 60 % 

2002/03 11 18 % 

Vsi  187 39 % 

Slika 17: Delež otrok in mladostnikov, ki so pred oddajo v vzgojni zavod uživali alkohol izven šole glede 

na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

 

Predispozicijo za alkoholno omamljanje ustvarjajo določene biološke in osebnostne 

značilnosti. Razlikovati pa moramo zmerno uživanje alkohola, ekscesivno uživanje alkohola 

in pravi alkoholizem. Uživanja alkohola, ki je v naši raziskavi v povprečju prikazano pri 39 % 

vseh otrok in mladostnikov, se mladostniki najpogosteje poslužujejo kot sredstva za blažitev 

raznih težav. Pri svojem pitju pa prestopijo meje tistega, kar v družbi pojmujemo kot zmerno 

pitje.  
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Kako se bo mladostnik odločil glede uživanja alkohola (in drugih drog), je odvisno tudi od 

moralnih norm (kot je na primer poštenost), ki jih nosi v sebi. Za oblikovanje teh norm so 

odgovorni starši, šola, družba. Trdne moralne norme in vrednote so močan zaščitni dejavnik 

pred zlorabo drog (Čebašek - Travnik, 1991, str. 44). 

O kroničnem alkoholizmu je pri mladostnikih zagotovo preuranjeno govoriti. Pri večini 

mladostnikov je bilo uživanje alkohola pogojeno z dejstvom, da so mladostniki živeli v 

družinah alkoholikov (vdana alkoholu oba ali eden od staršev) in bili najverjetneje dostopnejši 

za življenjske strese, v staršu alkoholiku pa našli vzorec reševanja in izogibanja kritičnih 

situacij s podporo alkohola. Med leti ni opaznih statistično pomembnih razlik. 

Tabela 43: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so pred oddajo v vzgojni zavod 

izven šole uživali prepovedane droge glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 0 % 

1994/95 19 0,5 % 

1995/96 27 0,7 % 

1996/97 21 10 % 

1997/98 16 13 % 

1998/99 21 24 % 

1999/00 19 42 % 

2000/01 23 39 % 

2001/02 10 60 % 

2002/03 11 36 % 

Vsi  187 23 % 
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Slika 18: Delež otrok in mladostnikov, ki so pred oddajo v vzgojni zavod uživali prepovedane droge 

izven šole glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

 

Uživanje drog je pogosto posledica mnogih nerazrešenih težav posameznika in okolja, v 

katerem živi (Kramarič, 2000, str. 72). Uživalci drog so pretežno doraščajoči adolescenti, 

živeči v razdrtih domovih, odtujeni in čustveno osiromašeni. 

Večina mladostnikov gre na poti razvoja odvisnosti skozi pet faz (Kastelic, 1999). V začetku 

mladostnik z drogami le eksperimentira, ne išče samega učinka droge. V drugi fazi mu droga 

prinaša ugodje. Problematična postane tretja faza, ko mladostnik te učinke že namenoma išče, 

prek nje tudi že rešuje svoje probleme. V četrti fazi so neprijetne težave zmožni reševati le še 

pod vplivom droge, redko se pojavijo tudi abstinenčne krize. Največkrat pa se tu pojavi tudi 

kriminalno vedenje
221

. Tej fazi sledi prava odvisnost od drog (prav tam).  

Večina mladostnikov, ki uživajo prepovedane droge, ima tudi druge težave, zaradi katerih so 

toliko bolj dovzetni za zasvojenost s prepovedanimi drogami. Ponavadi so to čustveno 

moteni, osamljeni, nezreli najstniki, ki niso kos izzivom in občasnim razočaranjem, s katerimi 

se soočajo bolj ali manj vsi mladi. Z drogami postanejo zasvojeni tisti mladostniki, ki te snovi 

jemljejo pogosto in zato, da bi pobegnili pred osebnimi težavami in stiskami (Enwick, Smith, 

1997, str. 211). 

Uživanje prepovedanih drog se v raziskavi pojavlja v povprečju pri 23 % vse obravnavane 

populacije, razlike med leti so statistično pomembne. Opazen je naraščajoč trend uživanja 

prepovedanih drog do devetega leta raziskave, v desetem letu je odstotek uživalcev 

prepovedanih drog manjši (to leto je bilo v primerjavi z ostalimi leti v vzgojni zavod 

nameščenih tudi najmanj otrok in mladostnikov). 

Tabela 44: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so v vzgojnem zavodu uživali 

alkohol glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

                                                 
221 Medtem ko Flaker trdi (v Kenda, 2011, str.41), da heroin sam po sebi ni škodljiv in da vse, kar je škodljivo, izhaja 

predvsem iz ilegalizacije, Žmuc Tomorijeva (1992, v prav tam) pravi, da škodljivost katerekoli droge ne določajo le njene 

farmakodinamske lastnosti, temveč seštevek lasnosti te droge...meni, da je upravičeno govoriti o relativni nevarnosti drog 

(prav tam).  Kvaternikova pa opozarja (2006, v prav tam, str.35), da je kriminalizacija drog privedla do zamenjave vzorca 

uporabnikov drog in sicer od srednjega razreda odraslih k revnim mladim. 
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Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 20 % 

1994/95 19 42 % 

1995/96 27 26 % 

1996/97 21 29 % 

1997/98 16 38 % 

1998/99 21 33 % 

1999/00 19 53 % 

2000/01 23 52 % 

2001/02 10 30 % 

2002/03 11 27 % 

Vsi  187 35 % 

Slika 19: Delež otrok in mladostnikov, ki so v zavodu uživali alkohol glede na leto sprejema v vzgojni 

zavod Planina 

 

Uživanja alkohola, ki se v raziskavi v povprečju pojavlja pri 35 % vseh otrok in 

mladostnikov, je bilo v zavodu izjemno malo evidentiranega.  

Otroci in mladostniki so namreč alkohol večinoma uživali med prostimi izhodi v času vikenda 

doma, v času bega iz zavoda in so se v alkoholiziranem stanju vrnili v zavod. Običajno so s 

seboj prinesli alkoholne pijače vseh vrst (vino, žgane pijače), ki so jih prinesli od doma, 

pogosto pa so jih ukradli v trgovini (obravnavala policija). V raziskavo smo zajeli tiste otroke 

in mladostnike, kjer se je uživanje alkohola pojavilo pogosto, ne zgolj enkrat. Znano je, da 

okolje v veliki meri določa odnos med človekom in alkoholom. Najpomembnejši del je 

družina, v kateri si vsakdo najprej izoblikuje svoj odnos do rabe alkohola (Čebašek - Travnik, 
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1999, str. 142). Otroci in mladostniki, zajeti v raziskavo, so živeli v družinah, kjer se v 

povprečju v 52 % pojavlja alkoholizem enega od staršev in v 18 % alkoholiziranost obeh 

(Zalokar, 2004, str. 184–186). 

Alkohol pri mladostnikih (kot pri odraslih) krepi samozavest (Barber, 1997). Mladostniki 

upravičujejo uživanje alkohola tudi zaradi potrtosti in depresivnosti. Z uživanjem alkohola se 

laže sprostijo in laže prenašajo socialne pritiske od drugih. Omenjajo tudi večjo sproščenost v 

stikih z drugimi in preganjanje zaskrbljenosti.  

Tabela 45: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so v vzgojnem zavodu uživali 

prepovedane droge glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 0 % 

1994/95 19 0,5 % 

1995/96 27 11 % 

1996/97 21 10 % 

1997/98 16 13 % 

1998/99 21 29 % 

1999/00 19 42 % 

2000/01 23 48 % 

2001/02 10 40 % 

2002/03 11 45 % 

Vsi  187 24 % 
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Slika 20: Delež otrok in mladostnikov, ki so v zavodu uživali prepovedane droge glede na leto sprejema v 

vzgojni zavod Planina 

 

Predstavniki različnih strok se udeležujemo številnih raznovrstnih seminarjev in posvetov o 

reševanju problematike uživanja in zlorabe prepovedanih drog, vendar ti do sedaj niso prinesli 

velikih premikov, še manj pa konkretnih oblik pomoči, s katerimi bi lahko pomagali tistim, ki 

v vzgojni zavod že pridejo zasvojeni
222

. Uživanje psihoaktivnih snovi lahko vodi do zlorabe 

in odvisnosti. Čeprav se klinične slike motenj zaradi uživanja posameznih psihoaktivnih snovi 

razlikujejo med seboj, imajo nekaj skupnih ali podobnih znakov. To dejstvo je upoštevano 

tudi v Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB – 10), iz katere lahko povzemamo razdelitev in 

kodiranje motenj (Čebašek - Travnik, 1999, str. 156). Za nas je pomembno dejstvo, da so v 

določenih primerih duševne in vedenjske motnje diagnosticirane tudi zaradi uživanja 

opioidov, kanabinoidov, sedativov in hipnotikov, kokaina, halucinogenov ali uživanja več 

drog in drugih psihoaktivnih snovi (F 11, F 12, F 13, F 14, F 16, F 19). Psihoaktivne snovi 

uživalci pridobijo na tri načine: jih kupijo legalno (alkohol, tobak, kofein, hlapljiva topila), jih 

kupijo na nedovoljen način (opioidi, kanabinoidi, kokain, halucinogeni) ali jih dobijo na 

zdravniški recept (benzodiazepini, metadon; prav tam, str. 157). Uporaba in zloraba drog je v 

raziskavi v povprečju evidentirana pri 24 % otrok in mladostnikov, razlike med leti so 

statistično pomembne
223

. 

  

                                                 
222 Kramaričeva (2000, str.62) problematizira pojav problematike drog v vzgojnih zavodih pri nas in možnosti reševanja; 

ugotavlja, da se v praksi kaže nemoč pri delu s tovrstno populacijo. Krajnčan (2003, str.215) ugotavlja pojav uživanja 

psihoaktivnih substanc: popivanje, jemanje heroina, kokaina, cracka in LSD, kajenje marihuane in hašiša. 

223 Kar je tudi povzročilo, da se je leta 2003 izoblikovala delovna skupina strokovnih delavcev vzgojnega zavoda Planina z 

zunanjim strokovnjakom, dr. Bogdanom Polajnarjem,  ki se je lotila izdelave koncepta dela z otroci in mladostniki, ki so 

uživali droge. 
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Tabela 46: Število sprejetih otrok in mladostnikov in odstotek tistih, ki so v vzgojnem zavodu uživali 

tablete glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

Šolsko leto sprejema Število sprejetih % 

1993/94 20 0,5 % 

1994/95 19 0 % 

1995/96 27 11 % 

1996/97 21 0,5 % 

1997/98 16 0,6 % 

1998/99 21 29 % 

1999/00 19 47 % 

2000/01 23 35 % 

2001/02 10 20 % 

2002/03 11 27 % 

Vsi  187 17 % 

Slika 21: Delež gojencev, ki so v zavodu uživali tablete glede na leto sprejema v vzgojni zavod Planina 

 

Uživanje tablet (tabletomanija) se v raziskavi v povprečju pojavlja pri 17 % vseh otrok in 

mladostnikov, razlike med leti so statistično pomembne. V uživanju tablet, ki jih otroci in 

mladostniki uživajo nelegalno, brez zdravniških priporočil, iščejo evforizirajoče učinke, dvig 
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razpoloženja, tudi zaspanost, otopelost v smislu pozabe. Velika količina zaužitih tablet lahko 

prek zaspanosti povzroči globoko nezavest in tudi smrt.  

Računajoč s tem učinkom so si obupani ljudje tudi izbirali te vrste tablete kot sredstvo za 

samomor že pred desetletji (Milčinski, 1986, str. 422), v sedanjem obdobju pa med drugimi 

tudi Stanić ugotavlja (2010), da vse več mladih
224

 ljudi golta tablete za umirjanje, 

zmanjševanje živčnih napetosti in bolečin itd. Pogosto uživanje tablet vodi v fizično odvisnost 

in zaradi tega vodijo do abstinenčnih znakov (Milčinski, 1986; Stanić, 2010). Stanić (2010) 

tudi navaja, da mladi z namenom pobega od problemov, strahu, krivic, nezadovoljstva, iščoč 

srečo in vedro razpoloženje, pogosto kombinirajo različne psihofarmake, ki imajo celo 

nasprotno delovanje. Mešanje tablet in alkohola postaja nevarna pošast z izjemno velikim 

tveganjem za psihofizične bolezni in formiranje odvisnosti (prav tam). 

O tabletomaniji kot socialno-medicinskem problemu med mladimi, ki se zanemarja, so med 

drugimi npr. spregovorili tudi v Bosni leta 2003 na prvem kongresu medicine dela 

(Tabletomanija – opasnost za Tuzlanski klan, 2003). 

Tudi v sosednji Hrvaški poročajo o širitvi tabletomanije in visoki številki mladih, ki 

eksperimentirajo s tabletami (Dučić, 2009). 

  

                                                 
224 Tablete so bile otrokom in mladostnikom relativno lahko dostopne. Najpogosteje so vzeli tablete doma staršem, ki imajo 

predpisana zdravila zaradi različnih vzrokov. Tablete kupujejo tudi na črnem trgu. V zadnjih letih raziskovalnega obdobja je 

bilo evidentirano predvsem uživanje tablet tramal, ki so izdelane na bazi opiatov in njihovo redno uživanje vodi v odvisnost. 

Ob uživanju nevarnih tablet ves čas obstaja utemeljeni strah, da bo otrok ali mladostnik zaužil pretirano količino tablet in 

tvegal smrt.  
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Tabela 47: Pojavne oblike in obseg posameznih neustreznih vedenj v šoli v času pred oddajo v vzgojni 

zavod
225

 

Neustrezna vedenja v šoli v času pred 
oddajo v vzgojni zavod 

Odstotek 
otrok/mladostnikov 

 

Standardni odklon N 

Odhajanje od pouka ,88 ,326 183 

Beganje iz šole ,78 ,414 183 

Šolska neuspešnost ,78 ,414 183 

Verbalna agresija nad sošolci ,72 ,450 183 

Fizična agresija nad sošolci ,55 ,499 183 

Verbalna agresija nad osebjem ,65 ,478 183 

Fizična agresija nad osebjem ,18 ,386 183 

Vzgojna nevodljivost ,75 ,432 183 

Nezanimanje za šolo ,84 ,366 183 

Kraje v šoli ,44 ,498 183 

Alkohol v šoli ,23 ,422 183 

Droge v šoli ,10 ,306 183 

Spolno nadlegovanje sošolk ,07 ,248 183 

Spolne deviacije ,14 ,344 183 

 

  

                                                 
225 O težavah/motnjah na področju učenja in delovne storilnosti pri otrocih in mladostnikih, ki so v vzgojnih ustanovah, 

poročajo številni avtorji. Škoflek (1989) tako ugotavlja (poleg ugotovljenih še drugih motenj, ki pa niso vezane izključno na 

šolski prostor) pri 69,9% vseh otrok in mladostnikov zanemarjanje ali odbijanje šole, 12,7% zanemarjanje ali odbijanje dela; 

izostajanje iz šole 55% . Horvatova prav tako navaja težave/motnje učenja in delovne storilnosti pri otrocih in mladostnikih, 

nameščenih v vzgojnih ustanovah (78% v letu 1993 in 84% v letu 1997/98) ter v 67% izostajanje iz šole (leta 1993), v letu 

1997/98 pa 63%. Eno izmed meril za oddajo v vzgojni zavod s strani strokovnih delavcev centrov za socialno delo je šolska 

neuspešnost, odklanjanje šole, neopravičeno izostajanje iz šole, odklonilnost do učiteljev, neupoštevanje šolskih norm 

(Krajnčan, 2003, str.146). 
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Tabela 48: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,731 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 822,255 

df 91 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 49: Ocene komunalitet neustreznega vedenja v šoli v času pred oddajo v vzgojni zavod 

Neustrezna vedenja v šoli v času pred oddajo v 
vzgojni zavod 

Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Odhajanje od pouka ,451 ,449 

Beganje iz šole ,459 ,970 

Šolska neuspešnost ,288 ,494 

Verbalna agresija nad sošolci ,749 ,810 

Fizična agresija nad sošolci ,629 ,677 

Verbalna agresija nad osebjem ,787 ,889 

Fizična agresija nad osebjem ,239 ,263 

Vzgojna nevodljivost ,402 ,395 

Nezanimanje za šolo ,257 ,390 

Kraje v šoli ,176 ,162 

Alkohol v šoli ,254 ,488 

Droge v šoli ,242 ,414 

Spolno nadlegovanje sošolk ,260 ,999 

Spolne deviacije ,240 ,230 

Najnižjo komunaliteto izkazujejo kraje v šoli, fizična agresija nad osebjem in spolne 

deviacije, prevladujeta verbalna agresija nad osebjem in sošolci, sledi fizična agresija nad 

sošolci.  
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Tabela 50: Pojasnjena skupna varianca faktorjev neustreznega vedenja v šoli v času pred oddajo v 

vzgojni zavod 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 
Vsota 
kvadriranih 
uteži po rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 3,654 26,102 26,102 1,268 9,058 9,058 1,286 

2. 1,982 14,159 40,261 1,814 12,959 22,017 1,915 

3. 1,433 10,233 50,494 2,819 20,138 42,155 3,096 

4. 1,295 9,248 59,742 ,981 7,004 49,159 1,302 

5. 1,193 8,523 68,265 ,747 5,335 54,494 1,143 

6. ,845 6,039 74,304     

7. ,709 5,063 79,366     

8. ,607 4,335 83,701     

9. ,591 4,224 87,924     

10. ,510 3,644 91,568     

11. ,443 3,163 94,732     

12. ,331 2,362 97,093     

13. ,271 1,937 99,030     

14. ,136 ,970 100,000     

Faktorska analiza po Kaiserjevem kriteriju ekstrahira 5 faktorjev, ki pojasnjujejo 54,494 % 

variance prostora. Po poševnokotni (oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od 

najnižje vrednosti 5. faktorja (1,143) do najvišje vrednosti 3. faktorja, ki preseže vrednost 3. 
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Tabela 51: Matrika vzorca neustreznih vedenj v šoli v času pred oddajo v vzgojni zavod 

Neustrezna vedenja v šoli v času pred oddajo v 
vzgojni zavod 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 5. 

Odhajanje od pouka  ,600    

Beganje iz šole  1,020    

Šolska neuspešnost     -,657 

Verbalna agresija nad sošolci   ,932   

Fizična agresija nad sošolci   ,803   

Verbalna agresija nad osebjem   ,974   

Fizična agresija nad osebjem   ,332   

Vzgojna nevodljivost   ,517   

Nezanimanje za šolo     -,601 

Kraje v šoli      

Alkohol v šoli    ,697  

Droge v šoli    ,649  

Spolno nadlegovanje sošolk 1,009     

Spolne deviacije ,474     

Na 1. faktor se projicirata spolno nadlegovanje in spolne deviacije, zato faktor poimenujemo 

neustrezno vedenje na spolnem področju. 

Na 2. faktor se projicirata odhajanje od pouka in beganje iz šole, faktor pomenujemo 

odklanjanje šolanja. 

Na 3. faktor se projicirajo verbalna in fizična agresija nad sošolci, verbalna in fizična agresija 

nad osebjem in vzgojna nevodljivost, zato faktor poimenujemo agresivno vedenje. 

4. faktor, na katerega se projicirata alkohol v šoli in droge v šoli,poimenujemo uživanje drog. 

5. faktor, na katerega se projicirata šolska uspešnost in zanimanje za šolo, poimenujemo 

pozitiven odnos do šolanja. 
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Tabela 52: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) neustreznega vedenja v šoli v času pred 

oddajo v vzgojni zavod 

Faktor 1. 2. 3. 4. 5. 

1. 1,000 –,008 ,073 –,057 ,145 

2. –,008 1,000 ,317 ,263 –,212 

3. ,073 ,317 1,000 ,254 –,038 

4. –,057 ,263 ,254 1,000 –,137 

5. ,145 –,212 –,038 –,137 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji razmeroma nizke in lahko štejemo, da faktorji 

predstavljajo razmeroma neodvisne dimenzije motenj. 

Tabela 53: Rezultati regresijske analize faktorjev neustreznega vedenja v šoli in faktorja neustreznega 

vedenja do treh let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,002 ,070  –,035 ,972 

1. faktor –,042 ,070 –,042 –,598 ,551 

2. faktor ,285 ,071 ,283 4,022 ,000 

3. faktor ,090 ,070 ,090 1,282 ,202 

4. faktor ,187 ,070 ,187 2,665 ,008 

5. faktor –,057 ,070 –,058 –,818 ,415 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 
= 12,9 % (nepristranska ocena za 

populacijo: popravljeni R
2 
= 10,4 %), kar je visoko statistično značilno (p < 0,001). Z 

neustreznim poinstitucionalnim vedenjem sta statistično značilno povezana 2. faktor 

(odklanjanje šolanja) in 4. faktor (uživanje drog). 
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Tabela 54: Rezultati regresijske analize faktorjev neustreznega vedenja v šoli in faktorja neustreznega 

vedenja od treh in več let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardiziran
i koeficienti 

t  p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,002 ,072  –,028 ,978 

1. faktor –,062 ,072 –,062 –,864 ,389 

2. faktor ,230 ,073 ,228 3,158 ,002 

3. faktor ,036 ,072 ,036 ,494 ,622 

4. faktor ,143 ,072 ,143 1,985 ,049 

5. faktor –,065 ,072 –,065 –,905 ,367 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 

= 8,2 % (nepristranska ocena za 

populacijo: popravljeni R
2 

= 5,6 %), povezava med spremenljivkami je statistično značilna 

(p = 0,009). Z neustreznim poinstitucionalnim vedenjem sta še vedno statistično značilno 

povezana 2. faktor (odklanjanje šolanja) in 4. faktor (uživanje drog). 
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Tabela 55: Opisna statistika neustreznega vedenja zunaj  šole v času pred oddajo v vzgojni zavod 

Neustrezna vedenja zunaj šole v času pred 
oddajo v vzgojni zavod 

Odstotek 
otrok/mladostnikov 

Standardni 
odklon 

N 

Beganje od doma ,68 ,469 183 

Druženje s starejšimi delinkventi ,58 ,495 183 

Tatvine ,54 ,500 183 

Verbalna agresija ,67 ,473 183 

Fizična agresija ,39 ,490 183 

Upor proti avtoriteti ,44 ,497 183 

Avtoagresivnost ,36 ,482 183 

Tabletomanija ,09 ,291 183 

Uživanje alkohola ,38 ,487 183 

Drogiranje ,21 ,411 183 

Kazniva dejanja ,41 ,493 183 

Spolno nadlegovanje ,07 ,248 183 

Spolno nasilje ,04 ,192 183 

Spolne deviacije ,16 ,371 183 

Tabela 56: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,675 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 682,049 

df 91 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 57: Ocene komunalitet neustreznega vedenja zunaj šole v času pred oddajo v vzgojni zavod 

Neustrezna vedenja zunaj šole v času pred oddajo v 
vzgojni zavod 

Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Beganje od doma ,285 ,195 

Druženje s starejšimi delinkventi ,496 ,457 

Tatvine ,474 ,547 

Verbalna agresija ,506 ,727 

Fizična agresija ,388 ,457 

Upor proti avtoriteti ,426 ,471 

Avtoagresivnost ,290 ,246 

Tabletomanija ,355 ,426 

Uživanje alkohola ,223 ,170 

Drogiranje ,383 ,659 

Kazniva dejanja ,542 ,767 

Spolno nadlegovanje ,393 ,999 

Spolno nasilje ,181 ,098 

Spolne deviacije ,358 ,321 

Komunalitete spremenljivk so zelo različne, vendar pri večini spremenljivk znatne. Najnižje 

so pri spolnem nasilju in uživanju alkohola. 
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Tabela 58: Pojasnjena skupna varianca faktorjev neustreznega vedenja zunaj šole v času pred oddajo v 

vzgojni zavod 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 3,322 23,730 23,730 1,419 10,135 10,135 1,485 

2. 2,052 14,660 38,390 2,832 20,230 30,365 2,272 

3. 1,536 10,974 49,364 1,310 9,359 39,724 1,556 

4. 1,398 9,986 59,350 ,977 6,980 46,704 2,148 

5. ,977 6,982 66,332     

6. ,928 6,629 72,961     

7. ,831 5,933 78,894     

8. ,600 4,286 83,180     

9. ,536 3,826 87,006     

10. ,451 3,221 90,227     

11. ,409 2,924 93,151     

12. ,352 2,511 95,662     

13. ,336 2,402 98,064     

14. ,271 1,936 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Kaiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev, ki se je izkazala za najustreznejšo, ekstrahira 4 faktorje, ki pojasnjujejo 

46,704 % variance prostora. Po poševnokotni (oblimin) rotaciji so lastne vrednosti pri dveh 

faktorjih večje od 1, pri dveh pa presežejo vrednost 2. 
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Tabela 59: Matrika vzorca neustreznega vedenja zunaj šole v času pred oddajo v vzgojni zavod 

Neustrezna vedenja zunaj šole v času 
pred oddajo v vzgojni zavod 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 

Beganje od doma     

Druženje s starejšimi delinkventi    -,517 

Tatvine    -,624 

Verbalna agresija  ,866   

Fizična agresija  ,693   

Upor proti avtoriteti  ,639   

Avtoagresivnost    ,474 

Tabletomanija   ,648  

Pijančevanje     

Drogiranje   ,824  

Kazniva dejanja    –,850 

Spolno nadlegovanje 1,022    

Spolno nasilje     

Spolne deviacije ,537    

Na 1. faktor ima največjo projekcijo spolno nadlegovanje, sledijo spolne deviacije. Faktor 

poimenujemo neustrezno vedenje na področju spolnosti. 

2. faktor sestavljajo spremenljivke verbalna agresija, fizična agresija, upor proti avtoriteti, 

zato faktor imenujemo agresivno vedenje. 

3. faktor tvorita drogiranje in tabletomanija. Faktor poimenujemo uživanje drog. 

Na 4. faktor najvišje projicirajo kazniva dejanja, tatvine, druženje s starejšimi delinkventi in 

avtoagresivnost. Faktor poimenujemo manj intenzivno izraženo disocialno vedenje z znaki 

avtoagresivnosti. 
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Tabela 60: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) neustreznega vedenja zunaj šole v času 

pred oddajo v vzgojni zavod 

Faktor 1. 2. 3. 4. 

1. 1,000 –,002 –,216 ,064 

2. –,002 1,000 ,157 –,383 

3. –,216 ,157 1,000 –,094 

4. ,064 –,383 –,094 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji razmeroma nizke, kar je za njihovo uporabo ugodno, saj 

lahko štejemo, da faktorji predstavljajo razmeroma neodvisne dimenzije motenj. 

Tabela 61: Rezultati regresijske analize povezanosti faktorjev neustreznega vedenja zunaj šole s 

faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev – do treh let odpusta iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,003 ,066  –,047 ,962 

1. faktor ,003 ,066 ,003 ,051 ,960 

2. faktor ,182 ,066 ,182 2,737 ,007 

3. faktor ,226 ,066 ,226 3,403 ,001 

4. faktor –,365 ,067 –,364 –5,472 ,000 

Težave zunaj šole so znatno in značilno povezane z negativnim vedenjem (R
2 

= 21,6 %, 

popravljeni R
2 

= 19,9 %, p < 0,001). Vsi prediktorji razen prvega faktorja (neustrezno vedenje 

na spolnem področju) so znatni in statistično značilni; med njimi je najmočnejši 4. faktor 

(manj izraženo disocialno vedenje), pri katerem lahko zaradi negativnega beta koeficienta 

(p = –0,364) sklepamo, da je pri otrocih in mladostnikih, kjer je ugotovljeno manj intenzivno 

izraženo disocialno vedenje z znaki avtoagresivnosti, v prvem proučevanem poodpustnem 

obdobju prisotnih manj neustreznih vedenj. Pri 3. faktorju (p = 0,001) ob pozitivnem beta 

koeficientu (p = 0,226) lahko nasprotno sklepamo, da je pri otrocih in mladostnikih, pri 

katerih je bilo prisotno uživanje drog, v prvem proučevanem poodpustnem obdobju prisotnih 

več neustreznih vedenj. Podobno lahko interpretiramo 2. faktor (p = 0,007) ob pozitivnem 

beta koeficientu (p = 0,182). 
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Tabela 62: Rezultati regresijske analize povezanosti faktorjev težav neustreznega vedenja zunaj šole s 

faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev – po treh in več letih po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardiziran
i koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,003 ,066  –,052 ,959 

1. faktor ,067 ,066 ,067 1,020 ,309 

2. faktor ,129 ,066 ,130 1,965 ,051 

3. faktor ,196 ,066 ,196 2,976 ,003 

4. faktor –,412 ,066 –,411 –6,233 ,000 

Težave zunaj šole so znatno in značilno povezane z negativnim vedenjem (R
2 

= 22,9 %, 

popravljeni R
2 

= 21,1 %, p < 0,001). Moč prediktorjev je v enakem vrstnem redu kot v 

obdobju do treh let po odpustu iz zavoda (najpomembnejši 4. faktor), le da tu 2. faktor ni več 

statistično značilen, je pa na meji (p = 0,051). 
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Tabela 63: Osnovna statistika neustreznih vedenj v času bivanja v zavodu 

Neustrezna vedenja v času bivanja 
v zavodu 

Odstotek 
otrok/mladostnikov 

Standardni odklon N 

Beganje iz zavoda ,69 ,464 183 

Fizična agresija nad gojenci ,48 ,501 183 

Verbalna agres. nad sogojenci ,69 ,464 183 

Verbalna agresija nad osebjem ,65 ,478 183 

Fizična agres. nad osebjem ,17 ,381 183 

Odhajanje od pouka ,66 ,476 183 

Kraje v zavodu ,43 ,496 183 

Kraje zunaj zavoda ,42 ,494 183 

Izvrševanje kaznivih dejanj ,33 ,473 183 

Alkoholizem ,35 ,478 183 

Uživanje drog ,23 ,422 183 

Tabletomanija ,19 ,390 183 

Spolni napad na sogojenko ,03 ,179 183 

Izsiljevanje ,22 ,418 183 

Trpinčenje ,16 ,371 183 

Spolne deviacije ,19 ,390 183 

Promiskuiteta ,10 ,299 183 

Homoseksualnost ,02 ,127 183 

Suicidalnost ,23 ,422 183 

Tabela 64: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,725 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1764,388 

df 171 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 65: Ocene komunalitet neustreznih vedenj v času bivanja v zavodu 

Neustrezna vedenja v času bivanja v 
zavodu 

Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Beganje iz zavoda ,368 ,388 

Fizična agres. nad gojenci ,629 ,623 

Verbalna agresija nad sogojenci ,857 ,901 

Verbalna agresija nad osebjem ,860 ,939 

Fizična agres. nad osebjem ,389 ,229 

Odhajanje od pouka ,460 ,679 

Kraje v zavodu ,890 ,885 

Kraje zunaj zavoda ,896 ,999 

Izvrševanje kaznivih dejanj ,556 ,521 

Alkoholizem ,138 ,092 

Uživanje drog ,668 ,899 

Tabletomanija ,641 ,686 

Spolni napad na sogojenko ,324 ,263 

Izsiljevanje ,632 ,658 

Trpinčenje ,612 ,858 

Spolne deviacije ,420 ,999 

Promiskuiteta ,253 ,195 

Homoseksualnost ,186 ,161 

Suicidalnost ,244 ,097 

Komunalitete spremenljivk so zelo različne, najbolj pogoste so kraje in verbalna agresija, 

takoj zatem uživanje drog. Alkoholizem je med vedenjskimi odkloni v zavodu na zadnjem 

mestu. 
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Tabela 66: Pojasnjena skupna varianca faktorjev vedenjskih odklonov v času bivanja v zavodu 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 5,052 26,587 26,587 2,692 14,170 14,170 3,129 

2. 1,941 10,213 36,800 2,004 10,550 24,720 1,275 

3. 1,837 9,669 46,470 2,591 13,635 38,354 3,178 

4. 1,579 8,308 54,778 1,706 8,978 47,332 1,951 

5. 1,492 7,852 62,630 1,282 6,749 54,081 2,380 

6. 1,214 6,388 69,018 ,797 4,194 58,275 2,193 

7. ,933 4,911 73,929     

8. ,869 4,576 78,505     

9. ,760 4,002 82,507     

10. ,738 3,885 86,393     

11. ,540 2,844 89,237     

12. ,450 2,366 91,603     

13. ,414 2,179 93,781     

14. ,370 1,945 95,727     

15. ,272 1,431 97,158     

16. ,217 1,143 98,301     

17. ,192 1,009 99,311     

18. ,075 ,395 99,706     

19. ,056 ,294 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 6 faktorjev (preizkusila sem z različnim številom faktorjev), s katerim 

smo uspeli pojasniti 58,275 % variance prostora. Po poševnokotni (oblimin) rotaciji se lastne 

vrednosti faktorjev gibljejo od najnižje vrednosti 2. faktorja (1,275) do najvišje vrednosti 1. in 

3. faktorja, ki presežeta vrednost 3. 
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Tabela 67: Matrika vzorca vedenjskih odklonov v času bivanja v zavodu 

 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Beganje iz zavoda      ,516 

Fizična agresija nad gojenci   ,546    

Verbalna agresija nad sogojenci   ,970    

Verbalna agresija nad osebjem   ,993    

Fizična agresija nad osebjem       

Odhajanje od pouka      ,760 

Kraje v zavodu ,893      

Kraje zunaj zavoda ,995      

Izvrševanje kaznivih dejanj ,577      

Alkoholizem       

Uživanje drog    ,934   

Tabletomanija    ,845   

Spolni napad na sogojenko       

Izsiljevanje     ,629  

Trpinčenje     ,872  

Spolne deviacije  –,948     

Promiskuiteta  –,406     

Homoseksualnost       

Suicidalnost       

Na 1. faktor se projicirajo kraje v zavodu in kraje zunaj zavoda ter izvrševanje kaznivih 

dejanj. Faktor poimenujemo disocialno vedenje. 

Na 2. faktor se projicirata promiskuiteta in spolne deviacije. Faktor poimenujemo odsotnost 

neustreznega vedenja na spolnem področju. 

3. faktor tvorijo verbalna agresija nad sogojenci in verbalna agresija nad osebjem, sledi 

fizična agresija nad sogojenci. Faktor poimenujemo agresivno vedenje. 

Na 4. faktor ima najvišjo projekcijo uživanje drog, zatem tabletomanija. Faktor poimenujemo 

uživanje drog. 

5. faktor tvorita trpinčenje in izsiljevanje, zato faktor poimenujemo trpinčenje. 
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Odhajanje od pouka in beganje iz zavoda se projicirata na 6. faktor, ki ga poimenujemo 

odklanjanje zavoda in šolanja. 

Tabela 68: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) neustreznih vedenj v času bivanja v 

zavodu 

Faktor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 1,000 ,051 ,186 ,059 ,289 ,295 

2. ,051 1,000 ,014 –,060 ,056 –,002 

3. ,186 ,014 1,000 ,156 ,271 ,353 

4. ,059 –,060 ,156 1,000 ,062 ,297 

5. ,289 ,056 ,271 ,062 1,000 ,078 

6. ,295 –,002 ,353 ,297 ,078 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji razmeroma nizke, kar je za njihovo uporabo ugodno, saj 

lahko štejemo, da faktorji predstavljajo razmeroma neodvisne dimenzije spremenljivk. 

Tabela 69: Rezultati regresijske analize faktorjev povezanosti neustreznih vedenj v času bivanja v 

zavodu s faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,003 ,066  –,051 ,960 

1. faktor ,382 ,067 ,382 5,731 ,000 

2. faktor ,009 ,067 ,009 ,138 ,890 

3. faktor ,019 ,067 ,019 ,280 ,780 

4. faktor ,208 ,066 ,209 3,134 ,002 

5. faktor ,142 ,066 ,142 2,128 ,035 

6. faktor ,120 ,067 ,120 1,798 ,074 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 
= 22,3 % (nepristranska ocena za 

populacijo: popravljeni R
2 

= 19,63 %), povezava med spremenljivkami je visoko statistično 

značilna (p < 0,001). Statistično značilno so z neustreznim poinstitucionalnim vedenjem 

povezani 1. faktor (disocialno vedenje), 4. faktor (uživanje drog) in 5. faktor (trpinčenje). 

Blizu statistične značilnosti je 6. faktor (p = 0,074), ki opredeljuje odklanjanje zavoda in 

šolanja. 
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Pri vseh statistično pomembnih faktorjih je beta koeficient pozitiven, zato lahko sklepamo, da 

je pri otrocih in mladostnikih, pri katerih je bilo v zavodu ugotovljeno disocialno vedenje, 

uživanje drog in trpinčenje, v prvem poodpustnem obdobju prisotnih več neustreznih vedenj. 

Tabela 70: Rezultati regresijske analize faktorjev povezanosti neustreznih vedenj v času bivanja v 

zavodu s faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju od treh in več let po odpusta iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t  p 

B 
Standardni 
odklon 

Beta 

1 konstanta –,004 ,065  –,062 ,951 

1. faktor ,429 ,066 ,430 6,551 ,000 

2. faktor –,025 ,065 –,025 –,383 ,702 

3. faktor –,041 ,066 –,041 –,627 ,531 

4. faktor ,166 ,065 ,167 2,544 ,012 

5. faktor ,103 ,065 ,103 1,572 ,118 

6. faktor ,156 ,066 ,156 2,372 ,019 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 

= 24,8 % (nepristranska ocena za 

populacijo: popravljeni R
2 

= 22,2), kar je visoko statistično značilno (p < 0,001). Statistično 

značilno so z neustreznim poinstitucionalnim vedenjem v tem obdobju povezani 1. faktor 

(disocialno vedenje), 4. faktor (uživanje drog) in 6. faktor (odklanjanje zavoda in šolanja). Pri 

vseh navedenih faktorjih je beta koeficient pozitiven, zato lahko sklepamo, da tudi v drugem 

poodpustnem obdobju otroci in mladostniki, pri katerih je bilo v zavodu prisotno disocialno 

vedenje, uživanje drog
226

 in odklanjanje zavoda in šolanja
227

, povzročijo več neustreznih 

vedenj. 

                                                 
226 Kritično ocenjujoč tedanje obdobje, katerega smo kot zaposleni soustvarjali tudi sami, sedaj ugotavljamo, da se je v 

vzgojnem zavodu ob večji pojavnosti novih in ne dovolj poznanih problematik (psihiatrične motnje, kulturna raznolikost, 

droge...), dokaj hitro vzpostavilo prepričanje, da vzgojni zavod za tovrstno problematiko ni ustrezna institucija in so za 

reševanje pristojni in odgovorni drugi. Ni se aktivno pristopilo v reševanje problema, temveč v izogibanje problemov in 

poizkusov prelaganja odgovornosti na druge. Ob tem se lahko bralec z nami vred retorično vpraša, čemu so vzgojni zavodi 

sploh namenjeni, če se z določenimi problematikami ne bi ukvarjali. Do konca šolskega leta 2003, ko je bilo  v zadnjem letu 

od vseh sprejetih gojencev 45% le-teh uživalcev prepovedanih drog, še ni bilo vzpostavljenega nobenega konkretnega in 

strokovno premišljeno zastavljenega programa za delo z uživalci drog, kar pa bi bilo glede na kratko časovno obdobje od 

resne detekcije problema verjetno tudi preuranjeno pričakovati. Glede na raznovrstno etiologijo uživanja drog in dosedanjih 

spoznanj, ki droge umeščajo tudi kot problem sodobne države (Kordeš, 2003), pa se bo potrebno s problemom soočiti 

ustrezneje in bolj učinkovito. 

227 Koboltova je raziskovala populacijo neuspešnih otrok v vzgojnih zavodih in uspešnimi ter neuspešnimi učenci, 

nezavodskimi otroci (1992). Ugotovila je, da ima veliko otrok v vzgojnih zavodih specifične učne težave, njihovo vedenje pa 

je zelo nepredvidljivo, rezultati raziskovalnega projekta  Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli (Čačinovič Vogrinčič, 

Bregar Golobič, 2008, str.190-191) so pokazali, da se strokovni delavci na področju dela z učenci z učnimitežavami srečujejo 

z več ovirami – tudi z lastno nezadostno usposobljenostjo za ponujanje pomoči.  V ta kontekst se umešča tudi razmišljanje 
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo »H01d: Mladostniki, ki so pred in v času 

bivanja eksperimentirali z drogo, so v poinstitucionalnem obdobju manj uspešni« potrdimo. 

Faktorji uživanje drog so bili v vseh treh proučevanih obdobjih statistično visoko značilno 

povezani z neustreznim vedenjem v poinstitucionalnem obdobju
228

. 

2.3.6 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično značilne povezave med starostjo gojencev 

ob prihodu v vzgojni zavod in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H1e) 

S hipotezo smo želeli preveriti splošno tedanje prepričanje, da bi lahko otrokom in 

mladostnikom bolje in učinkoviteje pomagali, če bi prišli v zavod mlajši, kot prihajajo, saj naj 

bi bilo nudenje pomoči mladostniku, staremu čez 14 ali več let, prepozno. Vzorci 

neustreznega vedenja naj bi bili preveč utrjeni, delinkventno vedenje pa tako močno usvojeno, 

da naj bi bilo za vsako učinkovito pomoč in korekcijo vedenja prepozno. Prepričanje pa je 

bilo povsem v nasprotju z ugotovitvami strokovnjakov, ker so »...z vidika razvoja nadaljnje 

kriminalne kariere problematični zlasti otroci, ki so začeli s prestopništvom pred 14. letom 

starosti in s takim vedenjem nadaljujejo tudi po 14. letu, kljub družinskim, šolskim in 

socialnovarstvenim ukrepom.« (Brinc, 2000, str.113). Potemtakem sta problematični obe 

starosti, nas je predvsem zanimalo, ali je s starostjo ob oddaji v vzgojni zavod povezano 

poodpustno obnašanje. 

Na podlagi navedenega smo otroke in mladostnike glede na starostna obdobja razdelili v tri 

skupine in jih razporedili v naslednje skupine: 0–14 let, 14–16 let in nad 16 let (vir: osebni 

dosjeji, rojstni podatki). 

  

                                                                                                                                                         

Tivadarjeve (2000, v Krajnčan, 2003, str.263), ki ugotavlja, da so učenci, ki zaznavajo neenakovredno obravnavo v šoli, v 

primerjavi z drugimi bolj nagnjeni k prestopništvu. Izkušnja, da ne izpolnjuje pričakovanj okolja in svojih najbližjih, lahko 

resno ogrozi njegovo samospoštovanje in postopoma prodre v vse vidike njegove samopodobe. Od tod je zelo kratka pot do 

napačnega iskanja potrjevanja na negativne, celo destruktivne načine (prav tam). Podrobneje o šolski neuspešnosti kot 

dejavniku tveganja za celotni osebnostni razvoj, razpravlja Tomorijeva (2008).  

228 Na podlagi pridobljenih podatkov je razvidno, da po odpustu iz zavoda od 21%-23% mladostnikov uživa prepovedane 

droge, 27%-30% pa uživa alkohol. V kolikor bi bilo moč pridobiti tudi podatke s strani še drugih institucij, ki obravnavajo 

odvisnike, bi bil rezultat verjetno še višji. (glej tudi Kramarič, 2000, str.62-72). Se je pa v zavodu zelo hitro pojavilo 

prepričanje, da se z odvisniki »ne da delati« in da ne sodijo v vzgojni zavod, temveč v zdravstvene ustanove. Zavod naj ne bi 

bil terapevtska in zdravstvena ustanova za odvisnike, ker so za slednje odgovorni drugi.  
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Tabela 71: Starost
229

 ob oddaji v vzgojni zavod 

Šolsko leto 
sprejema 

N 
Aritmetična sredina 
starosti ob oddaji v 
zavod 

Standardni 
odklon 

Najnižja 
starost 

Najvišja 
starost 

1993/94 20 14,88 1,34 12,05 16,94 

1994/95 19 15,34 1,62 13,07 18,25 

1995/96 27 13,52 2,08 9,22 16,98 

1996/97 21 14,33 1,75 10,59 17,34 

1997/98 16 14,82 2,71 7,74 17,20 

1998/99 21 13,77 2,23 8,80 16,84 

1999/00 19 14,46 2,20 9,72 17,38 

2000/01 23 15,04 1,62 11,54 18,76 

2001/02 10 14,44 2,00 10,42 16,70 

2002/03 11 15,47 1,91 11,45 17,54 

Vsi  187 14,53 2,01 7,74 18,76 

 

  

                                                 
229 Kot smo predhodno že navedli, je bila povprečna starost otrok v vseh vzgojnih ustanovah v letu 2001 po ocenah 

strokovnih delavcev centrov za socialno delo 15,46 let (Krajnčan, 2003, str.102). Vzgojitelji menijo, da so mladostniki v 

zavod nameščeni prepozno, težave so preobsežne, rezultati so porazni (Gantar, 2010, str.83). Gantarjeva se strinja, da pridejo 

mladostniki v zavod prepozno – najprej se trudijo v šoli, potem se vključi center za socialno delo, iščejo se možnosti in 

oblike, da bi mladostnik ostal v domačem okolju – včasih se zgodi, da je pomoč predolgotrajna, namesto pomoči mladostniku 

povzroči škodo (prav tam, str.91). 

Lorenčič (2006, str.83) v analizi 192 odpuščenih otrok in mladostnikov od 1.1.1995 – 31.12.2004 iz Mladinskega doma 

Malči Beličeve ugotovi, da je bila povprečna starost otrok ob sprejemu 12,25 let - odkrije pa tudi povezanost med starostjo 

otrok ob sprejemu in dolžino bivanja – mlajši otroci ob sprejemu bivajo v domu povprečno dlje časa od starejših otrok ob 

sprejemu v dom. Domneva, da relativno velik delež odpuščenih otrok ob zaključku šolanja (23% vseh) lahko pomeni, da se 

veliko časa posveča izobraževanju – ker so šolske ocene in uspešno izdelan razred merljiv in dokazljiv kriterij uspešnosti 

vzgoje. Podobno ugotavlja Čelharjeva,  ko proučuje odpuste gojencev iz Vzgojnega zavoda Planina in Vzgojnega zavoda 

Logatec - zaključek šolanja je eden pomembnejših kriterijev za odpust iz zavoda (Čelhar, 1995). 



205 

Slika 22: Grafični prikaz starosti ob oddaji v vzgojni zavod po posameznih letih glede na aritmetično 

sredino 

 

Kot je razvidno iz grafikona 22, starost otrok in mladostnikov ob oddaji v vzgojni zavod med 

leti zelo variira. Razlike med leti so statistično pomembne, v zadnjih osmih letih je opazen 

trend naraščanja. S povprečno starostjo 13 let in pol, kar je v povprečju najnižja povprečna 

starost med posameznimi leti, so se otroci in mladostniki vključevali v vzgojni zavod v 

tretjem letu raziskave. 

V povprečju najvišjo starost ob sprejemu v vzgojni zavod, 15 let in pol, evidentiramo v 

zadnjem, desetem letu raziskave. V petem letu raziskave beležimo tudi najmlajšega dečka ob 

vključitvi v zavod, star je bil dobrih sedem let in pol (7,74 leta). 

V zadnjem, desetem letu raziskave in predhodno tudi v osmem letu je evidentirana tudi 

vključitev mladostnikov, ki sta bila ob vključitvi v vzgojni zavod najstarejša, stara sta bila 17 

let in pol ter najstarejši skoraj 19 let (18,76 leta). 

Tabela 72: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev po kategorijah starosti ob 

oddaji v vzgojni zavod v obdobju do treh let po odpustu 

Skupina – starost 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Do 14 let ,024 1,044 67 

2. 14–16 let –,026 ,999 71 

3. Nad 16 let ,005 ,952 44 

Total ,000 1,000 182 

Razlike med starostnimi skupinami niso statistično značilne – iz tabele 72 razberemo, da je v 

starostni skupini do 14 let evidentiranih več neustreznih vedenjskih vzorcev, vendar je razlika 

statistično zanemarljiva. 

12,5
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13,5

14
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15,5
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Tabela 73: Tabela ANOVA –testiranje razlik med kategorijami starost ob oddaji v vzgojni zavod v 

faktorju neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje do treh let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model ,087
a
 2 ,043 ,043 ,958 ,000 

Presečišče ,000 1 ,000 ,000 ,988 ,000 

Skupina – starost ,087 2 ,043 ,043 ,958 ,000 

Napaka 180,913 179 1,011    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Razlike v vedenju (do treh let) med starostnimi skupinami niso statistično značilne 

(p = 0,958). Vse skupine dosegajo zelo podobna povprečja. 

Tabela 74: Osnovna statistika števila neustreznih vedenj glede na starostno obdobje v obdobju do treh 

let po odpustu 

Skupina – starost 
Aritmetična sredina števila 
neustreznih vedenj 

Standardni odklon N 

Do 14 let 1,54 2,084 67 

14–16 let 1,48 1,985 71 

Nad 16 let 1,66 1,988 44 

Total 1,54 2,013 182 

Iz tabele 74 je razvidno, da je v vseh treh starostnih skupinah prisotno v povprečju okoli 1,5 

neustreznega vedenja. 

Tabela 75: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami starosti ob oddaji v vzgojni zavod po 

kategorijah števil neustreznih vedenj v povprečjih za obdobje do treh let 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model ,887a 2 ,443 ,108 ,897 ,001 

Presečišče 422,486 1 422,486 103,276 ,000 ,366 

Skupina –starost ,887 2 ,443 ,108 ,897 ,001 

Napaka 732,261 179 4,091    

Total 1167,000 182     

Popravljeni total 733,148 181     
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Razlike v številu neustreznih vedenj v povezavi s starostjo v obdobju do treh let po odpustu iz 

zavoda niso statistično značilne (p = 0,897). 

Tabela 76: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev po kategorijah starosti ob 

oddaji v vzgojni zavod v obdobju treh in več let po odpustu 

Skupina – starost 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

Do 14 let –,011 1,026 67 

14–16 let –,082 ,994 71 

Nad 16 let ,149 ,974 44 

Total ,000 1,000 182 

Razlike med starostnimi skupinami v povezavi z neustreznim vedenjem niso statistično 

značilne – iz tabele 76 razberemo, da je v nasprotju s prejšnjim obdobjem sedaj v starostni 

skupini nad 16 let evidentiranih več neustreznih vedenjskih vzorcev, vendar je razlika 

statistično zanemarljiva. 

Tabela 77: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami starosti ob oddaji v vzgojni zavod v faktorju 

neustreznihvedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje od treh in več let 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 1,459
a
 2 ,730 ,727 ,485 ,008 

Presečišče ,061 1 ,061 ,060 ,806 ,000 

Skupina – starost 1,459 2 ,730 ,727 ,485 ,008 

Napaka 179,541 179 1,003    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Tudi po treh in več letih po odpustu iz zavoda razlike v vedenju med starostnimi skupinami 

niso značilne (p = 0,485), čeprav je pri vzorcu pri najstarejši skupini mladostnikov opazno, da 

je prisotnih več negativnih vzorcev vedenja kot pri drugih dveh kategorijah.  
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Tabela 78: Osnovna statistika števila neustreznih vedenjskih vzorcev glede na starostno obdobje v 

obdobju od treh in več let po odpustu 

Skupina – starost 
Aritmetična sredina števila 
neustreznih vedenj 

Standardni odklon N 

Do 14 let 1,48 2,211 67 

14–16 let 1,34 2,084 71 

Nad 16 let 1,86 2,030 44 

Total 1,52 2,117 182 

Iz tabele 78 je razvidno, da je v starostni skupini 14–16 let evidentiranih najmanj neustreznih 

vedenjskih vzorcev (1,34), največ pa v starostni skupini 16 let in več (1,86), vendar razlike 

statistično niso pomembne. 

Tabela 79: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami starost ob oddaji v vzgojni zavod po 

kategorijah števil neustreznih vedenj v povprečjih za obdobje treh in več let 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 7,665
a
 2 3,832 ,853 ,428 ,009 

Presečišče 423,209 1 423,209 94,247 ,000 ,345 

Skupina – starost 7,665 2 3,832 ,853 ,428 ,009 

Napaka 803,786 179 4,490       

Total 1230,000 182         

Popravljeni total 811,451 181         

Razlike v postinstitucionalnem vedenju v povezavi s starostjo tudi v obdobju od treh in več let 

od odpusta iz zavoda niso statistično značilne (p = 0,428). 

Na podlagi ugotovljenega stanja hipoteze »Starost otrok in mladostnikov ob prihodu v vzgojni 

zavod pomembno vpliva na uspešnost v postinstitucionalnem obdobju« ne moremo potrditi. 

Ugotovitev je glede na dejstvo, da je povprečna starost otrok in mladostnikov ob prihodu v 

vzgojni zavod dokaj visoka
230

, zelo pomembna za nadaljnje delo vseh strokovnih delavcev v 

vzgojnem zavodu. V kolikor bi se namreč zgolj oklepali spoznanj in dognanj raziskav, da je 

po 14. letu za vzgojo prepozno in da je napoved vedenja tem bolj neugodna, čimbolj zgodaj je 

nastopilo prestopniško vedenje (Brinc, 2000, str.113), bi to vsekakor bistveno zmanjšalo 

pedagoški optimizem in vero v posameznika, da se lahko uspešno vključi v okolje. 

Ocenjujemo, da je prav prepričanje v pozitivne spremembe in v moč posameznika, 

                                                 
230 Krajnčan v raziskavi ugotovi (2003, str.290) da se starostna meja nameščenih otrok in mladostnikov dviguje, vedenjske 

pojavne oblike pa so pri starejših izrazitejše. 



209 

pomembno vodilo vzgojiteljevega dela, kar mora izkazovati pri vsakem posamezniku, ne 

glede na njegova leta.  

2.3.7 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično značilne povezave med psihosocialnim 

stanjem otrok in mladostnikov in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H2) 

Tako v Sloveniji kot drugod po svetu so bile opravljene številne raziskave, ki so dokazovale 

vpliv družinskega sistema na pojav mladoletniškega prestopništva. Poznani so številni 

neugodni družinski dejavniki, ki lahko prestopniško vedenje povzročijo in vzdržujejo. Tako 

npr. Nee in Ellis (2005) med tvegane dejavnike za nastanek mladoletnega prestopništva 

prištevata tudi nižji IQ, številno družino, kriminalne sorodnike, slabo starševstvo, revno 

sosesko in slabo izobrazbo staršev itd., družini se pripisujejo tako varovalni kot tvegani 

dejavniki (Palermo, Simpson, 1994). Na podlagi vseh dosedanjih tako teoretičnih kot 

praktičnih spoznanj smo proučevali socialni status otrok in mladostnikov Vzgojnega zavoda 

Planina preko določenih sklopov spremenljivk in skušali ugotavljati njihovo eventualno 

povezavo z neustreznim poinstitucionalnim vedenjem. 

V ta namen smo preverjali eventualne povezave neustreznega vedenjem s tipom družin, 

številom sorojencev, številom polbratov in polsester, izobrazbo matere in izobrazbo očeta, 

stanovanjskimi razmerami, družinskimi prejemki in evidentiranimi težavami v družini 

(anketni vprašalnik št. 1, sklop 7 do vključno sklop 15). 

2.3.7.1 Povezanost spremenljivke tip družine z neustreznim vedenjem 

Krajnčan ugotavlja (2003, str.282), da že zunanja podoba družinskih struktur v vzgojne 

zavode nameščenih otrok in mladostnikov kaže rezultate, primerljive predhodnim študijam. 

Teoretsko sklepa, da kazalci družinskih struktur sovplivajo na pomembno področje 

medsebojnih odnosov in klime, v kateri živijo. Sprva nas je zanimalo v kakšnem tipu družine 

živijo otroci in mladostniki v proučevanem obdobju in eventualna povezanost tipa družine s 

poodpustnim vedenjem. 
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Tabela 80: Prikaz tipa družin otrok in mladostnikov v frekvencah in odstotkih 

Tip družine Frekvenca % Veljavni % 
Kumulativni 
% 

 1. Popolna družina (biološka oče in mama) 79 43,7 43,7 43,7 

2. Nepopolna, samo mama (ločitev) 32 17,5 17,5 61,2 

3. Nepopolna, samo oče (ločitev) 13 7,1 7,1 68,3 

4. Dopolnjena, mama in očim (ločitev) 28 15,3 15,3 83,6 

5. Dopolnjena, oče in mačeha (ločitev) 5 2,7 2,7 86,3 

6. Oče umrl, samo mama 15 8,2 8,2 94,5 

7. Mama umrla, samo oče 6 3,3 3,3 97,8 

8. Oba umrla, živi pri sorodnikih 4 2,2 2,2 100,0 

Total 182 100,0 100,0  

Iz tabele 80 je razvidno, da je največ otrok in mladostnikov živelo v t. i. popolni
231

 družini z 

obema roditeljema. Najmanjši odstotek vzorca predstavljajo štirje otroci oziroma mladostniki 

ki so zaradi smrti obeh roditeljev živeli pri sorodnikih (stari starši). 

  

                                                 
231 Škoflek je primerjal strukturo družin otrok in mladostnikov iz vseh vzgojnih ustanov in ugotovil (1989, str.169), da se je 

odstotek otrok iz popolnih družin zelo zmanjšal (49,2% v letu 1954 in 32,1% v letu 1987), otrok iz nepopolnih družine pa je 

samo nekaj odstotkov manj (50,8% leta 1954 in  44,8% leta 1987). Izredno pa je narasel odstotek otrok v rejniških družinah 

(iz 3,2% na 20,3%). Tudi Krajnčan ugotovi, da leta 2001 manj kot 50% otrok in mladostnikov v vzgojnih ustanovah prihaja 

iz popolnih družin (2003, str.116). Prav tako na podlagi dobljenih rezultatov ugotavlja, da je še vedno veliko otrok v vzgojnih 

zavodih iz priseljenih družin. 
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Tabela 81: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah tipa družine v 

obdobju do treh let po odpustu 

Tip družine 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Popolna družina (biološka oče in mama) –,100 ,993 79 

2. Nepopolna, samo mama (ločitev) ,331 1,176 32 

3. Nepopolna, samo oče (ločitev) ,133 ,999 13 

4. Dopolnjena, mama in očim (ločitev) –,168 ,775 28 

5. Dopolnjena, oče in mačeha (ločitev) ,834 1,475 5 

6. Oče umrl, samo mama –,146 ,823 15 

7. Mama umrla, samo oče –,372 ,509 6 

8. Oba umrla, živi pri sorodnikih ,137 1,083 4 

Vsi  ,000 1,000 182 

Iz tabele 81 je razvidno, da je v 5. tipu družine »dopolnjena, oče in mačeha (ločitev)« 

prisotnih največ neustreznih vedenj, sledi 2. kategorija »nepopolna, samo mama (ločitev)«. 

Najmanj neustreznih vedenj so na podlagi rezultatov iz tabele povzročili otroci in mladostniki, 

ki so bivali pri očetu (mama umrla). Kot pa bomo videli v nadaljevanju, razlike med 

skupinami tipov družin niso statistično pomembne. 

Tabela 82: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami tipa družine v številu neustreznih vedenj v 

povprečjih za obdobje do treh let 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat  

Popravljeni model 10,033
a
 7 1,433 1,459 ,185 ,055 

Presečišče ,501 1 ,501 ,510 ,476 ,003 

Skupina – starost 10,033 7 1,433 1,459 ,185 ,055 

Napaka 170,967 174 ,983    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Zaradi kršitve predpostavke o homogenosti varianc (Levene's p = 0,004) smo izvedli tudi dva 

neparametrična testa (Welch: p = 0,394; Brown-Forsythe: p = 0,249). 

Iz tabele 82 pa je sicer razvidno, da tip družine ni statistično pomembno povezan z 

neustreznim vedenjem (p = 0,185). 
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Tabela 83: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah tipa družine v 

obdobju od treh in več let po odpustu 

Tip družine 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Popolna družina (biološka oče in mama)         –,079 ,991 79 

2. Nepopolna, samo mama (ločitev) ,176 1,101 32 

3. Nepopolna, samo oče (ločitev) ,278 1,105 13 

4. Dopolnjena, mama in očim (ločitev) –,090 ,819 28 

5. Dopolnjena, oče in mačeha (ločitev) ,841 1,444 5 

6. Oče umrl, samo mama –,297 ,737 15 

7. Mama umrla, samo oče –,079 ,978 6 

8. Oba umrla, živi pri sorodnikih ,078 1,358 4 

Total ,000 1,000 182 

Iz tabele 83 je razvidno, da je v 5. tipu družine »dopolnjena, oče in mačeha (ločitev)« 

ponovno prisotnih največ neustreznih vedenj, sledi pa 3. kategorija »nepopolna, samo oče 

(ločitev)«. Najmanj neustreznih vedenj so na podlagi rezultatov iz tabele povzročili 

mladostniki, ki so bivali v 6. tipu družine »oče umrl, samo mama«.  

Tabela 84: Tabela ANOVA – testiranje razlik med kategorijami tip družine v faktorju neustreznih 

vedenjskih v povprečjih za obdobje treh in več let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 7,652
a
 7 1,093 1,097 ,367 ,042 

Presečišče ,815 1 ,815 ,818 ,367 ,005 

Tip družine 7,652 7 1,093 1,097 ,367 ,042 

Napaka 173,348 174 ,996    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Zaradi ponovne kršitve predpostavke o homogenosti varianc (Levene's p = 0,034) smo izvedli 

tudi dva neparametrična testa (Welch: p = 0,627; Brown-Forsythe: p = 0,520). 

Tudi v tem obdobju povezava med spremenljivkami ni statistično pomembna (p = 0,367). 
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2.3.7.2 Povezanost spremenljivke število sorojencev z neustreznim vedenjem 

Krajnčan je v raziskavi ugotovil (2003, str.118), da število bratov in sester otrok in 

mladostnikov, ki so v vzgojnih ustanovah, bistveno ne odstopa od občega slovenskega 

povprečja, ki je sicer nekoliko niže (v družini živi povprečno 1,7 otroka, v enostarševski 

družini pa 1,4 otroka). Nadalje, Burgerjevi (1999, v Krajnčan, 2003, str.119) rezultati kažejo 

povprečje 2,6 otroka na družino, pri priseljenih družinah pa celo 3,4 otroka na družino. 

Otrokov položaj v družini oziroma družinski strukturi, ki jo sestavljajo tudi sorojenci, pa je 

lahko izjemnega pomena za eventualen nastanek in vzdrževanje neustreznega vedenja.
232

 Zato 

nas zanima, ali je število sorojencev morda povezano z vedenjem po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. 

Tabela 85: Število sorojencev 

Skupine Število sorojencev N 

 1. 1 55 

2. 2 56 

3. 3 41 

4. Več kot tri 29 

Iz tabele 85 je razvidno, da nihče od otrok in mladostnikov ni bil edinec (vir: socialne 

anamneze). V tej rubriki je sicer en podatek manjkajoč (N = 181). 

Tabela 86: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah števila sorojencev 

v obdobju do treh let po odpustu 

Število sorojencev 
Aritm. sredina faktorja 
neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

1 –,083 ,939 55 

2 –,028 ,978 56 

3 –,014 ,944 41 

Več kot tri ,226 1,240 29 

Total –,001 1,002 181 

Zaradi kršitve predpostavke o homogenosti varianc (Levene's p = 0,008) smo izvedli tudi dva 

neparametrična testa (Welch: p = 0,712; Brown-Forsythe: p = 0,623). 

                                                 
232 O psihodinamskih procesih v družini in otrokovem položaju v družini in vlogi, ki mu jo podeljuje družina, obširneje piše 

Čačinovič Vogrinčičeva (1992); vlogi sorojencev, mestu in vplivu sorojencev Andolšek (1995), položaju sorojencev (Horvat 

Matzele (1999); sorojencih v družini, ki ima otroka z motnjo v duševnem razvoju Grudnova (2004) itd.  
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Iz tabele 87 pa je razvidno, da število sorojencev ni statistično pomembno povezano z 

neustreznim vedenjem v obdobju do treh let (p = 0,595). 

Tabela 87: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami števila sorojencev v številu neustreznih vedenj v 

povprečjih za obdobje do treh let 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 1,921
a
 3 ,640 ,633 ,595 ,011 

Presečišče ,107 1 ,107 ,105 ,746 ,001 

Število sorojencev 1,921 3 ,640 ,633 ,595 ,011 

Napaka 179,045 177 1,012    

Total 180,966 181     

Popravljeni total 180,966 180     

Tabela 88: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah števila sorojencev 

v obdobju od treh in več let po odpustu 

Število sorojencev 
Aritm. sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

1 –,063 ,965 55 

2 –,078 ,969 56 

3 ,036 ,997 41 

Več kot tri ,212 1,151 29 

Total –,001 1,002 181 

Na podlagi tabele 88 razberemo, da je evidentiranih največ neustreznih vedenj pri 

mladostnikih, ki so imeli 3 in več sorojencev, razlike pa tudi v tem obdobju niso statistično 

pomembne (p = 0,593). 
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Tabela 89: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami števila sorojencev v številu neustreznih vedenj v 

povprečjih za obdobje od treh in več let 

Vir Vsota kvadratov df 
        Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 1,927
a
 3 ,642 ,635 ,593 ,011 

Presečišče ,120 1 ,120 ,119 ,730 ,001 

Število sorojencev 1,927 3 ,642 ,635 ,593 ,011 

Napaka 179,020 177 1,011    

Total 180,947 181     

Popravljeni total 180,947 180     

2.3.7.3 Povezanost spremenljivke število polbratov in polsester z neustreznim vedenjem 

Otrokov položaj v družini oziroma družinski strukturi, ki jo sestavljajo tudi polbratje oziroma 

polsestre, pa je lahko še bolj stresen in njegov položaj še bolj obroben kot med sorojenci v 

izvorni družini. Zato nas zanima ali število polbratov in polsester morda vpliva na poodpustno 

obnašanje.
233

 

Tabela 90: Število polbratov in polsester 

Skupine Število polbratov in polsester N 

 1. 0 116 

2. 1 32 

3. 2 20 

4. 3 in več 14 

Iz tabele 90 je razvidno, da 116 otrok in mladostnikov ni imelo polbratov in polsester, vsi 

ostali so imeli enega (32), dva (20) in tri ali več (14). 

  

                                                 
233 Podobno, kot smo navajali pri spremenljivki »sorojenci«, je vloga otroka med polbrati in polsestrami lahko »določena« 

tako, da povzroča in vzdržuje neustrezna vedenja. Po podatkih Krajnčana (2003, str.120), je po oceni strokovnih delavcev 

centrov za socialno delo znaša število polbratov in polsester povprečno 1,38. 
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Tabela 91: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah števila polbratov 

in polsester v obdobju do treh let po odpustu 

Polbratje, polsestre 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

0 –,039 ,968 116 

1 ,225 1,111 32 

2 ,001 1,098 20 

3 in več –,188 ,859 14 

Total ,000 1,000 182 

Najmanj neustreznih vedenj je iz rezultatov tabele 91 razvidnih pri mladostnikih, ki so imeli 

tri ali več polbratov in polsester, in največ pri tistih, ki so imeli le enega polbrata ali polsestro. 

Iz spodnje tabele 92 pa je razvidno, da razlike v tem obdobju niso statistično pomembne 

(p = 0,513).  

Tabela 92: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami števila polbratov in polsester v faktorju 

neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih v obdobju do treh let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 2,312
a
 3 ,771 ,768 ,513 ,013 

Presečišče 3,057E-6 1 3,057E-6 ,000 ,999 ,000 

Število polbratov, polsester 2,312 3 ,771 ,768 ,513 ,013 

Napaka 178,688 178 1,004    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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Tabela 93: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah števila polbratov 

in polsester v obdobju treh in več let po odpustu 

Polbratje, polsestre 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

0 –,046 ,961 116 

1 ,254 1,136 32 

2 –,068 1,027 20 

3 in več –,100 ,962 14 

Total ,000 1,000 182 

Ponovno je najmanj neustreznih vedenj iz rezultatov razvidnih pri mladostnikih, ki so imeli tri 

ali več polbratov, polsester, in največ pri tistih, ki so imeli le enega polbrata ali polsestro.   

Iz tabele 94 lahko razberemo, da razlike v tem obdobju niso statistično pomembne 

(p = 0,468).  

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da število polbratov in polsester ni 

statistično pomembno povezano z neustreznim poinstitucionalnim vedenjem. 

Tabela 94: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami števila polbratov in polsester v faktorju 

neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje treh in več let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
 Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 2,557
a
 3 ,852 ,850 ,468 ,014 

Presečišče ,010 1 ,010 ,010 ,922 ,000 

Število polbratov 2,557 3 ,852 ,850 ,468 ,014 

Napaka 178,443 178 1,002    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

2.3.7.4 Povezanost spremenljivke izobrazba matere z neustreznim vedenjem 

Nizka izobrazbena struktura staršev otrok in mladostnikov, tako očetov kot mater, ki so 

nameščeni v vzgojne zavode, je bila ugotovljena v številnih raziskavah
234

. Na tem mestu 

                                                 
234 Škoflek (1989, str.171) npr. pri materah ugotovi naslednjo izobrazbeno – kvalifikacijsko  strukturo: brez kvalifikacij 

(62,8%); polkvalifikacija (5,5%); kvalifikacija (8,1%); visoka kvalifikacija (0,5%); srednja izobrazba (4,4%); višja izobrazba 

(0,7%9); visoka izobrazba (0,2%). Po podatkih strokovnih delavcev centrov za socialno delo, je v letu 2001 izobrazbena 

struktura mater otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode, sledeča (Krajnčan, 2003, str.121): nedokončana 
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predstavljamo izobrazbeno strukturo mater in ugotavljamo njeno eventualno povezanost z 

vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

Tabela 95: Izobrazba matere 

Skupine Izobrazba matere N 

 1. Ne vem 3 

2. Nepopolna osnovna šola s prilagojenim programom 19 

3. Popolna osnovna šola s prilagojenim programom 16 

4. Nepopolna osnovna šola 67 

5. Popolna osnovna šola 55 

6. Poklicna izobrazba 15 

7. Srednja šola                        6 

8. Visoka izobrazba                          

1 

 vse                    182  

Največ mater otrok in mladostnikov vzgojnega zavoda je imelo nepopolno (nedokončano) 

osnovno šolo (67) in popolno osnovno šolo (55). Ena izmed mater je imela univerzitetno 

izobrazbo, pri treh materah pa podatka nismo mogli pridobiti. 

  

                                                                                                                                                         

osnovna šola (31,7%), dokončana osnovna šola (31,3%), predvidevamo, da so pod osnovne šole štete tudi osnovne šole s 

prilagojenim programom; poklicna (18,0%); srednja (13,3%); višja (1,1%); visoka (0,4%).  
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Tabela 96: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah izobrazbe matere 

v obdobju do treh let po odpustu 

Izobrazba matere 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

Ne vem ,608 ,871 3 

Nepopolna osnovna šola s prilagojenim 

programom 

,200 1,074 19 

Popolna osnovna šola s prilagojenim programom –,561 ,306 16 

Nepopolna osnovna šola ,007 1,032 67 

Popolna osnovna šola ,007 1,056 55 

Poklicna izobrazba ,208 ,998 15 

Srednja šola –,023 ,981 6 

Visoka izobrazba –,544 . 1 

 ,000 1,000 182 

Neupoštevajoč spremenljivko ne vem, ki jo formirajo le tri matere, in spremenljivko visoka 

izobrazba (ena mati), je iz tabele 96 razvidno, da je z neustreznim vedenjem najbolj povezana 

spremenljivka poklicna izobrazba in najmanj popolna osnovna šola s prilagojenim 

programom. 

Iz tabele 97 pa razberemo, da razlike v tem obdobju niso statistično pomembne (p = 0,345). 

Levenejev test homogenosti varianc je značilen (p < 0,001), zato moramo rezultate ANOVE 

upoštevati z rezervo. Parametričnih testov namreč nismo mogli izvesti, ker ima kategorija 

visoka izobrazba vsoto 1 (za izvedbo parametičnih testov pa bi bila potrebna vsota najmanj 2). 

Tabela 97: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami izobrazbe matere v faktorju neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje do treh let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 7,880
a
 7 1,126 1,131 ,345 ,044 

Presečišče ,005 1 ,005 ,005 ,941 ,000 

Izobrazba matere 7,880 7 1,126 1,131 ,345 ,044 

Napaka 173,120 174 ,995    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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Tabela 98: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah izobrazbe matere 

v obdobju treh in več let po odpustu 

Izobrazba matere 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedensjkih 
vzorcev 

Standardni 
odklon 

N 

Ne vem 1,109 1,107 3 

Nepopolna osnovna šola s prilagojenim 

programom 

,127 1,059 19 

Popolna osnovna šola s prilagojenim programom –,638 ,101 16 

Nepopolna osnovna šola –,034 1,032 67 

Popolna osnovna šola ,049 1,024 55 

Poklicna izobrazba ,287 ,988 15 

Srednja šola ,021 1,025 6 

Visoka izobrazba –,422 . 1 

Total  ,000                       
1,000 

182 

Ponovno neupoštevajoč spremenljivko ne vem, ki jo formirajo le tri matere, in spremenljivko 

visoka izobrazba (ena mati), je iz tabele 98 razvidno, da je z neustreznim vedenjem najbolj 

povezana spremenljivka poklicna izobrazba in najmanj popolna osnovna šola s prilagojenim 

programom. 

Iz tabele 99 pa razberemo, da razlike v tem obdobju niso statistično pomembne (p = 0,092). 

Levenejev test homogenosti varianc je značilen (p < 0,001), zato moramo rezultate ANOVE 

znova upoštevati z rezervo. Parametričnih testov namreč nismo mogli izvesti, ker ima 

kategorija visoka izobrazba vsoto 1 (potrebna pa bi bila vsota najmanj dve). 

Tabela 99: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami izobrazba matere v faktorju neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje treh in več let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 12,157
a
 7 1,737 1,790 ,092 ,067 

Presečišče ,146 1 ,146 ,150 ,699 ,001 

Izobrazba matere 12,157 7 1,737 1,790 ,092 ,067 

Napaka 168,843 174 ,970    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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2.3.7.5 Povezanost spremenljivke izobrazba očeta z neustreznim vedenjem 

Kot smo že omenili, je bila nizka izobrazbena struktura staršev otrok in mladostnikov, tako 

očetov kot mater, ki so nameščeni v vzgojne zavode, ugotovljena v številnih raziskavah
235

. Na 

tem mestu predstavljamo izobrazbeno strukturo očetov. 

Tabela 100: Izobrazba očeta 

Skupine Izobrazba očeta N 

 1. Ne vem 22 

2. Nepopolna osnovna šola s prilagojenim programom 4 

3. Popolna osnovna šola s prilagojenim programom 6 

4. Nepopolna osnovna šola 50 

5. Popolna osnovna šola                     61 

6. Poklicna izobrazba                    34 

7. Srednja šola 4 

8. Visoka izobrazba 1 

 vsi  182 

Največ očetov otrok in mladostnikov vzgojnega zavoda je imelo popolno osnovno šolo (61) in 

nepopolno osnovno šolo (50). Tudi med očeti ima samo eden univerzitetno izobrazbo. Pri 22 

očetih na podlagi dokumentacije (socialnih anamnez) ni bilo moč ugotoviti stopnje izobrazbe. 

  

                                                 
235 Škoflek (1989, str.171) npr. pri očetih ugotovi naslednjo izobrazbeno – kvalifikacijsko  strukturo: brez kvalifikacij 

(41,1%); polkvalifikacija (12,1%); kvalifikacija (18,5%); visoka kvalifikacija (0,9%); srednja izobrazba (3,0%); višja 

izobrazba (1,2%9); visoka izobrazba (0,7%). Po podatkih strokovnih delavcev centrov za socialno delo, je bila v letu 2001 

izobrazbena struktura očetov otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode, sledeča (Krajnčan, 2003, str.121): 

nedokončana osnovna šola (18,3%), dokončana osnovna šola (24,8%) - predvidevamo, da so pod osnovne šole poleg rednih 

štete tudi osnovne šole s prilagojenim programom; poklicna (32,4%); srednja (6,5%); višja (1,1%); visoka (1,1%).  
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Tabela 101: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah izobrazbe očeta 

v obdobju do treh let po odpustu 

Izobrazba očeta 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

Ne vem ,121 1,040 22 

Nepopolna osnovna šola s 

prilagojenim programom 

–,128 1,011 4 

Popolna osnovna šola s 

prilagojenim programom 

–,280 1,098 6 

Nepopolna osnovna šola –,120 ,988 50 

Popolna osnovna šola ,109 ,999 61 

Poklicna izobrazba –,064 ,971 34 

Srednja šola ,399 1,496 4 

Visoka izobrazba –,544 . 1 

Total  ,000 1,000 182 

Iz tabele 101 je razvidno, da je spremenljivka srednja šola najbolj povezana z neustreznim 

vedenjem, najmanj pa popolna osnovna šola. Ponovno ne upoštevamo kategorije visoka 

izobrazba, ki je prisotna zgolj pri enem od očetov. Povezava med spremenljivkami pa ni 

statistično značilna (p = 0,850), kar vidimo iz tabele 102. Levenejev test homogenosti varianc 

je značilen (p < 0,001), zato moramo rezultate ANOVE upoštevati z rezervo. Parametričnih 

testov namreč ponovno nismo mogli izvesti, ker ima kategorija visoka izobrazba vsoto 1. 

Tabela 102: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami izobrazba očeta v faktorju neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje do treh let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
 Povprečje 
kvadratov              

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 3,409
a
 7 ,487 ,477 ,850 ,019 

Presečišče ,145 1 ,145 ,142 ,707 ,001 

Izobrazba očeta 3,409 7 ,487 ,477 ,850 ,019 

Napaka 177,591 174 1,021    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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Tabela 103: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah izobrazbe očeta 

v obdobju treh in več let po odpustu 

Izobrazba očeta 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni 
odklon 

N 

Ne vem ,032 1,053 22 

Nepopolna osnovna šola s prilagojenim 

programom 

–,116 ,971 4 

Popolna osnovna šola –,253 1,057 6 

Nepopolna osnovna šola ,0448 1,052 50 

Popolna osnovna šola –,004 ,9620 61 

Poklicna izobrazba –,051 ,981 34 

Srednja šola ,367 1,454 4 

Visoka izobrazba –,422 . 1 

Total  ,000 1,000 182 

Iz tabele 103 je razvidno, da je spremenljivka srednja šola tudi v tem obdobju najbolj 

povezana z neustreznim vedenjem, najmanj pa popolna osnovna šola. Ponovno ne 

upoštevamo kategorije visoka izobrazba, ki je prisotna zgolj pri enem očetu. Povezava med 

spremenljivkami pa ni statistično značilna (p = 0,987), kar razberemo iz tabele 104. 

Levenejev test homogenosti varianc je značilen (p < 0,001), zato je potrebno rezultate 

ANOVE znova upoštevati z rezervo. Parametričnih testov namreč znova nismo mogli izvesti, 

ker ima kategorija visoka izobrazba vsoto 1. 

Tabela 104: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami izobrazba očeta v faktorju neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje treh in več let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 1,375
a
 7 ,196 ,190 ,987 ,008 

Presečišče ,092 1 ,092 ,089 ,766 ,001 

Izobrazba očeta 1,375 7 ,196 ,190 ,987 ,008 

Napaka 179,625 174 1,032    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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2.3.7.6 Povezanost spremenljivke stanovanjske razmere z neustreznim vedenjem 

Želeli smo ugotoviti, v kakšnih stanovanjskih razmerah
236

 so živeli otroci in mladostniki, kjer 

nismo želeli stereotipno opredeljevati t.i. slabih oziroma dobrih razmer, kjer so ocene lahko 

povsem subjektivne. Želeli smo ugotoviti položaj družin v odnosu do bivanjskih razmer 

(lastniško, najemniško ali podnajemniško stanovanje, pri sorodnikih, romska naselja) in 

eventualno povezanost stanovanjskih razmer s poodpustnim vedenjem.   

Tabela 105: Stanovanjske razmere 

Skupine Stanovanjske razmere N 

 1 Najemniško stanovanje 87 

2 Lastniško enosobno 7 

3 Lastniško dvosobno 12 

4 Lastniško trisobno 1 

5 Lastna hiša 35 

6 Podnajemniško stanovanje 14 

7 Živijo pri sorodnikih 3 

8 Živijo v romskem naselju 20 

9 Vselitev »na črno« 3 

vsi               182 

Iz tabele 105 je razvidno, da je največ otrok in mladostnikov živelo v najemniškem 

stanovanju (najpogosteje so to t. i. socialna stanovanja). Lastniško trisobno stanovanje je 

posedovala le ena družina, tri družine  pa so nezakonito zasedle prazne prostore, ki niso bili 

njihova last (zapuščena, nenaseljena stanovanja)
237

. 

  

                                                 
236 Krajnčan ugotavlja (2010), da v opredeljevanju  nastanka čustvenih in vedenjskih težav postavljajo sodobni avtorji in 

avtorice socialno ekonomske indikatorje v ospredje (njihove stanovanjske razmere so bolj slabe). 

237 Škoflek ne ugotavlja statusa stanovanjskih razmer, opredeljuje pa socialno ekonomski status družin (1989, str.172), kjer v 

najvišjem odstotku ugotovi nizek socialno ekonomski status (47,6%), sledi srednji (38,8%) in visok (9,4%). Krajnčan je v 

definiranju stanovanjskih razmer prepustil popolno izbiro ocenjevalcem, vnaprej postavljeni kriteriji za uvrstitev za katero od 

kategorij se zdijo nedosegljivi (2003, str.125). Po podatkih in ocenah s strani strokovnih delavcev centrov za socialno delo, je 

ugotovil sledeče stanovanjske razmere otrok in mladostnikov: nadpovprečne (3,6%); povprečne (52,9%); slabe (41,7%). 
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Tabela 106: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah stanovanjskih 

razmer v obdobju do treh let po odpustu 

Stanovanjske razmere 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

Najemniško stanovanje –,028 1,006 87 

Lastniško enosobno ,105 ,903 7 

Lastniško dvosobno –,007 ,945 12 

Lastniško trisobno –,544 . 1 

Lastna hiša –,222 ,867 35 

Podnajemniško stanovanje ,140 1,049 14 

Živijo pri sorodnikih ,221 ,959 3 

Živijo v romskem naselju ,438 1,254 20 

Vselitev »na črno« –,418 ,538 3 

Total  ,000 1,000 182 

Največ neustreznih vedenj je povezano z mladostniki, ki živijo v romskem naselju in pri 

sorodnikih. Povezave med spremenljivkami pa niso statistično značilne, kot je razvidno iz 

tabele 107 (p = 0,546). Levenejev test homogenosti varianc je značilen (p < 0,001), zato je 

potrebno rezultate ANOVE upoštevati z rezervo. Parametričnih testov namreč nismo mogli 

izvesti, ker ima kategorija lastniško trisobno stanovanje vsoto 1. 

Tabela 107: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami stanovanjske razmere v faktorju neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje do treh let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 6,973
a
 8 ,872 ,866 ,546 ,039 

Presečišče ,048 1 ,048 ,048 ,826 ,000 

Stanovanjske razmere 6,973 8 ,872 ,866 ,546 ,039 

Napaka 174,027 173 1,006    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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Tabela 108: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah stanovanjskih 

razmer v obdobju treh in več let let po odpustu 

Stanovanjske razmere 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

Najemniško stanovanje ,026 ,994 87 

Lastniško enosobno ,083 ,861 7 

Lastniško dvosobno –,111 ,673 12 

Lastniško trisobno –,422 . 1 

Lastna hiša –,306 ,805 35 

Podnajemniško stanovanje –,093 1,059 14 

Živijo pri sorodnikih ,526 1,473 3 

Živijo v romskem naselju ,569 1,316 20 

Vselitev »na črno« –,685 ,000 3 

Total ,000 1,000 182 

Največ neustreznih vedenj je povezano z otroci in mladostniki, ki živijo v romskem naselju in 

pri sorodnikih. Povezave med spremenljivkami pa niso statistično značilne, kot je razvidno iz 

tabele 109 (p = 0,123). Levenejev test homogenosti varianc je značilen (p < 0,001), zato je 

potrebno rezultate ANOVE znova upoštevati z rezervo. Parametričnih testov namreč nismo 

mogli izvesti, ker ima kategorija lastniško trisobno stanovanje vsoto 1. 

Tabela 109: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami stanovanjske razmere v faktorju neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje treh in več let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 12,581
a
 8 1,573 1,615 ,123 ,070 

Presečišče ,083 1 ,083 ,086 ,770 ,000 

Stanovanjske razmere 12,581 8 1,573 1,615 ,123 ,070 

Napaka 168,419 173 ,974    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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2.3.7.7 Povezanost spremenljivke prevladujoči družinski prejemki z neustreznim 

vedenjem 

Pod prevladujoče družinske prejemke razumemo prejemke, ki v primerjavi z drugimi 

prejemki prevladujejo po svojem obsegu in kontinuiranosti (npr. reden dohodek, pokojnina), 

ob tem pa se ne izključuje možnost po eventualnem prejemanju še drugih denarnih prejemkov 

(npr. enkratne denarne socialne pomoči, itd.)
238

.  

Tabela 110: prevladujoči družinski prejemki 

Družinski prejemki  Odstotek družin 
Standardni 
odklon 

N 

Zgolj prejemki centra za socialno delo ,66 ,476 183 

Zgolj priložnostna dela ,30 ,457 183 

Občasni prihodki ,10 ,306 183 

Reden dohodek enega ,35 ,478 183 

Reden dohodek obeh ,16 ,366 183 

Pokojnina ,17 ,381 183 

Iz tabele 110 je razvidno, da se je večina družin  preživljala zgolj s prejemki centrov za 

socialno delo, kar potrjuje tezo, da so v vzgojne zavode v visokem odstotku nameščeni otroci 

in mladostniki iz socialno ekonomsko šibkih družin. Socialno ekonomska šibkost družin 

izolirano sama po sebi ne predstavlja rizičnih dejavnikov tveganja za nastanek 

neprilagojenega vedenja – v širšem družbenem konstekstu pa ne zmore »konkurirati« s 

socialno ekonomsko močnejšimi družinami
239

. V boju za svoje lastno preživetje otrokom ne 

zmore  ponuditi možnosti za kvalitetnejši razvoj v smislu razvijanja interesov, izgradnje 

pozitivne samopodobe in notranje zmogljivosti ipd., bolj vodi na obrobje storilnostno 

naravnane družbe in segregacijo. 

  

                                                 
238 Po podatkih strokovnih delavcev centrov za socialno delo,  je državne podpore deležna kar tretjina (32%) družin, katerih 

otroci in mladostniki so leta 2001nameščeni v vzgojnih zavodih (Krajnčan, 2003, str.123), samo v 14,7% primera imata oba 

starša redne dohodke. Drugje so viri dohodkov nestalni oziroma oba starša dohodkov ne prejemata. Dodatna pomoč družini - 

pomoč v sredstvih za preživljanje je evidentirana kar v 52,2% družin (prav tam, str.124). Rosanvallon trdi (1995, v 

Razpotnik, 2011, str.116), da konec 20.stoletja v zvezi z državo blaginje zaznamuje trojna kriza: finančna kriza (države se 

soočajo z vedno večjo porabo za socialne izdatke ter nadomestila za brezposelnost, medtem ko se soočajo z manjšimi 

dohodki), birokratske krize (državni aparat je vse bolj dojet kot neučinkovit) in pa filozofska kriza (pojavljajo se vprašanja o 

konceptu socialnega varstva in socialne varnosti).  Ta prevladujoča konstrukcija države blaginje pomeni vznik konceptov, kot 

so upravljanje s tveganji (Beck, 2003; Giddens, 1998, v prav tam), individualna odgovornost in diskurz, da ni pravic brez 

dolžnosti, pri čemer (socialne) pravice niso več samoumevno zagotovljene. 

239 Škoflek ugotovi pomembno statistično povezanost med variablama socialno ekonomski status  in vzgojna zanemarjenost. 

Pri družinah z nizkim socialno ekonomskim statusom je namreč ugotovil vzgojno zanemarjanje v največjem obsegu, pri 

srednjem in visokem socialno ekonomskim statusom, pojav upada (1989, str.183). 
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Tabela 111: Ocene komunalitet prevladujočih družinskih prejemkov 

Družinski prejemki Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Zgolj prejemki centra za socialno delo ,558 ,544 

Zgolj priložnostna dela ,422 ,999 

Občasni prihodki ,252 ,191 

Reden dohodek enega ,595 ,999 

Reden dohodek obeh ,693 ,999 

Pokojnina ,195 ,104 

Ocene komunalitet so znatne, tri od njih imajo vrednost 999 in ena 544. Sprva smo skušali 

povezanost spremenljivk določiti preko faktorske analize, vendar so bili rezultati FA povsem 

neinterpretabilni in nekompatibilni (izločili so se trije). Zato smo se odločili, da vsaka 

posamezna kategorija družinskih prejemkov predstavlja samostojen prediktor za regresijsko 

analizo. 

Tabela 112: Rezultati regresijske analize faktorjev družinski prejemki s faktorjem neustreznega vedenja 

v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,308 ,322  ,956 ,340 

1. Zgolj prejemki centra za socialno 

delo 

,032 ,235 ,015 ,135 ,892 

2. Zgolj priložnostna dela –,403 ,214 -,185 -1,885 ,061 

3. Občasni prihodki –,268 ,281 -,082 -,952 ,342 

4. Reden dohodek enega –,287 ,244 -,137 -1,173 ,243 

5. Reden dohodek obeh –,216 ,368 -,078 -,586 ,558 

6. Pokojnina –,268 ,218 -,102 -1,231 ,220 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 2,6 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= –0,8%), povezanost med spremenljivkami ni značilna (p = 0,598). Iz tabele 

112 lahko razberemo, da nobeden od šestih faktorjev ni statistično pomembno povezan z 

neustreznim vedenjem. 
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Tabela 113: Rezultati regresijske analize faktorjev družinski prejemki s faktorjem neustreznega vedenja 

v obdobju treh in več let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koefficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta  –,019 ,322  –,059 ,953 

1.Zgolj prejemki centra za socialno delo ,227 ,235 ,108 ,964 ,336 

2.Zgolj priložnostna dela –,276 ,214 –,126 –1,285 ,200 

3.Občasni prihodki –,039 ,282 –,012 –,140 ,889 

4.Reden dohodek enega –,001 ,245 ,000 –,003 ,998 

5.Reden dohodek obeh ,006 ,369 ,002 ,015 ,988 

6.Pokojnina –,258 ,218 –,098 –1,181 ,239 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 2,3 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2
= –1,1 %), povezanost med spremenljivkami ni statistično značilna (p = 0,664). 

Iz tabele 113 lahko ponovno razberemo, da nobeden od faktorjev ni statistično značilno 

povezan z neustreznim vedenjem.
240

 

2.3.7.8 Povezanost spremenljivke način vzgoje z neustreznim vedenjem 

Pred desetletji so rezultati raziskav družinskih odnosov in družinske vzgoje delinkventne 

mladine z motnjami vedenja potrdili, da je v njihovih družinah prevladovala trda, represivna 

vzgoja.
241

Zanimalo nas je, katerim načinom vzgoje (in v kašnem obsegu) so bili podvrženi 

otroci in mladostniki, nameščeni v vzgojnem zavodu v proučevanem obdobju ter njihova 

eventualna povezanost s poodpustnim vedenjem. 

  

                                                 
240 Ugotavljamo, da se družine otrok in mladostnikov glede na denarne prejemke med seboj niso bistveno razlikovale in so 

skoraj vse izkazovale šibek socialno ekonomski položaj, med njimi tudi ni statistično pomembnih razlik. Ugotavljamo tudi, 

da prav nobena od spremenljivk, ki smo jih do sedaj obravnavali,  ni statistično pomembno povezana z neustreznimi vedenji 

po odpustu iz zavoda. Ocenjujemo, da je bila populacija v proučevanem obdobju dokaj homogena zlasti glede na socialno 

ekonomski položaj. Tudi tip družine, število družinskih članov, sorojencev in polbratov ali polsester, niso predstavljali 

pomembnejših neugodnih dejavnikov za neustrezno poodpustno vedenje. 

241 Škoflek (1989, str.181) navaja podatke raziskave Brajše iz leta 1972, kjer je v 45% družin ugotovil trdo, nepopustljivo 

vzgojo in Bergantove leta 1973, ki je ugotovila omenjeni način vzgoje v 39%. Škoflek (prav tam) je v svoji raziskavi ugotovil 

trdo, represivno vzgojo v le 5,5%, prevladujoče pa je izstopala vzgojna zanemarjanost (55,7%), emocionalno zanemarjanje v 

54,0% družin (Brajša leta 1972 ugotovi pojav v 37%), prisotna je vzgojna nesposobnost in nemoč (28,2%) ter dvotirna 

vzgoja (25,4%). Iz sistemske teorije in teorije komunikacije pa izhaja, da je najbolj neučinkovito in celo škodljivo vodenje 

(starševski stil vzgoje) kaotično vodenje. V njem se (Goldner Vukov, 1988, v Vec, 2011, str.140) pojavlja spekter stilov: od 

avtoritarnega do popustljivega, vendar se ti pojavljajo konsistentno nekonsistentno (stalno nestalno). To pomeni, da v 

vodenju oz. vzgojnem stilu staršev ni prav nobene stalnice, da otrok nima prave orientacije, kaj naj bi počel in česa ne. Nekaj, 

kar je v nekem trenutku dovoljeno, morda celo spodbujano, je lahko že v naslednjem strogo kaznovano (prav tam). 
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Tabela 114: Način vzgoje 

Skupine Način vzgoje N 

 1. Represivna vzgoja 51 

2. Vsedopuščajoča vzgoja 31 

3. Brezbrižna vzgoja 60 

4. Dvotirna vzgoja 32 

5. Nedefinirano 8 

Največ (60) otrok in mladostnikov je bilo podvrženih brezbrižni
242

 vzgoji (prepuščeni samim 

sebi, starši se zanje niso zanimali ali zanje poskrbeli). 51 otrok in mladostnikov je bilo 

deležno represivne (trde) vzgoje, kjer je bila fizična agresija staršev nad otroki pogost pojav. 

Pri 8 otrocih in mladostnikih (nedefinirano) ni posebej izstopal nobeden od opisanih načinov 

vzgoje skupin 1–4 (tabela 114), temveč so se vzorci vzgoje med seboj prepletali (od popolne 

brezbrižnosti do represije). Ker je o načinih vzgoje, zlasti represivni vzgoji kot prediktorjih 

neustreznega vedenja opravljenih veliko raziskav, smo domnevali da bo statistično značilno z 

neustreznim vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda povezana ravno represivna vzgoja.  

Tabela 115: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah načina vzgoje v 

obdobju do treh let po odpustu 

Način vzgoje 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

Represivna vzgoja -,153 ,932 51 

Vsedopuščajoča vzgoja -,243 ,799 31 

Brezbrižna vzgoja ,165 1,121 60 

Dvotirna vzgoja ,074 ,926 32 

Nedefinirano ,385 1,280 8 

Total  ,000 1,000 182 

Največ neustreznih vedenj je povezano s spremenljivko nedefinirano, najmanj vedenj pa pri t. 

i. vsedopuščujoči vzgoji. 

                                                 
242 Vsebinsko termin brezbrižne vzgoje sovpada s terminologijo Škoflekove vzgojne zanemarjanosti (površno, manjkajoče ali 

nikakršno vzgojno udejstvovanje staršev; Škoflek, 1989, str.181). Omenjeni način vzgoje se je v obeh raziskavah pokazal kot 

prevladujoč.  
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Levenejev test homogenosti varianc je značilen (p < 0,001), zato sem izvedla tudi dva 

neparametična testa, ki potrjujeta rezultate ANOVE (Welch – p = 0,229 in Brown-Forsythe – 

p = 0,243). 

Povezava med spremenljivkami v tem obdobju ni statistično značilna, kot je razvidno iz 

tabele 116 (p = 0,194). 

Tabela 116: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami načina vzgoje v faktorju  neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje do treh let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
  Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 6,066
a
 4 1,517 1,535 ,194 ,034 

Presečišče ,232 1 ,232 ,235 ,629 ,001 

Način vzgoje 6,066 4 1,517 1,535 ,194 ,034 

Napaka 174,934 177 ,988    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Tabela 117: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah načina vzgoje v 

obdobju treh in več let let po odpustu 

Način vzgoje 
Aritmetična  sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

Represivna vzgoja –,265 ,843 51 

Vsedopuščajoča vzgoja –,118 ,934 31 

Brezbrižna vzgoja ,197 1,152 60 

Dvotirna vzgoja ,068 ,849 32 

Nedefinirano ,393 1,236 8 

Total  ,000 1,000 182 

Levenejev test homogenosti varianc je ponovno značilen (p < 0,001), zato smo izvedli tudi 

dva neparametična testa, ki potrjujeta rezultate ANOVE (Welch – p = 0,132 in Brown-

Forsythe – p = 0,134). 

Povezava med spremenljivkami tudi v tem obdobju ni statistično značilna, kot je razvidno iz 

tabele 118 (p = 0,100). 
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Tabela 118: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami način vzgoje v faktorju neustreznih 

vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje treh in več let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
 Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 7,746
a
 4 1,937 1,978 ,100 ,043 

Presečišče ,339 1 ,339 ,347 ,557 ,002 

Način vzgoje 7,746 4 1,937 1,978 ,100 ,043 

Napaka 173,254 177 ,979    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Rezultat ni bil pričakovan, ker smo domnevali, da bo kot prediktor neustreznega vedenja 

izstopala represivna vzgoja, čeprav tudi ostali načini vzgoje niso ugodni za zdrav razvoj 

otroka. 

2.3.7.9 Povezanost spremenljivke težave v družini z neustreznim vedenjem 

Mnoge raziskave nas seznanjajo s številnimi težavami v družinah otrok in mladostnikov, ki so 

nameščeni v vzgojne zavode. Obravnavajo sila raznovrstne pojavne oblike težav. Zanimalo 

nas je, s kakšnimi težavami v družini pa so se soočali otroci in mladostniki, ki so v 

proučevanem obdobju bivali v vzgojnem zavodu ter v kakšnem obsegu
243

. Zanimalo nas je 

tudi, ali je katera od težav v družini (ali več njih) pomembno povezana s poodpustnim 

vedenjem. 

  

                                                 
243 Škoflek med težavami v družini (1989, str.180), poleg že navedenih njegovih ugotovitev, ugotovi tudi alkoholizem v 

družini (50,1%), subkulturo (18,5%), incest (1,8%). Med težavami v družini, ki jih je ugotovil Krajnčan (2003, str.132) 

navajamo: fizično nasilje nad otrokom ali mladostnikom (25,9%), psihično nasilje nad otrokom ali mladostnikom (21,6%), 

spolna zloraba otroka ali mladostnika (17,2%), psihične motnje matere (29,1%), psihične motnje očeta (15,1%), odklonsko 

vedenje matere (26,6%) in očeta (34,2%), duševna prizadetost matere (6,8%) in očeta (1,4%). 
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Tabela 119: Težave v družini 

Težave v družini Odstotek družin Standardni odklon N 

Fizična agresija med starši ,45 ,499 183 

Fizična agresija nad otrokom ,59 ,493 183 

Alkoholizem enega od staršev ,52 ,501 183 

Alkoholizem obeh ,15 ,361 183 

Kazniva dejanja staršev ,15 ,361 183 

Duševna bolezen enega od staršev ,26 ,441 183 

Duševna bolezen obeh ,01 ,074 183 

Spolno nadlegovanje zunaj ožje družine ,07 ,258 183 

Spolno nadlegovanje s strani staršev ,07 ,258 183 

Incest ,04 ,192 183 

Psihično nasilje nad otrokom ,39 ,489 183 

Sociokulturna zanemarjenost ,80 ,403 183 

Sociokulturna deprivacija ,38 ,486 183 

Narkomanija enega od staršev  ,02 ,127 183 

Samomor enega od staršev ,07 ,248 183 

Agresija otroka nad starši ,16 ,371 183 

V povprečju je največ otrok in mladostnikov živelo v okolju, ki je bilo ocenjeno kot 

sociokulturno zanemarjeno, dokaj veliko število otrok in mladostnikov je bilo deležno fizične 

agresije s strani staršev. Najmanj je bilo prisotne duševne bolezni obeh, narkomanije staršev 

in incesta. 

Tabela 120: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,557 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 460,793 

df 120 

 p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 121: Ocene komunalitet težav v družini 

 Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Fizična agresija med starši ,307 ,408 

Fizična agresija nad otrokom ,309 ,487 

Alkoholizem enega od staršev ,308 ,281 

Alkoholizem obeh ,452 ,999 

Kazniva dejanja staršev ,097 ,048 

Duševna bolezen enega od staršev ,114 ,061 

Duševna bolezen obeh ,071 ,016 

Spolno nadlegovanje zunaj ožje družine ,060 ,028 

Spolno nadlegovanje s strani staršev ,559 ,733 

Incest ,552 ,708 

Psihično nasilje nad otrokom ,302 ,347 

Sociokulturna zanemarjenost ,204 ,185 

Sociokulturna deprivacija ,363 ,999 

Narkomanija enega od staršev ,067 ,047 

Samomor enega od staršev ,138 ,070 

Agresija otroka nad starši ,098 ,019 

Najvišjo vrednost izkazujeta komunaliteti alkoholizem obeh in sociokulturna deprivacija, 

najnižjo pa agresija otroka nad starši. 
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Tabela 122: Pojasnjena skupna varianca težav v družini 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 
Vsota 
kvadriranih uteži 
po rotaciji 

Total % variance Kumulativni % Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 2,542 15,887 15,887 1,856 11,597 11,597 1,306 

2. 1,647 10,292 26,179 ,867 5,421 17,018 1,313 

3. 1,610 10,065 36,244 1,619 10,116 27,135 1,706 

4. 1,306 8,160 44,404 1,096 6,850 33,984 1,364 

5. 1,227 7,672 52,076     

6. 1,144 7,149 59,224     

7. 1,034 6,461 65,685     

8. ,935 5,843 71,528     

9. ,871 5,442 76,970     

10. ,775 4,841 81,811     

11. ,696 4,348 86,159     

12. ,619 3,866 90,025     

13. ,527 3,292 93,318     

14. ,504 3,153 96,471     

15. ,309 1,932 98,403     

16. ,256 1,597 100,000     

Faktorska analiza po Kaiserjevem kriteriju ekstrahira 4 faktorje, ki pojasnjujejo 33,984 % 

variance prostora. Po poševnokotni (oblimin) rotaciji lastne vrednosti vseh faktorjev presežejo 

vrednost 1. 
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Tabela 123: Matrika vzorca faktorjev težav v družini 

 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 

Fizična agresija med starši    ,622 

Fizična agresija nad otrokom    ,705 

Alkoholizem enega od staršev  ,467   

Alkoholizem obeh  –,941   

Kazniva dejanja staršev     

Duševna bolezen enega od staršev     

Duševna bolezen obeh     

Spolno nadlegovanje zunaj ožje družine     

Spolno nadlegovanje s strani staršev   ,844  

Incest   ,832  

Psihično nasilje nad otrokom    ,511 

Sociokulturna zanemarjenost ,399    

Sociokulturna deprivacija ,966    

Narkomanija enega od staršev     

Samomor enega od staršev     

Agresija otroka nad starši     

Na 1. faktor se projicirata spremenljivki sociokulturna deprivacija in sociokulturna 

zanemarjenost, zato faktor poimenujemo sociokulturna deprivacija in zanemarjenost. 

2. faktor sestavljata spremenljivki alkoholizem enega od staršev in alkoholizem obeh. Faktor 

imenujemo alkoholizem samo enega od staršev. 

Na 3. faktor se projicirata spremenljivki spolno nadlegovanje s strani staršev in incest. Faktor 

poimenujemo spolno nadlegovanje s strani staršev in prisotnost incesta. 

Na 4. faktor se projicirajo fizična agresija nad otrokom, fizična agresija med starši in psihično 

nasilje nad otrokom. Faktor poimenujemo fizična agresija in psihično nasilje nad otrokom in 

fizična agresija med starši. 
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Tabela 124: Korelacija med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 4. 

1. 1,000 –,045 ,057 ,189 

2. –,045 1,000 –,059 –,031 

3. ,057 –,059 1,000 ,090 

4. ,189 –,031 ,090 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke. Faktorji predstavljajo neodvisne dimenzije 

spremenljivk. 

Tabela 125: Rezultati regresijske analize faktorjev težave v družini s faktorjem neustreznih vedenjskih 

vzorcev v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,000 ,075  ,002 ,998 

1. faktor –,046 ,075 –,046 –,613 ,541 

2. faktor –,044 ,075 –,044 –,587 ,558 

3. faktor –,052 ,075 –,052 –,698 ,486 

4. faktor ,005 ,075 ,005 ,062 ,950 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 0,7 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 1,6 %). Povezanost med spremenljivkami je nizka in ni statistično značilna 

(p = 0,876). Slednje je razvidno tudi iz tabele 125, saj nobeden izmed faktorjev ni statistično 

značilno povezan z neustreznim vedenjem. 
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Tabela 126: Rezultati regresijske analize faktorjev težave v družini s faktorjem neustreznih vedenjskih 

vzorcev v obdobju treh in več let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,000 ,074  ,003 ,998 

1. faktor –,088 ,075 –,088 –1,185 ,237 

2. faktor –,057 ,074 –,058 –,771 ,442 

3. faktor –,047 ,074 –,047 –,627 ,532 

4. faktor –,006 ,075 –,006 –,086 ,932 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 1,3 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 0,9 %). Povezanost med spremenljivkami je nizka in ni statistično značilna 

(p = 0,663), tudi v tem obdobju se nobeden od štirih faktorjev statistični značilnosti niti ne 

približa. 

Rezultat ni bil pričakovan, saj smo domnevali, da se bodo določene težave v družini pokazale 

kot pomemben napovednik nadaljnjega neustreznega vedenja – zlasti psihično in fizično 

nasilje nad otrokom. Ob statistično nepomembni povezavi načina vzgoje in težav v družini z 

neustreznim vedenjem, kjer smo pričakovali povezavo z neustreznim vedenjem po odpustu, 

smo pomislili na več razlogov za dobljen rezultat.
244

 

                                                 
244 Eden od njih je vsekakor popolnost in izčrpnost podatkov, povzetih iz socialnih diagnoz, tudi iz metodološkega gledišča: 

na kakšen način so delavci centrov za socialno delo pridobili navedene podatke - enkraten vtis, pogovori z družino in otroki, 

osebna doživetja ob obiskih v družini, policijska poročila o nasilju, njihovo osebno mnenje, povzemanje po drugih 

strokovnjakih ipd. Ob pomanjkanju odgovorov na sledeča vprašanja obstaja vprašljivost o enotnih kriterijih pridobljenih 

podatkov glede spremenljivk načina vzgoje in težav v družini.Tudi če zanemarimo prvi razlog in sprejmemo tezo, da so 

kriteriji pridobivanja podatkov glede načina vzgoje in težav v družini poenoteni, ostaja dejstvo, da posledice travmatičnih 

načinov vzgoje in hujših težav v družini, pri otroku pustijo posledice, ki pa niso nujno povezane z neustreznim vedenjem. 

Otrok/mladostnik se lahko zateče v druge oblike obrambnega vedenja, ki se manifestirajo v drugih oblikah, kot so 

samopoškodbeno vedenje in razvoj psihiatričnih motenj, lahko vse do psihoz.Tretji možni razlog bi lahko bila tudi imunost in 

neprizadetost mladostnika na pojave v družini, kar morda zveni čudno, je pa možno. Mladostnik laho namreč izven pridobi 

čustveno zadoščenje, podporo in občutek sprejetosti, zaželenosti (stari starši ali drugi pomembni ljudje). Četrti razlog, za 

katerega ocenjujemo, da je glede na obravnavano populacijo najverjetnejši, pa je ocena, da so družine otrok in mladostnikov 

izhajale iz podobnih življenjskih razmer, za katere je bilo značilno subkulturno okolje, socialna odrinjenost in izključenost s 

prisotnostjo številnih socialno patoloških pojavov v družini (Kokalj, 1981; Musec, 1991). V primerjavi s splošno populacijo v 

državi, je za  družine otrok in mladostnikov Vzgojnega zavoda Planina prevladovala ocena, da izhajajo »iz tako imenovanega 

družbenega dna« (Šebjanič-Pupis, 1991), kjer je izstopala neizobraženost in neurejenost staršev, otroci pa so bili deležni 

različnih vrst nasilja (prav tam). Obravnavane otroke in mladostnike so zaznamovale karakteristike lastnih družin in 

njihovega okolja, ki so s svojo dinamiko in težavami predstavljale vzorec odrinjene in ogrožene skupine družin, pri katerih 

»več ali manj« težav v družini ne pomeni razlike v kasnejšem poodpustnem vedenju, ker so bili tudi drugi številni dejavniki 

družinskega okolja ocenjeni kot skrajno neugodni, nevzpodbudni in v nekaterih primerih tudi škodljivi za otrokov zdrav 

psihosocialni razvoj. Nižji socialni status sam po sebi ne povzroča delinkvence, pač pa problemi, ki ga spremljajo (Bregant, 

1987, v Bečaj, 1991, str.23). Na podlagi navedenega ocenjujemo, da so težave v družini na otroke in mladostnike 

najverjetneje vplivale v manjši ali večji meri neugodno, vendar upoštevajoč celoten kontekst podobnega družinskega okolja 

proučevane populacije, med njimi prav zaradi slednjega ni opaznih statistično značilnih razlik v poodpustnem vedenju. 
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2.3.8 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično značilne povezave med izvajanjem 

tretmana v vzgojnem zavodu in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H3) 

V teoretičnem delu smo podrobneje opredelili pojem tretmana, tretmanske koncepte, različne 

tretmanske poudarke, smeri in tudi kritike. V primeru Vzgojnega zavoda Planina nas  

prvenstveno zanima, kako je bilo v proučevanem desetletnem obdobju zavodsko okolje 

naravnano v smislu načrtovanja vzgojnega dela z otroci in mladostniki (v skladu s teoretično 

zasnovanostjo) – ali je bila teoretična zasnovanost zgolj ideološka, deklarativna in je bilo 

strokovno osebje najpogosteje prepuščeno lastni iniciativi.
245

 

V ta namen smo v vprašalniku št. 2 (poglavje 2.7.2), ki so ga izpolnjevali vzgojitelji, postavili 

vrsto vprašanj v določenih sklopih, ki se prvenstveno tičejo ocenjevanja elementov 

zavodskega tretmana. Navedeni sklopi bodo navedeni ob vsakem poglavju. 

Izhajali smo iz predpostavke, da bodo v poinstitucionalnem obdobju uspešnejši otroci in 

mladostniki, na katere so vzgojitelji delovali s tretmansko in tudi terapevtsko naravnanostjo. 

Pod tretmansko
246

 usmeritvijo razumemo vzgojno delovanje v širšem kontekstu – 

vključujemo starše, ožje in širše okolje in ostale pomembne dejavnike zunaj zavodskega 

okolja. Fokus delovanja ni zgolj posameznik. Namen zavodskega tretmana je prekinitev 

otrokove razvojne stagnacije in zagotovitev pogojev za normalni razvoj (Škoflek, 1989). Zato 

nas je zanimalo, kaj je v proučevanem obdobju predstavljalo fokus tretmana in katerim ciljem 

se je v vzgojnem zavodu sledilo. 

Pod terapevtsko usmeritvijo razumemo prvenstveno delovanje na posameznika v smislu 

uvajanja psihoterapevtskih metod in tehnik (zunanji strokovnjak), svetovalnih razgovorov, 

različnih spodbujevalnih tehnik in premišljenih pristopov – fokus delovanja je na 

posamezniku. Za tovrstno delovanje pa je potrebno ustvariti posebno »vrsto« klime, ki jo Redl 

(1988, v Klavžar, 1998, str.31) imenuje terapevtska klima oz. terapevtski milje.
247

 Zato nas je 

zanimalo, kakšni so bili dominantni vzgojni pristopi, pragmatičnost prakse, in kakšno vrsto 

odnosa (primarnost odnosa) je zahteval tretman. 

Za doseganje tretmanskih in terapevtskih ciljev je pomembno okolje, kjer naj bi se zastavljeni 

cilji realizirali. Torej nas zanima tudi struktura zavodskega okolja, pogoji, v katerih je potekal 

tretman in percepcija vzgojiteljev glede vzgojnega dela na področju celotnega zavoda in 

svojega lastnega vzgojnega delovanja. 

                                                 
245 Glede na pridobljene odgovore vzgojiteljev v vzgojnih zavodih, Krajnčan ugotavlja (2003, str.282), da so vzgojni zavodi 

prepuščeni lastni iznajdljivosti, precejšnji stihiji in nezadovoljstvu. 

246 Skalar (1974, v Klavžar, 1998, str.12) razdeli definicije tretmana v tri skupine (definicije, ki obravnavajo tretman kot tisti 

sistem postopkov in ukrepove, ki se uporabljajo za preprećčevanje manifestnega in latentnega disocialnega, neprilagojenega 

in družbi škodljivega vedenja; definicije, ki dajejo prednost posamezniku, ki je v stiski in potrebuje pomoč; tretja definicija 

pa poudarja resocializacijo kot cilj tretmana, medtem ko so sredstva oziroma metode za dosego tega cilja skoraj neomejene). 

247 O terapevtskem miljeju piše tudi Kiehn (1993, v Klavžar, 1998, str.31) – le-ta ustvarja pogoj za vzgojo. Pomeni 

ustvarjanje takega vzdušja v mladostnikovem okolju, kjer se ta čuti sprejetega, varnega in kjer se lahko sčasoma odpre 

vzgojnim vplivom – s strani vzgojitelja in drugih odraslih. Ustvarjeni so pogoji za mladostnikovo identifikacijo s 

pomembnimi drugimi. Terapevtski milje ni nadomestilo za psihoterapijo, saj ta poteka zunaj stanovanjske terapije in 

vzgojitelj naj z mladostnikovim psihoterapevtom le sodeluje (prav tam). 
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2.3.8.1 Poudarjeni vidiki vzgojnega/strokovnega dela na ravni zavoda po mnenju 

vzgojiteljev (vprašalnik št. 2, sklop 20) 

Poudarjeni vidiki vzgojnega/strokovnega delovanja kažejo na usmerjenost institucije, ki se 

lahko giblje od stroge, represivne naravnanosti (kaznovalne metode,discipliniranje ipd.) do 

tretmansko terapevtske naravnanosti, ki v nasprotju s kaznovalnimi metodami skuša otroku in 

mladostniku pomagati z ustreznimi, lahko tudi multidisciplinarnimi intervencijami. 

Poudarjeni vidiki vzgojnega/strokovnega dela so konceptualizirani v dokumentaciji vzgojnega 

zavoda in lahko ostanejo na zgolj deklarativni ravni (teoretična zasnovanost tretmana) – v 

praksi lahko postanejo prevladujoči povsem drugi vidiki. Zato nas je na tem mestu zanimalo, 

kateri vidiki vzgojnega dela so bili  mnenje vzgojiteljev na ravni zavoda poudarjeni, saj so s 

pomembnimi vidiki povezani tudi pomembni cilji vzgojnega dela.  

Tabela 127: Osnovna statistika ocene pomembnih vidikov vzgojnega dela na ravni zavoda 

Vidiki vzgojnega dela 
Aritmetična sredina 
pomembnih vidikov 
vzgojnega dela 

Standardni 
odklon 

N 

Vidik: zaščita, varnost 2,83 ,857 183 

Vidik: discipliniranje 2,77 ,664 183 

Vidik: tretmanska načela zavoda 2,89 ,770 183 

Vidik: terapevtski cilji 2,76 ,948 183 

Vidik: brez jasnih smernic, navodil 1,54 ,644 183 

Vidik: kaznovalne metode 2,07 ,584 183 

Po mnenju vzgojiteljev so bili na področju zavoda v proučevanem obdobju najbolj pomembni 

vidiki tretmanska načela, zaščita in varnost, discipliniranje ter terapevtski cilji. Kvalitativno 

zelo različni odgovori ponujajo možnost več interpretacij.
248

 

  

                                                 
248Lahko da v vzgojnem zavodu pomembni vidiki sploh niso bili jasno definirani. Vzgojitelji so podajali odgovore glede na 

svoje lastne ocene pomembnih vidikov vzgojnega dela; cilji so sicer bili določeni, vendar se vzgojitelji z njimi niso strinjali 

in so preko odgovorov posredovali svoje mnenje. Obe možnosti nakazujeta na neusklajenost in neenotnost pogleda 

vzgojiteljev glede pomembnih vidikov vzgojnega dela na ravni zavoda; hkrati je bilo poudarjenih več različnih vidikov, kar 

pomeni heterogenost cljev, ki so bili  zaradi neuresničljive kombinacije morda zastavljeni preambiciozno in preveč 

eklektično.  
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Tabela 128: Korelacijska matrika ocene pomembnih vidikov vzgojnega dela na ravni zavoda 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Korelacija 1. 1,000 ,636 –,128 ,085 ,047 ,320 

2. ,636 1,000 –,264 –,106 ,022 ,467 

3. –,128 –,264 1,000 ,529 –,146 –,459 

4. ,085 –,106 ,529 1,000 –,056 –,247 

5. ,047 ,022 –,146 –,056 1,000 –,030 

6. ,320 ,467 –,459 –,247 –,030 1,000 

Korelacije med spremenljivkami kažejo na večinoma nepomembne povezave, kar kaže na 

razmeroma čistost oziroma jasnost strukturiranosti spremenljivk. 

Tabela 129: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,619 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 254,597 

df 15 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 130: Ocene komunalitet ocene pomembnih vidikov vzgojnega dela na ravni zavoda 

Vidiki vzgojnega dela Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Vidik: zaščita, varnost ,434 ,584 

Vidik: discipliniranje ,489 ,724 

Vidik: tretmanska načela zavoda ,416 ,745 

Vidik: terapevtski cilji ,311 ,402 

Vidik: brez jasnih smernic, navodil ,038 ,018 

Vidik: kaznovalne metode ,352 ,408 

Komunalitete so znatne, tri od šestih presežejo vrednost 0,50. Najnižjo vrednost sicer izkazuje 

komunaliteta brez jasnih smernic in navodil. 
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Tabela 131: Pojasnjena skupna varianca ocene pomembnih vidikov vzgojnega dela na ravni zavoda 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Lastne vrednosti po 
ekstrakciji 

Vsota kvadriranih 
uteži po rotaciji 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total 

1. 2,284 38,071 38,071 1,892 31,530 31,530 1,638 

2. 1,412 23,528 61,599 ,988 16,471 48,001 1,447 

3. 1,008 16,807 78,405     

4. ,566 9,441 87,846     

5. ,408 6,794 94,640     

6. ,322 5,360 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 2 faktorja, ki pojasnjujeta 48 % variance celotnega prostora. Po 

poševnokotni (oblimin) rotaciji sta lastni vrednosti obeh faktorjev nad 1. 

Tabela 132: Matrika vzorca ocene pomembnih vidikov vzgojnega dela na ravni zavoda 

Vidiki vzgojnega dela 

Faktor 

1. 2. 

Vidik: zaščita, varnost ,784  

Vidik: discipliniranje ,838  

Vidik: tretmajska načela zavoda  ,839 

Vidik: terapevtski cilji  ,649 

Vidik: brez jasnih smernic, navodil   

Vidik: kaznovalne metode ,425 -,388 

1. faktor pojasnjuje 31,5 % variance celotnega prostora. Sestavljajo ga discipliniranje, zaščita 

in varnost ter kaznovalne metode. Faktor poimenujemo discipliniranje s kaznovanjem. 

Na 2. faktor, ki pojasnjuje 16,4 % variance prostora, se projicirajo tretmanska načela zavoda, 

terapevtski cilji in kaznovalne metode. Faktor poimenujemo tretmansko-terapevtski pristop z 

odsotnostjo kaznovanja. 
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Tabela 133: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) pomembnih vidikov vzgojnega dela na 

ravni zavoda 

Faktor 1. 2. 

1. 1,000 –,231 

2. –,231 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorjema nizke, faktorja predstavljata razmeroma neodvisne 

dimenzije spremenljivk. 

Tabela 134: Rezultati regresijske analize faktorjev vzgojiteljeve ocene pomembnih vidikov vzgojnega 

dela na ravni zavoda s faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev  v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,000 ,074  –,006 ,995 

1.faktor ,113 ,074 ,113 1,525 ,129 

2. faktor –,031 ,074 –,031 –,412 ,681 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 1,4 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2
 = 0,3 %), kar se v ničemer ne približuje statistični značilnosti (p = 0,290). 

Iz tabele 134 je razvidno, da nobeden od faktorjev ni statistično značilno povezan z 

neustreznim vedenjem v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda. 

Tabela 135: Rezultati regresijske analize faktorjev vzgojiteljeve ocene pomembnih vidikov vzgojnega 

dela na ravni zavoda s faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju treh in več let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,000 ,074  –,003 ,997 

1.faktor ,086 ,074 ,086 1,158 ,248 

2.faktor ,008 ,074 ,008 ,102 ,919 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 0,7 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2
 = –0,4 %), kar je zelo oddaljeno od statistične značilnosti (p = 0,510). 

Kot je razvidno iz tabele 135, nobeden od faktorjev ni značilen na nivoju 5 %, oba sta daleč 

od predpisane statistične značilnosti. Na podlagi navedenega ugotavljamo, da vzgojiteljeva 

ocena pomembnih vidikov vzgojnega dela in njegova naravnanost (bodisi terapevtsko-
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tretmanska ali pa kaznovalna) ne izkazuje razlik v številu neustreznih poinstitucionalnih 

vedenj obravnavane populacije. 

Glede na razpršenost vseh vidikov vzgojnega dela, ki vsak posebej za dosego realizacije cilja 

ocenjujemo, da se vzgojitelji pri svojem delu niso strogo oklepali zgolj enega vidika (npr. 

discipliniranja ali kaznovanja), temveč so se  vidiki in s tem povezane metode med seboj 

prepletale in na omenjen način ni nobena prevladala v takem obsegu, da bi postala eventualen 

prediktor neustreznega vedenja. 

2.3.8.2 Pomembni določeni vzgojni cilji na področju celotnega vzgojnega zavoda po 

mnenju vzgojiteljev (vprašalnik št. 2, sklop 21) 

Kot smo že omenili, so vidiki vzgojnega delovanja navedeni v dokumentih vzgojnega zavoda, 

kjer je opredeljeno vzgojno izobraževalno delo s poudarkom na doseganju zastavljenih ciljev. 

Formalni, v dokumentih zapisani cilji lahko vzgojiteljem predstavljajo zgolj deklarativno, 

ideološko opredeljenost, v praktičnem delovanju pa lahko sledijo doseganju drugih ciljev
249

. 

Zanimalo nas je, kako vzgojitelji ocenjujejo pomembne določene vzgojne cilje na področju 

celotnega zavoda in v kakšnem obsegu.  

  

                                                 
249 Klavžarjeva meni (1998, str.8), da sicer obstaja teoretični okvir delovanja vzgojnih zavodov (Okvirni vzgojni program...), 

neposredno pa na vzgojno delo vplivajo tudi določena hotenja stroke, ki jih vsaka ustanova ne realizira na enak način in v 

enaki meri, saj se tu posredi postavlja še zgodovina ustanove, drugačen položaj, drugačna kadrovska zasedba in navsezadnje 

usmeritve posameznikov, ki ustanovo vodijo. Usmeritev vodstva pomembno vpliva tako na vidike kot na cilje vzgoje na 

področju zavoda. Davies (2002, v Vec, 2011, str.146) poudari, da mora biti program sodelovanja skrbno načrtovan, saj mora 

upoštevati potrebe vseh udeležencev, izvajan pa mora biti konsistentno in zvesto, pri čemer se programu lahko res sledi le, če 

ravnatelj prevzame vodilno vlogo. Davies ( prav tam) opozarja, da je vse preveč načrtov sodelovanja pravzaprav narejenih 

brez učiteljev (v našem primeru vzgojiteljev). 
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Tabela 136: Osnovna statistika določenih pomembnih ciljev v vzgojnem zavodu 

Pomembni cilji v vzgojnem zavodu 
Aritmetična sredina 
določenih 
pomembnih ciljev 

Standardni odklon N 

Cilj: čim višja izobrazba 2,88 ,608 183 

Cilj: odsotnost beganja 2,84 ,891 183 

Cilj: nenasilje 3,03 ,710 183 

Cilj: odsotnost kaznivih dejanj 3,01 ,861 183 

Cilj: odsotnost droge 2,92 1,016 183 

Cilj: pridnost in ubogljivost gojencev 2,63 ,714 183 

Cilj: razvoj interesov gojencev 2,99 ,650 183 

Cilj: razvoj samostojnosti 3,01 ,699 183 

Cilj: ureditev odnosov z družino 2,67 ,744 183 

Cilj: izboljšanje samopodobe 3,05 ,698 183 

Cilj: urejanje zunanje okolice, skupine 2,88 ,746 183 

Po mnenju vzgojiteljev, so bili najpomembnejši določeni vzgojni cilji na področju celotnega 

vzgojnega zavoda izboljšanje samopodobe, nenasilje, razvoj samostojnosti in odsotnost 

kaznivih dejanj. 

Tabela 137: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,786 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 802,629 

df 55 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 138: Ocena komunalitet določenih pomembnih ciljev v vzgojnem zavodu 

Pomembni cilji v vzgojnem zavodu Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Cilj: čim višja izobrazba ,099 ,122 

Cilj: odsotnost beganja ,512 ,614 

Cilj: nenasilje ,560 ,627 

Cilj: odsotnost kaznivih dejanj ,645 ,794 

Cilj: odsotnost droge ,340 ,387 

Cilj: pridnost in ubogljivost gojencev ,363 ,341 

Cilj: razvoj interesov gojencev ,586 ,788 

Cilj: razvoj samostojnosti ,660 ,758 

Cilj: ureditev odnosov z družino ,375 ,465 

Cilj: izboljšanje samopodobe ,610 ,656 

Cilj: urejanje zunanje okolice, skupine ,338 ,264 

Po ekstrakciji so kumunalitete večinoma znatne, 6 od 11 preseže vrednost 0,50. Najnižjo 

vrednost ima komunaliteta čim višja izobrazba, najvišjo pa odsotnost kaznivih dejanj. Tudi na 

podlagi dobljenih rezultatov ocene pomembnih ciljev v vzgojnem zavodu ugotavljamo, da v 

proučevanem obdobju na področju zavoda ni bilo jasno zastavljenih pomembnih ciljev, za 

katere naj bi se preko vzgojnega delovanja trudili vzgojitelji. Vseh 11 spremenljivk je prejelo 

svoje odgovore, možnih je več interpretacij.
250

 

  

                                                 
250 Vzgojiteljeva naravnanost in odnos do posameznih ciljev – nekaterim več pomeni urejena zunanja okolica – drugim več 

pomeni razvoj interesov otrok in mladostnikov. Slednja cilja pa se med seboj ne izključujeta, s pravilnim pristopom sta 

dosegljiva oba. Težavo lahko predstavlja dejstvo, da vzgojitelj vztraja na urejanju okolice zanemarjujoč vse druge dejavnike 

pri otroku in mladostniku – s postopnim zadovoljevanjem le-teh pa lahko kasneje tudi brez prepiranja urejata okolico, prav pa 

bi bilo, da skupaj. Cilji so sicer bili določeni, vendar so vzgojitelji delovali po lastnem prepričanju in mnenju o pomembnosti 

ciljev. Obe interpretaciji ponovno nakazujeta na eventualno neenotnost in neusklajenost pogledov vzgojiteljev do pomembnih 

ciljev. Hkrati je bilo zastavljenih več ciljev, nekateri so bili morda zastavljeni prambiciozno. Čelharjeva (1995, str.54), 

vzgojiteljica v vzgojnem zavodu Planina od oktobra leta 1994 do avgusta leta 1999, je v svoji raziskavi ugotovila, da je 

najpomembnejši cilj zavodske vzgoje in glavno merilo uspešnosti (pre)vzgoje v zavodu samem, dokončanje šolanja in 

izučitev za poklic – predvsem za sodišča, centre za socialno delo in starše. Ugotavlja, da to ustvarja pritisk  na vzgojne 

zavode in vpliva na njihovo delo tako, da dajejo večji poudarek izobraževanju kot socializaciji na drugih področjih (prav 

tam). Podobno je ugotavljal Škoflek (1989, str.127). Menil je, da se nekateri zavodi vse pogosteje trudijo, da otroci in 

mladostniki uspešno zaključijo šolanje, tudi zato, ker je to najkonkretnejši uspeh, ki ga lahko otrok doseže v zavodu. 
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Tabela 139: Pojasnjena skupna varianca faktorjev pomembnih ciljev v vzgojnem zavodu 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 3,574 32,487 32,487 3,140 28,543 28,543 2,746 

2. 2,554 23,215 55,702 2,147 19,520 48,063 2,632 

3. 1,089 9,899 65,601     

4. ,858 7,799 73,400     

5. ,690 6,275 79,675     

6. ,586 5,331 85,006     

7. ,498 4,528 89,534     

8. ,387 3,517 93,051     

9. ,281 2,558 95,609     

10. ,257 2,332 97,942     

11. ,226 2,058 100,000     

Faktorska analiza po Kaiserjevem kriteriju je ekstrahirala 3 faktorje, vendar je tretji faktor 

tudi po rotaciji pojasnjeval le 4,2 % variance celotnega prostora. Po več poizkusih določitve 

ustreznega števila faktorjev se je analiza z dvema faktorjema po poševnokotni (oblimin) 

rotaciji pokazala za najbolj verjetno in interpretabilno, pojasnjuje pa tudi 48 % variance 

skupnega prostora. 
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Tabela 140: Matrika vzorca pomembnih ciljev v vzgojnem zavodu 

Pomembni cilji v vzgojnem zavodu 

Faktor 

1. 2. 

Cilj: čim višja izobrazba   

Cilj: odsotnost beganja ,661  

Cilj: nenasilje ,760  

Cilj: odsotnost kaznivih dejanj ,906  

Cilj: odsotnost droge ,568  

Cilj: pridnost in ubogljivost gojencev ,533  

Cilj: razvoj interesov gojencev  ,781 

Cilj: razvoj samostojnosti  ,866 

Cilj: ureditev odnosov z družino  ,596 

Cilj: izboljšanje samopodobe  ,810 

Cilj: urejanje zunanje okolice, skupine ,441  

Na 1. faktor, ki pojasnjuje 28,5 % variance skupnega prostora, se projicirajo odsotnost 

kaznivih dejanj, nenasilje, odsotnost beganja, odsotnost droge, pridnost in ubogljivost in 

urejanje zavodske okolice ter skupine. Faktor poimenujemo preprečevanje KD, nasilja in 

pobegov. 

Na 2. faktor, ki pojasnjuje 19,5 % skupne variance, se projicirajo razvoj samostojnosti, 

izboljšanje samopodobe, razvoj interesov gojencev in ureditev odnosov z družino. Faktor 

imenujemo spodbujanje razvoja samostojnosti, samopodobe in interesov. 

Tabela 141: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) pomembnih ciljev v vzgojnem zavodu 

Faktor 1. 2. 

1. 1,000 –,092 

2. –,092 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorjema nizke. Faktorja predstavljata razmeroma neodvisne 

dimenzije spremenljivk. 

  



249 

Tabela 142: Rezultati regresijske analize faktorjev pomembnih ciljev v vzgojnem zavodu z neustreznim 

vedenjem v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,001 ,074  ,012 ,991 

1.faktor ,129 ,074 ,129 1,742 ,083 

2.faktor  ,007 ,074 ,007 ,098 ,922 

Povezanost med spremenljivkami je nizka in statistično neznačilna (p = 0,221). Količina 

pojasnjene variance odvisne spremenljivke na vzorcu R
2
 = 1,7 % popravljeni R

2 
= 0,6 %). 

Rezultati iz tabele 142 povedo, da nobeden od faktorjev ni značilen na nivoju 5 %, vendar se 

1. faktor (preprečevanje KD) nekoliko približa temu nivoju (p = 0,08). Pri tem faktorju je beta 

koeficient pozitiven, kar pomeni, da otroci in mladostniki, bolj podvrženi preprečevanju KD, 

kažejo tendenco po višjem rezultatu pri faktorju neustreznega vedenja. Menimo, da se vsebine 

vzgojnega delovanja glede doseganja ciljev med seboj prepletajo v takšni meri, da nobena ne 

izstopa v prevelikem obsegu in s tem tudi pojasnjujemo nepovezanost spremenljivk. 

Tabela 143: Rezultati regresijske analize faktorjev pomembni cilji v vzgojnem zavodu z neustreznim 

vedenjem v obdobju treh in več let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,001 ,074  ,010 ,992 

1.faktor ,102 ,074 ,102 1,369 ,173 

2.faktor  ,050 ,074 ,050 ,673 ,502 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 1,3 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 0,2 %). Povezanost med spremenljivkami je nizka in ni statistično značilna 

(p = 0,315). 

Rezultati iz tabele 143 povedo, da nobeden od faktorjev ni značilen na nivoju 5 %, tudi 1. 

faktor se je odmaknil od nivoja. 
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Na podlagi navedenega sklepamo, da nobena od uporabljenih metod
251

 (fokus na 

discipliniranju ali razvoju samostojnosti ...) ni dokazano vplivala na razlike v vedenju po 

odpustu iz zavoda. 

2.3.8.3 Vzgojiteljeva ocena strukture zavodskega okolja (vprašalnik št. 2, sklop 36) 

Pod strukturo v naši raziskavi pojmujemo jasnost, dodelanost in prepoznavnost zavodskega 

okolja z vsemi pomembnimi vsebinami: vidiki, cilji, naravnanosti zavoda, odnosnimi 

povezavami, načeli  ipd. Jasna struktura zavodskega okolja pomeni tudi jasnost v usmerjanju 

vzgojnega delovanja. Jasna struktura onemogoča stihijsko vzgojno delovanje, določa 

smernice in okvire tako vzgojiteljem kot otrokom in mladostnikom. Zanimalo nas je, kako so 

strukturo zavodskega okolja doživljali vzgojitelji. 

Tabela 144: Opisna statistika ocene strukture zavodskega okolja 

Ocena strukture zavodskega okolja Vrednost N 

Struktura zavodskega okolja 2. Visoko strukturirano 59 

3. Delno strukturirano 110 

4. Nizko oz. nestrukturirano 12 

vsi   181 

Po oceni in doživljanju vzgojiteljev je največ (110) otrok in mladostnikov živelo v delno 

strukturiranem okolju, kar pomeni, da so bili določeni vidiki zavodske vzgoje strukturirani 

različno in se ni vsem segmentom zavodskega okolja posvečalo enake pomembnosti (kot npr. 

šolanju, vzgojnim in interesnim dejavnostim, delu s starši ipd.). V visoko strukturiranem 

okolju je po oceni vzgojiteljev živelo 59 otrok in mladostnikov
252
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251 Otroci in mladostniki so bili večino svojega bivanja v zavodu podvrženi vzgojnemu delovanju dveh ali treh vzgojiteljev. 

Ocenjujemo, da je vsak izmed vzgojiteljev deloval v skladu s svojim prepričanjem glede pomembnosti doseganja določenih 

ciljev. Vsebine delovanja vzgojiteljev so se med seboj najverjetnej prepletale v tolikšni meri, da nobena ni bistveno izstopala 

v tolikšni meri, da bi vzpodbujala neustrezno vedenje. Delovanje enega vzgojitelja lahko tudi nevtralizira delovanje drugega, 

kar pomeni, da lahko vzgojitelj s svojimi metodami in postopki otroka ali mladostnika močno razburi in spravio s tira, drugi 

vzgojitelj ob svojem prihodu s svojimi metodami in postopki situacijo umiri. To se je dogajalo in se še sedaj. Težavo za 

otroka pa lahko predstavlja stanje, ko drugega vzgojitelja z omenjenimi vsebinami ni. Omenjena tema je tabu tema med 

vzgojnim osebjem, ker ločuje »slabe« vzgojitelje od »dobrih«, kjer ima termin »slab« med vzgojitelji različen pomen, prav 

tako kot termin »dober«. Vendar pa je to izjemno pomembna tema, ki se v proučevanem obdobju ni obravnavala, ker naleti 

na odpor, prikrivanje. Dejstvo pa je, da je strokovno osebje s svojimi postopki lahko tudi vedenjske težave pri otrocih, 

postopki pa so običajno opravičeni in argumentirani z njihovo potrebnostjo in nujnostjo. Določena ravnanja posameznih 

strokovnih delavcev so bila tudi izjemno sporna, vendar se jih ni obravnavalo temveč prikrivalo. Dolgo smo razmišljali, ali 

naj omenimo spornost delovanja določenih strokovnih delavcev, ki je bilo vidno vsem. Odločili smo se, da bomo na ta 

problem opozorili prav zaradi dopuščanja oziroma prikrivanja spornih ravnanj, ki so vplivala tudi na otroke in mladostnike. 

252 Prav pri oceni strukture zavodskega okolja vidimo največjo razklanost, neenotnost in različnost pogledov vzgojiteljev. 

Priznamo, da zelo težko razumemo tako kvalitativno različno oceno strukture istega okolja, zlasti med kategorijama visoko 

strukturirano in nestrukturirano. Ocenjujemo, da so imeli vzgojitelji različne predstave oziroma mnenje, kaj sploh pomeni 

struktura. Kar so nekateri šteli za popolno nestrukturo, je drugim predstavljalo visoko strukturo. Ob tem smo pomislili na t.i. 

železni repertoar – natančen urnik, po urah določene dejavnosti, določene ure za gledanj TV, izhode, telefoniranje ipd., kar 

lahko nekomu pomeni visoko strukturo, drugemu pa pedagoško-vojaški teror. Odsotnost tako postavljenega urnika tako lahko 

nekomu pomeni nestrukturirano okolje, drugemu pa svobodo, možnost lastnega kreiranja, postavljanje lastne strukture dela 

ipd., kar sam smatra za visoko strukturo. Možnih je še več interpretacij, vendar ob dobljenem rezultatu najbolj izstopa delna 
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Tabela 145: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah ocene strukture 

zavodskega okolja v obdobju do treh let po odpustu 

Struktura zavodskega okolja 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

Visoko strukturirano –,163 ,859 59 

Delno strukturirano ,129 1,065 110 

Nizko oz. nestrukturirano –,589 ,273 12 

Total  –,013 ,986 181 

Iz tabele 145 razberemo, da je bilo v prvem proučevanem obdobju največ neustreznih 

vedenjskih vzorcev prisotnih pri otrocih in maldostnikih, ki so po oceni vzgojiteljev živeli v 

delno strukturiranem okolju. Razlike v vedenju glede na strukturo okolja so statistično 

pomembne (p = 0,01), kot je razvidno iz spodnje tabele ANOVA. 

Tabela 146: ANOVA – testiranje razlik med ocenami strukture zavodskega okolja v faktorju 

neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih v obdobju do treh let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 7,577
a
 2 3,789 4,026 ,019 ,043 

Presečišče 3,553 1 3,553 3,776 ,054 ,021 

Struktura okolja 7,577 2 3,789 4,026 ,019 ,043 

Napaka 167,490 178 ,941    

Total 175,100 181     

Popravljeni total 175,067 180     

 

  

                                                                                                                                                         

struktura, ki v svoji delnosti ostaja nedifinirana (delnost na katerem področju?) in daje občutek nedorečenosti. Zato menimo, 

da so vzgojitelji s svojim odgovorom menili, da v okolju ni bilo vse jasno, natančno, določeno in regulirano, kar lahko tako 

njim kot otrokom daje občutek negotovosti in nemoči. 
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Tabela 147: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah ocene strukture 

zavodskega okolja v obdobju treh in več let po odpustu 

Struktura zavodskega okolja 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon 

N 

Visoko strukturirano –,140 ,894 59 

Delno strukturirano ,112 1,052 110 

Nizko oz. nestrukturirano –,538 ,424 12 

Total  –,013 ,986 181 

Iz tabele 147 je ponovno razvidno, da je bilo tudi v drugem proučevanem obdobju največ 

neustreznih vedenjskih vzorcev prisotnih pri otrocih in mladostnikih, ki so po oceni 

vzgojiteljev živeli v delno strukturiranem okolju, povezava med spremenljivkami je tudi v 

tem obdobju statistično značilna. 

Tabela 148: ANOVA – testiranje razlik med spremenljivkami ocena strukture zavodskega okolja v 

vedenju za obdobje treh in več let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model  2 2,997 3,152 ,045 ,034 

Presečišče 2,937 1 2,937 3,089 ,081 ,017 

Struktura okolja 5,993 2 2,997 3,152 ,045 ,034 

Napaka 169,223 178 ,951    

Total 175,248 181     

Popravljeni total 175,216 180     

Struktura okolja je statistično še vedno značilno povezana z neustreznim vedenjem (p = 0,04). 

Največ neustreznih vedenj v poinstitucionalnem obdobju so povzročili mladostniki, ki so 

živeli v delno strukturiranem okolju. 

V nadaljevanju bomo ugotavljali povezavo spremenljivke strukture okolja v povezavi s 

številom neustreznih vedenj. 
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Tabela 149: Osnovna statistika strukture zavodskega okolja in števila neustreznih vedenjskih vzorcev v 

obdobju do treh let po odpustu 

Struktura zavodskega okolja 
Aritmetična sredina 
števila neustreznih 
vedenj 

Standardni odklon N 

2. Visoko strukturirano 1,17 1,652 59 

3. Delno strukturirano 1,81 2,152 110 

4. Nizko oz. nestrukturirano ,50 1,000 12 

Total 1,51 1,977 181 

Iz tabele 149 razberemo, da je bilo 110 otrok in mladostnikov vodenih s strani vzgojiteljev, ki 

so ocenili tedanje okolje kot delno strukturirano, pri njih je v povprečju tudi evidentiranih 

največ neustreznih vedenj (1,81). Sledi 59 otrok in mladostnikov, ki so jih vodili vzgojitelji, 

ki so imeli okolje za visoko strukturirano, in le 12 otrok in mladostnikov, katerih vzgojitelji so 

imeli okolje za nizko oziroma nestrukturirano. Slednji so v povprečju povzročili najmanj 

neustreznih vedenj v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda (0,50). Povezave med 

spremenljivkami so statistično značilne, kar razberemo iz tabele 150 (p = 0,02). 

Tabela 150: ANOVA – testiranje razlik med spremenljivkami ocene strukture zavodskega okolja s 

številom neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobje do treh let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Srednji 
kvadrat 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 28,919
a
 2 14,460 3,817 ,024 ,041 

Presečišče 110,635 1 110,635 29,205 ,000 ,141 

Struktura okolja 28,919 2 14,460 3,817 ,024 ,041 

Napaka 674,296 178 3,788    

Total 1118,000 181     

Popravljeni total 703,215 180     
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Tabela 151: Osnovna statistika strukture zavodskega okolja in števila neustreznih vedenjskih vzorcev v 

obdobju treh in več let 

Struktura zavodskega okolja 
Aritmetična sredina 
števila neustreznih 
vedenj 

Standardni odklon N 

2. Visoko strukturirano 1,20 1,855 59 

3. Delno strukturirano 1,75 2,227 110 

4. Nizko oz. nestrukturirano ,42 1,165 12 

Total 1,49 2,083 181 

Iz tabele 151 je razvidno, da imajo tudi v tem obdobju otroci in mladostniki iz delno 

strukturiranega okolja največje število neustreznih vzorcev (1,75). 

Tabela 152: Tabela ANOVA – povezava spremenljivke strukture okolja s številom neustreznih 

vedenjskih vzorcev v obdobju treh in več let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Srednji 
kvadrat 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 26,367
a
 2 13,183 3,109 ,047 ,034 

Presečišče 104,120 1 104,120 24,552 ,000 ,121 

Struktura okolja 26,367 2 13,183 3,109 ,047 ,034 

Napaka 754,849 178 4,241    

Total 1181,000 181     

Popravljeni total 781,215 180     

Kot razberemo iz tabele 152, je tudi v tem obdobju povezava strukture okolja statistično 

pomembno povezana s številom neustreznih vedenj (p = 0,04). 

Ugotavljamo, da so se v obeh obdobjih pokazale statistično pomembne povezave med 

strukturo okolja in neustreznim vedenjem – delno strukturirano okolje se je izkazalo za 

najbolj neugodno. Po oceni vzgojiteljev je velika večina otrok in mladostnikov (110) živela v 

delno strukturiranem okolju, v nizkem oziroma nestrukturiranem le 12 (ti izkazujejo 

najugodnejši rezultat v vedenju) in 59 v visoko strukturiranem okolju. 

Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da je delno strukturirano okolje med vsemi drugimi 

organiziranimi strukturami okolja najbolj neugodno za razvoj neustreznih vedenjskih 

vzorcev
253

.  

                                                 
253 Glede na poznavanje populacije in delne osebne prisotnosti v proučevanem obdobju lahko ugotovitve interpretiramo z 

mnenjem oziroma osebno refleksijo, da mladim v vzgojnem zavodu povzroča težave delna struktura številnih zavodskih 

vidikov, ki so ponekod strukturirani, drugod pa ne. Najverjetneje jim delnost, nedorečenost predstavlja zmedo in se ob tem 
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2.3.8.4 Pomembni določeni cilji s percepcije vzgojiteljev(vprašalnik št. 2, sklop 22) 

Na tem mestu nas zanimajo cilji, katerim so vzgojitelji s svojo osebnostno naravnanostjo 

pripisovali največji pomen, ne glede na formalno predpisane cilje ali usmeritvijo vodstva. 

Tabela 153: Osnovna statistika pomembnih vzgojiteljevih ciljev 

Vzgojiteljevi cilji 
Aritmetična sredina 
pomembnih vzgojiteljevih 
ciljev 

Standardni odklon N 

Cilj: čim višja izobrazba 2,83 ,639 183 

Cilj: odsotnost beganja 2,61 ,993 183 

Cilj: nenasilje 2,94 ,840 183 

Cilj: odsotnost kaznivih dejanj 2,79 ,996 183 

Cilj: odsotnost droge 2,70 1,173 183 

Cilj: pridnost in ubogljivost 2,48 ,662 183 

Cilj: razvoj interesov 3,21 ,614 183 

Cilj: razvoj samostojnosti 3,32 ,600 183 

Cilj: ureditev odnosov z družino 2,79 ,758 183 

Cilj: izboljšanje samopodobe 3,31 ,626 183 

Cilj: ureditev zunanje okolice, skupin 2,42 ,833 183 

Med najbolj pogoste cilje v povprečju pri vzgojiteljih sodijo razvoj samostojnosti, razvoj 

interesov in izboljšanje samopodobe. Pridnost in ubogljivost, urejanje zunanje okolice in 

skupin so na zadnjem mestu.
254

 

  

                                                                                                                                                         

neustrezno vedejo, ker ne vedo natančno, kaj se od njih pričakuje. Razumejo popolno jasnost, konkretnost in nedvoumnost 

pravil (npr. je ali ni, da ali ne ipd.). Tako vzgojiteljem kot mladim so najpogosteje predstavljale težave in zmedo nejasnosti 

pravil  in strukture, ki so enkrat veljale, drugič pa ne. Povzamemo lahko tudi iz spoznanj sistemske teorije (vodenje kot 

ozadje motečega vedenja), ko skuša otrok sam najti usmeritev in stalnost, včasih je to moteče ali celo disocialno vedenje; saj 

le z izrazito motečim vedenjem včasih doseže relativno stalnost v reagiranju staršev, to je kaznovanje (Vec, 2011, str.141), v 

našem primeru vzgojiteljev. 

254 Odgovori so nas presenetili. Na podlagi dokumentacije proučevanega obdobja je razvidno, da je bil eden pomembnejših 

ciljev dokončanje šolanja, kar je predhodno ugotovila že Čelharjeva (1995). Prav tako je iz dokumentacije razvidno, da se je 

veliko časa posvečalo čiščenju, t.i. generalkam, urejanju okolice (dnevni zapisi dnevnikov vzgojnih skupin, dinamike, 

observacij).  
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Tabela 154: Osnovna statistika pomembnih  ciljev s strani vzgojnega zavoda in s strani vzgojiteljev 

Pomembni cilji Vzgojitelj Vzgojni zavod 

 Aritmetična sredina Aritmetična sredina 

Cilj: čim višja izobrazba 2,83 2,88 

Cilj: odsotnost beganja 2,61 2,84 

Cilj: nenasilje 2,94 3,03 

Cilj: odsotnost kaznivih dejanj 2,79 3,01 

Cilj: odsotnost droge 2,70 2,92 

Cilj: pridnost in ubogljivost 2,48 2,63 

Cilj: razvoj interesov 3,21 2,99 

Cilj: razvoj samostojnosti 3,32 3,01 

Cilj: ureditev odnosov z družino 2,79 2,67 

Cilj: izboljšanje samopodobe 3,31 3,05 

Cilj: ureditev zunanje okolice, skupin 2,42 2,88 

Opažamo, da ni bistvenih odstopanj med zastavljenimi pomembnimi cilji s strani vzgojnega 

zavoda in s strani vzgojiteljev. 

Tabela 155: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,777 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 726,409 

df 55 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 156: Ocene komunalitet pomembnih vzgojiteljevih ciljev 

Vzgojiteljevi cilji Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Cilj: čim višja izobrazba ,168 ,167 

Cilj: odsotnost beganja ,478 ,519 

Cilj: nenasilje ,466 ,487 

Cilj: odsotnost kaznivih dejanj ,664 ,827 

Cilj: odsotnost droge ,528 ,566 

Cilj: pridnost in ubogljivost ,292 ,324 

Cilj: razvoj interesov ,546 ,635 

Cilj: razvoj samostojnosti ,603 ,743 

Cilj: ureditev odnosov z družino ,237 ,234 

Cilj: izboljšanje samopodobe ,532 ,680 

Cilj: ureditev zunanje okolice, skupin ,273 ,476 

Vrednost komunalitet je znatna, 6 od 11 jih preseže vrednost 0,50. Najvišjo komunaliteto 

izkazuje spremenljivka odsotnost kaznivih dejanj, najnižjo pa ureditev odnosov z družino. 

Vseh 11 spremenljivk je prejelo svoje odgovore, na podlagi katerih lahko sklepamo na 

vzgojiteljevo naravnanost in odnos do posameznih ciljev – nekaterim več pomeni urejena 

zunanja okolica – drugim več pomeni razvoj interesov gojencev. Kot že navedeno, ni potrebe, 

da se cilji med seboj izključujejo. Težavo predstavlja pretežno delovanje vzgojitelja za dosego 

določenega cilja, ki pa ni skladen s trenutnimi otrokovimi potrebami in njegovimi 

zmožnostmi ter ob zanemarjanju drugih ciljev, ki pa so lahko pri mladih bolj pomembni. 
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Tabela 157: Pojasnjena skupna varianca faktorjev pomembnih vzgojiteljevih ciljev 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 
Vsota kvadriranih uteži 
po rotaciji 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total % variance Kumulativni % Total 

1. 3,705 33,682 33,682 3,242 29,471 29,471 2,934 

2. 2,131 19,374 53,055 1,762 16,018 45,489 2,156 

3. 1,168 10,620 63,675 ,654 5,947 51,436 1,880 

4. ,842 7,652 71,327     

5. ,779 7,081 78,408     

6. ,571 5,195 83,602     

7. ,531 4,831 88,433     

8. ,427 3,886 92,319     

9. ,346 3,146 95,465     

10. ,277 2,514 97,979     

11. ,222 2,021 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 3 faktorje, ki pojasnjujejo 51 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od najnižje vrednosti 3. faktorja 

(1,880) do najvišje vrednosti 1. faktorja (2,934). 
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Tabela 158: Matrika vzorca pomembnih vzgojiteljevih ciljev 

Vzgojiteljevi cilji 

Faktor 

1. 2. 3. 

Cilj: čim višja izobrazba   ,379 

Cilj: odsotnost beganja ,689   

Cilj: nenasilje ,714   

Cilj: odsotnost kaznivih dejanj ,916   

Cilj: odsotnost droge ,727   

Cilj: pridnost in ubogljivost   ,405 

Cilj: razvoj interesov  ,595 ,319 

Cilj: razvoj samostojnosti  ,856  

Cilj: ureditev odnosov z družino  ,393  

Cilj: izboljšanje samopodobe  ,837  

Cilj: ureditev zunanje okolice, skupin   ,713 

1. faktor sestavljajo spremenljivke odsotnost kaznivih dejanj, odsotnost droge, nenasilje in 

odsotnost beganja. Faktor poimenujemo skrb za odsotnost kaznivih dejanj in drog. 

Na 2. faktor se projicirajo spremenljivke razvoj samostojnosti, izboljšanje samopodobe, 

razvoj interesov in ureditev odnosov z družino. Faktor imenujemo razvoj samostojnosti in 

interesov ter izboljšanje samopodobe. 

3. faktor sestavljajo ureditev zunanje okolice in skupin, pridnost in ubogljivost ter razvoj 

interesov. Faktor poimenujemo urejanje okolice in skupin ter pridnost in ubogljivost. 

Tabela 159: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) pomembnih vzgojiteljevih ciljev 

Faktor 1. 2. 3. 

1. 1,000 ,175 ,495 

2. ,175 1,000 ,190 

3. ,495 ,190 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke. Faktorji predstavljajo neodvisne dimenzije 

spremenljivk. 
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Tabela 160: Rezultati regresijske analize faktorjev pomembnih vzgojiteljevih ciljev s faktorjem 

neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,003 ,071  –,046 ,963 

1. faktor ,317 ,072 ,314 4,431 ,000 

2. faktor –,027 ,071 –,027 –,383 ,702 

3. faktor ,071 ,071 ,071 1,001 ,318 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 10,5 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2
 = 9,0 %), povezanost med spremenljivkami je statistično visoko značilna 

(p < 0,001). 

Visoko statistično značilno je v prvem proučevanem obdobju z neustreznim 

poinstitucionalnim vedenjem povezan 1. faktor (skrb za odsotnost kaznivih dejanj in drog). 

Ker je ob tem faktorju beta koeficient pozitiven (0,314), je pri mladostnikih, pri katerih so 

vzgojitelji načrtno delovali s ciljem odpraviti KD in droge, več neustreznih vedenjskih 

vzorcev v primerjavi z ostalimi. 

Tabela 161: Rezultati regresijske analize faktorjev pomembnih vzgojiteljevih ciljev s faktorjem 

neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju treh in več let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,003 ,071  –,041 ,967 

1. faktor ,292 ,072 ,290 4,064 ,000 

2. faktor –,040 ,071 –,040 –,555 ,580 

3. faktor ,104 ,071 ,104 1,461 ,146 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 9,7 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 8,1 %), povezanost med spremenljivkami je statistično visoko značilna 

(p < 0,001). 

Tudi v tem obdobju je visoko statistično značilno z neustreznim poinstitucionalnim vedenjem 

povezan 1. faktor (skrb za odsotnost kaznivih dejanj in drog). Ker je ob tem faktorju beta 
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koeficient pozitiven (0,290), je pri mladostnikih, pri katerih so vzgojitelji načrtno delovali z 

namenom odsotnosti KD in drog, tudi v tem obdobju povzročenih več neustreznih vedenj v 

primerjavi z ostalimi.
255

 Najverjetneje so umanjkali ustrezni specializirani programi pomoči 

glede na naravo težav/motenj.256 

2.3.8.5 Vzgojni pristopi, ki so jih pri delu z mladostniki uporabljali vzgojitelji 

(vprašalnik št. 2, sklop 23) 

Vzgojni pristopi so v korelaciji s pomembnimi vidiki vzgojnega/strokovnega dela, 

stremljenjem k doseganju ciljev kot tudi z vzgojiteljevo osebno naravnanostjo. Pomenijo tudi 

način vodenja otroka/mladostnika kot tudi vzgojne skupine. Individualni dejavniki pogosto 

delujejo v tesni prepletenosti s skupinskimi značilnostmi, tako tudi v kombinaciji z načinom 

vodenja ne bi smeli spregledati ravni zrelosti, sposobnosti interesov ipd. posameznega otroka 

ali mladostnika, ker se lahko poveča verjetnost za pojav motečega vedenja
257

.  Zanimalo nas 

je, ali je kateri od vzgojnih pristopov prevladoval v proučevanem obdobju oziroma vplival na 

poodpustno vedenje. 

Tabela 162: Osnovna statistika vzgojnih pristopov vzgojiteljev 

Vzgojni pristopi 
Aritmetična sredina 
vzgojnih pristopov 

Standardni odklon N 

1.Zaščitno-varnostni pristopi 2,31 ,782 183 

2.Discipliniranje 2,41 ,757 183 

3.Tretmanska načela 3,08 ,601 183 

4.Terapevtski pristopi 3,08 ,874 183 

5. Trenutni vzgib 2,05 ,768 183 

Ponovno so med odgovori v povprečju najpogosteje omenjeni tretmanski in terapevtski 

pristopi. Ocenjujemo, da se pristopi med vzgojitelji razlikujejo zlasti glede na vzgojiteljev 

pogled in prepričanje, kateri cilji so zanj pomembni. 

                                                 
255 Ob rezultatu se ponuja več interpretacij. Eno od njih smo navajali že v prejšnjih poglavjih in sicer pretirano delovanje 

vzgojiteljev zgolj na določenih segmentih, zanemarjujoč druge. To seveda ne pomeni, da je pri mladostnikih zgolj zaradi 

načrtnega delovanja vzgojiteljev na preprečevanju KD in uživanja drog v poodpustnem obdobju več neustreznih vedenj – 

lahko pa razvijemo tezo, da vzgojitelji s pretiranim delovanjem na zgolj teh dveh segmentih pri mladih sprožali še večjo 

upornost. Ob odsotnosti drugih pomembnih vsebin vzgojnega delovanja vzgojitelji niso ponudili ustrezne pomoči in vsebin, 

ki bi jih otroci in mladostniki takrat bolj potrebovali. 

256 V proučevanem obdobju, kot smo že omenili v predhodnih poglavjih,ni bilo razvitih programov pomoči in strategij za 

spopadanje s težavami mladih na področju uživanja prepovedanih drog, zato ne moremo podajati nikakršnih evalvacij glede 

obravnavanja uživalcev prepovedanih drog. V kolikor bi programi obstajali, bi bila to koristna informacija glede uspešnosti 

oziroma neuspešnosti obravnavanja uživanja drog v vzgojnem zavodu. Tako pa je na tem mestu  ostal še neobdelan prostor. 

257 Vec, 2011, str.139. Že leta 1939 je Lewin z Lippittom in Whitom (1970, v prav tam) proučeval vpliv različnih stilov 

vodenja (avtokratičnega in demokratičnega) na skupino in njene člane. Stritih leta 1992 zapiše (prav tam), da so povsem 

slučajno odkrili še tretji stil vodenja, ki ga je Lewin poimenoval »laissez-faire«. Vecu pomeni vodenje skupine (npr. v 

razredu – v našem primeru je to vodenje vzgojne skupine) kot stil vzgoje, ki ga uporabljajo starši pri vodenju svojih otrok. 

Vsak stil vodenja skupine lahko po svoje spodbuja moteče vedenje (prav tam).  
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Tabela 163: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,608 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 127,160 

df 10 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 164: Ocene komunalitet vzgojnih pristopov vzgojiteljev 

Vzgojni pristopi Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

1.Zaščitno-varnostni pristopi ,287 ,433 

2.Discipliniranje ,296 ,565 

3.Tretmanska načela ,209 ,473 

4.Terapevtski pristopi ,234 ,399 

5.Trenutni vzgib ,120 ,190 

Ocene komunalitet se gibljejo od najnižje trenutni vzgib (190), do najvišje discipliniranje 

(565). 

Tabela 165: Pojasnjena skupna varianca faktorjev vzgojnih pristopov vzgojiteljev 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Lastne vrednosti po 
ekstrakciji 

Vsota kvadriranih uteži po 
rotaciji 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total 

1. 1,969 39,377 39,377 1,421 28,416 28,416 1,184 

2. 1,236 24,726 64,103 ,639 12,778 41,194 1,056 

3. ,738 14,759 78,862     

4. ,600 11,999 90,861     

5. ,457 9,139 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 2 faktorja, ki pojasnjujeta 41 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji lastne vrednosti obeh faktorjev presežeta vrednost 1.  
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Tabela 166: Matrika vzorca vzgojnih pristopov vzgojiteljev 

Vzgojni pristopi 

Faktor 

1. 2. 

1.Zaščitno-varnostni pristopi ,576  

2.Discipliniranje ,722  

3.Tretmanska načela  ,698 

4.Terapevtski pristopi  ,609 

5.Trenutni vzgib ,448  

Na 1. faktor se projicirajo discipliniranje, zaščitno-varnostni pristop in trenutni vzgib. Faktor 

poimenujemo discipliniranje ob uporabi zaščitno-varstvenih pristopov. 

2. faktor sestavljajo spremenljivke tretmanska načela in terapevtski pristopi. Faktor 

poimenujemo tretmanska in terapevtska naravnanost. 

Tabela 167: Faktorska korelacijska matrika 

Faktor 1. 2. 

1. 1,000 ,234 

2. ,234 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorjema nizke. Faktorja predstavljata neodvisne dimenzije 

spremenljivk. 

Tabela 168: Rezultati regresijske analize faktorja vzgojnih pristopov vzgojiteljev s faktorjem 

neustreznega vedenja v obdobju do treh let 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta 6,833E-5 ,073  ,001 ,999 

1.faktor ,184 ,073 ,185 2,521 ,013 

2.faktor ,046 ,073 ,046 ,629 ,530 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 3,6 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 2,6), povezava med spremenljivkama je statistično značilna (p = 0,03). 

Iz tabele 168 je razvidno, da je 1. faktor statistično značilno povezan z neustreznim vedenjem 

v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda (p = 0,01). Pri tem faktorju je beta koeficient 

pozitiven. Na podlagi rezultata lahko sklepamo, da so otroci in mladostniki, podvrženi 
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discipliniranju ob uporabi zaščitno varstvenih pristopov, v prvem proučevanem obdobju 

povzročili več neustreznih vedenj kot ostali. 

Tabela 169: Rezultati regresijske analize faktorja vzgojnih pristopov vzgojiteljev s faktorjem 

neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju treh in več let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,000 ,073  –,002 ,998 

1.faktor ,200 ,073 ,200 2,738 ,007 

2. faktor –,036 ,073 –,036 –,490 ,625 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 4,1 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 3,1 %), povezava med spremenljivkama je statistično pomembna (p = 0,02). 

V obdobju treh in več let po odpustu je 1. faktor še bolj statistično pomemben (p = 0,007). Na 

osnovi dobljenih podatkov lahko ponovno sklepamo, da je pri otrocih in mladostnikih, ki so 

bili podvrženi prvenstveno discipliniranju, tudi v drugem proučevanem obdobju prisotnih več 

neustreznih vedenjskih vzorcev kot pri ostalih.
258

 

2.3.8.6 Načrtno delovanje vzgojiteljev na določenih vzgojnih področjih (vprašalnik št. 2, 

sklop 27) 

Načrtno delovanje vzgojiteljev lahko prav tako korelira s pomembnimi vidiki 

vzgojnega/strokovnega dela, stremljenjem k doseganju ciljev kot tudi z vzgojiteljevo osebno 

naravnanostjo. Obsežno načrtno delovanje na določenih vzgojnih področjih nam pokaže tudi 

usmerjenost vzgojnega zavoda oziroma funkcionalno
259

 naravnanost vzgojnega zavoda. Zato 

nas je zanimalo, na katerih vzgojnih področjih so vzgojitelji načrtno delovali (v kakšnem 

obsegu) in če je načrtno delovanje na določenem področju (ali več njih) vplivalo na 

poodpustno vedenje 

  

                                                 
258 Drzna bi bila trditev, da so vzgojitelji z discipliniranjem otrok in mladostnikov v vzgojnem zavodu povzročitelji več 

neustreznih vedenj mladostnikov po odpustu iz zavoda. Lahko pa so zgolj z uporabljanjem metode discipliniranja ponovno 

zanemarjali druge nujno potrebne sestavine pedagoškega procesa – odnos, skrb, pozitivno naravnanost, pomoč, naklonjenost, 

svetovalne razgovore, kar vse je morda pri delu z otroci in mladostniki bistveno umanjkalo. Discipliniranje umeščamo v 

koncept avtoritarnega vodenja (avtokratično in rigidno). Vec (2011, str.140) ocenjuje avtoritarno vodenje kot prej ali slej 

preveč omejujoče. Najpogostejše posledice izredno avtoritarnega vodenja so lahko (poleg drugih oblik), da se otrok upira 

povsod tam, kjer se lahko (prav tam). 

259 Vzgojni zavodi se lahko »odločajo« za stremljenje  k trem različnim funkcijam. Klavžarjeva namreč navaja (1998, str.8), 

da so vzgojni zavodi ob različnih družbenih spremembah, odkritjih na področjih specialne pedagogike, socialne psihologije, 

individualne in skupinske psihologije doživljali različno hitre kvalitativne spremembe, predvsem na področju tretje funkcije 

vzgojnih zavodov – vzgoje, prevzgoje in tretmana (poleg preostalih dveh funkcij: zaščite in usposabljanja oziroma 

izobraževanja). 
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Tabela 170: Opisna statistika načrtnega delovanja vzgojiteljev 

Načrtno delovanje vzgojitelja 
Aritmetična sredina 
spremenljivk načrtnega 
delovanja vzgojiteljev 

Standardni 
odklon 

N 

Motivacija za spremembe 3,31 ,588 183 

Samokontrola vedenja 3,25 ,631 183 

Samopodoba 3,13 ,667 183 

Odnos s starši 2,64 ,748 183 

Odnos s širšo družino 2,23 ,689 183 

Odnos do vzgojitelja 2,73 ,622 183 

Odnos do zavoda, osebja 2,64 ,602 183 

Odnos do vzgojne skupine 2,91 ,571 183 

Odnos do tuje lastnine 2,74 ,969 183 

Razvoj vrednot 3,13 ,621 183 

Odnos do dela, učenja 3,20 ,624 183 

Odnos do aktivnosti 2,80 ,562 183 

Odnos do bodočnosti 3,33 ,641 183 

Odnos do sogojencev 2,87 ,629 183 

Razvoj navad in interesov 3,01 ,638 183 

Razvoj socialnih veščin 3,11 ,654 183 

Odnos do lokalne skupnosti 1,88 ,830 183 

Odnos do bodočnosti, motivacija za spremembe, samokontrola vedenja in odnos do dela in 

učenja so spremenljivke, ki so pri ciljih vzgojiteljev najbolj prisotne. V proučevanem obdobju 

se je delovalo na 17 področjih. 

Tabela 171: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,743 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 931,027 

df 136 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 172: Ocena komunalitet načrtnega delovanja vzgojiteljev 

Načrtno delovanje vzgojitelja Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Motivacija za spremembe ,456 ,393 

Samokontrola vedenja ,611 ,999 

Samopodoba ,484 ,416 

Odnos s starši ,366 ,999 

Odnos s širšo družino ,354 ,330 

Odnos do vzgojitelja ,557 ,654 

Odnos do zavoda, osebja ,484 ,544 

Odnos do vzgojne skupine ,420 ,436 

Odnos do tuje lastnine ,350 ,275 

Razvoj vrednot ,405 ,339 

Odnos do dela, učenja ,334 ,239 

Odnos do aktivnosti ,318 ,380 

Odnos do bodočnosti ,324 ,235 

Odnos do sogojencev ,406 ,347 

Razvoj navad in interesov ,343 ,388 

Razvoj socialnih veščin ,417 ,432 

Odnos do lokalne skupnosti ,229 ,203 

Samokontrola vedenja in odnos s starši sta komunaliteti z najvišjo vrednostjo (0,999), takoj 

zatem odnos do vzgojitelja (0,654). Najnižjo vrednost vsebuje komunaliteta odnos do lokalne 

skupnosti. 
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Tabela 173: Pojasnjena skupna varianca faktorjev načrtnega delovanja vzgojiteljev 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti 
Lastne vrednosti po 
ekstrakciji 

Vsota kvadriranih uteži po 
rotaciji 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total 
% 
variance 

Kumulativni 
% 

Total 

1. 4,669 27,467 27,467 2,661 15,650 15,650 2,721 

2. 2,080 12,235 39,702 1,338 7,873 23,524 1,569 

3. 1,400 8,232 47,934 2,329 13,703 37,226 3,071 

4. 1,224 7,199 55,134 1,280 7,530 44,756 2,670 

5. 1,026 6,037 61,171     

6. ,884 5,200 66,370     

7. ,797 4,690 71,060     

8. ,793 4,665 75,725     

9. ,691 4,064 79,790     

10. ,586 3,449 83,239     

11. ,549 3,228 86,467     

12. ,540 3,174 89,640     

13. ,486 2,858 92,499     

14. ,404 2,379 94,878     

15. ,387 2,274 97,152     

16. ,281 1,650 98,803     

17. ,204 1,197 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 4 faktorje, ki pojasnjujejo 44,7 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od najnižje vrednosti 2. faktorja 

(1,569) do najvišje vrednosti 3. faktorja (3,071). 
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Tabela 174: Matrika vzorca načrtnega delovanja vzgojiteljev 

Načrtno delovanje vzgojitelja 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 

Motivacija za spremembe ,453    

Samokontrola vedenja 1,035    

Samopodoba ,495    

Odnos s starši  –,991   

Odnos s širšo družino  –,416 ,322  

Odnos do vzgojitelja   ,807  

Odnos do zavoda, osebja   ,755  

Odnos do vzgojne skupine   ,605  

Odnos do tuje lastnine   ,486  

Razvoj vrednot   ,349 ,308 

Odnos do dela, učenja ,351    

Odnos do aktivnosti    ,638 

Odnos do bodočnosti    ,414 

Odnos do sogojencev   ,542  

Razvoj navad in interesov    ,588 

Razvoj socialnih veščin    ,540 

Odnos do lokalne skupnosti    ,345 

1. faktor sestavljajo spremenljivke samokontrola vedenja, samopodoba, motivacija za 

spremembe in odnos do dela in učenja. Faktor imenujemo samokontrola vedenja in vzgojno 

delovanje na izgradnji samopodobe in motivaciji za spremembe. 

Na 2. faktor se projicirajo odnos s starši in odnos s širšo družino. Faktor poimenujemo 

odsotnost vzgojnega delovanja pri delu s starši in širšo družino. 

3. faktor sestavljajo spremenljivke odnos do vzgojitelja, odnos do zavodskega osebja, odnos 

do vzgojne skupine, odnos do sogojencev, odnos do tuje lastnine, razvoj vrednot in odnos s 

širšo družino. Faktor poimenujemo odnos do vzgojitelja, zavodskega osebja in vzgojne 

skupine.  

Na 4. faktor se projicirajo odnos do aktivnosti, razvoj navad in interesov, socialnih veščin, 

vrednot, odnos do bodočnosti in odnos do lokalne skupnosti. Faktor poimenujemo odnos do 

aktivnosti in razvoj navad, interesov in socialnih veščin. 
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Tabela 175: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 4 

1. 1,000 –,102 ,299 ,462 

2. –,102 1,000 –,234 –,108 

3. ,299 –,234 1,000 ,286 

4. ,462 –,108 ,286 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke. Faktorji predstavljajo neodvisne dimenzije 

spremenljivk. 

Tabela 176: Rezultati regresijske analize faktorja načrtnega delovanja vzgojiteljev s faktorjem 

neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani koeficienti Standardizirani koeficienti 

t p 

B Standardna napaka Beta 

1 konstanta –,002 ,072  –,025 ,980 

1.faktor ,037 ,072 ,037 ,513 ,608 

2.faktor ,006 ,072 ,006 ,087 ,931 

3.faktor ,252 ,072 ,252 3,481 ,001 

4.faktor –,106 ,072 -,106 –1,468 ,144 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 7,6 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 5,5 %), povezava med spremenljivkami je visoko statistično značilna 

(p = 0,007). 

Visoko je značilen 3. faktor (p = 0,001), beta koeficient ob njem je pozitiven (0,252), kar 

pomeni, da je načrtno delovanje vzgojitelja, da bi pri otrocih in mladostnikih dosegel odnos 

do vzgojitelja, odnos do zavodskega osebja, odnos do vzgojne skupine, odnos do sogojencev, 

torej delovanje zgolj v okviru zavoda, statistično pomembno povezano z neustreznim 

vedenjem v prvem proučevanem obdobju. 

Nizko vrednost (vendar statistično neznačilno) izraža tudi 4. faktor (p = 0,144), pri njem je 

beta koeficient negativen (p = –0,106), kar kaže na tendenco, da je pri otrocih in 

mladostnikih, pri katerih se je načrtno delovalo na spremenljivkah odnos do aktivnosti in 

razvoj navad, interesov in socialnih veščin, po odpustu manj neustreznih vedenj. 
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Tabela 177: Rezultati regresijske analize faktorja načrtnega delovanja vzgojiteljev s faktorjem 

neustreznih vedenjskih vzorcev po treh in več letih po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,002 ,072  –,027 ,978 

1.faktor ,012 ,072 ,013 ,173 ,863 

2. faktor –,013 ,072 –,013 –,177 ,859 

3. faktor ,226 ,072 ,226 3,128 ,002 

4. faktor –,164 ,072 –,165 –2,279 ,024 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 7,8 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 5,7 %), povezava je še vedno visoko statistično značilna (p = 0,006). 

Tudi v tem obdobju visoko statistično pomembnost izkazuje 3. faktor (p = 0,002). 

Upoštevajoč pozitivno vrednost beta koeficienta (0,226) lahko ponovno sklepamo, da načrtno 

delovanje vzgojiteljev, da bi pri otrocih in mladostnikih dosegli odnos do vzgojitelja, odnos 

do zavodskega osebja, odnos do vzgojne skupine, odnos do sogojencev, ne prinaša želenih 

rezultatov oziroma sproža še bolj neustrezno vedenje.  

1.faktor pa v tem obdobju izkazuje visoko statistično pomembnost (p = 0,02).Pri tem faktorju 

je beta koeficient negativen (–0,16), kar pomeni, da se je načrtno delo vzgojiteljev na 

področjih odnos do aktivnosti in razvoj navad, interesov in socialnih veščin izkazalo za 

uspešno in da ti otroci in mladostniki izkazujejo manj neustreznih vedenj po nekajletnem 

odpustu iz zavoda
260

. 

  

                                                 
260 Delovanje vzgojiteljev, da bi pri  otrocih in mladostnikih vzbudili sprejemanje vzgojnega zavoda, sogojencev in  ustrezen 

odnosa do vzgojitelja (insinuira discipliniranje) je v osnovi zgrešeno delovanje, če sami niso sprejeli otroka ali mladostnika z 

vsemi njegovimi vsebinami. Prav tako je delovanje zgolj na mladostnikovem sprejemanju zavoda z vsem, kar sodi zraven, 

predvsem pomankljivo vzgojno delovanje, če ni obenem vsebovalo tudi delovanja na vzpostavljanju odnosov in socialnih 

stikov izven zavodskih okvirov, zlasti z matično družino. V proučevanem obdobju se je glede na dobljene rezultate raziskave 

delovalo predvsem na urejanju odnosov in pravil znotraj zavoda, znotraj zavoda so se odvijale interesne dejavnosti in izraba 

prostega časa. Veljalo je pravilo, da so centri za socialno delo pristojni in odgovorni za delo s starši – kar pa le deloma drži, 

saj bi morali s skupnim sodelovanjem delovati v otrokovo korist. Timski sestanki so sicer bili organizirani – običajno ob 

sprejemu in ob koncu bivanja v zavodu. Prav tako so bili timski sestanki sklicani ob izrednih situacijah, najpogosteje 

povezanimi s hujšimi vedenjskimi izpadi in druge izražene problematike. Sistematičnega in kontinuiranega skupnega 

sodelovanja vzgojnega zavoda s centri za socialno delo in starši v proučevanem obdobju pri vseh otrocih in mladostnikih ni 

bilo vzpostavljenega, kar prikazujemo tudi s spodnjimi barvnimi prikazi, kjer so predstavljena tudi neustrezna vedenja. 
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Slika 23: Barvni prikaz neustreznih vedenj v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda in sodelovanja 

vzgojnega zavoda s pristojnimi centri za socialno delo 

 

Slika 24: Barvni prikaz neustreznih vedenj v obdobju od treh in več let po odpustu iz zavoda in 

sodelovanja vzgojnega zavoda s pristojnimi centri za socialno delo 
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Slika 25: Barvni prikaz neustreznih vedenj v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda in sodelovanja 

vzgojnega zavoda s starši 

 

 

Slika 26: Barvni prikaz neustreznih vedenj v obdobju od treh in več let po odpustu iz zavoda in 

sodelovanja vzgojnega zavoda s starši 

 

Kot smo že omenili, je bilo sodelovanje s centri za socialno delo realizirano v obsegu 

pričakovanih timov (sprejem-odpust) in tako imenovanih kriznih timov (ob kriznih 

situacijah). Taka oblika sodelovanja zagotovo ne ustreza novejšim spoznanjem o 

pomembnosti načrtovanja otrokove oziroma mladostnikove prihodnosti že od vključitve v 

vzgojni zavod naprej
261

, kot tudi ne daje dovolj poudarka vlogi soustvarjanja pomenov v 

vzgojnih in izobraževalnih procesih skupaj z mladostniki in njihovimi družinami.262 

                                                 
261 Najverjetneje pa smo tudi pri marsikateremu strokovnemu delavcu s centra za socialno delo vzbudili slab vtis (kot tudi pri 

starših), če smo klic po sodelovanju z njimi pospremili z nujnostjo zaradi kriznih situacij. Običajno smo slišali, da so prav iz 
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Tudi sodelovanje vzgojnega zavoda družinami oziroma s starši je bilo realizirano v šibkem 

obsegu, kot so ga bili starši zmožni. Otroci in mladostniki vzgojnega zavoda Planina so 

namreč domovali na področju celotne Slovenije, nekaterim staršem pa so pogostejši obisk 

zavoda preprečile finančne ovire, saj zaradi nizkega ekonomskega statusa pokritja potnih 

stroškov ne bi zmogli.
263

 

2.3.8.7 Dimenzije, ki jim je vzgojitelj posvečal posebno pozornost pri delu z otrokom 

oziroma mladostnikom (vprašalnik št. 2, sklop 33) 

Dimenzije, ki jim je vzgojitelj posvečal posebno pozornost, prav tako korelirajo s 

pomembnimi vidiki vzgojnega/strokovnega dela, stremljenjem k doseganju določenih ciljev 

kot tudi z vzgojiteljevo osebno naravnanostjo. Posebna pozornost določenim dimenzijam nam 

prav tako lahko pokaže usmerjenost vzgojnega zavoda in h kateri izmed prej navedenih 

funkcij stremi. Zato nas je zanimalo, katerim dimenzijam so vzgojitelji posvečali posebno 

pozornost in v kakšnem obsegu ter njihov morebiten vpliv na poodpustno vedenje. 

  

                                                                                                                                                         

teh razlogov otroka oziroma mladostnika vključili v vzgojni zavod. Krajnčan (2003, str.259) v svoji raziskavi ugotovi globok 

prepad med ustanovami, ki napotijo otroka ali mladostnika v vzgojni zavod in vzgojnim zavodom kot sprejemno ustanovo. 

Prav tako ugotavlja (prav tam, str.148), da imajo strokovni delavci CSD sicer večinoma dobre izkušnje z vzgojnimi zavodi 

(78,7%), na njihovo delo pa imajo kar nekaj pripomb –  npr., da imajo zavodi različne pristope, obstajajo velike razlike med 

njimi, delavci v zavodu so pregoreli, delo postaja rutina, kar je problem, ne sprejemajo otrok, ki eksperimentirajo z drogo 

(odklonilen odnos) ipd. 

Vzgojitelji slovenskih vzgojnih ustanov pa so manj zadovoljni z delom strokovnih delavcev centrov za socialno delo, 

nezadovoljnih je namreč 43,6% vzgojiteljev, pričakujejo več pomoči s terena, socialne delavce ocenjujejo kot da se ob oddaji 

otroka v vzgojni zavod za njih rešijo skrbi. 

262 Kobolt, 2011, str.100. 

263 Seveda pa smo se srečevali tudi s starši, ki se na naše pobude in vabila niso odzivali ali pa sila redko, prav tako niso 

sodelovali s pristojnimi centri za socialno delo. Veljavna zakonodaja ni omogočala nobenega vzvoda, ki bi starše napotila k 

sodelovanju, je pa tudi vprašljiva kvaliteta sodelovanja s starši, ki bi bili k temu prisiljeni. Horvatova ugotavlja (2000, str.22), 

da so starši zavodskih otrok večinoma sami obremenjeni s številnimi problemi, zaradi česar se otroku ne zmorejo ali ne znajo 

posvečati, ali pa so njihovi vzgojni prijemi toliko zgrešeni, da dodatno prispevajo k nastajanju ali vzdrževanju otrokove 

težavnosti. Krajnčan (2003, str.29) izpostavi tudi predpostavko, da vse družine, ki iz tega ali onega vzroka ne znajo 

funkcionalno sprejeti spremembe, zaradi svoje neučinkovite vzgoje ali organizacije spadajo med rizične. Povsem nerazumna 

je tudi poteza Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je z okrožnico vsem centrom za socialno delo prepovedala 

prevoze staršev, tudi na dogovorjene timske sestanke v vzgojnem zavodu. Obiski vzgojiteljev na domu otrok in mladostnikov 

so se izvajali (največ 1x letno), niso pa bli bili kontinuirani in z globljo, kompleksnejšo naravnanostjo. Nedvomno je 

nadaljnja naloga vzgojnega zavoda da z vsemi načini in sredstvi intenzivira sodelovanje z otrokovimi starši in njegovim 

okoljem, saj se v večini primerov otroci in mladostniki po odpustu vračajo domov. Tukaj bi opozorili še na izjemno 

neusklajeno sodelovanje vzgojnih zavodov in centrov za socialno delo, kar podrobno opisuje Rankelj (2006) ki opisuje in 

problematizira otroka med socialno in socialno pedagoško obravnavo. Pravi, da se za podobno delo izobražujemo na treh 

različnih mestih (sem šteje še psihologe), s popolnoma različnim pristopom in teoretskimi osnovami. To se kaže tako v 

povezanosti samih strok na teoretičnem področju kot tudi v medsebojnem sodelovanju strokovnjakov teh strok v praksi. 

Navaja Brandona (1995, v prav tam, str.7) ki opozarja, da nesporazumi in delitve na socialne pedagoge, socialne delavce in 

psihologe pomenijo, da bo medicinska prevlada na področju duševnega zdravja pri nas in v bližnji prihodnosti ostala 

nespremenjena. 
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Tabela 178: Opisna statistika posebne pozornosti vzgojitelja pri delu z otrokom/mladostnikom 

Posebna pozornost vzgojitelja 
Aritmetična 
sredinadimenzij posebne 
pozornosti vzgojitelja 

Standardni 
odklon 

N 

1. Navzven vidnemu obnašanju 2,56 ,795 183 

2. Emocionalnemu stanju 3,10 ,625 183 

3. Telesnim reakcijam 2,51 ,762 183 

4. Načinu razmišljanja 3,05 ,657 183 

5. Ničemer posebej 1,33 ,546 183 

6. Duševnim motnjam, zdravilom 2,03 1,148 183 

V povprečju so vzgojitelji največ pozornosti namenjali emocionalnemu stanju in načinu 

razmišljanja. Takoj zatem sledi spremenljivka navzven vidnemu obnašanju
264

.  

Tabela 179: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,551 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 150,218 

df 15 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

  

                                                 
264 V proučevanem obdobju smo bili  priče prepričanjem, da če se otrok/mladostnik slabo vede in obnaša, vzgojitelj slabo 

dela. Zato nas odgovor o posebni pozornosti vzgojiteljev do otrokovega oziroma mladostnikovega ustreznega obnašanja ne 

preseneča. Zopet pa bi omenjena posebna pozornost predstavljala otroku ali mladostniku težave, v kolikor bi bila v preveliki 

meri prisotna in bi zanemarjala pozornost, usmerjeno na druge vsebine, ki jih je potreboval. 
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Tabela 180: Ocena komunalitet spremenljivke posebna pozornost vzgojitelja pri delu z otrokom in 

mladostnikom 

Posebna pozornost vzgojitelja Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Navzven vidnemu obnašanju ,086 ,088 

Emocionalnemu stanju ,364 ,676 

Telesnim reakcijam ,236 ,970 

Načinu razmišljanja ,306 ,395 

Ničemer posebej ,163 ,204 

Duševnim motnjam, zdravilom ,232 ,207 

Po ekstrakciji vsebuje najvišjo vrednost med komunalitetami telesne reakcije, sledi 

spremenljivka emocionalno stanje. Najnižjo vrednost komunalitete vsebuje spremenljivka 

navzven vidno obnašanje. 

Tabela 181: Pojasnjena skupna varianca spremenljivke posebna pozornost vzgojitelja pri delu z 

otrokom/mladostnikom 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 1,909 31,811 31,811 1,199 19,983 19,983 1,227 

2. 1,413 23,545 55,356 1,341 22,353 42,336 1,338 

3. ,972 16,194 71,550     

4. ,790 13,170 84,720     

5. ,494 8,233 92,954     

6. ,423 7,046 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 2 faktorja, ki pojasnjujeta 42 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji lastne vrednosti obeh faktorjev presežeta vrednost 1. 
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Tabela 182: Matrika vzorca posebna pozornost vzgojitelja pri delu z otrokom/mladostnikom 

Posebna pozornost vzgojitelja 

Faktor 

1. 2. 

1. Navzven vidnemu obnašanju   

2. Emocionalnemu stanju  ,843 

3. Telesnim reakcijam 1,014  

4. Načinu razmišljanja  ,623 

5. Ničemer posebej  -,431 

6. Duševnim motnjam, zdravilom ,421  

Na 1. faktor se projicirata spremenljivki telesne reakcije in duševne motnje, zdravila. Faktor 

imenujemo telesne reakcije in skrb za duševne motnje ter zdravila. 

2. faktor sestavljajo spremenljivke emocionalno stanje, način razmišljanja in ničemer posebej. 

Faktor imenujemo emocionalno stanje in način razmišljanja. 

Tabela 183: Korelacija med faktorjema (po poševnokotni rotaciji) posebne pozornosti vzgojitelja pri 

delu z otrokom/mladostnikom 

Faktor 1. 2. 

1. 1,000 –,242 

2. –,242 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorjema nizke, zato lahko štejemo, da faktorja predstavljata 

neodvisne dimenzije spremenljivk. 

Tabela 184: Rezultati regresijske analize faktorjev posebna pozornost vzgojitelja pri delu z 

otrokom/mladostnikom s faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev do treh let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,000 ,074  –,005 ,996 

1.faktor ,062 ,074 ,062 ,836 ,404 

2. faktor –,050 ,074 –,050 –,676 ,500 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 
= 0,6 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= –0,5 %), povezava med spremenljivkama ni statistično značilna (p = 0,563). 
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Ne 1. ne 2. faktor nista statistično pomembna. 

Tabela 185: Rezultati regresijske analize faktorja posebna pozornost vzgojitelja pri delu z 

otrokom/mladostnikom s faktorjem neustreznih vedenjskih vzorcev po treh in več letih po odpustu iz 

zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,001 ,074  –,010 ,992 

1. faktor ,092 ,074 ,092 1,242 ,216 

2. faktor –,119 ,074 –,119 –1,615 ,108 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 2,3 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2
 = 1,2 %), povezava med spremenljivkama ni statistično značilna (p = 0,129). 

Iz tabel je razvidno, da se je drugi faktor v drugem proučevanem obdobju zelo približal 

statistični značilnosti (prej 0,500 in sedaj 0,108), kar seveda ni statistično pomembno. Ob 

negativni beti (–0,119) pa se kaže tendenca, da je pri otrocih in mladostnikih, pri katerih so 

vzgojitelji posebno pozornost namenjali spremenljivkam emocionalno stanje in način 

razmišljanja, v poinstitucionalnem obdobju povzročenih manj neustreznih vedenj.
265

  

2.3.8.8 Kako je vzgojitelj doživljal otroka in mladostnika (vprašalnik št. 2, sklop 35) 

Doživljanje otroka in mladostnika je pomembno predvsem v kontekstu vzpostavitve odnosa. 

Otroka/mladostnika mora najprej dobro poznati – prvenstveno pa mora poznati sebe, svoja 

doživljanja, svoje odzive. Vzgojitelj ima močan vpliv na otroke in mladostnike, razumevanje 

otrok in postopkov pri neposrednem vzgojnem delu sta neposredno povezana z vzgojiteljevo 

osebnostjo,
266

 kamor vsekakor sodi tudi doživljanje otrok in mladostnikov
267

. 

                                                 
265 Kar verjetno pomeni, da je otrok oziroma mladostnik vzgojitelja zanimal in mu je posvečal skrb. Psihodinamika človeka 

je sila zapletena in težko razložljiva celo psihologom. Ob populaciji, odpuščeni iz vzgojnega zavoda Planina, pa se nam ob 

njihovih obiskih v zavodu, od katerih lahko mine tudi veliko število let, in njihovem pripovedovanju o času bivanja v zavodu 

dozdeva, da se sčasoma spomnijo in oprimejo pozitivnih vsebin, ki so jih bili deležni v zavodu – običajno je to topel, čustven 

odnos z določenim vzgojiteljem (ali več njimi).   

266 Pergar Kuščerjeva meni, da je glede na zahtevnost in vlogo poklica vsakomur jasno, da vzgojitelj ali učitelj ne more biti 

kdorkoli. Ob tem se nehote vsiljuje ideja o nekakšnem »preverjanju« osebnostnih lastnosti bodočih vzgojiteljev in učiteljev. 

Na nekaterih fakultetah, ki izobražujejo bodoče učitelje, morajo bodoči študenti skozi selekcijski postopek, ki preverja 

komunikacijske spretnosti, interese in osebnostne lastnosti kandidata (2001, str.13). Pomembno ugotovitev poda tudi Palmer 

(2001, str.6). Da je vzgojiteljeva ali učiteljeva osebnost ključnega pomena na vsaki stopnji izobraževanja, ga je prepričalo 

prav presojanje mlajših otrok, ki hitro začutijo pristnost vzgojitelja ali učitelja ter se nanjo odzovejo. Horvatova je v svoji 

raziskavi ugotovila delež vzgojiteljev, ki se sprašujejo o smislu svojega dela, odpora do dela z vedenjsko in čustveno 

motenimi osebami, nerealnih ocen otrokovih možnosti ipd. (1998, str.106), zato se na tem mestu postavlja umestno 

vprašanje, kako se ob omenjenih vzgojiteljih počutijo otroci in mladostniki. Tudi njo pa zanima, kakšni tipi osebnosti delajo 

v vzgojnih ustanovah (prav tam, str.164).  

267 Po Pantleyu (2001) je dobra vzgoja vzgoja z načrtom. Temelji na akciji namesto na reakciji, na vedenju namesto na 

naključju, na skrbi namesto na jezi in zdravem razumu namesto na nerazumnosti. Vzgojiteljevo doživljanje otroka lahko 

umestimo v omenjeni kontekst dobre vzgoje, ki je ob odsotnosti vedenja, skrbi, zdravem razumu okarakterizirana kot slaba. 
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Tabela 186: Opisna statistika vzgojiteljevega doživljanja mladostnika 

Vzgojiteljevo doživljanje mladostnika 
Aritmetična sredina 
vzgojiteljevega 
doživljanja 

Standardni odklon N 

1. Stalna zaščita  1,98 ,876 182 

2. Stalna pomoč 2,16 ,874 182 

3. Pogosto ogroža sam sebe 2,16 ,907 182 

4. Pogosto ogroža druge 2,09 ,965 182 

5. Kot nekoristno osebo 1,31 ,552 182 

6. Kot nerealno osebo 1,96 ,885 182 

7. Ki obeta, sposobna veliko 1,90 ,822 182 

8. Nezrelo za svoja leta 2,29 ,878 182 

9. Se razvija z zmožnostmi 2,29 ,749 182 

10. Občasno potrebna spodbude 2,93 ,729 182 

11. Bolnik s slabo prognozo 1,62 ,857 182 

12. Zoprn sam sebi, drugim 1,40 ,629 182 

13. Antipatičen 1,22 ,489 182 

V povprečju so vzgojitelji najpogosteje doživljali otroke in mladostnike kot občasno potrebne 

spodbude, nezrele za svoja leta in razvijajoč se v skladu z zmožnostmi. Zaradi izrazito nizke 

samopodobe otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih, je vzgojiteljevo doživljanje otrok in 

mladostnikov pomembno za uspešno delo, ker je v doživljanju vsebovana tudi čustvena 

odzivnost na posameznega otroka/mladostnika
268

.  

Tabela 187: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,809 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 897,079 

df 78 

p ,000 

                                                 
268 Spomnimo se vprašanja mentorja: »kaj pa, če je gojenec vzgojitelju antipatičen?«, ki nas je sprva spravilo  v zadrego, ker 

v sebi nismo našli ustreznega odgovora. Prehitro smo odgovorili, da to pa se strokovnjaku ne more zgoditi. Odgovor pa je bil 

seveda zgolj deklarativen in je iz konteksta povsem izločil vzgojiteljevo pristno doživljanje in odzivnost na osebnostne 

lastnosti drugega, ki so mu seveda lahko antipatične – pomembno je, kako se s temi občutki spoprime in ukrene. 
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Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 188: Ocena komunalitet vzgojiteljevega doživljanja mladostnika 

Vzgojiteljevo doživljanje mladostnika Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

1. Stalna zaščita  ,543 ,614 

2. Stalna pomoč ,599 ,766 

3. Pogosto ogroža sam sebe ,523 ,498 

4. Pogosto ogroža druge ,416 ,394 

5. Kot nekoristno osebo ,530 ,583 

6. Kot nerealno osebo ,321 ,280 

7. Ki obeta, sposobna veliko ,403 ,463 

8. Nezrelo za svoja leta ,396 ,321 

9. Se razvija z zmožnostmi ,313 ,611 

10. Občasno potrebna spodbude ,250 ,208 

11. Bolnik s slabo prognozo ,599 ,654 

12. Zoprn sam sebi, drugim ,487 ,506 

13. Antipatičen ,543 ,550 

7 od 13 komunalitet preseže vrednost 0,50. Najvišjo komunaliteto izraža spremenljivka stalna 

pomoč in najnižjo spremenljivka potrebna spodbude. 
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Tabela 189: Pojasnjena skupna varianca vzgojiteljevega doživljanja mladostnika 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 4,545 34,958 34,958 4,008 30,829 30,829 3,323 

2. 2,011 15,471 50,429 1,609 12,379 43,208 2,753 

3. 1,309 10,069 60,498 ,831 6,393 49,601 1,908 

4. ,917 7,055 67,553     

5. ,799 6,145 73,698     

6. ,692 5,319 79,018     

7. ,596 4,583 83,600     

8. ,491 3,780 87,381     

9. ,435 3,347 90,728     

10. ,379 2,914 93,642     

11. ,295 2,271 95,913     

12. ,276 2,127 98,040     

13. ,255 1,960 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 3 faktorje, ki pojasnjujejo 49 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od 1,908 (3. faktor) do najvišje 

vrednosti 1. faktorja (3,323). 
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Tabela 190: Matrika vzorca vzgojiteljevega doživljanja mladostnika 

Vzgojiteljevo doživljanje mladostnika 

Faktor 

1. 2. 3. 

Stalna zaščita   –,797  

Stalna pomoč  –,880  

Pogosto ogroža sam sebe ,330 –,399  

Pogosto ogroža druge ,531   

Kot nekoristno osebo ,792   

Kot nerealno osebo  –,323  

Ki obeta, sposobna veliko   ,563 

Nezrelo za svoja leta  –,383  

Se razvija z zmožnostmi   ,807 

Občasno potrebna spodbude  –,441  

Bolnik s slabo prognozo ,574 –,394  

Zoprn sam sebi, drugim ,725   

Antipatičen ,779   

Na prvi faktor se projicirajo spremenljivke kot nekoristno osebo, antipatičen, zoprn sam sebi, 

drugim, bolnik s slabo prognozo, pogosto ogroža druge in pogosto ogroža sebe. Faktor 

poimenujemo nekoristna in antipatična oseba, zoprna sama sebi in drugim. 

2. faktor sestavljajo spremenljivke stalna pomoč, stalna zaščita, občasno potrebna spodbude, 

pogosto ogroža sam sebe, bolnik s slabo prognozo, nezrelo za svoja leta in nerealno osebo. 

Faktor poimenujemo odsotnost zaščite in pomoči. 

Na 3. faktor se projicirata se razvija z zmožnostmi in ki obeta, sposobna veliko. Faktor 

imenujemo razvoj osebe v skladu z zmožnostmi, ki obeta in je sposobna veliko. 

Tabela 191: Korelacija med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 

1. 1,000 –,284 –,381 

2. –,284 1,000 ,171 

3. –,381 ,171 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke, zato lahko štejemo, da faktorji predstavljajo 

neodvisne dimenzije spremenljivk. 
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Tabela 192: Rezultati regresijske analize faktorjev vzgojiteljevega doživljanja mladostnika s faktorjem 

neustreznega vedenja v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta 1,114E-17 ,070  ,000 1,000 

1.faktor ,274 ,070 ,274 3,894 ,000 

2.faktor ,193 ,070 ,193 2,739 ,007 

3.faktor -,074 ,070 –,074 –1,046 ,297 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 11,8 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 10,3 %), korelacija med spremenljivkami je visoko statistično značilna 

(p < 0,001). 

Statistično sta pomembna 1. faktor (p < 0,001) in 2. faktor (p = 0,007). Pri obeh faktorjih je 

beta koeficient pozitiven in na podlagi navedenega lahko sklepamo, da je pri otrocih in 

mladostnikih, ki so jih vzgojitelji doživljali kot nekoristno in antipatično osebo, zoprno sebi 

in drugim (1. faktor) in pri katerih je bila prisotna vzgojiteljeva odsotnost zaščite in pomoči 

(2. faktor), v prvem proučevanem obdobju prisotnih več neustreznih vedenj kot pri ostalih. 

Tabela 193: Rezultati regresijske analize faktorjev vzgojiteljevega doživljanja mladostnika s faktorjem 

neustreznega vedenja v obdobju treh in več let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta 3,819E-17 ,071  ,000 1,000 

1. faktor ,243 ,071 ,243 3,408 ,001 

2. faktor ,169 ,071 ,169 2,361 ,019 

3. faktor –,068 ,071 –,068 –,948 ,344 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 =9,2 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 7,7%), povezava med spremenljivkama je tudi v tem obdobju visoko 

statistično značilna (p = 0,001). 

Tudi v tem obdobju sta z vedenjem visoko statistično pomembna 1. faktor (p = 0,001) in 2. 

faktor (p = 0,019), pri obeh je beta koeficient pozitiven. Na podlagi navedenega lahko 
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ponovno sklepamo, da je pri otrocih in mladostnikih, ki so jih vzgojitelji doživljali kot 

nekoristno in antipatično osebo, zoprno sebi in drugim (1. faktor) in pri katerih je bila 

prisotna vzgojiteljeva odsotnost zaščite in pomoči (2. faktor), tudi v drugem proučevanem 

obdobju prisotnih več neustreznih vedenj kot pri ostalih
269

. 

2.3.8.9 Katere vzgojne metode je vzgojitelj najpogosteje uporabljal pri vzgojnem delu 

Ločnice med kaznijo kot negativnim ukrepom in spodbudo oziroma nagrado kot pozitivnim 

ukrepom ne določa vzgojna teorija, ampak tista oseba, ki ji je ukrep namenjen. Vzgojiteljevo 

obliko pomoči, zaščite ali celo vzpodbude bo lahko otrok/mladostnik doživel kot hujšo obliko 

kazni od tradicionalnih kazni v vzgoji
270

. Zato je na tem mestu ponovno v ospredju odnos 

med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom, ki definira, kako bodo vzgojne metode sprejete 

in doživljane. Nas prvenstveno zanima, katere vzgojne metode so bile v proučevanem 

obdobju najpogosteje uporabljane ter v kakšnem obsegu. Nadalje pa nas zanima, ali je 

uporaba določenih metod povezana z poodpustnim vedenjem. 

Opomba: na tem mestu se v okviru celotnega zavodskega tretmana proučujejo vzgojne 

metode vzgojiteljev. V tem okviru tudi preverjamo hipotezo o obstoju statistično značilne 

povezave med kaznovalnimi metodami in uspešnostjo v postinstitucionalmnem obdobju 

(H3b). 

  

                                                 
269 Rezultat še dodatno podkrepi naše prepričanje, kako ključen je odnos, ki ga vzgojitelj zgradi z otrokom in mladostnikom. 

Odklanjanje, ignoranca, odsotnost pomoči so kategorije, ki pri mladih vzbujajo še večja občutja manjvrednosti, nevrednosti, 

šibkosti, pokvarjenosti  in utrjujejo njihovo negativno samopodobo skupaj z vsemi neustreznimi vedenjskimi vzorci. Ob delu 

z občutljivo zavodsko populacijo nam predvsem izstopa tudi prepričanje, da mora vzgojitelj najprej dobro poznati in spoznati 

sebe. Umestno se je vprašati, koliko pozornosti, če sploh, je vzgojno osebje namenjalo svojim zaznavam, dojemanjem, 

reagiranjem, intervencijam in jih skušalo razumeti in uvideti v polju svojih osebnostnih lastnosti, lastne preteklosti, ujetosti 

(Zalokar, 2010, str.14) in lastnih nepredelanih vsebin? Če se ne trudimo in ne uspevamo v vzgojni proces vključiti polnega 

sebe tukaj in sedaj, lahko s svojimi intervencijami sprožimo povsem nasprotno vedenje od želenega. Pedagoški delavci imajo 

lahko težave pri delu z mladino zaradi lastnih nerazrešenih konfliktov, travm in številnih drugih kategorij (prav tam, str.15), o 

čemer pa se ne govori dovolj glasno in odkrito. Tabu tema. Preden vzgojitelj začne delati z občutljivo in rizično zavodsko 

populacijo, bi moral biti po našem mnenju podvržen lastni terapiji z namenom razreševanja lastnih osebnih stisk in 

nerazrešenih konfliktov. Palmer prav tako poudarja, da je za delo vzgojitelja pomembno, da se zaveda svojega vpliva na 

otroke (2001). Metode vzgojnega dela so sicer pomembne, toda za uspešnost je ključnega pomena tudi razumevanje 

vzgojiteljevega notranjega dogajanja med delom, ki mu daje večjo gotovost, razumevanje sebe pa tudi omogoča, da bolje 

razumemo otroke (prav tam). Tako pa se dogaja, da je med vzgojitelji v vzgojnih ustanovah v določenem obsegu prisotna 

negotovost, moreče vzdušje, izčrpanost, nezadovoljstvo (Horvat, 1998). Kako lahko vzgojitelji ob vsem navedenem 

tretmansko in terapevtsko delujejo, sprašujemo zgolj retorično. Vendar se ne moremo izogniti subjektivni oceni, presoji, 

povezani z dolgoletno prakso in dragocenimi, tudi lastnimi izkušnjami – teoretični okviri, visoko znanstveno zasnovani, so 

brez pravih ljudi na pravih mestih povsem brezpredmetni. Te občutljive tematike se ni še nihče temeljiteje lotil. 

270 Kroflič (2007), ki v nadaljevanju tudi razmišlja, da ima le kazen brez izključitve osebnega podpornega odnosa, ki jo poleg 

tega otrok doživlja kot pravično, lahko pozitivne pedagoške učinke. Izogibanje vsakemu negativnemu odzivanju na 

neustrezno ravnanje je prej posledica nezainteresiranega odnosa in ne spodbuja otrokove odgovornosti. 
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Tabela 194: Opisna statistika vzgojnih metod vzgojitelja 

Vzgojne metode vzgojitelja 
Aritmetična sredina 
uporabljanih vzgojnih 
metod 

Standardni odklon N 

1. Prepoved odhoda iz skupine 2,06 ,448 182 

2. Prepoved televizije 1,96 ,491 182 

3. Prepoved telefoniranja 1,57 ,633 182 

4. Dodatno delo 2,03 ,716 182 

5. Prepoved odhoda domov 1,79 ,549 182 

6. Fizično kaznovanje 1,02 ,147 182 

7. Popolna ignoranca 1,20 ,430 182 

8. Prepoved obiskov 1,28 ,474 182 

9. Nagrada (materialne dobrine) 1,95 ,563 182 

10. Nagrada (simbolna, objem) 2,60 ,764 182 

11. Privilegiji, TV, izhodi, brez dela 1,57 ,659 182 

12. Uporabljal sem kaznovalne metode 1,77 ,492 182 

13. Uporabljal sem grožnje, prisilo 1,77 ,612 182 

14. Uporabljal sem silo 1,18 ,436 182 

V povprečju so vzgojitelji najpogosteje uporabljali kaznovalne metode prepoved odhoda iz 

skupin, dodatno delo in prepoved gledanja televizije. Med nekaznovalnimi metodami pa je v 

povprečju največ vzgojiteljev uporabljalo simbolne nagrade in objem. 

Tabela 195: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,687 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 523,404 

df 91 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

  



285 

Tabela 196: Ocena komunalitet vzgojnih metod vzgojitelja 

Vzgojne metode vzgojitelja Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Prepoved odhoda iz skupine ,232 ,249 

Prepoved televizije ,287 ,274 

Prepoved telefoniranja ,385 ,490 

Dodatno delo ,383 ,323 

Prepoved odhoda domov ,365 ,342 

Fizično kaznovanje ,180 ,080 

Popolna ignoranca ,229 ,205 

Prepoved obiskov ,334 ,297 

Nagrada (materialne dobrine) ,141 ,085 

Nagrada (simbolna, objem) ,271 ,386 

Privilegiji, TV, izhodi, brez dela ,215 ,421 

Uporabljal sem kaznovalne metode ,437 ,505 

Uporabljal sem grožnje, prisilo ,530 ,766 

Uporabljal sem silo ,293 ,243 

Ocene komunalitet so razmeroma nizke. Najvišjo vrednost izkazujeta komunaliteti uporabljal 

sem grožnjo, prisilo in uporabljal sem kaznovalne metode, najnižjo vrednost pa uporabljal 

sem fizično kaznovanje. 
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Tabela 197: Pojasnjena skupna varianca spremenljivk vzgojnih metod vzgojitelja 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 3,257 23,261 23,261 2,485 17,752 17,752 2,046 

2. 1,755 12,533 35,794 1,311 9,365 27,117 2,143 

3. 1,525 10,891 46,685 ,869 6,205 33,322 ,876 

4. 1,163 8,310 54,996     

5. 1,005 7,182 62,178     

6. ,915 6,537 68,714     

7. ,802 5,730 74,444     

8. ,712 5,084 79,528     

9. ,691 4,937 84,465     

10. ,537 3,836 88,302     

11. ,505 3,607 91,908     

12. ,481 3,435 95,343     

13. ,353 2,518 97,861     

14. ,299 2,139 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev je izločila 5 faktorjev, vendar je po rotaciji 4. faktor pojasnjeval 6 % variance 

skupnega prostora, 5. faktor pa le 3 %. 

Zato smo se še po drugih poskusih odločili za faktorsko analizo s tremi faktorji, ki 

pojasnjujejo 33 % skupne variance. Po poševnokotni (oblimin) rotaciji se lastne vrednosti 

faktorjev gibljejo od 0,876 (3. faktor) do najvišje vrednosti 2. faktorja (2,143). 
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Tabela 198: Matrika vzorca vzgojnih metod vzgojitelja 

Vzgojne metode vzgojitelja 

Faktor 

1. 2. 3. 

1. Prepoved odhoda iz skupine  ,340  

2. Prepoved televizije  ,520  

3. Prepoved telefoniranja  ,687  

4. Dodatno delo -,305 ,568  

5. Prepoved odhoda domov  ,455  

6. Fizično kaznovanje    

7. Popolna ignoranca  ,389  

8. Prepoved obiskov ,300   

9. Nagrada (materialne dobrine)    

10. Nagrada (simbolna, objem)  –,342 ,424 

11. Privilegiji, TV, izhodi, brez dela   ,640 

12. Uporabljal sem kaznovalne metode ,729   

13 Uporabljal sem grožnje, prisilo ,860   

14 Uporabljal sem silo ,323   

1. faktor sestavljajo spremenljivke kaznovalne metode, grožnje in prisila, uporaba sile, 

prepoved obiskov in dodatno delo. Faktor poimenujemo uporaba grožnje, prisile in 

kaznovalnih metod. 

Na 2. faktor se projicirajo prepoved telefoniranja, dodatno delo, prepoved televizije, prepoved 

odhoda domov, prepoved odhoda iz skupine, totalna ignoranca in simbolna nagrada, objem. 

Faktor poimenujemo prepoved televizije in telefoniranja ter uvedba dodatnega dela. 

3. faktor sestavljajo spremenljivke simbolna nagrada, objem in privilegiji, TV, izhodi, in brez 

dela. Faktor poimenujemo privilegiji pri gledanju TV in izhodi ter opravičenost od dela. 
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Tabela 199: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 

1. 1,000 ,261 ,044 

2. ,261 1,000 –,060 

3. ,044 –,060 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke, zato ugotavljam, da faktorji predstavljajo 

neodvisne dimenzije spremenljivk. 

Tabela 200: Rezultati regresijske analize faktorjev vzgojnih metod vzgojitelja s faktorjem neustreznega 

vedenja v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,006 ,074  –,084 ,933 

1. faktor ,134 ,074 ,134 1,816 ,071 

2. faktor ,117 ,074 ,117 1,588 ,114 

3. faktor –,074 ,074 –,075 –1,013 ,313 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 3,7 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 2,1 %), povezava med spremenljivkama ni statistično značilna, ji je pa blizu 

(p = 0,08). 

Blizu statistične značilnosti je 1. faktor (p = 0,071). Ta faktor ob pozitivnem beta koeficientu 

(0,134) kaže na tendenco, da je pri otrocih in mladostnikih, pri katerih so vzgojitelji 

uporabljali grožnje, prisilo in kaznovalne metode, v prvem proučevanem obdobju prisotnih 

več neustreznih vedenj. 
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Tabela 201: Rezultati regresijske analize faktorjev vzgojnih metod vzgojitelja s faktorjem neustreznega 

vedenja v obdobju po treh in več letih 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta –,005 ,072  –,073 ,942 

1. faktor ,201 ,072 ,202 2,799 ,006 

2. faktor ,144 ,072 ,144 2,002 ,047 

3. faktor –,132 ,072 –,133 –1,838 ,068 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 7,9 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 6,4 %), povezava pa je v tem obdobju visoko statistično značilna(p = 0,002). 

V drugem proučevanem obdobju sta tako 1. faktor (p = 0,006) kot 2. faktor (p = 0,047) 

statistično visoko značilno povezana z vedenjem. Pri obeh faktorjih je beta koeficient 

pozitiven, kar pomeni, da je pri otrocih in mladostnikih, pri katerih so vzgojitelji uporabljali 

grožnje, prisile in kaznovalne metode in prepoved televizije in telefoniranja ter uvedba 

dodatnega dela, v drugem proučevanem obdobju prisotnih več neustreznih vedenj. 

Blizu statistične značilnosti je tudi 3. faktor. Ob negativnem beta koeficientu (–0,133) se kaže 

tendenca, da bo pri gojencih, ki so bili pri vzgojiteljih deležni nagrajevanja oziroma 

privilegijev pri gledanju TV in izhodih ter bili opravičeni od dela, manj neustreznih vedenj. 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko na tem mestu hipotezo »H3b: Otroci in mladostniki, 

na katere je bil tretman usmerjen pretežno s kaznovalnimi metodami, so v 

postinstitucionalnem obdobju manj uspešni« v celoti potrdimo
271

. 

2.3.8.10 Na katere postopke se je mladostnik po mnenju vzgojitelja najbolje odzival 

(vprašalnik št. 2, sklop 31) 

Na tem mestu je ponovno v ospredju odnos med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom, ki 

tudi definira, kako se bo otrok in mladostnik na vzgojiteljeve postopke odzival. Nas 

prvenstveno zanima, kateri postopki so bili v proučevanem obdobju najpogosteje uporabljani 

                                                 
271 Grožnje, prisile, uvedba dodatnega dela, prepoved odhoda domov, prepoved gledanja televizije in telefoniranja so (poleg 

še drugih)  metode, ki ob odsotnosti spodbujevalnih metod, navezovanja stika in drugih pozitivnih intervenc s strani 

vzgojitelja, pri otroku in mladostniku sprožajo odpor, upor in umik v neustrezno vedenje, o čemer smo že pisali. Občasna 

uporaba kaznovalnih metod je v zavodskem okolju realnost, ki pa po naši oceni in osebni refleksiji ne predstavlja prediktorja 

neustreznega vedenja, če jih občasno uporabi vzgojitelj, ki ima z otrokom in mladostnikom pristen in s čustveno noto 

obarvan odnos. V takih primerih otrok kaznovalne metode sprejema tudi s sramom in obžalovanjem. Kot smo že omenili, pri 

določeni populaciji, zlasti mladostnikih z že razvito hudo delinkvenco, vzgojni zavod ni imel ustreznih strategij za »spopad« 

z njimi. Obenem na tem mestu povzemamo sklepanje Krofliča (2011, str.15), da je kakršenkoli razmislek o vzgoji brez 

konfliktov in potrebe po kaznovanju neustrezen, kakor tudi nenehni poskusi pedagogike dvajsetega stoletja, da bi iznašla 

»brezkonflikten model vzgoje« in »nadomestek za kaznovanje v disciplinskih situacijah«. Vendar je pomembno vedeti kdaj, 

zakaj in kako. Najbolj pomembno pa kdo. 
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ter v kakšnem obsegu. Nadalje pa nas zanima, ali je uporaba določenih postopkov povezana z 

poodpustnim vedenjem. 

Tabela 202: Osnovna statistika spremenljivke odziv mladostnika 

Odziv mladostnika 
Aritmetična sredina 
odziva na določene 
postopke 

Standardni odklon N 

Odzival na dogovor 2,49 ,663 182 

Doslednost, principielnost 2,74 ,652 182 

Zahteva 2,36 ,595 182 

Pohvala 2,99 ,794 182 

Humor 2,61 ,871 182 

Ignoranca vzgojitelja 1,34 ,528 182 

Grožnje 1,38 ,580 182 

Stalen nadzor 2,25 ,898 182 

Podkupovanje 1,11 ,378 182 

Izsiljevanje 1,05 ,229 182 

Po mnenju vzgojiteljev se je v povprečju največ mladostnikov odzivalo na pohvalo, humor, 

doslednost in principielnost ter dogovor. Razvidno je, da so se vzgojitelji posluževali 

kvalitativno različnih metod, za katere so ocenjevali, da se bo mladostnik nanje odzival. 

Glede na raznovrstnost vedenjskih težav in stopenj vedenjske motenosti, se metode razvrščajo 

vse od izsiljevanja do pohvale in dogovora. 

Tabela 203: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,636 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 373,521 

df 45 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 204: Ocene komunalitet spremenljivke odziva mladostnika 

Odziv mladostnika Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

1. Odzival na dogovor ,462 ,515 

2.Doslednost in principielnost ,315 ,999 

3. Zahteva ,226 ,173 

4. Pohvala ,502 ,594 

5. Humor ,461 ,710 

6. Ignoranca vzgojitelja ,173 ,229 

7. Grožnje ,339 ,657 

8. Stalen nadzor ,298 ,353 

9. Podkupovanje ,089 ,229 

10. Izsiljevanje ,195 ,415 

Ocene komunalitet so različne, vendar znatne. 5 od 10 preseže vrednost 0,50. Daleč najvišjo 

vrednost izkazuje komunaliteta doslednost in principielnost.
272

  

  

                                                 
272 Menimo, da je doslednost pomembna vrlina vzgojiteljevega dela. Otroka in mladostnika namreč nikoli ne pušča v dvomu 

in lahko predvideva, kaj bo npr. sledilo neupoštevanju pravil, neustreznemu vedenju ipd. Doslednost daje tudi občutek 

varnosti, ne čakaš v strahu, kaj se bo zgodilo (glej npr. Vec, 2011). 
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Tabela 205: Pojasnjena skupna varianca spremenljivke odziva mladostnika 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 2,598 25,981 25,981 1,339 13,390 13,390 1,309 

2. 1,789 17,887 43,867 1,979 19,792 33,182 1,981 

3. 1,261 12,606 56,473 1,076 10,762 43,943 1,441 

4. 1,062 10,616 67,089 ,480 4,799 48,742 ,638 

5. ,804 8,035 75,125     

6 ,703 7,029 82,153     

7. ,609 6,092 88,245     

8. ,504 5,043 93,288     

9. ,358 3,583 96,871     

10. ,313 3,129 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev je izločila 4 faktorje, ki se je tudi po poskusih z različnimi števili faktorjev 

izkazala za najustreznejšo. Faktorji pojasnjujejo 48,7 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od 0,638 (4. faktor) do najvišje 

vrednosti 2. faktorja (1,981). 
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Tabela 206: Matrika vzorca spremenljivke odziva mladostnika 

Odziv mladostnika 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 

1. Odzival na dogovor  ,589   

2. Doslednost, principielnost 1,009    

3. Zahteva ,367    

4. Pohvala  ,733   

5. Humor  ,886   

6. Ignoranca vzgojitelja   ,461  

7. Grožnje   ,816  

8. Stalen nadzor  –,302 ,431  

9. Podkupovanje    ,490 

10. Izsiljevanje    ,521 

Na 1. faktor se projicirajo spremenljivke doslednost in principielnost ter zahteva. Faktor 

imenujemo doslednost in principielnost. 

2. faktor sestavljajo spremenljivke humor, pohvala, odziv na dogovor in stalen nadzor. Faktor 

imenujemo humor, pohvala in dogovor. 

3. faktor sestoji iz spremenljivk grožnje, ignoranca vzgojitelja in stalen nadzor. Faktor 

imenujemo grožnje in prisotnost ignorance ter nadzora. 

Na 4. faktor se projicirata spremenljivki izsiljevanje in podkupovanje, zato faktor 

poimenujemo izsiljevanje in podkupovanje. 

Tabela 207: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 4. 

1. 1,000 ,167 ,161 ,094 

2. ,167 1,000 –,258 ,079 

3 ,161 –,258 1,000 ,181 

4. ,094 ,079 ,181 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke, zato ugotavljamo, da faktorji predstavljajo 

neodvisne dimenzije spremenljivk. 
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Tabela 208: Rezultati regresijske analize faktorjev odziv mladostnika s faktorjem neustreznega vedenja 

do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardiziran
i koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,004 ,074  ,052 ,958 

1. faktor –,036 ,075 –,036 –,488 ,626 

2. faktor –,104 ,075 –,104 –1,400 ,163 

3. faktor ,085 ,075 ,085 1,136 ,258 

4. faktor –,033 ,074 –,033 –,447 ,655 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 2,1 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 0,2 %), povezava med spremenljivkami ni statistično značilna (p = 0,452) 

Iz tabele 208 je razvidno, da nobeden izmed faktorjev ni statistično pomembno povezan z 

vedenjem, še najbliže se je nivoju značilnosti približal 2. faktor (p = 0,163) ob negativnem 

beta koeficientu. 

Tabela 209: Rezultati regresijske analize faktorjev odziv mladostnika s faktorjem neustreznega vedenja 

po treh in več letih po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,004 ,074  ,052 ,958 

1. faktor –,071 ,074 –,071 –,955 ,341 

2. faktor –,134 ,074 –,135 –1,812 ,072 

3. faktor ,029 ,074 ,029 ,395 ,693 

4. faktor –,074 ,074 –,074 –,997 ,320 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 =  2,9 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= 0,7%), povezava ni statistično značilna (p = 0,258). 

Ponovno lahko razberemo, da nobeden izmed faktorjev ni statistično pomembno povezan z 

vedenjem, vendar se je 2. faktor nivoju značilnosti zelo približal (p = 0,072). Ob negativnem 
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beta koeficientu (p = –0,135) kaže na tendenco, da je pri otrocih in mladostnikih, pri katerih 

so vzgojitelji za dosego načrtovanih ciljev in otrokov/mladostnikov odziv uporabljali metode 

humor, pohvala in dogovor, prisotnih manj neustreznih vedenj.
273

  

2.3.8.11 Odgovor vzgojiteljev o vzroku zaposlitve v vzgojnem zavodu 

Vzrok zaposlitve v vzgojnem zavodu je povezan z motivacijo za opravljanje zahtevnega 

vzgojnega dela. Dosedanje raziskave so nas seznanjale z neustrezno kadrovsko zasedbo 

strokovnih delavcev v vzgojnih zavodih. Kaj pravzaprav pomeni, da oseba opravlja dela, za 

katera ni usposobljena in zanj nima ustreznega znanja
274

? Nas pa na tem mestu prvenstveno 

zanima, ali so z vzroki zaposlitve v vzgojnem zavodu povezani z poodpustnim obnašanjem. 

Tabela 210: Osnovna statistika spremenljivke vzrok zaposlitve v zavodu 

Vzrok zaposlitve 
Aritmetična sredina 
vzrokov zaposlitve 

Standardni odklon N 

Čutil sem usmiljenje 1,73 ,743 183 

Drugod nisem našel zaposlitve 1,27 ,456 183 

Srečen, če mi zaupajo 2,42 ,765 183 

Boljši zaslužek 1,61 ,739 183 

Veseli me pomagati 2,99 ,607 183 

Ugoden delovni čas 1,31 ,474 183 

Vesel, če me imajo radi 2,51 ,702 183 

Blizu doma 2,02 1,084 183 

V povprečju največ vzgojiteljev veseli, če lahko pomagajo in da jih imajo drugi radi. 
275

 

                                                 
273 Ocenjujemo, da nobena od metod ni bila prisotna v takem obsegu, da bi pri otrocih in mladostnikih sprožala še večjo 

upornost in negativizem (npr. grožnje) in posledično več neustreznih vedenj. Metode so se med seboj najverjetneje prepletale 

(več vzgojiteljev) in se na ta način uravnotežile in omilile. 

274 Lahko povzroči občutek kvalitativne preobremenjenosti, subjektiven občutek, da je delo pretežko in prezahtevno (Horvat, 

1998, str.81). Vzrok je v pomanjkanju potrebnih veščin za opravljanje tega dela. Horvatova je v svoji raziskavi ugotovila kar 

polovico strokovnih delavcev z neustrezno stopnjo izobrazbe (socialni delavci, psihologi, učitelji, pedagogi, gimnazinski 

maturantje). Podobno stanje v proučevanem obdobju ugotavljamo v vzgojnem zavodu Planina – v vzgojnem zavodu je tako v 

šolskem letu 1998/99 delovalo 19 vzgojiteljev s sledečo izobrazbo: 4 socialni delavci, 1 višja medicinska sestra,  8 srednja 

šola, 3 višja - spec.ped.MVO, 1 spec.ped. DPO, 1 soc.pedagog, 1 prof.tel. vzgoje (vir: Letni delovni načrt Vzgojnega zavoda 

Planina 1998-99; arhiv vzgojnega zavoda). 

275 Menimo, da je vzrok, zakaj se je oseba zaposlila v vzgojnem zavodu, zelo pomemben za njeno delovanje. Najbolj 

neugodno za otroka in mladostnika je, če pride pod okrilje vzgojitelja, ki drugod ni našel zaposlitve in mu zaposlitev v 

zavodu predstavlja zgolj službo, ki mu predstavlja eksistenco in intenzivno išče službo drugje. Na podlagi tabele menimo, da 

so vzgojitelji odgovarjali pošteno (drugod nisem našel zaposlitve). Po drugi strani pa so lahko odgovori, ki insinuirajo 

pozitivno konotacijo, kot npr. lahko pomagam; srečen, če mi zaupajo; vesel, če me imajo radi; tudi problematični, v kolikor 

jih podaja oseba z nevrotično osebnostno strukturo (patološke želje po sprejemanju ipd.). Kot že navedeno, tipov osebnosti 

strokovnih delavcev in njihovih karakteristik v vzgojnih zavodih ne poznamo (glej npr. Horvat, 1998).  
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Tabela 211: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,467 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 345,951 

df 28 

Sig. ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 212: Ocene komunalitet spremenljivke vzrok zaposlitve v zavodu 

Vzrok zaposlitve Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Čutil sem usmiljenje ,179 ,138 

Drugod nisem našel zaposlitve ,350 ,308 

Srečen, če mi zaupajo ,536 ,813 

Boljši zaslužek ,540 ,999 

Veseli me pomagati ,244 ,264 

Ugoden delovni čas ,467 ,999 

Vesel, če me imajo radi ,436 ,464 

Blizu doma ,276 ,216 

Boljši zaslužek in ugoden delovni čas močno odstopata od drugih komunalitet po najvišji 

vrednosti, najmanjšo vrednost pa izkazuje čutil sem usmiljenje. 
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Tabela 213: Pojasnjena skupna varianca spremenljivke vzroka zaposlitve v zavodu 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 2,320 29,006 29,006 1,663 20,781 20,781 1,422 

2. 1,583 19,786 48,792 ,926 11,572 32,354 1,160 

3. 1,265 15,814 64,606 1,613 20,161 52,515 1,702 

4. ,925 11,558 76,164     

5. ,687 8,587 84,751     

6. ,670 8,372 93,123     

7. ,328 4,104 97,227     

8. ,222 2,773 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev je izločila 3 faktorje, ki se je tudi po poskusih z različnimi števili faktorjev 

izkazala za najustreznejšo. Faktorji pojasnjujejo 52,5 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od najnižje vrednosti 1,422 (4. faktor) 

do najvišje vrednosti 3. faktorja (1,702). 

Tabela 214: Matrika vzorca spremenljivke vzroka zaposlitve v zavodu 

Vzrok zaposlitve 

Faktor 

1. 2. 3. 

Čutil sem usmiljenje   ,337 

Drugod nisem našel zaposlitve  ,514  

Srečen, če mi zaupajo   ,900 

Boljši zaslužek ,351 ,927  

Veseli me pomagati   ,408 

Ugoden delovni čas 1,006   

Vesel, če me imajo radi   ,656 

Blizu doma ,353   
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1. faktor sestavljajo spremenljivke ugoden delovni čas, blizu doma in boljši zaslužek. Faktor 

poimenujemo ugoden delovni čas blizu doma in z boljšim zaslužkom. 

Boljši zaslužek, drugod nisem našel zaposlitve sta spremenljivki, ki se projicirata na 2. faktor, 

ki ga poimenujemo boljši zaslužek in drugod ni zaposlitve. 

Na 3. faktor se projicirajo spremenljivke srečen, če mi zaupajo, vesel, če me imajo radi, veseli 

me pomagati in čutil sem usmiljenje. Faktor imenujemo srečen in vesel, če mi zaupajo in me 

imajo radi. 

Tabela 215: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 

1. 1,000 –,039 ,159 

2. –,039 1,000 –,103 

3. ,159 –,103 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke, tako da faktorji predstavljajo razmeroma 

neodvisne dimenzije spremenljivk. 

Tabela 216: Rezultati regresijske analize faktorjev vzrok zaposlitve v zavodu s faktorjem neustreznih 

vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,001 ,074  ,008 ,994 

1. faktor –,059 ,074 –,059 –,792 ,430 

2. faktor ,086 ,074 ,086 1,152 ,251 

3. faktor ,026 ,075 ,026 ,352 ,726 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 1,1 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= –0,5 %), povezava med spremenljivkami ni statistično značilna (p = 0,559). 

Nobeden od faktorjev ni statistično pomembno povezan z vedenjem, vsi so tudi dokaj 

oddaljeni od nivoja statistične značilnosti. 
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Tabela 217: Rezultati regresijske analize faktorjev vzrok zaposlitve v zavodu s faktorjem neustreznih 

vedenjskih vzorcev v obdobju treh in več let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,001 ,074  ,008 ,994 

1. faktor –,065 ,074 –,065 –,878 ,381 

2. faktor –,031 ,074 –,031 –,410 ,682 

3. faktor ,062 ,075 ,062 ,832 ,406 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 0,9 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= –0,8 %), povezava med spremenljivkami tudi v tem obdobju ni statistično 

značilna (p = 0,654). 

Tudi v drugem proučevanem postinstitucionalnem obdobju ugotavljamo, da faktorji, ki 

opredeljujejo vzrok zaposlitve vzgojiteljev v zavodu, niso statistično značilno povezani s 

kasnejšim vedenjem, niti se ne nakazuje tendenca v tej smeri.
276

  

2.3.8.12 Zadovoljstvo vzgojitelja pri delu (vprašalnik št. 2, sklop 42) 

Delavci, ki so zaposleni v vzgojnih institucijah, že nekaj časa tožijo zaradi profesionalnih 

obremenitev, ki imajo za posledico izgorevanje.
277

 Vse to se manifestira (navajamo le 

vedenjske manifestacije) v odporu do prihajanja v službo, neuspešnosti pri delu, negativnem 

stališču in tipiziranju klientov, v pogostem doživljanju jeze in izogibanju diskusijam s 

sodelavci.
278

 Zadovoljstvo na delovnem mestu je zelo povezano tudi s klimo na delovnem 

mestu, kar potrjujejo številne raziskave.
279

 Zanima nas morebitna povezava poodpustnega 

vedenja z zadovoljstvom vzgojitelja pri delu. 

                                                 
276 Ocenjujemo, da v proučevanem obdobju ni bilo čutiti odklonilnega odnosa do dela, ki bi ga otroci in mladostniki čutili v 

tako veliki meri, da bi se nanj odzivali z neustreznim vedenjem in ki bi se še utrjevalo in nadljevalo ob odpustu iz zavoda. 

Kar pravzaprav preseneča, če vemo, da je bila približno polovica strokovnega osebja z neustrezno izobrazbo. 

277 Horvatova (1998) poleg sindroma izgorelosti navaja tudi številne druge težave in stresne dejavnike. 

278 Kobolt, 1993 v Horvat, 1998, str.159. 

279 Klimo v vzgojnem zavodu (kot v šolskem okolju) definiramo kot okolje, ki ga soustvarjajo vzgojitelji, otroci in 

mladostniki ter drugi zaposleni. Po Glasserju W. (1994) pozitivna klima dovoljuje otrokom in mladostnikom zadovoljevanje 

osnovnih potreb za fizično in psihično zdravje. Gre za vzdušje v instituciji in kako se počutijo vzgojitelji in 

otroci/mladostniki, kašni so njihovi medsebojni odnosi, način življenja in duh institucije (po Rupar, 2006). Podobno Brinc 

(1982, v Klavžar, 1998, str.23)ocenjuje socialno klimo kot stanje psihosocialnih odnosov med pripadniki določene socialne 

skupine in njihovih odnosov do skupine v celoti; dobra socialna klima povečuje povezanost med njimi in najpogosteje 

prispeva k večji učinkovitosti in obratno. Tuje in domače raziskave socialne klime v različnih ustanovah, ki se ukvarjajo z 

vzgojo in prevzgojo vedenjsko motenih ljudi so pokazale (prav tam, str.24), da je socialna klima povezana s številnimi 

dejavniki, kot so npr. nastanitveni pogoji, zunanja in notranja arhitektura; tog socialen okvir življenja s številnimi 

omejitvami; konceptualni teoretični model;struktura delavcev in varovancev; trendi v ustanovi; organiziranost in dinamika v 

ustanovi; stopnja integracije v okolje; občutljivost za socialno klimo; hišni red; podtalno delovanje gojencev; socialna 

stigmatizacija; enoličnost; posebna kultura delavcev (Zvonarević, 1989, v prav tam, str.27) 
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Tabela 218: Osnovna statistika spremenljivke zadovoljstva vzgojitelja pri delu 

Zadovoljstvo vzgojitelja pri delu Vrednost N 

Skupine  1. Zelo nezadovoljen 11 

2. Nezadovoljen 17 

3. Vmes 17 

4. Zadovoljen 118 

5. Zelo zadovoljen 19 

Največ otrok in mladostnikov je imelo ob sebi zadovoljne vzgojitelje (118), 17 jih je bilo v 

oskrbi nezadovoljnih vzgojiteljev in neodločenih vzgojiteljev (nekaj vmes). 11 otrok in 

mladostnikov pa je imelo zelo nezadovoljne vzgojitelje in 19 zelo zadovoljne. Zadovoljstvo pri 

delu povezujemo tudi z vzrokom zaposlitve v zavodu. Je pa lepo spoznanje, da je imelo 

največ otrok in mladostnikov ob sebi zadovoljnje vzgojitelje pri delu. 

Tabela 219: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah zadovoljstva 

vzgojitelja pri delu v obdobju do treh let po odpustu 

Zadovoljstvo pri delu 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon 

N 

1. Zelo nezadovoljen –,057 1,050 11 

2. Nezadovoljen ,036 1,027 17 

3. Vmes ,466 1,135 17 

4. Zadovoljen –,037 ,991 118 

5. Zelo zadovoljen –,184 ,847 19 

Total ,000 1,000 182 

Iz tabele 219 je razvidno, da je prisotno manj neustreznih vedenj pri otrocih in mladostnikih, 

na katere so delovali pri delu zelo zadovoljni vzgojitelji (19), pojav pa je prisoten tudi pri 11 

otrocih in mladostnikih, katerih vzgojitelji so bili zelo nezadovoljni, in 118 otrocih in 

mladostnikih, ki so imeli zadovoljne vzgojitelje. Najslabši rezultat v vedenju izkazuje skupina 

17 otrok in mladostnikov, katerih vzgojitelji so imeli vmesne občutke glede počutja pri delu. 

  



301 

Tabela 220: ANOVA – testiranje razlik kategorij med zadovoljstvom vzgojitelja pri delu v vedenju v 

povprečjih za obdobje do treh let 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 4,563
a
 4 1,141 1,144 ,337 ,025 

Presečišče ,185 1 ,185 ,185 ,668 ,001 

Zadovoljstvo z delom 4,563 4 1,141 1,144 ,337 ,025 

Napaka 176,437 177 ,997    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Iz tabele 220 je razvidno, da vzgojiteljevo počutje pri delu statistično značilno ne vpliva na 

vedenje (p = 0,337), niti se nivoju značilnosti ne približa. 

Tabela 221: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah zadovoljstva 

vzgojitelja pri delu v obdobju treh in več let po odpustu 

Zadovoljstvo pri delu 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni odklon N 

Zelo nezadovoljen ,298 1,207 11 

Nezadovoljen ,026 1,029 17 

Vmes ,457 1,189 17 

Zadovoljen –,072 ,952 118 

Zelo zadovoljen –,154 ,911 19 

Total ,000 1,000 182 

V tem obdobju pa je rezultat povezave vzgojiteljevega zadovoljstva pri delu drugačen od 

predhodnega obdobja. Rezultati kažejo, da najmanj neustreznih vedenj povzročajo samo 

otroci in mladostniki, katerih vzgojitelji so bili pri delu zelo zadovoljni in zadovoljni.  
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Tabela 222: ANOVA – testiranje razlik kategorij med zadovoljstvom vzgojitelja pri delu v faktorju 

neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje treh in več let po odpustu iz zavoda 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 5,618
a
 4 1,404 1,417 ,230 ,031 

Presečišče 1,142 1 1,142 1,152 ,285 ,006 

Zadovoljstvo z delom 5,618 4 1,404 1,417 ,230 ,031 

Napaka 175,382 177 ,991    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Tudi v drugem proučevanem obdobju zadovoljstvo vzgojiteljev pri delu ni statistično 

pomembno povezano s kasnejšim vedenjem (p = 0,230). Stopnje zadovoljstva pri delu niso v 

ničemer vzpodbujale k neustreznemu vedenju, saj je prevladovala večina zadovoljnih 

vzgojiteljev, ki je eventualne neustrezne postopke nezadovoljnih kolegov zminimalizirala. 

2.3.8.13 Zadovoljstvo vzgojitelja z osebnim življenjem (vprašalnik št. 2, sklop 43) 

Kot smo že navedli, delavci, ki so zaposleni v vzgojnih institucijah, že nekaj časa tožijo zaradi 

profesionalnih obremenitev, ki imajo za posledico izgorevanje, odpor do prihajanja v službo, 

neuspešnosti pri delu, negativnem stališču ipd., kar vse se lahko odraža tudi pri zadovoljstvu v 

osebnem življenju. Posameznik tudi kaže različna vedenja v različnih okoljih, zato tudi že 

samo sistematično preučevanje okolja omogoča natančnejše napovedovanje vedenja ljudi, 

Moss je celo dokazal, da pritisk okolja na varovance in delavce vpliva na smer njihovega 

vedenja pri vključevanju v splošno kulturo ustanove
280

, kot tudi izven nje, na področje 

osebnega življenja. 

Tabela 223: Osnovna statistika spremenljivke zadovoljstva vzgojitelja z osebnim življenjem 

Zadovoljstvo z življenjem Vrednost N 

Skupine  1. Zelo nezadovoljen 12 

2. Nezadovoljen 11 

3. Vmes 22 

4. Zadovoljen 120 

5. Zelo zadovoljen 17 

                                                 

 V Klavžar, 1998, str. 24.  



303 

Največ otrok in mladostnikov (120), je bilo vzgojno obravnavanih od vzgojiteljev, ki so bili z 

osebnim življenjem zadovoljni, najmanj (11) pa z osebno nezadovoljnimi vzgojitelji.  

Tabela 224: Primerjava vzgojitejevega zadovoljstva z osebnim življenjem in pri delu v službi 

Zadovoljstvo Vrednost Osebno življenje Z delom v službi 

Skupine   Zelo nezadovoljen 12 11 

 Nezadovoljen 11 17 

 Vmes 22 17 

 Zadovoljen 120 118 

 Zelo zadovoljen 17 19 

vsi   182 182 

Primerjava pokaže, da med skupinama praktično ni razlik. Pričakovali smo večjo razliko med 

zadovoljstvom z osebnim življenjem v primerjavi z delom v službi, kjer smo pričakovali 

zadovoljstvo z osebnim življenjem v večjem obsegu.  

Tabela 225: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah zadovoljstva 

vzgojitelja z osebnim življenjem v obdobju do treh let po odpustu 

Zadovoljstvo z življenjem 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon 

N 

Zelo nezadovoljen ,058 ,966 12 

Nezadovoljen ,189 1,299 11 

Vmes ,108 1,064 22 

Zadovoljen –,049 ,955 120 

Zelo zadovoljen ,047 1,129 17 

Total ,000 1,000 182 

Iz tabele 225 razberemo, da je najmanj neustreznih vedenj prisotnih pri zadovoljnih 

vzgojiteljih, največ pa pri nezadovoljnih in vzgojiteljih, ki so svoje počutje opisali kot nekaj 

vmes. 
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Tabela 226: ANOVA – testiranje razlik kategorij med zadovoljstvom vzgojitelja z osebnim življenjem v 

faktorju neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje do treh let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
Srednji 
kvadrat 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 1,030
a
 4 ,258 ,253 ,907 ,006 

Presečišče ,437 1 ,437 ,430 ,513 ,002 

Zadovoljstvo z življenjem 1,030 4 ,258 ,253 ,907 ,006 

Napaka 179,970 177 1,017    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Iz tabele 226 je razvidno, da spremenljivka vzgojiteljevega zadovoljstva v življenju ni 

statistično pomembno povezana z vedenjem (p = 0,907). 

Tabela 227: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah zadovoljstva 

vzgojitelja z osebnim življenjem v obdobju treh in več let po odpustu 

Zadovoljstvo z življenjem 
Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon 

N 

1. Zelo nezadovoljen –,313 ,733 12 

2. Nezadovoljen ,616 1,279 11 

3. Vmes ,039 1,052 22 

4. Zadovoljen –,028 ,964 120 

5. Zelo zadovoljen –,025 1,097 17 

Total ,000 1,000 182 

Največ neustreznih vedenj je ponovno prisotnih pri nezadovoljnih vzgojiteljih. 
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Tabela 228: ANOVA – testiranje razlik kategorij med zadovoljstvom vzgojitelja z osebnim življenjem v 

faktorju neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih za obdobje treh in več let 

Vir Vsota kvadratov df Srednji kvadrat F P Eta kvadrat 

Popravljeni model 5,508
a 

 4 1,377 1,389 ,240 ,030 

Presečišče ,291 1 ,291 ,293 ,589 ,002 

Zadovoljstvo z življenjem 5,508 4 1,377 1,389 ,240 ,030 

Napaka 175,492 177 ,991    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Tudi v drugem proučevanem obdobju ugotavljamo, da kategorije osebnega zadovoljstva 

vzgojiteljev niso statistično pomembno povezane z vedenjem (p = 0,240). 

2.3.8.14 Prevladujoč odnos vzgojne skupine in drugih otrok in mladostnikov vzgojnega 

zavoda na mladostnika (vprašalnik št. 2, sklop 12 in sklop 13) 

Poznamo različna razumevanja skupine kot temeljnega socialnega in komunikacijskega 

okvira, v katerem posameznik zraste kot socialno bitje ter razvije strategije socialnega 

vedenja
281

. Vloge in odnosi, ki jih oblikujemo v skupinah, so pomemben dejavnik razvoja 

identitete, to posebej velja za male skupine, ki jih zaznamujejo intenzivni emocionalni odnosi. 

Skupinam, kamor v našem kontekstu umeščamo vzgojno skupino v vzgojnem zavodu, in 

njenim vplivom na posameznika dajejo številni avtorji velik pomen
282

. Nas zanima, ali je 

prevladujoč odnos do mladostnika vzgojne skupine povezan z njegovim poodpustnim 

vedenjem. 

  

                                                 
281 Kobolt, 2009, str.359 

282 Glej npr. Capul (1974); Havelka (1980); Bion (1983); Corey, Corey, Callalan&Russell (1992); Bečaj (1993, 1995, 1997); 

Vec (2007); Kobolt (2009) itd. Prav tako je Čižmanova (2007, str.75) ugotovila, da se je izkazalo za resnično, da se tisti 

otroci, ki sklepajo prijateljstva z vrstniki v vzgojni ali stanovanjski skupini ter gradijo pozitivne odnose s svojimi vzgojitelji, 

tudi na splošno počutijo bolj sprejete, upoštevane, pomembne in priljubljene  - sicer pa so v raziskavi odnosi z vrstniki od 

vseh merjenih dejavnikov socialne klime najmanj ugodno vrednoteni (prav tam, str.58). 
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Tabela 229: Osnovna statistika prevladujočega odnosa do mladostnika 

Odnos do mladostnika 
Aritmetična sredina 
prevladujočega 
odnosa 

Standardni odklon N 

Skupina ga je sprejemala 2,55 ,900 183 

Bil je odklanjan 1,74 ,869 183 

Bil je integriran 2,34 ,911 183 

Bil je osovražen 1,45 ,716 183 

Bil je priljubljen 2,21 ,955 183 

Skupina je bila indiferentna 1,54 ,709 183 

Bil je zaželen  2,04 ,919 183 

V zavodu je bil sprejet 2,39 ,857 183 

Bil je odklanjan 1,64 ,792 183 

Bil je integriran 2,16 ,816 183 

Bil je osovražen 1,45 ,708 183 

Bil je priljubljen 2,04 ,876 183 

Bil je zaželen  1,92 ,889 183 

Bili so indiferentni 1,70 ,741 183 

V povprečjih je bila medsebojna naravnanost otrok in mladostnikov, tako v skupini kot na 

področju celotnega zavoda, pozitivna (prevladujejo spremenljivke sprejetost, priljubljenost, 

integriranost in zaželenost).  

Tabela 230: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,921 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2169,886 

df 91 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 
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Tabela 231: Ocena komunalitet spremenljivke prevladujočega odnosa do mladostnika 

Odnos do mladostnika Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Skupina ga je sprejemala ,804 ,807 

Bil je odklanjan ,681 ,686 

Bil je integriran ,736 ,858 

Bil je osovražen ,627 ,678 

Bil je priljubljen ,789 ,766 

Skupina je bila indiferentna ,394 ,253 

Bil je zaželen  ,735 ,718 

V zavodu je bil sprejet ,787 ,778 

Bil je odklanjan ,730 ,817 

Bil je integriran ,626 ,589 

Bil je osovražen ,643 ,691 

Bil je priljubljen ,833 ,866 

Bil je zaželen  ,783 ,849 

Bili so indiferentni ,341 ,135 

Tudi na osnovi komunalitete spremenljivk lahko razberemo, da imajo najvišje vrednosti 

komunalitet spremenljivke sprejemanja, priljubljenosti in zaželenosti, kar se nam zdi glede 

čustvenega doživljanja zavoda s strani otrok in mladostnikov razveseljiv podatek. 
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Tabela 232: Pojasnjena skupna varianca spremenljivke prevladujočega odnosa do mladostnika 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 8,103 57,877 57,877 7,816 55,828 55,828 6,556 

2. 1,444 10,316 68,193 1,180 8,430 64,257 5,654 

3. 1,161 8,290 76,483 ,495 3,536 67,793 6,172 

4. ,654 4,668 81,151     

5. ,534 3,812 84,962     

6. ,427 3,047 88,010     

7. ,323 2,308 90,317     

8. ,288 2,056 92,374     

9. ,249 1,776 94,150     

10. ,232 1,658 95,808     

11. ,194 1,384 97,193     

12. ,153 1,096 98,289     

13. ,132 ,945 99,234     

14. ,107 ,766 100,000     

Faktorska analiza je po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izločila 3 faktorje, ki so se tudi po poskusih z različnimi števili faktorjev 

izkazali za najustreznejše. Faktorji pojasnjujejo 67,7 % skupne variance. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od najnižje vrednosti 5,654 (2. faktor) 

do najvišje vrednosti 1. faktorja (6,556). 
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Tabela 233: Matrika vzorca faktorjev prevladujočega odnosa do mladostnika 

Odnos do mladostnika 

Faktor 

1. 2. 3. 

Skupina ga je sprejemala ,320  ,552 

Bil je odklanjan  ,636  

Bil je integriran   ,943 

Bil je osovražen  ,825  

Bil je priljubljen ,479  ,420 

Skupina je bila indiferentna   -,410 

Bil je zaželen  ,677   

V zavodu je bil sprejet ,629   

Bil je odklanjan  ,909  

Bil je integriran ,338  ,500 

Bil je osovražen  ,876  

Bil je priljubljen ,836   

Bil je zaželen  1,021   

Bili so indiferentni    

Na 1. faktor se projicirajo spremenljivke bil je zaželen v skupini in zavodu, bil je sprejet v 

zavodu in skupini, bil je priljubljen v zavodu in skupini in integriran v zavodu. Faktor 

poimenujemo zaželenost, sprejetost in priljubljenost v skupini in na območju zavoda. 

2. faktor sestavljajo spremenljivke odklanjan v skupini in zavodu, osovražen v skupini in 

zavodu, zato faktor poimenujemo odklanjanje in osovraženost na nivoju skupine in celotnega 

zavoda. 

3. faktor je sestavljen iz spremenljivk integriran v skupini in zavodu, sprejet in priljubljen v 

skupini. Faktor poimenujemo integriranost v skupini in na področju celotnega zavoda ter 

sprejemanje in priljubljenost v skupini. 

  



310 

Tabela 234: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 3. 

1. 1,000 –,576 ,710 

2. –,576 1,000 –,610 

3. ,710 –,610 1,000 

Po rotaciji so korelacije med faktorji nizke, tako da faktorji predstavljajo razmeroma 

neodvisne dimenzije spremenljivk. 

Tabela 235: Rezultati regresijske analize faktorja prevladujočega odnosa do mladostnika s faktorjem 

neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,000 ,075  –,006 ,996 

1. faktor –,002 ,075 –,002 –,029 ,977 

2. faktor ,032 ,075 ,032 ,427 ,670 

3. faktor –,066 ,075 –,066 –,879 ,381 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 
= 0,5 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= –1,1 %), povezava med spremenljivkami v tem obdobju ni statistično 

značilna (p = 0,812). Na podlagi tabele 235 lahko sklepamo, da so vsi trije faktorji statistično 

povsem nepomembni in daleč od statistično pomembnega nivoja. 

Tabela 236: Rezultati regresijske analize faktorja prevladujočega odnosa do mladostnika s faktorjem 

neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju po treh in več letih po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta 3,461E-5 ,075  ,000 1,000 

1. faktor -,057 ,075 -,057 -,767 ,444 

2. faktor ,024 ,075 ,024 ,327 ,744 

3. faktor -,043 ,075 -,043 -,570 ,569 
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Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 0,6 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= –1,1 %), povezava med spremenljivkami tudi v tem obdobju ni statistično 

značilna (p = 0,795). Na podlagi tabele 236 lahko ponovno sklepamo, da so vsi trije faktorji 

statistično povsem nepomembni v povezavi z neustreznim vedenjem in daleč od statistično 

značilnega nivoja. 

2.3.8.15 Osnova mladostnikovega izobraževanja v zavodu (vprašalnik št. 2, sklop 14) 

Eden izmed pomembnih ciljev zavodske vzgoje je uspešno dokončanje šolanja oziroma 

pridobitev izobrazbe.
283

 Velika večina otrok in mladostnikom je imela pred prihodom v 

vzgojni zavod številne težave v povezavi s šolanjem, kar smo predhodno že omenili. 

Samospoštovanje je lahko načeto tudi zaradi šolske neuspešnosti
284

. Zanimalo nas je, ali je 

osnova mladostnikovega izobraževanja v vzgojnem zavodu povezana z vedenjem po odpustu 

iz vzgojnega zavoda. 

Tabela 237: Osnove izobraževanja 

Osnova izobraževanja 
Aritmetičnasredina 
osnove izobraževanja 

Standardni odklon N 

V šolo z lastnim interesom 2,00 ,943 183 

Ugotovljenih sposobnosti 2,62 ,823 183 

Edina možnost določeni program 2,35 1,004 183 

Vseeno mu je bilo 1,87 ,846 183 

Izsilil odpust po ošpp 1,57 1,091 183 

Iz tabele 237 je razvidno, da se je v proučevanem desetletnem obdobju v povprečju največ 

otrok in mladostnikov v zavodu šolalo na podlagi ugotovljenih sposobnosti in dejstvu, da je 

bil določeni izobraževalni program edina možnost.
285

 

                                                 
283 Kar je tudi navedeno v Okvirnem vzgojnem programu (1995, str.11).  

284 Krajnčan, 2003, str.264.  Avtor prav tako ugotavlja, podobno tudi Škoflek (1989), ogrožujočo vlogo učenca v šoli, 

konflikte s šolo in sošolci ter negativen odnos do šole. Šolsko neuspešnost različni avtorji povezujejo z razmerami družbene 

neenakosti, neenakih razmerij moči. Učenci, ki zaznavajo neenakovredno obravnavo v šoli so bolj nagnjeni k prestopništvu 

(Tomori, 2002; Tivadar, 2002; Mencin Čeplak, 2002, v Krajnčan, 2003, str.263). Zanemarjanje, odklanjanje šole, učenja, 

izostajanje iz šole...ugotavljajo tudi predhodne raziskave, (tudi v 95% obravnavane populacije), izvedene v letih 1974-1978 v 

primerjavi z letom 1989 (Nečimer, 1991, str.102). Prav tako obstaja mnogo študij o povezavah učnega uspeha ter socialnega 

statusa, družbeni položaj družine pomembno vpliva na šolsko uspešnost (Razpotnik, 2011, str.111). 

285 Šolanje v vzgojnem zavodu je še naprej večini otrok in mladostnikov predstavljalo  velike težave. Realnost obstoja samo 

dveh nižje poklicnih programov v tedanjem obdobju je pomenilo, da se je mladostnike vpisovalo v programa ne glede na 

njihove želje in interese ter navkljub eventualnemu kategoričnemu odklanjanju vsakega šolanja. Veljavna zakonodaja ni 

omogočala, da bi lahko z otrokom in mladostnikom v začetnem, najbolj travmatskem obdobju bivanja v zavodu, delovali 

sprva samo na povsem vzgojnih vsebinah, vzpodbujanju njegovih interesnih področij, ponujanju všečnih vsebin z namenom 

blaženja travm, stisk in odpora do oddaje v vzgojni zavod. Nasprotno, sistem je zahteval takojšnjo vključenost v 

izobraževalni program in pridobivanje ocen v skladu s šolsko zakonodajo. Tako lahko do konflikta in še večjega odpora do 

zavoda  pride že prvi dan vključitve v vzgojni zavod. Povsem drugače je, če otrok/mladostnik sam izraža interes po 

nadaljnjem šolanju, kar se je v proučevanem obdobju pri določenih odstotkih mladostnikov tudi dogajalo.  
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Tabela 238: Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,539 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 127,164 

df 10 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 239: Ocena komunalitet spremenljivke osnove izobraževanja 

Osnova izobraževanja Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

V šolo z lastnim interesom ,354 ,895 

Ugotovljenih sposobnosti ,243 ,360 

Edina možnost določeni program ,210 ,385 

Vseeno mu je bilo ,281 ,449 

Izsilil odpust po ošpp ,098 ,111 

Najvišjo vrednost komunalitete vsebuje spremenljivka v šolo z lastnim interesom, sledi vseeno 

mu je bilo, najnižjo vrednost vsebuje spremenljivka izsilil odpust. 

Tabela 240: Pojasnjena skupna varianca spremenljivke osnove izobraževanja 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 1,835 36,696 36,696 1,363 27,256 27,256 1,001 

2. 1,314 26,274 62,970 ,838 16,763 44,019 1,252 

3. ,874 17,480 80,450     

4. ,560 11,209 91,658     

5. ,417 8,342 100,000     

Faktorska analiza je po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izločila 2 faktorja. Faktorja pojasnjujeta 44 % skupne variance. Po 

poševnokotni (oblimin) rotaciji sta lastni vrednosti obeh faktorjev nad 1. 
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Tabela 241: Matrika vzorca faktorjev osnova izobraževanja 

Osnova izobraževanja 

Faktor 

1. 2. 

V šolo z lastnim interesom ,749 –,516 

Ugotovljenih sposobnosti ,595  

Edina možnost določeni program  ,610 

Vseeno mu je bilo  ,671 

Izsilil odpust po ošpp  ,314 

Na 1. faktor se projicirata spremenljivki v šolo z lastnim interesom in ugotovljene 

sposobnosti. Faktor poimenujemo zainteresiranost za šolanje in ugotovljene sposobnosti. 

Na 2. faktor se projicirata spremenljivki vseeno mu je bilo, edina možnost določeni program, 

izsilil odpust in v šolo z lastnim interesom. Faktor poimenujemo nezainteresiranost in 

omejenost izbire programa. 

Tabela 242: Korelacije med faktorjema (po poševnokotni rotaciji) 

Faktor 1. 2. 

1. 1,000 –,087 

2. –,087 1,000 

Korelacije med faktorjema so nizke, faktorja predstavljata neodvisne dimenzije spremenljivk. 

Tabela 243: Rezultati regresijske analize faktorja osnove izobraževanja s faktorjem neustreznih 

vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p B 
Standardna 
napaka Beta 

1 konstanta ,000 ,072  –,004 ,997 

1. faktor –,175 ,072 –,176 –2,428 ,016 

2. faktor ,180 ,072 ,180 2,490 ,014 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 6,3 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2 

= –5,3 %), povezava med spremenljivkami je visoko statistično značilna 

(p = 0,003). 

Kot je razvidno iz tabele 243, sta oba faktorja statistično pomembno povezana z neustreznim 

vedenjem. Pri prvem faktorju (p = 0,016) je beta koeficient negativen, na podlagi česar lahko 
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sklepamo, da je pri mladostnikih, ki so se v zavodu šolali na osnovi lastnega interesa in 

ugotovljenih sposobnosti, v prvem poinstitucionalnem obdobju manj neustreznih vedenj. Pri 

drugem faktorju (p = 0,014) ob pozitivnem beta koeficientu (0,180) sklepamo, da je pri 

mladostnikih, ki jim je bilo za šolanje povsem vseeno in niso imeli možnosti izbire, v prvem 

poinstitucionalnem obdobju prisotnih več neustreznih vedenj. 

Tabela 244: Rezultati regresijske analize faktorja osnove izobraževanja s faktorjem neustreznih 

vedenjskih vzorcev v obdobju po treh in več letih po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p B 
Standardna 
napaka Beta 

1 konstanta ,000 ,073  –,004 ,997 

1. faktor –,125 ,073 –,126 –1,713 ,088 

2. faktor ,141 ,073 ,141 1,927 ,056 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2
 = 3,6 % (nepristranska ocena: 

popravljeni R
2
= –2,5 %), povezava med spremenljivkami je tudi v tem obdobju statistično 

značilna (p = 0,038). 

Iz tabele 244 je razvidno, da sta se oba faktorja odmaknila od nivoja statistične pomembnosti, 

vendar sta ji dokaj blizu, tako lahko 1. faktor (p = 0,088) in 2. faktor (p = 0,056) 

interpretiramo podobno kot v prvem proučevanem obdobju s poudarkom, da nista več 

statistično pomembna.
286

  

2.3.8.16 Vključenost otrok in mladostnikov v interesne dejavnosti (vprašalnik št. 2, sklop 

15 in 16) 

Na otroka in mladostnika varovalno deluje njegova vključenost v različne prosocialne 

skupine, kot so taborniki, športni klubi in različne interesne dejavnosti,
287

 Interesne dejavnosti 

                                                 
286 Rezultat potrjuje skepso glede poudarjanja nujnosti izobraževanja v vzgojnem zavodu – omejenost izbire poklicnega 

izobraževanja in odklanjanje izobraževanja so kategorije, katerim bi morali posvetiti večjo pozornost. Prav nobenega smisla 

nima mladostnike vključevati v izobraževanje, če za slednje nimajo ne volje, interesa in ne sposobnosti. Zakonodaja bi 

morala dovoliti in omogočiti druge programe, ki niso nujno verificirani, predvsem dati poudarek raznovrstnim vzgojnom 

programom v nasprotju s šolskimi. Šola prinaša določene obremenitve, ki so za nekatere otroke vir hudih stisk in stresov, v 

najslabšem primeru pa vodijo v psihosocialne in psihosomatske motnje. V skladu s sistemsko teorijo se motnje v enem delu 

sistema prenašajo na druge dele (Alič, 1997, str.19). Mikuš Kosova (1991, v prav tam) meni, da lahko šola povzroča 

psihosocialne motnje otrok in mladostnikov, pogosteje pa prispeva k vzdrževanju in razraščanju motenj v kombinaciji z 

družinskimi in vsakovrstnimi drugimi neugodnimi dejavniki. 

287 Alič, 1997, str.21, kot tudi Verbnik Dobnikar, 2002 (v Dečman, 2008, str.86), ki vključevanje širokega kroga otrok v 

interesne dejavnosti, ki pokrivajo različne interese in omogočajo uveljavitev, smatra kot pomemben varovalni dejavnik. Warr 

(2005, v Bertok, 2008, str.12) omenja raziskovalca Agnew in Peterson, ki sta prosti čas porazdelila v 10 rubrik in ugotovila, 

da je prosti čas, ki je bil prebit v organiziranih aktivnostih pod nadzorom odraslih (skavti, orkestri, cerkvene dejavnosti, 

šolski časopis ipd.), pri pasivni zabavi (npr.poslušanje glasbe, gledanje televizije) ter pri netekmovalnih športih (kolesarjenje, 

plavanje, tek...) je bil negativno povezan z delinkvenco, medtem, ko je bil čas, preživet v nenadzorovanih vrstniških 

družabnih aktivnostih (zabava, obiski prijateljev, vožnja naokoli, brezdelje...) pozitivno povezano z delinkvenco. 

Nenadzorovan čas, prebit z vrstniki, ni problematičen zgolj zaradi izvrševanja postopkov, temveč tudi zaradi druženja z 
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so postopoma postale dejanska sestavina vzgojno izobraževalnega dela,
288

 o pomenu 

interesnih dejavnosti (krožki, sekcije idr.) in njihovem edukativnem, rekreativnem, socialnem 

značaju piše tudi Škoflek (1989, str.128). Pomembno mesto zavzemajo tudi v Okvirnem 

vzgojnem načrtu (1995, str.25), kjer kot dejavnosti v prostem času tvorijo ponudbo vzgojne 

ustanove, ki omogoča otrokom in mladostnikom delovanje, ki izhaja iz njihovih interesov, 

vendar pa pri izbiri in ponudbi vzgojna ustanova izhaja tudi iz pedagoške, kompenzacijske in 

iz korektivne vrednosti posamične dejavnosti. Zanima nas, ali je vključenost v interesne 

dejavnosti povezana z vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

Tabela 245: Osnovna statistika spremenljivke vključenosti v interesne dejavnosti 

Vključenost v interesne dejavnosti Vrednost N 

Skupine  1. Da, vključen v vse dejavnosti 23 

2. Da, vključen v nekaj dejavnosti 102 

3. Stežka se je vključeval, ob aktivnosti vzgojiteljev 33 

4. Ne, ni bil vključen, tudi ob spodbujanju ne 24 

Največ otrok in mladostnikov (102) je bilo vključenih v nekaj dejavnosti, 24 otrok in 

mladostnikov pa se ni vključevalo v nobeno od ponujenih dejavnosti navkljub angažiranju 

vzgojiteljev. Raznolike aktivnosti in dejavnosti lahko, kot smo že omenili, pri otrocih in 

mladostnikih vzpodbudijo čut o lastnih zmožnostih, občutke uspeha, ponosa in izgradnjo 

pozitivne samopodobe. Prav tako aktivnosti in dejavnosti osmišljajo čas bivanja v zavodu po 

končanem pouku. Vsebine pa morajo biti privlačne, po izboru mladih in ne storilnostno 

naravnane.  

  

                                                                                                                                                         

vrstniki, ki delujejo kot sostorilci. Ta nenadzorovan čas lahko služi tudi kot mehanizem družbene selekcije, saj se adolescenti, 

ki nimajo omejenega prostega časa, lahko družijo in tudi sodelujejo v takih dejanjih (prav tam). 

288 Z Zakonom o osnovni šoli iz leta 1980 se prostovoljne dejavnosti preimenujejo v interesne dejavnosti, vsak otrok osnovne 

šole na  (Taljat, 2006), šola postaja z njimi bogatejša, otroci pa pridobivajo več možnosti za razvoj.  
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Tabela 246: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev (faktorski skori) po 

kategorijah vključenosti v interesne dejavnosti v obdobju do treh let po odpustu 

Vključenost v interesne dejavnosti 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni 
odklon 

N 

Da, vključen v vse –,297 ,908 23 

Da, vključen v nekaj ,071 1,014 102 

Stežka se je vključeval, ob aktivnosti vzgojiteljev –,041 1,007 33 

Ne, ni bil vključen, tudi ob spodbujanju ne ,039 1,017 24 

Vsi ,000 1,000 182 

Iz tabele 246 razberemo, da je največ neustreznih vedenjskih vzorcev prisotnih pri otrocih in 

mladostnikih, ki so bili vključeni v nekaj dejavnosti oziroma v nobeno od njih. Spremenljivke 

med seboj niso statistično pomembno povezane, kar je razvidno iz tabele 246 (p = 0,452). 

Tabela 247: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami vključenost v interesne dejavnosti v 

neustreznem vedenju v povprečjih v obdobju do treh let po odpustu 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 2,647
a
 3 ,882 ,881 ,452 ,015 

Presečišče ,417 1 ,417 ,416 ,520 ,002 

Vključenost 

v interesne 

2,647 3 ,882 ,881 ,452 ,015 

Napaka 178,353 178 1,002    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     
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Tabela 248: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah vključenosti v 

interesne dejavnosti v obdobju treh in več let po odpustu 

Vključenost v interesne dejavnosti 

Aritmetična sredina 
faktorja neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Standardni 
odklon N 

Da, vključen v vse –,121 1,059 23 

Da, vključen v nekaj ,038 ,988 102 

Stežka se je vključeval, ob aktivnosti 

vzgojiteljev 

–,026 1,032 33 

Ne, ni bil vključen, tudi ob spodbujanju 

ne 

–,009 ,999 24 

Vsi ,000 1,000 182 

Tudi v tem obdobju spremenljivke med seboj niso statistično pomembno povezane 

(p = 0,917).  

Tabela 249: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami vključenost v interesne dejavnosti v faktorju 

neustreznih vedenjskih vzorcev v povprečjih v obdobju treh in več let po odpustu 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model ,517
a
 3 ,172 ,170 ,917 ,003 

Presečišče ,115 1 ,115 ,113 ,737 ,001 

Vključenost v interesne ,517 3 ,172 ,170 ,917 ,003 

Napaka 180,483 178 1,014    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Rezultat pokaže, da ni bilo škodljivo v smislu pojavnosti neustreznega vedenja, če otrok 

oziroma mladostnik ni bil vključen v aktivnosti in dejavnosti na ravni zavoda
289

.  

2.3.9 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično značilne povezave med ustrezno 

strokovno izobrazbo vzgojiteljev in uspešnostjo v postinstitucionalnim vedenjem (H3a) 

V teoretičnem delu na številnih mestih navajamo ugotovitve številnih strokovnjakov, kako 

pomembna je ustrezna strokovna usposobljenost vzgojiteljev v smislu ustrezne izobrazbe in 

                                                 
289 Prosti čas in t.i. brezdelje se je v takratnem obdobju smatralo za negativno prognozo nadaljnjega vedenja, otrok in 

mladostnik je bil opredeljen kot pasiven in odklonilen, odgovoren za tako stanje pa vzgojitelj.  
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usvojenosti številnih dodatnih znanj. Glede na poudarjanje ustrezne strokovne podkovanosti 

logično sledi teza, da vzgojitelji z neustrezno izobrazbo (zlasti s srednjo stopnjo izobrazbe) pri 

delu z zahtevno zavodsko populacijo ne uporabljajo ustreznih metod in tehnik dela. Glede na 

kompleksnost populacije v zavodu (raznovrstnost težav in motenj) se teza nadaljuje v smeri, 

da bodo vzgojitelji z neustrezno izobrazbo zaradi nepoznavanja temeljnih teoretičnih pojmov 

s svojimi neustreznimi intervencami pri otrocih in mladostnikih sprožali negativne in 

neustrezne odzive. Posledično bi to pomenilo, da vzgojitelji z neustrezno izobrazbo s svojimi 

neprimernimi postopki pri otrocih in mladostnikih sprožajo nadaljevanje in utrjevanje 

negativnih vedenjskih vzorcev, tudi slabšanje vedenja. Na podlagi navedenega smo postavili 

hipotezo, da bodo otroci in mladostniki, na katere so delovali vzgojitelji z neustrezno 

izobrazbo, v poinstitucionalnem obdobju povzročili več neustreznih vedenj. 

Tabela 250: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah izobrazbe 

vzgojiteljev v obdobju do treh let po odpustu 

Stopnja izobrazbe 
vzgojiteljev 

Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Srednja –,030 ,873 26 

2. Višja –,033 ,987 111 

3. Visoka ,101 1,108 45 

Total ,000 1,000 182 

Razlike med skupinami v povezavi izobrazbe in neustreznega vedenja niso statistično 

značilne. Iz tabele 250 je razvidno, da je bilo v proučevanem obdobju 111 otrok in 

mladostnikov v vzgojni oskrbi vzgojiteljev z višjo izobrazbo. 

Tabela 251: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami izobrazbe v faktorju neustreznih vedenjskih 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model ,615
a
 2 ,307 ,305 ,737 ,003 

Presečišče ,019 1 ,019 ,019 ,890 ,000 

Izobrazba ,615 2 ,307 ,305 ,737 ,003 

Napaka 180,385 179 1,008    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Tudi povezava izobrazbe s faktorjem neustreznega vedenja v obdobju do treh let od odpusta 

iz zavoda ni statistično značilna (p = 0,737%). 
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Tabela 252: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah izobrazbe v 

obdobju treh in več let po odpustu iz zavoda 

Stopnja izobrazbe 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedensjkih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Srednja –,041 ,864 26 

2. Višja ,014 1,019 111 

3. Visoka –,011 1,043 45 

Total ,000 1,000 182 

Razlike med skupinami v povezavi izobrazbe in neustreznega vedenja tudi v drugem 

proučevanem obdobju niso statistično značilne. Iz tabele 252 sicer razberemo, da je najmanj 

neustreznih vedenj v skupini otrok in mladostnikov, na katere so delovali vzgojitelji z visoko 

izobrazbo (–0,11) in srednjo izobrazbo (–0,41). Vendar pa, kot smo že navedli, razlike niso 

statistično pomembne. 

Tabela 253: ANOVA – testiranje razlik med kategorijami izobrazbe v faktorju neustreznih vedenjskih 

vzorcev v povprečjih v obdobju treh in več let po odpustu iz zavoda 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model ,073
a
 2 ,037 ,036 ,964 ,000 

Presečišče ,021 1 ,021 ,021 ,885 ,000 

Izobrazba ,073 2 ,037 ,036 ,964 ,000 

Napaka 180,927 179 1,011    

Total 181,000 182     

Popravljeni total 181,000 181     

Tudi povezava izobrazbe s faktorjem neustreznega vedenja v obdobju do treh let odpusta iz 

zavoda ni statistično značilna (p =0,964 %). 

Na podlagi dobljenih podatkov hipoteze »H02a: Otroci in mladostniki, na katere so tretmansko 

delovali vzgojitelji z ustrezno strokovno izobrazbo, so v postinstucionalnem obdobju 

uspešnejši« ne sprejmemo.
290

  

                                                 
290 Rezultat je pričakovan, saj se ne zadovoljimo zgolj s poudarjanjem ustrezne strokovne podkovanosti in izobrazbe ob 

odsotnosti ključne sestavine vzgojiteljevega dela – njegove osebnosti. Poleg ustrezne izobrazbe in nujnih dodatnih specialnih 

znanj in usposobljenosti, so pomembne vzgojiteljeve osebnostne vsebine. Zelo nazorno o pomembnosti le-teh, poleg drugih, 

pišeta Prior in Mason (2010), ko razgaljata  neučinkovitost teoretičnih znanj, če obenem ni povezave z mladimi; vse 

intervence in uporabljane metode so neučinkovite, če se vzgojitelj z otrokom in mladostnikom ne zna povezati in vzpostaviti 

stika, odnosne ravni ipd.   
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2.3.10 Preverjanje hipoteze o obstoju statistično značilne povezave med dolžino bivanja 

v vzgojnem zavodu in uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H3c). 

V teoriji in praksi nekako velja prepričanje, da je (pre)dolga doba kontraindicirana z 

uspešnostjo tretmana. Zato smo izhajali iz predpostavke, da predolga doba bivanja v instituciji 

(več kot dve leti) škodljivo vpliva na otroke in mladostnike v smislu institucionalizacije, 

»okuženosti« z neustreznimi vedenji sovrstnikov, navzetosti še drugih neustreznih vedenj, 

neustreznosti njihove obravnave ipd.
291

 

Dolžino bivanja smo za vsakega otroka in mladostnika izračunali na podlagi datuma prihoda 

in odhoda iz zavoda (vir: osebni listi). 

Tabela 254: Dolžina bivanja v zavodu 

Leto 
sprejema 

Število 
Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Najnižja doba v 
letih 

Najvišja doba v 
letih 

1993/94 20 1,7 1,34 0,08 5,00 

1994/95 19 1,46 0,87 0,44 3,17 

1995/96 27 2,63 1,79 0,39 6,39 

1996/97 21 2,15 1,20 0,04 4,97 

1997/98 16 2,11 1,55 0,21 5,71 

1998/99 21 2,80 1,64 0,21 5,33 

1999/00 19 2,57 1,52 0,15 4,33 

2000/01 23 2,09 0,84 1,04 3,82 

2001/02 10 1,81 0,76 0,35 2,32 

2002/03 11 0,71 0,38 0,11 1,33 

Total 187 2,10 1,41 0,04 6,39 

 

  

                                                 
291 Lorenčič (2006, str.96) problematizira predolgo bivanje v instituciji s pojavom hospitalizma kot odtujenosti, motenim 

komuniciranjem in navezovanjem stikov, emocionalno neodzivnostjo, interesno enoličnostjo, nesposobnostjo prilagoditve 

življenju izven institucije, sprejemanjem subkulturnega vrednostnega sistema doma/zavoda, negativno samopodobo o sebi in 

odtujevanjem svojemu prvotnemu domu in družini. Ugotovi tudi, da večje število otrok biva v domu več let in da je potrebno 

razviti poseben program dela z odpustniki, priprave na odpust in program pozavodske pomoči. 
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Slika 27: Dolžina bivanja v zavodu 

 

V povprečju so bili otroci in mladostniki v desetletnem obdobju vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces v VZ Planina 2,10 leta. V desetletnem obdobju se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na dobo bivanja med posameznimi leti. Opazen je trend upadanja 

dolžine bivanja v zavodu. Od šestega leta raziskave se namreč doba bivanja v zavodu iz leta v 

leto zmanjšuje. 

Tabela 255: Skupine glede na dolžino bivanja v zavodu in število gojencev 

Skupine Dolžina bivanja N  

Skupine po dolžini bivanja v zavodu 1. Do 1 leta 47   

2. 1–2 leti 52   

3.  2–3 leta 43   

4. Več kot 3 leta 40   
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Tabela 256: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah dobe bivanja v 

obdobju do treh let po odpustu 

Dolžina bivanja 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

1. Do 1 leta –,032 ,979 47 

2. 1–2 leti ,158 1,013 52 

3. 2–3 leta –,087 1,050 43 

4. Več kot 3 leta –,073 ,963 40 

Total ,000 1,000 182 

Razlike med skupinami v povezavi dolžine bivanja in neustreznega vedenja v prvem 

proučevanem obdobju niso statistično značilne. Iz tabele 256 je sicer razvidno, da je največ 

neustreznih vedenj evidentiranih v 2. skupini (1–2 leti), vendar, kot že navedeno, razlike so 

statistično povsem nepomembne. 

Tabela 257: ANOVA – testiranje razlik kategorij dolžina bivanja v faktorju neustreznih vedenjskih 

vzorcev v povprečju za obdobje do treh let po odpustu iz zavoda 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 1,909
a
 3 ,636 ,633 ,595 ,011 

Presečišče ,014 1 ,014 ,014 ,906 ,000 

Dolžina bivanja 1,909 3 ,636 ,633 ,595 ,011 

Napaka 179,091 178 1,006       

Total 181,000 182         

Popravljeni total 181,000 181         

Iz tabele 257 je razvidno, da je tudi povezava dolžine bivanja s faktorjem neustreznega 

vedenja statistično povsem neznačilna (p = 0,595). 
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Tabela 258: Povprečne vrednosti faktorja neustreznih vedenjskih vzorcev v kategorijah dobe bivanja v 

obdobju treh in več let po odpustu 

Dolžina bivanja 
Aritmetična sredina faktorja 
neustreznih vedenjskih 
vzorcev 

Standardni odklon N 

Do 1 leta –,094 ,931 47 

1–2 leti ,216 1,101 52 

2–3 leta –,158 ,977 43 

Več kot 3 leta –,001 ,950 40 

Total ,000 1,000 182 

Razlike med skupinami dolžine bivanja in neustreznega vedenja tudi v drugem proučevanem 

obdobju niso statistično značilne. Iz tabele 258 je sicer razvidno, kot v prejšnjem obdobju, da 

je največ neustreznih vedenj evidentiranih v 2. skupini, vendar, kot že navedeno, razlike so 

statistično nepomembne, kar je razvidno tudi iz tabele 259. 

Tabela 259: ANOVA – testiranje razlik kategorij dolžina bivanja v faktorju neustreznih vedenjskih 

vzorcev v povprečju za obdobje treh in več let po odpustu iz zavoda 

Vir 
Vsota 
kvadratov 

df Povprečje kvadratov F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 3,937
a
 3 1,312 1,319 ,270 ,022 

Presečišče ,015 1 ,015 ,015 ,902 ,000 

Dolžina bivanja 3,937 3 1,312 1,319 ,270 ,022 

Napaka 177,063 178 ,995       

Total 181,000 182         

Popravljeni total 181,000 181         

Tudi v tem obdobju je povezava med spremenljivkami statistično povsem neznačilna 

(p = 0,270). 

V nadaljevanju bomo proučevali dolžino bivanja v povezavi s številom neustreznih vedenj. 
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Tabela 260: Osnovna statistika števila neustreznih vedenj glede na dolžino bivanja v obdobju do treh let 

po odpustu 

Dolžina bivanja 
Aritmetična sredina 
neustreznih vedenj 

Standardni odklon N 

Do 1 leta 1,51 2,009 47 

1–2 leti 1,81 1,941 52 

2–3 leta 1,42 2,196 43 

Več kot 3 leta 1,38 1,944 40 

Total 1,54 2,013 182 

Iz tabele 260 je razvidno, da razlike med skupinami niso statistično značilne. Najvišje 

povprečje pri številu neustreznih vedenj sicer izraža 2. skupina, vendar so razlike statistično 

nepomembne (p = 0,719), kot prikazuje tabela 261. 

Tabela 261: ANOVA – testiranje razlik kategorij dolžina bivanja s številom neustreznih vedenj v 

povprečju za obdobje do treh let po odpustu iz zavoda 

Vir Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov 

F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 5,487
a
 3 1,829 ,447 ,719 ,007 

Presečišče 420,847 1 420,847 102,947 ,000 ,366 

Dolžina bivanja 5,487 3 1,829 ,447 ,719 ,007 

Napaka 727,662 178 4,088       

Total 1167,000 182         

Popravljeni total 733,148 181         

Tabela 262: Osnovna statistika števila neustreznih vedenj v kategoriji dolžine bivanja v obdobju treh in 

več let po odpustu iz zavoda 

Dolžina bivanja 
Aritmetična sredina števila 
neustreznih vedenj 

Standardni odklon N 

1. Do 1 leta 1,32 2,012 47 

2. 1–2 leti 1,96 2,301 52 

3. 2–3 leta 1,19 2,085 43 

4. Več kot 3 leta 1,53 2,000 40 

Total 1,52 2,117 182 
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Prav tako lahko na podlagi tabel 262 in 263 ugotovimo, da razlike med skupinami niso 

statistično značilne. Najvišje povprečje pri neustreznemu vedenju sicer še višje kot prej izraža 

2. skupina, vendar so, kot že povedano, razlike statistično povsem nepomembne (p=0,291). 

Tabela 263: ANOVA – testiranje razlik kategorij dolžina bivanja v neustreznem vedenju v povprečju za 

obdobje treh in več let po odpustu iz zavoda 

Vir Vsota kvadratov df Srednji kvadrat F p Eta kvadrat 

Popravljeni model 16,828
a
 3 5,609 1,257 ,291 ,021 

Presečišče 404,457 1 404,457 90,601 ,000 ,337 

Dolžina bivanja 16,828 3 5,609 1,257 ,291 ,021 

Napaka 794,622 178 4,464       

Total 1230,000 182         

Popravljeni total 811,451 181         

Tudi izračun analize variance namreč pokaže statistično nepomembnost povezav obeh skupin 

(p = 0,291), zato na podlagi vseh rezultatov hipoteze H03d: »Dolžina bivanja v zavodu 

pomembno vpliva na uspešnost v postinstucionalnem obdobju« ne sprejmemo. 

2.3.11 Preverjanje hipoteze med čustveno navezanostjo med vzgojiteljem in gojencem in 

uspešnostjo v postinstitucionalnem obdobju (H3d) 

O odnosu kot ključnem in pomembnem elementu vzgojnega procesa je veliko napisanega. Za 

odnos sta vedno pomembna dva. V primeru vzgojnega zavoda je treba vzpostaviti odnos med 

otrokom in maldostnikom, takim, kakršen je, in vzgojiteljem. Od vzgojitelja se zahtevajo 

znanja in veščine za razvoj odnosa z mladimi prestopniki. Zgolj na podlagi vzpostavljenega 

odnosa lahko pričakujemo mladostnikovo vključevanje v intervencijske programe in obstanek 

v njih (Prior, Mason, 2010, str. 211). Avtorja (prav tam, str. 222) ugotavljata, da obstajajo 

številne študije in raziskave različnih tipov programov, modelov intervencij ipd. in veliko 

pomanjkanje, odsotnost raziskav, ki bi konkretno dokazale, kako lahko izvajalci programov 

uspešno pritegnejo mladoletne prestopnike v programe, katerih tehnike in vire bi morali bolje 

izkoristiti: gradnja pozitivnega odnosa preko učinkovite komunikacije; demonstracija 

empatije; razvijanje zaupanja; ustrezna uporaba avtoritete ipd.  

Variablo čustveni odnos smo formirali iz določenih sklopov vprašalnika št. 2, ki so ga 

izpolnjevali vzgojitelji in kjer v določenih segmentih ocenjujejo mladostnikov odnos do njih 

(SKLOP 24: bil je navezan name; me je sprejemal; mi je zaupal; imela sva kakovostno 

komunikacijo; nanj sem lahko vplival; se me je izogibal; moral sem ga kontrolirati; me je 

spoštoval; najin odnos je bil indiferenten; me je sovražil; bal sem se ga; mi je grozil) ter na 

koga se je otrok in mladostnik v stiski obračal (SKLOP 26: po pomoč se je obračal name; 

pomoč je iskal pri drugih strokovnih delavcih; pomoč je iskal v krogu drugih otrok in 

mladostnikov; pomoči ni iskal v zavodu, temveč se je obračal na druge pomembne ljudi zunaj 

zavoda; pomoč je iskal pri drugih ustanovah). 
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Tabela 264: Osnovna statistika značilnosti čustvenega odnosa 

Značilnosti čustvenega odnosa 
Povprečje 
značilnosti 

Standardni odklon N 

Navezan name 2,32 ,866 182 

Me je sprejemal 2,80 ,819 182 

Mi je zaupal 2,64 ,800 182 

Kakovostna komunikacija 2,56 ,837 182 

Nanj sem vplival 2,53 ,755 182 

Se me je izogibal 1,25 ,535 182 

Sem ga kontroliral 2,42 ,893 182 

Me je spoštoval 2,57 ,789 182 

Indiferenten odnos 1,27 ,525 182 

Me je sovražil 1,10 ,341 182 

Bal sem se ga 1,10 ,317 182 

Grozil mi je 1,25 ,503 182 

Pomoč iskal pri meni 2,57 ,816 182 

Pri drugih delavcih 2,34 ,767 182 

V krogu sogojencev 2,09 ,832 182 

Na druge zunaj zavoda 1,93 ,946 182 

Na druge ustanove 1,48 ,734 182 

V povprečju največ vzgojiteljev ocenjuje,
292

 da so jih otroci in mladostniki sprejemali in jim 

zaupali. V povprečju je najmanj vzgojiteljev doživljalo, da jih je otrok ali mladostnik sovražil 

ali da so se sami bali otroka ali mladostnika. 

  

                                                 
292 Čižmanova (2007, str. 57) je ugotovila razlike med doživljanji vzgojiteljev in med doživljanjem otrok in mladostnikov. 

Zavodski otroci so precej manj ugodno doživljali dimenzijo osebnostnega razvoja glede na mnenja njihovih vzgojiteljev. 

Odnosna dimenzija je bila najmanj ugodno ovrednotena (sklepajoč iz teoretičnih izsledkov poudarja, da je ravno odnosna 

raven najpomembnejši dejavnik socialne klime), ustanove za mlade z nizko vrednotenimi medosebnimi odnosi pa po njenem 

mnenju ne morejo biti vzgojno uspešne. Najnižjo vrednost dimenzije odnosa so dosegali otroci, najvišjo pa njihovi 

vzgojitelji. Zato trdi, da morajo biti predvsem vzgojitelji klasičnih vzgojnih ustanov toliko bolj pozorni na pomemembnost 

odnosa, ki ga gradijo z mladimi varovanci (prav tam, str.58). 
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Tabela 265: Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,879 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1567,556 

df 136 

p ,000 

Bartlettov test sferičnosti je visoko značilen (p < 0,001), kar utemeljuje uporabo faktorske 

analize. 

Tabela 266: Ocena komunalitet značilnosti čustvenega odnosa 

Značilnosti čustvenega odnosa Začetna ocena Ocena po ekstrakciji 

Navezan name ,710 ,732 

Me je sprejemal ,771 ,797 

Mi je zaupal ,757 ,783 

Kakovostna komunikacija ,734 ,761 

Nanj sem vplival ,677 ,694 

Se me je izogibal ,371 ,324 

Sem ga kontroliral ,323 ,372 

Me je spoštoval ,580 ,563 

Indiferenten odnos ,271 ,264 

Me je sovražil ,603 ,999 

Bal sem se ga ,484 ,470 

Grozil mi je ,426 ,522 

Pomoč iskal pri meni ,706 ,713 

Pri drugih delavcih ,248 ,167 

V krogu sogojencev ,122 ,035 

Na druge zunaj zavoda ,321 ,527 

Druge ustanove ,304 ,456 

Najvišjo komunaliteto izkazujejo elementi čustvenega odnosa s pozitivno vsebino – me je 

sprejemal, mi je zaupal, kakovostna komunikacija in bil je navezan name. Najvišjo 

komunaliteto čustvenega odnosa z negativnim predznakom vsebuje me je sovražil. 
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Tabela 267: Pojasnjena skupna varianca faktorjev značilnosti čustvenega odnosa 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji 

Vsota 
kvadriranih 
uteži po 
rotaciji 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total % variance 
Kumulativni 
% 

Total 

1. 6,317 37,160 37,160 2,855 16,796 16,796 2,077 

2. 2,030 11,941 49,101 4,466 26,271 43,066 5,709 

3. 1,434 8,433 57,534 1,178 6,928 49,995 1,152 

4. 1,135 6,679 64,213 ,677 3,985 53,980 2,203 

5. ,996 5,858 70,070     

6. ,854 5,021 75,091     

7. ,751 4,416 79,508     

8. ,707 4,158 83,665     

9. ,540 3,175 86,841     

10. ,478 2,812 89,652     

11. ,381 2,242 91,895     

12. ,272 1,600 93,494     

13. ,257 1,513 95,008     

14. ,245 1,444 96,452     

15. ,233 1,370 97,822     

16. ,205 1,206 99,028     

17. ,165 ,972 100,000     

Faktorska analiza po metodi največjega verjetja in po Keiserjevem kriteriju za določanje 

števila faktorjev izloči 4 faktorje. Omenjena analiza se je po več poskusih z določanjem 

števila faktorjev izkazala za najbolj reprezentativno, upoštevajoč zajetje komunalitet in tudi 

interpretabilno. Pojasnjuje skoraj 54 % variance celotnega prostora. Po poševnokotni 

(oblimin) rotaciji se lastne vrednosti faktorjev gibljejo od najnižje vrednosti 3. faktorja 

(1,152) do najvišje vrednosti 2. faktorja, ki celo preseže vrednost 5. 
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Tabela 268: Matrika vzorca značilnosti čustvenega odnosa 

Značilnosti čustvenega odnosa 

Faktor 

1. 2. 3. 4. 

Navezan name  ,862   

Me je sprejemal  ,894   

Mi je zaupal  ,850   

Kakovostna komunikacija  ,742   

Nanj sem vplival  ,758   

Se me je izogibal  –,397   

Sem ga kontroliral    ,541 

Me je spoštoval  ,749   

Indiferenten odnos    ,439 

Me je sovražil ,955 –,335   

Bal sem se ga ,567    

Grozil mi je ,518   ,438 

Pomoč iskal pri meni  ,877   

Pri drugih delavcih  ,338   

V krogu sogojencev     

Na druge zunaj zavoda   ,726  

Druge ustanove   ,673  

Na 1. faktor se projicirajo spremenljivke me je sovražil, bal sem se ga in grozil mi je. Faktor 

imenujemo sovražni odnos z grožnjami. 

2. faktor je najkompleksnejši in pojasnjuje 26,3 % variance. Sestavljajo ga spremenljivke 

navezan name, me je sprejemal, mi je zaupal, kakovostna komunikacija, nanj sem vplival, 

pomoč iskal pri meni, pomoč iskal pri drugih delavcih in se me je izogibal, me je sovražil. 

Faktor poimenujemo faktor navezanosti in zaupanja. 

3. faktor vsebuje spremenljivke na druge zunaj zavoda in druge ustanove. Faktor imenujemo 

iskanje pomoči zunaj zavoda. 

4. faktor, ki vsebuje spremenljivke sem ga kontroliral, indiferenten odnos in bal sem se ga, 

imenujemo odklonilen odnos. 
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Tabela 269: Korelacije med faktorji (po poševnokotni rotaciji) značilnosti čustvenega odnosa 

Faktor 1. 2. 3. 4. 

1. 1,000 –,138 ,218 ,210 

2. –,138 1,000 ,016 –,414 

3. ,218 ,016 1,000 ,111 

4. ,210 –,414 ,111 1,000 

Interfaktorska koleracijska matrika  pokaže nepomembne korelacije med faktorji, kar pomeni 

čistost faktorjev in jasno strukturiranost spremenljivk. 

Tabela 270: Rezultati regresijske analize faktorjev značilnosti čustvenega odnosa s faktorjem  

neustreznih vedenjskih vzorcev v obdobju do treh let po odpustu iz zavoda 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,005 ,074  ,061 ,951 

1. faktor ,045 ,074 ,046 ,618 ,537 

2. faktor –,152 ,074 –,152 –2,069 ,040 

3. faktor ,106 ,075 ,103 1,403 ,162 

4. faktor ,091 ,074 ,090 1,227 ,222 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 

= 4,5 % (nepristranska ocena za 

populacijo: popravljeni R
2 

= 2,3 %), kar je blizu statistične značilnosti (p = 0,08). S faktorjem 

neustreznega poinstitucinalnega vedenja je statistično značilno visoko povezan 2. faktor 

(p = 0,04). Bolj ko je v odnosu vzgojitelja z gojencem prisoten čustven odnos z noto 

navezanosti in zaupanja, manj je neustreznih vedenjskih vzorcev po odpustu iz zavoda 

(beta = –0,152). 
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Tabela 271: Rezultati regresijske analize faktorjev značilnosti čustvenega odnosa s faktorjem 

neustreznimih vedenjskih vzorcev v obdobju od treh in več let po odpustu 

Model 

Nestandardizirani 
koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t p 

B 
Standardna 
napaka 

Beta 

1 konstanta ,003 ,073  ,042 ,967 

1. faktor ,042 ,073 ,042 ,573 ,567 

2. faktor –,201 ,073 –,201 –2,745 ,007 

3. faktor ,124 ,075 ,121 1,655 ,100 

4. faktor ,048 ,073 ,047 ,648 ,518 

Skupina napovednih spremenljivk na vzorcu pojasni R
2 

= 6,0 % (nepristranska ocena za 

populacijo: popravljeni R
2 

= 3,8 %), kar je statistično značilno (p = 0,028). S faktorjem 

neustreznega postinstitucinalnega vedenja je ponovno in še bolj visoko statistično povezan 2. 

faktor (p = 0,007, beta = –2,745). Sklepamo lahko, da ima faktor navezanosti in zaupanja 

daljnoročni vpliv na mladostnikovo poodpustno obdobje v smislu manjšega števila 

neustreznih vedenj. 

Hipotezo H03e: »Pri otrocih in mladostnikih, ki so s posameznim vzgojiteljem navezali 

tesnejši čustveni odnos, bo po odpustu iz zavoda prisotnih manj neustreznih vedenjskih 

vzorcev« na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo.
293

   

                                                 
293Rezultat pomeni popolno potrditev teze, da brez vzpostavljenega odnosnega vidika s čustveno vsebino med gojencem in 

vzgojiteljem ni moč pričakovati prav nobenega vidnega uspeha. Vzgojitelj tudi nikoli ne sme izgubiti upanja ali se prezgodaj 

vdati – kajti ravno upajoči vzgojitelje je po mnenju Kiehna (1997) partner, kakršnega potrebuje odraščajoči mladostnik. 
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Tabela 272: Zbirna tabela preverjanj povezav med neodvisnimi (stanje pred oddajo v vzgojni zavod ter 

vedenje v zavodu) in odvisno spremenljivko (neustrezno vedenje po odpustu iz zavoda) 

 Sklop Neodvisne 

spremenljivke 

Odvisni spremenljivki Metoda Smer 

povezave 

  Vedenje do 

treh let po 

odpustu iz 

vzgojnega 

zavoda 

Vedenje več 

kot tri letapo 

odpustu iz 

vzgojnega 

zavoda 

  

Diagnosticirane psihiatrične 

motnje 

Motnje hranjenja p=0,272 p=0,167 Regresijska 

analiza 

 

Hiperkinetični 

sindrom 

p=0,837 p=0,922  

Čustvene motnje p=0,223 p=0,093  

Psihogene in 

psihosomatske motnje 

p=0,346 p=0,136  

Psihotične in 

organske motnje 

p=0,670 p=0,511  

Monosimptomatske 

motnje tikov 

p=0,802 p=0,884  

Posttravmatski 

sindrom 

p=0,295 p=0,322  

Ukrep oddaje v vzgojni zavod s 

strani sodišča 

ukrep (0=ne; 1=da) t=5,13   

p<0,001 

t=5,13    

p<0,001  

t-test + 

Narodnost matere Slovenka 

Hrvatica 

Bošnjakinja 

Albanka 

Romkinja  

p=0,251 p=0,107 Analiza 

variance 

 

Neustrezno vedenjev šoli Neustrezno vedenje 

na spolnem področju 

p=0,551 p=0,389 Regresijska 

analiza 

 

Odklanjanje šolanja p<0,001 p=0,002 + 

Agresivno vedenje p=0,202 p=0,622  

Uživanje drog p=0,08 p=0,049 + 

Pozitiven odnos do 

šolanja 

p=0,415 p=0,367  

Neustrezno vedenjeizven šole Neustrezno vedenje 

na področju spolnosti 

p=0,960 p=0,309 Regresijska 

analiza 
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Agresivno vedenje p=0,007 p=0,051 + 

Uživanje drog p=0,001 p=0,003 + 

Izraženo disocialno 

vedenje z znaki 

avtoagresivnosti 

p<0,001 p<0,001 + 

Neustrezno vedenje v zavodu Disocialno vedenje p<0,001 p<0,001 Regresijska 

analiza 
+ 

Neustrezno vedenje 

na področju spolnosti 

p=0,890 p=0,702  

Agresivno vedenje p=0,780 p=0,531  

Uživanje drog p=0,002 p=0,012 + 

Trpinčenje p=0,035 p=0,118 + 

Odklanjanje zavoda 

in šolanja 

p=0,074 p=0,019  

Starost ob oddaji v vzgojni zavod Do 14 let 

14-16 let 

Nad 16 let 

p=0,958 p=0,897 Analiza 

variance 

 

Psihosocialni staus      

Tip družine Popolna družina 

Nepopolna družina, 

samo mama (ločitev) 

Nepopolna družina, 

samo oče (ločitev) 

Dopolnjena, mama in 

očim (ločitev) 

Dopolnjena, oče in 

mačeha (ločitev) 

Oče umrl, samo 

mama 

Mama umrla, samo 

oče 

Oba umrla, živi pri 

sorodnikih 

p=0,185 p=0,367 Analiza 

variance 

 

Številosorojencev Eden 

Dva 

Tri 

Več kot tri  

p=0,595 p=0,593 Analiza 

variance 
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Število polbratov, polsester Nič 

Eden 

Dva 

Tri ali več 

p=0,513 p=0,468 Analiza 

variance 

 

Izobrazba matere Ne vem 

Nepopolna OŠ s 

prilagojenim 

programom 

Popolna OŠ s 

prilagojenim 

programom 

Nepopolna OŠ 

Popolna OŠ 

Poklicna izobrazba 

Srednja šola 

Visoka izobrazba 

p=0,345 p=0,092 Analiza 

variance 

 

Izobrazba očeta Ne vem 

Nepopolna OŠ s 

prilagojenim 

programom 

Popolna OŠ s 

prilagojenim 

programom 

Nepopolna OŠ 

Popolna OŠ 

Poklicna izobrazba 

Srednja šola 

Visoka izobrazba 

p=0,850 p=0,987 Analiza 

variance 

 

 Stanovanjski pogoji Najemniško 

stanovanje 

Lastniško enosobno 

Lastniško dvosobno 

Lastniško trisobno 

Lastna hiša 

Podnajemniško 

stanovanje 

Živijo pri sorodnikih 

Živijo v romskem 

naselju 

Vselitev »na črno« 

p=0,546 p=0,123 Analiza 

variance 

 

Družinski prejemki Prejemki s strani 

centra za socialno 

p=0,892 p=0,336 Regresijska  
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delo analiza 

Priložnostna dela p=0,061 p=0,200  

Občasni prihodki p=0,342 p=0,889  

Reden dohodek enega 

starša 

p=0,243 p=0,998  

Reden dohodek obeh 

staršev 

p=0,558 p=0,988  

Pokojnina  p=0,220 p=0,239  

 Način vzgoje Represivna vzgoja 

Vsedopuščujoča 

vzgoja 

Brezbrižna vzgoja 

Dvotirna vzgoja 

Nedefinirano 

p=0,194 p=0,100 Analiza 

variance 

 

 Težave v družini Sociokulturna 

deprivacija in 

zanemarjenost 

p=0,541 p=0,237 Regresijska 

analiza 

 

Alkoholizem enega 

starša 

p=0,558 p=0,442  

Spolno nadlegovanje 

s strani staršev, incest 

p=0,486 p=0,532  

Psihično nasilje nad 

otrokom, fizična 

agresija med staršema 

p=0,950 p=0,932  

Znak plus (+) v vrstici pomeni, da je bila neodvisna spremenljivka iz te vrstice pozitivno 

povezana z odvisnima spremenljivkama. 

Na podlagi rezultatov, prikazanih v zbirni tabeli 272 je razvidno, da so prediktorji 

uspešnejšega vedenja po odpustu iz vzgojnega zavoda sledeči: 

 odsotnost vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod, ki ga izreče sodišče; 

 pozitiven odnos do šolanja; 

 odsotnost uživanja drog; 

 odsotnost agresivnega vedenja; 

 odsotnost disocialnega vedenja; 

 odsotnost disocialnega vedenja z znaki avtoagresivnosti; 

 odsotnost trpinčenja. 
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Tabela 273: Zbirna tabela preverjanj povezav med neodvisnimi (s poudarkom na vsebinah zavodskega 

tretmana) in odvisno spremenljivko (neustrezno vedenje po odpustu iz zavoda) 

 Sklop Neodvisne 

spremenljivke 

Odvisni spremenljivki Metoda Smer 

povezave 

  Vedenje do 

treh let po 

odpustu iz 

vzgojnega 

zavoda 

Vedenje od 

treh let po 

odpustu iz 

vzgojnega 

zavoda 

  

Vzgojiteljevo dojemanje 

poudarjenih vidikov vzgojnega 

dela na ravni zavoda 

Discipliniranje s 

kaznovanjem 

p=0,129 p=0,248 Regresijska 

analiza 

 

Terapevtski pristop z 

odsotnostjo 

kaznovanja 

p=0,681 p=0,919  

Vzgojiteljevo dojemanje 

pomembnih cilev vzgojnega dela 

na ravni zavoda 

Preprečevanje 

kaznivih dejanj 

p=0,083 p=0,173 Regresijska 

analiza 

 

Spodbujanje razvoja 

samostojnosti, 

samopodobe in 

interesov 

p=0,922 p=0,502  

Vzgojiteljeva ocena strukture 

zavodskega okolja 

Visoko strukturirano 

Delno strukturirano 

Nizko oz. 

nestrukturirano 

 

p=0,019 

 

p=0,045 

Analiza 

variance 
+ 

Vzgojiteljevi zastavljeni cilji 

vzgojnega dela  

Skrb za odsotnost 

kaznivih dejanj in 

drog 

p<0,001 p<0,001 Regresijska 

analiza 
+ 

Razvoj samostojnosti 

in interesov ter 

izboljšanje 

samopodobe 

p=0,702 p=0,580  

Urejanje okolice in 

skupin, pridnost in 

ubogljivost 

p=0,318 p=0,146  

 Vzgojni pristopi vzgojitelja Discipliniranje ob 

uporabi 

zaščitnovarstvenih 

pristopov 

p=0,013 p=0,007 Regresijska 

analiza 
+ 

Tretmanska in 

terapevtska 

naravnanost 

p=0,530 p=0,625  

Načrtno delovanje vzgojiteljev na 

določenih vzgojnih področjih 

Samokontrola 

vedenja, vzgojno 

delovanje na izgradnji 

p=0,608 p=0,863 Regresijska 

analiza 
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samopodobe in 

motivaciji za 

spremembe 

Odsotnost vzgojnega 

delovanja pri delu s 

starši in širšo družino 

p=0,931 p=0,859  

Odnos do vzgojitelja, 

zavodskega osebja in 

vzgojne skupine 

p=0,001 p=0,002 + 

Odnos do aktivnosti, 

razvoj navad, 

interesov in socialnih 

veščin 

p=0,144 p=0,024  

Vzgojiteljevo vsakodnevno 

pozorno delovanje na določene 

dimenzije mladostnikovega 

obnašanja 

Telesne reakcije, skrb 

za duševne motnje in 

zdravila 

p=0,404 p=0,216 Regresijska 

analiza 

 

Emocionalno stanje in 

način razmišljanja 

p=0,500 p=0,108  

Vzgojiteljevo doživljanje gojenca Nekoristna in 

antipatična oseba, 

zoprna sama sebi in 

drugim 

p<0,001 p=0,001 Regresijska 

analiza 
+ 

Odsotnost zaščite in 

pomoči 

p=0,007 p=0,019 + 

Razvoj osebe v skladu 

z zmožnostmi, ki 

obeta in je sposobna 

veliko 

p=0,297 p=0,344  

Najpogosteje uporabljene vzgojne 

metode vzgojitelja 

Uporaba grožnje, 

prisile in kaznovalnih 

metod 

p=0,071 p=0,006 Regresijska 

analiza 
+ 

Prepoved televizije in 

telefoniranja ter  

uvedba dodatnega 

dela 

p=0,114 p=0,047 + 

Privilegiji pri 

gledanju TV, izhodi 

in opravičenost od 

dela 

p=0,313 p=0,068  

Uporabljeni vzgojiteljevi postopki 

z namenom pridobitve 

mladostnikovega odziva 

Doslednost, 

principelnost 

p=0,626 p=0,341 Regresijska 

analiza 

 

Humor, pohvala in 

dogovor 

p=0,163 p=0,072  

Grožnje in prisotnost p=0,258 p=0,693  
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ignorance ter nadzora 

Izsiljevanje in 

podkupovanje 

p=0,655 p=0,320  

 Vzroki za vzgojiteljevo zaposlitev 

v vzgojnem zavodu 

Ugoden delovni čas, 

blizu doma, boljši 

zaslužek 

p=0,430 p=0,381 Regresijska 

analiza 

 

Boljši zaslužek, 

drugod ni zaposlitve 

p=0,251 p=0,682  

Srečen in vesel, če mi 

zaupajo in me imajo 

radi 

p=0,726 p=0,406  

Stopnja vzgojiteljevega 

zadovoljstva z delom 

Vzgojiteljevo 

zadovoljstvo pri delu 

p=0,337 p=0,230 Analiza 

variance 

 

Stopnja vzgojiteljevega 

zadovoljstva z osebnim življenjem 

Vzgojiteljevo 

zadovoljstvo z 

osebnim življenjem 

p=0,907 p=0,240 Analiza 

variance 

 

Prevladujoč odnos vzgojne 

skupine in ostalih gojencev do 

posameznega gojenca 

Zaželenost, sprejetost 

in priljubljenost v 

vzgojni skupini in na 

območju zavoda 

p=0,977 p=0,444 Regresijska 

analiza 

 

Odklanjanje in 

osovraženost na 

nivoju skupšine in 

celotnega zavoda 

p=0,670 p=0,744  

Integriranost v 

skupini in na področju 

celotnega zavoda ter 

sprejemanje ter 

priljubljenost v 

skupini 

p=0,381 p=0,569  

Razlogi za šolanje gojenca v 

vzgojnem zavodu  

Zainteresiranost za 

šolanje in ugotovljene 

sposobnosti 

p=0,016 p=0,88 Regresijska 

analiza 

- 

Nezainteresiranost in 

omejenost izbire 

programa 

p=0,014 p=0,56 + 

Stopnja vključenosti gojenca v 

interesne dejavnosti 

Da, vključen v vse 

dejavnosti 

Da, vključen v nekaj 

dejavnosti 

Stežka se je 

vključeval 

Ne, ni bil vključen 

p=0,452 p=0,917 Analiza 

variance 
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Ustreznost izobrazbe vzgojiteljev Srednja izobrazba 

Višja izobrazba 

Visoka izobrazba 

p=0,737 p=0,964 Analiza 

variance 

 

Dolžina bivanja v vzgojnem 

zavodu 

Do enega leta 

Eno do dve leti 

Dve do tri leta 

Več kot tri leta 

p=0,595 p=0,270 Analiza 

variance 

 

Zznačilnostivzgojiteljevega 

odnosa z gojencem 

Sovražni odnos z 

grožnjami 

p=0,537 p=0,567 Regresijska 

analiza 

 

Navezanost in 

zaupanje 

p=0,040 p=0,007 - 

Iskanje pomoči izven 

zavoda 

p=0,162 p=0,100  

Odklonilen odnos p=0,222 p=0,270  

Znak plus (+) v vrstici pomeni, da je bila neodvisna spremenljivka iz te vrstice pozitivno 

povezana z odvisnima spremenljivkama. Znak minus (-) pomeni obratno. 

Na podlagi dobljenih rezultatov iz zbirne tabele 273 je razvidno, da so v proučevanem 

obdobju sledeči elementi zavodskega tretmana napovedovali ugodnejše oblike vedenja po 

odpustu iz vzgojnega zavoda: 

 jasnost strukture zavodskega okolja; 

 široko zastavljeno delovanje vzgojiteljev izven zavodskih okvirov (ne zgolj 

delovanje na zmanjševanju pojavnosti uživanja drog in kaznivih dejanj); 

 uporaba ustreznih vzgojnih pristopov in ukrepov (ne zgolj s poudarkom na 

discipliniranju in uporabljanju zaščitno varstvenih ukrepov); 

 skrb za mladostnikovo vzpostavljanje odnosov izven okvirov zavoda (ne zgolj 

skrb za vzpostavljanjem odnosa z vzgojiteljem in drugimi osebami v zavodu); 

 empatično, iskreno in pozitivno doživljanje otrok in mladostnikov s strani 

vzgojiteljev in poštenost v odnosu; 

 nudenje zaščite in pomoči otrokom in mladostnikom; 

 uporaba ustreznih vzgojnih metod (ob odsotnosti groženj, prisile in 

kaznovalnih metod); 

 odsotnost različnih prepovedi oziroma smiselna uporaba le-teh (ne smejo biti 

prevladujoče); 

 zainteresiranost za šolanje; 

 širša ponudba izobraževalnih programov; 

 vzgojiteljeva sposobnost vzpostavljanja toplega čustvenega odnosa z elementi 

navezanosti in zaupanja. 

Izsledke naše raziskave v nadaljevanju konceptualno umeščamo v strukturne elemente 

zavodskega tretmana, ki jih povzemamo po Stakiću (v Škoflek 1989, str. 121) in nam bodo v 
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pomoč pri opredelitvi tretmana. Kot smo že navedli, je strokovna skupina leta 1991 teoretično 

zasnovala tretman vzgojnega zavoda Planina kot pedagoško korektiven,
294

 kar pomeni, da 

skuša vzgojno osebje s pedagoškimi metodami
295

 in tehnikami vplivati na 

korekcijo/spremembo vedenja. 

Dobljeni rezultati iz zbirne tabele 273 terjajo implementacijo elementov jasnost strukture 

zavodskega okolja, širokega delovanja vzgojiteljev izven zavodskih okvirov, uporabljanje 

ustreznih vzgojnih pristopov in ukrepov, skrb za mladostnikovo vzpostavljanje odnosov izven 

zavodskih okvirov, empatično, iskreno in pozitivno doživljanje mladostnikov, nudenje zaščite 

in pomoči, uporabo ustreznih vzgojnih metod, odsotnost različnih prepovedi, zainteresiranost 

za šolanje in širša ponudba izobraževalnih programov in vzgojiteljevo sposobnost 

vzpostavljanja toplega čustvenega odnosa z elementi navezanosti in zaupanja, v tretmansko 

naravnanost in delovanje celotnega vzgojnega zavoda, ker napovedujejo ugodnejše oblike 

vedenja po odpustu iz vzgojnega zavodapoodpustno. Kontekstualno lahko umestimo med cilje 

tretmana skrb za delovanje izven zavodskih okvirov in skrb za vzpostavljanje mladostnikovih 

odnosov izven zavodskih okvirov, ker pomenijo ciljno naravnanost k uspešni integraciji 

otroka in mladostnika po odpustu iz vzgojnega zavoda.  Elemente ustrezni vzgojni pristopi in 

vzgojni ukrepi, nudenje zaščite in pomoči, ustrezne vzgojne metode, empatično, iskreno in 

pozitivno doživljanje mladostnika, odsotnost prepovedi in topel čustveni odnos z elementi 

navezanosti in zaupanja, kontekstualno umeščamo med dominantne pristope tretmana in vrsto 

odnosa, ki ga zahteva tretman, oziroma jih je potrebno kot take v prakso implementirati, ker 

nam pozitivni rezultati sporočajo, da je pri izvajanju tretmana potrebno posvetiti posebno 

pozornost prav omenjenim elementom na ravni celotnega vzgojnega zavoda v čim širšem 

obsegu.
296

 Element topel čustveni odnos z elementi navezanosti in zaupanja  pa izkazuje tudi 

visoko korelacijo z ustreznejšim vedenjem po odpustu iz zavoda in nam zato nakazuje 

bistvene in željene sestavine odnosa vzgojitelj:otrok/mladostnik. 

Nasprotno pa je vzgojiteljevo doživljanje otroka/mladostnika kot nekoristno in antipatično 

osebo, zoprno samo sebi in drugim  in njegova odsotnost zaščite in pomoči statistično 

pomembno povezano z neustreznim vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda. Kot 

dominantna metoda izstopa ignoranca. Doživljanje je individualna pravica vsakega 

posameznika in je kot taka neškodljiva. V kolikor pa vpliva na sočloveka, v našem primeru na 

občutljivega otroka in mladostnika, je iz etičnega in moralnega vidika edino sprejemljivo in 

                                                 
294 Tudi sami ocenjujemo poimenovanje tretmana kot pedagoško korektivnega, za najbolj realno in ustrezno poimenovanje 

tretmana v vzgojnem zavodu glede na populacijo, ki se v njem nahaja. To mnenje pa v odnosu do vzgojnega osebja ne 

izključuje potrebe po dodatnih, specialnih znanjih, terapevtskih tehnik in poznavanja različnih psihoterapevtskih modalitet in 

drugih doktrin, ki jim lahko pri delu zelo pomagajo, sploh pri prepoznavanju psihodinamike otrok idr.  – vendar je njihova 

vloga v vzgojnem zavodu prvenstveno pedagoška/vzgojna. 

295 Metod je veliko, povzemamo jih po Horvatovi (2000, str.17), ker vključujejo tudi praktične izkušnje: metode pedagoškega 

vodenja in svetovanja, socialno terapevtske, evalvacijske, razbremenitvene, metode socialnega učenja. V praksi so 

najpogostejše individualni pogovor, svetovanje, metode usmerjanja k pozitivnemu vedenju, zahteva, ki poskuša doseči 

razumevanje nujnosti določenega vedenja ob istočasni pojasnitvi pravil, njihovem smislu in načinu izvajanja, nasvet o 

obnašanju v določeni situaciji, dogovor, ki vodi k globljemu razumevanju neke zahteve in k angažiranju mladostnika, učenje 

na primeru. Pod metode spodbujanja štejemo pohvalo, nagrado, priznanje, posebne privilegije, zaupanje posebnih nalog, 

obljubo. Pod metode preprečevanja, ki imajo namen preprečiti negativno delovanje in vedenje mladostnika se šteje tih in 

neopazen nadzor, opozorilo, kazen (opomin, ukor, prepoved).  

296 V raziskavi smo tudi obravnavali sistem vzpodbud, za katere na podlagi rezultatov ocenjujemo, da so v proučevanem 

obdobju v vzgojnem zavodu bile prisotne, glede na njihovo izjemno pomembnost pa je potrebno, da se uporabljajo v večjem 

obsegu. 
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nujno narediti tisto, kar je v takem primeru sploh mogoče v okviru zavoda – da otrok zamenja 

vzgojitelja.  Četudi korelacija med obema spremenljivkama ne bi bila ugotovljena menimo, da 

je potrebno posvetiti posebno pozornost tej tematiki in podvzeti vse možne ukrepe, da se 

otrok in mladostnik v vzgojnem zavodu ne znajde v opisanem položaju. Tudi na račun izgube 

delovnega mesta, sploh pri nesporno ugotovljeni odsotnosti zaščite in pomoči 

otroku/mladostniku. Tu namreč opravičila ne najdemo. 

Visoko statistično pomembno so z neustreznim vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda 

povezani sledeči elementi: discipliniranje ob uporabi zaščitno varstvenih pristopov, uporaba 

grožnje, prisile in kaznovalnih metod, razne prepovedi, ki jih konceptualno umeščamo med 

dominantne pristope in metode tretmana. Omenjeni pristopi in metode ne sodijo niti v 

koncept socialno pedagoških metod niti v duh sodobnega časa in doktrine, prav tako so pri 

delu s populacijo v vzgojnem zavodu, kot kažejo tudi rezultati, povsem kontraindicirane. 

Vsebujejo vse elemente kaznovalno zastraševalnega tretmana, penološki model. Zato kaže na 

tem področju obširneje razvijati, krepiti in razširiti nabor ustreznih pedagoško korektivnih 

ukrepov, ki so se že izkazali kot uspešni in vztrajati pri tej indoktrinaciji na področju 

celotnega vzgojnega osebja. 

Z neustreznim poodpustnim vedenjem je statistično pomembno povezan tudi element skrb za 

odsotnost kaznivih dejanj in drog, kar insinuira predpostavko, da je bilo vzgojno delo 

pretežno (preveč) usmerjeno zgolj na ta dva segmenta in posledično povzročilo neustrezne 

vedenjske vzorce. Dominantni pristopi so nadzorovanje, zaščitno varnostni pristopi, pogosto 

pridiganje, grožnje in ob kršitvah kaznovanje. Ker v času raziskave specializiranih programov 

za delo z obema kategorijama otrok in mladostnikov v zavodu ni bilo razvitih predvidevamo, 

da so bili vzgojni posegi v tej smeri (čeprav lahko dobronamerni) zaradi neznanja 

neučinkoviti in kontraindicirani. Zato ne tem mestu poudarjamo nujnost kontinuiranega 

strokovnega izobraževanja, osvajanje manjkajočih znanj in metodike dela, razvijanje in 

evalviranje specializiranih programov glede na naravo in stopnjo težav/motenj.  

Prav tako je z neustreznim vedenjem v poodpustnem obdobju povezano vzgojno delovanje na 

vzpostavljanju odnosa do vzgojitelja, zavodskega osebja in vzgojne skupine. Sklepamo, da je 

bilo v tem primeru delovanje vzgojiteljev preveč in morda tudi neustrezno usmerjeno k 

vzbujanju sprejemanje vzgojnega zavoda, sovrstnikov in samih vzgojiteljev. Uporabljene 

metode bi lahko bile siljenje, čustveno izsiljevanje, zahteve, podkupovanje. Predvidevamo, da 

pretežna usmerjenost k sprejemanju vsebin in ljudi, katerih si otrok/mladostnik ni izbral po 

lastni želji, povzroča obratno reakcijo od želene, še večji upor in odklanjanje. Vzgojno 

delovanje, usmerjeno na vzpostavljanje odnosa otrok in mladostnikov do vzgojitelja, 

zavodskega osebja in vzgojne skupine je daljnoročen proces, ki od vzgojiteljev zahteva 

predvsem strpnost, potrpežljivost in gradnjo odnosa z otrokom in mladostnikom na način, ki 

se je izkazal za uspešnega in sicer topel čustveni odnos z elementi navezanosti in zaupanja. V 

slednje mora vzgojitelj vlagati največ truda in napora, za kar pa mora posedovati tudi 

določene osebnostne kvalitete. 

Element delne strukturiranosti zavodskega okolja je z neustreznim vedenjem po odpustu 

visoko statistično povezan. Ključno pri delu s populacijo z nižjimi intelektualnimi 

sposobnostmi, čustvenimi in vedenjskimi težavami je čustveno stabilno okolje z jasnimi 

smernicami in navodili, doslednost pristopov, jasnost in nedvoumnost pravil, jasnih pravil 

bivanja, jasnost sistema nagrajevanja in sankcioniranja ipd., kar predstavlja osnovne sestavine 

strukturiranosti okolja, ki jih kontekstualno umeščamo v pogoje, pod katerimi teče tretman. 
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Rezultati kažejo, da so v proučevanem obdobju vzgojitelji kvalitativno zelo različno dojemali 

strukturiranost tedanjega zavodskega okolja,
297

posledično sklepamo, da tudi otrokom in 

mladostnikom struktura ni bila jasna. Rezultate jemljemo kot opozorilo k nujnosti in 

pomembnosti vzpostavitve jasne konceptualizacije vseh pomembnih dokumentov vzgojnega 

zavoda, ki urejajo celotno področje delovanja vzgojnega zavoda  

Z neustreznim vedenjem v poodpustnem obdobju je visoko statistično povezan tudi element 

nezainteresiranosti za šolanje in omejenost izbire programa. Dokončanje osnovnega šolanja 

ali poklicnega usposabljanja, kar je tudi eden od osnovnih ciljev tretmana, je v pojmovanju 

mnogih, kot smo že navedli, eden redkih merljivih ciljev zavodske vzgoje, ki izkazuje 

uspešnost. Prav zaradi slednjega so bili zastavljeni cilji glede šolanja pri določenih 

mladostnikih povsem nerealni in jih iz različnih razlogov ni bilo moč realizirati 

(nezainteresiranost, odklonilnost, slaba izbira programa).
298

 Potrebno pa bi bilo pristopati 

povsem individualno in po določenem uvajalnem obdobju v vzgojnem zavodu ugotoviti: 

 otrokov/mladostnikov interes, sposobnosti in željo po nadaljnjem šolanju; 

 preveriti ponudbo obstoječih poklicnih programov v zavodu; 

 preveriti ponudbo obstoječih poklicnih programov izven zavoda; 

 ob povsem odklonilnem odnosu do šolanja ponuditi druge programe  usposabljanj z 

delom ipd.
299

 ob sočasnem delovanju na mladostnikovi motivaciji. 

Glede na vse navedeno ocenjujemo, da so se v proučevanem obdobju izvajali kombinirani 

modeli tretmana z različnimi pristopi, ki so se menjali glede na cilj obravnave v delno 

strukturiranem okolju, ki glede na rezultate raziskave, otrokom in mladostnikom ni 

zagotavljal zadostnega občutka varnosti, predvidljivosti in trdnosti. Opazni so elementi 

kaznovalno zastraševalnega tretmana z dominantnim uporabljanjem penoloških metod, ki je 

glede na rezultate raziskave visoko statistično povezan z neustreznimi vedenjskimi vzorci po 

odpustu iz vzgojnega zavoda. Fokus omenjenega modela je red in disciplina. 

Neugodne izzide izkazujejo tudi preobsežno in verjetno preobremenjujoče fokusiranje osebja 

za dosego otroku/mladostniku previsoko zastavljenih ciljev, kot je prenehanje uživanja drog 

in odsotnost kaznivih dejanj. Dominantni pristopi so predvsem  nadzorovanje, zaščitno 

varnostni pristopi, pogosto pridiganje, grožnje in ob kršitvah kaznovanje, kar kaže na 

elemente penološkega tretmana. Fokus omenjenega modela je nadzorovanje. 

                                                 
297 Različno dojemanje tedanjega okolja povezujemo tudi s preširoko zastavljenim vprašanjem glede strukture, ker vprašanje 

ni bilo natančneje definirano (npr. ocena strukture prostega časa, strukture šolanja, strukture individualnih načrtov, strukture 

skupinskega vodenja, strukture delovanja izven zavoda ipd.), in je vprašanje lahko pri vzgojiteljih sprožalo podajanje mnenj 

glede različnih (ne)strukturiranih vsebin. V metodološkem pogledu ocenjujemo slednje za pomanjkljivost, kar tudi 

onemogoča podajanje verodostojne interpretacije glede podanih rezultatov povezanimi z oceno strukture okolja.  

298 Cilje šolanja bi v okvirnem načrtu morali zapisati pod alinejo čustvene stabilizacije oziroma popolnoma obrniti vrstni red 

zastavljenih ciljev. Tako iz okvirnega vzgojnega načrta kot iz področja šolske zakonodaje bi se morali bistveno spremeniti vsi 

predpisi, ki predpisujejo obvezno izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojnih zavodih. Otroci in 

mladostniki ob vstopu v vzgojni zavod najpogosteje sprva potrebujejo povsem druge sestavine vzgoje in ne šolskih 

obveznosti, zlasti če so do njih povsem odklonilni. 

299 Na prvi pogled izgleda rešitev enostavna, pa ni. Otroci in mladostniki v vzgojnem zavodu so se, ne glede na svojo 

specifično problematiko, obravnavali v skladu Zakona o osnovni šoli in Zakona o srednji šoli, kar pomeni obvezno prisotnost 

pri pouku, štetje opravičenih in neopravičenih izostankov ipd. Učne vsebine so morali absorbirati v skladu z učnim načrtom 

in biti v šoli prisotni najmanj v 95% (odstotki se sicer občasno menjajo). Ob pregledu šolskega inšpektorata so se natančno 

pregledovale prav te vsebine in ne vzgojne. Zato smo mnenja, da je potrebno šolsko zakonodajo spremeniti v delu, ki zahteva 

obvezno prisotnost pri pouku, ki naj jo glede na sposobnosti in zmožnosti  določi strokovni tim zavoda. pri pouku. Omenjena 

problematika je bila zelo prisotna v proučevanem obdobju, kjer so težave v zvezi s šolanjem povzročile nemalo vedenjskih 

izpadov in težav, kot tudi danes.  
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Vzgojiteljevo doživljanje otroka/mladostnika kot nekoristno in antipatično osebo, zoprno 

samo sebi in drugim  in njegova odsotnost zaščite in pomoči z dominantno metodo ignorance, 

je statistično pomembno povezano z neustreznim vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda. 

Omenjeni elementi po naši presoji ne sodijo v tretmanske modele vzgojnega zavoda in je 

potrebno zagotoviti njihovo popolno odsotnost. 

Z uspešnejšim vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda diametralno nasprotno izstopa 

element toplega čustvenega odnosa z elementi navezanosti in zaupanja, ki ga umeščamo v 

koncept pedagoško terapevtskega tretmana, kjer je tudi fokus tretmana v proučevanem 

obdobju najbolj jasen in nedvoumen – otrok in mladostnik. 
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2.4 METODOLOŠKI RAZMISLEK 

Od same zamisli za raziskavo in njenih zametkov je preteklo nekaj let. Sočasno ob prebiranju 

rezultatov, kot tudi sedaj ob zaključku, ugotavljamo določene pomanjkljivosti in spoznavamo 

težo objektivnih ovir kot tudi določeno težo subjektivne vpletenosti.  

Raziskava je prvenstveno namenjena oceni zavodskega tretmana v določenem desetletnem 

obdobju. Dobljeni podatki so bili odvisni predvsem od: 

 osebnih map otrok in mladostnikov in razpoložljive dokumentacije v njih; 

 sodelovanja vzgojiteljev in podajanja njihovih ugotovitev, ocen; 

 sodelovanja strokovnih delavcev na centrih za socialno delo. 

Odgovore smo pridobivali na osnovi shem za vnašanje podatkov in dveh vprašalnikov, ki so 

predstavljali merski instrumentarij pričujoče raziskave. Na podlagi zbirnika za pridobivanje 

podatkov smo pridobivali podatke iz osebnih map otrok in mladostnikov. Osebne mape so 

vsebovale dokumentacijo, ki so jo prvenstveno posredovali centri za socialno delo. Centri za 

socialno delo sami presojajo (tudi v okviru zakonskih regulativov), katero dokumentacijo ob 

vključitvi v vzgojni zavod lahko posredujejo vzgojnemu zavodu. Določena dokumentacija se 

lahko posreduje zgolj ob soglasju staršev, zato se nam na tem mestu poraja dvom v popolno 

zajetje vseh predhodnih obravnav in povsem relevanten opis populacije pred prihodom v 

vzgojni zavod. Starši so namreč lahko tudi prikrili določene dokumente in informacije 

strokovnim delavcem na centrih za socialno delo ali pa jim določenih dokumentov niso želeli 

posredovati, kar pa je njihova pravica.  

V kolikor bi bila raziskava načrtovana vnaprej, bi se lahko že ob sprejemih 

otrok/mladostnikov v vzgojni zavod sistematično urejalo dokumentacijo v smislu 

kompletiranja le-te in dopolnjevanja potrebnih ugotovitev in mnenj. Na podlagi vnaprej 

določenih spremenljivk bi bil izdelan seznam potrebnih dokumentov oziroma potrebnih 

podatkov s strani centrov za socialno delo. Na ta način bi lahko ugotovili, kje vse (ali pa ne) je 

bil določen posameznik obravnavan oziroma voden, kar bi predstavljalo merodajen vpogled 

predhodnih obravnav  celotne populacije in tudi drugih pomembnih podatkov. Tako bi se 

lahko tudi sistematičneje in z vnaprej postavljenimi kriteriji ocenjevalo načine vzgoje v 

družini, težave v družini in druge želene podatke. Tako pa smo posedovali podatke, o katerih 

so bili centri za socialno delo seznanjeni na tak ali drugačen način, določeni podatki pa lahko 

niso bili zabeleženi ali posredovani, ker so jih strokovni delavci lahko smatrali za 

nerelevantne. Zato pa ne moremo z zagotovostjo vedeti, koliko psihiatričnih poročil, mnenj 

zdravnikov, policijskih poročil in drugih dokumentov je v posameznih mapah lahko 

umanjkalo in na podlagi navedenega določenih rezultatov, pridobljenih zgolj na osnovi 

socialnih anamnez, ne moremo zagovarjati s popolno  gotovostjo.
300

  

Drug anketni vprašalnik so ocenjevali vzgojitelji in sedaj ocenjujemo, da morda niso bile vse 

rubrike v anketnem vprašalniku dovolj natančno opredeljene in definirane, kot je na primer 

spremenljivka zavodska struktura, kjer bi bilo bolje zastaviti več vprašanj glede 

strukturiranosti določenih zavodskih segmentov (šola, prosti čas, skupinski sestanki, učne ure, 

timski sestanki, dogodki izven zavoda).. 

                                                 
300 Doprinos je ta, da je nabor podatkov oziroma seznam potrebnih dokumentov izdelan, v postopkih priprave za drugo leto je 

tudi nova raziskava za obdobje od 2003/04 z vključno 2012/13. 
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Zavedamo se, da je od odhodov nekaterih mladostnikov iz zavoda v obdobju izpolnjevanj 

anketnih vprašalnikov preteklo tudi deset let. Dolgoletni vzgojitelji so se sicer otrok in 

mladostnikov spomnili in so imeli tudi možnost vpogleda v arhivsko dokumentacijo, vendar 

vseeno obstaja utemeljen dvom, da so odgovori v nekaterih sklopih spremenljivk povsem 

natančni, kot so na primer sklopi glede interesnih dejavnosti, vključenosti vanje in podobno. 

Menimo pa, da so bistvene sestavine, ki so nas prvenstveno zanimale, v zadostni meri zajete, 

da odslikavajo duh tedanjega delovanja vzgojnega zavoda Planina. Na tem mestu mislimo 

predvsem na vsebine, ki se tičejo zavodskega tretmana v povezavi otrok/mladostnik-

vzgojitelj.  

Sodelovanje vzgojiteljev je temeljilo na povsem prostovoljni bazi. Vprašanja, na katere so 

odgovarjali, pa posegajo tako na področje njihovih strokovnih kompetenc kot tudi osebnega 

življenja. Ne glede na zagotovljeno anonimnost in poštenost pri odgovarjanju na določene 

občutljive postavke, pa ne moremo zatrditi, da so bili odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na 

občutljiva področja strokovnega dela in osebnega doživljanja, zadovoljstva ipd., res iskreni 

pri vseh vzgojiteljih in v skladu z resnično vzgojiteljevo naravnanostjo (ali so bili njihovi 

odgovori le odraz podajanja všečnih in zaželenih odgovorov). Slednje je vsekakor 

pomanjkljivost pri pridobivanju podatkov, kar pa je glede na naravo pridobivanja podatkov in 

vpletenosti človeškega faktorja prisotno pri vseh tovrstnih raziskavah. Vprašalnike je 

izpolnjevalo 17 vzgojiteljev, kar predstavlja 63% vseh, ki so bili merodajni za posredovanje 

podatkov (27). Skupini vzgojiteljev (skupino, ki je izpolnjevala vprašalnik in skupino, ki je 

ni) smo primerjali po spolu, izobrazbi in delovni dobi ter ugotovili, da med njimi ni 

pomembnih statističnih razlik. 

V poglavju Opis postopka smo obravnavali tudi metodološka, znanstvena in etična vprašanja 

glede na dejstvo, da smo bili v zadnjih letih proučevanega obdobja tudi sami zaposleni v 

instituciji, ki jo obravnavamo.  

Ob začetku raziskave smo imeli namen pridobiti podatke tudi s strani Ministrstva za notranje 

zadeve in Ministrstva za pravosodje, torej podatke, ki nedvoumno razkrivajo povzročena 

kazniva dejanja s strani odpuščenih mladostnikov in tudi zaporno kazen. Na obe ministrstvi 

smo tudi poslali prošnjo za posredovanje podatkov.  S strani MP, Sektorja za izvrševanje 

kazenskih sankcij, smo dne 06.04.2005  dobili obvestilo, da lahko podatke iz kazenske 

evidence pridobijo samo upravičenci, ki so navedeni v 105.členu Kazenskega zakonika. S 

strani  MNZ odgovora nismo prejeli. Zato menimo, da so podatki, ki prikazujejo neustrezna 

vedenja po odpustu iz zavoda v kategoriji kazniva dejanja in zaporna kazen nepopolni, ker so 

posredovani zgolj s strani centrov za socialno delo in še to v obsegu, kolikor so bili o teh 

vedenjih seznanjeni. Najverjetneje bi bila pojavnost neustreznega vedenja prikazana v večjem 

obsegu, v kolikor bi pridobili podatke tudi z obeh ministrstev. 

Ocenjujemo tudi, da je pojavnost uživanja drog prikazana le v delnem obsegu. Najverjetneje 

bi bila tudi v tem primeru pojavnost uživanja drog prikazana v večjem obsegu, če bi bilo moč 

pridobiti podatke s strani vseh institucij, društev in zdravstvenih ustanov, ki se ukvarjajo z 

odvisniki. Pa tudi v tem primeru bi lahko izpadel določen odstotek uživalcev drog, ki v okviru 

navedenih institucij niso bili nikoli obravnavani, sami pa se niso še nikamor obrnili po pomoč.  

Sodelovanje strokovnih delavcev na centrih za socialno delo je potekalo na povsem 

prostovoljni bazi. Njihova pripravljenost nas je res izjemno lepo presenetila, kot smo že 

navedli, vprašalnike so ponekod posredovali tudi upokojenim socialnim delavcem. 

Metodološko pomanjkljivost podatkov, pridobljenih iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov s 

strani centrov za socialno delo, predstavlja predvsem nepopolnost informacij o nezaželenih 

vedenjih mladostnikov po odpustu iz zavoda, ki pa jih centri za socialno delo iz povsem 



346 

objektivnih razlogov v celoti ne morejo posedovati, saj na njihov naslov ne prihajajo prav vse 

informacije glede vseh kaznivih dejanjih ali zapornih kazni.  

Navkljub navedenim metodološkim pomanjkljivostim ocenjujemo, da smo s pridobljenimi 

podatki dosegli dovolj reprezentativen vzorec neustreznih vedenj mladostnikov po odpustu iz 

vzgojnega zavoda Planina. Menimo, da nam je uspelo doseči cilj raziskave in prikazati 

obravnavanje mladinske odklonskosti v Vzgojnem zavodu Planina v pomembnih segmentih, 

kar nam posledično omogoča skleniti pričujoče delo z določenimi ugotovitvami, predlogi in 

zaključki. 
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3 ZAKLJUČEK 

Osnovni namen raziskave je evalvacija delovanja Vzgojnega zavoda Planina v desetletnem 

obdobju s ciljem identifikacije in opredelitve elementov zavodskega tretmana, ki 

napovedujejo uspešnejše oblike vedenja otrok in mladostnikov po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. 

V raziskavo smo vključili 187 otrok in mladostnikov, ki so bili v vzgojni zavod Planina 

vključeni in po določenem obdobju bivanja odpuščeni v 10 letnem obdobju od šolskega leta 

1993/94 do vključno šolskega  leta 2002/2003.  V raziskavi so sodelovali v takratnem obdobju 

zaposleni vzgojitelji, ključni nosilci tedanjega vzgojno izobraževalnega dela in soustvarjalci 

določene zavodske naravnanosti in odnosnih komponent do zaupanih gojencev. Vzgojitelji so 

izpolnjevali vprašalnik s številnimi elementi zavodskega tretmana, ki so namenjene 

ocenjevanju izvajanja zavodskega tretmana in prepoznavo elementov, ki prispevajo k 

uspešnejšemu vedenju po odpustu iz vzgojnega zavoda.  V raziskavi so sodelovali tudi 

strokovni delavci s centrov za socialno delo, ki so otroke in mladostnike napotili v vzgojni 

zavod. Zaprosili smo jih za posredovanje podatkov o vedenju otrok in mladostnikov po 

odpustu iz vzgojnega zavoda in sicer v dveh časovnih obdobjih - do treh let po odpustu in od 

treh let dalje. S strani centrov za socialno delo smo želeli pridobiti tudi druge podatke, ki sicer 

niso neposredno povezani s tretmanom, vendar jih zaradi nepopolnosti nismo mogli uporabiti. 

Kot metodo zbiranja empiričnih podatkov o otrocih in mladostnikih pred prihodom v vzgojni 

zavod in v času bivanja v vzgojnem zavodu smo uporabili metodo analize dokumentiranih 

virov in sicer osebene mape o posameznih otrocih in mladostnikih in matično knjigo.  

Sprva smo določili sedem neustreznih vedenjskih vzorcev, ki so tudi v drugih raziskavah 

najpogosteje opredeljeni kot neustrezna vedenja (klatenje, beračenje,opijanje, uživanje drog, 

kazniva dejanja, obsojen na zapor, nasilništvo, agresija v družini, delinkventne združbe). 

Z namenom pridobivanja rezultatov in preverjanja hipotez, smo pri spremenljivkah 

neustreznega vedenja najprej opravili faktorsko analizo neustreznih vedenjskih vzorcev in 

sicer v obeh proučevanih časovnih obdobjih. Po Kaiserjevem kriteriju se je v obeh časovnih 

obdobjih pri faktorskih analizah izločil en faktor, ki smu ju poimenovali neustrezni vedenjski 

vzorci do treh let in neustrezni vedenjski vzorci po treh letih. S tako pridobljenima faktorjema 

neustreznega vedenja smo preko ustreznih statističnih metod preverjali povezave med 

različnimi spremenljivkami in pridobili zahtevane rezultate. 

Ugotavljali smo povezanost stopnje vedenjske težavnosti, zdravstvenega stanja, narodnosti, 

odnosa do uživanja drog in starosti pred prihodom v vzgojni zavod s postinstitucionalnim 

obnašanjem. Ugotavljamo, ali je doba bivanja v vzgojnem zavodu povezana s poodpustnim 

vedenjem. Zanimalo nas je tudi, ali je stopnja vedenjske težavnosti v vzgojnem zavodu 

statistično pomembno povezana s postinstitucionalnim obnašanjem. Iskali smo morebitne 

povezave med psihosocialnim in socialnoekonomskim statusom s postinstitucionalnim 

obnašanjem. Preverjali smo, ali je izvajanje tretmana v vzgojnem zavodu s svojimi številnimi 

komponentami statistično pomembno povezano z vedenjskimi vzorci po odpustu iz vzgojnega 

zavoda. Prvenstveno nas zanimajo elementi zavodskega tretmana, ki napovedujejo uspešnejše 

oblike vedenja po odpustu iz vzgojnega zavoda.  

Rezultati raziskave niso pokazali, da so otroci in mladostniki z diagnosticirano psihiatrično 

motnjo (ali več motnjami) v postinstucionalnem obdobju manj uspešni od ostalih. Glede na 

(sicer nepreverjena) vedno pogostejša prepričanja številnih praktikov, smo pričakovali 

nasproten rezultat. Razjasnitev omenjenega vprašanja potrebuje nadaljnje analize saj je 

mogoče na različne načine interpretirati naše izsledke: premajhen vzorec, prekratek čas 



348 

opazovanja, številni morebitni nediagnosticirani zdravstveni problemi na eni strani in na drugi 

strani ustrezna in učinkovita obravnava otrok in mladostnikov z omenjenimi zdravstvenimi 

težavami. Smiselno bi bilo intenzivirati raziskovanje omenjene problematike npr. s študijo 

primerov in kontrol s prospektivnim pristopom, saj strokovni delavci v slovenskih vzgojnih 

zavodih menijo, da niso usposobljeni za tovrstne  motnje (Musec,1991; Kramarič, 2008; 

Horvat, 2000;) in da je zavodska socialnopedagoška pomoč oziroma intervencije v primeru 

otrok/mladostnikov s psihogenimi motnjami s pretežno psihično simptomatiko, neučinkovita 

(Marovič, 2010). Na ta način se skuša problematiko, za katero sicer ocenjujemo da je 

potrebna posebne pozornosti in multidisciplinarne obravnave, preložiti v obravnavanje 

medicinski stroki, zlasti psihiatriji.  Pojavnost omenjenega razmišljanja je prisotna v velikem 

številu naših vzgojnih zavodov, zato bi bilo potrebno pristopiti k predlaganemu raziskovanju 

čimprej.  

Na podlagi rezultatov predhodnih raziskav (npr. Škoflek, 1989; Alič, 1997) smo želeli 

preveriti predpostavko, ali imajo mladostniki, nameščeni v vzgojni zavod na podlagi ukrepa 

sodišča,  v postinstucionalnem obdobju izraženih več neustreznih vedenjskih vzorcev. Pred 

prihodom v vzgojni zavod so kazniva dejanja evidentirana v 41%, v zavodu v 33%, v prvem 

poodustnem obdobju v 28% in drugem v 24%. Rezultati raziskave kažejo, da je pri 

mladostnikih z ukrepom sodišča v obeh poodpustnih obdobjih evidentiranih več neustreznih 

vedenjskih vzorcev (v povprečju 2) kot pri mladostnikih, ki v vzgojni zavod niso bili 

nameščeni preko ukrepa sodišča. Razlike med njimi so visoko statistično značilne.  

Rezultati potrjujejo izsledke predhodnih raziskav in odpirajo dilemo skupnega obravnavanja 

mladostnikov najprej s pravno formalnega vidika (odločba centra za socialno delo; vzgojni 

ukrep oddaje v vzgojni zavod s strani sodišča) kot tudi konceptualnega (obravnava 

delinkventne populacije in populacije, ki kot taka ni opredeljena). Poleg Vzgojnega zavoda 

Planina v Sloveniji obravnavajo populacijo na osnovi obeh ukrepov še v Vzgojno 

izobraževalnem zavodu Višnja gora, Vzgojnem zavodu Slivnica in Zavodu za vzgojo in 

izobraževanje Logatec. Enostransko in pragmatično pojmovanje delinkventnosti mladih in 

njihova nekonsistentna umeščenost v vzgojni zavod s preostalo populacijo, pa ne sodi v 

paradigmo razmišljanja nekaterih evropskih držav kot so npr. Švedska, Norveška, Škotska 

(Filipič, 1998). V omenjenih državah namreč pojmujejo delinkventno dejanje kot simptom za 

težave mladoletnika ki kaže na ogroženost njegovega razvoja. Obravnavajo jih skupaj z 

drugimi ogroženimi mladimi, ki še niso povzročili kaznivih dejanj. Tudi institucionalno jih ne 

ločujejo.  

Na podlagi rezultatov je z neustreznim vedenjem po odpustu iz vzgojnega zavoda visoko 

statistično povezano tudi agresivno vedenje in izraženo disocialno vedenje z znaki 

avtoagresivnosti pred prihodom v vzgojni zavod kot tudi z disocialnim vedenjem in 

trpinčenjem sovrstnikov v zavodu. Mladostniki z delinkventnim, agresivnim in disocialnim 

vedenjem so danost tudi v širšem družbenem prostoru ne le v vzgojnih zavodih. Vzgojni 

zavodi so ustanovljeni za obravnavanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami/motnjami, kamor se omenjeno vedenje kontekstualno tudi umešča. Na podlagi 

navedenega se je potrebno z omenjenimi vedenji soočiti in razvijati ustrezne programe 

pomoči za obvladovanje izstopajočih vedenjskih vzorcev, kar pomeni za vzgojne zavode 

zagotovo svojevrsten strokoven izziv. Izražanje nemoči in iskanje pomoči izven ustanove 

težav ne razrešuje, nujno potrebno je razvijati lastne strokovne resurse.   

Ovrgli smo tudi stereotip in sicer da se pri otrocih in mladostnikih slovenske narodnosti v 

postinstitucionalnem obdobju pojavlja manj neustreznih vedenj v primerjavi z drugimi 

narodnostmi. Razlike v vedenju med narodnostmi v obeh poodpustnih obdobjih namreč niso 

statistično značilne. V primerjavi z izsledki drugih raziskav je tudi zanimivo, da so v 

pročevanem obdobju v vzgojnem zavodu prevladovali otroci in mladostniki, glede na 
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narodnost matere, slovenske narodnosti (Slovenka, 52,5%; Hrvatica,  10,9%; Bošnjakinja, 

26,2%; Albanka, 3,3%; Romkinja, 7,1%). Na ta način smo ovrgli tudi prevladujoče 

nepreverjeno mnenje v vzgojnem zavodu, da je v obravnavi vedno več otrok in mladostnikov 

drugih narodnosti. 

Pri otrocih in mladostnikih, ki so pred in v času bivanja v vzgojnem zavodu  eksperimentirali 

z drogo, je ugotovljena visoka statistična povezanost z neustreznimi vedenjskimi vzorci v 

obeh proučevanih poodpustnih obdobjih, kar smo tudi predvidevali. Podatki kažejo, da so 

otroci mladostniki pred prihodom v vzgojni zavod uživali droge že v osnovni šoli (10%) in 

izven nje (22%), v zavodu z uživanjem nadaljevali (22%) kot potem v obdobju do treh let po 

odpustu (20,9%) in po treh letih (23,1%). O vzrokih, zakaj mladi posežejo po drogah obstaja 

vrsta teorij, poznani so tudi znanstveni izsledki o genetskih  dejavnikih, ki prispevajo k 

odvisnosti, agresivnosti in kriminalnosti (Polak, v Kvaternik, 2006, str.117). Otroci in 

mladostniki v vzgojni zavod niso nameščeni zaradi uživanja drog, temveč zaradi čustvenih in 

vedenjskih težav/motenj. Ali je uživanje drog povzročilo omenjene težave oziroma so 

čustvene/vedenjske motnje privedle do uživanja drog, ne sodi v kontekst naše raziskave. V 

kontekst našega razmišljanja sodi dejstvo, da omenjena populacija predstavlja danost, ki terja 

težavi primerno obravnavo. Ker poročajo o težavah glede problematike uživanja drog tudi iz 

drugih zavodov, je problem širši. Če se omejimo na proučevano obdobje ugotavljamo, da so 

umanjkali ciljno naravnani programi za delo z otroci in mladostniki, ki so uživali droge. Res 

je, da se droga kot problem izpostavi v osmem letu proučevanega desetletnega obdobja (npr. v 

prvem letu raziskave 1993/94 uživanje drog v zavodu ni evidentirano, v zadnjem letu 2002/03 

v 45%, najbolj pa je pojav prisoten v osmem letu 1999/2000 in sicer v 48%). Upoštevajoč 

trend naraščanja je potrebno, kot smo že navedli, razviti ciljane  programe in jih 

implementirati v prakso, kjer je potrebno nujno sprotno evalviranje. Ob tem je potrebno 

poudariti, da en program ne more zajeti vse populacije. Pri vsakem posamezniku je namreč 

prvenstveno potrebno najprej ugotoviti katero vrsto droge uživa in kakšne so posledice 

uživanja drog na telesnem, duševnem in socialnem področju. Šele po natančni oceni stanja 

vsakega posameznega otroka/mladostnika se lahko operacionalizira individualni program 

pomoči, ki sega od socialno pedagoške pomoči v vzgojnem zavodu, ambulantnih oblik 

zdravljenja in hospitalizacije.     

Na podlagi številnih poudarjanj pomembnosti profesionalne usposobljenosti vzgojiteljev za 

uspešno delo s populacijo v vzgojnih zavodih v smislu ustrezne strokovne izobrazbe (Pelan, 

1965; Skalar, 1982; Škoflek, 1989; Horvat, 1998;), med njimi nekateri neuspehe vzgojnih 

zavodov povezujejo prav z neustrezno strokovno usposobljenostjo vzgojiteljev, smo 

predvidevali, da bodo v poodpustnem obdobju uspešnejši otroci in mladostniki, na katere so 

delovali vzgojitelji z ustrezno strokovno izobrazbo. Rezulati so pokazali, da med otroci in 

mladostniki, na katere so delovali vzgojitelji z ustrezno strokovno izobrazbo in otroci in 

mladostniki, na katere so delovali vzgojitelji z neustrezno strokovno izobrazbo, ni statistično 

pomembnih razlik. Rezultat nas ni presenetil, ker smatramo, kot tudi veliko drugih avtorjev in 

strokovnjakov, da so za uspešno vzgojno delovanje potrebne poleg ustrezne strokovne 

usposobljenosti še druge vsebine, ki pa so povezane z osebnimi kvalitetami vzgojitelja.   

Za potrebe evalvacije zavodskega tretmana smo opredelili več spremenljivk tretmana, s 

katerimi smo ugotavljali njegove strukturne elemente in skušali prepoznate tiste elemente, ki 

napovedujejo uspešnejše vedenje po odpustu iz vzgojnega zavoda.    

Rezultati so potrdili predpostavko, da so otroci in mladostniki, na katere je bil tretman 

usmerjen pretežno s kaznovalnimi metodami, v postinstucionalnem obdobju manj uspešni. 

Pretežna uporaba kaznovalnih metod sinuira predpostavko, da ta metoda predstavlja osnovno 

metodo dela vzgojitelja in nakazuje na elemente penološkega modela tretmana. Omenjene 

izsledke jemljemo kot opozorilo in usmeritev osebja za uporabljanje ustreznejših vzgojnih 
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postopkov in metod. Smiselno bi bilo tudi izobraževanje vzgojiteljskega osebja v obliki 

delavnic, seminarjev kot tudi učenje ustreznejše metodike in v ta namen izdelan nabor 

ustreznejših tehnik in strategij spoprijemanja s težavami pri delu. Smiselna bi bila tudi uvedba 

supervizije. 

Predvidevali smo, da bodo otroci in mladostniki, ki so s posameznim vzgojiteljem navezali 

topel čustven odnos, po odpustu iz vzgojnega zavoda uspešnejši. Topel in iskren odnos med 

otrokom in vzgojiteljem tudi sami pojmujemo kot eno najpomembnejših vzgojnih sredstev za 

uspešno in učinkovito. Strokovna literatura osebnostnim lastnostim vzgojitelja oziroma 

učitelja  pripisuje velik pomen. Vzgojitelj nima vpliva samo na znanje, temveč tudi na 

oblikovanje stališč, vrednot, samopodobe, skratka na oblikovanje osebnosti (Kenda, Močnik, 

2008). Zato v mnogih študijah beremo, da je ODNOS najpomembnejše vzgojno sredstvo, 

vzgojitelj mora imeti otroke rad in jih sprejemati takšne kot so. Za delo vzgojitelja je 

pomembno, da se zaveda svojega vpliva na otroke (Palmer, 2001), odličen učitelj pa 

vzpostavi odnos z učencem kot celovito osebnostjo – njegovim umom, telesom in dušo – in 

jim pomaga razviti občutek lastne vrednosti (Simms, 1999). Pomembna je vzgojiteljeva 

občutljivost za otrokove psihološke potrebe (Lewis v Pergar Kuščer, 2000, str. 161) in močno 

razvito sposobnost empatije, zmožnost vživljanja v čustveni svet drugih in spoznavno 

možnost anticipacije doživljanja drugih (Krajnčan, 2006).  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je z uspešnejšim vedenjem po odpustu iz vzgojnega 

zavoda visoko statistično povezan element toplega čustvenega odnosa z elementi navezanosti 

in zaupanja, kjer je tudi fokus tretmana v proučevanem obdobju najbolj jasen in nedvoumen – 

otrok in mladostnik. 

Doprinos disertacije k znanosti vidimo predvsem v kontekstu dejstva, da je bilo doslej v 

Sloveniji zelo malo kvalitetnega raziskovanja zavodske vzgoje in zelo malo sledilnega 

raziskovanja nasploh. Tema predstavlja relevanten predmet znanstvene, teoretične in 

empirične obravnave in pomeni izvirni prispevek na ožjem znanstvenem področju. Pridobljeni 

rezultati raziskave namreč niso ozko vezani zgolj na proučevano institucijo temveč zaradi 

aktualnosti posežejo na širše področje zavodske vzgoje v Sloveniji. Predvsem pa v ospredje 

vzgoje v vzgojnem zavodu umeščamo socialno pedagoško paradigmo in njene še ne povsem 

izkoriščene resurse na področju zavodske vzgoje v Sloveniji.  
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4.1 PRILOGE 

4.1.1 Shema za vnašanje podatkov številka 1 

OTROK MLADOSTNIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......... 

1.Spol: 

Ženski           

Moški           

2.Narodnost:  

Slovenec           

Hrvat                 

Bošnjak            

Albanec           

Rom              

Drugo            

3.Rojen:           

4.Starost ob oddaji v VZ:           

5.V zavodu vključen v:           

1. razred OŠPP           

2. razred OŠPP           

3. razred OŠPP           

4. razred OŠPP           

5. razred OŠPP           

6. razred OŠPP           

7. razred OŠPP           

8. razred OŠPP           

8. razred OŠ           

1. letnik NPI           

2. letnik NPI           

Srednja šola v Postojni           
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Usposabljanje z delom           

 6.Uspešnost v šoli pred VZ: 

Ni zaostal           

Zaostal 1 x           

Zaostal 2 x           

Zaostal 3 x           

7. Socialna anamneza: 

Tip družine: popolna           

Nepop., samo mama           

Nepop., samo oče           

Dopolnjena, očim           

Dopolnjena, mačeha           

Oče umrl, živi pri mami           

Mama umrla, živi pri očetu           

Oba umrla, pri starih starših           

8. Sorojenci 

Edini otrok           

Eden od dveh otrok           

Eden od treh otrok           

Skupaj več kot štirje           

9. Polbratje, polsestre 

Polbrat ali polsestra           

Dva polbrata ali polsestri           

Več polbratov ali polsester           

10. Izobrazba matere: 

Neznano            

Nepopolna OŠPP           

Popolna OŠPP           
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Nepopolna OŠ           

Popolna OŠ           

Poklicna           

Srednja            

Visoka           

11. Izobrazba očeta: 

Neznano            

Nepopolna OŠPP           

Popolna OŠPP           

Nepopolna OŠ           

Popolna OŠ            

Poklicna           

Srednja           

Visoka           

12. Stanovanjske razmere: 

Najemniško, družb. ştanovanje           

Last. enosobno stanovanje           

Last. dvosobno stanovanje           

Last. trisobno stanovanje           

Lastna hiša, kmetija           

Podnajemniki           

Živijo pri starih starših           

Romska skupnost           

Nasilni vlom (na črno)           

13. Družinski prihodki: 

Samo državna podpora (CSD)           

Samo priložnostna dela           

Občasni dohodki            
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Redni dohodki – eden od staršev           

Redni dohodki – oba           

Pokojnina            

Rejnina           

14. Težave v družini: 

Fizična agresija med starši           

Fizična agresija nad otrokom           

Alkoholizem enega od staršev           

Alkoholizem obeh            

KD staršev            

Duševna bolezen enega od staršev           

Duševna bolezen obeh           

Spolno nadlegovanje s strani tuje odrasle 

osebe 

          

Spolno nadlegovanje s strani staršev           

Incest           

Psihično nasilje nad otrokom           

Sociokulturna zanemarjenost           

Sociokulturna deprivacija           

Narkomanija staršev           

Samomor enega od staršev           

Agresija otroka nad starši           

15. Način vzgoje: 

Represivna, stroga           

Permisivna, popustljiva           

Brezbrižna, vzg. zanemarjenost           

Dvotirna vzgoja           

Nedefinirano           

VZROKI ODDAJE V VZ: 



373 

16. Težave v zvezi s šolo: 

Odhajanje od pouka           

Beganje iz šole           

Šolska neuspešnost           

Verbalna agresija nad sošolci           

Fizična agresija nad sošolci           

Verbalna agresija nad osebjem           

Fizična agresija nad osebjem           

Vzgojna nevodljivost           

Nezanimanje za šolo           

Kraje v šoli           

Uživanje alkohola v šoli           

Uživanje drog v šoli           

Spolno nadlegovanje sošolk           

Ekshibicionizem 

(spolne deviacije …) 

          

Kajenje           

17. Težave zunaj šole: 

Beganje od doma           

Druženje s starejšimi delinkventi           

Tatvine           

Laganje           

Verbalna agresivnost           

Fizična agresivnost           

Upor proti avtoriteti           

Avtoagresivnost           

Tabletomanija           

Pijančevanje           

Uživanje drog           
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KD (vlom, rop, tatvine)           

Spolno nadlegovanje, nasilno spolno 

občevanje 

          

Spolne deviacije           

18. Diagnosticirane psihiatrične motnje: 

Anksioznost           

Fobije           

Depresivna stanja           

Emocionalne motnje           

Paranoidne poteze           

Histerični pojavi           

Motnje spanja           

Motnje hranjenja           

Astmatični napadi           

Enureza           

Enkopreza           

Tiki           

Govorne motnje           

Hiperkinetični sindrom           

Epilepsija           

Posttravmatski sindrom           

Motnje koncentracije           

Motnje pozornosti           

Regresija           

Endogene psihoze           

19. Obravnave pred oddajo v VZ: 

Svetovalna služba VVZ           

Mentalnohigienski dispanzer (MHO)           

Šolska svetovalna služba           
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Vzgojna posvetovalnica           

Pedopsihiatrični dispanzer           

Svetovalni center za otroke in mladostnike           

Predhodno v drugem zavodu           

Hospitalizacija v PB           

Uvedena medikamentozna terapija           

Sodišče           

20. Vedenjski odkloni v zavodu: 

Beganje iz zavoda           

Fizična agresija nad sogojenci           

Verbalna agresija nad sogojenci           

Verbalna agresija nad osebjem           

Fizična agresija nad osebjem           

Odhajanje od pouka           

Kraje v zavodu           

Kraje zunaj zavoda           

Izvrševanje KD           

Alkoholizem           

Uživanje drog           

Tabletomanija           

Spolni napad na sogojenko           

Izsiljevanje gojencev           

Trpinčenje gojencev           

Spolne deviacije           

Promiskuiteta           

Homoseksualnost           

Suicidalnost           

21. Pedopsihiatrična obravnava v zavodu: 
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Občasno voden/a           

Redno voden/a           

Hospitalizacija v PB ali PPO           

Občasna medikamentozna terap.           

Redna medikamentozna terapija           

22. Vzroki odpusta iz VZ: 

Izpolnjena šolska obveznost (končana 

OŠPP) 

          

Izpolnjena šolska obveznost (nedok. OŠPP)           

Izsiljeni odpust s pomočjo staršev           

Končan I. letnik NPI           

Končana 2 letnika NPI           

Dokončano NPI            

Končano eno leto usposabljanja z delom           

Uspešno zaključeno usposabljanje z delom           

Izključitev iz zavoda           

Premestitev v drug zavod           

Smrt           

23. Uspešnost šolanja v VZ: 

Ni zaostal           

Zaostal 1x           

Zaostal 2x           

Zaostal 3x           

Neocenjen           

24. Doba bivanja v VZ:           
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Vprašalnik številka 2 

VPRAŠALNIK ZA EVALVACIJO INSTITUCIONALNEGA TRETMANA (vzgojitelji) 

1. Vzgojitelj: .................................................................................................................…… 

2. To je vprašalnik za gojenca: .......................................................................................… 

3. Ki je bival v zavodu: od leta ___________________ do leta ____________________  

Pomislite na čas sprejema gojenca in na vprašanja 4–10 odgovorite tako, kot je veljalo za vas 

v tistem času. 

4. Takrat sem bil star______________let. 

5. Takrat je bila moja skupna delovna doba__________ let. 

6. Takrat je bila moja delovna doba, opravljena v Vzgojnem zavodu Planina _______. let. 

 

7. Takrat je bila moja izobrazba: 

a) gimnazijski maturant oz. dokončana druga srednja šola, 

b) višja izobrazba, 

c) visoka izobrazba. 

 

8. Eventualno tedanje izobraževanje (študij ob delu; na višji ali visoki stopnji): 

……………………………………… 

 

9. Takrat je bil moj zakonski stan: 

a) samski, 

b) poročen, 

c) razvezan, 

d) vdovec. 

10. Takrat sem imel: ____________________ lastnih otrok. 

Specifični podatki o tretmaju mladoletnika: 

 

11. Mladostnika …………………………… sem v časubivanja v zavodu spoznal 

(izberite samo en odgovor in obkrožite črko pred odgovorom):  

a) zelo slabo, 

b) slabo, 

c) kar dobro, 

d) zelo dobro, 

e) se ne spomnim. 
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12. Kako ocenjujete pretežni/prevladujoči odnosmatične vzgojne skupine do mladostnika 

(pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem)? 

 

 Sploh ne 

drži 

Malo 

drži 

Precej 

drži 

Povsem 

drži 

a) Skupina ga je sprejemala     

b) Bil je odklanjan     

c) Bil je integriran v skupino     

d) Bil je osovražen     

e) V skupini je bil priljubljen     

f) Skupina je bila do njega 

indiferentna 

    

g) Bil je zaželen     

 

13. Kako ocenjujete pretežni/prevladujoči odnosvseh ostalih gojencev iz zavoda do 

mladostnika (pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem): 

 

 Sploh ne 

drži 

Malo 

drži 

Precej 

drži 

Povsem 

drži 

a) Na področju zavoda je bil 

sprejet 

    

b) Bil je odklanjan     

c) Bil je integriran     

d) Bil je osovražen     

e) Bil je priljubljen     

f) Bil je zaželen     

g) Odnos je bil indiferenten     
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14. V času bivanja v zavodu je bil mladostnik vključen v enega od dveh poklicnih programov 

nižjega poklicnega izobraževanja na osnovi (možnih je več odgovorov, obkrožite črko pred 

odgovorom):  

 

 Sploh 

ne drži 

Malo 

drži 

Precej 

drži 

Povsem 

drži 

a) Lastnega interesa     

b) Ugotovljenih sposobnosti     

c) Dejstva, da je bil določeni šolski program edina možnost     

d) Povsem vseeno mu je bilo     

e) Po končani OŠPP je izsilil odpust     

f) Drugo (vpišite)     

 

15. Ali je bil mladostnik med bivanjem v zavodu vključen v interesne dejavnosti? 

a) Da, vključeval se je v vse dejavnosti. 

b) Da, vključeval se je v posamezne dejavnosti. 

c) Stežka, z aktivnostjo vzgojitelja se je vključil v interesno dejavnost. 

d) Ni ga bilo možno motivirati, ni bil vključen nikamor. 

e) Drugo (vpišite, kaj): ………………………………….....……............………………..  

 

16. V katere interesne dejavnosti je bil mladostnik, če je bil za te zainteresiran, vključen in 

kako uspešen je bil v njih (pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem)? 

 

 Ni bil 

vključ

en 

Bil je vključen 

Neuspešen Manj 

uspešen 

Uspešen Zelo 

uspešen 

a) Športne aktivnosti      

b) Glasbena dejavnost      

c) Organizirane prostočasne 

aktivnosti 

     

d) Drugo (vpišite)      
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17. Kako pogosto je gojenec obiskoval svoje domače (izberite samo en odgovor in obkrožite 

črko pred odgovorom)?  

a) Nikoli. 

b) Redko. 

c) Srednje. 

d) Pogosto. 

e) Redno (maksimalno mogoče). 

 

18. Ocenite stopnjo sodelovanja z mladostnikovimi starši oz. drugimi uradnimi skrbniki 

(izberite samo en odgovor in obkrožite črko pred odgovorom):  

a) Sploh ni bilo sodelovanja. 

b) Slabo. 

c) Dobro. 

d) Odlično, kot si lahko samo želimo. 

 

19. Kako je z zavodom sodeloval pristojni center za socialno delo oziroma socialni delavec 

(izberite samo en odgovor in obkrožite črko pred odgovorom)? 

a) Sploh ni bilo sodelovanja. 

b) Slabo. 

c) Dobro. 

d) Odlično, kot si lahko samo želimo. 

 

20. V kolikšni meri so bili po vaši oceni v času mladostnikovega bivanja nasploh v VZ 

Planina poudarjeni naslednji vidiki vzgojnega/strokovnega dela (vzgojni prijemi)?  

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

Opomba: pod terapevtsko usmeritvijo razumemo prvenstveno delovanje na posameznika v 

smislu zdravljenja, uvedbe psihoterapevtskih metod in tehnik, poudarka na rednem uživanju 

medikamentov … skratka, fokus delovanja je na posamezniku. 

Pod tretmajsko usmeritvijo razumemo vzgojno delovanje v širšem kontekstu – vključujemo 

starše, ožje in širše okolje, ostale pomembne dejavnike … fokus delovanja ni zgolj 

posameznik!   
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 Sploh ne Deloma, 

malo 

Pretežno Povsem 

a) Ukvarjali smo se z zaščito in varnostjo gojencev      

b) Ukvarjali smo se z discipliniranjem      

c) Delalo se je v skladu s tretmajskimi načeli zavoda      

d) Delalo se je v skladu s terapevtskimi cilji     

e) Delalo se je brez jasnih smernic in navodil      

f) Posluževali smo se kaznovalnih metod     

g) Drugo (vpišite)     

 

21. Ali so bili v času mladostnikovega bivanjanasplohv Vzgojnem zavodu Planina določeni 

kot pomembni naslednji cilji vzgojnega dela in v kolikšni meri? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

Pomembni cilji v zavodu so bili: Sploh ne  Deloma, malo Pretežno Povsem  

a) Doseganje čim višje izobrazbe gojencev     

b) Odsotnost beganja iz zavoda     

c) Nenasilje med gojenci     

d) Odsotnost kaznivih dejanj     

e) Odsotnost uporabe droge     

f) Pridnost in ubogljivost gojencev     

h) Razvoj interesov gojencev     

i) Razvoj samostojnosti gojencev     

j) Ureditev odnosov z matično družino     

k) Izboljšanje samopodobe gojencev     

l) Ureditev zunanje okolice in vzgojnih skupin      

m) Drugo, napišite, kaj:     
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22. Ali ste si v času mladostnikovega bivanja v zavodu vi osebno pri delu s tem 

mladostnikom zastavljali kot pomembne naslednje cilje vzgojnega dela in v kolikšni meri?  

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

Meni osebno so bili pomembni cilji: Sploh ne  Deloma, 

malo 

Pretežno Povsem  

a) doseganje čim višja izobrazbe gojenca     

b) odsotnost beganja iz zavoda     

c) nenasilje med gojenci     

d) odsotnost kaznivih dejanj     

e) odsotnost uporabe droge     

f) pridnost in ubogljivost gojencev     

h) razvoj interesov gojencev     

i) razvoj samostojnosti gojencev     

j) ureditev odnosov z matično družino     

k) izboljšanje samopodobe gojencev     

l) ureditev zunanje okolice in skupin     

m) drugo, napišite, kaj:     

 

23. V kolikšni meri ste vi osebno v času mladostnikovega bivanja v zavodu pri delu z 

mladostnikom, o katerem vas sprašuje anketni vprašalnik, uporabljali naslednje vzgojne 

pristope? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 Sploh ne  Deloma, 

malo 

Pretežno Povsem  

a) Uporabljal sem zaščitno-varnostne pristope     

b) Ukvarjal sem se z discipliniranjem      

c) Delal sem v skladu s tretmajskimi načeli 

zavoda  

    

d) Delal sem v skladu s terapevtskimi cilji     

e) Ravnal sem po trenutnem vzgibu     

f) Uporabljal sem kaznovalne metode     
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24. Prosim, pomislite na svoj odnos z mladostnikom – pri vsaki postavki ocenite, v kolikšni 

meri drži. 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Sploh ne drži Malo drži Precej drži Povsem drži 

a) Bil je navezan name      

b) Gojenec me je sprejemal     

c) Gojenec mi je zaupal      

d) Imela sva kakovostno komunikacijo      

e) Nanj sem lahko vplival      

f) Gojenec se me je izogibal      

g) Moral sem ga kontrolirati     

h) Gojenec me je spoštoval     

i) Uporabljal sem prisilna sredstva (grožnje,  

prepovedi, odvzem ugodnosti ...) 

    

j) Najin odnos je bil indiferenten     

k) Gojenec mi je bil antipatičen     

l) Gojenec me je fizično napadel ali poškodoval      

m) Gojenec me je sovražil      

n) Imel sem ga rad      

o) Bal sem se ga     

p) Najraje bi ga izključil iz zavoda     

r) Izogibal sem se ga     

s) Gojenec mi je grozil      

Š) Pri delu z njim sem uporabil fizično silo     

t) Drugo, napišite, kaj:     
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25. Ocenite, v kolikšni meri je mladostnik med bivanjem v zavodu pretežno lahko 

zadovoljeval svoje naslednje potrebe. 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Sploh ne Deloma, 

malo 

Pretežno Povsem 

a) Po hrani in pijači     

b) Po fizični varnosti     

c) Po psihološki varnosti     

d) Po svobodi izbire      

e) Po sprejetosti, pripadnosti      

f) Po pomembnosti, uveljavljenosti, priznanju     

g) Po zabavi, ugodju     

h) Nova izkustva – učenje      

i) Po moči     

j) Drugo (vpišite)     

 

26. Ko je bil otrok v stiski ali ogrožen, na koga se je običajno obračal po pomoč? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Sploh ne 

drži 

Malo 

drži 

Precej 

drži 

Povsem 

drži 

a) Po pomoč se je obračal name     

b) Pomoč je poiskal pri drugih strokovnih delavcih         

c)Pomoč je iskal v krogu sogojencev      

d) Pomoči ni iskal v zavodu, temveč se je obračal na 

druge pomembne ljudi zunaj zavoda (starši, prijatelji ...) 

    

e) Pomoč je iskal pri drugih ustanovah (center za 

socialno delo, varuhu človekovih pravic) 
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27. Pri različnih gojencih se pokaže potreba po vzgojnem delu na različnih področjih. 

Pomislite na gojenca, o katerem sprašuje ta vprašalnik, in se poskusite spomniti, ali ste (in 

v kolikšni meri ste) pri njem načrtno delovali na naslednjih vzgojnih področjih. 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem: 

 

 

Na tem področju sem vzgojno delal: 

Sploh ne Deloma, 

malo 

Kar precej Intenzivno, 

veliko 

a) Motivacija za pozitivne spremembe       

b) Samokontrola vedenja      

c) Samopodoba      

d) Odnos s starši      

e) Odnos z brati, sestrami, širšo družino      

f) Odnos do vzgojitelja      

g) Odnos do institucije – osebja      

h) Odnos do vzgojne skupine – klime      

i) Odnos do tuje lastnine     

j) Razvoj vrednot      

k) Odnos do dela in učenja      

l) Odnos do drugih pomembnih aktivnosti      

n) Odnos do lastne bodočnosti      

o) Odnos do sogojencev     

p) Razvoj navad in interesov      

r) Razvoj socialnih in komunikacijskih veščin     

s) Odnos do lokalne skupnosti     
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28. Ali ocenjujete, da je mladostnik med bivanjem v zavodu dosegel pomembne pozitivne 

spremembe? 

Označite ustrezen odgovor s križcem. 

a) Da, izjemno je napredoval in postopoma odpravil negativne vedenjske vzorce, ki so ga 

pripeljali v zavod. 

b) Malo se je sicer popravil, moral pa bi še kaj spremeniti. 

c) Ostal je povsem nespremenjen.            

d) V zavodu se je poslabšal in navzel še hujšega delinkventnega vedenja. 

29. Katere kaznovalne metode ste pri delu z mladostnikom uporabljali? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Nikoli Občasno 

 

Pogosto Vedno 

a) Prepoved odhoda iz skupine v prostem času za določen čas     

b) Prepoved gledanja televizije za določen čas     

c) Določen čas prepovedana uporaba telefona               

d) Dodatno delo in opravljanje dežurstev     

e) Prepoved odhoda domov     

f) Fizično kaznovanje     

g) Povsem sem ga ignoriral     

h) Prepoved obiskov     

i) Drugo (vpišite)     
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30. Ali ste mladostnika med bivanjem v zavodu nagrajevali? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 

a) Nagrajeval sem ga z materialnimi dobrinami (sladkarije, 

obleka, žepnina,  

knjiga, žoga in drugo)  

    

b) Nagrajeval sem ga na simbolni ravni  

(objem, poljubček, pobožal sem ga,  

pohvalil, izkazal ponos nad njim …) 

    

c) Nagrajeval sem ga s privilegiji 

(dalj časa je lahko gledal TV, imel daljše izhode, opravičil sem 

ga delanja dežurstev,  

učne ure je lahko imel v svoji sobi ...)  

    

d) Drugo (vpišite)     
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31. Na katere vaše postopke se je mladostnik najbolje odzival (kaj je najbolj »vžgalo« pri 

njem)? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 

a) Dogovor     

b) Doslednost/principielnost     

c) Zahteva     

d) Pohvala                                                                  

e) Humor     

f) Moja ignoranca     

g) Grožnje     

i) Stalen nadzor     

j) Podkupovanje     

k) Izsiljevanje     

 

32. Kakšen tip vzgojitelja je po vašem mnenju mladostniku najbolj ustrezal? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 

a) Avtoritaren in »hud«     

b) Permisiven in vse dopuščajoč     

c) Indiferenten                                                                   

d) Prijateljski in kolegialen     

e) Katerega se je najbolj dalo »obrniti« v svojo korist     
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33. Katerim dimenzijam mladostnikovega obnašanja ste posvečali pozornost v vašem 

vsakodnevnem delu z njim? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Nikoli Občasno Pogosto Vedno 

a) Navzven vidnemu obnašanju      

b) Emocionalnemu stanju – notranjim doživljanjem      

c) Telesnim reakcijam – simptomom                                       

d) Razmišljanju – načinu razmišljanja      

f) Ničemer prav posebej     

g) Duševnim motnjam, skrbi za redno uživanje medikamentov     

h) Drugo (vpiši)     

 

34. Na kaj ste najprej pomislili v morebitnih kriznih in problemskih situacijah ali 

neposredno za njimi? 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Nikol

i 

Občasn

o 

Pogost

o 

Vedn

o 

a) Na kratkoročne in dolgoročne psihosocialne posledice za mladostnika     

b) Na to, ali bo mladostnik lahko zaradi svojega vedenja sodno 

kaznovan  

    

c) Na finančne posledice mladostnikovega obnašanja     

d) Da se s tem najraje sploh ne bi ukvarjal             

e) Kaj bodo rekli sodelavci in v upravi     

f) Na to, ali sem jaz za ta dogodek kaj odgovoren (ali sem bil kaj kriv)     

g) Kdo je bil kriv za krizno situacijo oz. kdo jo je povzročil     

h) Drugo (vpišite)     
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35. Ocenite, kako ste večinoma doživljali mladostnika; način percepcije mladostnika kot 

osebe. 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Sploh 

ne drži 

Malo 

drži 

Precej 

drži 

povsem 

drži 

a) Ki stalno potrebuje zaščito drugih     

b) Kateremu je stalno potrebna pomoč       

c) Ki pogosto ogroža sama sebe      

d) Ki pogosto ogroža druge okoli sebe      

e) Kot nekoristno osebo      

f) Kot nerealno osebo      

g) Osebo, ki obeta, sposobno za veliko      

h) Nezrelo za svoja leta      

i) Ki se razvija v skladu s svojimi sposobnostmi in 

okoliščinami  

    

j) Ki je občasno potrebna spodbude drugih      

k) Kot bolnika, s slabo prognozo     

l) Kot zoprnega samemu sebi in vsem okoli njega      

m) Antipatičnega       

n) Drugo (vpišite)     

 

36. V kolikšni meri je bilo po vašem mnenju strukturirano celotno tretmajsko okolje 

(vzgojna skupina in vzgojni zavod v celoti) v času mladostnikovega bivanja v zavodu? 

a) Zelo visoko strukturirano. 

b) Visoko strukturirano. 

c) Delno strukturirano. 

d) Nizko oziroma nestrukturirano. 

37. Ali je po vaši oceni tretma mladostnika v ustanovi bil (možen je le en odgovor): 

a) izjemno uspešen, 

b) uspešen, 

c) delno uspešen, 

d) neuspešen. 
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38. Ali je po vaši oceni bivanje mladostnika v vzgojnem zavodu, o katerem vas sprašujem v 

anketnem vprašalniku, zanj škodljivo? 

Možen je samo en odgovor. 

a) Bivanje v vzgojnem zavodu zanj ni bilo škodljivo. 

b) Bivanje v vzgojnem zavodu je bilo zanj delno škodljivo. 

c) Bivanje v vzgojnem zavodu je bilo zanj precej škodljivo. 

d) Bivanje v vzgojnem zavodu je bilo zanj povsem škodljivo. 

39. Po zaključku tretmaja v zavodu je bil mladostnik odpuščen v (možen je samo en odgovor, 

označite ga z obkrožitvijo ustrezne črke): 

a) samostojno življenje (stanovanje in zaposlitev zagotovljena), 

b) v matično družino, 

c) drugim članom družine – skrbnikom, 

d) drug vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje, 

e) Prevzgojni dom Radeče, 

f) drugo, 

g) nepoznano. 

 

40. V VZ Planina sem se zaposlil, ker … 

Pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s križcem. 

 

 Ne drži Delno drži Drži Povsem 

drži 

a) Sem čutil usmiljenje do mladih v stiski     

b) Drugod nisem našel zaposlitve     

c) Srečen sem bil, če mi ljudje zaupajo     

d) Tukaj sem dosti bolje zaslužil kot drugod     

e) Veselilo me je, če sem pomagal drugim ljudem     

f) Imel sem izredno ugoden delovni čas     

g) Sem bil zadovoljen, če so me imeli drugi ljudje, zlasti otroci, radi     

h) Je bilo delovno mesto zelo blizu doma     

 

Sedaj sledi nekaj vprašanj, pri katerih vas prosim, da pomislite na obdobje, ko ste vzgojno 

delali z gojencem, o katerem vas sprašujem z anketnim vprašalnikom. Prosim, da se potrudite 

vživeti v tisto obdobje in odgovorite na naslednja vprašanja. 
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41. Kar je bilo glede moje nadaljnje zaposlitve (pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor s 

križcem): 

 

 Ne 

drži 

Delno drži Povsem 

drži 

Se ne 

spomnim 

a) V zavodu sem nameraval delati za nedoločen čas (tudi do 

upokojitve) 

     

b) Razmišljal sem, da bi zamenjal/a delovno mesto, vendar aktivno 

nisem iskal druge službe 

     

c) Intenzivno sem iskal drugo službo               

d) Vseeno mi je bilo, kje delam      

 

42. Pri delu v vzgojnem zavodu sem takrat bil (pri vsaki postavki označite ustrezen odgovor 

s križcem): 

a) zelo nezadovoljen, 

b) nezadovoljen, 

c) niti zadovoljen niti nezadovoljen, 

d) zadovoljen, 

e) zelo zadovoljen. 

 

43. Na splošno sem takrat bil s svojim življenjem (možen je le en odgovor, obkrožite): 

a) zelo nezadovoljen, 

b) nezadovoljen, 

c) niti zadovoljen niti nezadovoljen,  

d) zadovoljen, 

e) zelo zadovoljen. 

Iskrena hvala za vaš čas in sodelovanje! 
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4.1.2 Vprašalnik številka 3 

 

VZGOJNI ZAVOD PLANINA 

Planina 211 

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO 

 

ZADEVA: Zaprosilo za posredovanje podatkov 

 

Za potrebe evalvacije tretmaja Vzgojnega zavoda Planina vas vljudno prosimo, če nam v 

nadaljevanju posredujete podatke o vašem varovancu/ki, bivšem gojencu/ki VZ Planina  

_______________________________________, ki je bival/a v VZ Planina v obdobju od 

_________________________________ do _______________________________.  

Za evalvacijo je pomembno, da odgovorite prav na vsa vprašanja oz. da nobenega ne 

izpustite. Za pomoč se vam vnaprej iskreno zahvaljujem! 

 

A. ODDAJA MLADOSTNIKA V ZAVOD 

Ali ste imeli osebne stike z matično družino mladostnika v času njegove vključitve v zavod 

(označite le en odgovor)? 

a) DA, imel sem osebne stike z njegovo družino. 

b) NE, nisem imel osebnih stikov z njegovo družino. 

Če ste imeli osebne stike z matično družino mladostnika v času njegove vključitve v zavod, 

prosim, poskusite oceniti stopnjo vašega poznavanja dogajanj v njej (označite le en odgovor). 

 

Situacija in dogajanja v družini … 

a) so mi bili zelo dobro poznana. 

b) so mi bili še kar dobro dobro poznana. 

c) so mi bili precej slabo poznana. 

d) so mi bili nepoznana. 
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B. OBDOBJE BIVANJA MLADOSTNIKA V ZAVODU 

Ali je bila – po vaši oceni – matična družina mladostnika v času njegovega bivanja v zavodu 

motivirana za pozitivne spremembe in sanacijo odnosno-vzgojnih težav znotraj družine 

(označite le en odgovor)? 

 

Družina je bila … 

a) zelo motivirana. 

b) precej motivirana. 

c) le malo motivirana. 

d) povsem nemotivirana. 

e) ne vem, ne morem se odločiti, nimam dovolj informacij. 

 

Ali je – po vaši oceni – matična družina mladostnika v času njegovega bivanja v zavodu 

samoiniciativno iskala pomoč v centru za socialno delo oziroma aktivno iskala pomoč v 

centru ali drugih ustanovah(označite le en odgovor)? 

 

Družina je bila samoiniciativna in pomoč sama iskala … 

a) v zelo veliki meri.  

b) v precej veliki meri. 

c) le v majhni meri. 

d) sploh ni iskala.  

e) ne vem, ne morem se odločiti, nimam dovolj informacij. 

 

 

Ali je – po vaši oceni – center za socialno delo v času mladostnikovega bivanja v zavodu 

samoiniciativno skušal sodelovati z mladostnikovo družino v smislu urejanja družinskih 

razmer oziroma dajal take iniciative in izvajal tovrstne posege (označite le en odgovor)? 
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CSD je samoniciativno dajal pobude v smislu dela urejanja družinskih razmer … 

a) v zelo veliki meri.  

b) v precej veliki meri. 

c) le v majhni meri. 

d) ni dajal takih iniciativ.  

e) ne vem, ne morem se odločiti, nimam dovolj informacij. 

 

Oblike dela CSD z družino so bile naslednje: 

(Pri vsaki od navedenih oblik dela označite enega od treh možnih odgovorov.) 

 

Uporabljene oblike in načini dela so bili: Da Ne Ne vem 

a) pisni in telefonski kontakti    

b) obiski družine na domu    

c) individualni svetovalni razgovori na CSD    

d) napotilo staršem k drugim strokovnjakom    

e) skupinsko delo s starši (projektno delo, 

samopomočne skupine ipd.) 
   

f) drugo, napiši, kaj: .....................................    

 

Starši so se – po moji oceni – na iniciative CSD odzivali (označite le en odgovor): 

 

Stopnja odzivanja: 

a) V zelo veliki meri so se odzivali in sprejamali pobude CSD. 

b) V precej veliki meri so se odzivali in sprejamali pobude CSD. 

c) Le v majhni meri so se odzivali in sprejamali pobude CSD. 

d) Sploh se niso odzivali na pobude CSD ali so se odzivali sovražno. 

e) Ne vem, ne morem se odločiti, nimam dovolj informacij. 
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C. ODPUST MLADOSTNIKA IZ ZAVODA 

 

Kako ste v trenutku odpusta ocenjevali mladostnikovo bivanje v zavodu in koristnost 

tretmaja? Označite le en odgovor. 

 

Po moji oceni je bilo mladostnikovo bivanje v zavodu in njegovo obravnavanje/tretma … 

a) zelo koristno. 

b) precej koristno. 

c) precej nekoristno. 

d) povsem nekoristno ali celo škodljivo. 

e) ne vem, ne morem se odločiti, nimam dovolj informacij. 

 

Zanima nas, kam je mladostnik po odpustu iz zavoda odšel oziroma bil nameščen/vključen 

(označite le en odgovor): 

 

Mladostnik je po odpustu iz zavoda … 

a) Premeščen je bil v drug zavod ali prevzgojni dom. 

b) Premeščen je bil v zavod za usposabljanje. 

c) Odšel je v matično družino. 

d) Odšel je v rejniško družino, k sorodnikom. 

e) Odšel je v samostojno življenje, se osamosvojil (npr. šel v podnajem; oskrbo v dijaškem 

domu, šel k dekletu na dom itd.). 

f) Šel je »na cesto«, ni imel urejenih bivalnih razmer, se »zaklošaril«. 

g) Ne vem, nimam informacij. 

h) Drugam, napiši, kam: ..................……………………………………………………………. 
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Ali je bilo bivalno okolje, v katerega se je po odpustu mladostnik vključil, do mladostnika 

(označite le en odgovor): 

 

Okolje je bilo do mladostnika pretežno … 

a) pozitivno naravnano, mladostnika so sprejemali. 

c) nevtralno, niti izrazito pozitivno niti izrazito negativno. 

b) negativno naravnano, mladostnika so odklanjali. 

d) ne vem, nimam informacij. 

 

Zanima nas, ali ste (oziroma ali je kdo) v času mladostnikovega odpusta iz zavoda oblikoval 

načrt dela z njim oz. potrebnih oblik podpore (označite le en odgovor)?  

 

Oblikovanje načrta za mladostnika... 

a) Da, za mladostnika je bil v času odpusta izdelan načrt nadaljnjega podpornega strokovnega 

dela. 

b) Ne, za mladostnika v času odpusta ni bil izdelan načrt nadaljnjega podpornega strokovnega 

dela. 

c) Ne vem, nimam informacij. 
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D. OBDOBJE PO ODPUSTU MLADOSTNIKA V ZAVODU 

V nadaljevanju so vprašanja, ki so vsa zastavljena dvakrat: enkrat se nanašajo samo na 

obdobje prvih treh let po odpustu, drugič pa samo na obdobje od treh let po odpustu dalje. 

Prosim, pomislite, kdaj je bil mladostnik odpuščen iz Vzgojnega zavoda Planina, in potem na 

vsako od teh vprašanj posebej odgovorite. 

Nezaželena vedenja mladostnika po odpustu iz zavoda.  

Označite v vsaki vrstici po en odgovor za prvo in en odgovor za drugo obdobje.  

 

V obdobju do treh let po 

odpustu smo pri 

mladostniku opazili: 

DA NE  V obdobju od treh let po 

odpustu dalje smo pri  

mladostniku opazili: 

DA NE 

a) klatenje, beračenje    a) klatenje, beračenje   

b) opijanje    b) opijanje   

c) uživanje drog    c) uživanje drog   

d) kazniva dejanja (podane 

ovadbe)   
 d) kazniva dejanja (podane  

ovadbe) 
  

e) obsojen na zaporno 

kazen 
  

 e) obsojen na zaporno kazen 
  

f) nasilništvo, agresivno 

vedenje v družini   
 f) nasilništvo, agresivno  

vedenje v družini 
  

g) vključenost v 

delinkventnih združbah   
 g) vključenost v  

delinkventnih združbah 
  

h) ni evidentiranih težav    h) ni evidentiranih težav   

i) ne vem, nimam 

informacij 
  

 i) ne vem, nimam informacij 
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Zanima nas, ali je mladostnik po odpustu iz zavoda iskal kakšne oblike pomoči na CSD.  

Označite v vsaki vrstici po en odgovor za prvo in en odgovor za drugo obdobje. 

 

V obdobju do treh let po 

odpustu je mladostnik: 

DA NE  V obdobju od treh let po 

odpustu dalje je mladostnik: 

DA NE 

a) koristil materialne 

oblike pomoči CSD 

(denarna sredstva) 

  

 a) koristil materialne oblike 

pomoči CSD (denarna 

sredstva) 

  

b) koristil nematerialne 

oblike pomoči CSD 

(svetovanje in usmerjanje 

v različnih življenjskih 

situacijah) 

  

 b) koristil nematerialne oblike 

pomoči CSD (svetovanje in 

usmerjanje v različnih 

življenjskih situacijah) 

  

c) skupaj s starši poiskal 

oblike pomoči 
  

 c) skupaj s starši poiskal 

oblike pomoči 
  

d) v nobenem primeru ni 

iskal pomoči CSD 
  

 d) v nobenem primeru ni iskal 

pomoči CSD 
  

e) ne vem, nimam 

informacij 
  

 e) ne vem, nimam informacij 
  

 

Prosim, ocenite, kakšen je bil mladostnikov zaposlitveni status pretežen čas vsakega od 

obdobij po odpustu iz zavoda (označite za vsako obdobje le en odgovor).  

 

V obdobju do treh let po odpustu je bil 

mladostnik večino časa: 

 V obdobju od treh let po odpustu dalje 

je bil mladostnik večino časa: 

a) redno zaposlen  a) redno zaposlen 

b) zaposlen za določen čas ali nepolni 

delovni čas 

 b) zaposlen za določen čas ali nepolni 

delovni čas 

c) občasno zaposlen, priložnostna dela  c) občasno zaposlen, priložnostna dela 

d) nezaposlen (aktivno išče delo)  d) nezaposlen (aktivno išče delo) 

e) nezaposlen (ne išče zaposlitve)  e) nezaposlen (ne išče zaposlitve) 

f) ne vem, nimam informacij  f) ne vem, nimam informacij 
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Če pogledate na celoto strokovnega dela z mladostnikom (v času pred zavodsko namestitvijo, 

med bivanjem v zavodu in po njem), kaj menite o tem, v kolikšni meri je to delo pripomoglo 

k mladostnikovemu boljšemu razvoju in njegovi uspešnejši socialni integraciji? Prosim, 

napišite v nekaj stavkih, kje je to strokovno delo naletelo na ovire, kaj je proces resocializacije 

otežkočalo in kaj bi vi pri tem delu spremenili? 


