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II 

 

POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela opišem, kakšno vlogo za človeka imajo živali v 

različnih obdobjih njegovega življenja. Z opredelitvijo strokovnih oblik dela z živalmi in 

predstavitvijo živalskih vrst poskušam prikazati koristnost interakcije med živaljo in 

človekom. Osredotočim se na otroke in mladostnike, ki bivajo v ustanovah za izvendružinsko 

vzgojo in na življenje v teh ustanovah. Predstavim, kakšne so prednosti vključevanja živali v 

vzgojne ustanove in vzgojno delo, opozorim pa tudi na slabosti in tveganja. V empiričnem 

delu s kvantitativno-kvalitativno raziskovalno metodo raziščem, v kakšnem obsegu in na 

kakšne načine so živali vključene v vzgojno delo ustanov kot tudi v same ustanove za 

izvendružinsko vzgojo v Sloveniji. Zanima me tudi, kaj vzgojitelji/-ce omenjenih ustanov 

menijo o vključevanju živali v te ustanove ter kakšne so njihove izkušnje in znanja o tej obliki 

dela. Vzorec predstavlja 73 vzgojiteljev/-ic, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik in en 

vzgojitelj, ki je prispeval svoj pogled skozi pogovor. Rezultati so pokazali, da v samih 

ustanovah živali praktično ni stalno prisotnih. Vzgojitelji/-ce se sicer zavedajo pomena živali 

in jih vključujejo v svoje vzgojno delo na različne načine. Področje aktivnosti in terapije s 

pomočjo živali jim je manj poznano. Izpostavljajo določene zadržke in ovire, ki se pojavljajo 

pri vključevanju živali v vzgojne ustanove in so vezane predvsem na sistemsko ureditev tega 

področja. Nekateri podajajo predloge, kako bi lahko bile živali bolj vključene, saj si po 

poročanju vzgojiteljev otroci/mladostniki želijo stikov z živalmi. 

Ključne besede: živali v vzgoji, ustanove za izvendružinsko vzgojo, otroci, mladostniki, 

čustvene in vedenjske težave, vzgojitelji 
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III 

 

ABSTRACT 

 

The theoretical part of the thesis provides insight into the role animals play in different 

periods of a person’s life. The usefulness of human-animal interaction is demonstrated with a 

description of the ways of working with animals and the presentation of different animal 

species. The emphasis is put on children and minors placed in residential care facilities. While 

the advantages of introducing animals into residential care facilities are provided, the 

weaknesses and risks are also pointed out. In the empirical part, a mixed quantitative-

qualitative research method was used to find in what ways and to what extent animals are 

included in educational activities as well as present in residential care facilities in Slovenia. 

An important question this dissertation poses is what care workers think about introducing 

animals into institutions where they work, what are their experiences and knowledge. 

The sample represents 73 care workers who filled in the questionnaire and one care worker 

who contributed his point of view through an open conversation. The results have shown that 

there are no animals permanently staying at institutions. The care workers are aware of the 

benefits that contact to animals could have for children and they involve animals in their work 

in different manners. The Animal Assisted Activity/Therapy are less known to them. They do 

express certain difficulties and obstacles that occur while integrating animals in residential 

care facilities and are mostly bound to the systematical regulations of the area. Some care 

workers are giving suggestions on how the animals could be more integrated, as care workers 

report that children/minors are expressing the need to have a contact with animals. 

Keywords: animals in education, residential care facilities, children, minors, emotional and 

behavioural disorders, care workers 
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1 UVOD 

 

»OBČUTIM … da sem vesel, ko sem s konji in žalosten, ko sem v zavodu« (Rok, 21.3.2012; 

vaja nedokončanih stavkov). 

Da ne bi pozabili, kako pomembno vlogo igrajo živali v človekovem življenju, so leta 1931 

na kongresu ekologov v Firencah določili, da bo 4. oktober svetovni dan živali. V zadnjih 

letih se tudi v slovenskem prostoru veča pomen živali v procesih nudenja pomoči različnim 

skupinam ljudi, od otrok, mladostnikov, starejših, avtistov, slepih, gluhih, gibalno oviranih 

itn. Živali, ki sta v praksi najpogosteje vključeni v delo s temi populacijami, sta pes in konj, 

čeprav se v ospredje vedno bolj prebijajo tudi druge živali kot so mačke in kunci. Znano je, da 

ima lahko stik človeka z živaljo emocionalne, kognitivne, socialne in fiziološke koristi. 

Interakcije z živalmi postajajo čedalje bolj načrtovane in ciljno usmerjene, živali dobivajo 

vlogo ko-terapevtov v procesih nudenja pomoči, vključene so v vzgojo in izobraževanje otrok 

itn. Nekoliko manj znanega pa je o tem, kaj se dogaja z vključevanjem živali v delo z otroki 

in mladostniki, ki bivajo v ustanovah za izvendružinsko vzgojo. Za otroka v instituciji, 

ločenega od svoje družine, otroka, ki pogosto težko pojasni svoje potrebe in občutke, žival 

lahko zagotovi koristno in pomembno vlogo pri krepitvi kvalitete življenja (Mallon, 1994). 

Tekom študijske prakse v vzgojnem zavodu sem spoznala mladostnika, ki je bil živalim 

izjemno naklonjen. Njegova potreba po stiku z živalmi pa zaradi bivanja v ustanovi ni bila 

zadovoljena, kar ga je poleg težav, ki jih je imel sicer, še dodatno bremenilo. To me je 

spodbudilo, da sem raziskala, v kakšnem obsegu in kako so živali vključene v vzgojne 

ustanove, kje so morebitne ovire in ali bi se dalo na tem področju narediti kaj več. Ponekod v 

tujini so namreč živali v institucije, kjer bivajo otroci in mladostniki z različnimi težavami, že 

vključene v večjem obsegu, medtem ko je pri nas vključevanje živali v razne ustanove še v 

povojih. To je seveda odvisno od več različnih dejavnikov, sama pa sem se med drugim 

vprašala tudi, koliko je to področje poznano med nami, socialnimi pedagogi oz. konkretneje 

vzgojitelji/-cami v vzgojnih ustanovah.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Odnos med človekom in živaljo skozi zgodovino 

»Zdi se, da sta že od nekdaj obstajali univerzalna potreba in naklonjenost do živali, ki sta se  v 

različnih časih in kulturah pojavljali v različnih oblikah« (Levinson, 1997, str. 6). Najprej je 

žival človeku predstavljala hrano. Človek je preživel tako, da je lovil živali in nabiral rastline. 

Kmalu je spoznal, da so lahko živali zanj poleg hrane uporabne tudi na drugačne načine, zato 

jih je začel udomačevati. »Prvi poskusi udomačevanja volka so se pojavili na več območjih 

sveta pred približno 500.000 leti. Volk je imel prednost pred drugimi živalmi zaradi tega, ker 

ima človeku podoben socialni sistem in ker lovi podoben plen kot človek« (Marinšek in 

Tušak, 2007, str. 7).  

Človek je živali kmalu začel koristiti za pomoč pri delu. Spet druge, prostoživeče, je 

preganjal, ker so mu delale škodo na poljih. Živali so imele v zgodovini velikokrat tudi 

kulturni in religiozni pomen. Nemalokrat so jih celo častili, tako kot mačke v starem Egiptu. 

Dandanes prihajajo živali v ospredje predvsem kot hišni ljubljenci. Oba, tako človek kot žival, 

sta socialni bitji in vez med njima zna biti za marsikoga nepogrešljiva. Nekateri hišne 

ljubljence tretirajo kot enakovredne družinske člane. Zaradi pomembnega vpliva, ki ga imajo 

živali na človekovo blagostanje in razvoj, pa se živali čedalje bolj zavestno vključuje v 

interakcije z ljudmi. Kljub temu sta Marinšek in Tušak (2007) mnenja, da se pomena, ki ga 

ima žival za človeka, še vedno premalo zavedamo in posledično tudi premalo koristimo. 

Obenem pa poudarjata, da nam žival ne sme predstavljati nadomestila za človeške odnose, 

pač pa dopolnilo k le-tem. 
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2.2 Vloga živali v različnih obdobjih človekovega življenja 

Marinšek in Tušak (2007) pravita, da obstaja več teorij, na podlagi katerih lahko glede na 

značilnosti in posebnosti v določenem človekovem razvojnem obdobju razložimo, zakaj so 

stiki z živalmi za človeka koristni oziroma smiselni. Ponujata razlago s pomočjo Eriksonove 

teorije psihosocialnega razvoja, ki jo bom na kratko predstavila v nadaljevanju. 

Eriksonova teorija poudarja delovanje socialnih dejavnikov na vsaki stopnji človekovega 

razvoja. Posameznik gre v svojem življenju skozi razvojne stopnje, ki se razvrstijo v 

določenem zaporedju, v vsaki izmed teh stopenj pa se človek znajde v specifični psihosocialni 

krizi. Ta psihosocialna kriza je posledica posameznikovega načina delovanja na socialno 

okolje in obratno, delovanja tega okolja nanj. Na vsaki razvojni stopnji poskuša posameznik 

razrešiti krizo. Razreši jo lahko v pretežno pozitivni ali pretežno negativni smeri. Če mu to 

uspe v pretežno pozitivni smeri, z ugodnim ravnotežjem med pozitivnim in negativnim polom 

krize, razvije specifično moč ega, ki se veže na razreševanje te stopnje (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Erikson je po specifičnih psihosocialnih krizah v posameznem obdobju 

poimenoval razvojne stopnje, ki se nahajajo v spodnji tabeli.  

Tabela 1: Razvojne stopnje po Eriksonu 

Razvojno obdobje Psihosocialna kriza oz. razvojna stopnja 

Dojenček Zaupanje/nezaupanje 

Malček Avtonomnost/sram, dvom 

Zgodnje otroštvo Iniciativnost/krivda 

Srednje in pozno otroštvo Marljivost/manjvrednost 

Mladostništvo Identiteta/identitetna zmeda 

Zgodnja odraslost Intimnost/izolacija 

Srednja odraslost Generativnost/stagnacija 

Pozna odraslost Integracija/obup 

 

2.2.1 Vloga živali v otroštvu (1. do 4.  stadij po Eriksonu) 

Otroci se poleg mladih živali radi družijo tudi z odraslimi živalmi, ki jim dajejo občutke 

varnosti, nežnosti in zaželenosti (Marinšek in Tušak, 2007). Še posebej pomembno pozitivno 

vlogo imajo živali pri otrocih, ki imajo neprimerno ali destruktivno družino in socialno 

okolje, kar pa ne pomeni, da so lahko nadomestek za medčloveške odnose. Žival otroku lahko 
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predstavlja bazo varnosti, predvsem v tem smislu, da daje čustveno podporo. Ne more namreč 

dati instrumentalne, kot npr. nasvet in pomoč pri domači nalogi (prav tam). 

V drugem in tretjem letu starosti postane temeljni način delovanja ega zadrževanje in 

odstranjevanje, kar pomeni, da malčki zadržijo osebe, predmete in dejavnosti, ki so jim všeč 

in zavračajo tiste, ki jih ne zanimajo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). To vedenje 

ponazarja otrokovo lastno izbiro, spoznanje o avtonomnosti. Odrasli jim tega ne puščajo v 

nedogled, pač pa začnejo otrokovo vedenje nadzorovati in ga omejevati. Otrok se znajde v 

krizi avtonomnosti nasproti sramu in dvoma. Začenja dvomiti vase, saj ugotovi, da potrebuje 

usmeritve in pomoč drugih. Odrasli naj bi malčka naučili prilagajati se socialnim normam, 

obenem pa naj ne bi pretirano zavirali njegove avtonomnosti. V tem primeru bo otrok razvil 

novo osrednjo moč ega – voljo (prav tam). Marinšek in Tušak (2007) pravita, da otrok v 

odnos z živaljo najraje vstopa preko igre. Igra otroka z živaljo spodbuja njegov jezikovni, 

kognitivni kot tudi socialni razvoj. Če starši otroku pokažejo in razložijo, kako se lahko z 

živaljo igra, da je ne bo bolelo, se otrok razvija na socialnem področju. To mu lahko zelo 

koristi, ko se začne srečevati in družiti z vrstniki in tudi odraslimi (prav tam). 

Med tretjim in šestim letom postane otrok radoveden, tekmovalen, preizkuša, kaj sme in kaj 

ne, telesno in besedno je aktiven, načrtuje, postavlja cilje, jih poskuša doseči itn. Starši lahko 

otroku pri razreševanju krize iniciativnosti nasproti krivdi pomagajo z načrtnim 

preusmerjanjem njegove energije na smiselne in sprejemljive dejavnosti in če je le mogoče, 

jih lahko sprejmejo kot enake partnerje v dejavnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Marinšek in Tušak (2007) menita, da lahko starši otroka vključujejo v skrb za žival. Ustrezno 

presodijo, katere zadolžitve mu pri tem naložijo in ga pri tem bodrijo. S tem se veča tudi 

odgovornost, ki jo ima otrok do drugega živega bitja. Oskrba živali lahko otroku prinese tudi 

osebno zadovoljstvo. Če ga starši v to dejavnost vključujejo, se krepi otrokovo 

samospoštovanje (prav tam). 

 

2.2.2 Vloga živali v času predadolescence (4. stadij po Eriksonu) 

Predadolescenca je obdobje, ko se otrokov videz, razmišljanje in socialne vloge spreminjajo. 

Te psihosocialne spremembe vplivajo na vrednotenje in spoštovanje samega sebe. Ravno v 

tem času namreč začnejo otroci prvič bolj kompleksno ocenjevati same sebe (Marinšek in 

Tušak, 2007). 
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Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da je otrok na tej stopnji še posebej občutljiv 

na neuspeh. »Če v primerjavi s socialnimi standardi po lastni oceni ali oceni drugih ne deluje 

primerno, se doživlja kot manjvreden od drugih, oblikuje se četrta psihosocialna kriza, to je 

marljivost/manjvrednost« (Erikson, 1963, v Marjanovič in Umek, 2004). Marinšek in Tušak 

(2007) poudarjata, da je žival lahko podpora v otrokovem življenju, še posebej v obdobju 

predadolescence, ob doživljanju stresa ali pa za tiste, ki imajo nizko samopodobo in 

samospoštovanje. 

 

2.2.3 Vloga živali v adolescenci (5. stadij po Eriksonu) 

V adolescenci naj bi mladostnik razvil občutek identitete. »V tem obdobju mladostnik usmeri 

težnje, prepričanja in ambicije nasproti konsistentni in jasni podobi sebe, njegova 

emocionalna stabilnost pa je lahko zelo krhka« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 73).  

Adolescenca je čas, ko mladostniki doživijo velike fizične, socialne in razvojne spremembe, 

imajo močno potrebo po sprejetju oziroma po tem, da bi bili med ljudmi zaželeni. Nekateri 

mladostniki se s temi spremembami slabše spopadajo. Žival lahko terapevt v terapevtsko 

okolje vključi zato, da bi postalo to okolje bolj prijazno mladostniku, saj prisotnost živali 

lahko nanj deluje pomirjajoče (Marinšek in Tušak, 2007). V takšnem okolju bo mladostnik 

mogoče bolj pripravljen spustiti nekatere bariere (Fine, 2000, v Marinšek in Tušak, 2007). 

Marinšek in Tušak (2007) opominjata, da je kljub temu, da so mladostnikom zelo pomembni 

vrstniki, odnos med starši in mladostnikom eden najpomembnejših dejavnikov 

mladostnikovega dobrega počutja in ugodja. Zato predlagata stik z živaljo v primeru, ko ti 

pozitivni družinski odnosi izostanejo, saj ima žival lahko velik vpliv na njihovo dobro počutje 

in blagostanje. 

 

2.2.4 Vloga živali v odrasli dobi (6. in 7. stadij po Eriksonu) 

Dobro nam je znano, kako ljudje danes živimo oziroma kakšen trend se pojavlja predvsem v 

zahodnih družbah. Ljudje hitimo iz dneva v dan, službe so nemalokrat dolge in stresne, časa 

zase pa nam primanjkuje. To posledično vodi do preobremenjenosti in utrujenosti, celo 

izgorelosti. Marinšek in Tušak (2007) na tem mestu opozarjata, da živali niso koristne le za 

otroke in starejše ljudi, pač pa tudi za ljudi v odrasli dobi, saj zmanjšujejo stres in dajejo 

občutke zadovoljstva, sprejetosti, topline. 
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Odrasli, še posebej starši, se morajo zavedati, da so vzgled otrokom. Starš lahko otroku 

pokaže, kakšen je dober, zdrav odnos do živali in kako je potrebno z njo ravnati. Če bo starš 

to znal prenesti na otroka, bo tudi otrok razvil spoštljiv odnos do živali in z njimi lažje 

navezoval stike (Marinšek in Tušak, 2007). 

Fine (2000, v Marinšek in Tušak, 2007) poda zanimiv predlog o tem, na kakšen način lahko 

terapevt koristno uporabi žival kot povod za pogovor o odločitvi partnerjev za otroka ali o 

vzgoji otrok. Prav nič nenavadnega namreč ni, da terapevt paru predlaga vzgajati hišnega 

ljubljenca, da bi potem na podlagi tega dobil uvid v to, ali je pripravljen na otroka ali ne. 

Prisotnost živali ter primeri, ki vključujejo žival, lahko namreč razjasnijo problem 

generativnosti nasproti zatopljenosti v samega  sebe. 

 

2.2.5 Vloga živali pri starostnikih (8. stadij po Eriksonu) 

Starejše ljudi najbolj pesti osamljenost. »Čim dlje človek živi, tem manj se srečuje z ljudmi. 

Stari ljudje se zato pritožujejo nad vse večjo osamljenostjo v življenju. Vrstniki zaporedoma 

umirajo, odhajajo« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 87). 

Pereč problem je tudi slaba kvaliteta življenja starejših, ki jo Marinšek in Tušak (2007, str. 

89) pojasnjujeta tako: »V današnjem svetu, kjer imajo ceno le mladost, lepota, uspešnost, moč 

..., se osamljenost in tegobe tako kopičijo, da ljudje ne doživljajo smisla starosti, stare ljudi pa 

množično zajame zlovešča bivanjska praznota. Če seštejemo visok materialni standard in 

nizek duševni, medčloveški in bivanjsko-duhovni standard današnjih starih ljudi, je rezultat 

nizka kakovost življenja sodobnega starega človeka pri nas.« 

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da se ljudje v tem obdobju ozrejo nazaj na 

svoje preteklo življenje in ugotavljajo, ali je sploh imelo smisel in vrednost. Stik z živaljo je 

za starostnika lahko koristen, saj jim služi kot družabnik, obenem pa so zadolženi poskrbeti za 

žival, jo negovati, hraniti. »Skrbeti za žival lahko da starejšim razlog, da zjutraj vstanejo iz 

postelje in živijo« (Risley-Curtiss, 2010, str. 44). »Starostniki ponovno občutijo, da jih nekdo 

potrebuje, zaradi česar se jim poveča občutek vrednosti« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 95). 
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2.3 Aktivnosti in terapija s pomočjo živali 

Dr. Boris Levinson, profesor psihologije na Yeshiva Univerzi (New York) in psihoterapevt, je 

prvi, ki je poročal o terapevtskem vplivu živali. Mnogi njegovi pacienti, otroci, ki so bili 

zaprti vase in nekomunikativni, so se ob prisotnosti njegovega psa, ki mu je bilo ime Jingles, 

odzvali pozitivno in stopili v interakcijo. Levinson je bil hkrati prvi, ki je tudi uradno 

predstavil in dokumentiral način, da imajo živali to sposobnost, da pospešijo razvoj odnosa 

med terapevtom in pacientom in s tem povečujejo verjetnost motivacije pri pacientu 

(Levinson in Mallon, 1997). Leta 1961 je svojim sodelavcem na letni konferenci združenja 

psihologov v New Yorku predstavil svojo tehniko, imenovano »Pet terapija1«, s primeri 

uspešnega zdravljenja ob prisotnosti psa v terapiji (prav tam).  

Danes te dejavnosti, v katere so vključene živali, imenujemo aktivnosti in terapija s pomočjo 

živali. Termina aktivnosti s pomočjo živali – v nadaljevanju ASŽ (angl. Animal Assisted 

Activities – AAA) in terapija s pomočjo živali – v nadaljevanju TSŽ (angl. Animal Assisted 

Therapy – AAT) označujeta programe, kjer je žival motivacijska sila, ki pospešuje zdravljenje, 

to pa je vodeno s strani usposobljene osebe (Pet Partners, 2012). Večkrat se za te programe 

uporablja tudi izraz »pet terapija«, vendar se je potrebno rabi slednjega izogibati, saj je 

nenatančen in zavajajoč. Uporabljalo se ga je namreč desetletja nazaj, nanašal pa se je na 

učenje o živalskem vedenju (prav tam). Obenem ASŽ in TSŽ ne smemo enačiti, saj med 

njima obstajajo pomembne razlike, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

 

2.3.1 Aktivnosti s pomočjo živali 

»Aktivnosti, kjer sodelujejo živali, dajejo možnost za motivacijske, izobraževalne, 

sprostitvene  in terapevtske koristi, ki izboljšujejo kvaliteto življenja. ASŽ so postavljene v 

določeno okolje s posebej izučenimi strokovnjaki in tudi prostovoljci v povezavi z živalmi, ki 

ustrezajo določenim kriterijem« (Standards of Practice for Animal-Assisted Activities and 

Therapy, v Marinšek in Tušak, 2007, str. 136). 

Bistvene značilnosti ASŽ so: 

- specifični cilji zdravljenja niso načrtovani za vsak obisk posebej, 

- prostovoljcem in ponudnikom zdravljenja ni potrebno delati zapisov srečanj, 

- potek obiska je spontan in traja tako dolgo, kolikor je potrebno (Pet Partners, 2012). 

                                                 
1 Kasneje je tehniko preimenoval v »pet-oriented child psychotherapy« (Levinson in Mallon, 1997). 
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Za lažjo ponazoritev Pet Partners (2012) navajajo nekaj konkretnih primerov ASŽ: 

- Skupina prostovoljcev enkrat na mesec v dom za ostarele pripelje svoje pse in mačke 

na obisk. Gre za dejavnost, ki poteka v veliki skupini in z nekaj navodili. Pomaga 

osebje doma. Skupina prostovoljcev si zabeleži, kdo vse je bil obiskan. 

- Prostovoljka pripelje svojega psa v otroško bolnišnico, kjer se lahko otroci igrajo z 

njim. Osebje bolnišnice ne postavlja nobenih ciljev zdravljenja, ki bi jih otroci lahko z 

interakcijo z živaljo dosegli. Zabeležijo čas prihoda in odhoda prostovoljke s psom, 

drugih zapisov ne delajo. 

- Pasja šola prikaže poslušnost psov v ustanovi, kjer bivajo delinkventni mladostniki. 

 

2.3.2 Terapija s pomočjo živali 

Za razliko od ASŽ pa za TSŽ velja, da se: 

- določijo cilji zdravljenja za vsakega posameznika, 

- napredek meri (Pet Partners, 2012). 

Marinšek in Tušak (2007) obenem poudarita, da je evalvacija programa nujen pogoj, da ta 

program sploh lahko označimo za TSŽ. Ilič (2013) pa kot bistveno razliko med ASŽ in TSŽ 

omenja prisotnost strokovne osebe. Le-ta je namreč pri TSŽ (poleg živali in njenega vodnika) 

vedno prisotna. Avtorica (prav tam) obenem opozori, da sta lahko tudi pedagog ali psiholog 

primerni osebi za izvajanje TSŽ, čeprav se smatra, da naj bi terapijo izvajal zgolj formalno 

izšolan terapevt (delovni terapevt, fizioterapevt, psihoterapevt ...). Razlog, da TSŽ lahko 

izvajajo različni strokovnjaki, je v tem, da TSŽ s svojimi dejavnostmi ne ostaja le znotraj 

okvirjev zdravstvene stroke. 

»Terapija s pomočjo živali je usmerjena v določen cilj, v katerem je žival, ki ustreza 

določenim kriterijem, enakovreden udeleženec procesa zdravljenja. Izvajajo jo posebej za to 

izučeni strokovnjaki. TSŽ je namenjena pospešenemu izboljšanju človekovega fizičnega, 

socialnega, čustvenega in miselnega oz. intelektualnega funkcioniranja. TSŽ se lahko izvaja v 

različnem okolju in je lahko na individualni ali skupinski ravni. Celoten proces 

dokumentiramo tako kot pri vseh terapevtskih posegih in na koncu tudi ovrednotimo njegovo 

učinkovitost tako, kot to zahtevajo standardi« (Standards of Practice for Animal Assisted 

Activities and Therapy, v Marinšek in Tušak, 2007, str. 140). 

Marinšek in Tušak (2007) pravita, da je terapija s pomočjo živali program, ki omogoča 

terapevtu, da naenkrat lahko vpliva na več funkcionalnih ciljev. Ti cilji so telesni (izboljšanje 
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motoričnih sposobnosti, izboljšanje spretnosti na invalidskem vozičku, izboljšanje 

ravnotežja), duševni (povečanje verbalne komunikacije med člani skupine, povečanje 

koncentracije (posvečanje pozornosti, vztrajanje pri nalogi), razviti rekreativne spretnosti, 

povečati samozavest, zmanjšanje občutka tesnobe, zmanjšanje osamljenosti), izobraževalni 

(povečanje besednega zaklada, izboljšanje kratkoročnega in dolgoročnega spomina, 

izboljšanje poznavanja pojmov kot so velikost, barva itn.) in motivacijski (povečanje želje za 

vključitev v skupinske dejavnosti, izboljšanje interakcije z drugimi in osebjem, povečevanje 

aktivnosti) (Pet Partners, 2012). 

Primeri TSŽ so (prav tam): 

- Prostovoljec v rehabilitacijski center pripelje svojo mačko, da bo ob pomoči delovnega 

terapevta delal z otrokom, ki ima težave na področju fine motorike. Da bi izboljšala 

njegovo fino motoriko, se otrok ukvarja z zaponkami na ovratnici, mačjim 

transporterjem itn. Odpira škatle priboljškov in hrani mačko. Pri terapiji s pomočjo 

živali lahko pacienta učimo tudi razvrščanja zaporedja dogodkov in sicer pri učenju 

korakov krtačenja psa. Pacient lažje osvoji posamezne korake, če psa skrtači sam, 

obenem pa ga terapevt spodbuja, da ubesedi posamezen korak, preden se ga loti. 

- Ženska, ki okreva po kapi, težko stoji in hodi. Fizioterapevt uporabi prisotnost psa 

tako, da ga postavi na mizo, nato pa prosi žensko, da ga stoje skrtači ali boža po glavi 

in hrbtu. Da bi se gibalne sposobnosti pacientke še izboljšale, jo terapevt spodbudi, da 

pelje psa na krajši sprehod okoli ustanove. Vodnik psa vedno uporablja dvojni 

povodec in hodi poleg psa in pacientke. 

Marinšek in Tušak (2007) menita, da s tem, ko v terapevtski proces vključimo žival, 

omogočimo pacientu, da opazuje interakcijo med terapevtom in živaljo. Ta ljubeča interakcija 

med njima razkrije nekatere dobre lastnosti terapevta, to pa lahko spodbudi razvoj 

terapevtskega odnosa. Tudi Wilson (2013) pravi, da je žival v terapiji pogosto lahko 

katalizator v vezi terapevt-pacient. Terapijo s pomočjo živali moramo vedno uporabiti kot 

dodatno intervencijo in ne kot samostojno, izven ostalih intervencij (Kogan, Granger, Fitchett, 

Helmer in Yound, 1999; Reichert, 1998). 
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2.3.3 Razlike med aktivnostmi in terapijo s pomočjo živali 

Tabela 2: Primerjava aktivnosti in terapije s pomočjo živali (Pet Partners, 2012) 

Aktivnosti s pomočjo živali Terapija s pomočjo živali 

Gre za običajne aktivnosti »spoznaj in 

pozdravi« (angl. »meet and greet«), kjer 

živali obiskujejo ljudi. 

Je zdravljenje za mnoge, ki so fizično, 

socialno, čustveno ali kognitivno prikrajšani. 

Ni specifičnih ciljev zdravljenja. Cilji so določeni za vsako srečanje. 

Iste aktivnosti se lahko udeleži več ljudi. Individualno zdravljenje za vsakega pacienta 

posebej. 

Podrobna  pojasnila, dokumentacija, 

poročila, evidence niso potrebne. 

Zahtevana so poročila o pacientovem 

napredku za vsako srečanje. 

Vsebina obiska je spontana. Obiski so predvideni, običajno v določenih 

intervalih. 

Obisk je lahko dolg ali kratek kot želimo. Dolžina obiska je vnaprej določena, da bo 

najbolje ustrezala potrebam pacienta. 

 

2.4 Živalske vrste 

V kolikor bi v naše delo vključili žival, je pomembno poudariti, da ta izbira ne sme biti 

naključna. Marinšek in Tušak (2007) pravita, da moramo dobro poznati osebnost 

posameznikov, ki bi z izbrano živaljo prihajali v stik. Prav tako v ospredje postavljata znanje 

o posamezni vrsti živali ter njihovih fizičnih in duševnih značilnostih. Znotraj posamezne 

vrste je potrebno dobro poznati konkretne živali. Tudi pri živalih namreč lahko govorimo o 

karakternih značilnostih in o temperamentu. 

 

2.4.1 Pes 

Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Je zvest in predan svojemu gospodarju. Je žival, 

ki se najpogosteje uporablja za terapijo s pomočjo živali, saj, kot pravita Marinšek in Tušak 

(2007), je pes edini, ki je človeku neprestano na razpolago kot sopotnik, poleg tega pa je 

sposoben postati tudi delovni partner. 

Različne vrste psov se razlikujejo tako po vedenju kot po velikosti. Za starejše ljudi so bolj 

primerni majhni psi, medtem ko so za psa vodnika, reševalnega ali policijskega psa bolj 
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primerni večji psi. Določene vrste so torej izbrane za specifična opravila, še posebej pa, če je 

potrebna neka čisto konkretna pomoč (Marinšek in Tušak, 2007). Tako je na primer za pse 

vodiče slepih zaželeno, da je pes pasemski oziroma z rodovnikom, saj so namreč mešanci za 

vodenje slepih pogojno primerni (Tačke pomagačke, 2012). Pri terapevtskem psu pa pasma, 

spol in velikost živali niso pomembni, odločilen je njegov karakter oziroma značaj (Ilič, 

2013).  

Preden psa vključimo v TSŽ, mora biti veterinarsko pregledan in cepljen. Opraviti mora 

preizkus temperamenta, saj mora biti pes, ki bo vključen v TSŽ, vajen hrupa, novih in stresnih 

situacij, drugih ljudi, nepredvidljivih reakcij ljudi, kot so vpitje, sunkoviti gibi itn. Pri psu 

preverijo tudi stopnjo treniranosti, torej njegove naučene značilnosti (Marinšek in Tušak, 

2007). 

 

2.4.2 Mačka 

Mačke so nežne, lepe in predvsem samosvoje. Nekatere so zelo igrive in zabavne. Kljub temu 

v igri niso tako zahtevne kot psi. Medtem ko psi zahtevajo vsakodnevne sprehode, mačk 

sprehodi ne zanimajo. »So idealna družba, ko si oseba želi nižji nivo interakcij ali manj 

aktivne, živahne interakcije« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 125). 

Temeljni pogoj za vključitev mačke v TSŽ je, da se tako lastniku kot neznancu pusti božati po 

vseh delih telesa in je pri tem sproščena in zadovoljna, kar pokaže s predenjem (Marinšek in 

Tušak, 2007). Prav tako ne sme reagirati na prisotnost drugih živali, hrup ali nepričakovana 

vedenja (prav tam). 

 

2.4.3 Mali sesalci 

Male živali (kot so zajci, kunci, morski prašički, hrčki, činčile itn.) so nežne, mirne in tihe, 

idealne, da jih človek prime v roke in ljubkuje. Stik z mehko dlako človeka pomirja.  

Zajce oziroma kunce uporabimo v TSŽ takrat, kadar pes ali mačka nista primerna. Prav tako 

kot za ostale živali tudi za zajca velja, da se mora pustiti božati po vseh delih telesa, tako 

lastniku kot tujcem, ne smejo ga motiti hrup, bergle in ostali pripomočki, nepričakovana 

vedenja itn. (Marinšek in Tušak, 2007). 

Male živali imajo prednost pred velikimi v tem smislu, da so bolj sprejemljive tudi za 

raznorazne institucije, saj so lahko zaprte v manjšem prostoru in tako tam vedno prisotne. 
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2.4.4 Ptice 

Za ASŽ in TSŽ najpogosteje uporabljajo papagaje zaradi zanimivega značaja ali kanarčke 

zaradi njihove nežnosti (Marinšek in Tušak, 2007). Ptice zmanjšujejo depresivna razpoloženja 

ter povečujejo socialno interakcijo, dolgoročno pa dvigujejo samozaupanje, samospoštovanje 

in dajejo občutek odgovornosti (prav tam). 

 

2.4.5 Konj 

»Če je pes najboljši človekov prijatelj, je konj najboljši človekov hlapec, saj mu služi na 

številne načine in mu lajša življenje« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 126). Konj je velika, 

plemenita žival. Globočnik (2001) pravi, da so v svojem obnašanju stalni in zanesljivi in zato 

lahko obnašanje dobro vzgojenega (dresiranega) konja dokaj dobro predvidimo. Šolane konje 

namreč vključujejo v terapevtski proces po celem svetu. Vse prevečkrat pa se tako v teoriji 

kot v praksi za terapijo s pomočjo konja uporablja izraz hipoterapija. Ta izraz ni pravilen, saj 

je hipoterapija le ena izmed vej terapevtskega jahanja in predstavlja medicinski vidik 

zdravljenja s pomočjo konja. »Pojem terapevtsko jahanje je splošen pojem, ki zajema štiri 

različna področja in posledično pet vej, katerim je skupni medij konj. Vsaka od vej 

terapevtskega jahanja poskuša preko konja doseči popolnoma svoj, predvsem pa pozitiven 

učinek na njegovega »uporabnika« in se čimbolj približati želenemu, začrtanemu cilju« 

(www.cirius-kamnik.si/jahanje, 2013). 

Čeprav se področja terapevtskega jahanja močno prepletajo med seboj in jih je težko 

popolnoma ločiti enega od drugega, jih delimo na: 

1. medicino, 

2. psihologijo, 

3. pedagogiko, 

4. konjeniški šport (prav tam). 

Znotraj teh področij pa terapevtsko jahanje lahko razdelimo še na pet vej: 

1. hipoterapija – fizioterapija s pomočjo konja; 

2. ergoterapija – delovna terapija s pomočjo konja; 

3. psihoterapevtsko jahanje – psihoterapija s pomočjo konja; 

4. (specialno) pedagoško jahanje in voltižiranje; 

5. parakonjeništvo – športno rekreativno jahanje in vožnja vpreg oseb s posebnimi 

potrebami (prav tam). 
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Veje se med seboj razlikujejo po populaciji, ki je vključena v terapevtsko jahanje, po ciljih, 

metodah in strokovnem kadru, ki izvaja program (prav tam). 

 

 

Slika 1: Področja in veje terapevtskega jahanja (www.cirius-kamnik.si/jahanje, 2013) 

 

V nadaljevanju bi rada pojasnila tudi razliko med terapijo s pomočjo konja in aktivnostjo s 

pomočjo konja. Demšar Goljevšček (b.l.) navaja, da je terapija s pomočjo konja (v 

nadaljevanju TPK) program, ki ga lahko vodijo posebej usposobljeni strokovnjaki ustreznega 

osnovnega profila (pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, 

psihologi, učitelji predšolske vzgoje, delovni terapevti, fizioterapevti, socialni delavci, 

zdravniki itn.). Medtem ko mora imeti program določene terapevtske cilje, metode, postopke, 

pripomočke, izvajati pa se morajo tudi evalvacije srečanj, so aktivnosti s pomočjo konja (v 

nadaljevanju APK) bolj spontane in manj formalizirane. Pri APK ciljev ni potrebno 

postavljati, niti evalvirati, ampak so splošni: občutek ugodja, sproščanje, druženje, 

prijateljevanje, razvedrilo. APK lahko vodi kdorkoli, ne glede na osnovni poklicni profil, 

vendar z ustrezno usposobljenostjo (npr. licenca za inštruktorja, učitelja ali trenerja jahanja) 

(prav tam). 
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Podzvrsti TPK so: 

- hipoterapija,  

- psihoterapija s pomočjo konja in 

- specialno-pedagoška in psihosocialna obravnava s pomočjo konja (Demšar 

Goljevšček, b.l.). 

Kot sem že omenila, je hipoterapija pravzaprav fizioterapija s pomočjo konja. Marinšek in 

Tušak (2007) opredeljujeta hipoterapijo kot tretma za ljudi vseh starosti z neko gibalno 

disfunkcijo. »Cilj hipoterapije je predvsem izboljševanje in stimulacija nevro- in senzo-

motoričnega področja (izboljšanje drže, koordinacije, telesne simetrije, ravnotežja, reguliranje 

mišičnega tonusa, povečevanje gibljivosti in stabilizacije medenice ...) /.../« (Demšar 

Goljevšček, b.l., str. 4).  

Psihoterapija s pomočjo konja se lahko izvaja samostojno ali pa kot podporna metoda  

klasičnim psihološkim oziroma psihoterapevtskim tretmajem in je primerna za psihiatrične 

bolnike, osebe s psihotičnimi motnjami, otroke in odrasle s čustveno-vedenjskimi in 

razpoloženjsko-afektivnimi motnjami, osebe z motnjami v funkcioniranju na socialnem 

področju, osebe s posttravmatskim sindromom, osebe s fobijami ... (Demšar Goljevšček, b.l.). 

Nekoliko več pozornosti bi posvetila specialno-pedagoški in psihosocialni obravnavi s 

pomočjo konja, kot jo poimenuje Demšar Goljevšček (b.l.). Ta podzvrst TPK je znana tudi 

pod izrazom specialno-pedagoško jahanje oziroma voltižiranje. Aktualna je tudi za nas, 

socialne pedagoge, saj, kot navaja Demšar Goljevšček (b.l.) poleg spoznanj na področju 

specialne pedagogike in delovne terapije temelji tudi na spoznanjih socialne pedagogike, 

psihologije ipd. Primerna je za osebe z motnjo v duševnem razvoju, otroke s specifičnimi 

učnimi težavami, otroke s hiperkinetično motnjo, otroke in mladostnike s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, avtiste, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, slepe in slabovidne, 

gluhe in naglušne, gibalno ovirane osebe, odvisnike itd. Cilji, ki jih poskušamo s tovrstno 

obravnavo s pomočjo konja doseči, so različni: urjenje zaznavanja, koordinacije in orientacije, 

krepitev spomina, pozornosti in koncentracije, sprejemanje, priznanje in premagovanje 

strahov, krepitev občutka samozavesti in zaupanja v lastne zmogljivosti, izgradnja občutka 

odgovornosti, zvišanje frustracijske tolerance, prepoznavanje in upoštevanje skupno 

postavljenih pravil, izgradnja discipline, prepoznavanje, dajanje in prejemanje pomoči, 

prilagajanje na skupinsko dinamiko, zmanjševanje agresivnih načinov vedenja, sprostitev, 

izgradnja stikov in zaupanja ... (prav tam). Globočnik (2001) pravi, da je cilj specialno-



Bunderšek, S. Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

15 

 

pedagoškega jahanja/voltižiranja vzgajati in prevzgajati s pomočjo konja in meni, da je delo s 

konjem še posebej primerno za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

Podzvrsti APK pa sta: 

- športno – rekreativno jahanje za osebe s posebnimi potrebami in 

- psihosocialne in pedagoške aktivnosti s pomočjo konja (Demšar Goljevšček, b.l.). 

Pri športno-rekreativnem jahanju za osebe s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) je 

osrednji cilj to, da se posameznik sprosti, aktivno preživlja prosti čas in se športno udejstvuje 

(Demšar Goljevšček, b.l.). OPP lahko izbirajo med mnogimi aktivnostmi: med klasičnim 

dresurnim jahanjem, preskakovanjem ovir ter vožnjo vpreg, ki je primerna predvsem za osebe 

s prekomerno telesno težo ali s prirojenim strahom pred jahanjem, ki ga ni moč odpraviti. 

Konjeniški šport ima dokazano pozitiven vpliv na vse organske sisteme, na oporni in gibalni 

aparat, na sistem srca in ožilja, hkrati pa tudi na psiho, intelekt in čustva (prav tam). 

Druga podzvrst APK pa vključuje psihosocialne in pedagoške aktivnosti s pomočjo konja. Te 

so tudi najbolj razširjene, obenem pa najmanj raziskane (Demšar Goljevšček, b.l.). Interakcije 

med konjem in človekom namreč potekajo ves čas, četudi niso načrtovane ali namerne. V 

klasični šoli jahanja je tako glavni cilj rekreacija ali doseganje športnih rezultatov. Če ima 

trener oziroma inštruktor jahanja v sebi tudi kaj pedagoške žilice, pa se lahko otroci in 

mladostniki »mimogrede« naučijo tudi marsikatere druge veščine, npr. ustreznega odnosa in 

odgovornosti do konja, vztrajnosti, discipline, upoštevanja pravil, nudenja pomoči 

sovrstnikom ipd. Te veščine lahko kasneje prenašajo tudi v druge medosebne odnose. 

Predvsem je torej pomembno, da se trener zaveda tega »vzgojnega« delovanja na otroke in 

mladostnike. V kolikor bo interakcije s konjem, pa naj bodo pozitivne ali negativne, ustrezno 

interpretiral in razlago ponudil otrokom/mladostnikom, bo to zanje predstavljalo izjemno 

učno situacijo (prav tam). 

Marinšek in Tušak (2007) pravita, da je konj žival, do katere ljudje vzpostavijo in oblikujejo 

poseben odnos, neko vrsto prijateljstva. Najbolj optimalno je, če ima posameznik na 

razpolago vedno istega konja. Le tako se lahko medsebojno spoznata in razvijeta dober odnos. 

Poleg tega je pomembno, da je posameznik vključen tudi v druga opravila, povezana s 

konjem (čiščenje hlevov, hranjenje, krtačenje in sedlanje konja itn.) (prav tam). Tudi 

Globočnik (2001) poudarja, da je celotna oskrba konja sestavni del specialno-pedagoškega 

jahanja in se ob tej oskrbi ustvarja vez človek-žival. 
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2.4.6 Druge živali s kmetije 

Tudi živali, kot so krave, koze, ovce, kokoši, race, goske itn., so primerne za delo z različnimi 

populacijami, predvsem, kot pravita Marinšek in Tušak (2007) za duševno manj razvite ljudi 

in tiste s čustvenimi problemi. »V stiku z njimi se povečuje sposobnost komunikacije in se 

zvišuje samovrednotenje« (Marinšek in Tušak, 2007, str. 151). »Predvsem domače živali 

ustvarjajo socialno vzdušje, ki je nevsiljivo, polno življenja in veselja« (Globočnik, 2001, str. 

351). 

O terapevtskem vplivu domačih živali poroča Mallon (1994) iz ustanove za otroke z 

vedenjskimi, čustvenimi in šolskimi težavami. Živali s kmetije pomirjajo, otroci se k njim 

pogosto zatečejo, ko so žalostni, jezni ali razburjeni, ker jim obisk kmetije pomaga ublažiti ta 

čustva (prav tam). 

 

2.4.7 Delfini 

Delfini so izredno družabne in igrive živali. Ponekod v svetu jih prav tako vključujejo v 

terapijo, vendar to zahteva specifične pogoje in visoke stroške vzdrževanja. Terapija  z delfini 

zagotovo ni tako pogosta kot terapija s psi ali konji, vendar Humphries (2003) poroča, da se 

izvaja v kar nekaj državah po svetu, vključno z Mehiko, Združenimi državami Amerike, 

Izraelom in Rusijo. 

Delfini so za terapijo primerni predvsem iz dveh razlogov in sicer svoje inteligentnosti in 

zmožnosti zmanjševanja stresa, ki jo ima voda (1993, Nathanson in de Faria, v Marinšek in 

Tušak, 2007). Obenem imajo zvoki, ki jih spuščajo delfini, zdravilno moč. Ti zvoki se 

imenujejo kliki in izrazito ugodno vplivajo na telesno in mentalno stanje človeka (Marinšek in 

Tušak, 2007). Otrok, ki je vključen v terapijo z delfini, gre skozi srečanja individualiziranih 

dejavnosti, kjer je poleg delfina prisoten še terapevt (logoped, fizioterapevt ipd., odvisno od 

otrokovega primanjkljaja). Otrokovim pravilnim kognitivnim, fizičnim oziroma socialno-

emocionalnim odzivom sledijo interakcije z delfinom (npr. dotikanje delfina, plavanje z njim 

ipd.) (Humphries, 2003). 



Bunderšek, S. Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

17 

 

2.5 Vključevanje živali v delo z osebami, ki imajo posebne potrebe 

Velikokrat so interakcije z živalmi koristne za ljudi, ki so na kakršenkoli način prikrajšani 

oziroma se v svojih potrebah razlikujejo od »običajne« populacije. Marinšek in Tušak (2007) 

pravita, da živali za avtistične otroke predstavljajo močne multisenzorne dražljaje, saj imajo 

namreč ti otroci nizke senzorne in emocionalne nivoje vzburjenja. Redefer in Goodman 

(1989, v Marinšek in Tušak, 2007) sta ugotovila, da so avtistični otroci ob stiku s prijaznim 

psom povečali socialno sprejemljiva vedenja, zmanjšala pa so se vedenja, usmerjena vase ter 

stereotipna avtistična vedenja. Kot glavni cilj terapevtskega jahanja pri avtističnih otrocih 

Marinšek in Tušak (2007) navajata povečanje pozornosti in motivacije. Obenem otrok ob 

stiku s konjem spozna, da se konj odziva na njegov glas, kar ga motivira k verbalni 

komunikaciji. Ta je namreč pri večini avtističnih otrok šibka (prav tam). Wilson (2013) 

predlaga, da bi se morala TSŽ smatrati za eno izmed pomembnejših oblik terapij za avtiste, z 

upoštevanjem, da se druge terapije pri njih niso izkazale za zelo koristne. 

Za osebe z motnjo v duševnem razvoju je stik z živalmi prav tako izjemno koristen. To so 

osebe, ki imajo kognitivni primanjkljaj. Marinšek in Tušak (2007) poudarjata, da žival 

pritegne posameznikovo pozornost bolj kot katerikoli drug dražljaj in jo uspe tudi dlje 

zadržati. Zato se pri posamezniku izboljšujeta pozornost in koncentracija. Ob živali se s 

posameznikom lahko pogovarjamo, krepimo njegov govor, ga učimo osnovnih življenjskih 

principov, zakonitosti živali, ki so pogosto podobne kot pri ljudeh, poleg tega pa lahko tudi 

treniramo matematične osnove ob seštevanju, množenju števila živali ipd. (prav tam). 

Raziskave so pokazale tudi učinkovitost TSŽ pri otrocih z Downovim sindromom. Otroci so 

bili v odnosu s terapevtom bolj odzivni in sodelovalni oziroma manj zadržani, ko je bil poleg 

prisoten še pes (Bradshaw, Cormack in Limond, 1997, v Wilson, 2013). 

Klasifikacija Ameriškega združenja psihiatrov Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV) pod krovnim imenom »Primanjkljaj pozornosti in razdiralne vedenjske 

motnje« [Attencion-Deficit and Disruptive Behaviour Disorders] zajema specifične motnje, 

kot so vedenjska motnja [Conduct disorder (CD)], opozicionalno kljubovalna motnja 

[Oppositional Defiance Disorder (ODD)] in motnja pozornosti/hiperaktivnosti [Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)] (Kobolt, Metljak in Potočnik, 2008, str. 52). 

Marinšek in Tušak (2007) omenjata, da lahko živali vključujemo tudi v delo z otroci in 

mladostniki, ki imajo diagnosticirane te motnje. Za naš prostor bi lahko rekli, da so v to 

skupino v grobem zajeti otroci in mladostniki s ČVT. Marinšek (v Marinšek in Tušak, 2007) 
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navaja primer otroka z ADHD, s katerim je delala in potrdila, da so živali, ki jih je 

vključevala v delo z njim, za dalj časa pridobile njegovo pozornost. Otroci z ADD ali ADHD 

imajo namreč šibko notranjo motivacijo in zato težje vztrajajo pri aktivnostih, načrtih, ciljih. 

Otrok se je v prisotnosti živali tudi lažje umiril, kar kaže na pomirjujoče učinke živali, ki so 

pogosto osnova terapevtskih intervencij pri otrocih z ADD in ADHD (prav tam). 

Aarin Katcher in Gregory G. Wilkins (1994, v Marinšek in Tušak, 2007) poročata, da je 

center Brandwind v Ameriki razvil dva programa za otroke z ADHD in CD. Prvi program je 

vključeval aktivnosti kot sta plezanje in vožnja s kanuji, drugi pa je vključeval živali in sicer 

psa, miši, zajce, skakače, hrčke, legvane, ribe, piščance in vietnamske svinje. Udeleženci so 

morali biti v ravnanju z živalmi nežni, govoriti mirno in se do njih spoštljivo obnašati. Ta 

pravila so nadzirala njihove impulze in reakcije. Najprej so otroke naučili, kakšne so splošne 

potrebe živali, kako jih držati in kako z njimi ravnati. Potem so se učili še biologije in skrbi za 

živali. Pri skupini, ki se je ukvarjala z živalmi, se je v primerjavi z drugo skupino pokazalo, da 

so udeleženci pridobili boljšo samokontrolo in boljše samovrednotenje (prav tam). 

Posameznikom z neustreznimi čustvi in neprimernim vedenjem lahko terapevti priskrbijo 

možnosti, da se naučijo vedenj in veščin za graditev funkcionalne sposobnosti in stimulacije 

uspešne socialne interakcije (Marinšek in Tušak, 2007), kot v tem primeru. 

Medtem ko so živali lahko zelo dobri terapevti, pa se lahko izkažejo tudi v nudenju pomoči 

ljudem, ki v svojem vsakdanu potrebujejo posebne prilagoditve. Tako na primer psi, ki so 

izšolani za pomočnike, pomagajo gluhim in naglušnim, gibalno oviranim, slepim in 

slabovidnim itn. (Tačke Pomagačke, 2012). Poleg splošne vodljivosti (hoja ob invalidskem 

vozičku z vrvico in brez nje, levi in desni obrati ter obrati za 180 stopinj, daljše čakanje, 

prostor, sedi …) mora pes pomočnik opravljati tudi naslednje naloge: dvigovanje predmetov s 

tal, prinašanje različnih predmetov (čevlji, mobilnik, ključi, pošta), odpiranje vrat in predalov, 

nošnjo posebne nakupovalne torbice ali poslovne torbice, prižiganje in ugašanje luči, z 

glasom mora opozoriti, da je oseba v težavah (npr. padec z vozička) (prav tam).  
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2.6 Čustvene in vedenjske težave 

2.6.1 Opredelitev čustvenih in vedenjskih težav 

Otroci in mladostniki, ki bivajo v ustanovah za izvendružinsko vzgojo, so v 2. členu Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljeni kot otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. Krajnčan in Miklavžin (2010) pa opozarjata, da je izraz motnja preveč 

determinirajoč in sproža stigmatiziranje. Iz tega razloga stroka uporablja izraz čustvene in 

vedenjske težave2 in težave v socialni integraciji. Na tem mestu velja omeniti tudi drug vidik 

pojmovanja izrazov težava in motnja. Kobolt, Metljak in Potočnik (2010) pravijo, da se ta dva 

izraza bolj nanašata na pogostost in stopnjo kot pa naravo emocij in vedenja. Njihovo razlago 

strnjeno prikazujem v naslednji preglednici. 

Tabela 3: Razlika med težavo in motnjo (prav tam) 

Težava: Motnja: 

- je prehodna; 

- je obvladljiva tako s strani 

posameznika kot okolja; 

- je del vsakodnevnega življenja 

vsakega izmed nas. 

- je stabilizirana težava in traja dlje časa; 

- ogroža posameznikov psihosocialni in 

osebnostni razvoj; 

- je moteča za okolje. 

 

Bolj kot terminologija (čeprav doslednosti pri njeni rabi ne gre zanemariti), je pomembno, da 

znamo določiti, kdaj je potrebno otroku ponuditi pomoč in predvsem, kakšno. Kobolt (2011, 

str. 163) pravi, da »morajo biti za oceno, da gre pri otroku za težavo/motnjo, prisotni naslednji 

kriteriji: 

- da se čustvena in vedenjska slika pojavljata skozi daljše časovno obdobje, 

- da je vedenjski ali čustveni problem resen, 

- da ogroža posameznikov razvoj in 

- ga z običajnimi ter razpoložljivimi spremembami okolja/ravnanja nismo uspeli 

ublažiti«. 

Kobolt, Metljak in Potočnik (2010) govorijo o dveh dimenzijah čustvenih in vedenjskih težav. 

Pri posamezniku lahko bolj izstopa bodisi čustvena bodisi vedenjska dimenzija, obe pa 

                                                 
2 Tudi sama bom v nadaljevanju uporabljala ta izraz oziroma okrajšavo zanj – ČVT. 
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nastopata skupaj in sta v medsebojni soodvisnosti. »/.../ izraz čustvena motnja označuje 

internalizirane oblike izražanja stiske, anksioznosti, nemoči in vedenjska motnja 

eksternalizirane oblike izražanja jeze, agresije in neobvladanega vedenja posameznika« 

(Kobolt idr., 2008, str. 49). Kobolt in drugi (2010) pojasnjujejo, da sta obe dimenziji povezani 

s socialnim kontekstom, saj so čustveni in vedenjski odzivi posledica dogajanja v 

posamezniku in obenem so posledica dogajanja v socialnem kontekstu. Ravno iz tega razloga 

avtorji (prav tam) predlagajo uporabo dveh izrazov: 

- socialnointegracijske težave: izraz ne zanika, da je posameznik tisti, ki ima težavo, 

obenem pa vpelje socialno, družbeno, skupinsko, okolijsko raven, ki vpliva na 

nastajanje in vzdrževanje teh težav; 

- čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje (ČVST): težave se pojavijo na enem, 

dveh ali vseh treh področjih, najpogosteje pa so soodvisne in druga drugo vzdržujejo. 

Opredelitev o tem, kaj pravzaprav so čustvene in vedenjske težave, je več. Mikuš Kos (1991, 

str. 103) pravi, »da motnje vedenja sestavlja več različnih oblik pretiranega in odklonskega 

vedenja ali oblik vedenja, ki ne ustrezajo uveljavljenim normam okolja«. »Posebnost 

tovrstnega vedenja je, da posameznik krši pričakovanja in zahteve, ki se v socialnem prostoru 

vežejo na osnovna pravila socialne interakcije. To je vedenje, ki posega v socialni prostor 

drugega in praviloma pomeni konflikt z okoljem« (Bečaj, 1987, str. 23-24). Ti dve opredelitvi 

nakazujeta na to, da so čustvene in vedenjske težave za družbo moteče. Kobolt in drugi (2010) 

v povezavi s tem govorijo o pojmih »motečnost«, »vidno«, »izstopajoče« vedenje. Še posebej 

so moteče eksternalizirane oblike vedenja, medtem ko so tisti otroci, ki stisko ponotranjijo, 

pogosto spregledani. 

 

2.6.2 Značilnosti in potrebe otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami 

Težko je govoriti o nekih splošnih lastnostih otrok/mladostnikov s ČVT, saj te težave še 

zdaleč niso enolične, temveč kompleksne in se nemalokrat kombinirajo z drugimi motnjami. 

Otrok s ČVT zato ne moremo enačiti in metati v isti koš. Ali kot zapiše Kobolt (2010, str. 13): 

»Kakor ne obstaja otrok nasploh, tudi vedenjsko izstopajoč otrok nasploh ne obstaja. 

Pričakovanja, norme, pravila in kultura so elementi, ki zarisujejo meje med tem, kar v nekem 

trenutku, določenem socialnem in družbenem okolju razumemo kot izstopajoče, moteče, 

težavno in moteno.« 
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Čeprav se ti otroci/mladostniki v svojih vedenjskih ali emocionalnih vzorcih razlikujejo od 

svojih vrstnikov, so »drugačni« in jih zato posledično uvrščamo med otroke s posebnimi 

potrebami, pa tako Kobolt (2011) kot Krajnčan in Miklavžin (2010) poudarijo, da imajo 

otroci s ČVT pravzaprav popolnoma enake potrebe kot njihovi vrstniki. Te potrebe (potreba 

po sprejetosti, priznanju, veljavi in vrednosti, pripadnosti in druge temeljne psihološke 

potrebe) se udejanjajo v socialnih kontekstih in so ključne, da otrok oblikuje psihosocialno 

ravnotežje in identiteto (Kobolt, 2011). Problem nastopi, ko so otroci s ČVT v izpolnjevanju 

svojih potreb neuspešni, to pa ni tako redek pojav. Krajnčan in Miklavžin (2010) pojasnjujeta, 

da svoje potrebe težko uresničujejo zaradi niza neugodnih okoliščin in s tem povezanih 

socialnih in zdravstvenih težav. Avtorja (prav tam) hkrati opozarjata, da se je potrebno na 

otrokove potrebe usmerjati tudi pri nudenju pomoči v vzgojnih ustanovah. Treba je 

»prilagajati pomoč otroku, ne pa otroka institucionalni pomoči« (Krajnčan in Miklavžin, 

2010, str. 49). 

 

2.6.3 Vzroki za pojav čustvenih in vedenjskih težav 

Vedno, kadar poznamo ozadje neke težave ali motnje, nam tovrstne informacije pomagajo 

bolje razumeti otroka/mladostnika s ČVT. Zaradi razumevanja lahko posledično ustrezneje 

načrtujemo in izvajamo pomoč. Vzroki za ČVT so lahko različni. Včasih so krivdo za težave 

pripisovali posamezniku in le njega videli kot problematičnega, danes pa se avtorji čedalje 

bolj nagibajo k integrativnim, celostnim modelom pojasnjevanja vedenjskih in čustvenih 

težav. Tako za težave, ki jih ima posameznik, ni več kriv sam, pač pa k nastanku in 

vzdrževanju njegovih težav prispeva več dejavnikov (razmere v družini, šoli, posameznikove 

osebnostne značilnosti, dogodki v posameznikovem življenju ipd.). Kobolt (2011) govori o 

vplivu bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov in izstopajoče čustvovanje in/ali vedenje 

smatra kot  individualni odziv posameznika na preplet teh dejavnikov. 

Obstaja torej več različnih dejavnikov, ki vplivajo na pojav motečega vedenja pri otroku. Če ti 

dejavniki ogrožajo otrokov razvoj in jim je izpostavljen dalj časa, obstaja več možnosti, da bo 

otrok razvil ČVT. Pa vendar, kot pravi Mikuš Kos (1991), bodo ob enakem neugodnem 

dejavniku nekateri podlegli, drugi zanihali, tretji pa ostali nepoškodovani. Torej sama 

prisotnost ogrožajočih dejavnikov še ni sama po sebi razlog za razvoj odklonskega vedenja. 

Človek je lahko namreč psihično odporen ali nasprotno, ranljiv. Odpornost je lastnost, 

sposobnost ali kompetentnost človeka, da uspešno funkcionira kljub temu, da je izpostavljen 

hudi razvojni in/ali življenjski ogroženosti (npr. revščini, zanemarjanju, nasilju v družini, 
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spolni zlorabi, šolskemu neuspehu in podobno) (1998, Masten in Coatsworth, v Kobolt in 

Pelc Zupančič, 2010). Poleg ogrožajočih obstajajo tudi zaščitni dejavniki, ki vodijo k »ugodni 

modifikaciji odgovora posameznika na neugodne okoliščine ali travmatske dogodke« (Kobolt 

in Pelc Zupančič, 2010, str. 75). Pri obravnavanju otroka/mladostnika s ČVT je pomembno, 

da se še posebej osredotočimo na slednje, saj bo le tako naša pomoč obrodila sadove. Tudi 

Kobolt in Pelc Zupančič (2010) poudarjata, da se prvenstveno ne smemo usmerjati v otrokove 

težave in primanjkljaje, pač pa v njegove močne točke, individualne in socialne vire in načine, 

kako jih aktivirati, spodbujati, povezovati. 

 

2.6.4 Obravnavanje otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami 

Če se opremo na Vzgojni program (2004), ki ponuja smernice za delo z otroki in mladostniki 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami, nam ta kot eno temeljnih načel pri tovrstnem delu v 

ospredje postavlja načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti. To pomeni, da morajo biti 

dejavnosti, v katere je otrok oziroma mladostnik vključen, primerne vrsti in stopnji njegovih 

težav ali povedano drugače, ustrezati morajo njegovim potrebam in sposobnostim 

razumevanja. Pri tem gre za preprečevanje novih težav, utrjevanje otrokovih močnih področij, 

kompenzacijo manjkajočega ali zamujenega, spremembo vzgojno ali socialno nesprejemljivih 

vedenjskih vzorcev, intenzivno pridobivanje novih socialnih izkušenj, omogočanje učne, 

šolske oziroma delovne uspešnosti (prav tam). K vsakemu otroku oziroma mladostniku 

moramo pristopiti in ga tudi obravnavati individualno, neodvisno od drugih. V našem 

prostoru je to med drugim tudi zakonsko urejeno, saj mora vzgojna ustanova najkasneje v 

roku 30 dni po sprejemu otroka oziroma mladostnika v sodelovanju z njim in njegovimi starši 

izdelati individualizirani vzgojni program (ZUOPP, 2011, 36. člen). Načelu individualizacije 

pa mora socialni pedagog slediti tudi sicer, pri vsakodnevnem delu z otroki in mladostniki. V 

zvezi z interveniranjem Kobolt in Rapuš Pavel (2006, str. 94) namreč pravita, da /.../ »ni 

uporabnik tisti, ki se prilagodi naboru možnih interventnih oblik, ampak je strokovni delavec 

tisti, ki v procesu sodelovanja z uporabnikom išče primerne posege«. Tudi pri izboru 

intervencij je torej potrebno izhajati iz vsakega otroka/mladostnika posebej. 

Vzgojni program (2004) narekuje, da mora biti otrok oziroma mladostnik deležen celovite 

strokovne obravnave, kar pomeni, da je potrebno delovati hkrati preventivno, 

kompenzacijsko, osebnostno ter socialno-integrativno in kurativno. Za to je odgovoren 

celoten tim, ki pomaga otroku. Če pa pogledamo ožje, na delovanje socialnega pedagoga, se 



Bunderšek, S. Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

23 

 

njegove intervencije navezujejo na več področij. Kobolt (1997) kot prostor 

socialnopedagoških intervencij omenja tako izobraževanje kot vzgojo, podporno, svetovalno 

delo in psihosocialno terapevtsko delo s posamezniki in skupinami, opozarja pa tudi, da je 

včasih težko natančno razmejiti, kdaj gre za eno vrsto intervencije in kdaj za drugo. To 

razmejevanje je prisotno predvsem v teoriji, v praksi pa so posegi socialnega pedagoga 

opredeljeni predvsem s področjem dela, naravo problemov, s katerimi se srečuje, žal pa tudi z 

institucionalnim okvirom (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). 

Ne glede na to, v katerem prostoru prihajamo v stik z otroki in mladostniki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, bi želela izpostaviti nekaj možnih pristopov za delo z njimi. Ker imajo 

ti otroci in mladostniki pogosto omajano samopodobo in nizko samospoštovanje, Kobolt 

(1997) meni, da je potrebno intervencije pri delu z njimi usmerjati na samodoživljanje in 

samovrednotenje, ne le pogovorno, pač pa tudi aktivno z dejavnostmi, ki bodo posamezniku 

predstavljale novo in predvsem uspešno izkušnjo. Skozi doživljanje osebnih uspehov na 

otrokovih šibkih področjih se namreč odpravljajo ali spreminjajo njegovi občutki osebne 

neadekvatnosti (občutek šolske/delovne in socialne neuspešnosti, občutek osebnostne 

manjvrednosti, odvečnosti, stigmatiziranosti, marginaliziranosti itd.) (Vzgojni program, 

2004). 

Medtem ko moramo biti na eni strani osredotočeni na otrokove/mladostnikove močne točke, 

pa moramo pozornost prav tako nameniti tudi njegovemu vedenju, ki pogosto ni v skladu z 

normami družbe in je zato zanjo nesprejemljivo ali povedano z drugimi besedami, 

antisocialno. K antisocialnemu vedenju prispevajo primanjkljaji, ki so povezani s pretiranim 

egocentrizmom (2003, Gibbs, v Kroflič, 2011). Gre za razvojne zaostanke v moralnem 

presojanju, razna sociokognitivna izkrivljanja (miselne zmote) in pomanjkanje socialnih 

veščin. Glavni cilj pri obravnavi antisocialnega vedenja je preseganje osredotočenosti nase in 

delovanje v smeri decentracije v socialnih situacijah preko treninga zavzemanja perspektive 

drugih (prav tam). Ravno s tem, ko ima posameznik možnost zavzeti perspektivo druge osebe, 

namreč njegov egocentrizem upada. K temu lahko pripomore tudi učenje socialnih veščin. 

Gibbs (2003, v Kroflič, 2011) predstavlja program EQUIP, ki združuje dva osnovna pristopa 

obravnavanja antisocialnega vedenja: pristop vzajemne pomoči in psiho-pedagoški pristop. 

Medtem ko program vzajemne pomoči mladostnike motivira za medsebojno vrstniško pomoč, 

pa jih drugi del programa, psiho-pedagoški pristop, opremi z veščinami, ki jih potrebujejo, da 

bodo lahko pomagali sebi in drugim. To so strategije za razvoj zrelejšega moralnega 

presojanja, pridobivanje veščin za obvladovanje jeze (vključno z odpravljanjem kognitivnega 
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izkrivljanja) in trening socialnih veščin (prav tam). Mnogim socialno neuspešnim 

otrokom/mladostnikom namreč primanjkuje teh veščin in v socialnih situacijah ne znajo 

pravilno odreagirati, čeprav bi mogoče radi. V tem je tudi dodatna vrednost omenjenega 

programa – le-ta se obravnave antisocialnega vedenja loteva širše in vključuje več postopkov. 

V procesu obravnavanja otroka/mladostnika s ČVT hkrati ne smemo izključiti njegove 

socialne mreže. Poleg posameznika se moramo namreč interventno usmeriti tudi na delovanje 

ožjega in širšega socialnega okolja (družine, vrstniške skupine, institucij, socialnega 

konteksta) ter upoštevati interaktivno delovanje med temi sistemi (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006). V primeru, da je otrok/mladostnik premeščen v ustanovo za izvendružinsko vzgojo, je 

ohranjanje teh povezav in delo z njimi še posebej pomembno, saj se bo otrok/mladostnik 

nekoč vrnil v svoje matično okolje. Krajnčan (2005) je kritičen, da je zavodska vzgoja (z 

idealnim končnim ciljem, da se posameznik integrira v širšo družbo), v primeru večstransko 

ogroženih mladih, pristop brez prave alternative in se izvaja kot nuja, če posameznik s svojim 

vedenjem ogroža druge. »Iz teorije in izkušenj vemo, da lahko intervencije, ki skušajo 

resocializirati s segregacijo, povzročijo posameznikom več škode kot koristi (npr. problemi 

stigmatizacije, kriminalne kariere ...)« (Krajnčan, 2005, str. 17). Klasično tretmajsko 

paradigmo vzgojnih zavodov sicer poskušajo preseči novejše organizacijske oblike dela, kot 

so stanovanjske skupine, mladinska stanovanja in strokovne družine (Vzgojni program, 

2004). Presežek klasične institucionalne obravnave predstavlja tudi intervencijska praksa, 

imenovana wraparound3, ki je v našem prostoru še nisem zasledila. Wraparound je pristop, ki 

je namenjen vzpostavitvi pozitivnih odnosov in podpornih mrež med mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami in njihovimi družinami, v ta natančno določen proces pa 

so vključene tudi naravne podporne skupine (prijatelji, sorodniki) in strokovni delavci (šolske 

svetovalne službe, centri za mentalno zdravje, centri za socialno skrbstvo in organi za 

mladinsko pravosodje). Gre torej za celovit načrt pomoči, ki se vrši v mladostnikovem 

domačem okolju in obenem predstavlja stroškovno učinkovitejšo alternativo institucionalnim 

oblikam pomoči (1996, L. Peterson, v Kroflič, 2011). 

Pristopov, ukrepov, intervencij ipd. k obravnavi otrok in mladostnikov s ČVT je več, saj je 

tudi »kategorija« ČVT skupek raznolikih težav. Obenem se pristopi med seboj razlikujejo tudi 

po tem, ali smo z njimi usmerjeni na posameznike (mikro nivo), ali delujemo interaktivno, z 

vključitvijo njihovih družin in širšega socialnega okolja (makro nivo). Vsekakor je 

pomembno, da pri strokovnem ravnanju upoštevamo različne teoretske osnove, nato pa 

                                                 
3 Izraz je ohranjen v angl. obliki, saj v stroki še ni ustaljene slovenske ustreznice, op.p. (Kroflič, 2011). 
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interveniramo glede na individualnost vsakega posameznika in specifične značilnosti situacije 

(Kobolt, 1997). Ob naboru vseh možnih načinov, kako ravnati z otroki in mladostniki s ČVT, 

pa zaključujem z naslednjo mislijo: »Razumeti izstopajoče vedenje je lažje, kot se nanj 

primerno odzvati« (Kobolt, 2010, str. 1). 

 

2.7 Ustanove za izvendružinsko vzgojo 

2.7.1 Nameščanje otroka/mladostnika v izvendružinsko oskrbo 

Ukrep o oddaji otroka v ustanovo za izvendružinsko vzgojo lahko izreče pristojni center za 

socialno delo ali sodišče. Ukrep je izrečen na podlagi: 

- Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki določa, da »center za 

socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali 

zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih 

pomembnih razlogov v otrokovo korist« (ZZZDR, 2004, 120. člen, 1. točka). Oddajo 

otroka določa tudi v naslednjem členu, ki pravi, da »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« (ZZZDR, 2004, 121. 

člen, 1. točka). 

- Kazenskega zakonika (KZ-UPB1), ki določa, da »sodišče izreče oddajo v vzgojni 

zavod mladoletniku, glede katerega je treba poskrbeti za njegovo vzgojo in prevzgojo 

pod stalnim vodstvom in nadzorstvom strokovnih vzgojiteljev« (KZ-UPB1, 2004, 79. 

člen, 1. točka). »Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se lahko izvaja tudi v 

stanovanjskih skupinah, ki jih organizirajo vzgojni zavodi, ali z dnevnim bivanjem 

mladoletnikov v vzgojnem zavodu« (v prav tam, 2. točka). »Če so mladoletniku 

potrebni učinkovitejši prevzgojni ukrepi, izreče sodišče oddajo v prevzgojni dom« 

(KZ-UPB1, 2004, 80. člen, 1. točka).  

 

2.7.2 Vrste ustanov za izvendružinsko oskrbo 

 »Vzgojni zavodi, stanovanjske skupine, mladinski domovi in prevzgojni domovi /.../ so 

vzgojno-izobraževalne ustanove, katere ustanavlja država za varstvo in vzgojo otrok in 

mladostnikov, ki so začasno ali trajno brez družinskega varstva in zato vzgojno zanemarjeni 

ali ogroženi v razvoju« (Skalar, 1995, str. 5). V Sloveniji torej obstajajo različne oblike 
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domske nastanitve otrok in mladostnikov s ČVT. Med seboj se razlikujejo (Vzgojni program, 

2004): 

- po starosti populacije (nekatere so namenjene osnovnošolcem, druge srednješolcem, 

tretje pa sprejemajo oboje); 

- po spolu (nekatere sprejemajo le fante, druge fante in dekleta); 

- po organiziranosti izobraževanja (interno ali zunanje izobraževanje); 

- glede na organiziranost življenja (vzgojne skupine, stanovanjske skupine, družine); 

- po organu, ki namešča otroke in mladostnike v vzgojno ustanovo (CSD, sodišče). 

 

2.7.2.1 Vzgojni zavod 

V vzgojni zavod otroka oziroma mladostnika napoti center za socialno delo (v tem primeru 

gre za varstveni in preprečevalni ukrep) ali mladinsko sodišče (v tem primeru gre za sodni 

vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod). Zavodi za šoloobvezne otroke sprejemajo otroke od 7. 

leta starosti dalje, v zavodu pa lahko ostanejo do 17. leta. Pošolski zavodi za mladostnike 

sprejemajo mladostnike od 14. do 18. leta starosti, s tem, da lahko ostanejo mladostniki v 

zavodu do dopolnjenega 21. leta (Skalar, 1995).  

 

2.7.2.2 Stanovanjska skupina 

Stanovanjska skupina je lahko od uprave dislocirana in relativno avtonomna enota. Vanjo 

otroka oziroma mladostnika napoti center za socialno delo. Kadar pa otroka namesti v 

stanovanjsko skupino matični vzgojni zavod, gre za bodisi zadnjo fazo zavodske obravnave 

(mehak prehod v stvarno življenje) bodisi možnost večje/ustreznejše izbire poklicnega 

izobraževanja za bolj motivirane mladostnike in mladostnice (Vzgojni program, 2004). 

 

2.7.2.3 Mladinski dom 

V mladinski dom otroka oziroma mladostnika napoti center za socialno delo. Gre za vzgojno-

varstveni ukrep, saj napotitev otroka v mladinski dom praviloma ni odvisna od njegove 

vedenjske ali osebnostne motenosti. Se pa vedenjske in (ali) osebnostne motnje pri otrocih 

kljub temu zaznajo kot posledica neurejenih družinskih razmer (Skalar, 1995).  
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2.7.2.4 Prevzgojni dom 

V prevzgojni dom mladostnika napoti mladinsko sodišče. Gre za vzgojni ukrep oddaje v 

prevzgojni dom, kamor so lahko napoteni mladostniki v starosti od 14. do 21. leta, s tem, da 

lahko v domu ostanejo do dopolnjenega 23. leta starosti (prav tam). 

 

Tabela 4: Prikaz vzgojnih zavodov, stanovanjskih skupin in mladinskih domov v Sloveniji 

Vzgojna ustanova Populacija  Število 

vzgojnih 

skupin 

Pripadajoče 

stanovanjske skupine 

Vzgojno-izobraževalni zavod Frana 

Milčinskega Smlednik 

OŠ 4 Ježek 

Osnovna šola Veržej – Enota Dom OŠ 6 / 

Vzgojni zavod Kranj OŠ, SŠ / Škofja Loka, Kranj, 

Stražišče, Črnava, Mlaka 

Vzgojni zavod Planina OŠ, SŠ 5 / 

Mladinski dom Jarše OŠ, SŠ / Kokos, Zeleni tir, 

Črnuška Gmajna, Hiša 

Zavod za vzgojo in izobraževanje 

Logatec 

SŠ 3 Rdeča Kljuka, Postojna 

Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru SŠ 3 Velenje 

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja 

Gora 

SŠ 5 Brod 

Mladinski dom Malči Beličeve OŠ 6 družin / 

Mladinski dom Maribor SŠ / SS1, SS2, SS3, SS4, SS5 

 

OŠ – osnovnošolska, SŠ – srednješolska 

 



Bunderšek, S. Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

28 

 

2.7.3 Življenje v ustanovi za izvendružinsko vzgojo 

Oddaja otroka/mladostnika v vzgojno ustanovo naj bi bil zadnji korak v procesu nudenja 

pomoči otroku/mladostniku. Ali kot pravi Krajnčan (2006, str. 7): »Vzgojni zavodi se 

pojavljajo v vlogi blažilca otrokovih težav tedaj, ko ne pomaga več nobena druga oblika 

pomoči.« Odhod otroka v izvendružinsko oskrbo običajno ni otrokova prostovoljna izbira in 

ga zato doživlja kot kazen. »/.../ gre za svojevrstno prisilo, katere (nemo ali izrečeno) 

sporočilo govori, da je otrok ali mladostnik nesposoben in družbeno nezaželen« (Krajnčan, 

2006, str. 14).  

Otrok je v vzgojni ustanovi vključen v vzgojno skupino, enoto, ki jo vodijo vzgojitelji, 

praviloma obeh spolov. Prilagoditev na skupno življenje z ostalimi otroki in sprejetje 

določenih pravil za otroka običajno ni preprosto. Življenje v domačem okolju je namreč težko 

primerjati z življenjem v vzgojni ustanovi. Ko je otrok izvzet iz svojega domačega okolja (pa 

čeprav je le-to pogosto zanj neprimerno in nespodbudno) in pripeljan v novo, tujo ustanovo, 

doživlja velik stres. Skalar (1995) pravi, da se otroci in mladostniki v vzgojni ustanovi čutijo 

prikrajšane in ovirane pri zadovoljevanju nekaterih potreb, v avtonomiji in v temeljnih 

pravicah zaradi: 

- internatske organizacije, 

- vnaprejšnje določenosti življenja in dela, 

- delne zaprtosti vzgojnih ustanov, 

- povečanega nadzorovanja, 

- večjega števila otrok in mladostnikov na enem mestu in 

- ne povsem zagotovljene zasebnosti (prav tam). 

Tudi Krajnčan (2010) pravi, da je v vzgojnih ustanovah sicer nadstandardno poskrbljeno za 

materialne pogoje in za ustrezne prilagoditve za izobraževanje in delo, da pa je najtežje 

zagotoviti najbolj ključen predpogoj za zdravje in dobro počutje otrok in mladostnikov – 

dobre odnose s podporo. Na odnos kot temelj vsakega pedagoškega vplivanja med 

odraščajočo osebo in strokovnim delavcem opozarja tudi Kobolt (2011). V kolikor je odnos 

med vzgojiteljem in varovancem kvaliteten, bodo tudi vzgojiteljeve intervencije uspešnejše. 

Krajnčan (2010) kvaliteten odnos opredeljuje kot tistega, ki temelji na sprejemanju in 

zaupanju, ki nudi oporo in ima hkrati moč, da omejuje otroka pred neprimernim vedenjem. 

Tega pa v pedagoškem procesu ni enostavno doseči. Otroci s ČVT do odraslih gojijo splošno 

nezaupanje, ker so imeli v odnosih z njimi negativne izkušnje (Parish-Plass, 2008; Krajnčan, 
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2010). Odraslih pogosto ne spustijo v svoj intimni svet ali blizu k sebi. Ker pa so strokovni 

delavci v ustanovah, še posebej vzgojitelji, pogosto v vlogi nekoga, ki zahteva, opozarja, 

prepoveduje in kaznuje, je kvaliteten odnos še toliko težje zgraditi (Krajnčan, 2010). Na tem 

mestu je vredno pomisliti, kakšne so realne možnosti za gradnjo takega odnosa med otrokom 

in vzgojiteljem. Delo vzgojitelja v vzgojni ustanovi je zahtevno in obširno. Poleg vzdrževanja 

skupinske dinamike, sodelovanja z drugimi vzgojitelji, drugimi strokovnimi sodelavci in 

starši, pisanja observacij, udeležb na timskih in drugih sestankih ipd. mora znati najti čas in se 

posvetiti tudi vsakemu posameznemu otroku. 

 

2.7.4 Vzgojno delo 

»Vzgoja otrok in mladostnikov brez družinskega varstva in zaščite je odgovorna družbena 

naloga, saj prevzema v tem primeru družba ob pomoči poklicnih pedagogov iz rok staršev 

odgovornost za vzgojo otrok in njihov razvoj« (Skalar, 1995, str. 6-7). Vzgojni program 

(2004) za otroke s ČVT v vzgojnih ustanovah kot svoj glavni cilj opredeljuje ponovno 

uspešno vključitev otroka ali mladostnika v običajno življenjsko sredino. Za uresničevanje 

glavnega cilja pa je pri izvajanju vzgojnega programa potrebno slediti preventivnim socialno-

varstvenim in zdravstvenim ciljem, učno-vzgojnim ciljem, kompenzacijskim ciljem in 

osebnostno in socialno-integrativnim ciljem (prav tam). Vzgojno delo vzgojnih ustanov torej 

temelji na smernicah, načelih in ciljih Vzgojnega programa, poleg tega pa ima vsaka vzgojna 

ustanova določena svoja pravila življenja in dela ter svoj dnevni in hišni red. Krajnčan (2006) 

pravi, da si je s pravili mogoče zagotoviti delovanje organizacije, vendar pa poudarja, da 

»tistega, za kar pri vzgoji v prvi vrsti gre in kar je za otroke posebej pomembno, na tak način 

ni mogoče niti predpisati ali izsiliti niti nadzorovati. Zaupanja, pozornosti, angažmaja, 

naklonjenosti – ne nazadnje – ljubezni tako ni mogoče institucionalno zagotoviti ali celo 

ustvariti« (prav tam, str. 113). 

 



Bunderšek, S. Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

30 

 

2.8 Živali v vzgojni ustanovi za izvendružinsko vzgojo 

V nadaljevanju predstavljam prednosti vključevanja živali v vzgojne ustanove in vzgojno 

delo, opozorim na slabosti in tveganja ter normative, ki jih je potrebno pri vključevanju živali 

v vzgojne ustanove upoštevati. Na kratko opišem, na kakšne načine so živali lahko vključene 

v vzgojne ustanove in vzgojno delo. 

 

2.8.1 Prednosti vključevanja živali 

Ko otrok odide v izvendružinsko oskrbo, se njegovi stiki s starši, sorojenci, sošolci, prijatelji 

in drugimi, ki so mu predstavljali socialno mrežo, zmanjšajo, z nekaterimi celo začasno ali 

trajno prekinejo. Otrok si mora stkati nove vezi z novimi ljudmi, kar pa mu ob prihodu v zanj 

neznano okolje predstavlja dodaten stres. Levinson (1971) pravi, da je v tej situaciji 

pomembno, da ima otrok nekaj oziroma nekoga, na katerega se lahko obrne in mu zaupa, 

nekoga, ki ga ima rad, ga smatra za svojega ter ga varuje – in obratno, ta »nekdo« mu vrača 

občutke varnosti. Pogosto je ravno žival tista, ki zadovolji človeški potrebi po družbi in 

prijateljstvu. Avtor (prav tam) navaja, da je bilo v ustanovah za delinkventno mladino večkrat 

opaženo, da so se otroci pogosto navezali na živa bitja, ki so bila prisotna v ustanovah - na 

pse, mačke, celo na miši.  Mallon (1994) pojasni, da kmečke živali, do katerih imajo dostop 

otroci z vedenjskimi, čustvenimi in šolskimi težavami v ustanovi Green Chimneys4, 

predstavljajo sredstvo za spodbujanje čustvenega celjenja ob nastanitvi otroka v ustanovo in 

posledično ločitvi od njegove družine. »Živali imajo zelo pozitivno in koristno vlogo v 

življenju vsakega človeka, ko pa se gre za otroka, še posebej pa tistega otroka, ki je nastanjen 

v ustanovi in je ločen od svoje družine, je stik z živaljo zanj skoraj univerzalno koristen« 

(Beck, 1990; Beck in Katcher, 1983; Mallon, 1994; Ross, 1983; v Mallon, 1994, str. 456). 

 

2.8.1.1 Žival kot indirektno vzgojno sredstvo 

Marinšek in Tušak (2007) pravita, da pri TSŽ terapevt s svojo prijaznostjo do živali kmalu 

najde tudi stik z otrokom. Ustvarja se odnos otrok – žival in posledično je tudi odnos otrok – 

terapevt zato boljši. Koncept je prenosljiv tudi v vzgojni proces, saj žival predstavlja medij, 

preko katerega lahko vzgojitelj vpliva na otroka. Globočnik (2001, str. 342) daje primer: 

»Jahanje in skrb za konja sta v pedagogiki indirektni vzgojni sredstvi, ker pedagogi ne 

                                                 
4 Green Chimneys (v prevodu Zeleni dimniki, op.) je neprofitna organizacija v New Yorku. Ustanovljena je bila 

leta 1947. Znana je po terapiji s pomočjo živali in po izobraževalnih dejavnostih za otroke s posebnimi 

potrebami (http://www.greenchimneys.org/about/, 2014). 
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vplivajo na otroke in mladostnike sami, ampak prek konja, kar jim olajšuje njihovo vzgojno 

delo«. Globočnik (2001) pojasnjuje, zakaj ima ravno konj pomembno vlogo pri poteku 

vzgojnih in učnih procesov. Pri otrocih in mladostnikih namreč ta žival uživa neko vrsto 

avtoritete, ki pri njih sproži spoštovanje in identifikacijo, s tem pa omogoči, da neovirano 

»steče« proces učenja. »To je lahko prvi korak pri (pre)oblikovanju otrokove/mladostnikove 

osebnosti, ko bo konja zamenjal sočlovek in jahanje zamenjalo socialno sprejemljivo 

obnašanje« (prav tam, str. 355).  

 

2.8.1.2 Žival nudi brezpogojno sprejetost in možnost fizičnega 

kontakta 

Živali imajo to lastnost, da človeka sprejmejo takšnega, kot je. Ni jim pomembno, kakšno 

zgodovino ima človek, kolikokrat je ravnal narobe in katere so te napake bile. Žival ne obsoja 

in ne kritizira, ni ji pomemben človekov videz, na podlagi katerega ljudje vse prevečkrat 

sodimo druge. Otroci in mladostniki s ČVT v družbi pogosto niso sprejeti, drugi jih zavračajo, 

se jim izogibajo, se z njimi ne družijo. Žival pa med njimi in drugimi ne dela razlik. »Žival 

daje občutek brezpogojnega sprejetja« (Globočnik, 2001, str. 349), ki pa ga otroci s ČVT še 

kako potrebujejo. 

Mallon (1994, str. 465) pravi, da so za otroke, ki bivajo v institucijah, možnosti za 

uresničevanje potrebe po dotiku in nežnosti včasih omejene. V primerjavi z njimi so otroci, ki 

živijo doma, pogosteje deležni objemov, poljubov, nežnosti s strani odraslih in sorojencev. 

Zato se otroci v institucijah lahko počutijo nezaželene. Nekateri se zaradi slabih izkušenj 

bojijo navezati na odrasle ali vrstnike, zato so kmečke živali v ustanovi Green Chimneys za te 

otroke varnejša alternativa (prav tam). Tudi Levinson (1997) je razlog za to, da se čustveno 

prikrajšani otroci, ki so doživeli težave pri odnosih z drugimi ljudmi, lažje in hitreje navežejo 

na žival, videl v tem, da imajo živali sposobnost otroku ponuditi neogrožajočo in brezpogojno 

naklonjenost. 

 

2.8.1.3 Žival kot prijatelj in zaupnik 

Mallon (1994) poroča, da so v ustanovi Green Chimneys otroci pogosteje obiskovali kmetijo, 

ko so bili žalostni ali jezni, saj jim je obisk kmetije pomagal ublažiti ta čustva. Z živalmi so se 

celo pogovarjali. Precej otrok je v pogovoru z živaljo našlo tolažbo po tem, ko se je obisk 

njihove družine v ustanovi končal. Otroci so videli živali kot zaupnike in opisali, kako so jim 
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zaupali svoja čustva, ker jim živali niso odgovarjale in so sprejele vsako njihovo besedo (prav 

tam). Žival lahko otroku/mladostniku daje občutke varnosti, saj mu je vedno na voljo. 

 

2.8.1.4 Vzgoja in skrb za drugo živo bitje 

Globočnik (2001, str. 357) opozarja, da večini otrok in mladostnikov z vedenjsko in 

osebnostno problematiko manjka zdrav odnos do narave. Tudi Pavlin (2003) izpostavlja, da 

nekateri otroci in mladostniki s ČVT zaradi pomanjkanja izkušenj ne vedo, kakšen odnos bi 

vzpostavili do živali v svojem okolju. »Z ustrezno vzgojo lahko otroku privzgojimo dober 

odnos do živali, ta pa bo podlaga za  pozitiven odnos do narave in drugih ljudi v njegovem 

zrelem obdobju« (Štuhec, 1998, str. 28). Učimo jih lahko, kako je potrebno za žival skrbeti, 

kako in s čim jo nahraniti, kako jo skrtačiti itn. Otroci naj bi bili prejemniki nege in skrbi s 

strani staršev in drugih (Mallon, 1994). Običajno sami niso skrbniki in negovalci, živali pa 

lahko pripomorejo k razvoju te skrbi. Skrb za žival je poleg tega nevtralna, zato lahko služi 

kot osnova za razvoj skrbi in nege pri dečkih. V ustanovi Green Chimneys so zaposleni 

potrdili, da kmečke živali nudijo veliko možnosti, da se otroci in mladostniki učijo negovanja 

(prav tam). Obenem lahko skrb za žival krepi občutek odgovornosti za druge (Zamani, 2001).  

 

2.8.1.5 Krepitev lastne vrednosti 

»Otroci in mladostniki s ČVT imajo praviloma zelo slabo samopodobo, saj so iz okolice 

nenehno dobivali sporočila, da so neuspešni in da ničesar ne znajo« (Krajnčan, 2010, str. 

123). Zato so zanje še posebej pomembne nove aktivnosti, novo učenje in nove izkušnje, ki 

jih vodijo k občutju lastne uspešnosti, večje samovrednosti in izboljšanega socialnega 

položaja med vrstniki (Kobolt, 2001). Vključevanje živali v delo z otroki in mladostniki je na 

tem mestu pomembno, saj se le-ti lahko izkažejo tako, da dobro skrbijo za žival, jo vodijo, jo 

trenirajo ipd., in so za to pohvaljeni. Tudi sami vidijo, da jim žival sledi in da jih pravzaprav 

potrebuje. S tem, ko so aktivni in koristni, posledično pridobivajo na samozavesti in občutku 

odgovornosti. 

Konj ima pomembno vlogo pri dviganju posameznikovega samospoštovanja. Voditi in 

obvladati konja, ki je precej večji kot otrok sam, »metaforično pomeni biti sposoben, 

pogumen, močan, velik, kar ne nazadnje pomeni: sem uspešen in enak drugim« (Globočnik, 

2001, str. 346-347). »Težnja po veljavi, biti »nekaj« v okolju, v katerem posameznik živi, je 

ena izmed temeljnih potreb vedenjsko motenih otrok in mladostnikov, toda uveljaviti se ne 
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znajo na primeren način. Z jahanjem, ki zahteva temeljito telesno dejavnost, pridobijo 

izkušnjo, da je agresivnost lahko tudi konstruktivna in nerazdiralna« (Globočnik, 2001, str. 

348). 

 

2.8.1.6 Učenje in motivacija 

Živali so dobri vzgojitelji. Če se otrok oziroma mladostnik do živali ne obnaša primerno, ima 

prehitre gibe ali preglasno govori, bo žival na to odreagirala z begom ali celo napadalnostjo. 

V programe TSŽ in ASŽ naj bi sicer bile vključene živali, ki so na močne dražljaje in 

nepričakovana vedenja ljudi navajene, otrok v vzgojni ustanovi pa lahko pride v stik tudi z 

okoliškimi in drugimi živalmi, zato mora svoje vedenje kontrolirati. Baum (1980, v 

Globočnik, 2001) podaja primer konja, ki je sicer po naravi dobrodušen, vendar se žival, ki 

ima slabe izkušnje, odziva negativno. To od človeka zahteva občutek za pravilno in pristno 

ravnanje z njim. Ta izkušnja je pomembna pri otrocih/mladostnikih z vedenjskimi težavami, 

saj spoznajo, da njihovo odklonilno vedenje ni potrebno in da negativne reakcije vodijo do 

negativnih posledic (prav tam). Otrok se lahko nauči, kako se žival ob njegovem neprimernem 

vedenju počuti in jo poskuša razumeti. Sposobnost empatije lahko prenese v izkušnje z 

ljudmi. 

ASŽ je primer inovativnega programa, ker dovoli, da se otrok dokaže v prosocialnem 

vedenju. ASŽ lahko pomaga otroku s čustvenimi težavami, da doseže neagresivne tone glasu, 

primeren očesni kontakt, potrpežljivost, to pa vadi z živaljo (Kogan in drugi, 1999.) Lažje je 

namreč vaditi z živaljo kot človekom, saj se žival ne bo jezila ali zavrnila človeka. Tudi 

Parish-Plass (2008, str. 14) pravi, da so »živali bolj tolerantne kot ljudje in pustijo, da otrok 

nadaljuje preizkušanje socialnih in komunikacijskih veščin, brez da bi utrpel trajno zavračanje 

kot rezultat njegovih napak«. Tudi te tehnike, naučene z živaljo, lahko otrok prenese na ljudi.  

Globočnik (2001) pri procesu učenja pri otrocih in mladostnikih s ČVT omenja hiter upad 

navdušenja, ki ga običajno pokažejo na začetku dejavnosti. Za stvari se hitro navdušijo, a ne 

vztrajajo. Bistvena je izkušnja uspeha, kar omogoča, da otrok vidi svoj napredek. Za 

otroka/mladostnika je velik uspeh že, če se konj, ki je večji in močnejši kot on, odzove na 

otrokovo vodenje (prav tam). 
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2.8.1.7 Kvalitetno preživljanje prostega časa 

Skalar (1998) pravi, da so možnosti za preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v 

vzgojni ustanovi manjše, kot jih imajo mladi v širšem socialnem okolju. Zato poudarja, da bi 

bilo potrebno posebno pozornost nameniti vsebini vzgojnega dela in v ustanovo vnašati 

bogate, zanimive vsebine. Prav tako Mallon (1994, str. 471) zagovarja stališče, da »bi moralo 

biti življenje v instituciji fleksibilno, raznoliko in včasih nepredvidljivo, tako kot je življenje v 

»realnem svetu«. Vključevanje živali lahko prinese v institucijo novo dimenzijo«. Tudi 

Levinson (1971) pravi, da mora biti življenje v ustanovi čustveno in izobrazbeno bogato, 

kolikor je le lahko. S pomočjo živali se otrok lahko nauči odločati se, prevzeti odgovornost, 

skrbeti za živo bitje, ki ga ima rad. Žival lahko postane otrokov zaupnik, prijatelj, 

občudovalec, zaščitnik in zaveznik proti sovražnemu  napadu institucionalizacije (prav tam). 

Žival, ki potrebuje, da ji človek posveti nekaj svojega časa, bodisi za nego, sprehod, igro ali 

ljubkovanje, človeka »prisili« v aktivnost, gibanje, akcijo. Ukvarjanje z živaljo bi znal 

marsikateri otrok/mladostnik, ki je živalim vsaj malo naklonjen, smatrati kot smiselno in 

potrebno. To bi bil zadosten razlog, da bi otrok vstal izpred računalnika ali televizije in bi svoj 

prosti čas preživel aktivno v stiku z živaljo. 

 

2.8.2 Tveganja vključevanja živali 

Če živali vključimo v vzgojno ustanovo in vzgojno delo, se moramo zavedati, da lahko to s 

seboj prinese tudi določena tveganja. 

 

2.8.2.1 Zdravstvena in varstvena tveganja 

Zdravstvena in varstvena tveganja so alergije, poškodbe in okužbe (Zamani, 2001). 

Vznemirjena žival lahko človeka ugrizne ali ga kako drugače poškoduje. Prav tako je 

potrebno biti pozoren na zoonoze, bolezni, ki se prenašajo iz živali na ljudi. Zato je 

pomembno, da so živali, ki jih na kakršenkoli način vključujemo v delo z otroki in 

mladostniki, zdrave. Zamani (2001) predlaga, da lahko tveganja za pojav težav z alergijami 

zmanjšamo tako, da živali izključimo iz prostorov, kjer bivajo alergiki ter skrbimo za redno 

krtačenje in čistočo živali. Zmanjšamo lahko tudi možnosti poškodb in ugrizov živali in sicer 

tako, da se seznanimo z obnašanjem določene vrste živali in vsake posamezne živali te vrste, 

da otrokom živali predstavimo v umirjenem okolju, da otroke učimo, kako primerno ravnati z 

živalmi, da nemudoma umaknemo žival, če kaže znake stresa ali če otrok z njo neprimerno 
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ravna itn. Za preprečitev zoonoz pa je pomembna dobra higiena, po vsakem stiku z živaljo si 

je potrebno umiti roke. Psi in mačke morajo biti cepljeni in razglisteni (prav tam). 

 

2.8.2.2 Mučenje živali 

Nekateri otroci in mladostniki s ČVT imajo izkušnje z mučenjem živali. Duncan, Thomas in 

Miller (2005) so raziskovali, če kakšen dejavnik tveganja v družini vpliva na razvoj mučenja 

živali pri otrocih. Ugotavljali so povezavo med dejavniki tveganja v družini in krutostjo do 

živali pri otrocih in mladostnikih z vedenjskimi težavami, ki so vključeni v ustanove za 

izvendružinsko vzgojo. V vzorec so zajeli 50 otrok in mladostnikov z vedenjskimi težavami 

brez zgodovine mučenja živali in 50 otrok in mladostnikov z zgodovino mučenja živali. Dečki 

so bili stari od 8 do 17 let. Rezultati so pokazali, da so imeli dečki z zgodovino mučenja živali 

pogosteje izkušnjo s fizično in spolno zlorabo v primerjavi z dečki, ki niso imeli zgodovine 

mučenja živali. Prav tako so bili dečki z zgodovino mučenja živali pogosteje izpostavljeni 

družinskemu nasilju. Ti rezultati kažejo, da fizične in spolne zlorabe ter izpostavljenost 

družinskemu nasilju lahko vodijo v razvoj mučenja živali pri otrocih (prav tam). Podobno 

ugotavlja Tapia (1971, v Mallon, 1994, str. 467), da so najpogostejši indikatorji otrok, ki so 

kruti do živali, znaki agresivnosti, slaba kontrola impulzov in kaotične družine z modeli 

agresivnih staršev. 

Na tem mestu se je smiselno vprašati, ali lahko otroku oziroma mladostniku z zgodovino 

mučenja živali, omogočimo stik z živalmi. Nekateri avtorji zagovarjajo stališče, da naj ti 

otroci/mladostniki ne bi bili vključeni v program terapije s pomočjo živali (Corral Granados, 

2011; Reichert, 1998, Nelson, b.l.). Parish-Plass (2008, str. 18) pa medtem poroča, da je v 

TSŽ vključila osemletnega dečka z ADHD in z zgodovino mučenja potepuških mačk. 

Avtorica (prav tam) to pojasnjuje tako, da je bil deček sicer naklonjen do živali, posebej do 

psa in podgan. Terapije s pomočjo živali namreč ne priporoča le otrokom, ki živalim niso 

naklonjeni, razen če je cilj terapije, da se otrok znebi fobije pred živalmi. Avtorica (prav tam) 

je namreč mnenja, da je kruto vedenje otroka do živali pogosto znak, da je bil otrok zlorabljen 

in nakazuje na sposobnost, celo motivacijo, da lahko posameznik reši svoje težave z 

interakcijami z živalmi. 

Da bi otrok prenehal biti krut do živali, ga je potrebno učiti prosocialnega vedenja. To je še 

posebej pomembno za otroke, katerih nasilno vedenje do živali je rezultat vzgoje v nasilni 

družini (Duncan in drugi, 2005). 
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2.8.3 Upoštevanje normativov vzgojne ustanove 

Vključevanje živali v vzgojne ustanove zahteva upoštevanje določenih zahtev in normativov 

institucije. V primeru, da žival biva v vzgojni ustanovi, je potrebno zanjo urediti primerne 

prostorske pogoje, bodisi znotraj bodisi zunaj ustanove. Obenem znotraj institucije obstajajo 

zdravstveno higienske zahteve, ki se jih je potrebno držati. Vključevanje živali v vzgojno delo 

lahko prinese dodatne stroške (hrana za živali, veterinarska oskrba, ustrezno usposobljen 

kader itn). Čeprav bi bilo vključevanje živali v vzgojno ustanovo za nekatere otroke in 

mladostnike dobrodošlo, pa Krajnčan (2006, str. 114) pojasnjuje, da so »pogoji in 

razpoložljiva sredstva, s katerimi zavodi razpolagajo, v veliki meri določeni in njihova 

fleksibilna izraba, prikrojena glede na posamezne potrebe, je pretežno izključena«. Na to 

problematiko opozarja tudi Globočnik (2001), ki pravi, da na primer za izvajanje pedagoškega 

jahanja pri nas primanjkuje ustreznih ustanov, osebja in zadostnih sredstev. 

 

2.8.4 Oblike vključevanja živali 

Smiselno bi bilo, da bi živali vključevali v vzgojno delo z otroki in mladostniki, ki so živalim 

naklonjeni. Tako meni tudi Levinson (1971, str. 480), ki pravi, da »čeprav nekateri otroci ne 

morejo najti zaupnika v živali, pa so zagotovo drugi, ki bivajo v isti ustanovi in ki imajo lahko 

koristi od živali in za to ne bi smeli biti prikrajšani«. 

Ena izmed oblik vključevanja živali v vzgojne ustanove so že omenjene terapije in aktivnosti 

s pomočjo živali. V Sloveniji imamo kar nekaj izvajalcev TSŽ in ASŽ, na primer Društvo za 

aktivnosti in terapijo s pomočjo živali, Tačke pomagačke, Ambasadorje nasmeha itn. Ta 

oblika je precej strukturirana in zahteva strokovno usposobljen kader. Vzgojne ustanove 

imajo možnost, da se povežejo z društvi, prostovoljci in drugimi, ki izvajajo TSŽ in ASŽ. 

V tujini je dobro znan primer Green Chimneys, ustanove v ZDA, kjer bivajo otroci z 

vedenjskimi, čustvenimi in šolskimi težavami. V okviru ustanove je otrokom dostopna 

kmetija, kjer se med drugim odvijajo tudi organizirane aktivnosti, kot sta jahanje in 

izkustveno učenje. Nekateri otroci delajo na kmetiji, se udejstvujejo v kmečkih opravilih in 

skrbi za živali. Mallon (1994) je raziskoval, ali imajo kmečke živali terapevtske učinke za 

otroke in mladostnike, ki bivajo v ustanovi Green Chimneys. V raziskavo je bilo vključenih 

80 otrok (73 dečkov in 7 deklic), ki so bivali v Green Chimneys. Starost otrok se je gibala od 

7 do 16 let, s povprečno starostjo 11 let, velika večina (92%) jih ni imela izkušenj s kmečkimi 

živalmi, jih je pa imelo veliko (78%) doma hišnega ljubljenca. Otroci so pogosto obiskovali 
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kmetijo, kar 27% vprašanih jo je obiskovalo vsak dan, medtem, ko jih je 71% odgovorilo, da 

jo obišče vsaj enkrat na teden. Kot najpogostejši razlog, zakaj obiščejo kmetijo, jih je 39% 

odgovorilo, da zato, da vidijo ali skrbijo za živali. Velika večina otrok (83%) je ob obisku 

kmetije občutila veselje ali srečo. Poleg tega je 67% otrok poročalo, da so kmetijo obiskali z 

namenom, da bi se počutili bolje (prav tam). 

Levinson (1971) je raziskoval, v kakšnem obsegu so v šole z delinkventno mladino (angl. 

Training Schools Serving Delinquent Children, op.) vključene kmečke in hišne živali. V 

raziskavo je bilo zajetih 112 šol. 38 šol, kar predstavlja eno tretjino, je odgovorilo, da imajo 

programe, ki vključujejo kmečke živali. Živali, ki so jih vključevale v svoj program, so bili 

prašiči, krave, konji, poniji, ovce ter perutnina (piščanci, purani, race in fazani). 46 šol (41%) 

je otrokom dovolilo imeti hišne ljubljence. Od teh je 20 šol (43%) odgovorilo, da za hišne 

ljubljence skrbijo otroci sami, v preostalih šolah (57%) pa so otroci in zaposleni sodelovali v 

skrbi za živali. Na vprašanje, kje živali bivajo (tako živali, ki so last šole kot tudi živali, ki so 

last otrok), jih je največ izbralo odgovor, da živali bivajo v otrokovih bivalnih prostorih, manj 

jih je bivalo v učilnicah ali drugje. S tem, da bi bilo za otroke v ustanovi lastništvo živali 

koristno, se je strinjalo 32 od 80 šol (39 %). Šole, ki so rekle, da te možnosti, da bi otroci 

imeli živali, pri njih ni, so pojasnile, da je temu tako zaradi pravil ustanove in razlogov, kot so 

finančni problemi, ustrezen kader in zdravstveni problemi (prav tam). 

Avtor (prav tam) v svoji raziskavi ugotavlja, da je v večini šol z delinkventno mladino, kjer so 

živali dovoljene, ta prisotnost prej naključna kot načrtovana, kar pa pomeni, da je terapevtski 

potencial živali slabo ali pa sploh ni izkoriščen. Samo omogočanje stika med otroki/ 

mladostniki in živalmi ni dovolj (Mallon, 1994). Koristi tega stika se ne bodo pojavile same 

od sebe. Otroci in mladostniki potrebujejo vodenje, vzpodbude in navodila, ki jim jih ob stiku 

z živaljo posreduje vzgojitelj. Na tem mestu bi omenila, da obstaja razlika, če so živali samo 

vključene v vzgojno ustanovo in se nihče posebej ne ukvarja z njimi. V primeru, da jih 

vzgojitelj vključi v svoje vzgojno delo, pa so koristi, ki jih prinašajo, zagotovo optimalno 

izkoriščene. Vzgojitelj lahko vodi interesno dejavnost, kamor lahko vključuje živali. Primer 

take dejavnosti je konjeniški krožek, ki od vzgojitelja zahteva specifična znanja in 

kompetence. V vzgojno delo lahko vzgojitelj vključuje tudi naključne, prostoživeče živali. 

Pomembno je, da vzgojitelj uči otroke, kako primerno ravnati in se obnašati v prisotnosti 

živali (Residential Care Practice Manual, 2011). Vzgojna ustanova se lahko poveže tudi z 

zavetiščem za zapuščene živali, kamor lahko otroci in mladostniki hodijo sprehajat pse ipd. 
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Nekatere ustanove za izvendružinsko vzgojo dopuščajo, da imajo otroci in mladostniki živali 

v svojih sobah. 

 

2.8.5 Zakonodaja na področju posredovanja s pomočjo živali 

V našem prostoru nobeno posredovanje s pomočjo živali ni zakonsko opredeljeno, delno je 

urejeno le za hipoterapijo. Le-ta je od leta 2003 priznana kot strokovna zdravstvena metoda in 

jo predpisuje zdravnik specialist (http://www.cirius-kamnik.si/jahanje, 2013). Urejena je tudi 

pravica do psa vodiča, ki jo imajo slepe zavarovane osebe (Pravila obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, 2003, 94. člen).  

V kolikor v svoje delo vključujemo živali, je nujen predpogoj, da pri tem upoštevamo Zakon 

o zaščiti živali (2013) in Pravilnik o zaščiti hišnih živali (2009), ki pa sta precej splošna in 

opredeljujeta le ustrezno ravnanje z vsemi živalmi. V kolikor izvajamo TSŽ ali ASŽ, 

obstajajo načela in smernice, ki se jih je potrebno pri tem držati. 

Podan je bil tudi predlog za sistemsko ureditev posredovanja s pomočjo živali v Sloveniji. 

»Pristojna ministrstva bodo zaradi izkazanih pozitivnih učinkov posredovanja s pomočjo 

živali s koordinacijo Ministrstva za zdravje pripravila ustrezno normativno ureditev področja« 

(http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/po

slansko_vprasanje_sistemska_ureditev_posredovanja_s_pomocjo_zivali_v_sloveniji_41517/, 

2013). 

 

2.8.6 Stališča vzgojiteljev do vključevanja živali v svoje delo 

V kakšnem obsegu in na kakšen način so živali vključene v ustanove za izvendružinsko 

vzgojo, je v veliki meri odvisno tudi od zaposlenih v ustanovi. Velik vpliv in dokončno 

besedo o tem ima vodstvo. Vzgojitelji pa so tisti, ki z otroki in mladostniki delajo. Poznajo 

njihove potrebe in interese. Vključevanju živali v svoje vzgojno delo so lahko naklonjeni ali 

pa tudi ne. Taka oblika dela lahko nekaterim predstavlja izziv, spet drugim dodatno delo. Ilič 

(2013) glede izvajanja TSŽ opozarja, da si mora tako kot uporabnik, tudi strokovna oseba 

TSŽ želeti oziroma jo odobravati. V kolikor strokovna oseba ne mara živali ali neposrednih 

stikov z njimi, izvajanje TSŽ ni smiselno (prav tam). Lahko bi rekli, da to velja za vse oblike 

vključevanja živali v vzgojno delo. 

Risley-Curtiss (2010) je raziskovala, kaj socialni delavci, ki delajo neposredno z ljudmi, vedo 

in delajo na področju človeško-živalske naveze. Leta 2005 je bilo v raziskavo vključenih 1649 
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članov Državnega združenja socialnih delavcev (angl. National Association of Social 

Workers, op.). Udeležence so vprašali, koliko so slišali ali prebrali o povezavi med 

trpinčenjem živali in drugimi oblikami človekovega nasilja, kaj vedo o pozitivnem vplivu 

živali na ljudi različnih starosti in o obravnavanju uporabnikov, ki so trpinčili živali ali so 

doživeli izgubo svoje živali. Večina je prebrala ali slišala, da so z zlorabami živali povezane 

zlorabe pri otrocih (78,1%), nasilje v družini (69,8%) in kriminalno vedenje (85,2%). Še več 

udeležencev je vedelo za pozitiven vpliv živali na odrasle (97,9%), otroke (92,1%) in starejše 

ljudi (97,9%). Večina (69,7%) pa jih ni slišala za obravnavanje uporabnikov z zgodovino 

mučenja živali, ampak so slišali za obravnavanje tistih, ki so doživeli izgubo svoje živali 

(71,2%). Le 381 vseh socialnih delavcev (23,2%) je poročalo o tem, da vključujejo živali kot 

intervencije v svoje delo. Od teh jih 86 (23%) izvaja ASŽ, kot je na primer obiskovanje 

starejših, 143 (38%) pa jih izvaja terapijo z živalmi. Živali, ki so najpogosteje vključene v 

intervencije, so psi (n=320) in mačke (n=167). Vključujejo tudi druge živali, kot so ptice, 

male živali (hrčki, podgane, morski prašički), konji, kmečke živali (krave, koze, ovce itn.), 

ribe, plazilci in zajci. 58% udeležencev v raziskavi meni, da je glavni razlog za vključevanje 

živali v njihovo delo ta, da živali skrbijo za čustveno zdravje njihovih uporabnikov, 31,2% pa 

jih meni, da se uporabniki v terapiji bolj odprejo, če so zraven prisotne živali. Tisti, ki živali v 

svoje delo ne vključujejo, pa so kot najpogostejše razloge navedli, da je vključevanje živali v 

nasprotju z načeli njihovega dela, skrbijo jih alergije, strah jih je tega, da bi žival lahko ranila 

uporabnika ali da bi se uporabnik bal živali, nekateri na to obliko dela niso pomislili, spet 

drugi pa menijo, da zanjo niso dovolj usposobljeni. 1621 socialnih delavcev (95,7%) namreč 

poroča, da ni imela nobenega posebnega usposabljanja na temo vključevanja živali v delo. 

Tudi 82,2% socialnih delavcev, ki sicer vključujejo živali v svoje delo, ni opravilo nobenega 

posebnega usposabljanja ali izobraževanja. Avtorica (prav tam) opozarja, da je zaskrbljujoče, 

da socialni delavci v svoje delo vključujejo živali brez znanja in ustreznih usposabljanj. 

Pozitivno je, da jih veliko (79,3%) izraža željo, da bi radi izvedeli več o človeško-živalski 

navezi. 

Ob zavedanju tako koristi kot tudi tveganj, ki jih lahko prinese vključevanje živali v vzgojno 

delo in vzgojno ustanovo, je predvsem pomembno, da je vzgojitelju taka oblika dela blizu. 

Včasih ne zadostuje le ljubezen do živali. Tako na primer TSŽ ni primerna za individualiste 

oziroma tiste, ki se jim timsko delo upira, saj je TSŽ terapija sodelovanja (med uporabnikom 

terapije, živaljo, vodnikom živali in strokovno osebo) (Ilič, 2013). Tudi občutek za živali 

včasih ni dovolj, potrebno je imeti določeno znanje, veščine. Nemogoče in nesmiselno je 
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pričakovati, da si vsi vzgojitelji želijo vključevati živali v svoje delo ali da to vsi znajo, saj 

ima, kot pravi Ilič (2013, str. 36) »vsak človek /.../ svoje poslanstvo in svoje področje dela in 

prav je tako«. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Stik z živaljo je za človeka lahko izjemno koristen. Otroci in mladostniki, ki bivajo v 

vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini, so zaradi svojih neprimernih ravnanj mnogokrat 

deležni obsojanj s strani drugih ljudi, žival pa ima to lastnost, da vsakega človeka sprejme 

brezpogojno. V centru za otroke s čustvenimi, vedenjskimi in šolskimi težavami, kjer v delo z 

varovanci vključujejo živali iz kmetije, poročajo, da se otroci z živalmi pogovarjajo, jih 

obiskujejo, ko se počutijo žalostne ali jezne in se učijo skrbeti za drugo živo bitje (Mallon, 

1994). Poleg tega »večini otrok/mladostnikov z vedenjsko in osebnostno problematiko 

manjka zdrav odnos do narave« (Globočnik, 2001, str. 357) in žival lahko predstavlja krasen 

in močan medij, s pomočjo katerega lahko otrok/mladostnik pridobi ali utrdi veščine, kot so 

nega in skrb za drugo živo bitje, empatija, občutek odgovornosti itn.  

Vključevanje živali v vzgojno delo z otroki/mladostniki s ČVT lahko prinese tudi določena 

tveganja. Veliko otrok/mladostnikov s ČVT prihaja iz nefunkcionalnih družin. Raziskave 

kažejo, da fizične in spolne zlorabe ter izpostavljenost družinskemu nasilju lahko vodijo v 

razvoj mučenja živali pri otrocih (Duncan in drugi, 2005). Obenem je pri vključevanju živali 

v vzgojno ustanovo potrebno upoštevati zdravstveno-higienske zahteve institucije in druge 

normative.  

V zadnjih letih se v našem prostoru veča pomen živali v procesih nudenja pomoči različnim 

skupinam ljudi, zato me zanima, v kakšnem obsegu in na kakšen način so živali vključene v 

vzgojno delo ustanov kot tudi v same ustanove za izvendružinsko vzgojo v Sloveniji. Prav 

tako bom raziskala, kaj vzgojitelji omenjenih ustanov menijo o vključevanju živali v te 

ustanove. 

 

3.2 Namen in cilji raziskave 

Zanima me, kakšno je trenutno stanje glede vključenosti živali v same ustanove in v vzgojno 

delo. Raziskala bom, kaj o vključevanju živali v vzgojne ustanove/vzgojno delo menijo 

vzgojitelji in vzgojiteljice, ki so v vzgojnih ustanovah zaposleni/-e ter kakšne so njihove 

izkušnje in znanja o tej obliki dela. Med potekom raziskave sem prišla v kontakt z 

vzgojiteljem, ki v svoje delo vključuje živali, zato sem se odločila raziskati še primer iz 

prakse in ga predstaviti. Širši namen mojega diplomskega dela je predstaviti pomen, ki bi ga 
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imelo vključevanje živali v ustanove za otroke in mladostnike, in obenem opozoriti na 

morebitna tveganja in ovire, na katere bi lahko ob tem naleteli. 

V zvezi z namenom in cilji raziskave si zastavljam naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Na kakšne načine vzgojitelji5 vključujejo živali v vzgojno delo? 

 Katere so po njihovem mnenju koristi, ki jih lahko stik otroka/mladostnika z živaljo v 

ustanovi prinese zanj? 

 Katere so ovire, ki se pojavljajo pri vključevanju živali v vzgojne ustanove? 

 Katere predloge podajajo vzgojitelji za večje vključevanje živali v vzgojne ustanove? 

V kontekstu raziskovalnih vprašanj sem si zastavila naslednje hipoteze: 

H1: Večina vzgojiteljev pri otrocih/mladostnikih v vzgojni ustanovi zaznava potrebo po stiku 

z živalmi. 

H2: Vzgojitelji, ki menijo, da bi lahko stik z živaljo otrokom/mladostnikom v vzgojni 

ustanovi prinesel koristi, vključujejo živali v svoje vzgojno delo. 

H3: Vzgojitelji poročajo, da otrokom/mladostnikom v sobah vzgojne ustanove ni dovoljeno 

imeti živali, s čimer večina soglaša. 

H4: Večina vzgojiteljev ni doživela neprimernega ravnanja otrok/mladostnikov z živalmi v 

vzgojni ustanovi. 

H5: Večina vzgojiteljev ocenjuje, da TSŽ in ASŽ ne pozna dobro. 

H6: Večina vzgojiteljev se ni udeležila izobraževanja ali usposabljanja iz področja TSŽ/ASŽ, 

nima licence za izvajanje TSŽ/ASŽ in ne sodeluje z drugimi strokovnjaki ali organizacijami 

pri vključevanju živali v vzgojno ustanovo. 

                                                 
5 V nadaljevanju zaradi večje preglednosti in lažjega branja uporabljam moško obliko – »vzgojitelj«, izraz pa se 

nanaša na oba spola. 
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3.3 Raziskovalna metodologija 

V raziskavi sem uporabila kvantitativno-kvalitativno raziskovalno metodo. S kombinacijo 

obeh metod sem pridobila tako širši pogled kot tudi vsebinske vidike raziskovalnega pojava. 

 

3.3.1 Opis vzorca 

Vzorec v okviru kvantitativnega dela raziskave je neslučajnostni namenski. V raziskavo je 

bilo vključenih 73 vzgojiteljev, ki so v šolskem letu 2012/2013 opravljali svoje delo v eni 

izmed desetih ustanov za izvendružinsko vzgojo v Sloveniji. Sodelovalo je 16 (21,9%) 

anketirancev iz Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora,  13 (17,8%) anketirancev iz 

Mladinskega doma Maribor, po 8 (11%) anketirancev iz Osnovne šole Veržej – Enote Dom, 

Vzgojnega zavoda Kranj ter Vzgojnega zavoda Slivnica pri Mariboru, 5 (6,8%) anketirancev 

iz Mladinskega doma Malči Beličeve, po 4 (5,5%) anketiranci iz Vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Frana Milčinskega Smlednik ter dveh pripadajočih stanovanjskih skupin Zavoda za 

vzgojo in izobraževanje Logatec (SS Rdeča Kljuka in SS Postojna), 3 (4,1%) anketiranci iz 

Mladinskega doma Jarše, 1 (1,4%) anketiranec iz  Vzgojno-izobraževalnega zavoda Planina, 

3 (4,1%) anketiranci pa niso opredelili, kje so zaposleni. 

Tabela 5: Prikaz števila anketiranih vzgojiteljev glede na ustanovo, kjer so zaposleni 

Ustanova, kjer so vzgojitelji zaposleni  Število vzgojiteljev Delež (%) 

VIZ Višnja Gora 16 21,9 

MD Maribor 13 17,8 

VZ Slivnica pri Mariboru 8 11 

VZ Kranj 8 11 

OŠ Veržej – Enota Dom 8 11 

MD Malči Beličeve 5 6,8 

ZVI Logatec 4 5,5 

VIZ Frana Milčinskega Smlednik 4 5,5 

MD Jarše 3 4,1 

VZ Planina 1 1,4 

Brez podatka 3 4,1 

Skupaj 73 100 

 

V kvalitativnem delu raziskave je sodeloval vzgojitelj, ki v OŠ Veržej – Enota Dom vodi  

konjeniški krožek. G. Jože Bregar je inštruktor jahanja za osebe s posebnimi potrebami. 
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3.3.2 Raziskovalni instrument 

V kvantitativnem delu raziskave sem uporabila anketni vprašalnik (priloga 1). Začetek 

anketnega vprašalnika sestavlja uvodni del, ki vključuje predstavitev avtorice in raziskave. 

Sledijo navodila za reševanje anketnega vprašalnika in zahvala za sodelovanje v raziskavi.  

Še preden začnejo anketiranci odgovarjati na vprašanja, je zaželeno, da navedejo ustanovo, 

kjer so zaposleni in stanovanjsko skupino, če delajo v njej. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega, kombiniranega in odprtega tipa. Odprtih 

vprašanj je sedem in so bila obdelana v skladu z metodo kvalitativne analize. Pomembnim 

delom odgovorov sem dodelila kode 1. reda in nato kode 2. reda (kategorije). Posameznim 

kategorijam sem pripisala numerične šifre in jih vnesla v vprašalnik ter SPSS. Tako sem 

kvalitativne podatke spremenila v kvantitativne in jih obdelala tako kot zaprta vprašanja. Šest 

vprašanj je zaprtega tipa, dve vprašanji pa sta kombiniranega tipa. 

Vprašanja v anketnem vprašalniku se nanašajo na naslednja vsebinska področja: 

- stik otrok/mladostnikov z živalmi v vzgojni ustanovi (1. Ali menite, da bi lahko 

kontinuiran stik otroka/mladostnika z živaljo v vzgojni ustanovi imel določene koristi 

/…/?); 

- usposobljenost vzgojiteljev na področju TSŽ/ASŽ (5. Ali menite, da dovolj dobro 

poznate aktivnosti in terapijo s pomočjo živali /…/?); 

- načini vključevanja živali v vzgojne ustanove in vzgojno delo (8. Ali pri vključevanju 

živali v vzgojno ustanovo sodelujete s kakšnim društvom /…/?); 

- ovire in predlogi za vključevanje živali v vzgojne ustanove (10. Kaj je glavni razlog, 

da živali v vzgojno delo ne vključujete?). 

Vprašanje št. 9 je filtrirne narave, saj sem anketirancem, ki so odgovorili, da v svoje vzgojno 

delo živali ne vključujejo, postavila podvprašanje o glavnem razlogu, da se te oblike dela ne 

poslužujejo. V kolikor želijo vzgojitelji še kaj dodati, pustiti komentar, vprašanje ipd., jim je 

to na voljo na koncu vprašalnika (vprašanje št. 15). 

V kvalitativni raziskavi sem uporabila polstrukturirani intervju. Za tovrstni intervju je 

značilno, da »raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih 

z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, 

ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom 

intervjuja« (Sagadin, 1995 b; Drever, 1997, vsi v Vogrinc, 2008, str. 109). Poleg vprašanj, ki 
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so bila vezana na problem in cilje raziskovanja, sem med potekom intervjuja vzgojitelju 

postavljala dodatna vprašanja.  

 

3.3.3 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov 

Podatke s pomočjo anketnega vprašalnika sem pridobila v mesecu maju in juniju 2013 v 

desetih ustanovah za izvendružinsko vzgojo v Sloveniji. Najprej sem z ravnatelji/-cami 

navezala stik preko telefona, jim predstavila raziskavo, jih prosila za sodelovanje v njej in jih 

povprašala po njihovem mnenju o samem raziskovanju izbrane teme. Mnenje sem uspela 

dobiti od devetih izmed desetih ravnateljev/-ic. Njihova mnenja so mi bila v pomoč pri 

dokončnem oblikovanju anketnega vprašalnika. Nato sem vprašalnike poslala ravnateljem/-

icam in se z njimi dogovorila, na kakšen način bodo vprašalniki prišli do zaposlenih. Glede na 

izbran vzorec se mi je zdelo najprimerneje, da vprašalnik do vzgojiteljev pride preko 

ravnateljev (bodisi jim ga dajo v izpolnjevanje na sestanku, na katerem se zberejo vsi 

vzgojitelji bodisi jim ga posredujejo na e-naslove vzgojnih skupin/zasebne e-naslove in jih 

spodbudijo k izpolnitvi vprašalnika). Ponudila sem tri možnosti in sicer, da vprašalnike v 

ustanovo osebno prinesem, da jih pošljem po pošti ali da jim posredujem povezavo do 

spletnega vprašalnika. V VIZ Višnja Gora sem vprašalnike nesla osebno, vrnjene pa sem 

dobila po pošti. V VZ Slivnica pri Mariboru so vprašalnike natisnili sami, jih izpolnili in mi 

jih vrnili po pošti. V VIZ Frana Milčinskega Smlednik, MD Malči Beličeve in Osnovni šoli 

Veržej – Enoti Dom je raziskava potekala preko spletnih vprašalnikov, povezavo do le-teh so 

vzgojiteljem posredovali ravnatelji. V VZ Kranj, MD Maribor, MD Jarše in ZVI Logatec6 (SS 

Rdeča Kljuka in SS Postojna) sem povezavo do spletnega vprašalnika po dogovoru z 

ravnatelji poslala sama. V MD Maribor so v eni izmed enot anketne vprašalnike izpolnili 

pisno, zato sem jih šla osebno prevzet. V VZ Planina je vzgojiteljem povezavo do spletne 

ankete po dogovoru z ravnateljico posredovala svetovalna delavka. V primeru, da je v 

ustanovi potekala raziskava preko spletnih vprašalnikov, sem v ustanovo in njene posamezne 

enote poklicala po telefonu, opomnila na vprašalnik in spodbudila k sodelovanju. Spletna 

anketa je potekala od 31.5.2013 do 24.6.2013 na spletnem naslovu: 

www.mojaanketa.si/anketa/335007918/. V tem časovnem obdobju je v spletni anketi 

sodelovalo 43 vzgojiteljev. Pisno izpolnjenih vprašalnikov sem dobila vrnjenih 30. Vrnjene 

vprašalnike sem pregledala in vseh 73 vključila v nadaljnjo obdelavo.  

                                                 
6 V raziskavi sta po dogovoru z ravnateljem sodelovali le stanovanjski skupini ZVI Logatec: SS Postojna in SS 

Rdeča Kljuka. 

http://www.mojaanketa.si/anketa/335007918/
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Pridobljene podatke sem obdelala s programom SPSS, različica 20. Za preverjanje druge 

hipoteze sem uporabila Kullbackov preizkus, saj pogoji za hi-kvadrat preizkus niso bili 

izpolnjeni. Za izračun ostalih hipotez sem uporabila odstotkovni izračun. Odgovore na odprta 

vprašanja sem kvantificirala in uredila v tabele s frekvencami ter posamezne izjave vključila 

kot vsebinsko pojasnilo k prikazu rezultatov hipotez. Rezultati hipotez so prikazani v obliki 

tabel. 

V fazi, ko sem za namene kvantitativne raziskave kontaktirala ravnatelje vzgojnih ustanov, 

sem v pogovoru z ravnateljem OŠ Veržej – Enote Dom, g. Borutom Casarjem, dobila 

informacijo, da eden izmed vzgojiteljev v zavodu vodi konjeniški krožek. Ravnatelja sem 

prosila za vzgojiteljev kontakt, ga dobila in se z njim dogovorila, da mi o dejavnosti, ki jo 

izvaja v zavodu, pove kaj več. Intervju sem z g. Jožetom Bregarjem opravila 13. avgusta 2013 

v Gornji Radgoni. Intervju sem posnela, da sem doma lahko opravila prepis. Za raziskavo 

nepomembne dele intervjuja sem izpustila, kar razlaga tudi Vogrinc (2008, str. 117), ki pravi, 

da »le redko prepišemo vse in vse dobesedno, ampak pri prepisovanju gradivo reduciramo po 

obsegu, tako da opustimo zapiske, ki se nam zde irelevantni /…/.« Selektivnemu prepisu pa 

ne sme manjkati nič pomembnega (prav tam). Prepis intervjuja sem poslala intervjuvancu na 

vpogled za morebitne popravke, dopolnitve ali pripombe. Teh ni bilo. Intervju sem nato 

kodirala v skladu z  metodo kvalitativnega raziskovanja. 
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3.4 Rezultati in interpretacija 

To poglavje sem razdelila na dva dela. Najprej so predstavljeni rezultati kvantitativnega dela 

raziskave in njihova interpretacija, v drugem delu pa predstavljam analizo intervjuja z 

vzgojiteljem. 

 

3.4.1 Kvantitativni del raziskave 

Hipoteza 1:  Večina vzgojiteljev pri otrocih/mladostnikih v vzgojni ustanovi zaznava potrebo 

po stiku z živalmi. 

Tabela 6: Ali ste v vaši vzgojni ustanovi pri komu od otrok/mladostnikov zaznali potrebo po 

stiku z živalmi? (N=73) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 66 90,4 

Ne 7 9,6 

Skupaj 73 100 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da 90,4% vzgojiteljev v vzgojni ustanovi zaznava potrebe 

otrok/mladostnikov po stiku z živalmi. Hipotezo 2 zato sprejmemo. 

Vzgojitelji smo tisti, ki z otroki/mladostniki neposredno delamo. Pomembno je, da jim pri 

nudenju pomoči prisluhnemo. Lahko se namreč zgodi, da intervencija, za katero mislimo, da 

bo uspešna, ne obrodi sadov, ker jo otrok ne odobrava ali celo zavrača. Kobolt in Rapuš Pavel 

(2006) poudarjata, da mora strokovni delavec pri izboru primerne intervencije nujno 

sodelovati z uporabnikom. Poznati moramo uporabnikove zmožnosti in omejitve, pa tudi 

želje, interese in potrebe ter jih seveda upoštevati. Le tako bo interveniranje uspešno. Kar se 

tiče vključevanja živali v vzgojno delo, je smiselno, da se ta oblika dela ponudi, če obstaja 

zanimanje zanjo oziroma, če je zaznana potreba po tem. Ker je odstotek vzgojiteljev, ki 

zaznavajo, da si otroci/mladostniki želijo stika z živalmi, visok (90,4%), se zdi vključevanje 

živali v vzgojno delo smiselno. 
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Raziskovalno vprašanje: Katere so po mnenju vzgojiteljev koristi, ki jih lahko stik 

otroka/mladostnika z živaljo v vzgojni ustanovi prinese zanj? 

V nadaljevanju predstavljam, koliko vzgojiteljev meni, da bi lahko kontinuiran stik 

otroka/mladostnika z živaljo prinesel koristi zanj in katere so te koristi. 

Tabela 7: Ali menite, da bi lahko kontinuiran stik otroka/mladostnika z živaljo imel določene 

koristi za otroka/mladostnika? (N=69) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 65 94,2 

Ne 4 5,8 

Skupaj 69 100 

 

94,2% vzgojiteljev meni, da bi bil stik otrok in mladostnikov z živalmi koristen. Svoj odgovor 

jih je izmed 65 utemeljilo 53 (81,5%). Odprte odgovore sem razvrstila v devet kategorij. 

Njihovi odgovori so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 8: Koristi, ki jih prinaša kontinuiran stik otrok/mladostnikov z živaljo v vzgojni 

ustanovi po mnenju vzgojiteljev (N=53) 

Korist Pogostost (f) Delež (%) 

Žival krepi odgovornost 33 62,3 

Razvijanje skrbi za žival 24 45,3 

Žival pomirja 18 34,0 

Vzpostavljanje in razvijanje odnosa otrok - žival 13 24,5 

Žival je prijatelj, zaupnik 12 22,6 

Žival nudi občutek brezpogojnega sprejemanja in topline 12 22,6 

Razvijanje empatije 12 22,6 

Kvalitetna izraba prostega časa 11 20,8 

Drugo 17 32,1 

 

Vzgojitelji so največkrat omenili, da bi žival lahko pri otroku/mladostniku krepila občutek 

odgovornosti (»Sprejemanje odgovornosti za drugo bitje.«/ »Da, privzgajanje odgovornosti.«/ 

»Otrok razvija občutek odgovornosti, ker mora skrbeti za žival, posvečati ji mora pozornost 

tudi kadar se mu ne ljubi.«). Poudarjajo tudi, da se otrok ob stiku z živaljo lahko uči, kako 
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skrbeti zanjo (»Razvijanje /…/ kontinuirane skrbi, … .«/ »Da, skrb za drugega /…/.«). 

Vzgojitelji vidijo živali kot koristne, ker pomirjajo, kar je za otroke s ČVT lahko izrednega 

pomena, sploh kadar so polni čustev in jih težko kontrolirajo (»Živali lahko pomirijo 

otroka/mladostnika.«/ »Da, zagotovo. Ta "stik" bi deloval pomirjajoče, kot nekakšna 

"terapija"«./ »Menim, da bi lahko stik z mirno in dresirano živaljo lahko blagodejno vplival 

na otroke/mladostnike.«). Otrok/mladostnik bi po mnenju vzgojiteljev lahko s pomočjo živali 

dobil izkušnjo vzpostavljanja in razvijanja odnosa (»DA. Nauči se navezovati stik.«/ » /…/ 

navezovanje pristnih čustvenih odnosov.«). Ta vidik je zelo pomemben, saj se ustvari odnos 

med otrokom in živaljo, žival pa potem lahko predstavlja medij, preko katerega vzgojitelj 

lažje vpliva na otroka. Žival lahko otroku po mnenju vzgojiteljev predstavlja tudi krasnega 

prijatelja in zaupnika (»/…/ Pri zavrtih otrocih lažje odpiranje, zaupanje.«/ »Seveda, 

predvsem bi imeli otroci nekoga, na katerega se lahko navežejo, mnogi doma nimajo živali.«/ 

»/…/ velikokrat jim je (žival, op.) lahko tudi zaupnik, se z živaljo pogovarjajo, ji zaupajo svoje 

skrivnosti /…/«). Tudi Mallon (1994) poroča, da so v ustanovi Green Chimneys otroci 

doživljali živali kot zaupnike. Zaupali so jim svoja čustva, ker jim živali niso odgovarjale in 

so sprejele vsako njihovo besedo (prav tam). Vzgojitelji pravijo, da imajo živali to pozitivno 

lastnost, da človeka brezpogojno sprejemajo in nudijo občutek topline, kar pa otroci s ČVT še 

kako potrebujejo, saj jih ljudje pogosto zavračajo (»/…/ žival sprejema mladostnika takšnega 

kot je /…/.«/ »Izkušnja brezpogojnega sprejemanja.«/ »pridobili bi novega PRIJATELJA, ki bi 

ga bil vesel, tudi, če bi bil poreden, neuspešen!«). Vzgojitelji menijo, da otrok s pomočjo 

živali razvija empatijo (»Da - pridobivanje, spoznavanje, razvijanje sočutja, sprejemanje 

drugega, razumevanje drugega.«/ »Razvijanje občutka senzibilnosti /…/«). Stik z živaljo bi po 

mnenju nekaterih lahko predstavljal tudi drugačno dimenzijo preživljanja prostega časa 

(»Aktivno preživljanje časa.«/ »/…/ koristna izraba prostega časa.«/ »/…/ hkrati pa je (otrok, 

op.) fizično aktiven, njegov prosti čas se veliko lažje konstruktivno strukturira.«). 

Druge koristi, ki jih vzgojitelji omenjajo in sem jih uvrstila v kategorijo drugo, so še: boljša 

komunikativna spretnost; motiviranje; izboljšanje samopodobe; priložnost srečati se z živaljo; 

novo znanje o živalih; premagovanje lastnih zadržkov/strahov ipd. Glede na to, da je 81,5% 

vzgojiteljev navedlo vsaj eno korist, ki bi jo lahko za otroka/mladostnika v vzgojni ustanovi 

imel stik z živaljo, lahko rečemo, da so koristi, ki jih prinašajo živali, med strokovnimi 

delavci kar dobro poznane. Tudi v raziskavi Risley-Curtiss (2010) so socialni delavci, ki 

delajo neposredno z ljudmi, vedeli za pozitiven vpliv živali na odrasle (97,9%), otroke 

(92,1%) in starejše ljudi (97,9%).  
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Hipoteza 2: Vzgojitelji, ki menijo, da bi lahko stik z živaljo otrokom/mladostnikom v vzgojni 

ustanovi prinesel koristi, vključujejo živali v svoje vzgojno delo. 

Vseh vprašanih je bilo 73, od tega imamo podatke za 69 vzgojiteljev, kar je 94,5%. 4 

vzgojitelji (5,5%) na eno ali drugo ali obe vprašanji niso odgovorili. 

Tabela 9: Vključevanje živali v vzgojno delo glede na mnenje o koristih stika 

otrok/mladostnikov z živaljo 

 

 

 

 

 

Hipotezo 2 sem preverjala s Kullbackovim 2Î-preizkusom7, saj zaradi premajhnih 

pričakovanih frekvenc (50% pričakovanih frekvenc je manjših od 5) niso bili izpolnjeni vsi 

pogoji za hi-kvadrat preizkus. Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa (2Î=0,109, df=1, 

p=0,741) pri stopnji značilnosti 0,05 ni statistično pomembna. Nismo uspeli dokazati 

pomembne povezanosti med mnenjem vzgojiteljev glede koristnosti stika otrok z živaljo in 

dejanskim vključevanjem živali v vzgojno delo, 2Î=0,109, p>0,05. Vidimo namreč, da 41,5% 

vzgojiteljev, ki menijo, da je stik z živaljo koristen, živali ne vključujejo v svoje vzgojno delo, 

medtem ko 50% vzgojiteljev, ki ne verjamejo v koristnost stika z živaljo, le-te vseeno 

vključujejo v svoje delo. Na osnovi predstavljenih rezultatov hipotezo 1 zavrnem, saj ne velja, 

da vzgojitelji, ki menijo, da bi lahko stik živali z otroki/mladostniki bil koristen, statistično 

značilno bolj vključujejo živali v svoje vzgojno delo kot tisti, ki menijo, da živali ne prinašajo 

koristi. Sklepam, da je vključevanje živali v pedagoško delo znotraj vzgojne ustanove odvisno 

od drugih dejavnikov. 

                                                 
7 Kullbackov 2Î-preizkus je identičen s t.i. x2-preizkusom z razmerjem verjetij (likelihood ratio v SPSS). 

(Sagadin, 2003). 

 Vključevanje živali Skupaj 2Î df p 

Da Ne 

f % f % f %  

0,109 

 

1 

 

0,741 
Stik z živaljo 

    Je koristen 38 58,5 27 41,5 65 100 

   Ni koristen 2 50 2 50 4 100 

 

 Skupaj 

 

40 

 

58 

 

29 

 

42 

 

69 

 

100 
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Hipoteza 3: Vzgojitelji poročajo, da otrokom/mladostnikom v sobah vzgojne ustanove ni 

dovoljeno imeti živali, s čimer večina soglaša. 

Tabela 10: Ali je otrokom/mladostnikom v vzgojni ustanovi dovoljeno imeti živali v svojih 

sobah? (N=73) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 6 8,2 

Ne 67 91,8 

Skupaj 73 100 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da 91,8% vzgojiteljev poroča, da otrokom/mladostnikom v vzgojni 

ustanovi ni dovoljeno imeti živali v svojih sobah. Rezultate lahko primerjamo z Levinsonovo 

raziskavo8 iz leta 1971. Na vprašanje, kje so živali bivale (tako živali, ki so bile last otrok, kot 

živali, ki so bile last šole), je odgovorilo 51 šol.  Živali so najpogosteje bivale prav v 

otrokovih bivalnih prostorih (57%), manj pa v učilnicah (16%) ali drugje (27%) (prav tam). 

Sklepamo lahko, da prisotnost živali v sobah vzgojnih ustanov ni pogost pojav. Razloge za to 

je mogoče iskati v več dejavnikih (upoštevanje zdravstveno-higienskih zahtev, neprimerni 

prostorski pogoji, negativne predhodne izkušnje, dodatni finančni stroški ipd.). O tem v 

končni fazi odloča vodstvo vzgojne ustanove, zato sem vzgojiteljem ponudila možnost, da 

izrazijo še svoje mnenje o živalih v sobah. 

Tabela 11: Ali menite, da bi otroci/mladostniki lahko imeli živali v svojih sobah? (N=67) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 17 25,4 

Ne 50 74,6 

Skupaj 67 100 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da 74,6% vzgojiteljev meni, da otroci/mladostniki v svojih sobah 

živali ne bi smeli imeti. 25,4% vzgojiteljev pa se s prisotnostjo živali v sobah strinja, vendar 

pod določenimi pogoji, ki so predstavljeni v tabeli 12.  

                                                 
8 Kljub podobni problematiki ne gre zanemariti dejstva, da so bile v raziskavo vključene institucije na območju 

ZDA leta 1971. 
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Tabela 12: Pogoji, pod katerimi se vzgojitelji strinjajo s prisotnostjo živali v sobah (N=17) 

Pogoj Pogostost (f) Delež (%) 

Če je to primerno z vidika otroka 10 58,8 

Če se zagotovijo ustrezni pogoji za žival 6 35,3 

Če je žival primerna za bivanje v sobi 5 29,4 

Če se zagotovijo drugi pogoji 4 23,5 

 

Zanimivo je, da vsi vzgojitelji, ki se strinjajo, da bi otroci/mladostniki lahko imeli živali v 

svojih sobah, ob tem navajajo še pogoje, ki bi morali biti ob tem izpolnjeni. Zaznati je, da se 

zavedajo morebitnih težav ali tveganj, ki bi jih to lahko s seboj prineslo. Največkrat omenijo, 

da se s prisotnostjo živali v sobah strinjajo, če je to primerno z vidika otroka (»Da, a samo v 

primeru, da ima otrok žival že doma in je vzgojen za skrb in odgovornost do le te.«/ »To ni 

univerzalna odločitev, odvisno od otrokove socialne zrelosti in odgovornosti, kar skrb za žival 

sigurno zahteva. Če te stopnje zrelosti ni, potem to ne dovolimo.«). S prisotnostjo živali v 

sobah se strinjajo, v kolikor se zagotovijo ustrezni pogoji za žival. Omenjajo prostorske 

pogoje in prevoz živali, kadar je ta potreben. Nekaj jih pozornost nameni vrsti živali, saj bi 

otrokom v sobah dovolili imeti le manjše živali oz. tiste, ki so prilagojene na bivanje v 

zaprtem prostoru (»/…/ Primerne bi bile manjše živali, katerih nega ni preveč kompleksna 

/…/.«). Naštejejo še nekaj drugih pogojev, ki bi po njihovem mnenju morali biti izpolnjeni 

(»Jaz sem za to, treba pa je vse skupaj nadzirat in usposabljat mladostnike za skrb (čeprav to 

pomeni tudi več dela za vzgojitelje).«/ »/…/ Prav tako bi bilo potrebno zagotoviti varnost 

otrok, saj težko predvidimo reakcijo živali.«). 

Izmed 50 vzgojiteljev, ki menijo, da otroci živali v svojih sobah ne bi smeli imeti, jih je svoj 

odgovor utemeljilo 47 (94%). Razlogi, zakaj otroci živali po njihovem mnenju ne bi smeli 

imeti v svojih sobah, so predstavljeni v tabeli 13. 
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Tabela 13: Razlogi, zakaj otroci/mladostniki ne bi smeli imeti živali v svojih sobah (N=47) 

Razlog Pogostost 

(f) 

Delež 

(%) 

Otroci ne skrbijo za živali 17 36,2 

Higienski razlogi 17 36,2 

Narava bivanja tega ne dopušča, ker otroci v ustanovi niso stalno 

prisotni 

14 29,8 

Problematičen odnos otrok do živali in možnost zlorab živali 12 25,5 

Ni ustreznih prostorskih pogojev 10 21,3 

Problem predstavlja specifika motenj 5 10,6 

Drugo 6 12,8 

 

Najpogostejša razloga, da vzgojitelji prisotnosti živali v bivalnih prostorih ne odobravajo, sta 

možnost neustrezne in nezadostne skrbi za žival (»Žival potrebuje dodatno skrb, mladostniki 

ki so nastanjeni pri nas pa še zase ne znajo poskrbeti.«) ter higienski razlogi (»Težko, ker ima 

večina probleme že z osebno higieno in čistočo osebnih prostorov.«). Veliko jih meni, da 

veliko oviro za to, da bi imeli otroci živali v svojih sobah, predstavlja sama narava bivanja v 

ustanovi (»Zelo težko, saj v sobah bivajo praviloma le med tednom, pa še to zelo malo časa, 

ker imajo veliko obveznosti izven skupine, poleg tega pa imajo tudi interesne dejavnosti zunaj 

skupine in enostavno ne bi imeli priložnosti, da preživijo veliko časa z živaljo.«/ »Problem 

nastopi, ko gredo mladostniki za vikend ali počitnice domov, kdo bo za žival skrbel.«).  

Vzgojitelje skrbi tudi primeren odnos otrok do živali (»Med otroki/mladostniki je prihajalo do 

reševanja njihovih medsebojnih sporov tudi preko živali, so si znali grdo ponagajat.«/ »V 

trenutkih jeze se izživljajo nad živalmi«). Prav tako menijo, da v sobah ni primernih 

prostorskih pogojev za živali (»Ne. Prostorska stiska«./ »Ne, ker niso tako opremljene (sobe, 

op.), da bi lahko imeli živali v svojih sobah«.). Problem pa predstavlja tudi sama specifika 

motenj (»Ne, zaradi motenj vedenja, ki vključujejo tudi ekstremna nihanja razpoloženja in bi 

živali lahko bile ogrožene«./ »Ne, nikakor. To so otroci s kombiniranimi motnjami, mnogi z 

različnimi psihičnimi boleznimi, ki so pogosto še sami sebi nevarni in zato potrebujejo stalen 

nadzor, kontrolo in vodenje ...«). 

Ker 91,8% vzgojiteljev poroča, da otrokom/mladostnikom v vzgojni ustanovi ni dovoljeno 

imeti živali v svojih sobah in se s tem v večini (74,6%) tudi strinjajo, hipotezo 3 sprejmemo. 
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Hipoteza 4: Večina vzgojiteljev ni doživela neprimernega ravnanja otrok/mladostnikov z 

živalmi v vzgojni ustanovi. 

Tabela 14: Ali ste v vzgojni ustanovi kdaj doživeli, da je otrok/mladostnik želel živali 

škoditi, jo celo poškodoval ali trpinčil? (N=65) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 36 55,4 

Ne 29 44,6 

Skupaj 65 100 

 

Pri obdelavi sem izločila odgovor c) Nimam izkušenj s tem, ker otroci/mladostniki nimajo 

stikov z živalmi, katerega je obkrožilo 8 vzgojiteljev/-ic. 

Iz tabele 14 je razvidno, da je 55,4% vzgojiteljev v vzgojni ustanovi doživelo neprimerno 

ravnanje otrok/mladostnikov z živaljo. Hipotezo 6 tako zavrnemo. Raziskave kažejo, da 

fizične in spolne zlorabe ter izpostavljenost družinskemu nasilju lahko vodijo v razvoj 

mučenja živali pri otrocih (Duncan in drugi, 2005). Tapia (1971, v Mallon, 1994, str. 467) 

prav tako ugotavlja, da so kaotične družine z modeli agresivnih staršev poleg znakov 

agresivnosti in slaba kontrola impulzov najpogostejši pokazatelji otrok, ki so kruti do živali. 

Otroci in mladostniki, ki bivajo v vzgojni ustanovi, pogosto izhajajo iz nefunkcionalnih 

družin, v katerih so med drugim prisotne tudi zlorabe (fizične, psihične, spolne), zato je to ena 

od možnih razlag za dobljene rezultate. 

Pri vključevanju živali v vzgojno ustanovo tega dejstva ne gre zanemariti. Nekateri avtorji 

zagovarjajo stališče, da otroci/mladostniki z zgodovino mučenja živali ne bi smeli biti 

vključeni v program terapije s pomočjo živali (Corral Granados, 2011; Reichert, 1998, 

Nelson, b.l.), spet drugi (Parish-Plass, 2008) so otroka z zgodovino mučenja živali sami 

vključili v TSŽ. Če se osredotočimo na vključevanje živali v vzgojne ustanove, so dobljeni 

rezultati močan argument proti prisotnosti živali v sobah otrok/mladostnikov. Bolj smiselno 

se zdi vključevanje živali ob nadzoru in prisotnosti vzgojitelja ali druge strokovne osebe. To 

je tudi v skladu z načeli TSŽ/ASŽ in Zakonom o zaščiti živali (2013), saj pri vključevanju 

živali v vzgojne ustanove v prvi vrsti ne smemo pozabiti na varnost in zaščito le-teh. 
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V spodnji tabeli je prikazano, katere vrste neprimernega kontakta otroka/mladostnika z živaljo 

so se v vzgojni ustanovi pojavile. 

Tabela 15: Vrsta neprimernega kontakta otroka/mladostnika z živaljo (N=32) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Namerno mučenje živali 19 59,4 

Zanemarjanje živali 6 18,8 

Uboj živali 3 9,4 

Drugo 4 12,5 

Skupaj 32 100 

 

Od vseh 36, ki so imeli izkušnjo z mučenjem živali, jih je na vprašanje, če lahko izkušnjo 

opišejo, odgovorilo 32. Največ jih je poročalo o namernem mučenju (»Potepuški maček - 

mladostnik ga je "osmodil" s sprejem za lase in vžigalnikom.«/ »Nad hrčkom so se izživljali 

do te mere, da so ga poškodovali«), šest o zanemarjanju živali (»Zanemarjanje življenjskega 

prostora, pomanjkanje hrane.«/ »Slabo čistil kletko.«), trije o uboju živali (»Deček je 

razčetveril muco.«/ »Kurjenje muhe, pajkov, vešč na plošči štedilnika, seciranje polža in žabe, 

uničevanje gnezd in mladičkov ptičev.«), štirje pa poročajo o drugačni vrsti neprimernega 

kontakta, ki je nisem mogla uvrstiti v prejšnje tri kategorije. 

 

Hipoteza 5: Večina vzgojiteljev ocenjuje, da TSŽ in ASŽ ne pozna dobro. 

Tabela 16: Ali menite, da dovolj dobro poznate terapijo in aktivnosti s pomočjo živali kot 

strokovni obliki dela? (N=73) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 10 13,7 

Ne 63 86,3 

Skupaj 73 100 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da le 13,7 % vzgojiteljev meni, da terapijo in aktivnosti s pomočjo 

živali poznajo dovolj dobro. Hipotezo 4 sprejmemo. Rezultati niso obetavni in dokazujejo, da 

sta ti dve obliki dela med vzgojitelji v vzgojnih ustanovah slabo poznani. Posledično je težko 

pričakovati, da bi se v vzgojnih ustanovah tudi izvajali. 
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Hipoteza 6: Večina vzgojiteljev se ni udeležila izobraževanja ali usposabljanja s področja 

TSŽ/ASŽ, nima licence za izvajanje TSŽ/ASŽ in ne sodeluje z drugimi strokovnjaki ali 

organizacijami pri vključevanju živali v vzgojno ustanovo. 

Tabela 17: Ste se kdaj udeležili izobraževanja ali usposabljanja s področja terapije/aktivnosti 

s pomočjo živali? (N=73) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 9 12,3 

Ne 64 87,7 

Skupaj 73 100 

 

Iz tabele 17 je razvidno, da se je izobraževanja ali usposabljanja o TSŽ/ASŽ udeležilo 12,3% 

vzgojiteljev. Rezultate lahko primerjamo z raziskavo Risley-Curtiss (2010), v kateri 95,7% 

socialnih delavcev, ki delajo neposredno z ljudmi, poroča, da niso opravili nobenega 

posebnega usposabljanja na temo vključevanja živali v delo. Tudi 82,2% socialnih delavcev, 

ki sicer vključujejo živali v svoje delo, ni opravilo nobenega posebnega usposabljanja ali 

izobraževanja (prav tam). Dobljeni rezultati dokazujejo, da se vzgojitelji strokovno ne 

udejstvujejo na področju TSŽ/ASŽ. Obenem lahko vidimo, da je delež vzgojiteljev, ki so se 

udeležili izobraževanja ali usposabljanja (12,3%) primerljiv z deležem vzgojiteljev, ki 

ocenjujejo, da dovolj dobro poznajo TSŽ/ASŽ (13,7%). 

 

Tabela 18: Ali imate licenco za izvajanje terapije/aktivnosti s pomočjo živali? (N=73) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 2 2,7 

Ne 71 97,3 

Skupaj 73 100 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da imata licenco za izvajanje TSŽ/ASŽ le 2 vzgojitelja. V Sloveniji 

posamezna društva in organizacije, ki izvajajo TSŽ in ASŽ, nudijo usposabljanje terapevtskih 

parov (terapevtske živali in vodnika živali) in izvajajo redna letna preverjanja delovnih parov 

(za obnovitev licence). Nekatere organizacije obenem usposabljajo strokovne delavce za delo 

na področju TSŽ in ASŽ. Strokovni delavci lahko tako pridobijo naziv terapevta, pomočnika 

terapevta ipd. Zaključimo lahko, da vzgojitelji in vzgojiteljice slovenskih vzgojnih ustanov 
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niso strokovno usposobljeni za izvajanje TSŽ/ASŽ. Upamo lahko, da se bo ta trend v 

prihodnosti spremenil. Zaenkrat je problem verjetno v slabem poznavanju področja, obenem 

pa tudi (velikem) finančnem vložku, ki ga usposabljanje zahteva. 

Poleg strokovnega udejstvovanja vzgojiteljev na področju TSŽ/ASŽ me je zanimalo tudi, ali 

se pri vključevanju živali v svoje delo povezujejo z društvi, prostovoljci ali drugimi, ki so 

dejavni na tem področju. 

Tabela 19: Ali pri vključevanju živali v vzgojno ustanovo sodelujete s kakšnim društvom, 

prostovoljci ali drugimi strokovnjaki? (N=70) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 21 30 

Ne 49 70 

Skupaj 70 100 

 

Iz tabele 19 je razvidno, da 30% vzgojiteljev pri vključevanju živali v vzgojno ustanovo 

sodeluje z drugimi (društvi, prostovoljci, strokovnjaki ipd.). 21 vzgojiteljev, ki pri 

vključevanju živali v vzgojno delo sodeluje z drugimi, navaja, s kom sodeluje. 

Tabela 20: S kom sodelujete pri vključevanju živali v svoje delo? (N=21) 

S kom sodelujete? 
Pogostost (f) Delež (%) 

Z društvi/organizacijami 10 47,6 

S prostovoljci 3 14,3 

Z zavetiščem 3 14,3 

S sodelavcem/-ko 4 19 

Drugo 2 9,5 

 

Kot najpogostejša oblika sodelovanja z drugimi se pojavlja sodelovanje z raznimi društvi in 

organizacijami v Sloveniji (Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Ranč Kaja in Grom, 

Društvo reševalnih psov, Kinološko društvo Ljubljana, ZUIM Kamnik, Ambasadorji nasmeha, 

Tačke Pomagačke, lovsko društvo ipd.). Gre za različne oblike stikov z živalmi, od terapij in 

aktivnosti s pomočjo živali do predstavitev dela posameznih organizacij/društev. Nekateri 

med seboj sodelujejo že dlje, gre za stalne obiske (»Tačke pomagačke. Na štirinajst dni 

pridejo članice s svojimi psi, katerih je do pet. Pet naših otrok je aktivno prisotnih in dejavnih 
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z vajami, katere predlaga in vodi vodja društva. Aktivnost traja eno uro. Vsak otrok ima 

svojega psa, za katerega v tem času skrbi, dela vaje itd.«). Medtem ko nekateri redno 

sodelujejo, drugi omenjajo bolj ali manj enkratne dogodke (»Da, sodelujem z društvom 

Ambasadorji nasmeha. Vsako leto (dve leti do sedaj) obiščejo našo skupino in predstavijo 

svoje delo.«). Vzgojitelji sodelujejo tudi s prostovoljci (»Da, s prostovoljko. Ta enega izmed 

naših gojencev enkrat tedensko pelje do konjev.«) in zavetišči (»Občasno vodimo na sprehod 

pse iz zavetišča.«). Nekaj vzgojiteljev je navedlo, da pri vključevanju živali v vzgojno 

ustanovo sodelujejo s sodelavcem ali sodelavko (»V skupino sta občasno pripeljali svojega 

psa sodelavki.«/ »Eden izmed vzgojiteljev vodi interesno dejavnost kinološki krožek - ker je 

rejec nekaterih pasem psov.«). 

Večina (87,8%) vzgojiteljev se ni udeležila izobraževanja ali usposabljanja s področja 

TSŽ/ASŽ, prav tako večina (97,3%) nima licence za izvajanje TSŽ/ASŽ in le 30% 

vzgojiteljev sodeluje z drugimi pri vključevanju živali v vzgojno ustanovo, zato hipotezo 5 

sprejmemo. 

 

Raziskovalno vprašanje: Na kakšne načine vzgojitelji vključujejo živali v vzgojno delo? 

Tabela 21: Ali vključujete živali v vzgojno delo na kakršenkoli način? (N=73) 

 Pogostost (f) Delež (%) 

Da 43 58,9 

Ne 30 41,1 

Skupaj 73 100 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da 58,9% vzgojiteljev vključuje živali v svoje vzgojno delo. Načini 

vključevanja živali so prikazani v naslednji tabeli. 
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Tabela 22: Načini vključevanja živali v vzgojno delo (N=43) 

Način dela 
Pogostost (f) Delež (%) 

Obiskujemo živali v zavetišču 20 46,5 

Obiskujemo živali na kmetiji 16 37,2 

Skrbimo za prostoživeče živali 14 32,6 

Izvajam ASŽ 6 14 

Družimo se s prostoživečimi živalmi 6 14 

Skrbimo za živali v zavetišču 5 11,6 

Skrbimo za živali v ustanovi 4 9,3 

Vodim krožek 3 7,0 

Skrbimo za živali na kmetiji 2 4,7 

Družimo se z živalmi v ustanovi 2 4,7 

Izvajam TSŽ 1 2,3 

Drugo 15 34,9 

 

Iz tabele 22 je razvidno, da je najpogostejša oblika vključevanja živali v vzgojno delo obisk 

živali v zavetišču. Kar nekaj vzgojiteljev s svojimi varovanci obiskuje živali na kmetiji. Sledi 

skrb za prostoživeče živali. V vzgojni ustanovi je druženja in skrbi za živali malo, saj smo že 

predhodno ugotovili, da živali v bivalnih prostorih ni veliko. Prav tako lahko sklepamo, da jih 

je malo v skupnih prostorih (dnevni prostor ipd.). Večina vzgojiteljev nima licence za 

izvajanje TSŽ/ASŽ, zato tudi ta oblika vključevanja živali ni pogosta. Šest jih izvaja ASŽ, 

eden TSŽ. Mogoče je nekoliko bolj presenetljiv rezultat ta, da samo trije vodijo krožek, 

kamor vključujejo živali. Glede na to, da vzgojitelji pri otrocih/mladostnikih v vzgojnih 

ustanovah zaznavajo potrebo po stiku z živalmi, bi pričakovali, da bi bilo tovrstnih interesnih 

dejavnosti, kjer bi ta stik bil omogočen, več. Kot druge načine vključevanja živali v vzgojno 

delo pa vzgojitelji navajajo: tridnevno bivanje na ranču; pogovor o živalih, skrbi, 

odgovornostih;  obisk pasjih razstav ipd. Najpogosteje (f=8) pa omenjajo, da v skupino 

pripeljejo kar svojo žival (»Psa sem pripeljala v skupino (svojega).« / »Občasno pripeljem 

svojega kužka – le vikende, da se družijo.« / »Imam dva psa, ki jih večkrat pripeljem v skupino 

na željo otrok.« / »Vključujem svojo kužo.«)  

V raziskavi Risley-Curtiss (2010) je le 23,2% socialnih delavcev poročalo o tem, da 

vključujejo živali kot intervencije v svoje delo. Od teh jih 86 (23%) izvaja ASŽ, kot je na 

primer obiskovanje starejših, 143 (38%) pa jih izvaja terapijo z živalmi. Na tem mestu velja 
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opozoriti, da so takšne vrste intervencije običajno načrtovane. Sama sem raziskovala, na 

kakšne načine vzgojitelji vključujejo živali v delo, in upoštevala tudi manj načrtovane, 

spontane oblike, kot je na primer druženje s prostoživečimi živalmi. Seveda pri tem ne gre 

zanemariti dejstva, da je to popolnoma drug nivo stika z živalmi kot je na primer TSŽ. Ni pa 

zato nič manj dobrodošel, sploh v primeru, ko vzgojitelj otroke ob tem uči, kako primerno 

ravnati in se obnašati v prisotnosti živali. Levinson (1971) pravi, da  je terapevtski potencial 

živali slabo ali pa sploh ni izkoriščen, če je prisotnost živali v ustanovi naključna. Samo 

omogočanje stika med otroki/ mladostniki in živalmi ni dovolj (Mallon, 1994). Zato je 

smiselno, da vzgojitelji v vzgojno delo živali vključujemo načrtno, zavestno. Še posebno TSŽ 

in ASŽ bi bili v vzgojnih ustanovah še kako dobrodošli obliki dela. 

Izmed 43 vzgojiteljev, ki v svoje delo vključuje živali, jih je na vprašanje, katere živali, 

odgovorilo 32. 

Tabela 23: Katere živali vključujete v svoje vzgojno delo? (N=32) 

Žival Pogostost (f) Delež (%) 

Pes 28 87,5 

Konj 12 37,5 

Mačka 7 21,9 

Ptice 3 9,4 

Koze 2 6,3 

Kokoši 2 6,3 

Ribe 2 6,3 

Želva 1 3,1 

Paglavci 1 3,1 

Jež 1 3,1 

Srna 1 3,1 

 

Vzgojitelji v svoje vzgojno delo največkrat vključujejo psa. V večini primerov gre za pse iz 

zavetišča in lastniške pse, v manjši meri pa za terapevtske pse. Konji so prav tako med 

najpogosteje vključenimi živalmi (vzgojitelji bodisi otroke peljejo na jahanje bodisi z njimi le 

obiščejo bližnji ranč/kmetijo). Nekaj vzgojiteljev kot žival, ki jo vključuje v svoje delo, 

omenja tudi mačke, vendar velja omeniti, da nihče od vzgojiteljev ne omenja strokovnega 

dela z njimi, pač pa gre za skrb za mačke v zavetišču, druženje z njimi na kmetiji ipd. Nekaj 
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vzgojiteljev pove, da z otroci pozimi skrbijo za ptice (»Hranjenje ptic pozimi.«). Živali, ki jih 

vzgojitelji še omenjajo, so koze in kokoši na kmetiji, ribe (»akvarijske ribice«, »/…/ hodijo 

lovit ribe in jih nato izpustijo.«), želva, paglavci, jež in srna. Risley-Curtiss (2010) v svoji 

raziskavi ugotavlja, da so živali, ki jih socialni delavci najpogosteje vključujejo v intervencije, 

prav tako psi, sledijo mačke. 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere so ovire, ki se pojavljajo pri vključevanju živali v vzgojne 

ustanove? 

Od 30 vzgojiteljev, ki so povedali, da v svoje vzgojno delo ne vključujejo živali, jih je 28 

(93,3%) navedlo, kaj je glavni razlog za to. 

Tabela 24: Glavni razlogi, zakaj vzgojitelji ne vključujejo živali v vzgojno delo (N=28) 

 Pogostost 

(f) 

Delež 

(%) 

Vzgojna ustanova mi te oblike dela ne dopušča. 16 57,1 

Nimam potrebnih znanj ali izkušenj s tega področja. 4 14,3 

Nimam želje oziroma interesa za to obliko dela. 2 7,1 

Menim, da je to prevelika odgovornost, tako do otrok kot tudi do 

živali. 

2 7,1 

Med otroki/mladostniki ne zaznavam potrebe po živalih. 2 7,1 

Imam slabe izkušnje z vpeljevanjem živali v vzgojno delo. 1 3,6 

Drugo 1 3,6 

Skupaj 28 100 

 

Iz tabele 24 je razvidno, da 57,1% vzgojiteljev pravi, da jim vključevanja živali v vzgojno 

delo ne dopušča vzgojna ustanova, kjer so zaposleni. Seveda bi bilo pomembno raziskati, 

zakaj je temu tako – se razlogi skrivajo v pravilih institucije, financah, prostoru, interesih itn.? 

14,3% vzgojiteljev kot glavno oviro navaja, da nimajo potrebnih znanj ali izkušenj s področja 

vključevanja živali v delo. 7,1% vzgojiteljev/vzgojiteljic nima želje oziroma interesa za to 

obliko dela. Enak odstotek (7,1%) jih meni, da takšna oblika dela predstavlja preveliko 

odgovornost do otrok in do živali, prav toliko (7,1%) jih za glavni razlog navaja, da med 

otroki/mladostniki ne zaznavajo potrebe po živalih. Enega vzgojitelja od vključevanja živali v 
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vzgojno delo odvračajo slabe izkušnje. Prav tako je en vzgojitelj navedel drug razlog (»Imam 

premalo informacij«.). Odgovor Ne morem se posluževati te oblike dela iz osebnih razlogov 

(npr. imam alergijo/strah pred živalmi) se ni pojavil. 

Rezultate lahko primerjamo z raziskavo Risley-Curtiss (2010), kjer so socialni delavci, ki 

živali v svoje delo ne vključujejo, navedli pet najpogostejših razlogov, zakaj je temu tako: (1) 

vključevanje živali je v nasprotju z načeli njihovega dela, (2) skrbijo jih alergije, (3) strah jih 

je tega, da bi žival lahko ranila uporabnika ali da bi se uporabnik bal živali, (4) nekateri na to 

obliko dela niso pomislili, (5) drugi pa menijo, da zanjo niso dovolj usposobljeni. 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere predloge podajajo vzgojitelji za večje vključevanje živali v 

vzgojno delo? 

Na vprašanje o predlogih za večje vključevanje živali v vzgojno delo in vzgojne ustanove je 

odgovorilo 35 vzgojiteljev. Njihovi predlogi so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 25: Predlogi vzgojiteljev za večje vključevanje živali v vzgojno delo in vzgojne 

ustanove (N=35) 

Predlog Pogostost (f) Delež (%) 

Povezave zunaj vzgojne ustanove 14 40,0 

Informiranje 8 22,9 

Izobraževanje 8 22,9 

Sistemska ureditev področja 7 20,0 

Večja angažiranost vzgojiteljev 5 14,3 

Omogočiti bivanjske pogoje živalim 4 11,4 

Več finančnih sredstev 1 2,9 

Drugi predlogi 7 20,0 

 

Vzgojitelji predlagajo, da bi se morali za večje vključevanje živali v vzgojne ustanove in 

vzgojno delo povezati z društvi, organizacijami, prostovoljci, zavetišči, kmetijami in drugimi 

strokovnjaki s tega področja (»Boljši stik z društvi/terapevtskimi skupinami, ki se ukvarjajo s 

terapijo z živalmi.«/ »Sama sem že predlagala krožek JAHANJE IN SKRB ZA KONJE na eni 

izmed kmetij v okolici /…/.«/ »Več obiskov. Bolje je, če pride več prostovoljcev; za fante je 

fajn, če je nekdo od prostovoljcev/vodnikov moškega spola. Potem pa jih spodbujati, da bi šli 
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kdaj z vodnikom npr. na sprehod.«). Več bi se moralo o tej temi informirati zaposlene 

(»Menim, da bi se o tem moralo veliko več govoriti, saj je ta metoda vključevanja v svetu že 

dobro vpeljana - koristna, pri nas pa je še v povojih.«/ »Informiranje glede tovrstnih možnosti 

na ravni zavoda.«/ »Več govoriti o tem, dajati večji poudarek na to. Mislim, da je to 

spregledano področje.«) in ponuditi izobraževanja (»Vključitev v izobraževalni program za 

pedagoge, predmet: Žival in njen pomen na vzgojo oz. nekaj v tem stilu.«/ »Strokovne delavce 

seznaniti s tem načinom dela. Jim pokazati različne oblike dela, metode.«/ »Izobraževanje 

zaposlenih.«). Nekaj vzgojiteljev meni, da bi se moralo to področje tudi sistemsko urediti 

(»Jasna sistematizacija dela, postavitev jasnih pravil okoli skrbi«./ Sistemsko urediti stvari 

/…/«.). Omenjajo tudi večjo angažiranost vzgojiteljev (»Vzgojitelji bi se morali (če bi hoteli, a 

vsi nočejo) bolj angažirati in tudi vložit svoje delo, več dela.«/ Spremeniti filozofijo, način 

dela, se osebno angažirati.«). Potrebno bi bilo tudi urediti bivanjske pogoje za živali 

(»Ustvariti specifične bivanjske pogoje za živali.«/ Predvsem omogočiti primerno bivališče za 

živali v neposredni bližini ustanove in organizacijsko urediti skrb zanje ter nadzor teh 

živali«.). En vzgojitelj poudarja, da bi morali za to nameniti več denarja. Drugi predlogi, ki jih 

vzgojitelji navajajo, pa so še: uvajanje krožkov, če si tega želijo tudi otroci in mladostniki; 

prestrukturiranje vzgojne skupine (manj številčna skupina); več ponudbe za stik z živalmi za 

otroke v mestu ipd. 
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3.4.2 Kvalitativni del raziskave 

Na podlagi kod 1. in 2. reda sem oblikovala dve kategoriji: mnenje vzgojitelja o 

vključevanju živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo in primer dobre prakse – 

konjeniški krožek v VZ Veržej. Obe kategoriji se vežeta na cilje raziskovanja in sta 

predstavljeni v nadaljevanju. 

Mnenje vzgojitelja o vključevanju živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo 

Tabela 26: Kode 1. in 2. reda za kategorijo mnenje vzgojitelja o vključevanju živali v 

ustanove za izvendružinsko vzgojo 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Žival brezpogojno sprejema človeka tukaj in zdaj Zakaj žival? Mnenje 

vzgojitelja o 

vključevanju 

živali v 

ustanove za 

izvendružinsko 

vzgojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudje obsojamo, živali ne 

Živali bi morale biti last vzgojne ustanove Lastništvo 

živali Težko se je odločiti, ali ima otrok lahko v vzgojni 

ustanovi svojo žival 

Problem lastniških živali v zavodu je medsebojno 

obračunavanje preko živali 

Lastništvo živali v zavodu je lahko faktor pri uvrščanju 

posameznika na hierarhično lestvico v vzgojni skupini 

Zaveda se težavnosti dela z agresivnimi otroki Otroci in 

mladostniki z 

zgodovino 

mučenja 

živali 

Paziti je potrebno na varnost živali 

Vedeti je potrebno, če je otrok imel izkušnjo z 

mučenjem živali, preden v delo z njim vključiš žival 

Otroku z zgodovino mučenja živali bi dal žival v roke 

pod subtilnim nadzorom 

Zagotoviti je treba varnost živali, otroku in sebi 

Otroku bi dal možnost, da ima pozitivno izkušnjo z 

živaljo 

Pogosto je v ozadju mučenja živali neka oblika nasilja, 

ki ji je bil otrok izpostavljen 
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Predlaga, da bi v institucijah začeli s specialno-

pedagoškim jahanjem 

Predlogi za 

večje 

vključevanje 

živali v 

institucije 

Mnenje 

vzgojitelja o 

vključevanju 

živali v 

ustanove za 

izvendružinsko 

vzgojo 

V Veržeju je dovolj površine za postavitev manjšega 

lesenega hleva in ograje za dva konja 

Zavodi bi morali skupaj dati pobudo za spremembe 

Terapija s pomočjo živali bi morala biti priznana 

metoda v pedagogiki 

Znotraj institucij je potrebno ustvariti primerne 

materialne in kadrovske pogoje 

Živali bi vključeval v manjšem obsegu v same 

institucije  

Zagovarja stalno prisotnost živali v vzgojni ustanovi Stalna 

prisotnost 

živali v 

ustanovi 

Ko je žival stalno prisotna v vzgojni ustanovi, je otrok 

soočen z večjo odgovornostjo do živali in stalno skrbjo 

zanjo 

Terapevtski učinek živali bi bil večji, če bi bile v 

ustanovi stalno prisotne 

Zagovarja bolj personaliziran pedagoški proces  

Prepričan, da bi v vzgojnem zavodu vsak dan našel 2-3 

otroke/mladostnike, ki bi poskrbeli za živali 

V sklopu zavoda imajo vrt, brajde, vinograd, njive, 

živali 

Primer prakse 

v 

Avstrijskem 

vzgojnem 

zavodu 

Prosti čas se otrokom strukturira v obliki načina 

življenja, s tem, ko so v stiku z živalmi in ko skrbijo 

zanje 

Njihovo življenje v vzgojnem zavodu je osmišljeno 

Navdušen nad prakso njihovega dela 
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Spremeniti bi bilo potrebno goro predpisov Ovire pri 

vključevanju 

živali v 

institucije 

Mnenje 

vzgojitelja o 

vključevanju 

živali v 

ustanove za 

izvendružinsko 

vzgojo 

Vzgojni zavod ne more sistematizirat delovnega mesta 

za nekoga (z izobrazbo kmetijske stroke), ki bi skrbel za 

konje v ustanovi 

Dodatno delo za vzgojitelje 

Za vključevanje živali v vzgojno ustanovo obstajajo tudi 

pretirano strogi sanitarni predpisi 

Ovire so pogosto birokratske narave 

 

Vzgojitelj poudari, da žival človeka sprejema brezpogojno. Živali prepoznava kot bitja, ki 

niso zmožna obsojanja, česar so otroci in mladostniki s ČVT pogosto deležni s strani ljudi 

(»Ljudje, ko vstopamo v kontakt z drugimi ljudmi, si ustvarjamo o teh drugih ljudeh neko 

sliko. Ko ti prideš v vzgojni zavod, nehote prideš z enim rešpektom, eno distanco. Ker so to 

otroc, ki so pa taki, pa so mal drugačni pa tko naprej. Tut na splošno, zdej, ko gledamo, na 

kakšen način se zavodi financirajo. Kot intermezzo. Če ti prosiš za sponzorska sredstva za 

recimo center Dolfke Boštjančič, ker bi radi izvajali nek projekt s svojimi otroki z motnjo v 

duševnem razvoju, bo splošni pristop ljudi, splošna reakcija: Ja boščki, bomo pa neki dal. Če 

imaš telesne invalide, isto. Če imaš pa otroke z motnjami vedenja in čustvovanja: U, to so pa 

tisti, barabe, lopovi, bodoči kriminalci. Nč ne dobijo. In živali tega nimajo. Žival stopi v 

odnos s človekom, ki je tam in zdaj. Ne živi v preteklosti, ne živi v prihodnosti, ne predvideva 

ne vem kaj.«). 

Vzgojitelj zagovarja stalno prisotnost živali v vzgojni ustanovi. Meni, da je v tem primeru 

otrok soočen z večjo odgovornostjo do živali in s stalno skrbjo zanjo. Prav tako meni, da bi 

bil terapevtski učinek živali večji, če bi bile v ustanovi stalno prisotne (»Zakaj je pri nas tako 

nepojmljivo, da bi recimo en gojenec vzgojnega zavoda v Veržeju zvečer v soboto gledal film, 

sedel na sedežni garnituri in božal psa. Terapevtski učinek tega bi bil bistveno večji, kot če 

mu ti rečeš: Poglej, dons je pondelk, v četrtek popoldne ob pol štirih, gremo pa v kinološko 

društvo.«). Vzgojitelj pravzaprav zagovarja, kot pravi sam, personaliziran pedagoški proces 

(»Zakaj ne more bit ta pedagoški proces nekak bolj personaliziran mogoče, bi lahko reku, da 

ti vidš, da otrok rabi nekej zdaj, tukaj pa greš in mu to nudiš. Ne, da vidiš, da rabi zdaj, tukaj 

neko stvar, pa mu rečeš: Ok, v četrtek. Kaj pa če bo v četrtek čist miren al pa čist neprave 

volje, da bi kej tacga delal. In na tem področju pa mislm, da bi se recimo dal narest dost 

več.«). Vzgojitelj torej zagovarja idejo, da bi živali živele skupaj z otroki v ustanovi, vpete bi 
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bile v njihovo življenje v zavodu. Prepričan je tudi, da bi v ustanovi vsak dan našel dva ali tri 

otroke/mladostnike, ki bi bili pripravljeni poskrbeti za živali (»Ker oskrbovat 5, 6 živali 

fizično ni noben napor. To je razumljivo. Odpeljat eno šajtrgo gnoja na gnojni kup pa 

pripeljat dve bali al pa tri bale sena v štalo pa kantico nekega zrnja al pa nečesa, to zmore 

vsak. /…/ Če imaš vzgojni zavod, kjer je notr 40 otrok, ja ni hudič, da ne bi vsak dan najdu 

dveh al pa treh, ki bi z veseljem šli, pa bi to nardil.«). Poda primer enega od Avstrijskih 

vzgojnih zavodov, ki si ga je ogledal in nad katerim je bil navdušen. V sklopu zavoda imajo 

vrt, brajde, vinograd, njive in živali. Vzgojitelj pravi, da se otrokom njihov prosti čas 

strukturira v obliki načina življenja, s tem, ko so v stiku z živalmi in ko skrbijo zanje (» /…/ 

Da delaš z živalmi, da gre pa, en bo konje pucal, drug bo kokoši porihtal pa jajca pobral, 

tretji bo šel pa bo kozo pomolzu. Četrti bo psa pelju na sprehod. Ta peti se bo z mačko igral 

itn.«). Njihovo življenje v ustanovi dobi nek smisel (» /…/ otroci hodjo, pucajo, krtačjo, vozjo 

gnoj, vozjo hrano za te živali, so aktivirani, delajo nekaj, nimajo časa razmišljat o 

neumnostih. To je to. Osmisliš jim življenje, na en tak pozitiven način, ki daje tut rezultate.«).  

Medtem, ko v Sloveniji takšna oblika vzgojne ustanove ne obstaja, pa je v tujini dobro znan 

primer Green Chimneys, ustanove, kjer bivajo otroci z vedenjskimi, čustvenimi in šolskimi 

težavami. V okviru ustanove je otrokom dostopna kmetija, kjer se med drugim odvijajo 

organizirane aktivnosti (jahanje, izkustveno učenje), otroci pa lahko tudi delajo na kmetiji, se 

udejstvujejo v kmečkih opravilih in skrbi za živali. Obenem velika večina otrok (83%) 

poroča, da ob obisku kmetije občutijo veselje ali srečo, 67% otrok pa kmetijo obišče z 

namenom, da bi se počutili bolje (Mallon, 1994). 

Kar se tiče lastništva živali v vzgojni ustanovi, vzgojitelj meni, da bi živali morale biti last 

vzgojne ustanove. Pravi, da se je težko odločiti, ali ima otrok lahko v vzgojni ustanovi svojo 

žival. Izpostavi namreč predvsem problem medsebojnega obračunavanja preko živali 

(»Ampak kaj, če bo res nekdo preko hrčka hotel njemu nekaj naredit. Predvsem to ...«). Po 

njegovem mnenju je lastništvo živali lahko pomemben faktor pri uvrščanju otroka na 

hierarhično lestvico v vzgojni skupini (» /…/ če je to njegova osebna lastnina, je to na nek 

način ena oblika razslojevanja. Že tko al pa tko otroc znotraj institucije ustvarijo med sabo 

neko hierarhijo in to je lahko lastništvo take živali, je lahko eden tistih faktorjev pri 

pozicioniranju posameznika na hierarhično lestvico, kar pa posledično pomeni tut, da v boju 

za višje mesto na hierarhični lestvici lahko pride prou do tega /…/, da nekdo obračunava z 

živaljo. Nekdo, se bom grobo izrazu, ki ni dost močen, da bi tega pretepu, pa bi na ta način 

pršu pred njega na hierarhično lestvico, bo šel pa bo njegovega hrčka zadavu.«).  
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Zaveda se težavnosti dela z agresivnimi otroki. Meni, da je potrebno vedeti, če je otrok imel 

izkušnjo z mučenjem živali, preden v delo z njim vključiš žival, vendar ne zapira možnosti za 

to obliko dela (» /…/ ampak jst bi vseen reku, da mogoče bi mu pa vseeno dal kakšno mačko v 

roko pod strogim nadzorom seveda, ane, pa zelo subtilnim, da se ga on mogoče niti ne zaveda 

/…/«). Otroku bi namreč dal možnost, da ima z živaljo tudi pozitivno izkušnjo. Avtorji so si 

glede tega različni, nekateri (Corral Granados, 2011; Reichert, 1998; Nelson, b.l.) otroka z 

zgodovino mučenja živali ne bi vključili v program TSŽ, spet drugi (Parish-Plass, 2008) 

menijo nasprotno. Vzgojitelj meni, da je v ozadju mučenja živali pogosto neka oblika nasilja, 

ki ji je bil otrok izpostavljen, podobno pa ugotavljajo tudi avtorji v svojih raziskavah (Duncan 

in drugi, 2005; Tapia, 1971, v Mallon, 1994). Pri vključevanju živali v vzgojno delo vzgojitelj 

v ospredje postavlja varnost vseh vključenih (» /…/ da ves čas zagotavljaš varnost živali in 

otroku in sebi v končni fazi tut /…/« / »Ker tu moraš pazit tudi na varnost živali.«), kar je v 

skladu s smernicami in načeli TSŽ/ASŽ. 

Vzgojitelj predlaga, da bi bile živali vključene direktno v institucije, saj bi po njegovem 

mnenju za otroke in mladostnike to prineslo več koristi (»Gledano čist generalno za 

populacijo, ki jo zadeva to, bi bilo pa verjetno boljše uvajat mogoče zadeve v manjšem 

obsegu, ampak v same institucije. Ker tut, a veš, da se ponudi več, ane.«). Glede na to, da sam 

v vzgojno delo vključuje konje, predlaga, da bi začeli v institucijah s specialno-pedagoškim 

jahanjem. Jasno je, da vzgojitelj zagovarja idejo, da bi bile v instituciji živali ves čas prisotne 

in tako ves čas na voljo tako vzgojiteljem kot tudi otrokom. Poda tudi konkreten predlog, 

kako bi vključil konje v zavod (»Zdej Veržej ima recimo tam zraven dovolj površine, da bi 

lahko postavil eno leseno štalco. Postaviš eno leseno poslopje, v velikosti ne vem, 6x6, 6x5 

metrov, mal dvignjeno, da maš kam pospravit seno pa te stvari, daš notr dva konja, narediš 

ograjo, kjer se tedva konja sprehajata in lahko potem ti dnevno hodiš tja z otroci pa s temi 

konji delaš.«). Ob tem se zaveda ovir, zaradi katerih to trenutno ni izvedljivo. V prvi vrsti 

omeni, da je težava v sistematizaciji delovnega mesta za osebo, ki bi skrbela za živali v 

ustanovi (»Problem je v tem, da če hočeš ti zaposlit nekoga, ki bo imel nadzor nad temi konji, 

vzgojni zavod ne more sistematizirat delovnega mesta. Ni šanse. To mora bit nekdo, ki ima 

neko izobrazbo kmetijske stroke. Kako boš upravičila, da bo vzgojni zavod, vzgojno 

izobraževalna institucija zaposlila kmetijskega tehnika, recimo?«). V kolikor bi bili za skrb in 

nadzor nad živalmi odgovorni vzgojitelji, meni, da bi le-ti to smatrali za dodatno delo (»Joooj, 

pol bomo mogl pa sam u štalo hodit, pa bomo mogl kidat.«). Omenja pa tudi sanitarne 

predpise, ki so po njegovem mnenju pretirano strogi (»Seveda so tut sanitarni predpisi, 
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neživljenjski, ane. Ker potem, ko greš skoz te sanitarne predpise, ugotoviš zlo hitr, da morš 

met fizično ločeno, da morš met razkuževalni bazen pred vhodom v hlev itn. Te zadeve so pri 

nas tako zbirokratizirane, da glava boli.«). Na splošno intervjuvanec izrazi, da so ovire, na 

katere bi naleteli pri vključevanju živali v institucije, predvsem birokratske narave (»Ampak 

da bi se to (vključevanje živali v institucije, op.) lahko zgodil, je treba spremenit eno goro 

predpisov.« / »In ta dejstva (da živali prinašajo koristi, op.) se iz nekih mogoče pogostih, zelo 

birokratskih zadev, da se izognemo ne vem čemu, rajš ne bomo. Žal.«). Zato tudi meni, da bi 

morale institucije za večje vključevanje živali skupaj dati pobudo za spremembe. Le tako bi se 

lahko stvari začele spreminjati (» /…/ sam bi mogli dejansko vsi ti zavodi stopit skup pa 

sprožit neke pobude, ker tle gre seveda vse pol skoz zakonodajno vejo oblasti, da se pač te 

zadeve spravijo v ene take okvire, da je to sploh možno.«). Obenem poudari, da bi morala biti 

terapija s pomočjo živali priznana metoda v pedagogiki (»Da se to, tako kot se recimo v 

fizioterapiji hipoterapija priznava v Sloveniji kot terapevtska metoda, da se tudi v pedagogiki 

prizna, kaj jst vem, zooterapija al pa terapija z živalmi al kukrkol to imenujemo, ki je 

legitimna oblika pedagoškega delovanja /…/«). Na podlagi tega je po njegovem mnenju 

znotraj institucij potrebno ustvariti še primerne materialne in kadrovske pogoje. 
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Primer dobre prakse – konjeniški krožek v VZ Veržej 

Tabela 27: Kode 1. in 2. reda za kategorijo primer dobre prakse – konjeniški krožek v VZ 

Veržej 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Jahali v konjeniških klubih in pri njemu doma Lokacija 

dejavnosti 

Primer dobre 

prakse – 

konjeniški 

krožek v VZ 

Veržej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahali tisti otroci/mladostniki, ki so želeli Udeleženci 

Tekom let je kar nekaj otrok hodilo na dejavnost Zanimanje za 

dejavnost Želja otrok po jahanju je večja od možnosti 

Konjeniški krožek je potekal enkrat tedensko Potek 

dejavnosti Hodil je s skupino treh ali štirih otrok 

Konjeniški krožek je trajal približno 2 uri – 2 uri in pol 

Praviloma je en otrok delal z enim konjem 

Otroci/mladostniki, ki niso jahali, so navdušeno 

pomagali pri kidanju in čiščenju hleva in pri krtačenju 

konj 

Nujno je, da se aktivnost konča s pozitivno izkušnjo 

tako za konja kot tudi za jahača 

Cilj otrokom s ČVT je, da se naučijo jahati, potem pa 

tudi skrbeti za konja, dvigovati noge, ga hraniti 

Namen in cilji 

dejavnosti 

Z otroki in mladostniki iz VZ Veržej so primarno jahali 

Uči OPP jahanja kot športa, športnega udejstvovanja 

Pomembno mu je, da so ljudje fizično aktivni 

Osnovni namen je jahanje kot športna dejavnost 

Primarni cilj zanj je, da se otroci naučijo jahati 

Jahanje ima tudi »sekundarne« učinke Koristi 

konja/jahanja 

 

 

 

 

 

Človek konja doživlja kot toplega 

Ritem srca med konjem in človekom je podoben ritmu 

srca med materjo in dojenčkom 

Otroku se konj, ki je mogočna žival, podredi in pusti 

voditi, kar zvišuje otrokovo samopodobo 

Preko različnih dejavnosti (nega konja in opreme, 
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pomoč pri kovanju, pomoč pri veterinarski oskrbi itd.) 

otrok gradi odnos do konja 

Koristi 

konja/jahanja 

Primer dobre 

prakse – 

konjeniški 

krožek v VZ 

Veržej 

 

Otrok sčasoma osvojena znanja in veščine prenese v 

vzgojno skupino – tako kot je razumel konja, zdaj 

razume sovrstnika 

Otrok preko dejavnosti s konjem razvija socialne 

veščine 

Fant iz zavoda je na konju doživljal neke vrste čustvene 

katarze, saj je bil čustveno oškodovan 

Enega izmed mladostnikov je naučil držati konjske noge 

pri kovanju, s čimer si je ta mladostnik kasneje služil 

denar 

Jahanje je drago Ovire za 

izvedbo 

dejavnosti 

Terapevtsko jahanje je (z izjemo hipoterapije) 

samoplačniško 

Visoki stroški dejavnosti (jahalna ura, prevoz, delo) 

Reakcije konja lahko izkoristiš pri delu z uporabniki Vloga 

vzgojitelja Otroka pohvališ za pravilno komando konju 

Otroku vzgojitelj razloži reakcijo živali 

Konj mora biti kvalitetno ujahan in se mora odzvati na 

pravilno komando, da ne pride do upada motivacije pri 

otroku 

Vloga konja 

Konj mora znati otroku pokazati, da je nekaj storil 

narobe 

Konj ob neprimernem ravnanju otroka pokaže zobe, 

ušesa položi nazaj 

Konj ob neprimernem ravnanju otroka pokaže, da ni 

prav, kar je otrok naredil 

 

Vzgojitelj je v Vzgojnem zavodu Veržej vodil konjeniški krožek, ki je potekal v bližnjih 

konjeniških klubih, ko je kupil konja, pa tudi pri njemu doma. Dejavnosti so se udeleževali 

tisti otroci in  mladostniki, ki so izrazili željo po jahanju. Vzgojitelj pove, da jih je tekom let 

na dejavnost hodilo kar nekaj in da je želja otrok po jahanju večja od možnosti. 
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Ob tem pove, da je glavna ovira za izvedbo dejavnosti finančne narave (»Predvsem zaradi 

tega, ker jahanje ni poceni šport. Velikokrat se marsikaj ustavi pri financiranju.«). Izpostavi, 

da je v našem prostoru terapevtsko jahanje z izjemo hipoterapije samoplačniško in da so 

stroški dejavnosti, ki jo izvaja, visoki (»Zdaj, če vemo, da v konjeniškem klubu Rakičan, imajo  

ceno za jahalno uro 16 eur na uro /…/ potem lahko hitro dobiš sliko. Če jst peljem 4 otroke 

jahat, je to 64 eur za eno popoldne. Plus prevoz, plus vse ostalo, plus v končni fazi moje delo, 

ker tut ta licenca ni poceni«.). Pomanjkanje zadostnih sredstev za izvajanje pedagoškega 

jahanja pri nas omenja tudi Globočnik (2001). Krajnčan (2006) pa pojasnjuje, da so sredstva, 

s katerimi zavodi razpolagajo, v veliki meri določeni in je njihova fleksibilna izraba pretežno 

izključena. 

O samem poteku konjeniškega krožka pove, da je le-ta potekal enkrat tedensko. Hodil je s 

skupino treh ali štirih otrok/mladostnikov. Dejavnost je trajala približno 2 uri – 2 uri in pol, 

vendar poudari, da je točen časovni okvir težko določiti predvsem zato, ker je nujno, da se 

dejavnost konča s pozitivno izkušnjo za oba, tako za konja kot tudi za jahača (»/…/ Če midva 

v pol ure nisva naredila nič pametnega, sem pol mogu zlo na hitr pogruntat, kaj bo pa skor 

zihr otrok naredu, da bom: Evo super vidš, tole ti je pa ratal. In tle včasih pol grejo minute. In 

je zelo težko, a veš, tist, 45 minut, uro pa zvonc pa dindindin. Ne gre.«). Praviloma je en otrok 

delal z enim konjem. Otroci, ki tisti dan niso jahali, so pomagali pri kidanju in čiščenju hleva 

in pri krtačenju konj. 

Glavni namen dejavnosti je jahanje kot šport (»/…/ jst učim jahat, učim ljudi, ki imajo neke 

posebne potrebe, take ali drugačne, jahanja kot športa, kot športnega udejstvovanja.« / »/…/ 

meni je bolj pomembno to, da pač ljudje jahajo, da se ukvarjajo s športom, da so fizično 

aktivni.« / »Osnovni namen pa je jahanje kot športna dejavnost.« / »/…/ tudi z gojenci iz 

zavoda v Veržeju smo primarno jahali.«). Glavni cilj zanj je, da se otroci naučijo jahanja 

(»Moj cilj je seveda, da se otroci naučijo jahat. To mi je prvi cilj.«). Vzgojitelj pove, da imajo 

tudi otroci, ki hodijo na dejavnost, podoben cilj, vendar se želijo naučiti tudi, kako skrbeti za 

konja (»/…/ v štartu ja, da se naučijo jahat, ampak sčasoma pa tut, da se naučijo vsega, 

skrbet za konja, dvigovat noge, ga hranit«.). Tudi Demšar Goljevšček (b.l.) kot enega izmed 

osrednjih ciljev športno-rekreativnega jahanja za OPP omenja športno udejstvovanje, dodaja 

pa še aktivno preživljanje prostega časa in sprostitev. 

Čeprav vzgojitelj v prvi vrsti poudarja, da želi otroke in mladostnike predvsem naučiti jahanja 

kot takega, pa se zaveda tudi sekundarnih učinkov jahanja (»Ampak učinki so vidni tudi na 
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socialnem področju, na področju socialnih veščin, na psihičnem področju itn.«). Omenja 

koristi, ki jih otroci lahko pridobijo tako na kot tudi ob konju. Najprej opozori na senzorični 

element (»Telesna temperatura konja je približno za eno stopinjo višja od telesne temperature 

človeka. Kar pomeni, da konja človek vedno doživi kot toplega. Dlaka je gor, toplo, mehko, 

prijetno.« / »Razmerje srčnega utripa med konjem in človekom ali pa med konjem in otrokom 

je približno tako kot med materjo in dojenčkom.«). Meni, da se s pomočjo konja lahko viša 

otrokova samopodoba (»Otroci, ki imajo motnje vedenja in čustvovanja, imajo že skoraj po 

definiciji zelo nizko samopodobo. Kar včasih mogoče ni čist očitno, ker so zelo glasni v 

svojem nastopu, zdej v Veržeju nisem našel enga, ki bi bil blazno samozavesten. Ko ti delaš, 

pride 50 kg poba, 12 let star, pride v konjeniški klub in se usede na 500 kg žival, ki ga je 

sposobna fizično ubit, ampak se mu podredi in dela tisto, kar on hoče, pusti, da se mu usede 

na hrbet, da jaha, da vodi, v bistvu se mu čisto podredi, se to zelo zelo hitro odrazi na 

samopodobi.«). Podobno meni tudi Globočnik (2001, str. 346-347), ki razlaga, da voditi in 

obvladati konja, ki je precej večji kot otrok, »metaforično pomeni biti sposoben, pogumen, 

močan, velik, kar ne nazadnje pomeni: sem uspešen in enak drugim«. 

Vzgojitelj meni, da so poleg jahanja pomembne tudi dejavnosti ob konju. Preko njih namreč 

otrok razvija svoj odnos do konja (»Kompletna nega konja, kompletna nega opreme, pomoč 

pri kovanju, vse te zadeve. Eventualno pomoč pri veterinarski oskrbi. Če nč drucga ne, ko 

pride veterinar pa daje tam neke injekcije al nekej dela, da je otrok tam pa da ti podaja neka 

orodja al pa ... Je že to zelo pomembno. Zarad tega, ker je pač, spet ta odnos do konja se tle 

gradi, da konj ni neki uau, neki božanskega, ampak je čisto navadna žival, ki ima zdravstvene 

probleme, ki se slabo počuti, ki ima slab dan itn. In to otroci znajo dokaj hitro razumet.«). 

Tudi drugi avtorji (Marinšek in Tušak, 2007; Globočnik, 2001) poudarjajo pomen teh opravil, 

ki ustvarjajo in krepijo navezo človek-žival. 

Vzgojitelj meni, da preko dejavnosti s konjem otrok razvija socialne veščine. Osvojena znanja 

in veščine lahko postopoma prenese v vzgojno skupino (»/…/ sčasoma pride do transfera tudi 

v skupino vzgojno: Ja, to je pa tko kot s tistim konjem, ko je bil slabe volje, pa nismo mogl, pa 

ga bom jst pri mer pustu. Se opazi v skupini.«). Globočnik (2001) pojasnjuje, zakaj ima ravno 

konj pomembno vlogo pri poteku vzgojnih in učnih procesov. Pri otrocih in mladostnikih 

namreč ta žival uživa neko vrsto avtoritete, ki pri njih sproži spoštovanje in identifikacijo, s 

tem pa omogoči, da neovirano »steče« proces učenja. »To je lahko prvi korak pri 

(pre)oblikovanju otrokove/mladostnikove osebnosti, ko bo konja zamenjal sočlovek in jahanje 

zamenjalo socialno sprejemljivo obnašanje« (prav tam, str. 355).  
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Vzgojitelj pravi, da morajo biti konji za to delo kvalitetno ujahani. Pomembno je, da se konj 

odzove na otrokovo pravilno komando (»/…/ Zaradi tega, ker ko ti nekoga učiš, sploh pri 

vedenjcih, je to zelo, zelo hitro se ti lahko zgodi, da pade motivacija, da pade tista zagnanost, 

če on, če otrok misli, da je konju posredoval pravilno komando za neko zadevo, pa konj ne 

odreagira. Tko da, konji morajo biti ujahani kvalitetno, da ko bo dobil pravilno komando, da 

bo tudi naredil tisto, kar se od njega zahteva.«). Hiter upad navdušenja, ki ga otroci oz. 

mladostniki s ČVT običajno pokažejo na začetku dejavnosti, omenja tudi Globočnik (2001), 

ki pravi, da ima pri tem velik pomen izkušnja uspeha. Le-ta omogoča, da otrok vidi svoj 

napredek. Za otroka/mladostnika je velik uspeh že, če se konj, ki je večji in močnejši kot on, 

odzove na otrokovo vodenje (prav tam). Kot pravi intervjuvanec, je na tem mestu pomembna 

tudi vloga vzgojitelja oz. jahalnega inštruktorja, ki lahko otroku da pohvalo za pravilno 

komando konju (»Da lahko potem tudi ti otroku lahko rečeš: Vidš, to si pa prav naredu, 

super, bravo. Da potem lahko zadeve nadgrajuješ.«). Poleg tega, da se mora konj odzvati na 

otrokovo pravilno komando, pa vzgojitelj meni, da se mora odzvati tudi na tista otrokova 

ravnanja, ki niso primerna (»Po drugi strani mora bit pa konj pripravljen biti takrat, v tistem 

trenutku, ko otrok naredi nekaj narobe, ko je agresiven do njega, otroku to pokazat.« / »Če 

otrok odreagira agresivno, če začne kričat, ga celo udar, mora to konj, ne samo vzet nogo pa 

dol postavit, ampak na nek način otroku pokazat, da to pa ni v redu, to pa ni prav, kar je 

naredil. Da to ni bila napaka konja, da je bila napaka na človeku.«). Odzove se na primer 

tako, da ušesa položi nazaj, pokaže zobe ipd. Tudi Baum (1980, v Globočnik, 2001) podaja 

primer konja, ki je sicer po naravi dobrodušen, vendar se žival, ki ima slabe izkušnje, odziva 

negativno. Otrok/mladostnik z vedenjskimi težavami lahko ob tem spozna, da njegovo 

odklonilno vedenje ni potrebno in da negativne reakcije vodijo do negativnih posledic (prav 

tam). Intervjuvanec ob reakciji živali na neprimerno otrokovo ravnanje zopet izpostavi vlogo 

vzgojitelja oz. jahalnega inštruktorja. Otroku namreč vzgojitelj lahko razloži reakcijo živali 

(»/…/ in pol si ti zraven, in otroku takoj razložiš: Si vidu, kaj je naredu? Zdej pa mal stopiva 

stran pa bova predebatirala, da boš vedu, zakaj je tako naredu. In zelo dobr funkcionira.« / 

/…/ »Fajn je, če imaš konja, ki mogoče malo bolj odločno reagira na negativne dražljaje, ker 

seveda potem lahko izkoristiš.«). Pomembno je, da vzgojitelj uči otroke, kako primerno 

ravnati in se obnašati v prisotnosti živali (Residential Care Practice Manual, 2011). 

Poleg koristi, kot so učenje jahanja, krepitev samopodobe, vzpostavljanje odnosa otrok-žival 

in razvijanje socialnih veščin, vzgojitelj dva mladostnika iz zavoda poda za primer, da 

prikaže, kaj sta po njegovem mnenju s konjem pridobila. Prvega izmed mladostnikov je 
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njegova mama čustveno zanemarjala. Pomanjkanje topline je mladostnik izrazil ob stiku s 

konjem (»Fant se je ulegel na konja, konja objel okrog vratu, ležu gor. Konj je stal, ni hodil. 

Tamau je gor ležal in to veš, izraz take blaženosti. Zaprl oči in je samo bil. In pol sem se z 

njegovo vzgojiteljico pogovarjal. Njegova mama do njega nima nobenga odnosa, nobenih 

čustev. Ona ga ne poboža, ona ga ne pohvali, ona ga ne pocrklja, ga ne stisne k seb. In on je v 

tistem trenutku tam na konju doživljal, a veš, eno čustveno katarzo.«). Odnos med starši in 

mladostnikom je eden najpomembnejših dejavnikov mladostnikovega dobrega počutja in 

ugodja, zato je stik z živaljo v primeru, ko ti pozitivni družinski odnosi izostanejo, dobrodošel 

(Marinšek in Tušak, 2007). Poleg tega Mallon (1994) za otroke v instituciji pravi, da so 

njihove možnosti za uresničevanje potrebe po dotiku in nežnosti včasih omejene ali pa se 

zaradi slabih izkušenj bojijo navezati na odrasle ali vrstnike. Živali jim predstavljajo varnejšo 

alternativo (prav tam). Velja pa omeniti, da stik otroka z živaljo v nobenem primeru ne more 

biti kompenzacija za medčloveške odnose. Drug mladostnik pa je s pomočjo konja pridobil 

novo znanje, ki ga je nato uporabil v svojem življenju izven zavoda. Vzgojitelj ga je namreč 

naučil, da mu je pomagal pri kovanju, s čimer si je mladostnik potem nekaj časa tudi služil 

denar (» /…/ In fant je bil res zlo zagnan, velik močan poba, in sem ga jst potem včasih s sabo 

vzel, ker se je naučil zelo fajn noge držat, konjske. In sem ga včasih s sabo vzel, da mi je 

pomagal pri kovanju. Kadar je bil kakšen konj, ki ni najrajš dal noge pa je ta poba, mel je en 

tak občutek, pa zadost močen je bil, da je to zmogu, sem ga s sabo jemal, kar precejkrat in pol 

ko je zaključil svojo osnovnošolsko obveznost, je šel domov, pač, in je potem ugotovil fant, da 

v bistvu, on je končal z 8. razredom, mogu bi še 9., ampak je bil star 16 let in ni mogel več v 

Veržeju bit, pa je hotu pač na Ljudski univerzi delat 9. razred pa da bi nekod neko službo 

dobil itn. Službe seveda ni dobil in si je poba nekak v domačem kraju in v bližnji okolici 

ustvaril renome, da zna fajn držat noge. In si je služu žepnino s tem, kar se je pr men nauču. 

In ko sva se ene 5, 6 let nazaj srečala, zdej ma poklicno šolo neko narejeno, zidarsko, ampak 

je reku: En let /…/ sem v žepu mel samo tist dnar, ki sem si ga zaslužu z držanjem nog pri 

kovanju.«). 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Čeprav se v zadnjih letih tudi v slovenskem prostoru čedalje bolj vključuje živali v procese 

pomoči različnim skupinam ljudi, še nobena oblika posredovanja s pomočjo živali ni 

zakonsko urejena (z izjemo hipoterapije). Mislim, da aktivnosti in terapija s pomočjo živali 

postajata uveljavljeni predvsem na področju zdravstva in ne toliko pedagogike. To v prvi vrsti 

nakazuje že literatura, kjer avtorji uporabnike TSŽ/ASŽ v večini primerov imenujejo pacienti. 

Poleg tega so na področju posredovanja s pomočjo živali obljubljene spremembe oziroma 

ustrezna normativna ureditev, saj delo organizacij, ki so dejavne na področju TSŽ, 

zdravstveni sistem prepoznava kot pomembno, potrebno in koristno 

((http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/po

slansko_vprasanje_sistemska_ureditev_posredovanja_s_pomocjo_zivali_v_sloveniji_41517/, 

2013).  

Pri nas se živali v vzgojne ustanove ne vključuje v takšni meri kot v tujini (kmetije v sklopu 

zavodov ipd.). Rezultati empiričnega dela so pokazali, da vzgojitelji/-ce zaznavajo potrebe 

otrok/mladostnikov po stiku z živalmi. Prepoznavajo koristi, ki bi jih lahko stik z živaljo imel 

za otroke/mladostnike v vzgojni ustanovi, vendar to ne vpliva na večje vključevanje živali v 

vzgojno delo. Sklepamo lahko, da je vključevanje živali odvisno od drugih dejavnikov, med 

drugim večina vzgojiteljev kot glavni razlog, da živali v vzgojno delo ne vključuje, navaja, da 

jim tega ne omogoča vzgojna ustanova. Večina vzgojiteljev/-ic tudi poroča, da 

otroci/mladostniki v svojih sobah v zavodih, stanovanjskih skupinah in mladinskih domovih 

ne smejo imeti živali. S tem se tudi strinjajo. Da je vprašanje o prisotnosti živali v sobah 

specifično, nakazuje tudi podatek, da je večina vzgojiteljev/-ic v vzgojni ustanovi doživela, da 

je otrok/mladostnik z živaljo neprimerno ravnal. Vzgojitelji/-ce, ki živali v svoje delo 

vključujejo, vodijo otroke in mladostnike izven ustanove. Odhajajo obiskovat živali v 

zavetišče, na kmetijo ali pa skrbijo za prostoživeče živali. V ustanovi živali skoraj ni stalno 

prisotnih, vzgojitelji/-ce prav tako ne vodijo krožkov, kjer bi lahko otroci in mladostniki prišli 

v stik z živalmi. To bi lahko pojasnili tudi s tem, da se večina vzgojiteljev/-ic ni strokovno 

udejstvovala na področju ASŽ/TSŽ, kjer bi lahko pridobili ustrezna znanja in bili za 

vključevanje živali ustrezno usposobljeni. Obenem jih žal zelo malo pri vključevanju živali v 

ustanove sodeluje z zunanjimi strokovnjaki (organizacijami in društvi s področja ASŽ/TSŽ). 

Menim, da bi se lahko na tem področju lahko naredilo več in da bi lahko bil stik 

otrok/mladostnikov z živalmi znotraj vzgojne ustanove več kot le spontan oziroma 
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priložnosten. Le slaba polovica vzgojiteljev je podala predloge za večje vključevanje živali v 

vzgojne ustanove. Menijo, da bi se morali zavodi in domovi predvsem povezati z društvi, 

organizacijami, prostovoljci, zavetišči, kmetijami in drugimi strokovnjaki iz tega področja. V 

nasprotju z njihovim predlogom pa vzgojitelj, ki v OŠ Veržej – Enota Dom vodi konjeniški 

krožek, močno podpira idejo o stalni prisotnosti živali v vzgojnih ustanovah. Ob tem se 

zaveda ovir, zaradi katerih to trenutno pri nas ni izvedljivo. Podaja primer avstrijskega 

vzgojnega zavoda, v sklopu katerega je tudi kmetija. Ta koncept mu je zelo blizu. Poudarja, 

da bi morale biti, v kolikor bi se živali vključilo v vzgojno ustanovo, le-te last ustanove. Pravi, 

da so lastniške živali (in živali v sobah) v ustanovi problem predvsem zato, ker lahko 

postanejo sredstvo, preko katerega potem otroci obračunavajo med seboj. Izpostavlja, da 

živali ne obsojajo in da sprejmejo človeka takega kot je, kar je lahko za otroke in mladostnike, 

ki so nameščeni v vzgojne ustanove, izjemnega pomena. Tudi sam v vzgojno delo vključuje 

živali in sicer konje, saj je inštruktor jahanja za OPP. Konjeniški krožek, ki je predstavljen v 

diplomskem delu, je primer dobre in uspešne prakse vključevanja živali v vzgojne ustanove. 

Zadovoljna sem, da sem dobila vpogled v trenutno stanje glede vključenosti živali v ustanove 

za izvendružinsko vzgojo in spoznala mnenje vzgojiteljev/-ic o tej temi. Za vzorec 

vzgojiteljev/-ic sem se odločila, ker sem ocenila, da bom glede na raziskovalni problem od 

njih dobila največ informacij. Ker sem izhajala iz dveh primerov iz svoje prakse, kjer je en 

mladostnik, nameščen v vzgojni zavod, izražal potrebo po živalih, drug mladostnik pa je v 

svoji sobi imel žival (hrčka), sem predvidevala, da si otroci/mladostniki želijo stikov z 

živalmi. Vsekakor pa bi bila dobrodošla raziskava o tem, kakšna je dejanska potreba 

otrok/mladostnikov, nameščenih v vzgojne ustanove, po stiku z živalmi. 

Tako pri pisanju teoretičnega dela kot tudi pri načrtovanju raziskave sem naletela na nekaj 

težav. Ker je tema, ki sem si jo izbrala, v Sloveniji slabo raziskana, sem bila omejena pretežno 

na tuje vire. Pri tem velja omeniti, da je določene raziskave z našim prostorom težje 

primerjati, saj ima vsaka država svoje oblike vzgojnih ustanov in je razmere ter populacijo v 

njih težko popolnoma enačiti. Da bi oblikovala čimbolj relevanten anketni vprašalnik, sem za 

mnenje o raziskovanju izbrane teme povprašala ravnatelje vzgojnih ustanov. Zadala sem si 

dokaj obširno raziskavo, saj sem vanjo vključila skoraj vse vzgojne ustanove za 

izvendružinsko vzgojo v Sloveniji. To je zahtevalo določeno mero organiziranosti in 

fleksibilnosti. Kot pomanjkljivost anketnega vprašalnika bi izpostavila pomanjkanje splošnih 

demografskih podatkov vzorca (spol, starost). Ker za raziskavo ti podatki niso bili pomembni, 

sem jih izpustila, bi pa bili zanimivi. Obenem bi omenila, da sem v anketni vprašalnik 
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vključila veliko odprtih vprašanj. Z njimi sem dobila veliko dragocenih podatkov, je bila pa 

zato njihova obdelava toliko bolj zamudna. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani/-a! 

Sem Suzana Bunderšek, absolventka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V okviru svojega diplomskega dela izvajam raziskavo o vključenosti živali v vzgojne 

ustanove po Sloveniji in v vzgojno delo teh ustanov. 

Prosim Vas, da izpolnite spodnji vprašalnik. S tem mi boste pomagali pri pridobivanju 

podatkov za omenjeno raziskavo. 

Vprašalnik je kratek in anonimen, vprašanja pa se nanašajo na Vaše delo v vzgojni ustanovi, 

kjer ste trenutno zaposleni. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen 

raziskovalne naloge. 

Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 

 

Prosim, navedite naziv vzgojne ustanove, kjer ste zaposleni (zaželeno):  

___________________________________________________________________________ 

Če delate v stanovanjski skupini, prosim dopolnite, katera SS je to (zaželeno):  

___________________________________________________________________________ 
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1. Ali menite, da bi lahko kontinuiran stik* otroka/mladostnika z živaljo v vzgojni 

ustanovi imel določene koristi za otroka/mladostnika? Če da, katere? 

* Stik je uporabljen v najširšem pomenu besede, nanaša pa se na druženje otroka z živaljo, skrb 

zanjo, igro z njo, lastništvo živali kot tudi na aktivnosti in terapijo s pomočjo živali in programe z 

živalmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ali ste v vaši vzgojni ustanovi pri komu od otrok/mladostnikov zaznali potrebo po 

stiku z živalmi (bodisi s svojo živaljo bodisi z okoliško ali katerokoli drugo)? 

a) Da 

b) Ne 

 

3. Ali je otrokom/mladostnikom v vzgojni ustanovi dovoljeno imeti živali v svojih 

sobah? 

a) Da 

b) Ne 

 

4. Ali bi po Vašem mnenju otroci/mladostniki v vzgojni ustanovi lahko imeli živali v 

svojih sobah? Prosim, če svoj odgovor na kratko pojasnite. 
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5. Ali menite, da dovolj dobro poznate aktivnosti in terapijo s pomočjo živali kot 

strokovni obliki dela? 

a) Da 

b) Ne 

 

6. Ste se kdaj udeležili izobraževanja ali usposabljanja s področja aktivnosti ali 

terapije s pomočjo živali? 

a) Da 

b) Ne 

 

7. Ali imate licenco za izvajanje aktivnosti ali terapije s pomočjo živali? 

a) Da 

b) Ne 

 

8. Ali pri vključevanju živali v vzgojno ustanovo sodelujete s kakšnim društvom, 

prostovoljci ali drugimi strokovnjaki? Če da, s kom in na kakšen način? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Na kakšen način Vi osebno vključujete živali v vzgojno delo z otroki/mladostniki? 

(lahko obkrožite več odgovorov) 

a) Izvajam terapijo s pomočjo živali (strokovna oblika dela). 

b) Izvajam aktivnosti s pomočjo živali (strokovna oblika dela). 

c) Skrbimo za živali, ki jih imamo v vzgojni ustanovi. 

d) Družimo se z živalmi, ki jih imamo v vzgojni ustanovi. 

e) Skrbimo za prostoživeče živali. 

f) Družimo se s prostoživečimi živalmi. 

g) Obiskujemo živali na kmetiji. 

h) Skrbimo za živali na kmetiji. 

i) Obiskujemo živali v zavetišču. 

j) Skrbimo za živali v zavetišču. 

k) Vodim krožek, ki vključuje stik z živalmi (npr. konjeniški krožek ...). 

l) Ne vključujem živali v svoje vzgojno delo. 

m) Drugo: 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 
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Če živali v svoje vzgojno delo vključujete na kakršenkoli način, izpustite 10. vprašanje 

in nadaljujte z izpolnjevanjem pri 11. vprašanju, vse do konca vprašalnika. 

Če pa živali v svoje vzgojno delo ne vključujete, v nadaljevanju izpolnite vsa vprašanja 

razen 11. vprašanja. 

10. Kaj je glavni razlog, da živali v vzgojno delo ne vključujete? (prosim, obkrožite en 

odgovor) 

a) Nimam želje oz. interesa za to obliko dela. 

b) Nimam potrebnih znanj ali izkušenj iz tega področja. 

c) Vzgojna ustanova mi te oblike dela ne dopušča (bodisi zaradi določenih pravil oz. 

pogojev bodisi zaradi finančnih, prostorskih ali drugih razlogov). 

d) Menim, da je to prevelika odgovornost, tako do otrok kot tudi do živali (obstaja 

možnost alergij, poškodb, okužb, prenosljivih bolezni ipd.). 

e) Imam slabe izkušnje z vpeljevanjem živali v vzgojno delo. 

f) Ne morem se posluževati te oblike dela iz osebnih razlogov (npr. imam 

alergijo/strah pred živalmi). 

g) Med otroki/mladostniki v vzgojni ustanovi ne zaznavam potrebe po živalih, zato se 

mi ta oblika dela z njimi ne zdi potrebna. 

h) Drugo: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

11. Katere živali vključujete v svoje vzgojno delo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

12. Ali ste v vzgojni ustanovi kdaj doživeli, da je otrok/mladostnik želel živali škoditi, 

jo celo poškodoval ali trpinčil? 

a) Da 

b) Ne 

c) Nimam izkušenj s tem, ker otroci/mladostniki nimajo stikov z živalmi. 

 

13. Če se je to zgodilo, prosim opišite izkušnjo. 
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14. Ali imate predloge, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi bile živali bolj vključene v 

vzgojno delo v vzgojne ustanove? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bi želeli še kaj dodati? 
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Priloga 2: Kodiran intervju z vzgojiteljem 

Dobeseden prepis intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda 

Kolikor vem, delaš z otroki in mladostniki s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami. V delo vključuješ 

konje. Povedano mi je bilo, da imaš licenco oz. si 

hipoterapevt. 

 

Ja, najprej moram razčistit terminologijo. Gre za ... 

nadpomenka bi bila terapevtsko jahanje. V Sloveniji 

večinoma ali pa bom rekel, mogoče uradni del strokovne 

javnosti je nekak prevzel ta germanski sistem delitve 

terapevtskega jahanja, ki se deli po tem sistemu na 

fizioterapijo, na specialno-pedagoško jahanje, to je 

voltižiranje in na športno jahanje. Hipoterapija kot taka je 

uradno priznana fizioterapevtska metoda. To je čisti 

medicinski vidik, gre se samo za to, glavni cilj je vpliv na 

telo, na mišičevje, na nevrologijo telesa itn. Stranski 

učinki so pol tut na psihološkem področju, ampak fokus 

je na telesu. Izvajajo diplomirani fizioterapevti, ki imajo 

dodatno izobrazbo kot hipoterapevt. Gre za izobrazbo iz 

področja konjeništva, pa seveda potem pride še zelo 

eksaktna analiza konjevega gibanja, pa potem skozi to 

analizo konjevega gibanja sama uporaba konjevega 

gibanja pri izvajanju terapije. Ampak sej pravim, to je 

fizioterapevtska metoda. O tem lahko največ povejo v 

Kamniku v Ciriusu. Ker oni so tako ali tako vodilni na 

tem področju v Sloveniji, oni to delajo. No, druga 

varianta je specialno-pedagoško jahanje, voltižiranje. 

Zdaj je mogoče malo manj ljudi, ki bi se s tem ukvarjal v 

Sloveniji. Tukaj gre predvsem za delo z raznoraznimi 

pacienti, da temu tako rečem, ki imajo psihološke težave, 

psihične težave, težave z vedenjem in čustvovanjem tudi 

v končni fazi. Izvajajo ga psihologi, socialni pedagogi, 

specialni pedagogi, psihiatri itn. Tu je zelo zelo širok 

razpon enih vplivov, pri čemer pa ni toliko poudarka na 

samem jahanju, ampak gre bolj za kontakt z živaljo, za 

delo z živaljo, za delo v skupini z živaljo, zaradi tega 

voltižiranja tut. Voltižiranje je edini šport, kjer je poleg 

konja v ekipi lahko tudi več ljudi. Moje področje je pa 

športno jahanje za osebe s posebnimi potrebami, to je pa 

tretji vidik. Kjer se gre za to, da jst učim jahat, učim ljudi, 

ki imajo neke posebne potrebe, take ali drugačne, jahanja 

kot športa, kot športnega udejstvovanja. Zdej obstajajo 

tudi variante tekmovanj pa vsega tega, s tem, da jst se na 

to nikol nisem fokusiral,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uči OPP 

jahanja kot 

športa, 

športnega 

udejstvovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen in 

cilji  
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meni je bolj pomembno to, da pač ljudje jahajo, da se 

ukvarjajo s športom, da so fizično aktivni. Je pa problem, 

ko imaš invalida, takšnega, drugačnega, otroka ali 

pacienta z motnjo v duševnem razvoju itn. 

Osnovni namen pa je jahanje kot športna dejavnost.  

 

 

 

 

 

Tako da tudi z gojenci iz zavoda v Veržeju smo primarno 

jahali.  

 

 

 

Ampak učinki so vidni tudi na socialnem področju, na 

področju socialnih veščin, na psihičnem področju itn. 

 

To ste hodili na kakšen bližnji ranč? 

 

To smo hodili v konjeniški klub Rakičan, potem smo 

hodili v KK Petanjce, potem ko sem jaz nabavil konja, 

smo hodil pa kar k men domov. 

 

To so hodili tisti, ki so izrazili željo? 

 

Ja, seveda. 

 

Koliko pa je bilo zanimanja, je bilo veliko želje po 

tem? 

 

Tekom let jih je bilo kar nekaj.  

 

 

 

 

Je želja. Želja je v principu večja od možnosti.  

 

 

 

 

Predvsem zaradi tega, ker jahanje ni poceni šport. 

Velikokrat se marsikaj ustavi pri financiranju. Ker recimo  

 

hipoterapija se delno pokriva tudi iz zdravstvene 

zavarovalnice, vse ostale veje terapevtskega jahanja so pa 

čisto samoplačniške.  

 

 

 

Pomembno mu 

je, da so ljudje 

fizično aktivni 

 

Osnovni 

namen je 

jahanje kot 

športna 

dejavnost 

 

Z otroki in ml. 

iz VZ Veržej 

so primarno 

jahali 

 

Jahanje ima 

tudi 

»sekundarne« 

učinke 

 

Jahali v 

konjeniških 

klubih in pri 

njemu doma 

 

 

Jahali tisti 

otroci/ml., ki 

so želeli 

 

 

Tekom let je 

kar nekaj otrok 

hodilo na 

dejavnost 

 

Želja otrok po 

jahanju je 

večja od 

možnosti 

 

Jahanje je 

drago 

 

Terapevtsko 

jahanje je (z 

izjemo 

hipoterapije) 

samoplačniško 

 

Namen in 

cilji  

 

 

Namen in 

cilji  

 

 

 

 

Namen in 

cilji  

  

 

 

Koristi 

konja/jahanja 

 

 

 

Lokacija 

dejavnosti  

 

 

 

 

Udeleženci  

 

 

 

 

Zanimanje za 

dejavnost 

 

 

 

Zanimanje za 

dejavnost 
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dejavnosti 
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Zdaj, če vemo, da v konjeniškem klubu Rakičan, imajo  

ceno za jahalno uro 16 eur na uro, pa je to, mislm, da v 

Sloveniji, da kar med najnižjimi, potem lahko hitro dobiš 

sliko. Če jst peljem 4 otroke jahat, je to 64 eur za eno 

popoldne. Plus prevoz, plus vse ostalo, plus v končni fazi 

moje delo, ker tut ta licenca ni poceni. 

 

Ti imaš licenco za športno ... 

 

Inštruktorja jahanja za osebe s posebnimi potrebami. 

 

Kje pa se lahko pridobi ta licenca za inštruktorja 

jahanja za OPP? 

 

Pri nas nikjer. Za hipoterapijo se da pridobit v Kamniku, 

Kamnik ima izobraževalne programe za to, imajo ljudi, ki 

so za to usposobljeni. Za specialno-pedagoško jahanje je 

tako. Fundacija Nazaj na konja, ki so v Starošincah ... Oni 

sicer sodelujejo s Skandinavci, ampak njihovo delo je 

recimo tisto, čemur mi pravimo specialno-pedagoški del. 

Oni to poimenujejo aktivnosti in terapija s pomočjo 

konja. To je nekje še najbližje temu, čemur mi pravimo 

specialno-pedagoško jahanje. Skandinavski del Evrope pa 

recimo Amerika imajo zadeve mal drugač napeljane. Ne 

ločijo tako strogo vseh treh vej. 

 

Oni imajo nekako vse združeno pod hipoterapijo, 

kolikor vem. 

 

Ja, jst moram tako rečt, da sem dobil občutek, da izhajajo 

iz ene podmene, da bomo mi dal nekoga na konja, pa naj 

jaha, potem bomo pa že dobil neke terapevtske učinke. 

Kar načeloma tudi drži, ampak vsi vemo, da se če si ti 

ciljno usmerjen v eno stvar, imaš lahko prvič - na ožjem 

področju več nekega znanja, drugič pa imaš večje uspehe 

na tistem svojem področju. 

 

Zdaj, ko si govoril o ciljih. Tvoj cilj ...  

 

Moj cilj je seveda, da se otroci naučijo jahat. To mi je 

prvi cilj. Gre predvsem tle za to ... Jst sem v bistvu šel gor 

v Avstrijo na šolanje zaradi tega, da bi se naučil, kako 

(poudari, op.) to naredit. Zaradi tega, ker se mi je zdel 

mal brez veze, da jst odkrivam dinamit. Ker ko sem jst 

prvič v življenju začenjal s tem, to je blo nekje v drugi 

polovici 80. let, še v Ljubljani, čisto po naključju, v tisto 

štalo, kjer sem jst delal, je prišla ena mamica z otrokom, 

ki je imel cerebralno paralizo in fant je na vse pretege 

hotel jahat. In jst sem rekel seveda, ane, ni problema, 

dejmo ga gor, pa bomo vidl, pa ga bomo naučil jahat. Mel 

Visoki stroški 

dejavnosti 

(jahalna ura, 

prevoz, delo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarni cilj 

zanj je, da se 

otroci naučijo 

jahat 

 

 

 

 

 

 

 

Ovire za 

izvedbo 

dejavnosti 
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sem to srečo, da fant dejansko ni bil kontraindiciran v 

jahanju. To pomeni, da jahanje ni predstavljalo za njega 

nečesa, kar bi lahko poslabšalo njegove gibalne vzorce. In 

smo mal po domače prilagodil opremo, pa je fant jahal, 

pol je zraven prišla še moja zdejšnja žena, ki je 

defektologinja. Pa gospa  Monika iz Kamnika, ki vodi 

hipoterapijo v Kamniku, kot fizioterapevtka pa še ena 

kolegica, ki je bila študentka psihologije. Mi smo pol s 

tistim fantom delal nekje eno leto, nakar nas je pol švic 

polil, ane. Ker smo ugotovil, da mi tako malo o teh 

zadevah vemo, da v bistvu sploh ne vemo, kaj delamo. In 

da imamo samo srečo, da fantu dejansko zadeva 

funkcionira in da lahko jaha in da je dobr za njega. Pol se 

je začel v bistvu to, da smo začel iskat variante za 

izobraževanje itn., potem je šla Monika v Avstrijo, je 

najprej naredila licenco za hipoterapevta, potem v 

Nemčiji licenco, da lahko izobražuje kadre za 

hipoterapijo itn. Jst sem se pač potem preselil v 

Prekmurje in so zadeve mal zamrle. Ampak sem pol spet 

v Rakičanu mal začel delat ... 

 

Torej ti si šel v Avstrijo delat licenco. Koliko časa pa 

to izobraževanje traja in kako poteka? 

 

To traja v Avstriji trikrat po dva tedna. To je terapevtski 

center. Oni imajo, mislm da, takrat je bilo 10 konj, ki so 

bili za hipoterapijo, za športno jahanje, za te zadeve 

namenjeni. Lastnica ima vse te papirje, da lahko 

izobražuje kadre, povabijo profesorje, predavatelje iz 

Avstrije, Nemčije, vsepovsod, zarad tega, ker je tle, maš 

recimo, dva tedna si gor, maš predavanja, vaje s področja 

veterine, konjereje, jahanja, medicine, fizioterapije, vsega 

tega. Po teh dveh tednih moraš opravit en mesec 

praktikuma nekje. Lahko tudi doma, s tem, da mora biti 

dokumentirano vse. Pol moraš to gor prinest. In če to 

opraviš, potem lahko pristopiš k drugemu sklopu 

predavanj in vaj. In pol se to ponovi še ta tretjič, pol pa 

maš izpite, in sicer tko majo oni sistem, da delaš 

posamezne izpite v tistem tretjem sklopu ta drug teden, en 

teden je še vaj in predavanj, ta drug teden so potem izpiti, 

maš medicina, nevrologija, fizioterapija, konjeništvo, 

veterina, ja pet izpitov, pa potem še, oni temu rečejo 

klavzula, dobiš pok vprašanj, imaš 4 ure časa in 

odgovoriš na tista vprašanja z vseh možnih področij, tko 

kot ena diploma, nekaj tacga. In potem, če to nardiš, 

dobiš, so ti priznal licenco za inštruktorja jahanja za OPP. 
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Ko je vmes praktikum, to pomeni, da moraš 

dejavnosti že izvajat sam? 

 

To pomeni, da ti poiščeš nekoga, ki ima to licenco in ti je 

neke vrste mentor in potem z njim delaš ali pa pod 

njegovim mentorstvom delaš, izvajaš te stvari. 

 

Torej, ko on dela, si ti zraven in se učiš? 

 

Niti ne. Ti prideš, jst sem to hodil v Graz delat večino 

praktikuma. V principu je tako, da ti prideš tja, mentor 

stoji v jahalnici pa te gleda, ti pa delaš. In pol vmes pride 

k teb pa ti mal pošepeta na uho, kaj bi blo treba drugač, 

kaj bi blo treba bolš. Pa pol po tisti eni uri, ki jo opraviš, 

imaš evalvacijo, ti spet vse razloži, ti da smernice za 

naprej, pa spet delaš. 

 

Se pravi, da je poudarek na tem, da si samostojen, da 

čimbolj sam delaš? 

 

Velik se dela samostojno, ja. Zelo velik se dela 

samostojno in zelo se gleda na to, da delaš z 

vsemogočimi pacienti, delaš res, z motnjami v duševnem 

razvoju, telesnimi invalidi, do slepih, gluhih itn. 

 

S katero vrsto populacije si do zdaj delal ti? 

 

Ja, jst sem delal zdle nekaj z otroki s cerebralno paralizo, 

z otroki v glavnem. Z otroki, ki imajo motnjo vedenja in 

čustvovanja, zaradi tega, ker sem bil zaposlen v Veržeju. 

S telesnimi invalidi manj, čeprav bom rekel tako, meni 

osebno, mojemu karakterju bi to bolj odgovarjal. Ampak 

ja, delaš po principu, na tistemu izobraževanju tam delaš 

s tok različnimi uporabniki, pacienti, jahači, kakorkoli že 

to imenujemo, dobiš neko osnovno idejo, kako pa kaj, 

ampak vedno znova se pa potem poudarja ta princip, da 

nobeno izobraževanje, ki ga človek da v življenju skoz, ni 

tisto, da potem, ko ga zaključiš, pa rečeš, zdej sem pa 

stručko. Tisto izobraževanje je samo licence to kill. Je 

samo dovoljenje za to, da ti lahko to delaš, da se lahko 

učiš samostojno naprej. To ti skoz razlagajo, da je to tako, 

seveda pa ta sistem, ki sem ga dal jst skoz, moram reči, 

da je izjemno izjemno pozitivno naravnan. Pomeni, 

predavatelji so ti na razpolago 24 ur na dan, da jih ti 

pokličeš, vprašaš, da dobiš nove informacije, da ti 

pomagajo, to je dejansko neverjetno. 
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Koliko pa stane neko tako izobraževanje?  

 

Kalkulacije nisem delal čisto natančne, ampak grobo, če 

računam še bivanje in hrano pa vse skupaj ... kar si moraš 

sam financirat ... (premišljuje, op.) 

 

Torej v centru ne moreš bivat, ampak bivaš zunaj in 

se potem udeležuješ izobraževanja? 

 

Tako je. Recimo tam nekje, 3500-4000 evrov. S tem, da 

jaz sem imel zelo poceni varianto bivanja, mislm pocen – 

zastonj, ker imam neke kolege na Dunaju, kjer sem bil 

nastanjen. Ampak v končni fazi, moraš si nabavit 

literaturo. Če nočeš kupovat, pa prosiš šefico, da ti da, da 

skopiraš, za eno tako skripto (pokaže debelino skripte, 

op.), je tut kopiranje drago. Same literature je pa bilo 

ogromno. 

 

Mogoče veš, koliko je tako usposobljenih ljudi pri 

nas? 

 

Mojega profila? 

 

Ja. 

 

Za športno jahanje dva. Dva, ki sva zaključila to 

izobraževanje v Kottingbrunnu, mal pred Dunajem. Jst 

sem eden, tadruga je pa ena kolegica, ki je šla potem 

študirat tudi psihologijo, v bistvu uvod v psihologijo in se 

zdej bolj ukvarja s temi zadevami, psihoterapija pa te 

variante, je pa v Murski Soboti. 

 

Glede na to, da raziskujem vključevanje živali v 

ustanove za izvendružinsko vzgojo, bi vprašala, 

kakšne so tvoje izkušnje pri delu z otroki in 

mladostniki, ki bivajo v njih? 

 

Slabih izkušenj, bom reku, skorajda nimam. Se zgodi, 

seveda, se zgodi, da imaš mladoletnika z nagnjenjem k 

agresiji do živali in ljudi in s takimi je potem težko delat. 

Zelo težko ti uvajaš nekoga v delo z živaljo, ki je pred 

enim letom ujel neko divjo mačko, potepuško in jo zažgal 

in take stvari.  

 

Ker tu moraš pazit tudi na varnost živali. Ampak mimo 

tega pa se mi zdi, da je zadeva predvsem ...  
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Zelo pomembno je poudarit eno stvar. Ljudje, ko 

vstopamo v kontakt z drugimi ljudmi, si ustvarjamo o teh 

drugih ljudeh neko sliko. Ko ti prideš v vzgojni zavod, 

nehote prideš z enim rešpektom, eno distanco. Ker so to 

otroc, ki so pa taki, pa so mal drugačni pa tko naprej. Tut 

na splošno, zdej, ko gledamo, na kakšen način se zavodi 

financirajo. Kot intermezzo. Če ti prosiš za sponzorska 

sredstva za recimo center Dolfke Boštjančič, ker bi radi 

izvajali nek projekt s svojimi otroki z motnjo v duševnem 

razvoju, bo splošni pristop ljudi, splošna reakcija: Ja 

boščki, bomo pa neki dal. Če imaš telesne invalide, isto. 

Če imaš pa otroke z motnjami vedenja in čustvovanja: U, 

to so pa tisti, barabe, lopovi, bodoči kriminalci. Nč ne 

dobijo. In živali tega nimajo. Žival stopi v odnos s 

človekom, ki je tam in zdaj. Ne živi v preteklosti, ne živi 

v prihodnosti, ne predvideva ne vem kaj. Tukaj se tudi 

ločijo mesojede živali in rastlinojede živali. 

 

V kakšnem smislu? 

 

V tem smislu, da mačka ali pes, so mesojede živali. Če 

mačka hoče ujet ptiča, vidi jato vrabcev na tleh, ne vem, 

če si kdaj vidla, se bo priplazila zraven in pol skočila v 

luft. Zato ker predvideva, da bodo ptiči zletel in da mora 

skočiti tja, kjer tisti ptič šele bo, ne tja, kjer je, da ga bo 

ujela. Rastlinojede živali te sposobnosti nimajo, ker je ne 

rabijo. Pred leti, že dolgo nazaj so Američani delali 

poizkus z labirintom. Dva koridorja, eden je zaprt, eden je 

odprt. Po enem koridorju se pride do hrane, po drugem se 

pa ne pride, ker je zaprt. Vse mesojede živali so po dveh, 

treh poskusih našle odprt koridor. Med konji jih je 50-

60% izbiralo naključno. Ker niso predvidevali, zakaj bi, 

sej trava ne bo pobegnila. Se morajo samo pripognit in 

pojest. In so potem Američani sebi lastno ugotovil, da so 

konji neumne živali. Niso. 

 

A niso konji celo ene bolj inteligentnih živali? 

 

Glede inteligence ne vem, nikol je nisem meril, niti se 

nisem s tem tok ukvarjal. Dejstvo pa je, da je konj žival, 

ki se zelo hitro uči. In se lahko tudi ogromno količine 

stvari nauči. To tudi potem uporabljamo pri vsem tem 

našem delu. Seveda pa je tu tudi čisto senzorični element. 

Prva stvar. Telesna temperatura konja je približno za eno 

stopinjo višja od telesne temperature človeka. Kar 

pomeni, da konja človek vedno doživi kot toplega. Dlaka 

je gor, toplo, mehko, prijetno.  
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Razmerje srčnega utripa med konjem in človekom ali pa 

med konjem in otrokom je približno tako kot med materjo 

in dojenčkom. In to recimo se zelo lepo vidi pri kakih 

avtistih. Jst sem ene parkrat imel priložnost gledat in delat 

z avtisti, s takimi težjimi. Ko se nasloni na konja in 

posluša srce njegovo. Jst si predstavljam, da je to to. Konj 

stoji in on pride zraven in se nasloni z ušesom na konja, 

pa z rokami tko gor (pokaže, op.) in je tam. Toplo, 

mehko, ritem srca, dihanje. Pol ti stojiš in si mislš, 

madona, jst nej za tole zaračunam? Ampak dejstvo je, da 

ja. To je del terapije. Je uspešen del terapije. Pa tut 

relativno cenen v primerjavi s kakšnimi delfini ali čim 

podobnim. 

 

Kaj bi pa lahko rekel za konja, kaj lahko otrok s 

konjem dobi? Če sva zdaj na primer bolj 

osredotočena na otroke s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. 

 

Ja. Otroci, ki imajo motnje vedenja in čustvovanja, imajo 

že skoraj po definiciji zelo nizko samopodobo. Kar včasih 

mogoče ni čist očitno, ker so zelo glasni v svojem 

nastopu, zdej v Veržeju nisem našel enga, ki bi bil blazno 

samozavesten. Ko ti delaš, pride 50 kg poba, 12 let star, 

pride v konjeniški klub in se usede na 500 kg žival, ki ga 

je sposobna fizično ubit, ampak se mu podredi in dela 

tisto, kar on hoče, pusti, da se mu usede na hrbet, da jaha, 

da vodi, v bistvu se mu čisto podredi, se to zelo zelo hitro 

odrazi na samopodobi. 

 

Kako so pa konji izbrani za športno jahanje? Vsak 

konj najbrž tudi ni primeren za to? 

 

Seveda ne. V prvi vrsti se izbira po karakterju konja. S 

tem, da fajn, če je možnost, to je finančno omejeno, da 

imaš konje z različnimi karakterji. Rabiš konja, ki je zelo 

miren, potrpežljiv, podložen, da temu tako rečem. Fajn je, 

če imaš konja, ki mogoče malo bolj odločno reagira na 

negativne dražljaje, ker seveda potem lahko izkoristiš. 

Vsekakor pa velja, da so to konji, ki so zelo dobro 

izšolani. 
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Kakšno je to šolanje? 

 

Šolanje ... V bistvu gre bolj za to, da mora bit kvalitetno 

ujahan. Zaradi tega, ker ko ti nekoga učiš, sploh pri 

vedenjcih, je to zelo, zelo hitro se ti lahko zgodi, da pade 

motivacija, da pade tista zagnanost, če on, če otrok misli, 

da je konju posredoval pravilno komando za neko 

zadevo, pa konj ne odreagira. Tko da, konji morajo biti 

ujahani kvalitetno, da ko bo dobil pravilno komando, da 

bo tudi naredil tisto, kar se od njega zahteva. 

 

 

 

Da lahko potem tudi ti otroku lahko rečeš: Vidš, to si pa 

prav naredu, super, bravo. Da potem lahko zadeve 

nadgrajuješ.  

 

 

 

Po drugi strani mora bit pa konj pripravljen biti takrat, v 

tistem trenutku, ko otrok naredi nekaj narobe, ko je 

agresiven do njega, otroku to pokazat. In pri konjih je 

hvalabogu tako, da večinoma to kar znajo na nek način. 

In da ne zamerijo. 

 

Kako pa to pokažejo? 

 

Recimo, ušesa položi nazaj, mal zobe pokaže, nakaže, da 

bo neki naredu  

 

 

 

 

 

in pol si ti zraven, in otroku takoj razložiš: Si vidu, kaj je 

naredu? Zdej pa mal stopiva stran pa bova predebatirala, 

da boš vedu, zakaj je tako naredu. In zelo dobr 

funkcionira. Ko mora čistit kopita pred jahanjem ali pa po 

jahanju, pa je treba noge dvignit, to so čist take 

aktivnosti, ki so del vsega tega, ampak če konj pač ni lih 

najboljše volje, mogoče ne dvigne noge takoj, ker se 

mora tega tudi naučit in to ni dejanje, to je proces. Dokler 

konj ne začuti, dokler konj ne ve, da ti to znaš, je lahko 

kar nekaj problemov. Če otrok odreagira agresivno, če 

začne kričat, ga celo udar, mora to konj, ne samo vzet 

nogo pa dol postavit, ampak na nek način otroku pokazat, 

da to pa ni v redu, to pa ni prav, kar je naredil. Da to ni 

bila napaka konja, da je bila napaka na človeku. 

 

 

 

 

Konj mora biti 

kvalitetno 

ujahan in se 

mora odzvati 

na pravilno 

komando, da 

ne pride do 

upada 

motivacije pri 

otroku 

 

Otroka 

pohvališ za 

pravilno 

komando 

konju 

 

Konj mora 

znat otroku 

pokazat, da je 

nekaj storil 

narobe 

 

 

 

Konj ob 

neprimernem 

ravnanju 

otroka pokaže 

zobe, ušesa 

položi nazaj 

 

Otroku 

vzgojitelj 

razloži 

reakcijo živali 

 

 

 

 

 

Konj ob 

neprimernem 

ravnanju 

otroka pokaže, 

da ni prav, kar 

je otrok naredil 

 

 

 

Vloga konja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga 

vzgojitelja   

 

 

 

 

Vloga konja  

 

 

 

 

 

 

 

Vloga konja  

 

 

 

 

 

 

Vloga 

vzgojitelja      

 

 

 

 

 

 

 

Vloga konja 

 

 

 

 

 

 



Bunderšek, S. Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

 

 

Kako pogosto si peljal otroke jahat? 

 

Mi smo imeli enkrat tedensko. 

 

To je bil konjeniški krožek? 

 

Tako. 

 

Koliko časa pa je potem približno dejavnost trajala? 

 

Mi smo ...  jst sem hodil ponavad s skupino treh do štirih.  

 

 

 

To je bilo nekje dve uri, dve uri pa pol. Zelo različno, a 

veš, ker  

 

 

 

tuki se je treba vseen držat nekih pravil. In eno od 

pomembnejših je, da samo uro al pa samo tisto neko 

aktivnost moram jst zaključit z eno pozitivno izkušnjo, 

tako za konja, kot tudi za  jahača. Če midva v pol ure 

nisva naredila nič pametnega, sem pol mogu zlo na hitr 

pogruntat, kaj bo pa skor zihr otrok naredu, da bom: Evo 

super vidš, tole ti je pa ratal. In tle včasih pol grejo 

minute. In je zelo težko, a veš, tist, 45 minut, uro pa 

zvonc pa dindindin. Ne gre. 

 

Kako pa je potekala dejavnost? En otrok na enega 

konja? 

 

Mi smo delali praviloma en otrok na enega konja, ja. 

 

Kje pa so bili potem tisti trije ostali? 

 

Tisti trije ostali so dobil ... Jst sem šel do hlevarja in sem 

reku, lej, teli trije naj ti tlele v štali zdej neki pomagajo, 

medtem ko bom jst z unim delal. Otroci so zelo 

navdušeno kidal pa pucal opremo pa krtačil konje, tiste, k 

jih dons ne bo noben jahal. In že skoz to je blo neki dela 

opravljenega. 
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To je tudi, kako bi rekla, obvezen del dejavnosti? Ni 

samo jahanje? 

 

Kompletna nega konja, kompletna nega opreme, pomoč 

pri kovanju, vse te zadeve. Eventualno pomoč pri 

veterinarski oskrbi. Če nč drucga ne, ko pride veterinar pa 

daje tam neke injekcije al nekej dela, da je otrok tam pa 

da ti podaja neka orodja al pa ... Je že to zelo pomembno. 

Zarad tega, ker je pač, spet ta odnos do konja se tle gradi, 

da konj ni neki uau, neki božanskega, ampak je čisto 

navadna žival, ki ima zdravstvene probleme, ki se slabo 

počuti, ki ima slab dan itn. In to otroci znajo dokaj hitro 

razumet.  

 

In skoz to, k to razume, pa potem na to tut, bom reku, 

pravilno al pa pozitivno odreagira in sčasoma pride do 

transfera tudi v skupino vzgojno: Ja, to je pa tko kot s 

tistim konjem, ko je bil slabe volje, pa nismo mogl, pa ga 

bom jst pri mer pustu. Se opazi v skupini. 

 

 

 

 

 

 

Bi lahko rekli, da gre za razvijanje empatije? 

 

Ja. Razvijanje socialnih veščin, itn. 

 

Pri hipoterapiji je strokovnjakov, ki med seboj 

sodelujejo, več (vodnik konja, terapevt ...). Kako je s 

tem pri športnem jahanju? 

 

Pri terapiji ne moreš bit sam, pri športnem jahanju pa 

lahko en sam dela. Zato ker sam proces učenja, se v 

svojih osnovah ne razlikuje od normalne jahalne šole. 

Samo načini, po katerih ti delaš, so drugačni. 

 

Bi lahko rekel, da je otrokom tudi cilj naučiti se 

jahati? Če imam v mislih otroke s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami? 

 

Ja, pa mogoče ne samo jahat al pa bom rekel tako, v 

štartu ja, da se naučijo jahat, ampak sčasoma pa tut, da se 

naučijo vsega, skrbet za konja, dvigovat noge, ga hranit. 

 

Imate kakšne supervizije? 

 

Problem je v tem, da nas ni. Na tem področju je zelo 

težko opredelit supervizijo. Mogoče zelo taka groba 
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oblika supervizije, da se jst odpeljem v Mursko Soboto h 

kolegici, se usedeva na kavo in debatirava o stvareh. Ko 

grem na Dunaj, se mimgrede ustavim v Kottingbrunnu pa 

se tam s šefico usedeva pa mal predebatirava, mi da neke 

smernice, kaj še, kako še ... Pri nas to ni realiziran. Žal. 

Žal nas je premal. Lih včerej sem se pogovarjal z eno 

gospo, k ima sina z Aspergerjevim sindromom in je bla 

pred mescem in pol tle v Prekmurju na počitnicah in sta 

prišla jahat, je jahala mama in sin in je bla navdušena. Je 

pa drugač iz Ljubljane. Je rekla, ne najdem nobenga, ki 

bil pripravljen s tem otrokom delat, čist preprosto, ker je 

težko. Pa ne zarad tega, ker bi blo fizično naporno, ampak 

ker ljudje preprosto ne vejo, kako. Ni usposobljenega 

kadra. Žal. Naši slovenski inštruktorji jahanja so, bom 

reku, solidno usposobljeni, za svoje delo, ampak za, v 

navednicah, zdravo populacijo. Karkol izven tega, je uou. 

 

Imaš kakšno željo po tem, da bi se športno jahanje za 

OPP bolj uvedlo v Sloveniji? Da bi se stvari na tem 

področju začele bolj odpirat? 

 

Jaz bi bil zelo vesel. Samo tle je tko ane, trenutno, bom 

reku, jst ne vidim realnih možnosti. Čist preprosto, če 

greva, tko čist na grobo skoz eno tako finančno 

konstrukcijo. Če jst hočem ponudit jahanje za OPP, 

najprej rabim dva al pa tri konje, različne, karakterno, ki 

odgovarjajo, eksterierno, kvalitetno izšolane in 

pripravljene za to delo. Tle se pogovarjava o samo 

nabavni vrednosti ... Men je profesorica, ki nam je 

predavala na Dunaju, ponudila varianto s 40% popustom, 

da pri njej ... ona šola te konje, da bi pri njej kupil konje, 

če bi jih rabil, s 40% popustom je to tam nekje med 

4.000-5.000 eur za konja. Pomeni, smo pri recimo 15.000 

eur. Da ti konja vzdržuješ, al pa da tri konje vzdržuješ 

skoz eno leto, rabiš še dodatnih 10.000 eur. Je to 25.000 

eur. Potem pa ne moreš ponudit kontinuiranega dela, če 

nimaš jahališča in sicer pokritega jahališča.  

 

Zakaj? 

 

Zaradi tega, da nisi odvisen od vremena. Se je dogajalo, 

tudi meni, da smo rekli, mamo jahanje, se usedemo v 

avto, se peljemo proti konjeniškemu klubu, začne padat 

dež. Kaj boš pol? Pol maš pa kontra efekt. Pol je pa slaba 

volja, pa dej mi mir, pa se skregajo pa stepejo. Zato mora 

biti pokrito jahališče. To je pa ... če skp potegneš, si pri 

100 tisočakih, pa še niti nisi začel delat. In tut, ker je to za 

relativno široko bazo, za zelo veliko različnih ljudi, ti 

recimo ne moreš kupit dovolj velikega šotora samo pa ga 

postavit čez manežo, zaradi tega, ker če boš hotel delat s 
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slepim, bo mogoče v šotoru špilal. Če ne bo preveč veter 

pihal al pa če ne bo zuni dež padal. Če bo zuni dež padal, 

ne morš več delat zaradi same specifike, načina dela s 

slepim. Po drugi strani, če ni zadovoljive osvetlitve na 

jahališču, ne moreš delat z gluhimi. Ker gluh je pa samo 

na vidni relaciji.  

 

V bistvu moraš zajet vse osebe s posebnimi potrebami 

... 

 

Tako. Potem za delo z osebami z motnjo v duševnem 

razvoju je zelo priporočljivo, če imaš poleg jahališča še 

nek prostor, kamor se oni lahko umaknejo, eventuelno. 

Neko igralnico, nekaj takega. Da pač, če ga nekaj ziritira, 

da se lahko ke umakne, se usede, posluša mal muske pa 

se pomiri.  

 

Če prav razumem, so potem pri takem projektu 

največji problem finance? Če bi bili vsi pogoji urejeni 

(konji, prostor ...) bi se ljudje bolj odločal za 

pridobitev licence? Misliš, da je želja po tem? 

 

Mogoče res, čeprou jst mislm, da dondones vsi zlo velik 

gledajo predvsem na tist finančni vidik, kok bom pa jst 

zdej od tega zaslužu.  In zarad tega potem tut velik takih 

manjših jahalnih šol propada, ker si ljudje mislijo, bom jst 

tole zdej ane jahalno šolo pa bom fajn zaslužu pa bom kr 

Mercedeza vozil itn. Ampak tle, prva investicija je 

ogromna, vrača se ti pa zelo počas. Ti lahko od tega, 

recimo temu, bi se dal od tega zelo spodobno živet, 

obogatel pa ne bi. 

 

Zainteresiranih otrok bi bilo dovolj? 

 

Otrok je ogromno. Jst mislm, da bi tuki mogl it najprej en 

korak nazaj. Ne da uletavamo mi s športnim jahanjem za 

OPP na takem nivoju, ampak da mogoče začnemo bolj 

uvajat ta specialno-pedagoški vidik v institucije, ki se 

ukvarjajo s to populacijo, s temi različnimi populacijami.  

 

 

 

 

 

 

Ampak da bi se to lahko zgodil, je treba spremenit eno 

goro predpisov. 
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Mi smo imeli strokovno ekskurzijo, pred leti, v Stiefern, 

to je ena vasica, severno od Kremsa v Avstriji, kjer je en 

vzgojni zavod, s približno tok otroki notr kot v Veržeju. 

Oni majo vrt, brajde, vinograd, njive, živali itn. To je v 

sklopu vzgojnega zavoda, otroci grejo zjutraj v šolo, in ko 

pridejo nazaj v zavod, imajo čas, da naredijo domače 

naloge in pol se jim strukturira prosti čas. Ampak ne 

samo fuzbal, odbojka, sprehod, take stvari, neke interesne 

dejavnosti. Ampak se jim strukturira prosti čas v obliki 

načina življenja. Da delaš z živalmi, da gre pa, en bo 

konje pucal, drug bo kokoši porihtal pa jajca pobral, tretji 

bo šel pa bo kozo pomolzu. Četrti bo psa pelju na 

sprehod. Ta peti se bo z mačko igral itn. In tega pri nas pa 

ni. Pri nas se zelo pogosto dogaja, da dobiš ti neko 

načelno podporo, ja, sej super, samo ...  

 

 

 

Zdej Veržej ima recimo tam zraven dovolj površine, da bi 

lahko postavil eno leseno štalco. Postaviš eno leseno 

poslopje, v velikosti ne vem, 6x6, 6x5 metrov, mal 

dvignjeno, da maš kam pospravit seno pa te stvari, daš 

notr dva konja, narediš ograjo, kjer se tedva konja 

sprehajata in lahko potem ti dnevno hodiš tja z otroci pa s 

temi konji delaš. Kje je problem?  

 

 

Problem je v tem, da če hočeš ti zaposlit nekoga, ki bo 

imel nadzor nad temi konji, vzgojni zavod ne more 

sistematizirat delovnega mesta. Ni šanse. To mora bit 

nekdo, ki ima neko izobrazbo kmetijske stroke. Kako boš 

upravičila, da bo vzgojni zavod, vzgojno izobraževalna 

institucija zaposlila kmetijskega tehnika, recimo? Torej 

mora nekdo drug prevzet to. Če sem jst vzgojitelj v 

vzgojnem zavodu, pa sem recimo v službi zjutrej, ni 

problema, jst lahko grem zjutri z otroci v štalo, poritamo 

stvari, konjem skidamo, jih nafutramo, jih spustimo v 

izpust, ampak če bom jst popoldne nazaj hodu, ne bom 

tega dobu plačanga.  To pomen, morm voluntirat. Če pa 

ne bom hotu nazaj hodit, moram pa med svojimi 

sodelavci poiskat ljudi, ki ne delajo v istem turnusu kot 

jst in so pripravljeni it popoldne še enkrat nafutrat, pa ... 

Se zlo hitr zatakne: Joooj, pol bomo mogl pa sam u štalo 

hodit, pa bomo mogl kidat.  
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Seveda so tut sanitarni predpisi, neživljenjski, ane. Ker 

potem, ko greš skoz te sanitarne predpise, ugotoviš zlo 

hitr, da morš met fizično ločeno, da morš met 

razkuževalni bazen pred vhodom v hlev itn. Te zadeve so 

pri nas tako zbirokratizirane, da glava boli. 

 

 

Kako pa imajo to urejeno v Avstriji? 

 

Vidiš, to je pa zelo zanimivo vprašanje, ki ga pa jst nisem 

raziskal. Jst vem, da takrat, ko smo šli tja gor na tisto 

ekskurzijo, sem bil navdušen. To ni res. Maš tam, še celo 

kot gostilna je narejena, tam kjer potem oni pol prodajajo 

pridelke. Pol so dve tri hišce, zgleda to kot ena majhna 

vasica, al pa zelo velika kmetija, pol greš po eni potki mal 

gor in tam štale, razumeš, živina laufa sem pa ke,  

otroci hodjo, pucajo, krtačjo, vozjo gnoj, vozjo hrano za 

te živali, so aktivirani, delajo nekaj, nimajo časa 

razmišljat o neumnostih. To je to. Osmisliš jim življenje, 

na en tak pozitiven način, ki daje tut rezultate.  

 

Imaš kakšne predloge, kako bi bile lahko živali bolj 

vključene v vzgojne zavode? Bi se dalo kaj več narest? 

 

Verjetno bi se dal ... Verjetno bi se dal, sam bi mogli 

dejansko vsi ti zavodi stopit skup pa sprožit neke pobude, 

ker tle gre seveda vse pol skoz zakonodajno vejo oblasti, 

da se pač te zadeve spravijo v ene take okvire, da je to 

sploh možno.  

 

Da se to, tako kot se recimo v fizioterapiji hipoterapija 

priznava v Sloveniji kot terapevtska metoda, da se tudi v 

pedagogiki prizna, kaj jst vem, zooterapija al pa terapija z 

živalmi al kukrkol to imenujemo, ki je legitimna oblika 

pedagoškega delovanja in da potem, ko je to do te mere 

speljano, 

 

da se potem ustvarijo tudi pogoji, materialni in kadrovski, 

znotraj institucij, da se te zadeve spelje. 

 

Sem enga fanta iz Veržeja peljal v konjeniški klub in: A 

boš šel jahat? - Ja, bom. Je šel z mano, prideva v 

konjeniški klub in me najprej vpraša, ko smo začel pucat, 

pa sedlat konja, če je obvezno, da je s sedlom. Sem reku, 

da obvezno sicer ni, da je pa bolj udobno. Ok, pa je jahal. 

In pol ko smo končal, je vprašu, če bi lahko on probu brez 

sedla. Pa sem reku, lej lahko probava, mal pogledam na 

uro, sem si mislu, ok, bomo zamudil 5, 10 minut, ni 

problema in sem ga dal na konja.  
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Fant se je ulegel na konja, konja objel okrog vratu, ležu 

gor. Konj je stal, ni hodil. Tamau je gor ležal in to veš, 

izraz take blaženosti. Zaprl oči in je samo bil. In pol sem 

se z njegovo vzgojiteljico pogovarjal. Njegova mama do 

njega nima nobenga odnosa, nobenih čustev. Ona ga ne 

poboža, ona ga ne pohvali, ona ga ne pocrklja, ga ne 

stisne k seb. In on je v tistem trenutku tam na konju 

doživljal, a veš, eno čustveno katarzo. To so taki trenutki, 

k ti tok ostanejo v glavi in jih pol poskušaš vedno znova 

podoživljat, si probaš ustvart razmere, da bi ti to še enkrat 

ratal, ker te to tok nagradi za tvoje delo. Samo to, da ga 

lahko gledaš 10, 15, 20 minut, da leži na konju in ne dela 

nč, ampak v njem se pa dogaja milijon stvari, viharji. 

Fantazija, res. In to so dejstva. In ta dejstva se iz nekih 

mogoče pogostih, zelo birokratskih zadev, da se 

izognemo ne vem čemu, rajš ne bomo. Žal. 

 

Kaj pa vidiš kot bolj smiselno? Da se v ustanovo 

pripelje psa, mačka oz. da se pelje otroke na ranč 

jahat, ali da je žival stalno prisotna v ustanovi? 

 

Jst absolutno zagovarjam to, da so živali stalno prisotne.  

 

 

 

 

 

 

Zarad tega, ker če imaš ti doma psa, potem zjutraj 

vstaneš, pa moraš tega psa peljat na sprehod, pa ga morš 

nakrmit, pa ga moraš peljat k veterinarju, pa ga moraš 

skrtačit pa negovat, pa tako naprej. Seveda, ni to tko, da 

bi zdej ti mela psa samo takrat, ko ti je fajn, takrat ko pa 

pes laja pa je ves tečen, bi ga dala pa nekomu drugmu. To 

je tut en del tega procesa učenja odgovornosti za žival, za 

skrb pa za nego za žival. 

 

Koliko lahko otrok vzpostavi nek odnos z živaljo, ki v 

ustanovo prihaja na obisk enkrat tedensko? Je odnos 

kaj drugačen z živaljo, ki bi bila stalno prisotna v 

ustanovi? 

 

Ja, sigurno. Zato, ker ti potem nisi vezan na uro. Otroci 

imajo različne bioritme, živali imajo različne bioritme. 

Zakaj je pri nas tako nepojmljivo, da bi recimo en 

gojenec vzgojnega zavoda v Veržeju, zvečer v soboto 

gledal film, sedel na sedežni garnituri in božal psa. 

Terapevtski učinek tega bi bil bistveno večji, kot če mu ti 

rečeš, poglej, dons je pondelk, v četrtek popoldne ob pol 

štirih, gremo pa v kinološko društvo. 
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Na področju TSŽ v Sloveniji je med drugim aktivno 

Društvo za aktivnosti in terapijo s pomočjo živali. Ga. 

Marinšek in pokojni g. Tušak sta stremela k odprtju 

edukativnega centra, kjer bi usposabljali strokovni 

kader in tam tudi izvajali programe. Kaj menite o 

tem? 

 

Tušak je bil …  Z njim sem tudi večkrat kontaktiral v 80. 

letih, ko smo se začeli s temi zadevami mal več ukvarjat. 

Je bil na tem področju zelo dober. Za njiju dva bi bil to 

verjetno boljši princip. Gledano čist generalno za 

populacijo, ki jo zadeva to, bi bilo pa verjetno boljše 

uvajat mogoče zadeve v manjšem obsegu, ampak v same 

institucije. Ker tut, a veš, da se ponudi več, ane. Zdej 

recimo, moji sodelavci iz Veržeja, so zelo zagnani, 

ogromno delajo in se trudijo. Je ogromno teh stvari, ki so 

na nek način ponujene v obliki nekih interesnih 

dejavnosti. Kar je super, ampak če maš ti, ne vem, 

rokodelski krožek, kjer se učijo kvačkat, men ni domač 

koncept: Kvačkal bomo ob sredah od treh pa do pol petih. 

Zakaj mora bit tok strukturirano? Zakaj ne more bit ta 

pedagoški proces nekak bolj personaliziran mogoče, bi 

lahko reku, da ti vidš, da otrok rabi nekej zdaj, tukaj pa 

greš in mu to nudiš. Ne, da vidiš, da rabi zdaj, tukaj neko 

stvar, pa mu rečeš: Ok, v četrtek. Kaj pa če bo v četrtek 

čist miren al pa čist neprave volje, da bi kej tacga delal. In 

na tem področju pa mislm, da bi se recimo dal narest dost 

več.  

 

Ker oskrbovat 5, 6 živali fizično ni noben napor. To je 

razumljivo. Odpeljat eno šajtrgo gnoja na gnojni kup pa 

pripeljat dve bali al pa tri bale sena v štalo, pa kantico 

nekega zrnja al pa nečesa, to zmore vsak. To zmore moja 

dvanajstletna, trinajstletna hči brez problema. Če imaš 

vzgojni zavod, kjer je notr 40 otrok, ja ni hudič, da ne bi 

vsak dan najdu dveh al pa treh, ki bi z veseljem šli, pa bi 

to nardil. 

 

Te živali bi bile last zavoda?  

 

To je bistveno, ja. 
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Kaj pa misliš o živalih v sobah? Če ima otrok žival 

doma, jo pripeljat v ustanovo ali ne pripeljat? 

 

To je zelo težko vprašanje. Zdej, če je to hrček, čist 

logistično niti ni tako težko speljat. Sej ga lahko s sabo 

odnese v kletki, ko gre domov.  

 

 

 

 

 

Ampak kaj če bo res nekdo preko hrčka hotel njemu 

nekaj naredit. Predvsem to ... Včasih je to težko 

zorganizirat, ker ti tut fizično ne moreš bit tam prisoten 

24/7. To je tut tko ane,  

 

 

 

če je to njegova osebna lastnina, je to na nek način ena 

oblika razslojevanja. Že tko al pa tko otroc znotraj 

institucije ustvarijo med sabo neko hierarhijo in to je 

lahko lastništvo take živali, je lahko eden tistih faktorjev 

pri pozicioniranju posameznika na hierarhično lestvico, 

kar pa posledično pomeni tut, da v boju za višje mesto na 

hierarhični lestvici lahko pride prou do tega, kar sva prej 

rekla že, da nekdo obračunava z živaljo. Nekdo, se bom 

grobo izrazu, ki ni dost močen, da bi tega pretepu, pa bi 

na ta način pršu pred njega na hierarhično lestvico, bo šel 

pa bo njegovega hrčka zadavu. Ja, glej, to se dogaja. 

 

Med branjem literature sem zasledila mnenje 

nekaterih avtorjev, ki pravijo, da živali v delo z 

otrokom, ki je imel izkušnje z mučenjem živali, ne 

smemo vključevat. Kaj meniš o tem? 

 

Moj način razmišljanja je mejčken drugačen. Zdej, jst 

vem, da recimo žival človeka sprejme tukaj in zdaj, brez 

zgodovine, brez tiste neke, al si lep al nisi lep al si 

pohabljen al nisi pohabljen itn. In sem poskušal na nek 

način tut v Veržeju delat tako, da bi te otroke sprejemal 

dejansko tukaj in zdaj. Kar je včasih mogoče lahko slabo.  

Včasih je zlo fajn, če veš, da je neka zgodovina in kakšna 

je tista zgodovina. Se mi je zgodil, da sem peljal gojenca 

na jahanje in jahava, mislm delava midva tisto svoje in se 

konj naenkrat ustavi. Fant je bil razburjen, ker je blo to 

neki novga in mu je blo ful zanimivo in z veseljem je šel 

in konj hodi okrog mene na lonži, jaz fantu razlagam kaj 

mora delat, kako mora delat in v nekem trenutku se konj 

ustavi. In se ne gane, ni se premaknil, kot bi ga zabetoniru 

v zemljo. In jst maham s tistim lonžirnim bičem, ga 
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poskušam pognat naprej, nč. Pol gledam fanta, slučajno 

sem ga pogledal, ga je stresl, pol je pa čez, to je mogoče 

trajal, mogoče 30 sekund, da je konj stal, pol se je pa konj 

čist počas premaknil naprej. Fant je pa deloval utrujeno. 

In sva pol na hitro zaključila tisto  jahalno uro, se usedla 

na klop, on je tam počival, k sem prišel nazaj v zavod, 

sem šel gledat osebno anamnezo in je blo tam napisan, da 

je fant epileptik in da ima epilepsijo medikamentozno 

urejeno. Zdej, jahanje je blo za njega tako velik dražljaj, 

tako intenziven dražljaj, da je v bistvu tisto jahanje zaradi 

njegove razburjenosti, ta razburjenost je izzvala en tak 

mali epi napad. Ampak prej nisem vedel, da je epileptik 

in niti na kraj pameti mi ni padl ... Ampak konj je vedel, 

konj se je ustavil in je počakal, da je blo mim, to bi blo 

treba vidt, v bistvu posnet, kako se je čist (poudari, op.) 

počas in zlo previdno začel spet premikat naprej. Take 

stvari je že fajn, če veš. Seveda morš vedet, če je kakšen 

otrok, ne vem, mačka polil z bencinom pa zakuru, preden 

mu daš mačka v roke, 

 

 

 

 

 

 

 

ampak jst bi vseen reku, da mogoče bi mu pa vseeno dal 

kakšno mačko v roko pod strogim nadzorom seveda, ane, 

pa zelo subtilnim, da se ga on mogoče niti ne zaveda,  

 

 

 

 

 

Ampak, da ves čas zagotavljaš varnost živali in otroku in 

sebi v končni fazi tut ...  

 

 

 

Sem bolj naklonjen temu sistemu. Da mu daš možnost, da 

podoživi drugačno varianto. To je moje stališče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedeti je 

potrebno, če je 

otrok imel 

izkušnjo z 

mučenjem 

živali, preden 

v delo z njim 

vključiš žival 

 

 

Otroku z 

zgodovino 

mučenja živali 

bi dal žival v 

roke pod 

subtilnim 

nadzorom 

 

Zagotoviti je 

treba varnost 

živali, otroku 

in sebi 

 

Otroku bi dal 

možnost, da 

ima pozitivno 

izkušnjo z 

živaljo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci in ml. 

z zgodovino 

mučenja 

živali 

 

 

 

 

 

 

Otroci in ml. 

z zgodovino 

mučenja 

živali 

 

 

 

 

Otroci in ml. 

z zgodovino 

mučenja 

živali 

 

Otroci in ml. 

z zgodovino 

mučenja 

živali 

 

 

 

 

 

 

 



Bunderšek, S. Vključevanje živali v ustanove za izvendružinsko vzgojo. Diplomsko delo. 

Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

 

 

Strah za mačko te je, ker ne veš, kaj je tist, kar je tega 

otroka pripeljal do tega, da je polil mačko z bencinom, 

neko, pa jo zažgal. Ko greš to raziskovat, boš zlo pogosto 

naletu na nasilje v družini al pa na neko obliko nasilja, ki 

ji je bil otrok izpostavljen. Zelo pogosto. Pravijo, da 

alkoholiki vzgajajo bodoče alkoholike. Nasilneži vzgajajo 

bodoče nasilneže. Je povezava, ampak povezava je zato, 

ker se ta krog nasilništva ne prekine. Tle je pa tista, v 

bistvu poslanstvo ljudi, ki se s to populacijo ukvarjajo, da 

ta krog prekinejo. Ena metoda je sigurno to, da se pač 

dela na tak način kot se dela zdej. Jst samo dvomim, da je 

najuspešnejša ... Če ti gledaš na teh deset otrok kot na 

deset problemov, združenih v en problem, ki ga moraš ti 

rešit, vprašanje, kok maš možnosti. Moraš gledat na deset 

priložnosti, ki jih boš uporabil, medsebojno, da boš ta 

krog presekal. Boš zgodbo enega uporabil pri terapiranju 

drugega, da boš napredek enega, tega drugega recimo 

uporabil pri ta tretjem, sistem domin, da se povezuje, da 

mogoče uspeš iz teh desetih problemov, ki dejansko so, 

sestavit eno homogeno ekipo, ki se po neki inerciji 

terapira znotraj skupine, ti to samo vodiš, samo usmerjaš. 

Tut ta možnost obstaja. Ampak potrebno pa je, da je 

kader, ki to izvaja, da so ljudje, ki to delajo, pod a) dovolj 

dobro izobraženi, da se konstantno izobražujejo, 

permanentno, in so tut osebnostno to ljudje, ki so zreli, 

moralno etično, stabilni ljudje, ki lahko potem tem 

otrokom, so na nek način vzor tistega, kar naj bi otroci 

postali. 

 

Kaj pa ti je všeč pri tvojem delu v zavodu? 

 

Ja, glej. Jst sem človk, ki zelo rad uporablja metafore al 

pa neke primere. Pred, 12 let nazaj, 13, je bil v Veržeju en 

poba, gojenec, ane, ki je bil ves navdušen nad tem, da bi 

lahko šel h konjem. In seveda smo pol šli in smo jahal in 

smo pucal konje in smo noge dvigoval itn. In fant je bil 

res zlo zagnan, velik močan poba, in sem ga jst potem 

včasih s sabo vzel, ker se je naučil zelo fajn noge držat, 

konjske. In sem ga včasih s sabo vzel, da mi je pomagal 

pri kovanju. Kadar je bil kakšen konj, ki ni najrajš dal 

noge pa je ta poba, mel je en tak občutek, pa zadost 

močen je bil, da je to zmogu, sem ga s sabo jemal, kar 

precejkrat in pol ko je zaključil svojo osnovnošolsko 

obveznost, je šel domov, pač, in je potem ugotovil fant, 

da v bistvu, on je končal z 8. razredom, mogu bi še 9., 

ampak je bil star 16 let in ni mogel več v Veržeju bit, pa 

je hotu pač na Ljudski univerzi delat 9. razred pa da bi 

nekod neko službo dobil itn. Službe seveda ni dobil in si 

je poba nekak v domačem kraju in v bližnji okolici 

ustvaril renome, da zna fajn držat noge. In si je služu 
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žepnino s tem, kar se je pr men nauču. In ko sva se ene 5, 

6 let nazaj srečala, zdej ma poklicno šolo neko narejeno, 

zidarsko, ampak je reku: En let, prav, sem v žepu mel 

samo tist dnar, ki sem si ga zaslužu z držanjem nog pri 

kovanju. To je ena taka satisfakcija, ena taka notranja 

zadovoljitev, ki ti jo ne da nč drucga. Res ne. Take 

zgodbe so, take zgodbe se ponavljajo, mogoče jih ni 

velik, ampak glej, tut je populacija taka, ki je zelo 

problematična. Zdej pr tem fantu je pač moj cilj bil eden, 

sem dosegu še več od tistga, kar sem planeru. Moja žena 

je defektologinja, ane, zanjo je rezultat enoletnega 

garanja, da njen otrok v šoli uspe se naučit jest z žlico, 

ampak ja, to da je z žlico je uuu. Zelo veliki koraki. Al pa 

kaj jst vem. S tem fantom, k sem pred mescem pa pol 

delal, k ima Aspergerjev sindrom, ko je, zlo velik govori 

zlo velik komunicira s svojo okolico, ampak na zlo 

specifičen način. Zdej pa, ko se ti usedeš na konja, si se ti 

zategnu, če te je strah, ne morš nardit nč, ne morš jahat, 

dokler se ne sprostiš. Večinoma pri ljudeh, ko delaš v šoli 

jahanja, se mal pogovarjaš take vsakdanje stvari, pa zdej 

mal to nared, pa mal ono nared, človk te uboga, to nardi, 

počas se sprosti itn. Pri njemu nimaš šanse, če ne 

pogruntaš une teme, o kateri se on tut rad pogovarja in ta 

fant je pač fiksiran na pralne stroje in sva 20 minut 

debatirala o pralnih strojih, ampak pol je bil pa sproščen 

na konju, pol je pa sedel lepo sproščen in sva lahko šla 

korak naprej. Sva lahko probala delat v  kaso, čist na 

kratko, ampak ja, je šlo. Ko ti uspe, v relativno kratkem 

času zadet glih tisto, si mislš, madona ne, je pa ratal. 

Samo, da ti rata, pol veš, je vseeno to rezultat pol tistga, 

kar si ti vložil v svoje šolanje. 

 

 

 

 

 

 

 


