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POVZETEK  

Magistrsko delo obravnava prehod mladostnika iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje z 

vidika mladostnikov in vzgojiteljev
1
. 

Teoretični del se začne z obravnavo življenjskih potekov mladih, dotaknem se procesa 

osamosvajanja in v naslednjem poglavju to tematiko povežem z mladostniki, ki bivajo ali so 

bivali v vzgojnem zavodu. Na kratko opišem težave v socialni integraciji ter vzgojne zavode. 

Tretje poglavje se osredotoča na prehod mladostnika iz vzgojnega zavoda v samostojnost. V 

tem kontekstu predstavim vlogo vzgojiteljev pri prehodu mladostnikov v samostojno 

življenje. V nadaljevanju prikažem tudi obstoječe oblike pomoči poodpustnega spremljanja, v 

obliki mladinskih stanovanj in stanovanjskih skupin.  

V empiričnem delu magistrske naloge je uporabljena kvalitativna metodologija. Z intervjuji 

treh mladostnikov in treh vzgojiteljev dotičnega vzgojnega zavoda v Sloveniji je podana 

analiza prehoda mladostnika iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje.  

Rezultati raziskave kažejo, da prehod mladostnika poteka skozi proces celotnega bivanja in 

skozi načrtovanje priprave mladostnika na samostojnost. Izpostavljene so različne oblike 

priprave na samostojnost, tudi slabosti kot jih vidijo mladostniki in vzgojitelji. Rezultati med 

drugim opozorijo na sistemsko neurejenost poodpustnega spremljanja mladostnikov. 

Magistrsko delo se zaključi s sklepnim delom v katerem so podani predlogi in ideje za 

poodpustno spremljanje.  

Ključne besede: mladi, življenjski potek, vzgojni zavod, življenje po odpustu iz vzgojnega 

zavoda, oblike pomoči. 

                                                           
1
 Oznaka za vzgojitelje ženskega in moškega spola 
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ABSTRACT  

The master’s thesis discusses the transition of the youngsters from out of home care into 

independent life from the view of the youngsters and the educators
2
. 

The theoretical part discusses the life of the youngsters. It discusses the process of becoming 

independent and connects this matter with the youngsters who live or have lived in out of 

home care. Problems in social integration and out of home care institutions are described. I 

focus on the youngster’s transition from out of home care into independent life in the third 

chapter. In this context the part of the educators in transitioning the youngsters into 

independent life is also presented. In addition, different varieties of help after discharge from 

out of home care are introduced in form of youth residential centres and apartment groups.  

Qualitative methodology is used in the empirical part of the master’s thesis. Transition from 

out of home care into independent life analysis was made based on the interviews with three 

youngsters and three educators from out of home care in Slovenia.  

The results of the research show that the transition into independent life of the youngsters 

happens through the whole life in an out of home care. Different preparations for the 

independence are introduced along with the pros and cons as they are considered by the 

youngsters and the educators. The results are pointing out the system’s disorganisation of 

monitoring the youngsters after they have been discharged from out of home care. The 

master’s thesis concludes with suggestions and ideas for monitoring youngsters after being 

discharged from out of home care.  

Key words: youngsters, life cycle, out of home care, life after being discharged from out of 

home care, help types. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
In the theses terms youngsters and educators are used for both genders. 

 



IV 

 

KAZALO VSEBINE 

I. UVOD ............................................................................................................................................. 1 

II. TEORETIČNI DEL ......................................................................................................................... 3 

1. ŽIVLJENJSKI POTEKI MLADIH DANES ............................................................................... 3 

2. MLADOSTNIKI, NAMEŠČENI V VZGOJNE ZAVODE IN NJIHOVI ŽIVLJENJSKI 

POTEKI ............................................................................................................................................... 9 

2.1 ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV V VZGOJNIH ZAVODIH .................................................... 9 

2.2 VZGOJNI ZAVOD KOT TOTALNA INSTITUCIJA ................................................................... 10 

2.3 SPECIFIČEN ŽIVLJENJSKI POTEK OSEB, KI IMAJO IZKUŠNJO BIVANJA V VZGOJNEM 

ZAVODU ..................................................................................................................................................... 12 

3. PREHOD MLADOSTNIKA IZ VZGOJNEGA ZAVODA V SAMOSTOJNOST .................. 15 

3.1 KAKO PRIPRAVITI MLADOSTNIKA NA SAMOSTOJNOST? ................................................ 15 

3.2 AKTIVNA VLOGA IN SOODGOVORNOST MLADOSTNIKA ................................................ 17 

3.3 KAJ SLEDI PO ODPUSTU IZ VZGOJENGA ZAVODA? ........................................................... 19 

4. OBSTOJEČE MOŽNE OBLIKE POMOČI IN PODPORE MLADIM PO ODPUSTU IZ 

VZGOJNEGA ZAVODA ................................................................................................................. 24 

4.1 KAJ JE MLADINSKO STANOVANJE? ....................................................................................... 24 

4.2 STANOVANJSKE SKUPINE ........................................................................................................ 26 

III. EMPIRIČNI DEL ...................................................................................................................... 28 

1. OPREDELITEV PROBLEMA ................................................................................................. 28 

2. CILJI RAZISKAVE .................................................................................................................. 28 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................................................ 28 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA .................................................................................... 29 

4.1 VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE VZORCA ............................................................................... 29 

4.2 POSTOPEK ZBIRANJA  IN OBDELAVE PODATKOV ............................................................. 30 

5. PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA .................................................................. 32 

5.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH ............................ 32 

IV. PREDLOGI S SKLEPNIM RAZMIŠLJANJEM ...................................................................... 73 

V. LITERATURA .............................................................................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 



V 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Primer kodiranja intervjuja z mladostnikom 2 ......................................................... 31 





1 

 

I. UVOD 

Kako poteka prehod mladega človeka v samostojno življenje je vprašanje, ki si ga postavljam 

že kar nekaj časa. Tudi sama sem namreč v nekakšnem prehodu, kjer sem na nekaterih 

področjih že samostojna, na nekaterih pa še ne, pri čemer imam v mislih predvsem finančno 

samostojnost.  

Pri sebi ter pri prijateljih, vrstnikih opažam, da je osamosvajanje od staršev vedno bolj 

preloženo v kasnejša leta, v drugo polovico dvajsetih let. M. Ule (2008) doda, da današnja 

generacija mladih vstopa v odraslost drugače, kot včerajšnja, podaljšujeta se izobraževanje ter 

ekonomska odvisnost od staršev. Če je takšen današnji življenjski potek mladih ljudi prej 

pravilo kot izjema, pa prvotnemu vprašanju še dodajam, kako potem poteka osamosvajanje 

oz. prehod v samostojnost pri mladostnikih, ki so zaključili bivanje v vzgojnem zavodu v 

zgodnjih dvajsetih letih. 

Posameznikom, ki imajo podporo domačega okolja, je po mojem mnenju, kljub negotovostim, 

ki se pojavljajo, prehod v samostojnost olajšan, saj jim domači pomagajo in stojijo ob strani. 

Posamezniki, ki tega, jaz bi temu rekla privilegija, nimajo, pa je prehod v samostojno, odraslo 

življenje, še bolj otežen in zaznamovan s številnimi negotovostmi. Ali imajo posamezniki, ki 

zapuščajo vzgojni zavod podporo domačega okolja? Nekateri verjetno imajo, nekateri pa ne. 

Morda (ali pa tudi ne) lahko ti posamezniki najdejo podporo in pomoč pri vstopu v 

samostojno življenje v kakšnem drugem socialnem okolju. V tem primeru imam v mislih tudi 

vzgojni zavod, ki ga ta mladostnik zapušča ali ga je že zapustil.  

E. Cvetko (2015) zapiše, da je socialna pedagogika že od začetka svojega delovanja povezana 

z življenjskimi zgodbami posameznikov in tako tudi socialnega/o pedagoga/injo zanimajo 

življenjski poteki posameznika/ov, z željo spoznati življenjske prehode teh mladih, s čimer bi 

razumeli posameznikove življenjske situacije, ter mu na podlagi tega skušali pomagati, najti 

rešitve, poti za naprej. 

Tudi ta magistrska naloga se ukvarja in raziskuje življenjski potek posameznikov, ki so 

zapustili vzgojni zavod in odšli v samostojno življenje. V pričujočem magistrskem delu sem 

se ukvarjala z vprašanji: kakšen fenomen je samostojno življenje oz. osamosvajanje mladih 

ljudi v današnji sodobni družbi? Kako se osamosvajanje in samostojnost kaže pri populaciji 

mladih, ki so bivali v vzgojnem zavodu? Kakšno je življenje osebe, ki je zaključila obdobje 

bivanja v vzgojnem zavodu, kako je zanje poskrbljeno po odpustu in kaj bi zanje po odpustu 

še lahko storili? Na ta vprašanja bom skušala skozi teoretični in empirični del magistrske 

naloge tudi odgovoriti.  

Tema prehoda mladih iz vzgojnega zavoda v samostojno življenje me je začela zanimati, ker 

sem že vrsto let prostovoljka v enem od vzgojnih zavodov v Sloveniji. Nekateri mladi, ki so 

bili odpuščeni, se vračajo nazaj v vzgojni zavod na obiske, druženja, pogovore.  

Napisanih je nekaj diplomskih del na temo odpusta mladih in poinstitucionalne obravnave, ki 

pa se navezujejo na različne teme, npr. priprave na samostojnost, težave mladih po odpustu iz 
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dotičnih vzgojnih zavodov, socialna integracija mladih po odpustu … Nekateri prispevki so 

dokaj stari in še uporabljajo zastarele in stigmatizirajoče izraze. Napisani so tudi že novejši 

prispevki, ki se navezujejo na poinstitucionalno obravnavo mladih, v povezavi s še drugimi 

temami (brezdomstvom), vendar v empiričnem delu vključujejo izkušnje ustanov/vzgojiteljev 

ali pa samo mlade z izkušnjo bivanja v vzgojnem zavodu; moje delo pa bo vključevalo oba 

vidika. Izvedena je bila raziskava z naslovom Življenjski poteki oseb, ki so bile prikrajšane za 

normalno družinsko življenje, avtoric R. Boškić, T. Narat, T. Rakar, L. Lebar in B. Kobal 

Tomc (2012), kjer so vključile tako vzgojne zavode, centre za socialno delo kot tudi 

posameznike, ki so bivali v vzgojnih zavodih in med drugim raziskovale o življenju mladih po 

odpustu iz njih. Prav tako je bila izdana monografija Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov 

(2015), ki je predstavila vzgojne zavode in med drugim oblike poinstitucionalne obravnave. 

Kljub temu da je na to temo že nekaj zapisanega, menim, da bo to magistrsko delo prav tako 

doprinos, saj so življenjski poteki in izkušnje posameznikov različni in številni, kot so lahko 

takšne tudi oblike pomoči. Menim, da bomo z več raziskavami na to tematiko imeli tudi večji 

vpogled v težave in bomo s tem lahko podali več predlogov za izboljšanje (in morda v 

nadaljevanju te predloge tudi vpeljali), saj tudi Krajnčan in Bajželj (2015) pravita, da lahko 

upravičeno govorimo o pomembnosti raziskav prehoda mladih iz zunaj družinske oskrbe (npr. 

vzgojnih zavodov) v samostojnost, pri čemer naj bodo te raziskave osredotočene na 

verodostojne in resnične izkušnje (torej s strani posameznika s to izkušnjo). Pravita (prav 

tam), da so takšni podatki še posebej v pomoč, ker podajo resnične informacije o izkušnjah in 

čustvih posameznikov, o katerih lahko raziskovalci samo špekuliramo. Vpogled v 

posameznikovo percepcijo oz. izkušnjo samostojnega življenja kaže na večplastno doseženo 

samostojnost, ki je na eni strani težka in na drugi strani prežeta s čustvi in občutki uspeha in 

konfrontacijo izkušenj v vsakdanjem življenju. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. ŽIVLJENJSKI POTEKI MLADIH DANES 

M. Ule (2008) in R. Boškić idr. (2012) pravijo, da je življenjski potek neko potovanje 

posameznika, ki traja od rojstva pa do smrti. M. Ule (2008) še zapiše, da kadar raziskujemo 

življenjski potek, raziskujemo tako posamičen življenjski potek kot tudi družbeni kontekst, ki 

vpliva na ta življenjski potek, zato je treba posvetiti pozornost, kako na ta življenjski potek 

vplivajo prevladujoči kulturni modeli, prevladujoč družbeni red in institucije, hkrati pa tudi 

osebne želje posameznika, njegove cilje, načrte ter njegovo načrtovanje lastne biografije.  

M. Ule (2011) doda, da se življenjske perspektive, spremembe ter različnosti v življenjskem 

poteku posameznika oblikujejo v prehodih. Ti prehodi nato povežejo različna območja in faze 

življenjskega poteka posameznika. Vsaka družba pozna in ima neko svoje zaporedje 

prehodov. Ti prehodi so v družbi označeni s številnimi formalnimi in neformalnimi obredi 

prehoda med različnimi življenjskimi obdobji. Tako avtorica (prav tam) ponazori nekaj 

prehodov, npr. prehod otroka v šolsko obdobje s čimer posameznik postane šolar, prehodi 

med različnimi ravnmi izobraževanja, prehod v zaposlitev, prehod v partnersko skupnost … 

»V tem smislu govorimo o življenjskem poteku kot zaporedju prehodov med različnimi 

življenjskimi obdobji in situacijami. Ti prehodi so običajno povezani z negotovostmi, ki jih 

moramo obvladati ob prehodu v novo življenjsko obdobje, zato predstavljajo svojevrsten 

življenjski izziv.« (Ule, 2011, str. 22) 

Življenjski poteki se danes nenehno spreminjajo, na novo oblikujejo in prilagajajo 

novonastalim spremenjenim okoliščinam, pravi M. Ule (2011). Tako danes prehodi več niso 

predvidljivi in jasno določeni, kot so bili v preteklosti, ampak morajo biti dogovorjeni v 

institucijah, skozi katere posamezniki gredo (prav tam). »Dejavnosti niso več strogo vezane 

na posamezna življenjska obdobja: na primer igra ni več značilna samo za otroštvo, učenje in 

izobraževanje nista več domena otrok in mladostnikov in delo ni več zagotovljeno odraslim. 

To je povzročilo nadaljnjo spremembo, da tudi prehodi iz posameznih obdobij v naslednja 

niso več družbeno določeni. Življenjski potek sam je postal stvar individualne izbire in 

kreacije. To je povzročilo silne spremembe v odraščanju, socializaciji in biografski 

kontinuiteti.« (Ule, 2008, str. 13) Vendar o tem nekoliko kasneje, zaenkrat se ustavimo pri 

obdobju mladosti ter prehodu v odraslost. Vsi ljudje gremo skozi življenje čez življenjska 

obdobja, ki tvorijo življenjski potek posameznika. Eno izmed teh obdobij je tudi obdobje 

mladosti in s tem prehajanje v odraslo dobo.  

M. Ule (2011) zapiše, da je mladost poseben družbeni status, ko se oseba pripravlja in 

opravlja številne obveznosti za prehod v odraslo dobo, to obdobje pa seveda lahko presega 

obdobje adolescence. Gre za biografski prehod od otroštva v odraslost. To obdobje mladim 

omogoča pridobivanje izkušenj in s tem primerjavo in izmenjavo izkušenj, preživljanje 

prostega časa, čas, v katerem se mladi razvijajo in oblikujejo, zato M. Ule (2011) mladost 

predstavi tudi kot socialni prostor. V. Leskošek (1999) pa pravi, da je zelo težko opredeliti 

skupino mladih kot družbeno skupino, saj se pojavljajo težave že pri določanju starosti; v 
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katero starostno obdobje bi torej vključili mlade. M. Zupančič (2004) nam pomaga rešiti to 

zagato, saj pove, da se v eni družbi kot tudi med različnimi družbami pojavljajo različna 

merila, kdaj je tisti čas, ko nastopi konec mladostništva in s tem začetek odrasle dobe. Težava 

je pri določanju zgornje meje, ker, pravi avtorica V. Leskošek (1999), je le-ta zelo raztegljiva 

(od 25. leta starosti, pa vse do 30. leta starosti in čez). M. Zupančič (2004) opredeljuje 

obdobje mladostništva kot razvojno obdobje, ki poteka približno od 11. do 12. in od 22. do 

24. leta. M. Ule (2011, str. 126) še bolj razčleni obdobje mladosti na: »klasična mladost (14–

18 let); mladi imajo pretežno status srednješolcev, dijakov, vajencev; podaljšana mladost (19–

24 let); obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija; predodraslo obdobje (25–29 let); 

obdobje prehoda v ekonomsko in socialno neodvisnost: v zaposlitev, kariero, lastno družino.« 

Znotraj obdobja mladosti obstajajo številni prehodi mladih, pravi M. Kuhar (2011). To so npr. 

prehodi v izobraževanje, prehodi v zaposlitev, prehod v finančno neodvisnost, prehod v 

samostojno bivanje, prehodi v starševstvo. Ti življenjski prehodi mladih so tudi bistvena 

značilnost življenjskih potekov in so danes zelo raziskani.  

M. Ule (2008, 2011) to željo po raziskovanju pripisuje spremembam v individualnih 

izkušnjah in življenjskih potekih, ki so se dogodile v zadnjih desetletjih, kot npr. spremembe v 

izobraževanju, načinu dela, spremembe na področju zaposlitvenih možnosti, različne oblike 

družinskega in partnerskega življenja ter številne druge spremembe. Te spremembe se kažejo 

v novih oblikah življenjskega poteka ljudi, npr. skozi zapoznele prehode iz mladosti v 

odraslost.  

M. Kuhar (2011) pove, da danes ni več tradicionalnega linearnega življenjskega poteka, tako 

kot so ga bili vajeni npr. še naši starši (po končani izobrazbi čakajoča služba), mladost danes 

je predvsem podaljšana in nelinearna, prav tako ni enega samega vzorca prehoda v odraslost 

ampak so ti številni, nepredvidljivi, negotovi. Podobno je zapisala D. Zorc Maver (2007), ki 

pravi da se zaradi podaljševanja obdobja mladostništva, podaljšuje tudi izobraževanje. »Polna 

udeležba v družbenem življenju, ki je povezana z vstopom v poklicno življenje, se mora tako 

vedno znova vzpostaviti preko nadaljevanja izobraževanja, prešolanja, vseživljenjskega 

učenja.« (Zorc Maver, 2007, str. 13) 

D. Zorc Maver (2008), M. Ule (2011) povesta, da je v preteklosti (obdobje moderne družbe) 

obdobje šolanja ustrezalo mladosti, obdobje dela in zaposlitve odraslosti, upokojitev in starost 

pa sta bili nakazani z umikom s trga dela, kar je predstavljalo takratni prevladujoč življenjski 

potek. Veljal je torej model linearnega, tradicionalnega poteka, kjer je po koncu izobraževanja 

takoj sledila zaposlitev, posledično odselitev od staršev in začetek ustvarjanja lastne družine 

(Kuhar, 2011).  

C. Coyette, I. Fiasse, A. Johansson, F. Mantaigne in H. Strandell (2015) opisujejo, da danes v 

Evropi velja razširjen trend odlaganja prehoda v odraslost. M. Ule (2011) pa je zapisala, da so 

vsi ti prehodi mladih v neodvisnost postali nejasni, ne potekajo več po tradicionalnih 

normativnih pričakovanjih. Pojavljajo se težave v temeljnih institucijah prehodov: 

zaposlovanje, ekonomsko osamosvajanje in zato postajajo ti prehodi vedno bolj tvegani in 

negotovi (Ule, 2011). M. Kuhar (2011) zapiše, da nekateri od teh prehodov povsem manjkajo 

(se posameznik npr. ne odloči za poroko ali starševstvo), lahko so obdobja med temi prehodi 
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podaljšana ali pa že do sedaj opravljeni prehodi reverzibilni (se npr. posameznik vrne nazaj v 

izobraževanje, čeprav ga je že zaključil). Tudi V. Leskošek (1999) pove, da je prehod mladih 

v neodvisnost vedno bolj počasen in reverzibilen, kar pomeni, da mladi posamezniki odhajajo 

od doma kasneje in se tudi vračajo nazaj domov. Tukaj ima avtorica (prav tam) v mislih tako 

posameznike, ki se še izobražujejo, kot tudi tiste, ki so se že zaposlili in odselili, vendar jim 

neodvisno življenje ni uspelo zaradi najrazličnejših težav in se morajo vrniti nazaj domov k 

staršem, npr. zaradi brezposelnosti, dela, ki je vedno bolj nestabilno, tvegano, hkrati pa 

predstavlja osnovo socialne integracije posameznika (Zorc Maver, 2007). 

Danes lahko za prehode v odraslost torej uporabimo metaforo jojo prehodov, kjer gre za 

reverzibilne in fragmentirane prehode v odraslo dobo (Rapuš Pavel in Stepišnik Perdih, 2007; 

Ule, 2011). »Jojo prehodi se pogosto dogajajo vzporedno, čeprav je z individualne 

perspektive enkrat v ospredju en prehod, drugič kateri drugi. Vsak prehod sledi svojemu 

lastnemu ritmu ter ima svojo logiko in notranjo dinamiko (prehod na trg dela, doseganje 

neodvisnosti od izvorne družine, stabilno partnerstvo in starševstvo).« (Kuhar, 2011, str. 15)  

Jojo prehodi pa po besedah avtoric J. Rapuš Pavel in T. Stepišnik Perdih (2007), M. Ule 

(2011), pomenijo, da se danes lahko kadar koli, tudi v odrasli dobi vrneš nazaj v izobraževalni 

proces, na novo začneš družinsko življenje ali novo poklicno/karierno pot. Mladi danes, ko so 

še v izobraževalnem procesu, že opravljajo različna dela za plačilo in s tem vstopajo na trg 

dela (Rapuš Pavel, 2005). Tako se vedno bolj brišejo jasno določene meje med mladostjo (ki 

bi naj bila priprava na kasnejše aktivno samostojno življenje) in odraslostjo (Ule, 2011).  

To podaljševanje in tudi individualizacija mladinskih življenjskih potekov sta rezultat 

globalnih družbenih trendov, v katerih se med drugim širi in podaljšuje izobraževanje, prav 

tako pa se zvišuje starost posameznika ko prvič vstopi v zaposlitev, pluralizirajo se oblike 

družinskega in partnerskega življenja, pravi M. Ule (2011). »Veliko študentov danes 

vzporedno dela in študira, pri tem pa podaljšujejo svoj vstop v redno zaposlitev. Številni 

mladi odrasli živijo delno v izvornih družinah, delno v partnerskih razmerjih in odlagajo 

rojstvo otrok za nedoločen čas. Številni starejši ostajajo zaposleni po upokojitvi, drugi pa se 

premikajo od obdobja nezaposlenosti k upokojitvi. Skratka, zdi se, da ni več veljavnih in 

jasnih standardov prehodov ter da so prehodi poljubni in pluralizirani.« (Ule, 2011, str. 38) M. 

Ule (2008) še doda, da so zaradi vseh teh sprememb, ki so opisane zgoraj, prehodi v odraslost 

eden izmed glavnih problemov življenjskih situacij mladih. 

»Kot lahko ugotovimo iz doslej zapisanega, razumemo spremembe sodobnih življenjskih 

potekov le v okviru modernizacije družbenih sprememb. Življenjski potek je hkrati rezultat in 

nosilec teh sprememb. Zato so tudi sociološke razlage življenjskega poteka uporabljale 

modernistične ideje razvoja, napredka, prehajanja iz odvisnosti v neodvisnost, iz nezrelosti v 

zrelost, iz neizdelanih identitet v izdelane. V pozni moderni se ta diskurz spreminja. 

Zamenjuje ga pojem izbire in individualiziranja življenjskega poteka. S pojmom 

individualizacije mislimo na procese in izkušnje, za katere je značilno zmanjševanje vloge 

kolektivnih pripadnosti, kot so razredna pripadnost, spolne vloge, generacijska zavest, 

povečanje svoje odgovornosti, samostojnih odločitev.« (Ule, 2011, str. 34) Prehodi v 

odraslost so torej postali individualizirani, vsak posameznik ima sebi edinstven prehod, glede 
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na njegov dosedanji življenjski potek, izkušnje (prav tam), … zavedati pa se moramo, da 

kljub individualiziranim prehodom, kjer posameznik sam oblikuje življenje (Zorc Maver, 

2007), je le-ta hkrati odvisen od strukturnih omejitev – npr. kakšen je položaj v državi glede 

zaposlitvenih možnosti, glede šolanja, ustvarjanja lastne družine … (Ule, 2011).  

M. Ule (2011) zaključi, da je sodobno življenje današnje mladine zelo negotovo, prevzeto s 

številnimi spremembami, vračanji, raznimi nihanji med enim in drugim. Ferjančič (2011) nas 

opozori, da položaj mladih danes sploh ni preprost. Glavni kazalci za to so podaljševanje 

odvisnosti od staršev, težaven prehod v zaposlitev in tudi nestalne zaposlitve. Pravi (prav 

tam), da ni smiselno vprašanje, ali mladost sploh je obdobje priložnosti. Ali se neka priložnost 

lahko uresniči, je najprej odvisno od posameznikove osebne odločitve, za tem pa je potrebno 

spodbudno okolje, kjer se te priložnosti lahko prepoznajo in uresničijo.  

M. Ule (2011) pove, da imajo mladi danes na voljo veliko več izbir med življenjskimi potmi, 

v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Poleg teh številnih izbir, ki so na voljo, pa opozori 

(prav tam) na še večji pritisk teh izbir in tveganj, ki lahko sledijo. Tradicionalni potek je 

namreč poznal ustaljen red navad in izbir, danes pa se na eni strani soočamo s številnimi 

možnostmi, hkrati pa ljudje nimajo nobene pomoči pri izbiranju teh različnih možnosti (prav 

tam).  

Spremembe in izbire, ki jih imamo na voljo, so tako plus kot minus hkrati, pravi M. Ule 

(2008). Ker življenje več ne teče tako zaporedno in linearno, kot je včasih, nam daje možnost, 

da sami izbiramo in oblikujemo svoj življenjski potek, katere želje in cilje želimo doseči prej, 

vendar po drugi strani to predstavlja različne negotovosti in nestabilnosti, ki se kažejo na 

področju zaposlitev, odnosih, partnerstvu, saj le-ti več ne predstavljajo življenjske 

samoumevnosti, ampak izbiro in stvar presoje vsakega posameznika (Ule, 2008).  

M. Ule (2008) argumentira, da posameznikove izbire ne moremo vedno jemati kot dejansko 

izbiro oz. posameznikovo zaželeno izbiro. »Lahko je edina možna izbira ali nespremenljiva 

danost, dejstvo, okvir delovanja. Podaljševanje šolanja, življenja v izvorni družini, ekonomska 

odvisnost, odlaganje odločitev za starševstvo je pogosto lahko življenjska nuja, ne izbira.« 

(Ule, 2008, str. 14) Mladi si seveda želijo postati neodvisni in samostojni, pravi V. Leskošek 

(1999), vendar je danes v ospredju že zgoraj omenjeno podaljševanje bivanja pri starših, saj 

so možnosti pridobiti zaposlitev in stanovanja manjše. Brezposelnost pa za posameznika 

predstavlja tvegano situacijo, saj predstavlja služba središče identitete posameznika (Zorc 

Maver, 2008), to pa potegne za sabo številne druge težave, tveganja, podaljšanje 

izobraževanja, bivanja pri starših.  

»Prehod iz šole v zaposlitev ima za mlade poseben pomen, pomeni namreč prehod iz mladosti 

v odraslost. Vstop v delo omogoča dolgoročno načrtovanje življenja, kariere, družine. Dokler 

se tudi ekonomsko ne osamosvojiš, še naprej živiš nekakšno podaljšano otroštvo, v odvisnosti 

od družine in še širše, v odvisnosti od družbe. Zato vse težji prehod v delo najbolj prizadene 

prav mlade. Za mlade v prehodu v odraslost se je najprej začel uveljavljati sistem fleksibilne 

podzaposlenosti, ki se oblikuje na robu uradnega sistema polne zaposlitve. Zanje to pomeni 

menjavanje nezaposlenosti z obštudijskimi zaposlitvami, delnimi zaposlitvami, z delom v 
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alternativni ekonomiji in podobno.« (Ule, 2011, str. 194) S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić 

(2013) dodata, da je za vsakega mladega človeka težak začetek v samostojno življenje, 

pojavlja se veliko izzivov, stresa, negotovosti, vprašanj, saj je mladost, kot pravi M. Ule 

(2011), zelo zahtevno življenjsko obdobje, v katerem posamezniki razrešujejo številna 

vprašanja in dileme. Hkrati pa tudi vemo, da je osamosvajanje proces odraščanja, skozi 

katerega gre vsak posameznik in v katerem se učimo neodvisnosti od primarne družine, si 

gradimo lastno identiteto na podlagi izkušenj in prevzemamo najrazličnejše vloge, zato je 

obdobje odraščanja nepredvidljivo in neponovljivo obdobje (Radić Bursać in Jeđud Borić, 

2013).  

M. Ule (2011) zapiše, da je v preteklosti posameznik veljal za odraslega takrat, ko je imel 

končano šolo, se je vključil na trg dela, se odselil od staršev in začel živeti samostojno 

življenje z ustvaritvijo lastne družine. Danes pa sploh ni nujno, da se ti dogodki pri 

posameznikih uresničijo; nekateri od teh dogodkov se uresničijo prej ali slej, nekateri od njih 

pa morda sploh nikoli.  

M. Kuhar (2011) v nadaljevanju pove, da je težko določiti, kdaj oseba postane odrasla; mladi 

pa pravijo, da se stanje/obdobje odraslosti občuti na socialno-psihološki ravni. To pomeni, da 

se preoblikuje ali pa oblikuje identiteta. Arnett (2000), M. Ule (2011) in M. Kuhar (2011) 

opozorijo, da mladi danes sebe več ne pojmujejo kot odrasle takrat, ko so zaključili 

izobraževanje, ko so dobili prvo stalno zaposlitev, ko so začeli ustvarjati družino, torej se 

nimajo za odrasle takrat, ko so dosegli neke pomembne objektivne kazalce oz. mejnike 

odraslosti, ampak se imajo za odrasle takrat, ko se tako začnejo počutiti. »Vendar objektivne 

oznake odraslosti niso povsem nepomembne. Ekonomska odvisnost ali odvisnost od staršev 

ostajata pomembni oviri za vstop v odraslost. Obenem pa je za mlade prav neodvisnost od 

doma ključna za njihov občutek odraslosti.« (Ule, 2011, str. 237) Nekateri avtorji, ki jih 

navaja M. Zupančič (2004) in Arnett (2000) pa pravijo, da je začetek odrasle dobe takrat, ko 

začno posamezniki sprejemati odgovornost za svoja dejanja, ko se samostojno odločajo glede 

osebnih situacij, imajo svoja prepričanja, dosegajo finančno neodvisnost in začno živeti v 

lastnem gospodinjstvu.  

M. Ule (2000) pravi, da se pojavljajo krizna stanja in sicer se povečujejo težave pri načinih, 

kako mladi prehajajo v svet odraslih in v svet plačanega dela. »Bistvo socialne ranljivosti je 

stopnjevanje težav in kopičenje nerešenih problemov, ki izhajajo drug iz drugega; slab šolski 

uspeh, nizka izobrazba, slabe zaposlitvene možnosti, materialne, socialne, čustvene, 

zdravstvene težave. Strukturne lastnosti socialne ranljivosti, na primer slab izhodiščni položaj, 

se praviloma prepletajo s kulturnimi in interakcijskimi vidiki, na primer manj čustvenih in 

socialnih podpor v ožjem in širšem okolju.« (Ule, 2011, str. 217) 

J. Rapuš Pavel (2005), D. Zorc Maver (2008) zapišeta, da so mladi v Sloveniji, glede na 

podporo, ki jo prejmejo s strani staršev, v samem vrhu. Podpora staršev mladim v obdobju 

negotovosti predstavlja varovalni dejavnik med raznimi zdravstvenimi in psihološkimi 

težavami, pravi J. Rapuš Pavel (2005), zraven pa doda, da je podpora družine lahko tudi 

rizični dejavnik, saj lahko nekatere mlade ovira, da bi postali bolj samostojni in neodvisni ter 

predstavlja izvor stresa (Zorc Maver, 2008). M. Kuhar in Š. Razpotnik (2011) pravita, da 
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imajo mladi s tem, ko imajo oporo in podporo v družinah občutek varnosti, ki pa je varljiv. V. 

Leskošek (1999) piše o lagodnosti življenja doma pri starših, zaradi katerega mladi tudi (med 

drugim) ostajajo dlje časa doma. S tem, ko so mladi v varnem zavetju družin, se pojavljajo 

frustracije, ki se kažejo v depresijah, zdravstvenih simptomih, nasilništvu, potrošništvu … 

(Kuhar in Razpotnik, 2011).  

M. Kuhar (2011, str. 42) pravi, da »se je Slovenija – kar se tiče prehodov – v celoti ujela v 

negativno spiralo: mladi podaljšujejo izobraževanje v upanju, da bi se bolje formalno opremili 

za uspešno tekmovanje pri vstopu na trg dela, toda v resnici zgolj oz. predvsem čakajo v 

čakalnici na odraslost. Starejša generacija jih s svojimi podporami zavija v vato in jih dodatno 

zazibava. Občutek, da je mladim zagotovljeno ustrezno, varno okolje za razvoj, je lažen – 

tako za starejšo kot za mlajšo generacijo. Priložnosti mladih, možnosti mladih za prevzemanje 

odgovornosti v družbi, za aktivnost na splošno so zaradi odrinjenosti s trga dela in hkratnega 

domačega podpiranja praktično nične.« (Kuhar, 2011, str. 42–43) Dejstvo pa je, pravi M. Ule 

(2008) da so materialni pogoji med ključnimi za osamosvajanje mladih od primarne družine 

in je zato negotov trg dela pomembna ovira. »A poleg tega so pomembni še subjektivni 

dejavniki, kot so želje, strahovi, prizadevanja in preference mladih po samostojnosti. 

Podaljšano bivanje v udobju doma ovira željo po osamosvajanju.« (Ule, 2008, str. 14) 

M. Ule (2011) se npr. na splošno sprašuje, ali naj pustimo mlade čim dlje mlade ali naj le-ti 

postanejo čim prej odrasli. Zraven pa je še dodala, da nekatere sodobne družbe pravzaprav 

kaznujejo prehiter skok v odraslost in sicer s slabšim materialnim in kulturnim statusom. 

»Pojavljajo se vprašanja, ali naj se odločitev o trajanju mladosti in izobraževanja ter vstopu na 

trg delovne sile prepušča mladim in njihovim staršem, ali naj se institucije in države vpletejo 

v te odločitve.« (Ule, 2011, str. 194) S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić (2013) pa pravita, da 

mladi večinoma komaj čakajo osamosvojitve, saj osamosvojitev pogosto razumejo skozi 

pojem svobode, da bodo torej lahko samostojno odločali o sebi, brez nadzora staršev, ki so do 

sedaj zanje skrbeli. Zavedati se moramo, da je ravno neodvisnost tista, ki nam nudi pogoje za 

oblikovanje lastne identitete, oblikovanje želenega stila življenja, preizkušanja v partnerskih 

odnosih, ugotavljanja kdo smo in kaj si želimo (Leskošek, 1999). 
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2. MLADOSTNIKI, NAMEŠČENI V VZGOJNE ZAVODE IN NJIHOVI 

ŽIVLJENJSKI POTEKI 

2.1 ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV V VZGOJNIH ZAVODIH 

Mladostniki, ki bivajo v vzgojnem zavodu, imajo težave v socialni integraciji (nekateri avtorji 

jih še vedno poimenujejo čustveno-vedenjske težave). Avtorica A. Kobolt (2015) pravi, da so 

posamezniki v vzgojne zavode med drugim sprejeti zaradi neuspešne in/ali sploh neobstoječe 

podpore v svojem primarnem okolju. Velikokrat se pri mladostnikih, ki so nameščeni v 

vzgojne zavode, kažejo težave pri odnosih s starši, npr. nimajo podpore, pojavljajo se razne 

vrste nasilja, ni primerne komunikacije (Kobolt, 2005) ali pa celo nimajo enega ali obeh 

staršev (Velkner, 2014).  

Krajnčan (2006) pravi, da izraz »vedenjske in čustvene težave« najbolje opredeljuje 

populacijo otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode. Pravi (prav tam), da je 

ustrezen termin tudi »težave otrok in mladostnikov v socialni integraciji«, vendar ta zajema 

različne skupine, kot so gluhi, slepi, duševno moteni. »Socialnointegracijske težave 

poudarjajo težavo, ki jo ima posameznik (saj ne zanika individualne ravni ali dimenzije), in 

vpelje socialno, družbeno, skupinsko, okoljsko raven, ki je z nastajanjem in vzdrževanjem 

tovrstnih težav usodno povezana. S čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami/motnjami 

pa opozorimo, da se težave pojavijo na enem, dveh ali vseh treh področjih, najpogosteje pa so 

soodvisne in druga drugo vzdržujejo.« (Krajnčan, 2010, str. 35) A. Kobolt (2011) pa pravi, da 

čustvene in vedenjske težave neizbežno vodijo do težav v socialni integraciji. 

Avtorica A. Kobolt (2005) opiše težave v socialni integraciji kot preplet interaktivno 

sodelujočih neugodnih dejavnikov. Kako bodo težave delovale, je odvisno od številnih, med 

seboj prepletenih, vplivov, ki povzročajo in utrjujejo neugodne vzorce. Rezultat teh vplivov 

pa so neuspele biografije posameznikov, ki so napoteni v vzgojne zavode. Avtorica (prav tam) 

našteje neugodne dejavnike, ki vplivajo na nastanek težav v socialni integraciji: družinski 

odnosi, v katerih so nakopičene težave (sem lahko vključimo nizek socialno ekonomski 

status, brezposelnost staršev, slabe bivalne razmere, potem pa tudi nespodbudni odnosi 

znotraj družine, šibka socialna mreža družine, težave v partnerskih odnosih, odvisnosti v 

družini …), individualni dejavniki (težave na kognitivnem, emocionalnem, vedenjskem 

področju), dejavniki širšega okolja (odnosi z vrstniki, institucijami v okolju). Krajnčan (2009, 

2010) pa med pomembnejšimi pokazatelji težav v socialni integraciji mladostnikov zapiše 

socialnoekonomske razmere, družina, šola, osebnostne značilnosti posameznikov in vrstniki; 

dejavnike, ki povzročajo težave v socialni integraciji, pa deli na biološke, psihološke in 

socialne dejavnike (Krajnčan, 2009; Kobolt, 2011).  

Skalar (2003) zapiše, da so otroci s čustvenimi in z vedenjskimi težavami tisti, ki s svojim 

vedenjem ogrožajo svoje življenje, in tisti otroci, katerih vedenje je ogrožajoče za okolje, saj 

se vedejo in delujejo proti pravilom, zakonom, normam. Avtor (prav tam) poleg tega še doda, 

da so vedenjske in čustvene težave povezane z učnim neuspehom in s socialno izključenostjo 

in da se tako lahko poveča obseg otrok z vedenjskimi in s čustvenimi težavami na vse otroke s 

posebnimi potrebami in na socialno stigmatizirane otroke. Čustveno-vedenjske težave 
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mladostnikov so povezane z okoljem, v katerem se težave pojavijo, pravi Kosmač (2007), 

zato je pomembno, da na težave gledamo v kontekstu interakcij, v katerih se pojavljajo. Te 

težave pa se pri posameznikih kažejo na različne načine, kar prikazujejo tudi različne 

klasifikacije, npr. Myschkerjeva, Bregantova, van der Doefova …  

 

2.2 VZGOJNI ZAVOD KOT TOTALNA INSTITUCIJA 

Vzgojni zavod je vzgojna ustanova, ki jo ustanavlja država za posameznike z vedenjskimi in 

čustvenimi motnjami, ki nimajo primernega družinskega okolja in vzgoje (Krajnčan in Šoln 

Vrbinc, 2015). »Vzgojni zavodi so torej namenjeni vzgojni, socialni, čustveni, skratka 

celostni kompenzaciji in korekciji tistega, česar otroci niso dobili v svojem razvoju in 

predstavlja odklone od pričakovanega.« (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015, str. 11) 

Krajnčan (2012), Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) zapišeta, da so institucije in s tem vzgojni 

zavodi zapleten organizem. Predvsem so zapletene tiste institucije, v katerih poteka življenje 

skozi vse dni v letu, čez dan in noč. Vzgojni zavodi nosijo odgovornost, kako bodo 

posameznika opremili za ponovno vključitev v družbo.  

Vzgojne zavode lahko imenujemo totalne institucije. Flaker (1998) zapiše, da je pojem totalne 

ustanove idealni tip in nobena od konkretnih totalnih ustanov nima vseh značilnosti totalne 

ustanove, kot tudi nobena od značilnosti totalnih ustanov ni značilna samo zanje, vendar lahko 

v vsaki totalni ustanovi najdemo nekatere značilnosti teh ustanov. Tako velja tudi za vzgojni 

zavod.  

Avtorji Flaker (1998), Krajnčan in Bajželj (2015) napišejo, da so po Goffmanu totalne 

institucije prepoznane kot institucije, ki popolnoma prevzamejo čas in aktivnosti svojih 

članov oz. prevzamejo vse aspekte posameznikovega življenja v instituciji (bivanje, delo, 

zabava, rekreacija …). Značilnosti, ki jih opiše Flaker (1998) so, da vse aktivnosti v življenju 

potekajo na enem kraju, da obstaja urnik za te aktivnosti, zaposleno je osebje, ki nadzoruje 

posameznike v ustanovi, v ustanovi veljajo pravila (npr. kdaj je kosilo, večerja, učne ure …), 

prositi je treba za stvari, o katerih zunaj ustanove odločaš sam (npr. poraba denarja). 

Značilnosti totalnih institucij so dominacija osebja nad varovanci, izrazita odvisnost 

varovancev od osebja, kršene so tudi raznorazne človekove pravice, kot recimo pravica do 

prostosti, do osebne dignitete in do zasebnosti (Flaker, 1998). 

Vsak posameznik pride v institucijo s svojimi navadami, ki si jih je oblikoval doma. Vstop v 

ustanovo pa posameznika oropa teh njegovih navad, saj se mora navaditi na življenje v 

ustanovi, na samem začetku pa pride do sprejemne procedure, ki zajema samo namestitev 

(prav tam). »Življenje v mešani skupini je že samo po sebi lahko kontaminirajoče, saj se 

človek znajde v skupini, ki je ni izbral, kjer mu nekateri niso všeč, pa se je vseeno prisiljen 

družiti z njimi.« (Flaker, 1998, str. 26) V totalnih institucijah se oblikujejo tudi sekundarne 

prilagoditve, pravi avtor (prav tam). To pomeni, da posameznik v primarnih prilagoditvah 

dela deluje tako, kot se od njega pričakuje, sekundarna prilagoditev pa pomeni, da stori nekaj, 

kar uradno ni predvidevano (npr. kajenje marihuane na skrivaj v vzgojnem zavodu), ob tem 
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pa lahko pride tudi do izdajanja med posamezniki (prav tam). To lahko povežem z 

oblikovanjem zavodske specifične subkulture, ki »pridobiva svoje norme, vrednotne 

predstave in običaje iz razmejitve od uradnih zavodskih pravil, ki jo stanovalci potrebujejo, da 

si zagotovijo individualne in kolektivne identitete nasproti ustanovi.« (Goffman, 1988, v 

Krajnčan, 2012, str. 119) 

Institucije so tudi odgovorne za posameznika, v tem primeru vzgojni zavodi vplivajo na to, 

kako bodo posameznika pripravili, da bo postal odrasel in usposobljen posameznik, ki se bo 

vključil v družbo, ob čemer seveda lahko naletijo na številne izzive (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 

2015). Življenjski potek mladih v vzgojnem zavodu je drugačen tudi zaradi same institucije, v 

kateri bivajo. »Veliko otrok na enem kraju ustvarja stigmatizacijo na podlagi pripadnosti tej 

skupini, to se zgodi splošno – s samo namestitvijo, pa tudi vsak dan z interakcijo vsakega 

posameznega člana skupine – če je to število veliko, sosedje, starši drugih otrok ali vrstniki 

stanovalcev ne morejo zaznavati in spoznavati kot posameznike, temveč se jim zdijo le kot 

element problematične skupine.« (Krajnčan, 2012, str. 119) 

Prav tako Flaker (1998) pove, da ustanove povečujejo stigmo, saj zavodi sami povečujejo 

videz deviantnosti posameznikov v njej, življenje v ustanovi pa je za človeka škodljivo, saj 

pripelje do tega, da naredi posameznike v ustanovi še bolj izločene, naredi jih vidne, vendar 

ločene. Pogosto se tudi pretrgajo stiki z izvornim socialnim okoljem, kar še dodatno poveča 

izoliranost. To lahko povežemo tudi z vzgojnimi zavodi, kadar je posameznik premeščen v 

zavod, stran od njegovega prvotnega domačega okolja. Tudi hišna pravila so znak totalnih 

ustanov, ki jih imajo tudi vzgojni zavodi. Določene so tudi nagrade in privilegiji v zameno za 

upoštevanje pravil (npr. denar, dovoljen izhod, možnost odhoda domov med vikendi, 

počitnicami) ter kazni za neupoštevanje pravil (ne dobi denarja, nedovoljen izhod …).  

Razmišljajmo o tem, da se pri posamezniku, ki (je) biva(l) v vzgojnem zavodu, kaže dvojna 

ranljivost v njegovem življenjskem poteku. Neko določeno obdobje svojega življenja (je) 

biva(l) v vzgojnem zavodu (kar lahko predstavlja določeno stigmo/etiketo in ranljivost), stran 

od staršev, v mnogih primerih tudi v povsem drugem kraju, sedaj pa je na pragu samostojnosti 

in osamosvajanja, ki pa ni enostavna že za posameznika, ki ni v vzgojnem zavodu, kar smo 

izvedeli v prejšnjem poglavju, kjer je prikazano, da današnje odraščanje mladih kaže na 

ranljivost vseh mladih, saj se pojavlja negotovost, nestabilnost ter nepredvidljivost 

življenjskega poteka, saj le-ta več ni tradicionalno linearen.  

Glede na to, da je značilnost obdobja mladosti predvsem njegovo podaljševanje in 

nelinearnost, se odpira vprašanje, kakšno možnost podaljšane mladosti in torej zapoznelega 

prehoda v odraslost imajo mladi, ki bivajo ali so bivali v vzgojnem zavodu? Če vzgojni zavod 

razumemo kot totalno institucijo, se ob tem pojavlja še vprašanje, kakšna je priprava na 

samostojnost posameznika v okviru totalne institucije.  
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2.3 SPECIFIČEN ŽIVLJENJSKI POTEK OSEB, KI IMAJO IZKUŠNJO 

BIVANJA V VZGOJNEM ZAVODU 

Kakšen je življenjski potek mladih, ki so izstopili iz vzgojnega zavoda in so na poti v 

samostojnost? O kakšni kvaliteti življenja in odraščanja lahko govorimo pri teh 

posameznikih? »Institucije vplivajo tudi na organiziranost življenjskega poteka posameznikov 

in na usklajevanje njihovih življenjskih sfer. Opredeljujejo pričakovanja ljudi o njihovem 

življenju, in to glede na merila o dosežkih in časovnem poteku teh. Ta merila lahko 

posamezniki razlagajo in uporabljajo v načrtovanju svojih biografij. Institucije socialne 

države imajo torej moč odločanja o normalnosti ali nenormalnosti življenjskega poteka 

posameznika.« (Ule, 2011, str. 26) 

Krajnčan (2009) pove, da se mlad človek v današnji postmoderni dobi sooča s številnimi 

tveganji in odločitvami, ki od njega zahtevajo, da se sooča s številnimi dejavniki negotovosti. 

Če v tej luči pogledamo še mladostnike s težavami v socialni integraciji, naletimo še na več 

negotovosti. Mladi zapustijo vzgojni zavod po zaključenem izobraževanju, stari med 18 in 21 

let. Kakšno možnost izbire in individualiziranja življenjskega poteka, kot je to značilno za 

sodobno družbo, ima mlad posameznik, ki zaključuje bivanje v vzgojnem zavodu? 

S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić (2013) omenita razliko med mladimi, ki so bivali v 

ustanovah in mladimi, ki so bivali doma z družino. Razlika je ta, da imajo mladi, ki niso bivali 

v vzgojnih ustanovah, verjetno tudi možnost, da se vrnejo domov, če naletijo na kakšne težave 

in domače prositi za pomoč in podporo. O tem pišejo tudi C. Coyette idr. (2015), ki 

opozarjajo na to, da pot v samostojnost ni enostavna, da se mladi srečujejo s številnimi izzivi, 

ki lahko rezultirajo tudi k odhodu nazaj domov. Radić Bursać in Jeđud Borić (2013) pa 

zapišeta, da mladi, ki so bivali v vzgojnih institucijah, zelo pogosto nimajo te možnosti 

vrnitve domov. Težava pa se pokaže že prej, saj nekateri mladostniki, ki bivajo v vzgojnih 

zavodih že med vikendi, torej med prostimi izhodi, nimajo kam iti, npr. domov k družini 

(Kobolt, Rapuš Pavel, Vec, Klemenčič Rozman, Poljšak Škraban, Benčič, Zorc Maver, 

Bajželj, Razpotnik, Zrim Martinjak, 2015), kaj šele po odhodu iz vzgojnega zavoda.  

R. Boškić idr. (2012) pravijo, da imajo osebe z izkušnjo bivanja v vzgojnem zavodu 

specifičen življenjski potek, ki se razlikuje od njihovih vrstnikov. Avtorja Žižak in Vizek 

Vidovič (2004, v Mržek in Krajnčan, 2010), pravita, da so otroci, ki so odraščali ločeno od 

svojih družin, zaradi te separacije bili prikrajšani določenih pravic, ki so drugače zagotovljene 

otrokom in to jih naredi posebno ranljive. A. Žižak, N. Koller Trbović in I. Jeđud Borić 

(2005, v Krajnčan in Bajželj, 2015) govorijo o trojnem prehodu; prvi je tranzicija na osebni 

ravni, kjer otrok/mladostnik postane odrasel; drugi je socialni prehod in je povezan s širšimi 

okoliščinami družbe, v kateri živimo in je označen z negotovostjo. Ti tranziciji oz. prehoda sta 

značilna za vse mlade, medtem ko je tretji prehod karakteristika mladih, ki živijo ločeno od 

svojih družin in je povezana s prehodom življenja v instituciji v samostojno življenje.  

S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić (2013) pravita, da imajo mladi, ki so bili nameščeni v 

mladinske domove oz. vzgojne zavode, že s tem težje pogoje odraščanja, hkrati pa so ti mladi 

izpostavljeni težjim in s tveganjem prežetim procesom osamosvajanja, še posebej, če ti mladi 
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nimajo podpore v primarni družini. M. Ule (2008) zapiše, da družina lahko posamezniku zelo 

pomaga pri odraščanju, zato je sama podpora družine seveda zelo pomembna. Če mladi 

nimajo podpore družine, tako materialne kot emocionalne, veljajo ti mladi za še posebej 

ranljive posameznike, zato bi lahko kot ranljive posameznike imenovali tudi populacijo 

mladostnikov z izkušnjo bivanja v vzgojnem zavodu, znotraj teh pa imamo še dodatna 

ranljive skupine (Boškić idr., 2012).  

»Pri osebah, vključenih v posebne oblike varstva, obstaja visoka stopnja tveganja socialne 

izključenosti in marginalizacije. Socialna izključenost je povezana z nizkimi dohodki in 

relativno revščino, marginalizacija pa pomeni stigmatizacijo manjšine s strani večinske 

populacije, glede na različne značilnosti, kot so spol, starost, etnična pripadnost, videz in 

vedenje (Boškić idr., 2012, str. 13). J. Rapuš Pavel (2005) kot najpomembnejše dejavnike 

ranljivosti, ki lahko privedejo do naraščanja tveganja izključenosti, izpostavi: nizka stopnja 

izobrazbe, pasivnost na formalnem trgu dela, negotov finančni položaj in pomanjkanje ali 

odsotnost finančne podpore s strani države. »Sklenemo lahko, da so vsi navedeni dejavniki 

ranljivosti hkrati tudi ključne značilnosti mladih, ki se osamosvajajo po zunajdružinski oskrbi, 

zato je razumljivo, da so vsi mladi izpostavljeni tveganju, da postanejo socialno izključeni, še 

zlasti, če upoštevamo pomanjkanje družinske podpore.« (Radić Bursać in Jeđud Borić, 2013, 

str. 250–251) 

Na tem mestu naj še enkrat dodam, da je za današnjo družbo v ospredju proces podaljševanja 

mladostništva, kar pomeni, da ostajajo mladi v t. i. hotelu mama tudi do 30. leta in še dlje 

(Mržek in Krajnčan, 2010). Arnett (2000) pa v svojem članku uporabi izraz »Emerging 

adulthood«, kar bi lahko prevedli kot nastajajoča odraslost. To obdobje opiše kot čas, ko 

imajo mladi možnost preizkušanja različnih poti na različnih področjih, kot obdobje, kjer so 

spremembe in preizkušanje oz. raziskovanje pogosti in se še nimajo za odrasle. Mladi, ki pa 

odraščajo ločeno od svojih družin, pa nimajo tega razkošja t. i. nastajajoče odraslosti 

(Krajnčan in Bajželj, 2015), saj kot pravita T. Mržek in Krajnčan (2010) sistem s svojimi 

socialnimi intervencijami ne sledi tem socialnim spremembam, saj se mladostnik od zavoda 

poslovi, ko dopolni polnoletnost oz. zaključi izobraževanje (Kiehn, 1997), kar pa ni v skladu z 

družbenimi spremembami (Mržek in Krajnčan, 2010). Mann-Feder (2007, v Radić Bursać in 

Jeđud Borić, 2013) pravi, da se s tem, ko morajo postati samostojni prej kot njihovi vrstniki, 

morda soočajo tudi s tem, da ne dobijo ali nimajo pomoči primarne družine pri tem procesu 

osamosvajanja, kar lahko spodbudi čustva jeze, žalosti, negotovosti, zato je ta prehod zanje še 

posebej težak.  

R. Boškić idr. (2012) prav tako opozorijo na dejstvo, da se posamezniki iz vzgojnih zavodov 

osamosvajajo veliko mlajši kot njihovi vrstniki, to je pri 18 ali 19 letih. V slovenski družbi pa 

osebe te starosti še vedno veljajo kot otroci, za katere je potrebno skrbeti.  

»Otroci in mladostniki, katerih velik del odraščanja je povezan z institucionalnim življenjem, 

se iz ritma in obveznosti, ki jim jih določa njihovo sekundarno domovanje, naučijo spretnosti, 

ki jih potrebujejo v zavodskem vsakdanu.« (Krajnčan in Grum, 2013, str. 309) Kaj pa 

spretnosti, ki jih potrebujejo v življenjskem vsakdanu, ko bodo zavod zapustili? Navežimo se 

na diplomsko nalogo (Velkner, 2014), v kateri je mladostnik podal mnenje, da se v vzgojnem 
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zavodu ne moreš poboljšati, zaradi družbe, ki je storila različna kazniva dejanja. Po njegovem 

mnenju si lahko boljši samo na področju šolanja, da uspešno zaključiš izobraževanje. O tem 

piše tudi Flaker (1998), ki s povzemanjem Goffmana, pravi, da pride do fraternalizacije ali 

bratenja z drugimi posamezniki ter do drugih oblik povezovanja. Posamezniki se združijo in 

nasprotujejo sistemu. Glede na to, da v zavodu veljajo pravila in obstaja nek ritem, je 

mladostnik (Velkner, 2014) povedal, da je poskušal delovati po svojem ritmu, kolikor je pač 

lahko z ozirom na pravila, ki veljajo v vzgojnem zavodu. Mladostnik je prav tako povedal, da 

je v času bivanja v vzgojnem zavodu pri sebi opazil spremembe in sicer je drastično shujšal, 

končal je šolo in opravil vozniški izpit, dosegel je torej neke objektivne kazalce odraslosti.  

Vendar Krajnčan in B. Grum (2013) pravita, da vzgojni zavodi mladim vseeno pomagajo, da 

pridobijo številne kompetence in znanja, potrebnih za nadaljnje življenje. Mladostnik v 

diplomski nalogi (Velkner, 2014) pove, da se po dveh letih bivanja v vzgojnem zavodu 

doživlja kot samostojnega človeka. Samostojnost je opisal kot skrb zase, za šolo in učenje. 

Tukaj lahko opazimo, da se prepletajo tako objektivni kot subjektivni kazalci odraslosti. 

Mladostnik v diplomski nalogi (Velkner, 2014) o vzgojnih zavodih pove, da se mu vzgojni 

zavodi po eni strani zdijo dobri, zaradi šole, ki jo posamezniki zaključijo, po drugi strani pa so 

mu zdijo slabi, zaradi slabe družbe v katero avtomatsko »padeš«, ko si nameščen v zavod. 

Vendar Krajnčan in B. Grum (2013) temu dodata, da kljub kritikam, ki se dotikajo zavodov, 

le-ti vseeno pomagajo mladostnikom, da pridobi spretnosti, za katere je bil v prejšnjem okolju 

prikrajšan.  

R. Boškić idr. (2012) opozorijo, da je prihodnost danes tvegana za vse posameznike, v smislu 

negotovosti in strahu, še posebej pa je tvegana prihodnost za posameznike, ki imajo takšne 

življenjske izkušnje, ki jim ne kažejo upanja na podporo.  
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3. PREHOD MLADOSTNIKA IZ VZGOJNEGA ZAVODA V 

SAMOSTOJNOST 

Odpira se vprašanje, kakšna je vloga vzgojiteljev in kakšna je vloga mladostnika pri prehodu 

iz vzgojnega zavoda v samostojnost. Na kakšen način poteka prehod? Kdaj se začne priprava 

posameznika na odpust iz vzgojnega zavoda v samostojnost? Kako naj bo zasnovana vzgoja v 

zavodu, ki bo mladostnika pripravljala na življenje po odpustu? Kakšen, če sploh je, je 

podporni podaljšek s strani zavoda?  

O samostojnosti razmišlja Peters (2000, str. 455), ki pravi: »Samostojnost in intenziteta se 

seveda ne razvijata linearno, ampak sledita svoji logiki in cikličnim gibanjem, ki so vezani na 

posameznikovo odraščanje in stopnjevano avtonomijo. Obojega tudi ni mogoče posredovati v 

pedagoških situacijah, zato mora vsaka javna vzgoja vnaprej – nenazadnje zaradi kratkega 

časa, ki ji je pri socializatoričnem spremljanju mladoletnika sploh na voljo – izhajati iz ravni 

samostojnosti vsakega posameznika/ce in organizirati pogoje, ki so blizu življenja.« 

Samostojnost pa lahko razumemo tudi v smislu lastnega obvladovanja življenja, saj kot pravi 

Peters (2000, str. 447): »Obvladovanje življenja kot koncept, ne upošteva le normativno 

posredovanje »normalne biografije« z njenimi specifičnimi zahtevami, ampak tudi rizične 

poskuse posameznikov »izmotavanja iz težav« v delno pustolovskih ali celo tuje in/ali 

ogrožajoče delujočih scenah, z delno strukturno zasnovanimi ogroženostmi in odvisnostmi.« 

 

3.1 KAKO PRIPRAVITI MLADOSTNIKA NA SAMOSTOJNOST? 

M. Horvat (2000) zapiše, da je usposabljanje in privajanje posameznikov na samostojnost 

med osnovnimi nalogami in cilji vzgojnih zavodov. Tudi v Prilogi k vzgojnemu programu 

(2004) so zapisali, da je cilj bivanja mladostnikov v vzgojnem zavodu čim hitrejša priprava za 

uspešno vrnitev nazaj v primarno okolje in dokončanje izobraževanja. Škoflek, Selšek, 

Ravnikar, Brezničar in Krajnčan (2004) pravijo, da vzgojni zavodi oz. vzgojitelji že v času 

bivanja mladostnika v njem usmerjajo mladostnika v smeri sprejemanja odgovornosti za 

lastno življenje, torej ga vodijo v smeri samostojnosti in osamosvajanja. Dodajo, da je cilj 

vzgoje mladostnika v vzgojnem zavodu usposabljanje mladostnika, da bo lahko samostojno 

zaživel ter vključitev v običajno življenjsko sredino. Seveda pa vsi ostali, manjši cilji, 

zastavljeni v vzgojnem programu (preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji, učno-

vzgojni cilji, kompenzacijski cilji ter osebnostno in socialno integrativni cilji) kot tudi vsa 

načela dela v vzgojnem zavodu ter pogoji, dejavnosti in programi, zapisani v vzgojnem 

programu (prav tam), posredno ali/in neposredno pripomorejo in razvijajo k doseganju 

glavnega cilja, to je samostojnost mladostnika po odpustu iz vzgojnega zavoda oz. uspešna 

vključitev nazaj v okolje. 

Krajnčan in B. Grum (2013, str. 307) pa dodata še to: »Pomembni cilji dela vzgojiteljev z 

mladostnikom so: prenehanje izstopajočega vedenja, uspešen konec šolskega programa, 

določena mera samostojnosti in postopna osamosvojitev. Prav zadnja faza obravnave 

mladostnika je za njegovo prihodnost lahko ključna. V tej fazi se nemalo mladih znajde na 
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razpotju. Zato je v času obravnave pomembno takojšnje ugotavljanje, kakšne so možnosti 

mladostnika, bodisi v domačem kraju bodisi pri ljudeh, ki so mu lahko v oporo, da se bo po 

obravnavi lahko vrnil v »svoje« okolje.« Izrednega pomena je, kot zapišeta avtorja (prav tam), 

da vzgojni zavod že v času obravnave mladostnika skuša iskati ter poiskati možnosti in 

situacije za mladostnika, ki bi mu lahko bile v oporo, ko bo vzgojni zavod zapustil in se vrnil 

v svoje domače ali katero koli drugo, novo okolje.  

Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) zapišeta, da kadar so vzgojni zavodi v manjših krajih in v 

njih posamezniki, ki so zaradi oddaljenosti prekinili odnose s svojim primarnim okoljem, se ta 

odmaknjenost zavoda lahko razvija v nesamostojnost, pasivnost mladostnika, tudi v strah in 

nerealne predstave o tem, kaj lahko pričakujejo potem zunaj zavoda. »Lega vzgojnega zavoda 

je zato pomembna predpostavka, ki je neposredno povezana z vprašanjem diferenciacije in 

konceptualizacije dela v vzgojnem zavodu. Lokacija je torej pogoj za ugodno integracijo; da 

bo dejansko uspela, pa je treba pravilno oblikovati in razvijati odnose s sosesko.« (Krajnčan 

in Šoln Vrbinc, 2015, str. 15) 

Kako se bodo vezi z zunanjostjo znova vzpostavile, je odvisno od številnih dejavnikov, 

pravita avtorja Krajnčan in B. Grum (2013), in sicer od same lokacije vzgojnega zavoda in na 

podlagi tega, kam bo mladostnik po zaključenem bivanju odšel (če je vzgojni zavod npr. na 

Štajerskem, mladostnik pa se bo po zaključku bivanja vrnil v domače okolje, ki je npr. na 

Primorskem, se pojavlja vprašanje, kako se vzdržuje povezanost in morebitno predhodno 

sodelovanje?). Odvisno je tudi od tega, kako so oblikovani stanovanjski prostori, kakšna je 

poklicna integracija in delovna usposobljenost posameznika in kakšna je socialna integracija v 

okolje (prav tam).  

Kot sem že zgoraj zapisala, Škoflek idr. (2004) povedo, da je cilj vzgoje mladostnika v 

vzgojnem zavodu usposabljanje mladostnika, da bo lahko samostojno zaživel ter vključitev v 

običajno življenjsko sredino. Avtorji (prav tam) z zgoraj zapisanim delno odgovorijo na 

vprašanje, kdaj se začne priprava mladostnika na prehod iz zavoda v samostojno življenje. 

Priprava na samostojnost po odpustu iz vzgojnega zavoda se začne torej že z začetkom 

bivanja mladostnika v zavodu. Avtorice Boškić idr. (2012) pravijo, da je treba mladostnike 

vključiti v samo pripravo, da bi bil prehod kar se da uspešen. V svoji raziskavi so odkrile, da 

so med zavodi različne prakse glede priprave na prehod v samostojnost; nekateri zavodi 

začnejo s pripravo takoj ob namestitvi mladostnika. Ta priprava se kaže skozi začeten načrt, v 

katerem določijo čas bivanja v zavodu, ki je povezan z zaključkom šolanja. Drugi zavodi 

začnejo s pripravo mladostnikov v drugem letniku šolanja, nekateri pa se ob zaključevanju 

bivanja mladostnika v zavodu začnejo pripravljati na oblike pomoči in podpore, ki jo bodo 

posameznikom po odpustu ponudile.  

Nekatere ustanove so v raziskavi A. Kobolt idr. (2015) dejale, da je pred odhodom 

mladostnika zelo pomembno sodelovanje z različnimi drugimi ustanovami, kot so npr. zavod 

za zaposlovanje ter center za socialno delo, saj s tem lahko mlade pripravijo in opremijo za 

vstop v službo. Poleg sodelovanja z zunanjimi institucijami, pa je za mladostnika, ki je na poti 

k samostojnosti, izrednega pomena sodelovanje s starši (Krajnčan, 2006). 
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Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) zapišeta tudi, da bi morali oblike vzgojne pomoči 

prilagajati vsakemu posameznemu otroku/mladostniku in njegovim potrebam.  

Kiehn (1997) doda, da je pred odpustitvijo mladostnika iz zavoda nujno potreben trening 

samostojnega bivanja. »Vzgojitelji morajo mlademu človeku, ki je pred odpustitvijo, 

dovoljevati, da se razgleduje navzven in da skupinskemu življenju ne posveča več tolike 

pozornosti kot prej. Tudi s tem bodo preprečili, da bi se mladostnik pozneje počutil 

osamljenega in ogroženega.« (Kiehn, 1997, str. 159) 

Kiehn (1997) še opozori da moramo proces osamosvajanja razumeti kot dolgotrajnejši proces. 

Posameznik seveda naj pride do samostojnosti, ki jo avtor razume v smislu obvladovanja 

življenjskih tehnik, vendar naj osamosvojitveni cilji pripeljejo posameznika še dlje, preko 

samo poznavanja življenjskih tehnik. Flaker (1998) pa je sicer dejal, da se mladostniki v 

zavodu učijo veščin, ki jih potrebujejo za življenje v sami ustanovi in da le-te potem niso 

uporabne v vsakdanjem življenju, ko mladostnik zapusti vzgojni zavod. Zato je posameznike 

pred odpustom velikokrat strah, želijo podaljšati bivanje v ustanovi ali pa naredijo nekaj, kar 

odloži odpust (Flaker, 1998). Krajnčan in B. Grum (2013) pa argumentirata, da je ravno dobra 

priprava mladostnikov na samostojnost tista, ki pripomore k boljšemu počutju mladostnikov 

ter zmanjševanju negotovih občutkov, ko se zaključi bivanje. 

 

3.2 AKTIVNA VLOGA IN SOODGOVORNOST MLADOSTNIKA  

S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić (2013) sta s podatki, pridobljenimi v svoji kvalitativni 

raziskavi, ugotovili, da je bila mladim izkušnja odhoda iz institucije zelo težka, čeprav so 

odhod nestrpno pričakovali. Ko je do odpusta dejansko prišlo, so se jim pojavljala vprašanja, 

strahovi in negotovosti pred tem kaj sledi. Osebe, ki so sodelovale v njuni raziskavi (prav 

tam) niso bile povsem prepričane ali so resnično pripravljene na samostojno življenje. 

»Razlogi za njihovo le delno pripravljenost se nanašajo na usvojene delovne in higienske 

navade, razvito odgovornost, posamezne individualne razgovore s strokovnjaki v domu ter 

sodelovanje v programu učenja življenjskih spretnosti.« (Radić Bursać in Jeđud Borić, 2013, 

str. 260) Zato naj na tem mestu še enkrat poudarim, kako pomembna je dobra priprava 

mladostnikov na samostojno življenje in s tem njihovo dejavno sodelovanje saj le to 

pripomore k boljšemu počutju ter zmanjševanju negotovih občutkov ob zaključku bivanja 

(Krajnčan in Grum, 2013). 

Kiehn (1997) opozori, da se mladostnik verjetno sooča s številnimi vprašanji, kako naprej, 

prav tako se verjetno vzgojitelji sprašujejo, ali so storili vse, da bi posamezniku pomagali na 

poti v samostojnost. Pri mladih se pogosto že v času priprave na odpust pokažejo strahovi 

pred resničnim samostojnim življenjem. Avtor (prav tam) še doda, da je pri mladostnikih, ki 

zapuščajo oskrbo v ospredju strah pred osamljenostjo, ravno zaradi tega, ker so velik del 

svojega življenja bivali v zavodu in s tem v dokaj veliki skupini. Ravno s tega vidika avtor 

(prav tam) argumentira, da je že pred samim zaključkom bivanja, treba pripravljati 

mladostnika na odpust. Škoflek idr. (2004) zapišejo, da je pri učenju oz. pridobivanju 

samostojnosti mladega, pomembno načelo aktivne vloge in soodgovornosti mladostnika v 
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procesu lastnega razvoja, saj se preko lastnih izkušenj veliko naučimo. Aktivna vloga 

mladostnika je anticipativno učenje za kasnejše samostojno življenje. 

Kiehn (1997) sicer na podlagi stanovanjskih skupin zapiše, da posamezniki pričakujejo 

podporo pri doseganju zastavljenih ciljev, pripadnost, naklonjenost, motivacijo, še posebej pa 

samostojnost, s katero bodo živeli po odpustu. Seveda pa je ob prehajanju v samostojnost 

najbolj pomemben sam mladostnik ter njegove sposobnosti, želje in potrebe pri odhodu iz 

vzgojnega zavoda, seveda v okviru njegovih zmožnosti in sposobnosti. Krajnčan (2004) zato 

opozori, da mora biti vsak mladostnik aktiven pri ustvarjanju oz. kreiranju svoje prihodnosti, 

kot tudi vsi, ki delajo z njim, torej vključujoč strokovnjake, ki z njim delajo. 

O tem so pisali tudi Škoflek idr. (2004), ki pravijo, da naj mladi aktivno sodelujejo pri 

načrtovanju lastnega življenja in odločanju, seveda pa moramo imeti ob tem v mislih njihovo 

sposobnost razumevanja in prevzemanja odgovornosti. Sodelujejo naj tako, da so prisotni pri 

izdelovanju načrta, da izrazijo svoje mnenje, da začrtano tudi izvajajo. Mladostnika se naj ves 

čas vodi po poti sprejemanja odgovornosti za lastno življenje.  

Smith, Fulcher in Doran (2013) pa zapišejo, da se mladi ne čutijo vedno vključeni pri 

sprejemanju odločitev, ki so pomembne za njihovo nadaljnje življenje. Vprašati se moramo, 

ali ideje za sodelovanje in vključenost mladih v prvi vrsti res služijo mladim posameznikom 

ali potrebam in koristi organizacije oz. v našem primeru vzgojnem zavodu. »Participacija 

otrok in mladih in upoštevanje njihove najboljše koristi izhaja iz konvencije ZN o otrokovih 

pravicah, ki ji z zakonsko podlago in prakso sledijo (oziroma naj bi ji sledile) institucije in 

strokovni delavci, ki delujejo na tem področju.« (Gregorec in Debeljak, 2007, str. 315) 

Avtorici (prav tam) povesta, da se v sodelovanju med strokovnimi službami in uporabniki 

pogosto pojavi odvisnostni odnos, kjer je strokovnjak tisti, ki bi naj najbolje vedel, kaj 

posameznik potrebuje. Posameznik mora imeti možnost spregovoriti in predvsem sodelovati 

pri reševanju svojih težav, mora biti prisoten pri načrtovanju svojega nadaljnjega življenja. 

Vključevanje uporabnika je zato zelo pomembno, vendar velikokrat zanemarjen ali zgolj 

zbirokratiziran, pravita avtorici (prav tam). Tudi Krajnčan (2012) pravi, da je treba cilje 

smiselno oblikovati samo individualno, ter da se oblikujejo skupaj z mladimi, ki s tem 

pridobivajo veščine, ki so pomembne za življenje. 

»Mladi ljudje si do svojega odhoda iz skupine praviloma že ustvarijo novo socialno okolje, ki 

jim omogoča, da se vključijo v nov krog znanih ljudi. Delež polnoletnih, ki se vrnejo domov k 

staršem, je po dosedanjih izkušnjah zelo majhen. Če pa gre pri tem za otroka, je treba tudi 

družino intenzivno pripraviti na njegovo vrnitev.« (Kiehn, 1997, str. 151) Potrebno je 

sodelovanje in pomoč vseh pomembnih akterjev v mladostnikovem življenju. Potrebno je tudi 

dobro sodelovanje ne samo z mladostnikom in upoštevati, kakšne so njegove želje, potrebe za 

naprej, ampak tudi z vsemi vpletenimi, torej s starši oz. primarno družino, centrom za 

socialno delo, drugimi strokovnimi službami zunanjih ustanov, sodiščem, tudi sodelovanje z 

okoljem, v katerega se bo mladostnik vrnil. Tudi v Prilogi k vzgojnemu programu (2004) 

zapišejo, da so starši mladostnikov ali drugi odrasli, ki so otroku pomembni, pomemben 

faktor še posebej takrat, ko se mladostniki po odpustu vračajo nazaj v svoje domače okolje. 

Treba je poudariti, da se pri sodelovanju z mladostnikom ne stori vse namesto mladega, 
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ampak skupaj z njim. Ogibati se moramo tudi tega, da bi družina, institucije postavljale 

previsoke cilje za posameznika (Kiehn, 1997).  

D. Zaviršek, J. Zorn in P. Videmšek (2002) pišejo tudi o pravici do izbire, ki jo ima vsak 

človek, zato moramo kot strokovni delavci upoštevati posameznikove želje. Zapišejo (prav 

tam), da posameznike spodbudimo k izbiri na številne načine. Prisluhniti moramo 

posamezniku, kako si on predstavlja svoje življenje in kje mu lahko kot strokovnjaki 

pomagamo. »Pomembno je, da so uporabniki tisti, ki povedo svojo zgodbo, da so oni tisti, ki 

definirajo, kaj želijo, in da jih strokovni delavci slišimo.« (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002, 

str. 34) Posamezniki pa morajo seveda soodločati o svojem življenju kot enakovredni 

sogovorniki, strokovni delavci smo jim samo v pomoč (prav tam).  

 

3.3 KAJ SLEDI PO ODPUSTU IZ VZGOJENGA ZAVODA? 

M. Ule (2008) omeni življenjsko prožnost ali z drugo besedo resilienco, ki jo razvijejo 

posamezniki, ki so v času odraščanja doživeli veliko težav, vendar so jih znali prebroditi. S 

tem, ko so težave znali prebroditi, so razvili to posebno odpornost do stresa in drugih različnih 

tveganj. Kako se bo posameznik znašel po odpustu iz zavoda, pa je odvisno tudi od osebne 

trdnosti in podpornega socialnega okolja, če ga posameznik ima. Pojavlja se vprašanje, kaj se 

zgodi z mladostniki, ko dejansko zaključijo bivanje v vzgojnem zavodu. Kako je zanje 

poskrbljeno?  

Ko je oseba odpuščena iz vzgojnega zavoda, se lahko zgodi, da bo ponavljala vedenje, zaradi 

katerega je v osnovi pristala v vzgojnem zavodu in tudi zato je potrebna še nadaljnja opora pri 

samostojnem življenju (Kiehn, 1997).  

Čeprav sta Krajnčan in B. Grum (2013) zapisala, da je dobra priprava mladostnikov v 

vzgojnem zavodu na samostojnost tista, ki pripomore k boljšemu počutju ter zmanjševanju 

negotovih občutkov, ko se zaključi bivanje, hkrati opozorita še, da se pomoč mladim na tem 

mestu ne sme zaključiti, saj posamezniki po odpustu še naprej potrebujejo podporo, da bi se 

osamosvojili. Vendar je pomoč po odpustu do danes še vedno neorganizirana in 

nesistematična. Ko posamezniki zapustijo vzgojni zavod, se za njimi pogosto izgubi sled, saj 

država zanje poskrbi do polnoletnosti ali zaključka šolanja, nato pa je skrb presekana, pravijo 

R. Boškić idr. (2012). Če posamezniki nimajo podpore pri matični družini, ostanejo 

prepuščeni sami sebi, hkrati pa niso dovolj opremljeni za samostojno življenje (prav tam). 

Zato R. Boškić idr. (2012) omenijo, da je zelo pomembno, če ima posameznik pri prehodu 

vsaj eno odraslo osebo, na katero se lahko zanese.  

V Prilogi k vzgojnemu programu (2004) je zapisano, da kadar se otroci in mladostniki, ki so 

bivali v mladinskem domu po odpustu ne morejo vrniti domov, jim pri ustvarjanju pogojev za 

samostojno življenje pomagata dom in pristojni center za socialno delo, vendar je raziskava 

A. Kobolt idr. (2015) prikazala, da po-stanovanjsko spremljanje mladih ni formalizirano, 

kljub poskusom. Prav tako zapišejo, da ni nikakršne sistemske podpore, na podlagi katere bi 

se lahko uvedle in oblikovale povsem nove oblike, kot so to npr. spremljanje mladih po 
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odpustu, razne druge vmesne oblike ali pa povsem nove inovativne oblike, ki bi bile 

prilagojene različnim in spremenjenim značilnostim mladih. Ovire, ki so jih ustanove v 

raziskavi (prav tam) izpostavile, so torej sistemske ovire. »Sistemsko ni dovolj dobro 

poskrbljeno za prožnost, da bi ustanove z minimalnimi vlaganji spreminjale in dopolnjevale 

svoje programe, kar bi bil temeljni pogoj za njihovo boljšo odzivnost na spremembe.« (Kobolt 

idr., 2015, str. 122) Ta sistemska neurejenost mladostnike lahko vrže v bedo, hkrati pa so s 

tem lahko državi večji strošek, kot bi ji bili, če bi država nudila pomoč do popolne 

osamosvojitve (Krajnčan in Grum, 2013). 

T. Mržek in Krajnčan (2010) opozorita, da mladostnikom, ki so velik del svojega življenja 

bivali v institucijah, predstavlja odpust veliko življenjsko spremembo, za kar potrebujejo še 

nadaljnjo podporo. »Za mlade, ki prihajajo iz oskrbe, samostojno življenje največkrat ni 

ponujeno kot izbira, prav tako njihova pripravljenost na osamosvajanje ni odločujoči dejavnik 

v tem procesu, zato lahko prehod v samostojno življenje doživljajo kot svojevrstno deložacijo 

iz sistema oskrbe.« (Mann-Feder, 2007, v Radić Bursać in Jeđud Borić, 2013, str. 249–250)  

Krajnčan in Bajželj (2015) sta v svoji kvalitativni raziskavi med drugim raziskovala 

samostojno življenje mladih po odhodu iz vzgojnih zavodov. Mladi, ki so sodelovali v njuni 

raziskavi, so dejali, da se jim je samostojno življenje predstavljalo kot neobetavno življenje 

brez službe, brez pozitivnih oseb v njihovem življenju, pomanjkanje denarja. Oseba, ki je 

sodelovala v njuni raziskavi, je dejala, da se je počutila popolnoma izgubljeno, menila je, da 

se ne bo mogla soočiti s situacijo, ni imela nobene opore s strani vzgojnega zavoda oz. 

socialne delavke, tudi center za socialno delo ni bil v pomoč. Avtorja (prav tam) sta odkrila, 

da se v obdobju poinstitucionalne obravnave mladim ne pomaga dovolj s strani ustanove (npr. 

vzgojnega zavoda) in odgovorne osebe na eni strani in na drugi strani, prav tako ne s strani 

socialnih služb. Mladim primanjkuje finančne, kot tudi človeške/osebne podpore. 

Vzpostavljanje oz. ohranjanje stikov z mladostnikom se po odpustu pričakuje od pristojnega 

centra za socialno delo, s katerim vzgojni zavodi seveda sodelujejo v celotnem obdobju 

bivanja mladostnika v vzgojnem zavodu, vendar je to sodelovanje najbolj potrebno ravno ob 

koncu bivanja, ko vzgojni zavod pogosto izgubi sled za mladostnikom, mladostnik pa nima 

možnosti vrnitve domov, pravita Krajnčan in B. Grum (2013). Tudi Vec (1990) je zapisal, 

kako pomembno je sodelovanje vzgojnega zavoda s centrom za socialno delo in tudi 

prostovoljci s terena, saj bo/bi to zelo pripomoglo k lažji in bolj uspešni reintegraciji nazaj v 

okolje.  

R. Boškić idr. (2012) so odkrili, da centri za socialno delo s posamezniki, ki so zaključili 

bivanje v vzgojnem zavodu nimajo stikov, razen, ko ti posamezniki sami pridejo po pomoč na 

pristojni center. Tako v bistvu tudi na strani centrov za socialno delo primanjkuje sistemsko 

omogočenega pozavodskega spremljanja in podpore, ampak je ta pomoč in podpora le 

neformalna in lahko bi rekla neobvezujoča. Tudi Krajnčan in B. Grum (2013) zapišeta, da bi 

naj bil center za socialno delo tisti, ki prevzame glavno vlogo pri delu z mladostnikom po 

njegovem odhodu iz vzgojnega zavoda, vendar ni zapisanih vodil, ki bi opredeljevale 

spremljanje po odhodu iz zavoda. Spremljanje mladega oz. pomoč mlademu se tako v večini 

primerov dogodi le, če posameznik sam poišče pomoč. 
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2008) je v svojem Katalogu 

javnih pooblastil in nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo, podalo svoje naloge in 

pooblastila. V poglavju Posebno varstvo otrok in mladostnikov, so zapisani Ukrepi centra za 

socialno delo za varstvo otrok. Znotraj tega je Ukrep oddaje otroka v zavod, v katerem je 

opisano, kako center sodeluje z vzgojnim zavodom, družino in mladostnikom, ko se otroka 

odda v zavod in v času bivanja v zavodu, nič pa o tem, kako poteka (če sploh) sodelovanje po 

odpustu otroka iz vzgojnega zavoda. V poglavju Vzgojni ukrepi po kazenskem postopku, je 

opisana naloga A: Namestitev mladostnika v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje in le pri 

tej nalogi je opisano (poleg sodelovanja centra za socialno delo, vzgojnega zavoda, družine in 

mladostnika v času namestitve ter v času bivanja) opravilo, kako center za socialno delo 

vodi/spremlja/pomaga mladostniku po odpustu iz vzgojnega zavoda, in sicer je pri opravilu 

Obvestilo o prenehanju, spremembi vzgojnega ukrepa podano mogoče opravilo, ki pa je 

svetovanje in vodenje ter seznanitev mladoletnika in staršev s predlogom napotitve v druge 

oblike pomoči. Nikjer ni zapisanih nalog in oblik dela o pozavodski pomoči posamezniku 

in/ali družini, tako kot je npr. to zapisano pri nalogah za Obravnavo odraslih storilcev 

kaznivih dejanj, po prestajanju zaporne kazni. Na podlagi pregleda Kataloga javnih pooblastil 

in nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, 2008) so možne oblike pomoči, ki jih ponuja center, v obliki materialnih 

pomoči: denarna socialna pomoč, izredna socialna pomoč in enkratna izredna socialna pomoč 

in pa ostale socialnovarstvene storitve, za katere pa mora zaprositi posameznik sam: prva 

socialna pomoč, osebna pomoč (svetovanje, urejanje, vodenje).  

Raziskava, ki sta jo izvedla Krajnčan in B. Grum (2013), je med drugim prikazala, da 

vzgojitelji po odpustu mladostnika iz vzgojnega zavoda po navadi več nimajo stikov z 

mladostniki. Le s tistimi, s katerimi so ohranili boljši odnos, imajo po navadi več stikov. Tudi 

Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) sta v svoji kvalitativni raziskavi dve leti kasneje prav tako 

postavila vprašanje glede poodpustnega spremljanja otroka, pri čemer so anketiranci 

odgovarjali z naslednjimi besedami: neformalno, nesistematično, naključno, dve ustanovi 

delata na vsakih pet let katamnestično raziskavo o uspešnosti po odpustu. »Vendarle pa bi 

kazalo razmišljati tudi v smeri intenzivnejšega spremljanja po odpustu, saj gre za odnosne 

osebe, ki so bile otroku lep čas v oporo, potem pa jih naenkrat ni več.« (Krajnčan in Šoln 

Vrbinc, 2015, str. 23) R. Boškič idr. (2012) so v svoji raziskavi predstavile dejstvo, da 

strokovni delavci v vzgojnih zavodih nimajo zakonske podlage, na podlagi katere bi lahko 

spremljali posameznika po odpustu iz zavoda. Tudi avtorja Krajnčan in B. Grum (2013) 

opozorita, da v opisu delovnih nalog vzgojiteljev sodelovanje vzgojnega zavoda in centra za 

socialno delo po odpustu mladostnika ni zapisano in se zato po navadi tudi sploh ne zgodi. 

»Tako je potreba po nadgradnji delovnih nalog oziroma vzpostavitvi profila, ki bi prevzel 

mentorstvo mladostnikov po odpustu iz takih in podobnih institucij, zelo velika. Pa naj gre 

tukaj za mlade, ki se vrnejo domov, ali pa za tiste, ki izberejo druge načine življenja po 

odpustu.« (Krajnčan in Grum, 2013, str. 318) »/…/ po oceni strokovnih delavcev bi bilo osebe 

primerno spremljati še vsaj nadaljnji dve leti po odhodu iz zavoda.« (Boškić idr., 2012, str. 

58–59) 
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Na spletni strani Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec (b. d.) so namenili nekaj besed 

času, ko je mladostnik že odpuščen iz zavoda. Kadar vzgojitelji v tem zavodu menijo, da bo 

imel odpuščeni mladostnik težave pri vključevanju nazaj v domače okolje, vzgojni zavod 

predlaga sodišču, centru za socialno delo, mladostniku in njegovi družini spremljanje 

mladostnika še po odpustu iz zavoda. To spremljanje obsega redne obiske na domu, pogovore 

ob težavah, vzpodbude. Tudi na spletni strani Vzgojnega zavoda Slivnica pri Mariboru (b. d.) 

piše, da imajo mladostniki po odpustu iz vzgojnega zavoda zelo malo možnosti, kam se lahko 

vrnejo, saj v večini primerov nimajo domačih, ki bi jim bili v oporo. Dodajo, da jih vzgojitelji 

zavoda spremljajo še vsaj pol leta po odpustu in sicer tako, da jim nudijo svetovanje in pomoč 

pri urejanju raznih dokumentov. Tudi na spletni strani Vzgojnega zavoda Planina (b. d.) 

zapišejo podobno, da v dogovoru s centrom za socialno delo spremljajo otrokovo oz. 

mladostnikovo vključitev nazaj v domače okolje ter še naprej nudijo podporo staršem v obliki 

svetovanja, razgovorov in raznih razbremenitev.  

Kvantitativna raziskava avtorja Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015), ki sta v raziskavo vključila 

vse vzgojne zavode v Sloveniji, sta prišla do ugotovitev, da nobeden od vzgojnih zavodov 

odhoda mladostnika iz vzgojnega zavoda in s tem njegove vključitve nazaj v okolje, ne 

postavlja kot merila učinkovitosti svojega delovanja. Avtorja (prav tam) pojasnita, da gre pri 

tem seveda za preplet številnih dejavnikov, ki vplivajo na mladostnikovo samostojno in 

uspešno vključitev nazaj v družbo in seveda niso vse povezane z vzgojnim zavodom. Möller 

(2003, v Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015) pravi, da bi morali razviti teoretske premise, da bi 

lahko ustrezno izmerili, kakšna je učinkovitost in kakovost dela v vzgojnih zavodih, poleg 

tega pa bi morali tudi razviti indikatorje, s katerimi bi lahko dosegli ustrezna merjenja. 

»Finklova (2003, v Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015, str. 23) pravi, da vprašanja o uspehih v 

zavodski vzgoji niso nova, pojavljajo se pogosto s skepso, ali je vzgojnozavodski pristop 

sploh v položaju, da lahko otroku zagotovi ugodnejši razvoj. Na koncu je v pestri polemiki 

obstalo dejstvo, da se morajo vse oblike ustanov in oblik pomoči vprašati o uspehih in 

neuspehih v svojem delu v interesu oskrbovanih otrok, financerjev in stroke same po sebi.« 

Krajnčan in B. Grum (2013) kot pomembno vprašanje izpostavita, kam mladostniki po 

odpustu sploh gredo in kako se znajdejo. Avtorja Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015, str. 27) 

pa sta z vključitvijo vseh slovenskih vzgojnih zavodov v svoji raziskavi odkrila naslednje: »V 

povprečju se tretjina otrok vrne domov (kar ne pomeni, da so ustrezne razmere za to), tretjina 

se ob različnih pomočeh osamosvoji, tretjina pa nadaljuje v stanovanjskih skupinah oziroma 

vzgojnih zavodih. Do 20 % otrok nima prave izbire, kam naj gredo po končani obravnavi. /…/ 

Velike težave imajo tudi tisti, ki ne zmorejo obstoječih oblik pomoči in jih predčasno 

odpustijo iz zavoda.« (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015, str. 27) Tako se kar nekaj 

posameznikov znajde brez podpore, ki so jo prejemali pred odpustom, gre pa za mladostnike, 

ki bi po navadi potrebovali več spodbud, usmeritev in spremljanja (Krajnčan in Grum, 2013). 

R. Boškić idr. (2012) zapišejo, da je posameznikov življenjski potek po odhodu iz vzgojnega 

zavoda v veliki meri odvisen od tega, kako je rešena njihova stanovanjska problematika. M. 

Ule (2008) pa poudari tudi pomoč in podporo socialnih politik, ki lahko mladim pri prehodu v 

odraslost pomagajo ublažiti ta prehod. Tukaj ima v mislih zaposlovanje, izobraževanje, 

stanovanja. Treba se je namreč zavedati, da si pravzaprav vsi posamezniki, ki so na začetku 
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svoje samostojnosti, zelo težko privoščijo najemniška stanovanja (Mandič, 1999; Krajnčan in 

Grum, 2013), sploh če nimajo že predhodno prihranjenega denarja in zaposlitve. Poleg tega 

pa naši mladostniki prihajajo iz institucij, ki jih okolje še vedno stigmatizira (Krajnčan in 

Grum, 2013).  

S. Mandič (1999) zapiše, da so stanovanjskim tveganjem in s tem brezdomstvom, ki je 

najakutnejša oblika stanovanjskega tveganja, med drugim najbolj izpostavljeni mladi, ki so 

ostali brez podpore staršev. Tudi Casey Family Programs (2003, v Chapman in Christ, 2008) 

se dotaknejo brezdomstva in zapišejo, da nekatere mlade, ko izstopijo iz vzgojnega zavoda, 

doleti izkušnja brezdomstva. Boškić idr. (2012) pa opozorijo na dejstvo, da ni glavni problem 

t. i. klasično brezdomstvo, ko posameznik živi na ulici, ampak tudi t. i. prikrito brezdomstvo, 

kjer posamezniki menjujejo bivališča (spijo pri prijateljih, znancih). S. Mandič (1999) zapiše, 

da je brezdomstvo večinoma prehodno obdobje, ki se pogosto pojavi ob pomembnejših 

obdobjih življenjskega cikla, kot je npr. odhod od staršev, v našem primeru pa tudi odpust iz 

vzgojnega zavoda.  

Avtorja Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) sta v kvantitativni raziskavi, kjer so vsi vzgojni 

zavodi v Sloveniji podali tudi svojo vizijo, zapisala, da si vzgojni zavodi želijo iskati 

alternativne možnosti pomoči mladim pri odpustu, še posebej tistim, ki nimajo domače 

podpore. Med drugim in kar se dotika tematike magistrskega dela, si želijo tudi več 

stanovanjskih skupin in več mladinskih stanovanj. Krajnčan in Bajželj (2015) sta zapisala, da 

so ustanove še vedno ignorirane in prezrte s strani družbe, ki ne more ali pa ne želi poskusiti 

in najti druge poti/oblike, ki bi posameznikom pomagala se boljše integrirati v vsakdanje 

okolje. Stein in Munro (2008, v Boškić idr., 2012) sta dejala, da obstajata dva dejavnika za 

uspešen prehod v samostojno življenje, in sicer da pred tem obstaja stabilna namestitev v 

ustanovi, kot drugi pa je dejavnik, kako dostopni so programi pomoči po odpustu mladega iz 

ustanove. 

Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) sta ugotovila, da bi vsi vzgojni zavodi v Sloveniji nujno 

potrebovali različne oblike pozavodskega spremljanja in podaljšano skrb mladih po odpustu, 

v obliki stanovanjskih skupin, mladinskih stanovanj. Krajnčan in B. Grum (2013) pa sta že 

dve leti prej zapisala, da skušajo vzgojni zavodi v Sloveniji, kljub neurejenosti zakonodaje na 

področju pozavodskega spremljanja, na najrazličnejše načine pomagati mladim po odpustu, 

npr. z najemanjem mladinskih stanovanj. »… s tem vsaj nekoliko omilijo prepad med 

zavodskimi zidovi in samostojnim življenjem.« (Krajnčan in Grum, 2013, str. 309) 

V naslednjem poglavju pa poglejmo, kakšne sploh so zakonske in sistemske možnosti za 

pomoč mladim po odpustu.  

 

 

 

 



24 

 

4. OBSTOJEČE MOŽNE OBLIKE POMOČI IN PODPORE MLADIM PO 

ODPUSTU IZ VZGOJNEGA ZAVODA 

Poleg nadaljnje podpore mladostnikom po odpustu v obliki nasvetov, svetovanj, pomoči pri 

urejanju dokumentacije, ki jo nekateri vzgojni zavodi nudijo mladostnikom (na podlagi 

pregleda spletnih strani), je ena izmed možnosti, če se mladostnik ne more vrniti v svoje 

domače okolje in da oblikuje postopen prehod v samostojnost, tudi mladinsko stanovanje 

(Krajnčan in Grum, 2013), ki v Sloveniji predstavljajo obliko poodpustne obravnave oz. 

postanovanjske oblike obravnave ali poodpustno spremljanje in jih imajo tri institucije (Mržek 

in Krajnčan, 2010; Krajnčan in B. Grum, 2013).  

Mladinska stanovanja so se v Sloveniji izoblikovala na podlagi mnenj strokovnjakov 

zaposlenih v ustanovah, pa tudi zaradi potrebe po podaljšanju spremljanja mladih, ki po 

odhodu iz ustanove, še ne morejo povsem samostojno zaživeti (Mržek in Krajnčan, 2010). Ta 

oblika, torej mladinska stanovanja, pa so še slabo prepoznana, velik razlog za to pa je 

neurejenost na področju zakonodaje (Mržek in Krajnčan, 2010; Krajnčan in Grum, 2013).  

 

4.1 KAJ JE MLADINSKO STANOVANJE? 

Priloga k vzgojnemu programu (2004) opiše mladinsko stanovanje, ki ga ima Mladinski dom 

Maribor in je v večji stanovanjski hiši. Namenjena je tistim posameznikom, ki so že 

pripravljeni in opremljeni za samostojno življenje, vendar se še hkrati izobražujejo in nimajo 

nobene druge možnosti bivanja in življenja. Mladim, ki so negotovi, je lahko zelo težko, pravi 

Kiehn (1997), glede tega, kako se bodo znašli pri popolnoma samostojnem bivanju. Pri njih se 

pogosto že v času priprave na odpust pokažejo strahovi pred resničnim samostojnim 

življenjem. Mladinsko stanovanje je ena izmed rešitev.  

T. Mržek in Krajnčan (2010) opišeta, da je posameznikom, ki so že dosegli polnoletnost, 

nudeno samostojno bivanje ob hkratni podpori vzgojitelja. Tako se utrdijo na novo naučeni 

vzorci ter rezultati, zraven pa posamezniki pridobivajo neodvisnost in kompetence, potrebne 

za samostojno življenje. V osnovi so mladinska stanovanja korak k celovitemu sistemu 

pomoči mladim po odpustu in so mehkejša varianta stanovanjskih skupin, opisanih spodaj, 

čeprav so še vedno pod upravo matične vzgojne skupine (Priloga k vzgojnemu programu, 

2004). Priloga k vzgojnemu programu (2004) je pred 12 leti zapisala, da so mladinska 

stanovanja pri nas šele na začetku razvoja. Kako je danes, 12 let kasneje? 

T. Mržek in Krajnčan (2010, str. 324) mladinska stanovanja opišeta kot »mehanizem, ki 

prepreči, da bi bili mladostniki v 18 letu starosti po izhodu iz institucije prisiljeni v 

samostojno življenje po principu 'znajdi se sam'.« V osnovi, nadaljujeta avtorja (prav tam), je 

mladinsko stanovanje namenjeno tistim mladim, ki so bivali v stanovanjski skupini in so že 

dosegli ter izpolnili vse cilje, ki so si jih zastavili ob sprejemu v ustanovo, vendar še ne 

morejo samostojno zaživeti, saj potrebujejo finančno pomoč in še neko obliko spremljanja in 

opore/podpore s strani vzgojitelja oziroma mentorja. Mladinsko stanovanje mladim omogoča 

pridobitev novih izkušenj samostojnega življenja, v času bivanja v mladinskem stanovanju 
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lahko mladi utrdijo nove vedenjske vzorce, v času bivanja lahko zaključijo ali pa nadaljujejo 

šolanje ali pa si najdejo službo in v nadaljevanju uredijo lastne stanovanjske pogoje.  

»Mladostnik si sam oblikuje strategije in načine premagovanja ovir, napredovanja, učenja, 

razporejanja časa in podobno, kar pomeni dokončno oblikovanje identitete. Poleg tega pa naj 

bi mladostnik in vzgojitelj med bivanjem v mladinskem stanovanju s sodelovanjem dosegla še 

naslednje cilje: dokončno oblikovanje identitete mladostnika, spodbujanje in učenje 

samostojnosti mladostnika, utrditev na novo pridobljenih vedenjskih vzorcev, izobraževanje 

ali delo v želeni poklicni smeri, razvijanje in utrjevanje intelektualnih, telesnih in drugih 

potencialov, razvijanje odgovornega odnosa do sebe in soljudi, do naravnega in družbenega 

okolja, kulturno in socialno udejstvovanje, humanizacija odnosov, pomoč pri pridobitvi 

bivalnih pogojev za popolno osamosvojitev in vodenje lastnega gospodinjstva ter 

preprečevanje regresije v razvoju pozitivnih vedenjskih vzorcev.« (Mržek in Krajnčan, 2010, 

str. 306–307) 

Avtorja (prav tam) zapišeta tudi, da je značilnost pri mladinskih stanovanjih ta, da gre za 

individualno obliko dela, torej delo ena na ena pri vsakdanjih situacijah, kar je pomembno za 

pridobitev samostojnosti in nasploh pri procesu osamosvajanja. 

Razmišljajmo še o tem, kako je poskrbljeno za tiste, ki so bivali v vzgojnem zavodu. Ali so 

mladinska stanovanja namenjena samo mladim, ki so prej bivali v stanovanjski skupini ali 

mladinskem domu? Ali ima tudi posameznik, ki je bival in že bil odpuščen iz vzgojnega 

zavoda, možnost mladinskega stanovanja? »V Sloveniji je praksa takšna, da se v mladinsko 

stanovanje namesti mladostnika, ki je pred tem že bival v stanovanjski skupini zavoda ali 

doma, pri katerem je organizirano tudi mladinsko stanovanje.« (Mržek in Krajnčan, 2010, str. 

308) 

Kako pa je poskrbljeno za tiste mlade, ki bi tudi potrebovali možnost bivanja v mladinskem 

stanovanju, vendar njihova prvotna ustanova, kjer so do sedaj/tedaj bivali, nima mladinskega 

stanovanja? Tukaj zaznam sistemsko neurejenost. 

Eden izmed pogojev, da posameznik biva v mladinskem stanovanju, je tudi lasten dohodek 

(Mržek in Krajnčan, 2010). Kaj, če posameznik nima lastnega dohodka (ne štipendije, ne 

dohodka s strani pokojnine starša ali katerega koli drugega dohodka)? T. Mržek in Krajnčan 

(2010) zapišeta, da so mladinska stanovanja še vedno problematična, predvsem ker 

zakonodaja uradno mladinskih stanovanj ne priznava in jim ne namenja denarnih sredstev za 

njihovo delovanje, torej gre za sistemsko neurejenost. Iz tega sledi, da delovanje mladinskih 

stanovanj spada pod delovne naloge stanovanjskih skupin oz. vzgojnih zavodov, ki jih tudi 

financirajo (Mržek in Krajnčan, 2010).  

A. Kobolt idr. (2015) so v svoji kvalitativni raziskavi, kamor so zajeli mladinske domove, 

stanovanjske skupine in vzgojne zavode v Sloveniji glede pozavodske obravnave 

mladostnika, odkrili, da so mladinska stanovanja zelo dobra oblika prehoda za mladostnika iz 

ustanove v realno in samostojno življenje, intervjuvani si tudi prizadevajo zanje. Vizija in 

načrti slovenskih vzgojnih zavodov so ravno mladinska stanovanja, ki bi bila namenjena 

mladostnikom, ki zapuščajo oz. so že odpuščeni iz ustanove. Mladinska stanovanja 
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predstavljajo t. i. odskočno desko tem mladostnikom. Sodelujoči v raziskavi (prav tam) so 

dejali, da si želijo oblikovati specializirano obliko družinske vzgoje za mlade, ki so zaključili 

bivanje v ustanovi, želijo si spremljati mlade ki so na poti v osamosvajanje in samostojnost. 

Vendar se spet pojavijo težave pri sistemski ureditvi, saj so v kvantitativni raziskavi (prav 

tam) odkrili, da so težave pri priznavanju mladinskih stanovanj s strani države. V enem 

konkretnem primeru mladinskega doma, jim je država mladinsko stanovanje za fante priznala, 

medtem ko za dekleta ne in tako se sami soočajo s težavami, kako bodo pokrili stroške 

mladinskega stanovanja za dekleta.  

Če se dotaknemo še tujih držav, so mladinska stanovanja v tujini, predvsem v Nemčiji in 

Avstriji, uveljavljena oblika dela spremljanja in nudenja pomoči mladim, ki so na poti v 

osamosvajanje (Mržek in Krajnčan, 2010). V Nemčiji, opisuje Kiehn (1997) imajo pooskrbo 

in pomoč pri integraciji posamezniku, ki je zaključil z bivanjem v zavodu, določeno v zakonu. 

Ta zakon določa, da se posamezniku tudi po že prenehani pomoči pri osamosvajanju, še 

naprej pomaga in svetuje. »To je zelo pomembno, ker lahko prepreči recidivo polnoletnika v 

prejšnji način vedenja, ki bi povzročil stroške pač kje drugje. Po drugi strani je tudi prav, da 

nekdanji stanovalci še naprej ohranjajo stike s svojimi svetovalci, da obiskujejo utečena 

srečanja in se medsebojno povabijo na praznovanja in zabave. To profesionalnih 

intervencijskih pomoči – v praksi se vedno znova pokaže potreba po njej – in pooskrb, ki bi jo 

bilo bolje imenovati naknadna pomoč, ne ovira, ampak kvečjemu dopolnjuje. O obliki in 

trajanju takšne pomoči se je treba dogovoriti z nosilcem.« (Kiehn, 1997, str. 158) 

 

4.2 STANOVANJSKE SKUPINE  

Priloga k vzgojnemu programu (2004) za slovenski prostor opisuje tudi stanovanjske skupine, 

ki jih imajo nekateri vzgojni zavodi in ki predstavljajo zadnjo fazo zavodskega spremljanja in 

med drugim predstavljajo mehak oz. postopen prehod v realno, samostojno življenje. S. 

Svetin Jakopič (2005) pove, da je interes za stanovanjske skupine zelo velik, večji od 

ponudbe, poleg tega pa raziskave stanovanjskih skupin kažejo na to, da bi bilo treba nuditi 

večjo število takšnih oblik. »Stanovanjske skupine imajo funkcijo bodisi zadnje faze zavodske 

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

poklicnega izobraževanja za bolj motivirane mladostnike in mladostnice.« (Priloga k 

vzgojnemu programu, 2004, str. 3–4) Na spletni strani Mladinskega doma Maribor (b. d.) je v 

okviru vzgojnega programa zapisano, da so njihove stanovanjske skupine organizirane po 

družinskem modelu, vzgojitelji pa prevzemajo očetovske in materinske vloge. V skupini 

živijo skupaj in se učijo uspešno reševati konflikte in najrazličnejše situacije. Mladostniki 

skupaj z vzgojitelji nakupujejo hrano, pripravljajo obroke, skrbijo za urejenost vseh prostorov.  

Kiehn (1997) ob stanovanjskih skupinah še doda, da so se že ob ustanovitvi izkazale za 

ustreznejše v primerjavi z zavodi, saj je v njih mogoče v večji meri ustvariti pogoje 

družinskega življenja. Klasinc (2000) zapiše, da je stanovanjska skupina organizacija 

vsakdanjega življenja in se najbolj približuje modelu družinske vzgoje. Že I. Benedik (1987) 

je zapisala, da je značilnost stanovanjskih skupin tudi ta, da se v njej posameznik mora 
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aktivirati in delovati, prevzeti odgovornost zase, saj v stanovanjski skupini ni čistilke ali 

kuharice, ki bi poskrbele za osnovne potrebe. Posameznik je tudi takoj opazen, ne more se 

skriti, tako kot to lahko uspe posameznikom v zavodu, kjer je veliko večje število 

mladostnikov kot v stanovanjski skupini. »Materialni stroški bivanja v stanovanjskih 

skupinah so dejansko večji kot v zavodu, vendar pa se zaradi vključevanja mladostnikov v vsa 

vsakodnevna opravila celotni stroški zmanjšajo, kajti mladostniki skupaj z vzgojitelji 

nadomeščajo celotno ekipo tehničnega osebja in del specifičnega strokovnega osebja.« 

(Benedik, 1987, str. 72) I. Benedik (1987) zaključi, da takšne oblike bivanja dejansko rešujejo 

del problemov, ki jih vzgojni zavod kot velika institucija, ne more. Pravi da je izrednega 

pomena, da imamo pred očmi ves čas cilj, ki ga želimo doseči in to je, da mladostnika 

opremimo za življenje zunaj zavoda, saj se tja tudi vrača.  

R. Boškić idr. (2012) zapišejo, da je z dveh vidikov pomembno, kaj se dogaja s 

posameznikom po odpustu iz vzgojnega zavoda, in sicer z individualnega in družbenega 

vidika. Z družbenega vidika oz. z vidika države je to pomembno zato, da država pripravi 

programe za lažjo reintegracijo oseb. Oblike pomoči po odpustu iz zavoda na sistemski ravni 

so bistvenega pomena, saj nekateri mladi ne morejo računati na svojo družino in so tako na 

svoji nadaljnji življenjski poti sami. »Teorija verižnega pristopa (angl. Chain approach) pravi, 

da so podpore in pomoči, namenjene lajšanju prehodov iz oskrbe v neodvisno življenje, 

najbolj učinkovite šele takrat, ko so ponujene kot integracija različnih storitev (ang. Chain 

care), kot so npr. socialne storitve, storitve izobraževanja, storitve s področja stanovanja ipd.« 

(Stein in Munro, 2010, str. 275, v Boškić idr., 2012, str. 17) 

Da se kažejo potrebe za oblikovanje pooskrbe v slovenskem prostoru zapiše tudi Kiehn 

(1997). Podobnega mnenja je Kojič (1995, v Mržek in Krajnčan, 2010), ki zapiše, da je treba 

načrtovati spremljanje mladega po odpustu iz vzgojnega zavoda, saj imajo ti mladi poleg tega, 

da se morda ne morejo vrniti v družino, tudi slabše možnosti za zaposlitev (sploh, če je 

mladostnik bil odpuščen iz vzgojnega zavoda, ko še ni zaključil šolanja), nimajo številnih 

pogojev (materialnih ali kakšnih drugih) za samostojno življenje. Avtorici S. Mandič (1999) 

in V. Leskošek (1999) dodata, da stanovanjske težave mladih še niso prepoznane kot problem. 

»Znano je le sofinanciranje stanovanjskih skupin mladih, vendar tovrstne ustanove niso bile 

vzpostavljene zato, da bi reševale stanovanjske probleme mladih, temveč so nastale kot 

oddelki vzgojnih zavodov.« (Leskošek, 1999, str. 73) Stanovanjska stiska mladih v tem 

zadnjem primeru tako sploh ni vidna, temveč je vidna samo njihova osebna težava ali 

težavnost mladostnika (prav tam).  

R. Boškić idr. (2012) zapišejo, da bi bilo treba ustanoviti več mladinskih stanovanj. 

»Sklenemo lahko, da so poodpustne oblike pomoči mladostnikom potrebne in koristne, ter da 

bi bilo nujno spodbujati njihov nadaljnji razvoj. Treba bi bilo sistematizirati načine dela in 

območje delovanja v prihodnosti razširiti na večji krog uporabnikov, tudi tistih mladostnikov, 

ki bi v mladinsko stanovanje lahko vstopili brez poprejšnjega bivanja v stanovanjski skupini.« 

(Mržek in Krajnčan, 2010, str. 325) 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

V magistrski nalogi raziskujem prehod mladostnika iz vzgojnega zavoda v samostojno 

življenje z vidika mladostnikov in vzgojiteljev. Raziskovalni problem je: raziskati/spoznati 

življenje mladih v fazi prehoda iz vzgojnega zavoda. Tema me je začela zanimati, ker sem že 

vrsto let prostovoljka v enem od zavodov v Sloveniji. Nekateri mladi, ki so bili odpuščeni, se 

vračajo nazaj na obiske, druženja, pogovore. Zanima me, kakšen je prehod iz vzgojnega 

zavoda v samostojno življenje, oz. kako prehod poteka, kakšno je življenje mladih po 

odpustu, kako (če sploh) je (bilo) zanje po odpustu poskrbljeno, tako z vidika mladih kot z 

vidika vzgojiteljev, kar bo tudi glavna razlika v primerjavi z do sedaj napisanimi prispevki na 

podobno temo. M. Ristić (2015) pri opisovanju svoje vzgojiteljske vloge zapiše, da družba od 

vzgojiteljev pričakuje, da mladostnika v vzgojnih zavodih popravijo in da iz zavoda pridejo 

kot samostojni in odgovorni posamezniki. »Včasih smo krivični do naših mladostnikov, ker 

od njih pričakujemo, da bodo pri 18 letih samostojni, večina ostalih vrstnikov pa ostaja pod 

streho staršev do 25 leta ali celo še dlje. Tudi tu se sprašujem ali je to realno pričakovanje.« 

(Ristić, 2015, str. 137) Podatek za Slovenijo za leto 2013 (Coyette idr., 2015) je bil, da mladi 

zapustijo dom družine v povprečju pri starosti 28 ali več. Kaj to pomeni za mlade, ki zapustijo 

vzgojni zavod pri 18, 19 ali 20 letih? Zanimajo me tudi možne (sistemske) oblike poodpustne 

pomoči in kaj bi se še lahko razvilo. R. Boškić idr. (2012) namreč poudarijo, da ni dovolj le 

načrt za časa bivanja mladostnika v zavodu, ampak je treba narediti načrt z mladostnikom tudi 

za prehod iz zavoda. Ta načrt bi moral vsebovati daljše časovno obdobje po odpustu, saj je pri 

nekaterih mladostnikih, ki se ne morejo vrniti k svoji družini, to obdobje zaznamovano z 

negotovostjo, težavami. 

2. CILJI RAZISKAVE 

CILJ 1: Raziskati/spoznati izkušnjo, potrebe in življenjske poteke mladih v fazi prehoda iz 

vzgojnega zavoda. 

CILJ 2: Raziskati/spoznati značilnosti dela vzgojiteljev v fazi prehoda mladih iz vzgojnega 

zavoda. 

CILJ 3: Raziskati/spoznati oblike dane podpore in pomoči v fazi prehoda mladega iz 

vzgojnega zavoda. 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako mladostnik opisuje življenjski položaj v fazi prehoda iz vzgojnega zavoda? 

RV2: Na kakšen način je potekal prehod mladostnika iz vzgojnega zavoda v življenje izven 

zavoda?  

RV3: Kakšno podporo so mladostniki prejeli oz. bi jo potrebovali v fazi prehoda iz vzgojnega 

zavoda?  

RV4: Kako vzgojitelji pripravljajo mladostnika na življenje po odpustu iz vzgojnega zavoda 

in kako opredelijo fazo prehoda? 
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RV5: Na kakšen način (če sploh) vzgojitelji spremljajo mladostnika po odpustu in kakšne 

predloge pri tem podajajo? 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Uporabila sem kvalitativno metodologijo. Za takšno vrsto raziskave sem se odločila, ker so 

me zanimale izkušnje mladostnikov in vzgojiteljev. Vogrinc (2008) zapiše, da je za 

kvalitativno raziskovanje značilno opisovanje situacij, ki jih proučujemo in želja po 

razumevanju konteksta, v katerem te situacije potekajo. »Zato številni kvalitativni 

raziskovalci poudarjajo, da je namen njihovega raziskovanja ugotoviti, kako posamezniki 

vidijo, doživljajo in interpretirajo določeno situacijo, kakšen pomen ji pripisujejo. Poudarek 

kvalitativnega raziskovanja je torej na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in 

ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso 

zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo.« (Vogrinc, 2008, 

str. 49) 

4.1 VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE VZORCA 

Mladostnike, ki bi želeli sodelovati v moji raziskavi, sem iskala v mesecu oktobru in 

novembru. S pomočjo psihologinje v vzgojnem zavodu sem pridobila njihove telefonske 

številke. Najprej sem jih poklicala in jim predstavila namen svoje magistrske naloge. Nekateri 

od vprašanih niso želeli sodelovati, zato sem kandidate iskala naprej. Ko sem imela izbrane 

mladostnike, sem se v vzgojnem zavodu pozanimala, kateri so bili njihovi matični vzgojitelji. 

Te matične vzgojitelje sem povabila k sodelovanju tako, da sem jim predstavila namen 

magistrske naloge ter jim povedala, katerega mladostnika bom intervjuvala in jih v 

nadaljevanju povprašala, če bi bili pripravljeni sodelovati. Vsi so pristali na sodelovanje (če 

kateri izmed njih ne bi želel sodelovati, sem imela v načrtu za sodelovanje vprašati kakšnega 

drugega vzgojitelja, ki pač ni bil mladostnikov matičen vzgojitelj). Vsem sem omogočila 

anonimnost. 

Vzorec predstavlja šest oseb in sicer tri mladostnike ter tri vzgojitelje. Vsi mladostniki so že 

zaključili z bivanjem v vzgojnem zavodu, pri čemer je eden od mladostnikov zunaj zavoda 

šest mesecev (v času pisanja magistrske naloge) in je star 21 let, drugi mladostnik je zunaj 

zavoda tri leta in je prav tako star 21 let, tretji mladostnik je zunaj zavoda leto in pol in je star 

19 let. Vzgojitelji, izbrani za to raziskavo so bili matični vzgojitelji mladostnikom.  

Vzorec je tako namenski, saj je izbran s točno določenim namenom oz. določenimi 

značilnostmi, to so mladostniki, ki so imeli izkušnjo bivanja v vzgojnem zavodu ter njihovi 

matični vzgojitelji.  

Mladostnike sem izbirala sama, s posvetom psihologinje v vzgojnem zavodu. Vse 

mladostnike sem tudi osebno poznala, saj sem z njimi v okviru prostovoljnega dela v 

vzgojnem zavodu že sodelovala (pomoč pri učenju, pripravi šolskih snovi, motivaciji pri 

učenju, razgovorih, preživljanju prostega časa …). Za dotične vzgojitelje pa sem se odločila, 

ker so bili ti vzgojitelji mladostnikom v času njihovega bivanja v zavodu nekako v največjo 

oporo.  
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4.2 POSTOPEK ZBIRANJA  IN OBDELAVE PODATKOV 

Odločila sem se, da za zbiranje podatkov uporabim delno strukturiran intervju. S tem so 

pogovori ostali osredotočeni na glavno tematiko, vendar sem se z vprašanji lahko prilagajala 

posameznim odgovorom. Za nestrukturiran, delno strukturiran intervju (Mesec, 1998) ali 

polstrukturiran intervju (Vogrinc, 2008) avtorja povesta, da ne uporabljamo vnaprej do 

potankosti določenih vprašanj, ampak vodila oz. okvirne teme. Vnaprej imamo postavljenih 

nekaj glavnih vprašanj odprtega tipa, ostala pa se oblikujejo sproti. V dejanski izvedbi se je to 

pokazalo kot zelo praktično, saj sem se »gibala« po temah, ki so jih izpostavljali mladostniki, 

vzgojitelji v pogovoru. Poslušala sem, kaj so mi intervjuvanci pripovedovali in na podlagi 

tega postavljala naslednja vprašanja oz. podvprašanja, seveda pa sem postavila tudi vprašanja, 

ki sem jih imela pripravljena vnaprej, vendar ne vseh, saj so intervjuvanci skozi pogovor 

odgovorili že na vrsto teh mojih zapisanih vprašanjih, brez da bi jih morala vprašati.  

Podatke sem zbirala v mesecu novembru. S prvim mladostnikom sva se na njegovo željo 

dobila v kavarni v nedeljo, 6. 11. 2016. Pogovor je trajal 55 minut. Za intervju z njegovim 

vzgojiteljem sem se dogovorila v petek, 11. 11. 2016 in je potekal v vzgojnem zavodu, v 

skupnih prostorih ene izmed skupin. Pogovor je trajal 45 minut. Z drugim mladostnikom sva 

se na njegovo željo dobila v centru mesta, v četrtek, 17. 11. 2016. Pogovor je trajal 50 minut. 

Z njegovim matičnim vzgojiteljem sem se dobila v sredo, 30. 11. 2016, pogovor je trajal 45 

minut. S tretjim mladostnikom sva se na njegovo željo dobila v petek, 18. 11. 2016, v eni 

izmed slaščičarn v centru mesta. Pogovor je trajal 50 minut. Z njegovim matičnim 

vzgojiteljem sem se za izvedbo intervjuja dogovorila v torek, 22. 11. 2016, v eni izmed 

kavarn v centru mesta. Pogovor je trajal 1 uro in 10 minut. 

Pogovore sem snemala s telefonom in intervjuje kasneje dobesedno prepisala, le mašila sem 

ponekod odstranila zaradi lažje berljivosti. Vsem intervjuvancem sem ponudila možnost, da 

jim prepisan pogovor pošljem v pregled.  

Uporabila sem kombinacijo induktivnega in deduktivnega pristopa. Pri analizi so me vodila 

raziskovalna vprašanja. 

Na začetku sem pogovore dobesedno prepisala, razen pri podatkih, ki bi lahko izdali ime 

intervjuvancev ali kraj. Smiselno sem postavljala ločila ter ponekod odstranila mašila.  

Sledilo je večkratno branje zapisanega besedila, ob čemer sem si računalniško podčrtovala 

pomembne dele odgovorov, na podlagi raziskovalnih vprašanj, s čimer sem dobila kodirne 

enote, ki sem jih kasneje analizirala.  

S postopkom kodiranja sem se lotila analize intervjujev. V prvi stolpec v tabeli sem prenesla 

celoten posamezen intervju, ki je imel podčrtane pomembne dele odgovorov iz predhodnega 

večkratnega branja. V drugem stolpcu sem povzela pomembne dele odgovor, kar so bile kode 

1. reda. V tretjem stolpcu so kode 2. reda, ki predstavljajo nadpomenke kodam 1. reda. V 

zadnjem stolpcu pa sem kode 2. reda združila v kategorije, s pomočjo katerih sem intervjuje v 

nadaljevanju interpretirala ter povezovala s teoretičnimi izhodišči.  
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Tabela 1: Primer kodiranja intervjuja z mladostnikom 23 

IZJAVA MLADOSTNIKA 

Si se srečal s kakšnimi težavami, 

skrbmi potem v samostojnem 

življenju?  

Okrog samostojnosti, pja, dejansko 

na začetku mogoče: kako bom 

zmogel, ampak če človek ne poskusi, 

ne more vedet. Pač sam začneš živet 

in potem vidiš. In ko maš nek 

problem, pač se ne ustaviš: tu je 

problem. Ne: naredu bom, neke bom. 

Zaupaš. 
 

 

KODE 1. REDA  

 

 

Pestile so ga skrbi, 

kako bo zmogel 

Če človek ne 

poskusi, ne more 

vedeti 

Začneš sam živeti in 

potem vidiš, ko imaš 

nek problem, se ob 

tem ne ustaviš, 

ampak nekaj narediš 

ter zaupaš. 

 

KODE 2. REDA 

 

 

Življenje zunaj 

zavoda 

Modrost 

 

 

Življenje zunaj 

zavoda  

 

KATEGORIJE  

 

 

MLADOSTNIKOVO 

ŽIVLJENJE IN 

SAMOSTOJNOST PO 

ODHODU IZ ZAVODA 

Ti je priprava, ki si je bil deležen v 

zavodu, pomagala k tej 

samostojnosti, ko si bil zunaj 

zavoda? 

Ja.  
 

 

 

 

 

Priprava v zavodu 

mu je pomagala. 

 

 

 

Življenje v 

zavodu VS 

Življenje zunaj 

zavoda 

 

 

 

 

PRIPRAVA 

MLADOSTNIKOV NA 

SAMOSTOJNOST  

Na kak način? 

Na način dnevne rutine, dnevne 

rutine sn se naučil, pa šparanja tudi.  
 

 

Dnevna rutina 

Varčevanje 

 

Naučene veščine  

 

PRIPRAVA 

MLADOSTNIKOV NA 

SAMOSTOJNOST 

Kakšno je tvoje življenje sedaj, ko 

si že zunaj zavoda tri leta? 

Ma ja, zelo zanimivo, zelo 

fleksibilno, odkrito. Mislim to, da 

sem pol leta na koledarsko leto, 

dejansko v tujini zaraji službe 

programiranja spletne strani, 

programiranje mobilne aplikacije. Po 

celi Evropi laufam. Živim v svojem 

stanovanju.  
 

 

 

 

Njegovo življenje 

danes je zelo 

zanimivo in 

fleksibilno. 

Pol leta na 

koledarsko leto je v 

tujini zaradi službe. 

Živi v svojem 

stanovanju. 

 

 

 

 

Današnje 

življenje 

 

 

 

 

 

 

MLADOSTNIKOVO 

ŽIVLJENJE IN 

SAMOSTOJNOST PO 

ODHODU IZ ZAVODA 

Kakšna je bila oblika podpore in 

pomoči s strani zavoda oz. 

vzgojiteljev, ko si bil zunaj? 

Dejansko bom reku, uradno ni bla 

nikakršna. Neuradno pa še vedno je 

seveda bila. Z vzgojitelji sn se še 

vedno, če bilo koga kaj rabiš, valda, 

 

 

 

 

 

Uradno podpore s 

strani vzgojiteljev ni 

bilo. 

Neuradno pa še je 

 

 

 

 

 

Vloga 

vzgojiteljev po 

odpustu 

 

 

 

 

 

 

PODPORA IN POMOČ, 

KI JU JE MLADOSTNIK 

DOBIL PO KONČANEM 

BIVANJU V ZAVODU 

                                                           
3
 Celotni zapisi prepisanih pogovorov in kodirani intervjuji so zbrani pri avtorici raziskave. 
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za kak nasvet al pa pomoč, se še da. 

Ampak to čist neuradno.  
 

vedno bila za kak 

nasvet ali pomoč, če 

si jo potreboval. 

 

 

Kako pa bi naj po tvoje izgledala 

uradna pomoč? 

Spremljanje. Ne vem, spremljanje z 

mogoče, da bi mel določenega 

matičnega vzgojitelja, to je 

vzgojitelj, ki te je vodil v zavodu, da 

bi mogoče imel še potem dolžnost, 

da bi te še eno leto po odpustitvi bi te 

lahko spremljal in bi bila neke, ko 

neka vrsta koordinacije nareta. 

Koordinatorstvo. Samo pol to z 

njihove strani, da ne bi bilo 

sodelovanje s csdjem, ampak pač da 

bi blo, ne pa da ni, pač: pejd, adijo.  

 

 

 

Uradna pomoč bi po 

njegovem bila v 

obliki spremljanja, 

da bi imel 

določenega 

matičnega 

vzgojitelja, ki bi te 

spremljal še eno leto 

po odpustu. 

Neke vrste 

koordinacija. 

 

 

 

 

Možna vloga 

vzgojiteljev po 

odpustu 

 

 

 

PREDLOGI ZA 

POODPUSTNO 

SPREMLJANJE  

 

5. PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA  

5.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

Rezultati so predstavljeni po raziskovalnih vprašanjih. Predstavljene so glavne kategorije ter 

znotraj njih več razdelanih podtem. Ob koncu vsake predstavljene kategorije ter njenih 

podtem, so rezultati povezani s teoretičnimi izhodišči.  

 

 

KATEGORIJA: OPIS IN DOŽIVLJANJE ŽIVLJENJA V ZAVODU 

    »SE NAVADIŠ NA RUTINO« 

Vsi trije mladostniki opišejo in doživljajo svoje življenje v vzgojnem zavodu skozi 

»vsakodnevno določeno rutino«, ki vključuje bujenje, osebno higieno, odhod v šolo, 

obvezne popoldanske učne ure in možnost lastnega organiziranja prostega časa. M2 je ta 

določena rutina ustrezala, saj po njegovem mnenju le-ta nakazuje na »neko normalno 

družinsko življenje«, vsi trije pa pravijo, da so bile možne tudi prilagoditve po dogovoru z 

vzgojitelji (npr. pri izhodih), če si se držal hišnega reda in pravil. M3 pa določeno rutino 

doživlja kot nekaj dolgočasnega: »Mislim, saj je v redu po eni strani, ne rečem, sam zelo 

tečno postane, še posebi če si tri leta tam. Tak da dopizdi slej ko prej. V redu je, da se 

vseeno navadiš tiste neke rutine, da se vseeno navadiš to, da maš neko rutino a ne, sam pač 

preveč zapičeno se mi zdi.«  

 

 

RV1: Kako mladostnik opisuje življenjski položaj v fazi prehoda iz vzgojnega zavoda? 
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»SO BLA ČIST GLUPA, OTROŠKA PRAVILA, KI SO PAČ VSAKEMU 

ČLOVEKU JASNA« 

Življenje v zavodu vsi trije opišejo tudi skozi pravila, ki jih je bilo treba upoštevati 

(obvezno četrtkovo čiščenje vnaprej določenega prostora v skupini, upoštevanje 

vsakodnevne rutine – določena ura kosila/večerje, spanja), pri čemer so bila ta pravila M1 

»okej«, medtem ko se M3 do njih opredeli negativno, saj mu predstavljajo nepotrebnost: 

»Zato, ker mi nismo tk mladi, da bi, da bi to blo ful potrebno za nas. Čist tko, saj mamo že 

naučeno to. /…/ Pač tak čist odkrito so bla čist glupa, otroška pravila, ki so pač vsakemu 

človeku jasna. /…/preveč so bla zagrižena tota pravila, to so oni tk obravnavali, kot da bi 

to bil zakon.«  

 

     »TAM V ZAVODI MI JE PASALO TAK KOT JE« 

Zanimivo je, kako M1 opisuje življenjski položaj oz. svoje življenje: »Vreu. /…/ Ni blo 

slabo pač. /…/ Tam v zavodi mi je pač pasalo tak kot je. /…/ Super. Zato ker če ne bi bil v 

zavodu, bogve kje bi pristal. /…/ Tak da hvala bogu, da sn šal v zavod.« Razen pogrešanja 

prijateljev ter začetnih strahov (nevednost o tem, kako je v zavodu) in negativnih 

pričakovanj ob namestitvi, ki so se tekom življenja v zavodu razblinile, svoje življenje v 

zavodu, M1, opisuje kot pozitivno. 

 

»TO MORAŠ IZKORISTIT PAČ, VZET MORAŠ, KAR MAŠ PONUJENO« 

M2 pove: »Šlo mi je v redu /…/«, saj je imel zagotovljene vse možnosti s strani države, kar 

je pozitivno izkoristil, pogrešal ni ničesar: »Glej, mel sem vse, možnosti sn mel 

zagotovljene s strani države, to sn izkoristil, pozitivno hvala bogu. Na državne stroške si 

živel, bivanje si mel zagotovljeno, štipendija ti je cela ostala /…/ Pa doma tudi, prevoz je 

blo vse pokrito. Dejansko, lastne potrebe si mogo sam financirat, drugo je blo pa vse.« M2 

svoj življenjski položaj v zavodu zaznava tudi skozi proces osamosvojitve, kar bi naj bil po 

njegovem mnenju cilj njegovega bivanja v zavodu. Zanimiv je njegov naslednji citat: 

»Ampak to moraš izkoristit pač, vzet moraš, kar maš ponujeno.«  

 

»JAZ BI PO MOJEM VSEENO RATAL ISTI ČLOVEK« 

Življenje v zavodu M3 ni bilo nič posebnega: »/…/ ni pa blo nič kaj tak posebnega, ka bi 

reko zaj: to pa je blo ful bed. Tak da tud pogrešal nisn nič, razn pač tega, da bi si lahko 

bolj sam urejal stvari. Pač blo je tk na res na tisti neki sredini, čist nevtralno. /…/ Tak tak. 

Ni mi zaj ful neke ekstrem koristil, ni mi pa škodlo, a ne. Saj tak kot sn reku prej, po mojem 

bi blo čist vseeno, če bi bil tam al če ne bi bil tam. Jaz bi po mojem vseeno ratal isti 

človek.«  

 

Flaker (1998), Krajnčan in Bajželj (2015) so dejali, da institucije oz. v našem primeru vzgojni 

zavodi popolnoma prevzamejo čas in aktivnosti mladostnikov v njej. V vzgojnem zavodu 

veljajo določena pravila, ki se jih morajo mladostniki držati, da lahko življenje in delo 

potekata kolikor se da nemoteno. V zgornjem prikazu rezultatov smo slednje lahko opazili, 

hkrati pa enemu izmed mladostnikov pravila niso bila všeč. Naj dodam, da nas M. Kuhar in Š. 

Razpotnik (2011) seznanita, da je v današnjem času poudarek na samooblikovanju lastnega 

življenja z vsemi odgovornostmi, ki pridejo zraven, da se mladi čutijo razumljene, da imajo 
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podporo pri svojem odločanju ter da imajo možnosti za preizkušanje novih poti. Morda se v 

instituciji, kakršna je vzgojni zavod, to ne more v polni meri uresničiti. So pa pravila za neko 

skupno sobivanje še z drugimi osebami po mojem mnenju potrebna. Eden izmed 

mladostnikov je dejal, da določena rutina v zavodu omogoča normalno družinsko življenje. 

Zanimivo je bilo, da je mladostnik zavodsko življenje primerjal z normalnim družinskim 

življenjem. Izraz normalno družinsko življenje bi lahko povezala z avtorjema Krajnčan in P. 

Šoln Vrbinc (2015), saj sta zapisala, da življenje v zavodu poteka ves čas, vse dni v letu, 

zajema vse aktivnosti, tako kot tudi življenje v družini poteka ves čas ter se tudi v družini 

ustvari neka rutina (zavedno in/ali nezavedno). Dvema mladostnikoma je bilo v redu, da sta 

bila v zavodu in sta to izkušnjo izkoristila pozitivno, medtem ko tretji mladostnik v tem ni 

videl izkušnje, ki bi mu lahko koristila za življenje.  

 

KATEGORIJA: ZAVOD KOT VARNO OKOLJE 

    »JAZ SN BIL V ZAVODU DOMA, TAM SEM BIL RAJŠE KOT  DOMA« 

Vsi trije mladostniki so zavod doživljali na lep način, kar lepo ponazorijo naslednji citati. 

M1: »tam sem bil doma, jaz nisn tja hodo na počitnice, jaz sn bil v zavodu doma, tam sem 

bil rajše kot doma /…/ pred vzgojitlco pa sn se lahko razjoko, lahko sn se smejo, lahko sn 

se vse. Sn ji na nek način bolj zaupal kot pa svojim. Mislim pa to še ji zaj /…/ Res, tak kot 

sn že prej reko, da mi je blo boljše v zavodi ko doma, pa vedno sn mel nekoga za 

pogovarjat se.«  

 

»GLEDAM NA VSE SKUPI KOT NA NEKO DRUŽINO« 

M2: »Ne vem, gledam na vse skupi kot na neko družino. /…/ Kot neke družinske člane. Za 

mene je bla to neka družina, taka cela skupina. Nktere vzgojitle, gledo sn nekak kot 

družinska figura. Z nekaterimi se bolj ujameš, z nekaterimi slabše, ampak princip pa je isti 

vedno.«  

 

»SN SE MALO POMENO, PA JE BLO KUL« 

M3: »Sn se malo pomeno, pa je blo pač kul a ne, so bli čist fajni pogovori so bli. To je blo 

res v redu. /…/ Pa tud doma ni blo tk rožnato, da bi reko zaj: jaz bi pa ful ful rajš bil doma. 

Jaz sn tak zadno leto tak celi cajt ostal v zavodu, nisn domov hodo, tud čez vikende ne.« 

 

Zaznali smo lahko, da je zavod mladostnikom dejansko predstavljal dom. Pri M1 in M3 je 

bila družinska situacija težka, zato je, kot pravi M1, bil v zavodu raje kot pa doma. Tudi A. 

Kobolt (2005, 2015) pravi, da je veliko mladostnikov v vzgojnem zavodu med drugim tudi 

zaradi težke družinske situacije ali težav v odnosih s starši. Iz pripovedi M1 lahko zaznam, da 

je zavod doživljal kot podporno okolje v svoji življenjski situaciji. M2 je zavodsko okolje in 

vzgojitelje je dojemal celo kot družino, kot družinske člane, kar prikaže, kako pomembno 

vlogo lahko imajo vzgojitelji.  
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KATEGORIJA: ODRASLI PREVZEMAJO ODGOVORNOST ZA 

VSAKODNEVNA OPRAVILA 

     »ZAKAJ PA BI, ČE MI TK ONA KUHA, PA ČE MI TK ONA PERE« 

M3 svoj življenjski položaj v zavodu opiše: »/…/ zakaj bi se zaj jaz ful navado na to, pa 

pol neke plane, pa ne vem kak stil furu, če pa vem, da čez tri leta nič od tega neo več /…/ 

nisi rabo za nič skrbet, saj pravim to za hrano, da je blo skuhano. Saj neke določene stvari 

si, ja /…/ saj smo meli pralni stroj tam, pa bi se lahko sam šel, nesu enkrat na tedn cote 

prat pa si poštimu, pa tud kuhne so ble v vsaki skupini, bi si lahk sam kuhu, če bi se zmeno, 

sam to je tisto, a ne: nobenmu se tud ne da. In pol pravim ne, pade v tisto: aja, zakaj pa bi, 

če mi tk ona kuha, pa če mi tk ona pere, ne.«  

 

»… ČE TI PAČ VZTRAJAŠ PRI TEM, DA NE JEBEŠ, PAČ NE JEBEŠ.« 

M3: »/…/ pa oni so te pač probali, tisti čas kaj si bil tam, pripravit na to, kaj pride, če pa ti 

nisi hotu poslušat, pa če ti nisi kaj odnesu od tega, pa tak niso oni krivi, si ti sam. Ker oni 

so v končni fazi naredli, kaj je blo v njihovi moči, zaj pa če ti pač vztrajaš pri tem, da ne 

jebeš, pač ne jebeš. Ne morejo oni karkoli spremenit. Na žalost je ful takih, ko pač se 

odločijo, da ne bojo jebali in pač ne dosežejo nič pri njemu. Potem pa pride tisti cajt, ko 

more it zaj vun, kaj pa zdej? Zaj pa jaz ne vem. /…/ Mislim če ti človeku nekaj, v dveh letih 

pa pol nisi dopovedu, mu v tistem zadnje pol leta tud ne boš. In pač pol enostavno pač veš, 

da ne boš dosegu tistga cilja, če ga do zaj pač nisi.«  

 

»VČASIH MI JE VZGOJITLCA VSE ZRIHTALA« 

Tudi pri M1 omeni, da vzgojitelji opravljajo dela, ki bi jih sicer naj mladostniki: »Včasih 

mi je vzgojitlca vse zrihtala. Zaj sn si mogo vse sam. Na primer, ko sn šel v vojsko delat 

teste. Če bi še bil takrat v zavodu, te bi me vzgojitelj pelal tja. Zaj pa sn mogo sam. /…/ Za 

tebe so hodli v šolo, ti rihtat stvari.«  

Bivanje v vzgojnem zavodu bi naj mladostnike navajalo na samostojno življenje. Mladostniki 

imajo v skupinah kuhinje, kjer si lahko pripravijo obroke, vendar tega niso rabili početi, saj je 

bilo za te stvari že poskrbljeno s strani odraslih, prav tako so jih vzgojitelji odpeljali po 

opravkih. Tako se zazna, da so odrasli prevzemali odgovornost in s tem morda krepili 

nesamostojnost mladostnikov, morda tudi pasivnost teh mladostnikov v zavodu. Krajnčan 

(2012) zapiše, da lahko delitev dela, ki je za zavodsko življenje značilna, pušča problematične 

posledice za samostojnost otrok (kot tudi odraslih) v zavodu, saj so za določena dela (npr. 

gospodinjska opravila, pedagoške funkcije) pristojni ustrezno usposobljeni ljudje. Tukaj lahko 

zaznamo paradoks oz. nasprotje. Zavod bi naj mladostnike učil za življenje in samostojnost, 

vendar hkrati, s svojimi delitvami dela, nekako omejujejo samostojnost mladostnika in 

njegovo prevzemanje odgovornosti. Krajnčan (2012) opozori, da strokovnjaki ravno zaradi te 

pasivnosti mladostnikov v zavodu oz. nesamostojnosti, zagovarjajo decentralizacijo.  
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KATEGORIJA: SAMOSTOJNOST MLADOSTNIKA V ZAVODU 

»VEDO SN, KAK BI NAJ BLO NORMALNO« 

M1 pove, da se v zavodu na začetku ni počutil samostojnega: »Ne nisn bil. Zato ker sn pač, 

še vseeno bil odvisn od njih ne. /…/ Meni je zavod v šoli malco plačeval, oni so mi karto za 

avtobus kupli. Meni je dejansko cela štipendija ostala. Tak da jaz bi s tisto štipendijo lahko 

narejo, kaj bi hoto. Nisn rabo nič zavodu dat.« Čeprav v enem izmed naslednjih 

odgovorov M1 pove, da se v zavodu lahko povsem naučiš samostojnosti. Kasneje, ko je 

nekaj časa že bival v zavodu, se je že začel počutiti bolj samostojnega in odraslega, saj je 

nekaj že znal: »Vedo sn, kak bi naj blo normalno, tak kak sn v zavodu delal: se moreš vstat, 

it delat al pa iti v šolo pa to vse ne. Pa kuhal pa pral sn si že.«.  

 

»DEJANSKO NA ZAČETKU NISN HOTU IT V ZAVOD« 

M2 si je želel samostojnega odločanja, kje bi živel: »Ker pri šestnajstih že imaš pravico 

odločanja, kje boš živel. Dejansko na začetku nisn hotu it v zavod, potem pa bi ti reko, da 

je blo obdobje, ko smo mel vsak dan policaje na vratih v zavodu, pa sn jaz že razmišlju, da 

bi raje šel v mladinski dom.« M2 pove, da je bil samostojen, saj se je od drugih razlikoval 

– bil je bolj zase, na druge se ni oziral, vedel je, kaj dela in imel je načrt, večino časa si je 

tudi sam planiral potek dneva. M2 pove, da so bili mladostniki v zavodu različno 

samostojni, zato je tudi priprava drugačna.  

    »POGREŠAL SEM BOLJ SAMOSTOJNOSTI PRI TEM ODLOČANJU« 

M3 pa je npr. povedal, da je bil samostojen, kolikor je lahko pri raznih odločitvah, ki so se 

tikale njega (npr. odhodov): »Pogrešal sem bolj samostojnosti pri tem odločanju. /…/ 

 

»… BOLJ ODGOVORNO SN ZAČEL RAZMIŠLJAT« 

M2 je prav tako pri sebi zaznal spremembe tekom življenja v zavodu, kar bi lahko 

nakazovalo na samostojnost: »Odkrito povejano, bolj odgovorno sn začel razmišljat. 

Starejši sn postal, malo bolj odgovorno sn začel razmišljat, ko sn vido pač svoje sovrstnike, 

ki so bli čisto tisto odstopanje od družbenih norm in sem potem tud malo na sebi vido, da 

sn drugačn rato. /…/ Jaz pa sn si reko: zaj če sn tam, bom neke naredo iz sebe. Priložnosti 

mam za vse. To je to.«  

 

»SM ODRASTU« 

M3 svojo samostojnost v zavodu opiše takole: »Da se nisem zanašal preveč na to, na tiste 

servise, ko mi jih je zavod ponujal. Sn si tud recimo sam cote pral, pa sam kuhu, pa tk. Ja 

kaj več pa tud, pravim ni blo. Dosti sn bil zunaj, nisn sploh bil tam dosti /…/ V šoli sn se 

počutu samostojnega, ko sn bil tam, pa sn pač delo to, kar sn pač jaz hotu naret. Pa če je 

blo al v redu al slabo, sn vseeno jaz sam nosil posledice pol za to. /…/ Da sn znal porihtat 

stvari, tk kot je blo treba. Nisn se rabo zanašat na bilo koga drugega, da mi je pomagal al 

pa kar koli. To kar sn lahko, sn sam porhital in čao.« Mladostnikova samostojnost se je 

najbolj izkazala proti koncu bivanja v zavodu, kjer je poskrbel za vse zadeve, v povezavi s 

stanovanjem in je po njegovih besedah »odrastu«: »Ja saj v bistvu tisti zadnji korak pri 

vsem tem, da sem stanovanje najdu, šel plačat, podpisat pogodbo, pa šolo se naprej 
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prijavo, to sn tak vse sam naredu a ne. /…/ Sem mogo jaz naret, ni nobeden izmed onih 

mogu it do lastnika stanovanja pa podpisat pogodbo, da bom jaz tam not živu. To sn jaz 

sam mogu naret, pa kontaktirat človeka, pa se zment z njim pa poštimat.«  

 

Iz pripovedi M1 bi lahko zaznali zavodsko omejevanje samostojnosti na ekonomskem 

področju, saj je zavod poskrbel za stroške prevoza in malice v šoli. Vendar se tukaj pojavlja 

vprašanje, ali gre pri tem resnično za omejevanje samostojnosti mladostnikov, saj tudi v 

marsikateri družini (kjer je to s finančne situacije mogoče), starši plačujejo šolajočim 

mladostnikom malico in prevoz v šolo. M1 še pove, da je kasneje postal samostojnejši, 

spoznal je, kako bi naj (po njegovih besedah) potekal normalni življenjski potek (skozi rutino) 

in se seznanil z rutino, po kateri je potem tudi deloval, naučil se je tudi kuhanja in pranja 

perila, kar bi lahko poimenovali kot obvladovanje nekih življenjskih tehnik (Kiehn, 1997). 

Tudi M2 pove, da je po nekem obdobju bivanja postal odgovornejši ter M3, da je odrastel in 

je poskušal, da se ne bi preveč zanašal na ponujene »servise«, ki jih je zavod imel na 

razpolago. M2 pove, da je na začetku odklanjal odhod v zavod. Odhod v zavod je ena izmed 

obremenilnih situacij, ki jih mladostnik lahko doživi. Mladostnik se znajde v nekem novem 

okolju, v novi vlogi, pogosto je v zavodu tudi neprostovoljno (Horvat, 2000), saj se 

mladostnika odvzame iz domačega okolja (Krajnčan, 2006). Pri M2 smo videli, da se je, kljub 

temu, da je bil v dokaj veliki skupini mladostnikov, lahko držal bolj zase. Brocher (1972, v 

Zalokar, 2005) pove, da vsak posameznik, ki pride v novo okolje oz. skupino, s seboj prinese 

svoje izkušnje z drugimi skupinami in ljudmi in tako te predstave in izkušnje, ki jih človek že 

ima, vplivajo tako na dejavnost posameznega člana kot tudi na njegove odnose do drugih 

posameznikov. Dežman (2005) še pove, da mladostniki omenjajo obremenjenost s številom 

stanovalcev ter da se ne morejo izogniti interakcijam s ostalimi, kadar si to želijo. Vec (2011) 

zapiše, da imajo mladostniki, čeprav so ves čas skupaj v neki dejavnosti ali v nekem prostoru, 

vsak svoj cilj, čeprav so ti cilji med njimi lahko enaki, tisto, kar pa mladostnike druži, je ista 

ali podobna pot do cilja.  

 

 

 

 

 

 

KATEGORIJA: PRIPRAVA MLADOSTNIKA NA SAMOSTOJNOST 

     »NAČRT TAK NAREDIŠ KO PRIJEŠ NOT« 

Po besedah M1 in M2 poteka priprava ves čas, tekom bivanja v zavodu, z začetkom že ob 

začetku bivanja z zapisom načrta, saj se vsak zaveda, da bo vsak mladostnik enkrat šel na 

svoje, zato je pri pripravi vključen tudi sam mladostnik. M1: »Načrt tak narejiš ko priješ 

not.« M2: »Saj to je logično. Če se dela za posameznika, mora bit posameznik vključen. 

/…/ Na začetku ko sn pršu v zavod smo naredl neki načrt, ampak ga nismo točno določli, 

ker še nismo vedli vse, smo se pa pogovarjali o odpustu, ko bi šolo naredo, potem smo se 

pač naprej menl: da nekih vzgojnih ekscesov ne bo, nekak tko okvirno pač smo naredli. /…/ 

Smo pa delal evalvacijo bivanja v zavodu. Evalvacijo, saj sama veš, vse skupaj, recimo 

RV2: Na kakšen način je potekal prehod mladostnika iz vzgojnega zavoda v življenje 

izven zavoda? 
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začetek: kak so moje takratne vzgojne težave, kak sn bil takrat, kak sn se potem spremenil, 

kje sn izboljšal, kje sn mogoče poslabšal, mogoče.« M3: »Ja jaz sn ga tk mel sam pri sebi, 

oni so pa tud vztrajali pri tem, da bi ga z njimi skup naredu a ne. Smo pol nekak skup 

naredli nekaj. /…/ Ker zakaj bi oni sami za mene nekaj načrtovali, če pol oni z mano ne bi 

nobene veze pač meli. /…/« M3 sicer pove, da mu je bila priprava oz. načrtovanje odveč, 

saj je večino stvari splaniral sam pri sebi, vendar hkrati reče: »Škodl glih ni. /…/ Z vzgojitli 

iz zavoda sn neki osnovni plan naredu, ki mi je pomagal stvari naprej delat. Da ko prijem 

vun, da si pač porihtam šiht, pa za šolo ko sn mel še naprej it naprej v šolo, na kaj morem 

pazit, ko si sam, pa kak morem z dnarom ravnat.« 

Pri pisanju oziroma zastavljanju načrta in ciljev, ki se dogodi ob začetku bivanja v zavodu, 

pa so poleg vzgojiteljev in M1, sodelovali še starši mladostnika, podobno je bilo pri M2, 

pri M3 pa sodelovanja z družino ni bilo, saj so vedeli, da mladostnik ne bo odšel domov. 

Konkretne priprave, v smislu iskanja stanovanja in kam naprej po odpustu iz zavoda, pa 

tako M2 in M3 pravita, da so se začele nekje zadnje šolsko leto. 

 

     »VSI VZGOJITELJI SO BLI TAKI, KO SO SE ČUTLI POMAGAT« 

Vsi trije mladostniki izpostavijo tudi pomoč vzgojiteljev pri planiranju nadaljnjega 

samostojnega življenja, ko greš iz zavoda s pogovori o nadaljnjem življenju, svetovanju 

kako in kaj, razlagi in opominjanju, kaj je potrebno storiti ter v obliki pomoči pri iskanju 

stanovanja ter pri sami fizični selitvi iz zavoda v to stanovanje. M3: »Ja pač so bli malo 

bolj tk, so pač vprašali: in kaj boš, kk maš plane vnaprej, pa kak misliš kaj naret, pa kam 

misliš it, pa to. So se že malo bolj pozanimali za to, pa malo svetovali kak pa kje bi blo 

boljše al pa slabše al pa kaj drugač naredit. So bli kr, mislim, saj so, saj so vsi vzgojitelji, 

vsi vzgojitelji so bli taki, ko so se čutli pomagat. /…/ Bolj gre za to, da so bli zraven oni, da 

nisn pozabo na karkoli, pa da sn res naredu vse. /…/ Če pa kaj ni šlo, pa sem še vedno mel 

njih tam, da sem jih lahko vprašal.«  

 

»NAUČU SN SE KUHAT, PA NAUČU SN SE COTE PRAT« 

Vzgojitelji se trudijo, da mladostnika pripravljajo na samostojnost tako, da mladostnikom 

že v zavodu poskušajo omogočati čim bolj samostojno življenje, kar vsi trije mladostniki 

ponazorijo z učenjem veščin samostojnosti ter možnostjo (poudarek je na možnosti in ne 

nujnosti) samostojnega kuhanja (zajtrka, večerje), potrebnega pospravljanja za seboj ter 

možnost samostojnega pranja perila, likanja, kar so jim pokazali oz. jih naučili vzgojitelji, 

vendar je M2 dejal, da je to potekalo takrat, ko ni bilo perice in med vikendi in pa če je 

mladostnik sam želel to narediti (to ni bila zahteva). M1: »Pol kuhat znam, sn se naučo v 

zavodu, smo metali skup kaj je blo možno, ko smo si po večerih včasih skup kuhali. To so 

nam vzgojiteli pomagali pa naučili. V vsaki skupini je bil posebej pralni stroj. Prvič sn 

reko naj mi pokažejo, sn reko eni vzgojitlci, pol pa sn si nekak sam devat prat.« M3: 

»Nauču sn se kuhat, pa nauču sn se cote prat. /…/« 

 

»BI NEKAK TKO NAJ BLO: ZJUTRAJ SE VSTANEŠ, NA ŠIHT, DOMU, PA 

POTEM FRAJ CAJT« 

Priprava na samostojnost je po besedah vseh mladostnikov potekala že s tem, ko si se 

moral držati vsakodnevne rutine v zavodu ter reda ter da si končal šolanje. M1: »Pač zato, 
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ker ko sam živiš, se tud moreš ne vem, zjutraj vstat, porihtat stvari, pospravit, se spravit, it 

v službo, pa iz službe domu. /…/ Tud doma kdaj delaš za službo, tak kot si tam v zavodu 

pač delal za šolo. Meni je ustrezal taki potek pač. Neka rutina /…/ V zavodu sn si narejo 

pač neko sliko, kak more potekat naprej ne. /…/ Pač neki red more bit ne.«  

M2: »/…/ bi nekak tko naj blo: zjutraj se vstaneš, na šiht, domu, pa potem fraj cajt. /…/ 

Ampak je dober, da ma človek neko rutino v življenju. To je neka življenjska rutina, tko je 

dober s tega vidika.«  

 

»… NISI NEKE SAMOSTOJN, KER SI BIL NAVAJEN VSE V ZAVODU, KER JE 

BLO ZA VSE POSKRBLJENO« 

M3 pa je pri tem povsem drugačnega mnenja: »/…/ ker sem vedo, da čez tri leta bo čist 

konc tega in in se je meni zdelo brez veze, zakaj bi se zaj jaz ful navado na to, pa pol neke 

plane pa ne vem kak stil furu, če pa vem, da čez tri leta nič od tega neo več. Da bi se 

preveč navado na tisto rutino, ki je bla v zavodu, se nisn želu navadit, zato ker pač, pol ko 

pač bi šel a ne, ga ne bi blo, nič od tega več nebi blo. In bi bil pač preveč zgubljen. /…/ 

Kar se meni zdi, da se marsikomu dogaja, da te rutine, ko greš ven iz zavoda več ni, zato 

ker v zavodu so nam, nam je kuharca kuhala, pa prali so nam, pa vse to. In marsikdo se 

tega pač preveč razvadi, pol ko pride, pa tk recimo ko jaz, ko nisn šel domu, ampak sn šel 

pač v svoje stanovanje, najprej v [ime kraja] in če niaš, če niaš, če prideš z neko zavodsko 

rutino, enostavno ne morš narejit nič, nisi neke samostojn, ker si bil navajen vse v zavodu, 

ker je blo za vse poskrbljeno /…/« 

 

»RAVNANJE Z DNARJOM« 

Vsi trije mladostniki opišejo tudi upravljanje z denarjem, za kar so bili zadolženi 

vzgojitelji, skupaj z mladostniki. V kolikšni meri je mladostnik sam upravljal z denarjem, 

je bilo po besedah M2 odvisno od njegove sposobnosti ravnanja z denarjem. M1 

upravljanje z denarjem opiše skozi vzgojiteljevo pomoč, da gredo vzgojitelji skupaj z 

mladostniki po nakupih, kjer jim vzgojitelji svetujejo, da ne zapravijo preveč denarja. M2 

pa še doda, da si je denar skupaj z vzgojitelji varčeval in se v bistvu naučil »šparanja« in 

se tako pripravljal na skromno življenje, po dogovoru si je dvigoval denar: »Ampak v redu, 

načeloma tud to gleaš na skromno življenje pa si se navadu. Zaj ko pogleam nazaj je blo to 

dobro, za potem kasnejšo mojo samostojnost. /…/ Samostojnosti sn se nauču. /…/ Ker sn se 

v tistih štirih letih tolko naučo, da juhuhu. /…/ Mogoče res tega, ekonomske samostojnosti. 

Finančno. Ravnanje z dnarjom.« M3 je do vzgojiteljevega upravljanja z denarjem 

naravnan drugače: »Ja za dnar pa to je blo pč vedno tak, da si mogo vedno ful prej najavit, 

pol pa so ti oni dali enkrat na tedn. Pa še to si mogo pol račune pa to nosit nazaj za vse. 

Pa to je blo pač tako malo bolj, preveč, preveč nadzora se mi zdi.« 

 

»SAMOSTOJNEGA ŽIVLJENJA SE NAUČIŠ SAMO S TEM, DA SAMOSTOJNO 

ŽIVIŠ« 

M2 je pri opisu priprav mladostnikov na samostojnost nekoliko kontradiktoren, saj kljub 

vsem zgoraj zapisanemu, pove tudi, da se v zavodu ne moreš povsem naučiti 

samostojnosti: »Zelo dobro, ampak pri večini primerov, kaj sn bil jaz sam, so to ble 

premestitve v drugo, v druge ustanove, pač zaradi delinkventnosti določenih posameznikov 
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ali pa nadaljevanje življenja pri starših oziroma pri sorodnikih. /…/ No, zdaj kuhanja je 

blo bolj mal, ker je to pač bil hotel odkrito povedano. /…/ Pač ta rutina ki sem jo na 

začetku omenu, da me je pripravljala na samostojnost, drugače pa da bi reko nekaj 

intenzivno pa ne, pač pogovarjali smo se, ampak nekak intenzivno pa nismo nič delali.« 

Tudi M3 je mnenja, da se v zavodu ne moreš naučiti samostojnega življenja, saj nisi nikoli 

sam: »Vedno je nekdo zravn tebe, ker ne živiš samostojno tam. Samostojnega življenja se 

naučiš samo s tem, da samostojno živiš. Kuhat, ne morš nobenga kuhat naučit, lahk sam 

pokažeš, kak ti nardiš, pa more pol on sam kuhat, pa se s svojih napak učit.« M3 pa pove, 

da se je v zavodu naučil pomembne življenjske lekcije: »To, da ni vse tk rožnato, kot 

zgleda. Da ni vse zlato kar se sveti. /…/ Pa bilo kaj narediš, bilo kaka situacija je, tud če 

zgleda v redu, pa ni mus da zgleda v redu ne, pa treba je bit pač malo skeptičn na zadeve.« 

M1 in M3 sta mi nekako odgovorila na vprašanje, ali se lahko povsem pripravimo na 

samostojno življenje ali je bolje, da smo vrženi v vodo, saj sta oba dejala, da se lahko 

samostojnega življenja naučiš, ko začneš živeti samostojno in moraš začeti skrbeti zase. Sicer 

so vsi trije mladostniki povedali, da priprave na samostojnost nekako potekajo ves čas tekom 

bivanja, ob začetku se skupaj z mladostnikom zapiše tudi načrt dela, pri čemer sodelujejo tudi 

s starši. Da mladostniki kot tudi starši aktivno sodelujejo pri načrtovanju mladostnikovega 

življenja v skupini so opisovali že Škoflek idr. (2004), pri čemer gre za to, da so prisotni pri 

pripravi, izvajanju in preverjanju zadanega. M2 omeni tudi evalvacijo, ki jo je skupaj z 

vzgojitelji naredil na podlagi svojega bivanja. Je pa zanimivo, da pove, da je bilo v njegovem 

pogledu veliko mladostnikov premeščenih v druge ustanove zaradi njihovega vedenja, s čimer 

tudi razlaga, zakaj se v tem dotičnem zavodu niso mogli naučiti samostojnosti. Konkretne 

priprave na odpust, pa so se začele, mladostnika povesta, nekje v zadnjem šolskem letu. Da se 

konkretne priprave na odpust iz zavoda začnejo nekje v zadnjem šolskem letu, sta z raziskavo 

ugotovila tudi Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015). Po besedah mladostnikov so te priprave 

izgledale v obliki iskanja stanovanja, pri čemer so pomagali vzgojitelji, pa tudi učenje veščin 

samostojnosti (kot je kuhanje, pranje perila). Stein (2012, v Boškić idr., 2012) še pri tem 

zapiše, da kadar načrtujemo odhod iz institucije, bi morali pogledati in opredeliti potrebe te 

osebe, ki institucijo zapušča, kakšne so možnosti in katere so poti do izpolnitve zastavljenih 

ciljev ter sodelovanje z drugimi institucijami, ki v danem primeru pridejo v poštev. Zanimivo 

pa je, da eden od mladostnikov nekako nakaže tudi na omejevanje samostojnosti, saj sta v 

zavodu zaposleni perica in kuharica in tako mladostniki načeloma niso rabili skrbeti za pranje 

oblačil ter kuhanje. Če so sami pokazali zanimanje, so vse te stvari lahko počeli, drugače pa 

so zanje skrbeli zaposleni (npr. M1 je sam poskrbel za te zadeve). Eden mladostnik (M3) pa 

pri tem zelo izstopa, saj je dejal, da so mladostniki v zavodu razvajeni, ravno zaradi tega, ker 

jim kuharica kuha kosilo in se njim samim ne da s tem ukvarjati ter se prepustijo t. i. 

razvajanju. Zato je dejal, da je kasneje, ko greš iz zavoda, zelo težko živeti samostojno, če je 

bilo pred tem v tvojem življenju (ko je bival v zavodu), za vse poskrbljeno. Pripravo na 

samostojnost prikažejo tudi skozi upravljanje z denarjem oz. varčevanjem in da so skupaj v 

dogovoru z vzgojitelji upravljali s svojim denarjem. To se mi zdi zelo dober način (čeprav je 

npr. M3 bil do tega naravnan negativno in mu to ni bilo všeč), saj denar v vsakdanjem 

življenju igra veliko vlogo.  
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KATEGORIJA: VLOGA IN SODELOVANJE Z VZGOJITELJI 

     »LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE« 

M1 in M2 opišeta odnos z vzgojitelji kot dober in uspešen, M2: »/…/ en stari rek: lepa 

beseda lepo mesto najde. Torej če si nekaj dokazal, si dobu nazaj.« M2 poudari tudi pomen 

zaupanja, saj se na podlagi zaupanja lahko dogovarjaš z vzgojitelji glede večje svobode. 

Vsi trije mladostniki povedo, da je bilo sodelovanje dobro, da so jima vzgojitelji vedno 

pomagali, ko so potrebovali pomoč. M1: »Jaz sn včasih tud iz prakse šel prej glih zaraji 

tega. Pa sn vzgojitlci povejal, pa je rekla, da ni problema. Sao pač nisi jih smel napizdit 

ne. /…/ Ne vem pač že pri šoli, pa ful so pomagali za tebe so hodli v šolo, ti rihtat stvari. 

/…/ Pol ne vem, tud kaki pogovori al pa kaj not, ful pomagajo.«  

M3: »/…/ zvečer smo se vedno na sestanek vsedli, pa je pač vsak povedal, kaj je mel v 

planu za tisti naslednji dan. Pa se je pač malo zmenlo, kdaj nazaj prideš, pa kdaj greš pa 

to.« 

 

»PAČ BILO KAJ TI LEŽI NA DUŠI NE, TI VEDNO POMAGAJO« 

Vsi trije mladostniki izpostavijo pomoč pri šolanju, tako glede urejanja stvari za šolo kot 

tudi samo pomoč pri učenju ter skupno načrtovanje dneva z vzgojitelji. Izpostavijo tudi 

veliko vlogo in pomen pogovorov z vzgojitelji. M1: »Pač glede družine, glede tvojih 

problemov, pač. Pač bilo kaj ti leži na duši ne, ti vedno pomagajo. Pač si reko, pač kar tak 

spontano si se začel menit, pa si je vzgojitelj, vzel tam, magari je končal, pa še je ostal tam 

pol uro al pa dve pa ti pomagal.« Tako so jih vzgojitelji naučili reševati probleme na bolj 

konstruktiven način, to je s pogovorom, iskanjem kompromisov, naučili so jih vrline 

poslušanja ter kontroliranje lastnega (v preteklosti nasilnega) vedenja, pomagali so jim 

zastaviti cilje in se držati poti do uresničitve zadanih ciljev in želja. Vsi trije mladostniki 

povedo, da se vzgojitelji prilagajajo pri zadevah, pri katerih je bilo prilagajanje možno. 

M1:»Na začetki si se držo tega, pol pa je blo kaki nogomet po televiziji al pa kaki film al 

pa kaj, pa če si bil ti vreji do vzgojitla, ti je pusto, da lahko gledaš ne.«  

 

»TI MORŠ BIT ČLOVEK ZA TO« 

M1 je vzgojitelje videl kot osebe, za katere je vedel, da se lahko nanje zanese: »Zato ker 

veš, da maš vedno nekoga, ko se bo, ko se lahko zaneseš na njega. /…/ Zato ker ne vem, tu 

sn lahko vzgojitlu prišo, ko je nočni delal, bi lahko prišo ob 3 al pa ob 4 vjutro dol, pa bi se 

meno z njim. Pa pač ne vem, si šel na cigaret vun, pa je šel vzgojitelj s tabo, pa sta se 

zamenla ono.« M1 vzgojitelje vidi kot mentorja, ki ga moraš ubogati, vendar hkrati kot 

prijatelja, ki se mu lahko zaupaš, definitivno pa ne kot starša, medtem ko pa M2 vidi 

vzgojitelje ravno kot družinske, starševske figure. M3 ima pri tem povsem nasprotno 

mnenje, saj pove, da vzgojitelji na svojo vlogo gledajo preveč kot samo na službo: »/…/ če 

mene vprašaš, nek človek, ki to dela, v taki ustanovi, pa hoče delat z ljudmi, ki rabijo nek 

malo drugačn pristop, to ti morš bit človek za to. Ker to ni dovolj če si ti hodo v šolo, pa si 

misliš, jaz pa sn zaj naredu diplomo iz tega, zaj pa jaz to znam. Ni res. Pač, razn enih dveh 

al pa treh izjem, so vsi preveč jemali kot službo. In to, za take stvari pač, morš ti posvetit 

življenje k temu, zato pa tud ni vsak človek za to. Mislim, zelo malo jih je.« Kakšen vpliv so 

vzgojitelji imeli na M1, nam zelo dobro ponazori naslednji citat: »Jaz jim tam bolj zaupam, 
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ko pa bilo keremu prijatlu. Zato ker se lahko pomenim čisto resnično z njimi. Prijatl te bo 

samo poslušal, ti ne bo znal povedat, oni pa so dali že to skoz ne, starejši so, več izkušenj 

majo.«  

 

»FUL MANJ SO BLI TEČNI« 

Prav tako je zanimivo, kako je M3 videl vlogo vzgojitelj, ko se je približeval njegov 

odpust: »Ja, ful manj so bli tečni, ker so tak vedli, da v dveh mescih ne bojo več kaj dosti 

dosegli a ne. Pač vedno manj, vedno bolj dolgo sem bil tam, vedno manj sitni so bli no. /…/ 

Pa ful je bil problem, če si šel recimo v mesto brez dovoljenja, pa brez da si se zmeno. In 

pač, proti koncu, ko sn še tk samo ene dva al pa tri mesce bil tam, ko sn začel v mestu, pa 

nisn komu povedal, ni bil tk velik problem, kot pa na začetku, dve leti nazaj. Pa ko nečesa 

nisn naredu tam, ni bil tk ful velik problem, kot pa je bil dve leti nazaj. Al pa če sem šel na 

džoint, ni bil tk velik problem kot pa je bil dve leti nazaj.« 

 

Avtorji M. Ule (2008), R. Boškić idr. (2012) omenijo, kako pomembno je, da ima posameznik 

neko osebo, na katero se lahko zanese, kar je bilo M1 zelo pomembno. Mladostniki opisujejo 

odnos z vzgojitelji kot dober, vzgojitelji so jim vedno pomagali, če so kje potrebovali pomoč 

(npr. pri šolskih obveznostih, razni pogovori …). M3 omenja tudi vsakodnevne večerne 

sestanke, kjer so se skupaj z vzgojiteljem usedli, pogovarjali in dogovarjali. Vse zadeve so šle 

preko dogovarjanja med mladostnikom in vzgojiteljem. Tudi J. Terbec (2008) je izpostavila 

pomembnost oblikovanja dogovorov v odnosih med vzgojiteljem in mladostnikom. 

Mladostniki omenjajo tudi različne vloge vzgojiteljev, kakor jih vidijo oni sami. O tem piše 

tudi avtorica M. Ristić (2015) s pozicije vzgojiteljice, ki zapiše, da vidi svojo vlogo 

vzgojiteljice v vzgojnem zavodu skozi različne vloge: od mentorice, pomembne odnosne 

osebe, pa vse do učiteljice življenjskih veščin. »Moj namen kot vzgojiteljica je omogočiti 

mladostnikom, da s pomočjo dobrega delovnega odnosa z mano in učinkovitih intervencij 

razrešujejo svoje težave in se učijo za samostojno življenje.« (Ristić, 2015, str. 143–144) 

Glede na to, da mladostniki vzgojitelje doživljajo kot mentorje, prijatelje, starše pa bi to lahko 

navezala tudi na odnos, ki je osnova socialnopedagoškega dela (Krajnčan in Bajželj, 2008) ter 

znotraj tega socialno pedagoško bližino in distanco, ki jo Krajnčan in Bajželj (2008) opišeta 

kot učinek pedagoškega odnosa in sta zajeti v ustreznem krmarjenju med obema, saj je težko 

najti ravno pravo mero bližine in distance. M3 recimo na podlagi tega pove, da po njegovem 

mnenju niso vsi ljudje za takšno delo; za takšno delo pravi, moraš biti človek. Kakovosten in 

dober odnos med vzgojiteljem in mladostnikom je namreč tisto, kar omogoča uspešno pomoč.  

 

KATEGORIJA: PRIDOBLJENE VEŠČINE V ZAVODU 

     »TEŽAVE REŠUJEM S POGOVOROM«  

Vsi trije izpostavijo svojo vzkipljivost, impulzivnost, ki je bila prisotna pri vseh treh 

mladostnikih na začetku bivanja, je pa danes pri vseh zmanjšana oz. izboljšana, danes 

težave rešujejo s pogovorom. M1 še pove, da danes ni več tako nasilen, kot je bil včasih, 

naučil se je, kako s pogovorom iskati kompromise ter da ljudi ne ocenjuje po izgledu. 

Naučil se je tudi misliti na prihodnost ter si postavljati cilje v življenju, ki se jih skuša 
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držati. M2 izpostavi še druge veščine: »razne veščine vodenja tudi, tudi nekaj malega, pa 

ne vem komunikacija, velik komunikacije sn takrat tudi obnovil, socialnih veščin sn se dost 

notri nauču. S tega vidika, zlo uporabno vse. /…/ Mogoče bolj ti, te asertivne sn se nauču, 

teh tehnik asertivnih. Bolj s tega vidika, komunikativnosti recimo, različni pristopi 

komunikacije. S tega vidika me je bolj izučilo. /…/ Komunikacijske, v načinih 

komunikacije, asertivnosti. Prej sn bil zlo impulziven na primer, tam sn se naučil pač z 

ljudmi, z ljudmi sn se naučil delat, enostavno. Dans ne bi takoj, po domače povejano, 

popizdo, ampak bi se znal pomirit.«  

Zanimivo je, da mladostniki zelo izpostavijo vidik pogovora, komunikacije (tudi odzivanja 

oz. vedenja na reakcije), ki so ju v zavodu izboljšali. A. Ivančič (2008) izpostavi, da sta 

komuniciranje in odnos tesno povezana procesa, pravi, da je naše dobro počutje povezano s 

tem, kako konstruktivno upravljamo s komuniciranjem in odnosi. M2 zelo nazorno prikaže, 

česa se je v zavodu naučil oz. kaj je pridobil na področju komunikacije. Pomembno je, da 

vzgojitelj zna poslušati mladostnika in se pogovarjati o njegovih težavah ter tudi spodbujati 

mladostnika, da o tem sam komunicira (Ivančič, 2008) ter da se nauči komunicirati na 

primeren način. Namreč M. Ule (2005, v Ivančič, 2008) pravi, da lahko komunikacija 

spodbuja tudi konflikte in spore med ljudmi, zato je pomembno, da znajo mladostniki v 

takšnih primerih reagirati. Učinek komunikacije je še vedno ta, da povezuje ljudi med seboj, 

vzpostavlja med njimi odnose (prav tam). 

 

KATEGORIJA: ODPUST IZ ZAVODA 

»JAZ SN TAK ŠE VEDNO DOMOV HODO, PA SPAL V ZAVODI, ČE  SN MEL 

PROBLEME DOMA« 

Vsi trije mladostniki so že od začetka bivanja v zavodu vedeli, da bodo zavod zapustili, ko 

bodo zaključili šolanje (seveda v primeru, da ne bi bilo v zavodu vzgojnih problematik, 

zaradi česar bi bila potrebna premestitev v drug zavod).  

M1 je odšel domov že prej, kot je bilo uradno določeno, tako da se je M1 lahko navadil na 

samostojno življenje, hkrati pa je imel še vedno možnost (v teh dveh tednih) vrnitve v 

zavod po pomoč, pogovor, spanje. M1 je zapustil vzgojni zavod pred pol leta (v času 

pisanja te magistrske naloge). M1: »Ja. Jaz sn tak še vedno nazaj hodo, pa spal v zavodi, 

če sn mel probleme doma. /…/ To mi je pomagalo, da sn se navado na samostojnost, 

ampak sn še lahko vseeno nazaj v zavod šel, ker še uradno nisn bil izpuščen, al kak bi reko. 

/…/  

 

     »NAROBE SEM UKREPAL V LASTNI REŽIJI« 

Pri M2 se je zgodil izreden predčasen odpust v zavodu pred tremi leti (v času pisanja te 

magistrske naloge) zaradi izrednega dogodka (nekdo v zavodu ga je okradel), pri čemer je 

M2 »/…/ malo narobe, potem pač postopil. /…/ Narobe sem ukrepal v lastni režiji.« Tako 

je mladostnik dejansko izvedel, da bo odpuščen iz zavoda 2 ali 3 ure pred dejanskim 

odpustom. Takoj po odpustu je odšel v hotel, saj še druge možnosti bivanja, zaradi 

nenadnega odpusta, ni imel urejenega.  
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M3 pa je zavod zapustil pred letom in pol (v času pisanja te magistrske naloge), odšel je v 

najemniško stanovanje, v času odpusta ni vedel, kaj si želi, začrtanih je imel samo nekaj 

prvih korakov (okrog stanovanja).  

 

Tako pri M1 kot M3 opazimo, da je odpust predstavljal nek stresen, negotov dogodek, saj se 

je M1 še vedno vračal nazaj v zavod, čeprav je bil že zunaj zavoda, M3 pa ni imel začrtane 

jasne poti, kar prav tako nakazuje na negotovost položaja. Smit in Laird (1992, v Koller 

Trbović in Mirosavljević, 2005) pravita, da je odpust iz zavoda lahko stresna izkušnja, zaradi 

številnih razlogov, eden med njimi je tudi ta, da se odpust mladostnika pojavi nenadoma in 

brez priprave, zaradi neugodnih razmer, kar se je zgodilo pri M2. Zaradi tega in še drugih 

razlogov (potreba po nadaljnji podpori …), bi bilo treba vsem mladostnikom, ki zapuščajo 

zavodsko življenje, nuditi oblike poodpustnega spremljanja, da bi se ublažil tranzicijski stres. 

 

 

KATEGORIJA: DOŽIVLJANJE ODPUSTA IZ ZAVODA 

»PO ENI STRANI SN BIL FUL VESEL, PO DRUGI PA MI JE BLO FUL ŽAL« 

M1 je ob koncu bivanja v zavodu doživljal raznolika čustva: »Po eni strani sn bil ful vesel, 

po drugi pa strani pa mi je blo ful žal. Še zadnjič sn šel v sobo gor. /…/ Prvo si tak vsak 

misli: hvala bogi, vun sn šel /…/ si misliš, zaj bom delal nekaj po svoje.«  

 

»KOT SAMOUMEVNO SN GA VZEL« 

M2 je odpust doživljal kot nekaj samoumevnega: »Kot samoumevno sn ga vzel. Ker sn se 

tud čuto pripravljen na samostojno življenje in sn si reko: enkrat bi se tak moglo zaključit. 

Ma seveda me je takrat tud, jeza fajn zabavala, /…/ Ja ker se mi je po krivici to zgodilo. 

No, moj način tud ni bil sicer mogoče najbolj pravilen.« Hkrati pa je bil M2 ob odpustu 

tudi navdušen in zmeden ob razmišljanju, kako mu bo v nadaljevanju življenja šlo, 

pričakoval je, da bi se lahko pogovoril z zavodom in da bi lahko povedal svoje mnenje, 

vendar se to ni zgodilo. Odpust iz zavoda je doživljal kot vhod v samostojno življenje.  

 

»TISTI KORAK: ZDAJ PA, ZDAJ PA SEM JAZ, PA NOBEN DRUG, ZAJ PA 

BOM ZA SEBE POSKRBEL« 

M3 je odhod predstavljal: »Tisti korak: zdaj pa, zdaj pa sem jaz, pa noben drug, zaj pa 

bom za sebe poskrbel. M3 je odpust komaj čakal, istočasno pa je bil nesiguren, ker je 

odšel v najemniško stanovanje in ni vedel, kako se bodo stvari razpletle. M3: »Malo sn bil 

nesiguren pred svojo prihodnostjo, pa tak cajt je: še devetnajst nisn bil. Pa sn pač pri 

osemnajstih sn šel za sebe živet, to je dandanes ful hitro. /…/ Ful mi je blo fajn, ful sn bil 

živčn, pa ful nisn vedo kaj bo, ker bom šel na svoje živet. Pa ful sn komaj čakal. /…/ Ja 

malo sn bil raztrešen v glavi.« Sicer je odhod iz zavoda dojemal kot nek normalen 

življenjski potek: »Pač šel sem iz zavoda, pa zaj pač sam živim, tak da nisn delu nekega 

big deala okrog tega, zato k se mi to brezveze, ker ni nič kaj takega. To vsak človek more 

slej ko prej naret, pa to naredi in ni nič kaj takega ne.«  
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Anglin (2002) zapiše, da imajo mladostniki včasih občutek. da bi morali zavod sprejeti kot 

družino in ga posledično prav zato pogosto ne sprejmejo, saj že tako ali tako imajo družino in 

morda čutijo, da so iztrgani iz družine. Podobno se po mojem mnenju lahko zgodi tudi ob 

odpustu iz zavoda, če se posameznik (tako kot M1) na zavod in vzgojitelje naveže. 

Mladostniki so v tem primeru doživljali odpust intenzivno, prisotna so bila najrazličnejša 

čustva. Boškić idr. (2012) zapišejo, da so najbolj ranljivi tisti posamezniki, ki so zgodaj 

zaključili bivanje v zavodu in od matične družine ne morejo pričakovati pomoči (kot je to bilo 

v primeru M2 in M3). V takih primerih si nekateri mladostniki celo želijo ostati v zavodu, ker 

je vsaka druga možnost bolj negotova. M. Pšunder in O. Dečman Dobrnjič (2010) zapišeta, da 

se vsak mladostnik v času svojega odraščanja sooča z vzponi in padci. Lahko se pojavi strah 

pred kakšnim pomembnim dogodkom, kamor seveda lahko vključimo ta odpust iz zavoda, 

pojavljajo se lahko obdobja malodušja in zaskrbljenosti. M3 recimo omeni, da se mu je 

njegov odpust zdel zelo hiter (pri 18 letih) v primerjavi z ostalimi vrstniki, ki zapuščajo 

družino bistveno kasneje, kar omenja tudi različna literatura (Boškić idr., 2012).  

 

KATEGORIJA: ŽIVLJENJE IN SAMOSTOJNOST MLADOSTNIKA PO 

ODHODU IZ ZAVODA 

    »NI MI ZAJ GLIH SLABO« 

M1 je nekaj časa po odhodu iz zavoda želel nadaljevati šolanje oz. se priključiti k 

slovenski vojski, vendar ga je premamila služba, ki jo ima še danes. Po zaključku bivanja v 

zavodu je odšel nazaj domov, kjer pa so bile še vedno enake težave, kakršne so bile pred 

odhodom v zavod, le da se je on spremenil in uporabil naučene strategije soočanja s 

težavami (odhod na sprehod in podobno). Svoje življenje danes M1 doživlja kot »vreu no 

/…/ ni mi zaj glih slabo«, kjer mu je glavno, da ima službo in avto: »Vseeno mi ni blo glih 

ko sn šel iz zavoda. Na začetku sn bil srečn, pol pa bi se kr hitro vrno. /…/ Sao, pol po 

nekem cajtu, bi šel raje nazaj. Kak je realno življenje, pa kak je, ko ti še vseeno stoji nekdo 

ob strani 24 ur na dan v zavodu.« Hkrati tudi pove: »Včasih mi je vzgojitlca vse zrihtala. 

Zaj sn si mogo vse sam. Na primer, ko sn šel v vojsko delat teste. Če bi še bil takrat v 

zavodu, te bi me vzgojitelj pelal tja. Zaj pa sn mogo sam.« M1 namreč pove, da so ga 

vzgojitelji navajali na samostojnost, kar mu je nekako pomagalo v življenju zunaj zavoda, 

v drugih citatih pa pove, da so veliko stvari postorili vzgojitelji. Podobno nakazuje tudi 

naslednji citat: »Ja, je pomagalo malo ja. Samo je pač, ko si ti pol za sebe, je čist drugač, 

ko pa … zato ker… saj pravim, tam si mel nekoga 24 ur, ko ti je stal ob strani, pol pa več 

ne, ko greš ven. /…/ Pa sn šel na obisk tja, pa sn malo pogledal, pa mi ni blo vseeno. /…/ 

Ja valda da sn pogrešal vzgojitle. Navežeš se ne. Na začetki tak nea ne: vun sn šel, hvala 

bogi. Samo pol pa jih začneš pogrešat, vzgojitelje. Še zaj jih pogrešam.« Danes, ko je M1 

že zunaj zavoda, pa sebe doživlja kot samostojnega človeka, saj ima službo, ima avto, 

uspelo mu je doseči vse cilje, ki si jih je zadal v zavodu, prav tako si zna kuhati, prati in 

likati. Pravi, da danes gleda v prihodnost in se skuša držati ciljev, ki si jih je zadal. Pojasni 

pa, da ni postal takoj samostojen, ko je prišel iz zavoda, ampak šele po nekem času.  
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     »… ČE ČLOVEK NE POSKUSI, NE MORE VEDET« 

M2 opiše, da je po odhodu iz zavoda dokončal šolanje, načrtovano je imel tudi iskanje 

službe in stanovanja, saj je bil na začetku nekaj časa v hotelu, finančno je bil preskrbljen. 

Kasneje si je našel službo, tako je danes samozaposlen in pravi, da ima fleksibilen čas 

zaradi narave dela. Danes pravi, da ima veliko več izkušenj, kot jih je imel v zavodu. Na 

začetku samostojnega življenja je imel nekaj skrbi: »Okrog samostojnosti, pja, dejansko na 

začetku mogoče: kako bom zmogel, ampak če človek ne poskusi, ne more vedet. Pač sam 

začneš živet in potem vidiš. In ko maš nek problem, pač se ne ustaviš: tu je problem. Ne: 

naredu bom, neke bom. Zaupaš.« Danes se ima za samostojnega človeka, kar opiše skozi: 

»Mam lastniško stanovanje, službo, samozaposlen, nimam še firme ampak bi hotu, 

osamosvojil sn se ja, rabo sn dolgo, ampak sn se.« Pravi, da je postal samostojen pred 

letom in pol (v času pisanja te magistrske naloge), saj se mu je zunaj zavoda zgodil 

dogodek, pri katerem je zaupal napačnemu človeku in je tako »je bil sicer en, en zelo velik 

padec, padec je bil vmes, no pač, ampak po nekem času sn pa se potem nazaj postavo na 

noge. /…/ Da sn prišo k sebi. Začel sn se nehat, totalno sn nehu zaupat ljudem, 

enostavno./…/To sn mogu jaz ugotovit: da prvo sn jaz, pol so drugi. Najbolj pomemben sn 

sam, ne pa drugi. In prvo svoje težave reši, potem rešuj druge al pa pomagaj drugim, prvo 

si ti. /…/ Pot ni bla lahka, ni pa bla grozn težka, tud ne. Ni bla pa lahka, to pa je dejstvo. 

Najprej sn mogo eno vlko napako naret, da sn se neke naučo iz tega. Mogu sem se opečt. 

To, da sem zaupal napačnemu.« Svojo današnjo samostojnost opiše skozi to, da preprosto 

zna živeti samostojno življenje, ki se mu kaže skozi samooskrbo, da poskrbi zase skozi 

kuhanje in pranje. Njegovo življenje je po besedah M2 zanimivo in fleksibilno, saj je 

zaradi službenih obveznosti pol leta na koledarsko leto odsoten izven države.  

 

»IN SN PAČ ZABLUZO, PA PAČ NISN, NI MI ŠLO SKOZI«      

M3 za začetek pove, da mu samostojno življenje ni uspelo, razloge temu pa pripisuje: »Ja 

ravno zato, kr nisn vejo, kr nisn vedo kak bi, nisn mel navad, nisn se. Pač ko sn bil 

naenkrat sam v stanovanju, pa ko ni blo več nobenga okrog mene, pač enostavno nisn 

vedo ka bi. In sn pač zabluzo, pa pač nisn, ni mi šlo skozi. /…/ Nisn se spravu pa naredu 

tiste stvari, ki so ble potrebne. V smislu, da bi malo bolj pazu na to, kje zapravljam dnar.« 

Ko je M3 prišel iz zavoda, je imel najemniško stanovanje, ki ga je plačal za par mesecev v 

naprej, želel je še naprej hoditi v šolo (kar mu je uspelo samo prve tri mesece), našel si je 

službo. Pravi, da ga bivanje v zavodu ni zaznamovalo, vsi prijatelji vedo, kje je bil in to 

sprejemajo. Danes zase pravi, da se ima za samostojnega človeka, pove, da je samostojen 

postal prvo noč, ko je prespal izven zavoda, v najemniškem stanovanju, saj je naslednji 

dan že moral poskrbeti zase. Svojo današnjo samostojnost pojasni z: »Zato, ker sn si, ker z 

mamo več niama stika. /…/ Pa pač mam poštimane stvari za sebe. Živim z enim kolegom 

skup, sma v stanovanju. Včlano sn se v klub, glasbena produkcja, tak da sn se zaj s tem 

začu ukvarjat, pa z gledališčem sn se začu ukvarjat, pa delam, pa v redu, fajn se mam. 

Svojo pot v samostojnost opiše s »težka, naporna, pa dolga. /…/ Zato ker sn kar v redu 

padu na glavo, ravno zato ker sn se prehitro odloču, da bom sam živo. Ampak zato, ker se 

mi je pa to zgodlo, vem zdaj, da ziher ne bom istih napak delu, pa jih ne bom. Preveč sem 

zabluzo, preveč sn mislu, življenje sn mel za prelepo kot pa je. Tak ti bom reku.« Danes 

mu je v oporo predvsem glasbeni klub, v katerega je včlanjen, kjer so ga sprejeli kot 
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družinskega člana. M3: »Spoznal sn, da pač za določene stvari se ti more enostavno jebat, 

ker drugač se boš preveč sekiral, pa preveč vznemirjal. In je brez veze. In pač za določene 

stvari mi je pač popolnoma vseeno in zaraji tega sploh nisn živčn, živčn človek preveč. 

/…/ Nisn zaj tk ful hitr človek, da bi zaj bil: ja, gremo to delat, pa tud, če se kdo ful krega 

z mano, pa pač tu not pa tu vun (pokaže na ušesa), za določene stvari, ko bi se marsikdo 

sekiru, se jaz ne.« Mladostnik je danes (v času pisanja magistrske naloge) star 19 let in »še 

zaj ne vem, kaj bi rad.« 

 

Vsi trije mladostniki so začeli samostojno življenje pri zgodnjih, še ne dvajsetih letih. Od tega 

sta morala dva mladostnika zaživeti povsem samostojno, saj nista imela podpore domačega 

okolja. Eden mladostnik je podporo domačih sicer imel, v smislu, da se je lahko vrnil nazaj v 

družino, kjer pa sicer ni imel dobrih odnosov. Dva mladostnika tako nista imela možnosti 

podaljšanega mladostništva, ampak sta se za današnji čas morala zelo hitro postaviti na noge. 

Oba sta ob tem naletela na zaplete in težave. S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić (2013) 

omenita, da je za vsakega mladega človeka težak začetek v samostojno življenje, pojavlja se 

veliko izzivov, stresa, negotovosti, vprašanj. M1 je sicer nadaljeval svoje življenje z bivanjem 

v primarni družini, vendar so se težave, zaradi katerih je prvotno odšel v vzgojni zavod, 

nadaljevale. Omeni tudi, kako drugačno je življenje, ko zapustiš vzgojni zavod, v primerjavi, 

ko si v vzgojnem zavodu in ti lahko vzgojitelji vse pomagajo, priskrbijo. Ravno iz tega vidika 

se mi zdi zelo pomembno, da v zavodu poteka priprava na samostojnost, saj npr. I. Benedik 

(1987) opozori na dejstvo, da se pred mladostnika, ki se ne more vrniti v družino in je torej 

prisiljen začeti samostojno življenje, postavijo ogromne zahteve, kot to, da se mora zjutraj 

samostojno vstati, pripraviti za delo, biti na delovnem mestu 8 ur, samostojno mora reševati 

vse konflikte na delovnem in zasebnem področju, ko pride domov, mora poskrbeti za svojo 

prehrano in osebne stvari. Takšne zahteve so se pojavile pred M2 in M3, ki sta jih vsak po 

svoje, uspešno in manj uspešno prebrodila. M2 zelo nazorno prikaže, da je »zabluzil« in še 

danes ne ve, kaj si želi. »Če pomislimo, koliko obremenitev mora dnevno prenesti ta 

nedozoreli (pogosto še mladoletni) človek, se lahko za primerjavo vprašamo, koliko 

povprečnih mladostnikov brez vedenjskih težav je sposobnih po tem vzorcu uspešno 

funkcionirati« (Benedik, 1987, str. 69). R. Boškić idr. (2012) omenjajo mednarodne 

raziskave, ki so prikazale, da imajo mladi, ki zapustijo bivanje v vzgojnih zavodih in stopijo 

na samostojno pot, pogosto zelo težavno pot v odraslost. »Za večino je ta pot bolj nenadna, 

krajša in hujša, za nekatere pa daljša in bolj zaščitena kot pot za večino drugih mladih, ki niso 

bili v posebnih oblikah varstva. Podatki kažejo, da čeprav imajo mladi, ki so bili prikrajšani 

za normalno družinsko življenje, kot skupina visoko tveganje socialne izključenosti, so med 

njimi pomembne razlike v njihovih izhodih, med tistimi, ki se po izhodu iz rejništva/zavoda 

uspešno vključijo v družbo, tistimi, ki »preživijo« in so v veliki meri odvisni od formalne 

pomoči države, in tistimi, ki se nikakor ne morejo vključiti v družbo.« (Boškić idr., 2012, str. 

16) Vsem trem mladostnikom si je po vzponih in padcih nekako uspelo urediti življenje, si 

najti službo, se ukvarjati tudi s prostočasnimi dejavnostmi. 
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KATEGORIJA: PODPORA IN POMOČ PO ZAKLJUČENEM BIVANJU V 

ZAVODU 

     »ŠE ZAJ HOJIM V ZAVOD NA OBISKE« 

M1 je dobil podporo in pomoč po končanem bivanju v zavodu in jo prejema še danes, ko je 

zunaj zavoda že okoli 6 mesecev (v času pisanja magistrske naloge). Ta pomoč in podpora 

je v obliki telefonskih pogovorov (M1 še danes redno pokliče vzgojiteljico, z njo se 

pogovarja o težavah, ki jih ima, pa tudi o povsem vsakdanjih zadevah). »Saj še zaj grem 

tja. /…/ So mi posebej tak ostali. Saj pravim, jaz še lahko vzgojitlco še zaj pokličem, pa se 

lahko z njo pogovarjam. Pa še zaj hojim v zavod na obiske. /…/ Recimo glih, predn sma se 

midva zaj dobla, sn klico vzgojitlco, pa se meno z njo. Sn reko da se s tabo dobim, pa je 

rekla, naj te pozdravim. Pa tui to, saj jih nea vedno pokličeš samo, ko maš probleme, 

pokličeš tui, da vprašaš: kak si. Normalno ostanejo neke vezi, nea te, kak naj rečem: zaj te 

ni več v zavodu, zaj pa adijo, kot da te ni.« Trdno je tudi prepričan, da bi se vzgojiteljica z 

njim dobila na kavi, če bi jo to prosil ter da bi mu vzgojitelji v zavodu pomagali pri iskanju 

stanovanja, če bi si ga začel iskati: »Pa še zaj, če bi, če bi si poiskal stanovanje, pa ne vem, 

mi bojo oni najbolj pomagali od vseh, vem.« M1 se danes še vedno redno ustavi v 

vzgojnem zavodu na obisku (ko se pelje mimo), vzgojni zavod mu je po njegovem odhodu 

pomagal tudi pri iskanju službe in sicer na način, da so mu natisnili življenjepise in prošnje 

za potencialne službe, saj doma ni imel tiskalnika. 

 

»URADNO NI BLA NIKAKRŠNA. NEURADNO PA ŠE VEDNO JE SEVEDA 

BILA« 

M2 pove, da uradno ni prijel nikakršne podpore, neuradno pa je še vedno bila v obliki 

nasvetov, kar pa opiše takole: »uradno ni bla nikakršna. Neuradno pa še vedno je seveda 

bila. Z vzgojitelji sn se še vedno, če bilo koga kaj rabiš, valda, za kak nasvet al pa pomoč, 

se še da. Ampak to čist neuradno /…/ Me ravnateljica ni najbolj vesela bla, ko me je vidla, 

vzgojitli pa ja.« Tudi M2 je še danes v stikih z vzgojitelji.  

 

»ONI NISO VEČ ODGOVORNI ZA TEBE« 

M3 je dobil zelo konkretno podporo in pomoč ob odhodu in sicer v obliki hrane, ki je 

zadostovala za nekje prvi mesec njegovega samostojnega življenja v najemniškem 

stanovanju. Kasneje, ko je že bil zunaj zavoda, pa podpore ni dobil: »Ni je blo. Pač bli so 

takega mnenja, da te, ko grem jaz vun iz zavoda, sn pač vun iz zavoda a ne. Tak je pač blo, 

ko si šel vun iz zavoda, si šel vun, nisi bil več tam, oni niso več odgovorni za tebe.« Sicer 

pa je M3 še danes v stikih z vzgojitelji, bil je v zavodu nekajkrat po odpustu, kjer se je 

oglasil na kavi.  

 

RV3: Kakšno podporo so mladostniki prejeli oz. bi jo potrebovali v fazi prehoda  iz 

vzgojnega zavoda? 

 



49 

 

Iz vseh treh pogovorov sem lahko zasledila, da sta bili pomoč in podpora neuradna in na 

pobudo mladostnika. Mladostniki so bili tisti, ki so se oglasili oz. prišli na obisk v zavod ali 

poklicali po telefonu ter povprašali za kak nasvet ali pomoč. Zelo konkretna oblika pomoči pri 

odpustu je bila pri M1, ki mu je zavod pomagal pri iskanju službe ter pri M3, ki je ob odhodu 

dobil paket hrane, da je lahko začel samostojno življenje. M1 zelo jasno tudi pove, da je trdno 

prepričan, da bi pomoč v kakršni koli obliki (če bi zanjo zaprosil) v zavodu tudi dobil. 

Zanimiva je raziskava, izvedena v Veliki Britaniji (Amanfo, Bowley in Miller, 2008, v 

Krajnčan in Bajželj, 2015), v kateri so mladi podali faktorje, ki so jih sami videli kot 

pomembne v povezavi z odraščanjem v ustanovah in čas, ko so samostojno zaživeli. Povedali 

so, da so potrebovali podporo in odnose z njim pomembnimi osebami (vedenje, da nekdo 

skrbi zate), osebe, ki jim lahko zaupajo, možnost vprašati za nasvete, informacije, spodbude, 

motivacijo. Iz prikaza zgornjih rezultatov lahko rečem, da so ti trije mladostniki to tudi dobili. 

Prav tako so mladi (prav tam) poudarili gotovost in kontrolo nad življenjem, in možnost 

izbire. Avtorji (prav tam) menijo, da so glavni faktor za te mlade strokovnjaki, ki resnično 

skrbijo zanje, vendar je po drugi strani M3 dejal, da vzgojitelji za mladostnike po odpustu več 

niso odgovorni in zato tudi podpore ne dobijo (na primerih pa smo lahko videli, da so podporo 

dobili tisti, ki so zanjo osebno prosili). 

 

KATEGORIJA: MLADOSTNIKOVI PREDLOGI ZA PRIPRAVO NA 

SAMOSTOJNOST V ČASU BIVANJA V ZAVODU 

    »NAJ SE BANČNI RAČUNI PUSTIJO« 

M2 in M3 podata tudi kar nekaj predlogov za pripravo na samostojnost v času bivanja v 

zavodu, in sicer oba predlagata, da bi lahko mladostniki v zavodu bolj samostojno 

upravljali s svojim denarjem: M2: »Z neko strokovno podporo, ampak da si dejansko bolj 

samostojen. /…/ Naj se bančni računi pustijo. Naj se vse pusti, pa bo on že pač, saj je vse v 

nekem dogovoru, nekem okvirnem, ampak da je to to pač. Neke na zaupanje greš, en 

mesec, če ni po protokolu, pa pustiš.« M3: »Bi blo boljše da bi lahk mel tisti svoj dnar in bi 

bil moj dnar in njih ne bi brigal /…/ da bi si lahko bolj sam urejal stvari. /…/ Zato ker bi 

moglo to tak bit, da bi nas oni pač mogli na miru pustit. Na miru pustit, pač vseeno bit tam 

al ne, al kakor koli, ampak ne zaj, da so oni zaj: vsakih pet minut, ja pa to pa ono, pa to ni 

gut, pa to naret. Ampak pač nas pustit, naredit to, kaj pač mi delamo, pa če res kaj ni v 

redu, pride, pa ti zagnjavi: ej to pa ne. Pač ne. Ampak pač nas pustit, da sami delamo, pa 

sami se naučimo, pa kaj je v redu, pa kaj je treba naredit, pa kak ni treba naret.« 

 

»TO JE ŠE VEDNO BOLJ INSTITUCIONALNI NAČIN NAMESTITVE« 

M2 poda predlog, kako bi zavod lahko bolje pripravljal mlade na samostojnost in sicer v 

obliki: »Samo pogrešal sem res, da ni to princip bivalna enota, ampak je to ustanova. To 

sem pogrešal. Pač. Bivalna enota, to vsak skrbi, popolna samostojna skrb za prehrano, za 

tuširanja, za vse. Ampak to je pač ustanova, to ni bivalna enota. To sn pogrešal. Še bolj da 

bi blo samostojno. Še bolj te težnje k samostojnosti. /…/ Bivalna enota, tam bi se lahko. 

Zato, ker je to še vedno bolj institucionalni način namestitve, ne pa v obliki bivalne enote, 
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samostojne.« To se sklada s predstavljeno idejo v zadnjem poglavju teoretičnega dela, kjer 

pišem o tem, da bi vzgojne zavode kot jih poznamo danes povsem ukinili in vzpostavili 

druge načine sobivanja.  

Predlog, ki ga podata dva mladostnika, da bi se mladostnikom v zavodu pustilo povsem 

samostojno upravljanje z denarjem, se mi zdi malce neuresničljivo. Marsikateri mladostnik 

verjetno (še) nima predstave o denarju, koliko denarja mesečno je potrebno za npr. nakup 

hrane, plačilo položnic … Verjetno vzgojitelji želijo, da bi mladostnik privarčeval čim več 

denarja, da bi kasneje imel lažji prehod iz zavoda v samostojnost in vsaj nekakšno finančno 

stabilnost. V enem izmed prejšnjih citatov je eden mladostnik lepo ponazoril, da se je v 

zavodu naučil skromnejšega življenja in varčevanja. Predlog, da bi zavod moral bolj 

pripravljati na samostojnost je po mojem mnenju dober in izvedljiv, vendar če mladostnik 

nima tega interesa (kot je v citatih prikazal eden izmed mladostnikov: »če ne jebeš, pač ne 

jebeš«), se je treba vprašati, kaj lahko storimo naprej? Naslednji predlog M2, da bi vzgojne 

zavode nadomestile oblike bivalnih enot, je morda lahko odgovor na prejšnje vprašanje, 

njegov predlog lahko povežemo stanovanjskimi skupinami, ki jih omenja teorija in se 

pojavljajo tudi v praksi (Klasinc, 2000; Priloga k vzgojnemu programu, 2004) in omogočajo 

vzpostavitev življenjskih vsebin, ki temeljijo na integraciji ali re-integraciji v življenjsko 

aktivni proces (Klasinc, 2000).  

 

KATEGORIJA: MLADOSTNIKOVI PREDLOGI ZA POODPUSTNO 

SPREMLJANJE 

    »DA BI BLA NEKA KOORDINACIJA« 

M2 poda tudi predloge za poodpustno spremljanje, na podlagi svoje izkušnje kot tudi na 

podlagi izkušenj drugih mladostnikov, ki jih je M2 spremljal in opazoval, ko je bil znotraj 

zavoda. Po njegovem bi poodpustno spremljanje izgledalo v obliki podpore po odpustu ter 

z neko obliko koordinacije in spremljanja: »To, da ko bi šli iz te ustanove ven, za sebe. Da 

bi zavod nudo podporo po odpustu. Da bi bla neka koordinacija /…/ Spremljanje. Ne vem, 

spremljanje z mogoče, da bi mel določenega matičnega vzgojitelja, to je vzgojitelj, ki te je 

vodil v zavodu, da bi mogoče imel še potem dolžnost, da bi te še eno leto po odpustitvi, bi 

te lahko spremljal in bi bila neke, ko neka vrsta koordinacije nareta. Koordinatorstvo. 

Samo pol to z njihove strani, da ne bi bilo sodelovanje s csdjem, ampak pač da bi blo, ne 

pa da ni, pač: pejd, adijo. /…/ Bi mi pa fajn blo, če bi mel neki monitoring, da bi še bil, bi 

blo dobro ja.«  

Podobne predloge poda tudi M3, pravi, da pomoč s strani zavoda po odpustu ne bi bila 

slaba in bi lahko izgledala v obliki nadaljnjega svetovanja: »zato, ker more vsak svojo 

izkušnjo dat skozi. Tako izkušnjo, ko sem pač jaz dal skoz, je moja in noben drug ne bo mel 

istih stvari. To so taki enkratni primeri, da ne morš enga z drugim sploh primerjat. Pač 

vsak ma svojo izkušnjo, svoje pogoje, situacijo. Na primer to, kaj je blo pri meni ful 

koristno, bi blo pri drugem ravno obratno.«  

 



51 

 

Mladostnika podata predloge za poodpustno spremljanje v obliki še nadaljnje 

poinstitucionalne podpore, pomoči, spremljanja in svetovanja, za kar pravita, da bi bilo 

potrebno. Tudi številni strokovnjaki so pisali, da bi bila potrebna nadaljnja podpora (Boškić 

idr. 2012; Grum in Krajnčan, 2013), vendar se zalomi v sistemski neorganiziranosti. Kot sem 

že zgoraj zapisala, so mladostniki podporo in pomoč res dobili, vendar so zanjo zaprosili sami 

(so npr. poklicali vzgojitelje, se oglasili v zavodu in jih prosili za pomoč ali nasvet), ni bilo 

uradnega poodpustnega spremljanja. 

 

V nadaljevanju se lotim interpretacije intervjujev z vzgojitelji.  

 

 

 

KATEGORIJA: ZAVOD KOT VARNO OKOLJE 

    »ČIM BOLJŠI PRIBLIŽEK DRUŽINSKEMU ŽIVLJENJU« 

V1 je izpostavil, da skuša biti zavod oz. zavodsko življenje čim boljši približek oziroma 

nadomestek družinskemu življenju: »Je tud tak da, en fant, ko je pri nas, je mogoče bolj 

uspešen, kot pa tisti fant, ko je v svoji družini ne, pa pač ni bil diagnosticiran, da zaj more 

it v zavod ne. Maš tud polno takih fantov zunaj, ko bi, mladostnikov, ko bi blo boljše, da bi 

bli pri nas ne.«  

 

»IZHAJAM IZ NJEGOVIH POZITIVNIH LASTNOSTI« 

V2 pove, da je naloga vzgojitelja, da izhaja iz pozitivnih lastnostih mladostnika in na teh 

lastnostih tudi gradi: »Se pravi, če izhajam iz njegovih pozitivnih lastnosti, ki jih vsak 

človek nekaj ima, tud naši mladostniki jih majo, potem poskušam krepit to samozavest na 

nekih področjih, poiskat, kaj ga veseli, kaki interes ima in potem to krepit. Če ima uspeh, 

kaj jaz vem, na področju nekega športa, potem krepim to. Če ima uspeh na področju 

nekega predmeta v šoli, potem krepim to. In pa mu potem dat neki status v skupini, ki ga 

potem mogoče tudi krepi.« V2 izpostavi tudi prednost zavoda in sicer je prednost ta, da 

zavod nudi mladostnikom podporo in logistiko, ki je doma, po besedah vzgojitelja, 

verjetno niso imeli. Tudi V2 pove, podobno kot V1, da je mladostnik v zavodu lahko 

uspešen: »Če pa sprejmejo nekaj, če se sprijazni s tem, da so tu, skratka če imajo tu neki 

cilj, potem je fant lahko uspešen, drugač pa ne.« 

Tudi vzgojitelj, podobno kot eden izmed mladostnikov, pravi, da zavod skuša biti čim boljši 

približek družinskemu življenju. Vzgojni zavod tako mladim predstavlja drugo, nadomestno 

družino, ki mladostnikom pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev, mladostnikom predstavlja 

podporo in logistiko. Tudi Okvirni vzgojni program za delo v vzgojnih zavodih, stanovanjskih 

skupinah, mladinskih domovih in prevzgojnem domu (1995, v Zalokar, 2005) opiše eno 

izmed vzgojnih nalog vzgojnih zavodov, ki je normalizacija pogojev za življenje v instituciji, 

kar pomeni, da morajo vzgojitelji ustvarjati pogoje, ki naj bi bili čim bolj izenačeni pogojem, 

v katerih živijo vrstniki mladostnikov. Vendar pa ob tem L. Zalokar (2005) zapiše, da je 

povsem jasno, da institucija v nobenem primeru ne more v popolnosti nadomestiti družine ali 

RV2: Na kakšen način je potekal prehod mladostnika iz vzgojnega zavoda v 

življenje izven zavoda? 
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da bi bilo v instituciji tako, kot je v družini. Zelo pomembno je tudi izhajanje iz močnih točk 

oz. pozitivnih lastnosti, na katerih vzgojitelj gradi. Tudi Krajnčan in Bajželj (2008) opozorita, 

da mora vzgojitelj biti pozoren na to, da ima tudi moteč in težaven mladostnik mnoge dobre 

plati vedenja, ki jih lahko prepoznamo ter da je potrebno zavedanje, da je vsak mladostnik 

enkraten. Vzgojitelj mora biti naravnan na sposobnosti mladostnika, kar opišeta tudi A. 

Kobolt in J. Rapuš Pavel (2006), da naj bomo vzgojitelji usmerjeni v podporo in spodbujanje 

močnih točk, da izkoristimo posameznikove osebnostne, materialne in socialne vire.  

 

KATEGORIJA: ZAVOD OMOGOČA ZADOVOLJEVANJE POTREB 

MLADIH 

    »SI MISLIŠ, DA VEŠ KAJ JE ZA NJEGA NAJBOLJŠE« 

V1 se pri vprašanju, kako upoštevajo potrebe mladih nasmeji: »Zelo subjektivno ne, mi 

mislimo ne. To je vedno tak kot starš – otrok ne. Mi mislimo, da vemo, kaj je za njega 

najboljše, ne. Ker kot odrasli al pa kot vzgojitelj, bi ti mogo vejet, kaj je za mladega 

najboljše, oziroma si misliš, da veš, kaj je za njega najboljše. Oni pa, veš da majo svoje 

interese in … Normalno ga hočeš poslušat, mu hočeš razložit, zakaj nekaj ni dobro za 

njega, zakaj bi nekaj blo dobro za njega ne. Normalno so tu trenja, ampak je pa to dost 

krat odnos starš-otrok, isto kot mladostnik-vzgojitelj. Pol včasih tud mi zateramo ne, 

mogoče ko, ko včasih ne bi rabli, saj tud mi delamo včasih napake ne. Ampak je pa to, če 

je neka komunikacija, pa neko zaupanje do fanta ne, pa se da tud marsikaj dosečt ne.«  

 

»JAZ VEDNO PODPIRAM NJIHOVE POTREBE« 

V2 je glede zadovoljevanja potreb mladih zelo konkreten: »Jaz vedno podpiram njihove 

potrebe, če želi se interesno vključit kje izven, absolutno sem za in ga podpiram v teh 

stvareh in mu omogočim na vse možne načine, kolk jih znam in vem. Oziroma če pride s 

kako pozitivno idejo za skupino, za sebe, jo tud podprem. Ne vem, uredit nekega prostora, 

ki bi ga on mel tak in tak. /…/ Če se želi vključit v neko družbo zunaj, ki jo nekako lahko 

ocenimo, da je pozitivno za njega, tudi podprem, al je to neki glasbeni bend al je to, zaj oni 

[ime mladostnika] ureja neke prostore za tetoviranje, sem to podprl, ker se mi zdi to 

pozitivno za njega.« V2, podobno kot V1, prav tako izpostavi, da je lahko kdaj pri teh 

potrebah krivičen, vendar se skuša temu izogniti tako, da raje počaka in premisli preden 

odgovori.  

 

»ZAVOD ŠE PREVEČ ZADOVOLJUJE POTREBE MLADOSTNIKOV« 

V3 pa je mnenja, da zavod še preveč zadovoljuje potrebe mladostnikov, kar prikaže 

naslednji citat: »Še preveč. Mislim, se razumemo kakšne potrebe. Kuhanje, prevozi, vse to. 

Vse potrebe, te osnovne, po hrani, so zadovoljene, po varnosti, vedno majo kam za iti, ne 

glede na to kaj bojo naredli, pridejo. Vse osnovno majo priskrbljeno. /…/« Prav tako po 

mnenju V3 zavod omogoča zadovoljevanje mladostnikovih potreb skozi športne aktivnosti, 

saj imajo v zavodu možnost igranja nogometa, namiznega tenisa, namiznega nogometa, 

ogleda filmov. Prav tako je bilo mladostnikom omogočeno, da gredo trenirati kakšen šport 
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(v zunanje institucije oziroma društva, dvorane), ki si ga sami izberejo in bi jim bila ta 

izbira tudi (finančno) omogočena.  

V1 zelo iskreno izrazi, da on kot vzgojitelj misli, da ve kaj je dobro za mladostnike, na 

podlagi česar skuša delati skupaj z mladostnikom. Izpostavi pa, da ima vsak svoje interese in 

zato včasih prihaja do trenj. Avtorici T. Gregorec in M. Debeljak (2007) povesta, da se v 

sodelovanju med strokovnimi službami in uporabniki pogosto pojavi odvisnostni odnos, kjer 

je strokovnjak tisti, ki bi naj najbolje vedel, kaj posameznik potrebuje, posameznik pa mora 

imeti možnost spregovoriti in predvsem sodelovati pri reševanju svojih težav ter biti prisoten 

pri načrtovanju svojega nadaljnjega življenja. Ob tem pa je izrednega pomena komunikacija 

ter zaupanje med vzgojiteljem in mladostnikom, lahko bi rekla tudi odnos vzgojitelj-

mladostnik. V2 izreče zelo močan stavek, da vedno podpira potrebe mladostnikov. Ob tem se 

mi pojavlja vprašanje, ali je to vedno dobra odločitev ali bi bilo morda kdaj tudi dobro, da se 

mladostnik nauči počakati, kontrolirati svoje potrebe. V3 pa izpostavi še en vidik, da po 

njegovem mnenju še preveč zadovoljujejo potrebe mladostnikov, pri čemer ima v mislih 

kuhanje obrokov (ki jih imajo mladostniki pripravljene), prevozi mladostnikov (npr. k 

zdravniku), kar so izpostavili že mladostniki.  

 

KATEGORIJA: TEŽAVE V ZAVODU 

    »… JE PA TEŽKO VČASIH, KER NISO HOMOGENE SKUPINE« 

V1 izpostavi težave pri delu s heterogeno skupino, kjer vsi mladostniki nimajo istih 

interesov in je tako oteženo samo delo. »Ampak je pa težko včasih, ker niso homogene 

skupine ne. Pol eni bi šli, eni pa ne. In tu pol vedno vidim jaz težavo pri svojem delu ne. 

Potem pač mogoče včasih malo bolj individualno s tistimi, keri so pripravljeni, s tistimi 

mogoče nekaj več narediš ne. Je pa res, da vedno ti pa to ne rata. Ker dovolj je, da en pa ti 

to dinamiko čist zruši ne.«  

 

»VČASIH SE ZGODI TUDI, DA MLADOSTNIK V ZAVODU VEČ NI PRIMEREN 

ZA TA ZAVOD« 

Podobno pove tudi V2 in izpostavi, da vsi ljudje nismo kompatibilni in da je težava pri 

osamosvajanju mladostnika, če mladostnik ne sprejme zavoda kot neko podporo, ampak 

samo kot neko formalno obliko bivanja, kjer po navadi nič ne naredijo. V primeru, da 

mladostnikova vzgojna problematika oz. vedenje ni izboljšano, je mladostnik premeščen v 

drugo ustanovo, pravita V1 in V3. V1: »Včasih se zgodi tudi, da mladostnik v zavodu več 

ni primeren za ta zavod. /…/ Tisti, ko nena uspe pri nas, ne vem, zaraji takšnih drugačnih 

razlogov, da zaj več ni primern za nas, za našo ustanovo, tisto potem druge inštance 

rešujejo. Al je to sklep sodišča, al centri za socialno delo ne.« V2: »Oni se identificirajo s 

kaznivimi dejanji, to jim je primarno menda, ne.«  
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»MLADOSTNIKI PRINAŠAJO S SEBOJ RAZNE OBLIKE, VEDENJSKE 

VZORCE IZ DRUŽIN« 

V2 kot težavo izpostavi tudi to, da pridejo mladostniki v zavod zelo eksplozivni, želijo 

imeti takoj zadovoljene svoje potrebe, kar pa vemo, da v realnem, samostojnem življenju 

ni vedno mogoče, zato jih je treba naučiti tudi strpnosti: »Mladostniki prinašajo s seboj 

razne oblike, vedenjske vzorce iz družin, to se mormo nekje približno poenotit v nekaterih 

stvareh, da lahko skupaj živimo, z nekimi osnovnimi pravili, ki jih skupaj imamo.« 

 

 »IN NJIH FUL NE BRIGA, REDKI CENTRI SO, KI SLEDIJO OTROKOM SE MI 

ZDI« 

Pojavljajo se tudi težave, ko mladostnik prehaja v življenje izven zavoda. V1 pove, da so 

velikokrat vzgojitelji in mladostniki prepuščeni samim sebi pri iskanju rešitev, kam in kako 

po odpustu iz zavoda, saj jim centri za socialno delo niso oz. ne pomagajo. Zelo podobno 

opiše V3, ki poudari premajhno zainteresiranost centrov za socialno delo, kjer so delavcem 

mladostniki bolj kot ne številke. V1: »Oni: saj fant je pri vas, ne. Kot da bo do 30 leta pri 

nas ne. /…/ Najhuje je tam, ko nimaš, ne vidiš rešitve, kam ga boš potem dal ne, veš pa, da 

je že 19, 20 let star, pri nas bo končal ne.« V3: »Meni se zdi, tak veš: on je zaj pri vam, zaj 

je vaš. In njih ful ne briga, redki centri so, ki so, ki sledijo otrokom se mi zdi. In potem, 

čeprav jih opozoriš, da bo moral otrok počasi it ven, so kr začudeni /…/.« 

 

»DROGE« 

Velika težava v dotičnem vzgojnem zavodu so tudi droge (predvsem marihuana), omenjajo 

vsi trije vzgojitelji, V3 pa še doda, da so mladostniki prav zaradi kajenja trave zato tudi 

bolj leni, ležerni, apatični.  

 

»STARŠEV NE BRIGA« 

Težave pri prehodu v samostojnost se kažejo, pravita V1 in V3, če starši tekom fantovega 

bivanja v zavodu ne (želijo, nočejo) sodelujejo ali pa se za mladostnike starši sploh ne 

pobrigajo, V2 pa še temu doda, da kadar se doma zaostrijo razmere, mladostnik sploh ne 

želi domov, ampak med vikendi, počitnicami ostaja v zavodu. V3: »Ti starši pa, ki pustijo 

te otroke, da so zanemarjeni, mislim tak vzgojno ne, pač padejo letnik, dva, noben se ne 

premakne nikamor in je vseeno, staršev ne briga. /…/ Pa veš še, kaj je ful problem, se mi 

zdi, da tud starši menijo, ne samo center: tu ga mate, starši tudi: tu ga mate, popravite ga. 

Starši niso pripravljeni nič naredit, tud dela z družino je izredno malo.« V1 izpostavi 

situacije, ko je kakšna zares težka situacija in vzgojitelji ne vedo, kako naprej, vendar so do 

sedaj še vedno našli neko rešitev. Velik problem so tudi finančne težave, pravi V3, saj 

večina staršev teh mladostnikov nima denarja, da bi jim lahko plačala kakšno dodatno 

aktivnost, ki bi jih spodbujala k bolj aktivnem udejstvovanju v življenju na drugih 

področjih.  

V1 izpostavi heterogenost, raznolikost skupine, ki včasih otežuje skupinsko delo, zato se 

poslužujejo tudi individualnega dela. L. Zalokar (2005) omeni, da se iz prakse kaže, da je 

skupinska oblika dela, kjer je veliko število mladostnikov v skupini, primarna, vendar 

poudari, da je kljub temu individualna oblika dela v vzgojni skupini prav tako nujno potrebna, 
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vendar moramo ob tem paziti, da ne zapostavljamo potreb ostalih posameznikov. Tudi pri 

vzgojiteljih je izpostavljeno, da se pojavljajo premestitve mladostnikov v druge ustanove, 

zaradi različnih razlogov, kar smo lahko prebrali že pri mladostnikih. Vzgojitelji izpostavijo 

težavo pri zadovoljevanju potreb, saj želijo mladostniki imeti takoj zadovoljene potrebe. 

Seveda moramo za učinkovito delo z mladostnikom upoštevati njegove potrebe, pravi J. 

Terbec (2008), vendar je treba mladostnike tudi naučiti, da s svojim vedenjem drugih ne ovira 

pri zadovoljevanju potreb ter da to zadovoljevanje potreb ne bo negativno vplivalo na odnose. 

Problematično se mi zdi nesodelovanje, nezainteresiranost tako centra za socialno delo kot 

tudi staršev, kot izpostavijo vzgojitelji. Na to sem opozorila že v teoretičnem delu, ko so v 

raziskavi A. Kobolt idr. (2015) ugotovili, da je bilo sodelovanje slovenskih vzgojnih zavodov 

s centri za socialno delo v preteklosti boljše, kot je danes. Glede staršev pa lahko rečem, da se 

starši pogosto počutijo osramočene, ker so njihovi otroci v zavodu in morda zato ne 

sodelujejo (Svetin Jakopič, 2005). D. Gerič in M. Horvat (2000) pa pravita, da imajo starši 

velika zaupanja in pričakovanja do vzgojnega zavoda, da bodo mladostnika poboljšali in se 

morda iz tega vidika ne vključujejo. Vec (1998) zapiše, da je pomembno ne samo ustrezno 

delo z otrokom, ampak tudi s starši, saj so ti najpogosteje povezani tako z nastajanjem kot tudi 

vzdrževanjem težave, vendar hkrati še pove, da je delo s starši vedenjsko problematičnih 

otrok težko, predvsem zaradi nemotiviranosti samih staršev. Tudi S. Svetin Jakopič (2005) 

pove, da sodelovanje staršev ni ves čas enako, ampak so obdobja večjega angažiranja ter 

obdobja umikanja in zapiranja. Vendar je izrednega pomena, da se s starši mladostnikov, ki so 

v vzgojnem zavodu sodeluje ves čas – pred, med ali po odpustu, saj je to bistvenega pomena 

za mladostnikovo uspešno vključitev iz zavoda nazaj v okolje (Krajnčan, 2006). Vzgojitelji so 

izpostavili tudi problematiko drog, predvsem marihuane in alkohola, ki sta prisotna v zavodu. 

Dežman (2005) na podlagi pripovedovanja posameznikov v raziskavi pravi, da je marihuana v 

vzgojnih zavodih splošno razširjen pojav in gre za del kulture zavoda.  

 

 

 

 

KATEGORIJA: PRIPRAVA MLADOSTNIKA NA SAMOSTOJNOST V 

ZAVODU 

    »SKUPAJ NAČRTUJEMO« 

Priprava mladostnika na samostojnost v očeh V1 poteka skozi proces, tekom celotnega 

fantovega bivanja v zavodu, ko skupaj z mladostnikom načrtujejo odhod: »Saj v bistvu je 

to tak naš neki proces, vsa ta leta, kaj so fantje pri nas ne.« V nadaljevanju pa V1 

natančneje opredeli, da se začnejo skupaj s fantom pripravljati na odhod, ko začne teči 

mladostnikovo zadnje šolsko leto (nekje 10 mesecev pred dejanskim odhodom), prav tako 

V2. Na odpust mladostnika se pripravljajo tako, da sodelujejo s starši in okoljem ter 

pristojnim centrom za socialno delo, da se udeležujejo obiskov na domu ter da mladostnik 

preživlja vikende in počitnice doma. V1 opiše, kako poteka načrtovanje: »Sigurno prvo, da 

RV4: Kako vzgojitelji pripravljajo mladostnika na življenje po odpustu iz vzgojnega 

zavoda in kako opredelijo fazo prehoda? 
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skupaj načrtujemo: kam bo šel po odpustu, sestanki in s centri in s starši oziroma tistimi, 

kerimi mu bojo dali bivališče, nudli. /…/« Ob skupnem načrtovanju odhoda iz zavoda pa 

V1 in V3, podobno kot M1, izpostavita, da je zelo pomembno, da ima mladostnik neko 

vizijo, cilje, kako naprej po zavodu, ki jih oblikujejo oz. načrtujejo skupaj z mladostnikom 

(bodisi glede zaposlitve bodisi glede stanovanjske problematike) in ki se jih mladostniki z 

vzgojiteljevimi usmerjanji, preverjanji in pomočjo tudi držijo oz. uresničujejo. V1 še doda, 

da pri pripravi ne sodeluje samo en vzgojitelj, ampak tim vzgojiteljev, ki skupaj z 

mladostnikom in starši razmišljajo o rešitvah in idejah za mladostnika, v veliki meri pa je 

priprava odvisna od mladostnika, koliko je on pripravljen storiti zase in sodelovati. V1: 

»Njegova vloga pa je tud ta, da se drži vseh teh pravil, kaj sem prej reko, ker drugač tak ne 

bi ga mi zadržali oziroma ne bi bilo smiselno, da je pri nas.« Tudi V3 izpostavi 

načrtovanje in izdelavo načrta skupaj z mladostnikov pri njegovi pripravi na samostojnost 

ter zagovarja stališče, da se načrta vsi skupaj tudi držijo: »In pomembno je, da slediš ne in 

rečeš: glej ne, v načrtu smo rekli da boš šparal denar, in prosim, denar bomo šparali. /…/ 

Vstal se boš, ko boš htel, glej če je v načrtu, da se ti vstajaš ob šestih in do sedmih, da se 

pripraviš, pa se boš! Če ne – nisi za tukaj.« 

 

»MAMO TE STIKE Z NJEGOVIMI DOMAČIMI« 

Potrebno pa je tudi sodelovanje s centrom za socialno delo, sodiščem, s starši (razreševanje 

družinskih odnosov, tudi starše pripraviti na prihod mladostnika nazaj domov), nekaterim 

mladostnikom pa pomagajo tudi pri vzpostavitvi kontakta z zavodom za zaposlovanje, 

pravijo vzgojitelji. V1: »/…/ mamo te stike z njegovimi domačimi, vzpostavljamo, ne bom 

reko, da vzpostavimo, ampak vzdržujemo že celi čas ne, odkar je tu pri nas ne.« 

 

»DA NENA VSE ZAPRAVI« 

Vsi trije vzgojitelji povedo, da skušajo mladostnika naučiti upravljanja z denarjem oz. 

skušajo z mladostnikom privarčevati nekaj denarja, ki bi mladostniku pomagalo pri 

njegovem nadaljnjem življenju po odpustu iz zavoda in ga torej na tak način pripravljajo na 

kasnejše samostojno življenje. V1: »Tud malo že prej, da naj nekaj denarja ma na strani, 

ne. Da nena vse zapravi, ne.« 

 

»NAVAJANJE NA VSAKODNEVNO ŽIVLJENJSKO RUTINO« 

Priprava na samostojnost poteka tudi tako, da se mladostnike navaja na vsakodnevno 

življenjsko rutino (bujenje, zajtrkovanje, odhodi v šolo, prostočasne aktivnosti, učne ure, 

nočni počitek). V1 in V2 še dodata, da morajo vzgojitelji mladostnike v zavodu navaditi 

oz. naučiti vse naloge, veščine, ki so v življenju pomembne: navajanje na redni, dnevni 

urnik, navajanje na osebno higieno, učenje, kaj je prav/narobe, tudi varčevanje denarja, v 

dotičnem primeru M1 in M2 pa tudi neke osnove družinskega življenja ter življenjskih 

veščin (kuhanja, pranja in likanja perila, pometanja in čiščenja, kako se vklopi pralni stroj, 

katera oblačila se skupaj perejo in na koliko stopinj).  

 

     »MU POKAŽEŠ, POVEŠ, KAK BI NAJ, PA DA NAREDI SAM« 

V2 v tem primeru še posebej izpostavi pripravo mladostnika, da se zna znajti v realnem 

življenju z reševanjem vsakodnevnih življenjskih težav, prav tako V3, pri čemer oba 
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izpostavita ustanove. V3: »/…/ na primer, banalna stvar, sam it na glavno avtobusno 

postajo, pa si podaljšat mesečno karto recimo, it sam k zdravniku, ne da mi delamo stvari 

namesto njih. Okej, mu pokažeš, poveš kak bi naj, pa da naredi sam. Da mu ti osnove daš, 

da tud prošnje piše sam, ne ti namesto njega /…/ da gre na center za socialno delo, če 

potrebuje kaj od njih, da si sam uredi prakso pri delodajalcu /…/ da je sposoben sam 

razpolagat z denarjem, kar pomeni, da mu ti lahko zaupaš 20 €, gre on z njimi v trgovino 

kupit, kaj smo se dogovorili, ti prinese račune in preostanek denarja, da se hkrati drži 

dogovora, ko gre kam, pa te v bistvu birokratske zadeve kar sem mogoče spustila, da bi 

mogoče se znal na zavod za zaposlovanje sam prijavit, napisat življenjepis, tak spodoben 

življenjepis, ki mu ga ne rabiš pregledat, se prijavit za delo. /…/ In potem prevzet 

odgovornost za svoja dejanja, ne da te morajo drugi opravičevat. Nisi šel v šolo, v redu, 

idi, povej, zakaj oziroma pokliči sam na prakso /…/.« 

    PRIDOBLJENE VEŠČINE V ZAVODU 

V1 izpostavi veščine, kot so: sposobnost najti kakršno koli službo, iznajdljivost in 

improvizacija (oboje v navezavi z iskanjem zaposlitve oz. pridobitvijo nekih finančnih 

sredstev na legalen način). Pomembna veščina, ki jo mladostniki lahko pridobijo v zavodu, 

so tudi delovne navade, sposobnost sodelovanja in komunikacije, sposobnost poiskati 

pomoč, sposobnost postaviti se zase, sposobnost vzdrževanja vsakodnevne rutine (jutranje 

vstajanje, dnevne obveznosti, kot so šola, učne ure …), veščina primernega dnevnega 

prehranjevanja, veščine točnosti in upoštevanja pravil (točno prihajanje v šolo, na obroke v 

zavodu …), veščina oz. sposobnost varčevanja denarja. Mladostniki so po nekajletnem 

življenju v zavodu po mnenju V1 tudi bolj zreli in pridobijo vedno večjo samostojnost ter 

so bolj zanesljivi (v primerjavi z začetkom mladostnikovega življenja v zavodu).  

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA 

Kot pripravo na samostojnost vzgojitelji opredeljujejo, da mladostniki tekom bivanja v 

zavodu uspešno zaključijo izobraževanja, s čemer je zaključek šolanja po besedah V2 

temelj za osamosvojitev, mladostniki pa pridobijo večjo samozavest. V1 še podkrepi, da je 

potrebno, da mladostnik v prvi vrsti sploh dojame, zakaj je pomembno redno hoditi in 

končati šolo ter da mladostnik v času bivanja v zavodu naredi nekaj zase ter si izoblikuje 

ali naprej vzdržuje delovne navade, ki so po mojem mnenju še kako pomembne v 

samostojnem življenju: »/…/ tisti ma kar lepe možnosti pol dalje, da nekaj iz sebe naredi, 

da normalno zakorači v življenje.« V3 izpostavi, da je eden od pogojev za odpust iz 

zavoda uspešen zaključek šolanja, da se pri pogojih za odpust ne gleda toliko socialna 

zrelost mladostnika ali če je mladostnik dejansko kaj storil na sebi. Pravi, da so načeloma 

tudi sodišča zadovoljna, če je mladostnik uspešno končal šolanje, saj bi naj tudi sodišča 

težila k temu, da ima posameznik papir, da je končal izobraževanje. 

 

     »DA NISO ODVISNI OD DROG« 

Zelo pomembno pri pripravi mladostnika na samostojnost je v očeh V1 to, da se 

mladostniki rešijo odvisnosti od droge (marihuane), ki je po besedah V1 pri vseh 

mladostnikih (razen pri enem, ki je trenutno v času pisanja magistrske naloge v zavodu) 

zelo prisotna in zato velik problem.  
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Vzgojitelji povedo, da se priprava na samostojnost začne že takoj ob začetku bivanja 

mladostnika v zavodu, ko skupaj z mladostnikom načrtujejo potek življenja, skupaj postavijo 

cilje, kar zasledimo tudi v teoriji, da je potreben lastni angažma in sodelovanje vpletenih 

(Škoflek idr.. 2004; Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Kasnejša konkretna priprava na sam 

odpust pa se podobno, kot sta z raziskavo ugotovila Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015), začne 

nekje takrat, ko začne teči zadnje leto mladostnikove namestitve, v osnovi pa že od začetka 

njihove namestitve. Kiehn (1997) je dejal, da se mora mladostnik naučiti samostojnosti na 

življenjsko praktičnem, poklicnem in družbenem področju ter da zraven razvija lastne 

predstave o načinu življenja, ki si ga želi živeti. Za kasnejše samostojno življenje je tako 

potrebno, da se mladostnik nauči opravljati vsakdanja opravila, kot so samostojno vstajanje, 

pripravljanje hrane, čiščenje, priprava oblačil, primerno ravnanje z lastnim denarjem, 

samostojno oblikovanje prostega časa. Pomembno je tudi, da se mladostniku prizna določena 

mera svobode, skozi katero se navaja v samostojno življenje in ravna z lastno odgovornostjo. 

To vzgojni zavodi počnejo tako, da v času bivanja mladostniku pomagajo razvijati osebno 

higieno, skrbi za zdravje, čistočo, učenje priprave hrane in številne druge veščine in znanja, ki 

so potrebni za samostojno življenje posameznika (Škoflek idr., 2004). Tudi vzgojitelji so 

navedli številne veščine, ki jih mladostniki lahko pridobijo v zavodu. V tem primeru smo to 

lahko zaznali skozi citate vzgojiteljev, ko mladostnike navajajo na vsakodnevno rutino, jih 

učijo kuhati, prati perilo ter druge življenjske veščine. Veliko vlogo pri vzgojiteljih igra tudi 

uspešen zaključek izobraževanja. I. Benedik (1987) je že daljnega leta zapisala, da se 

vzgojitelji preredko vprašajo, kaj je cilj njihovega dela. Zapiše, da so vzgojitelji zadovoljni že 

s tem, če mladostnik v zavodu ne povzroča večjih težav, če izpolnjuje in se drži obveznosti, če 

pa uspešno zaključi šolanje, pravi avtorica (prav tam), pa so pričakovanja vzgojiteljev kar 

naenkrat izpolnjena. »Kar nekako avtomatično zaključimo, da je tako opremljeni posameznik 

zrel za odhod. Popolnoma pozabimo, da zavodska situacija ni analogna življenjski in da 

prilagoditev prvi ne pomeni avtomatično tudi prilagoditev drugi.« (Benedik, 1987, str. 69) 

Vzgojitelji pa izpostavijo, da je pomembno tudi sodelovanje z drugimi ustanovami ter s starši, 

kar sem podrobneje opisala že zgoraj. Velika težava so, kot že zapisano, droge. Ob tem se je 

potrebno vprašati, ali je vzgojni zavod primerna ustanova za odvisnike od drog. »Na 

deklarativni ravni velja že sedaj, da zavodi niso primerna ustanova za obravnavo odvisnih od 

prepovedanih drog, ki zavračajo sodelovanje, vendar zaradi dolgotrajnosti in neučinkovitosti 

postopkov, mine veliko časa od detekcije, prek poskusov obravnave odvisnosti do odhoda 

posameznika iz vzgojnega zavoda. /…/ Ker se vzgojni zavodi na deklarativni ravni razglašajo 

za nekompetentne za delo z uživalci prepovedanih drog, ki ne sprejmejo pomoči, se ni iskalo 

možnosti za učinkovito obvladovanje te situacije.« (Dežman, 2005, str. 142–143) Kaj torej 

lahko zavod sploh stori, da mladostnikom pomaga pri odvajanju od prepovedanih drog? 

Morda bi to lahko bila tematiko za eno izmed drugih raziskav.  
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KATEGORIJA: SODELOVANJE MED VZGOJITELJEM IN 

MLADOSTNIKOM 

    »GRE ZA OBOJESTRANSKI ODNOS« 

V1 pravi, da je potrebna komunikacija, da se vse zadano lahko uresniči, saj je vzgojitelj 

tisti, ki mladostnika v zavodu usmerja in mu pomaga pri navajanju na samostojnost. V1 

pove, da nekateri potrebujejo več, drugi manj pomoči pri zaključevanju bivanja v zavodu 

(npr. glede prijave na zavod za zaposlovanje). Znotraj komunikacije so potrebni dogovori 

med vzgojiteljem in mladostnikom ter upoštevanje teh dogovorov s strani mladostnika 

(npr. glede prostih izhodov). V2: »/…/ vzgojitelj je v bistvu zelo pomemben, če si v nekem 

pozitivnem odnosu z mladostnikom. Lahko marsikaj nardiš. /…/ Da ti vsaj nekak 

malenkostno sledijo v nekih zahtevah, omejitvah, nekih pogojih, ki mu jih postavljaš. /…/ 

Gre za obojestranski odnos, nekega skupnega bivanja, ki ga preživljamo tukaj. /…/ Jaz bolj 

iščem stik z mladostnikom, pa da ga pripravim za naslednji dan: kaj boma počela, pa kaj 

bo on počel.« 

 

»DA SI MU KOT PODPORA NJEGOVI RASTI« 

V3 pove, da vidi vlogo vzgojitelja predvsem v obliki pomoči in podpore mladostnika: »Da 

ga usmerjamo pri njegovi rasti /…/ da si mu kot podpora njegovi rasti.« Izpostavi, da 

vzgojitelj sodeluje z mladostnikom vsakodnevno čez celoten dan: »/…/ skupaj poješ 

kosilo, se pogovoriš, kako je bilo v šoli, kakšne ima plane za šolo, če rabi pomoč pri 

šolskem delu, potem da opravi dolžnosti, da ga spodbujaš k opravljanju dolžnosti, ne vem 

čiščenje, osebna higiena /…/.« Med vzgojiteljem in mladostnikom ves čas potekajo 

pogovori glede naslednjega dne ali glede celotnega tedna, omeni V3: »/…/ kakšni 

pogovori, vmes tak maš pogovore s fanti za naslednji dan, za mogoče cel teden maš 

sestanek s skupino ob ponedeljkih, plan za cel teden, v bistvu pa gre vedno ful za sprotno 

dogovarjanje, v bistvu ni en dan enak drugemu, vse je tak dinamično /…/.« Vzgojitelj 

sodeluje in pomaga mladostniku tudi pri iskanju stanovanja po odpustu iz zavoda, kar sta 

izpostavila V1 in V3.  

Komunikacija je v našem poklicu izrednega pomena. Vzgojitelji namreč povedo, da njihovo 

delo temelji na pogovoru in dogovarjanju z mladostniki. Vzgojitelj je tisti, ki mladostnikom 

nudi podporo in pomoč v težkih situacijah, kot tudi pri njegovi osebni rasti. Mladostniki 

vstopajo v interakcije z različni posamezniki, med drugim tudi vzgojitelji in tako z njimi 

ustvarjajo raznovrstne odnose, pri čemer je pomembno, kot izpostavi V2, da si z 

mladostnikom v pozitivnem odnosu. »Kot socialnopedagoški odnos označujemo vsak 

poseben medosebni odnos, ki nastane med socialnim pedagogom in njegovim obravnavanim 

otrokom oz. mladostnikom ali klientom. /…/ Gre za obojesmerni proces dajanja in dobivanja, 

kjer niso samo učenci tisti, ki dobivajo, temveč je to tudi socialni pedagog.« (Krajnčan in 

Bajželj, 2008, str. 56) Avtorja opišeta tudi, da vzgojitelj opravlja povsem vsakdanja opravila 

ob interakciji z mladostniki in tako ustvarja pomembno možnost tudi za strokovno 

spremljanje. Kompetence, ki jih socialni pedagog v zavodu naj ima, so raznovrstne in številne 

ter jih lahko zaznamo tudi v citatih vzgojiteljev. A. Kobolt in Dekleva (2006, str. 173) pa 

naštejeta t. i. vsebine dela v »mogoče nemogočem poklicu«: spoznavati, oceniti situacije, 
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sprejeti, poslušati, razumeti, odgovarjati, biti na razpolago, vzeti resno, urejati, sodelovati, 

verjeti, informirati, posredovati, učiti, vzgajati, spoštovati, pustiti samostojnost, voditi, 

informirati, razlagati, interpretirati, biti v ozadju, počakati, slediti, biti model, se umakniti, 

podpirati, omogočati, svetovati, spremljati, obravnavati, spodbujati, posredovati, zastopati, 

posegati, navduševati, uravnotežiti, vplivati, se vmešati.  

  

KATEGORIJA: SAMOSTOJNOST MLADOSTNIKA V ZAVODU 

    OPAŽENA VEČJA SAMOSOTJNOST MLADOSTNIKA 

V1 izpostavi, da so mladostniki ob koncu bivanja stari 18, 19, nekateri 20 let in da se ob 

koncu bivanja že vidi oz. opazi večja samostojnost mladostnika v zavodu ter večja zrelost, 

kot je bila ob začetku bivanja. V1 vidi večjo samostojnost mladostnika v zavodu v tem, da 

mladostnik redno hodi v šolo in je v šoli uspešen, da lahko mladostniku zaupa (da se bo 

npr. držal sklenjenega dogovora glede prostega izhoda in ure vrnitve), da mladostnik ne 

izvaja več kaznivih dejanj. Samostojnost mladostnika V1 opiše tudi skozi mladostnikovo 

samoiniciativnost glede reševanja, načrtovanja svojega nadaljnjega življenja po zavodu 

(varčevanje denarja, samostojnega iskanja stanovanja), da mladostnik sam poskrbi za 

obveznosti (ga ni treba peljati npr. k zdravniku, nakupih …), si sam poišče počitniško delo, 

pa tudi, da je posameznik pripravljen (tudi že samostojno ali s pomočjo) reševati razne 

težave (npr. odnos z družino).  

     SAMOINICIATIVNOST 

V2 izpostavi samostojnost mladostnikov v zavodu skozi samoiniciativno organizacijo 

kakšnega športnega dogodka ali proslave, npr. turnir v namiznem tenisu, mladostnikom pa 

dopušča samostojnost tudi tako, da jim da kakšne dodatne zadolžitve. 

Na podlagi odgovorov vzgojiteljev lahko opazimo, da vzgojitelji zaznajo večjo samostojnost 

mladostnikov, ki jo opredeljujejo skozi uspešen zaključek šolanja, da se mladostnik drži 

dogovorov, da ne izvaja več kaznivih dejanj, kar so po mojem mnenju neki splošno 

zastavljeni cilji. Tudi tukaj se lahko navežem na ugotovitve v svoji diplomski nalogi (Velkner, 

2014), v kateri je mladostnik povedal, da je vzgojnemu zavodu zelo pomembno, da 

mladostniki uspešno opravljajo šolske zahteve. Lahko pa zaznamo tudi specifičnost na 

primeru, da mladostnik začne kazati samoiniciativno, samostojno opravljanje lastnih 

opravkov, počitniško delo, zainteresiranost za reševanje težav … Po ugotovitvah avtorjev 

Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) ustanove merijo svoje dosežke na podlagi tega, ali so 

realizirali zastavljene cilje, tedenski vzgojni program, razvoj in spremembe pri posameznikih, 

šolskega uspeha, napredka pri samostojnosti, po čustveni umiritvi in doseženi stabilnosti 

funkcioniranja, kooperativnosti, višji socialni zrelosti, …. Avtorja (prav tam) omenita tudi, da 

se v zadnjem času prag uspešnosti institucije v različnih državah ocenjuje ravno na podlagi 

učinkovitosti institucije, torej po tem, kako in koliko so mladostnika opremili za življenje po 

odhodu iz institucije, kar lahko v zgornjih citatih zaznamo pri tem, da se mladostnik nauči 

varčevati denar, da sam poskrbi za obveznosti … 

 



61 

 

KATEGORIJA: NESAMOSTOJNOST MLADOSTNIKOV V ZAVODU 

    »MOREŠ MU ZELO NATANČNE NAPOTKE DATI« 

V3 izpostavi, da je mladostnikom v zavodu potrebno dati zelo natančne napotke, ko pa 

pride do odstopanja od teh napotkov, se mladostniki ne znajdejo: »moreš mu zlo dat 

natančne napotke dati, s tem, da pridejo tja, ne vem, v šolo pridejo, pa če ni točno tistega 

učitelja tam, ne bo znal nekoga drugega vprašat, ker si ti njemu rekel, da more tistega 

vprašat in je, čisto so zmedeni, ne vem, pol se obrne in pride nazaj v zavod, ker meni, da ga 

bomo mi že peljali naslednji dan, se zanaša ful na nas preveč. Al je zdaj to krivda v nas, da 

damo taki občutek ljudem, oziroma otrokom, mladostnikom? Ne vem.« Izpostavi tudi, da so 

velikokrat vzgojitelji odhajali po mladostnike na prakso, ko se jim je ta zaključila in da 

mladostniki v zavodu ne znajo upravljati z denarjem: »/…/ so sposobni it za vikend, pa 

porabit 500 evrov kar tak. Ne znajo skalkulirat naprej, da bojo pa vrjetno rabli 200 evrov 

dat za položnice, 100 evrov za hrano, to jim manjka. Vrjetno nikol niso se tega, 

odgovornosti, kako ravnat odgovorno z denarjem, naučili. /…/ Niso pripravljeni se zresnit 

pa zaživet odgovorno življenje.«  

Vzgojitelj v zgornjem sestavku opozori na neiznajdljivost mladostnikov v zavodu (na primeru 

upravljanja z denarjem, neiznajdljivost …), da jim je treba dajati natančne napotke, saj se 

drugače ne znajdejo. Ob tem se mi pojavi vprašanje, kdo je odgovoren za mladostnikovo 

neiznajdljivost. J. Terbec (2008) izpostavi, kako pomembno je učenje z zgledom, vzgojitelj je 

namreč vzor za učenje vedenja. Pomembno je torej sodelovanje skupaj z mladostnikom, da 

mladostnike vodimo, da ne delamo namesto njih, ampak skupaj z njimi, kar po mojem mnenju 

pomeni, da mu tudi pokažemo, povemo, kako je določene opravke treba opraviti. 

 

KATEGORIJA: PASIVNOST MLADOSTNIKOV V ZAVODU 

    »NIČ SE MI NE DA, NIČ NE NAREDIŠ« 

V3 še doda težavo lenobnosti in apatičnosti ter pravi, da so mladostniki v zavodu apatični 

in ležerni morda tudi zaradi težkih življenjskih zgodb, s katerimi pridejo v zavod ali pa ker 

do tega trenutka niso prejeli od staršev nobenega zgleda aktivnega življenja: »da jih niso 

starši naučili, usmerjali v neke aktivnosti in so pač posledično tak: nič se mi ne da, nič ne 

narediš /…/.« Pasivnost mladostnikov se kaže skozi ležernost, lenobnost, ko pravijo, da 

bodo postorili obveznosti, ko jih pač bodo.  

Tudi V1 je izpostavil pomanjkanje delovnih navad. V3: »Njihova nezainteresiranost, da bi 

sodeloval. Pri večini: ne želja it, iskat si delo. Oni, okej bi šli iz zavoda, samo še vedno bi 

živeli tak, kak so do zdaj, lagodno življenje, nič delat, met za travo, alkohol, zabave. /…/ Al 

pa je dež: jaz ne bom šel v šolo, mrzlo je, ne bom šel v šolo. Prosim? Al pa: nimam 

nahrbtnika, dajte mi nahrbtnik. Kdo je odgovoren za to, da boš mel ti nahrbtnik, ti al jaz? 

Ti sam. En dan prej moreš ugotovit, al ga maš, pripravit torbo. /…/ To vstajanje, it na uro. 

Če zmorejo, zmorejo mogoče za kratek čas.« V3 izpostavi, da se te ležernosti morda 

naučijo od svojih staršev: »In potem jih naučijo njihovi starši, da je najlažje pa živet od 

podpore, od države.  
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»TAK SO LENI, DA BOG POMAGAJ« 

V2 in V3 izpostavita še en vidik, kjer se kaže pasivnost mladostnikov v zavodu. V2: »po 

eni strani jim je dolgčas, po drugi strani, ko pa jim ponudiš aktivnosti, pa jih odklanjajo. 

Zaj pa tisti pravi moment najt, tisto motivacijo, da bi se vključili.« V3: »Oni bi zelo radi vsi 

trenirali nogomet, trenirali borilne veščine, trenirali marsikaj. Ko pa jim je blo ponujeno 

zdaj: okej v redu, idi, bomo uredili finance, idi. Pa naenkrat ni več noben šel nikamor. /…/ 

Tak so leni, da bog pomagaj. Da se niti spravit ne morejo na avtobus, pa se odpeljati. Oni 

majo željo, ampak to njihovo željo bi ti moral izpolnit, niso nič pripravljeni narediti ne. Ti 

bi moral njega na trening peljati.« 

Velika težava, ki jo vzgojitelji omenjajo, je ležernost in apatičnost mladostnikov ter 

pomanjkanje delovnih navad. Skozi vsakodnevno rutino in pravila, jim vzgojitelji sicer 

skušajo prenesti delovne navade, vendar je kljub temu nesodelovanje mladostnikov prisotno, 

pravijo vzgojitelji. Vec (1999) pove, da mladostniki velikokrat ne izražajo želje po kakršni 

koli spremembi, če pa si spremembe želijo, si jo želijo v lastno korist, saj imajo občutek, da je 

okolica do njih prezahtevna. Prav tako se v prikazu rezultatov pojavljajo nasprotja; po eni 

strani je mladostnikom dolgčas in niso imeli nič za početi, ko pa so jim vzgojitelji ponudili in 

omogočili športne aktivnosti, pa zanje prav tako niso bili zainteresirani, saj bi se morali na 

aktivnost odpeljati sami z avtobusom.  

 

KATEGORIJA: KRITIKA ZAVODA 

     »SMO JIH KAR PREVEČ, SE MI ZDI, MALO RAZVADLI« 

Zanimivo pa je, da je V1 izpostavil tudi, da so včasih mladostnike v zavodu preveč 

razvadili: »Včasih smo jih kar preveč, se mi zdi, malo razvadli, smo jih za vsako stvar mi 

vozli tja. Zdaj sam pri sebi mogoče zaj malo, glede na prejšnjih 10 let, tud te stvari malo 

drugače gledam ne. Včasih smo (jih) res dostavljali za vsako malenkost tja.«  

 

»PRINAŠAJO SVOJE NEGATIVE, TE SLABE OBLIKE VEDENJA« 

V2 poda slabosti zavoda, in sicer da se mladostniki med seboj primerjajo in se navajajo na 

kazniva dejanja, saj je mladostnik dejansko temu izpostavljen, ko pride v zavod, kazniva 

dejanja mladostnikov so na enem kupu: »Tak da to so recimo res slabosti, izmenjava tega 

med njimi. Prinašajo svoje negativne, te slabe oblike vedenja in /…/ si jih po svoje 

razlagajo, po svoje oblikujejo, po svoje uporabljajo.«  

 

»KJE BO TUKAJ SAMOSTOJNO ŽIVEL, ČE IMA TU VSE UGODNOSTI?« 

V2 izpostavi, da so vzgojni zavodi totalne institucije, zaradi česar mladostnike po njegovih 

besedah ne morejo najbolje pripraviti na samostojno življenje: »Težko v eni taki totalni 

instituciji kot je naša, da bi ga lahko nekak pripravljal na samostojno življenje. Kaj je v 

bistvu definicija samostojnega življenja: da sam poskrbiš za sebe in da samostojno živiš. 

Ampak kje bo tukaj samostojno živel, če ima tu vse ugodnosti?/…/tu ma hrano poskrbljeno, 

ne rabi kuhat, ne rabi si zajtrka, lahko si zajtrk pripravi če hoče al pa tud ne, v glavnem 

ne. Skratka ni, nima predstave, kaj je to samostojno življenje. /…/ Zato ker je poskrbljeno 
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za vse, ker je poskrbljeno za elektriko, za vodo, za hrano, za obleke, za šolske potrebščine, 

ker je to vse poskrbljeno.«  

 

     »TO JE BLO ZA MENE KRIVIČNO« 

V2 izpostavi tudi situacije na primerih treh različnih mladostnikov, kjer je odločitev 

zavoda zelo skritiziral: »Najhuje mi je zaj pri ta zadnjem ne, ko je šel kar takrat na vrat na 

nos, temu [ime mladostnika] in [ime mladostnika]. To mi je blo tak krivično, bolj od vsega, 

ker nismo meli take navade, da bi jih tak odpuščali /…/ On ni bil samostojen. Za njega se 

mi je tud krivično zdelo, da so ga vun poknili, ko je naredo s tisto pištolo, to je blo za mene 

krivično. /…/ Žalostna zgodba. To je prva krivica taka velika, ki smo jo nardili, so jo 

nardili no.« 

 

     »SERVIRNO TEHNIKO UPORABLJAMO« 

V3 na podlagi nesamostojnosti in pasivnosti mladostnikov v zavodu pripelje do kritike 

zavodov, kjer pove, da po njegovem mnenju osamosvajanje mladostnikov v zavodu ni 

zadostno: »/…/ zato ker smo v našem zavodu, smo jih ful spedinali, to se pravi servirno 

tehniko uporabljamo, kar pomeni, da vse namesto njega narediš in mislim, da ni pol 

samostojen za življenje, zunaj. To, da naredi šolo, ni zadosti včasih. /…/ Sam je moral it na 

avtobus, če pa ni šel, smo ga peljali. /…/ Mi smo jih peljali k zdravniku, čeprav so bili stari 

tud 20 let, smo ga peljali k zobozdravniku. /…/ Tak da tudi to je bilo, spodbujanje 

ležernosti, lenobnosti, nesamostojnosti. Opravičevali smo mu vse ure, kar je tak manjkal, 

ker bog ne daj, da bi letel iz šole, pomeni da nismo naredili k samostojnosti nič.  

Opozori tudi na to, da je v zavodu vedno pripravljeno kosilo in večerja, za kar V3 uporabi 

izraz servirno tehniko, ki pripelje do tega, da se mladostniki vedno nanašajo, da bo 

obveznosti, dolžnosti opravil nekdo drug: »In oni so tega ful navajeni, zato se mi zdi, da jih 

ne učimo za samostojnost.« Izpostavi, da v zavodu manjka reda: »In če je vse razpuščeno, 

so razpuščeni otroci in če nimajo okvirov, strogih okvirov, da vejo, kje so meje, bodo taki, 

zakaj, če lahko. Če se jim nič ne zgodi.« Podobno smo lahko prebrali že pri M2, ki je prav 

tako uporabil izraz servirne tehnike ter pri M3, ki je uporabil izraz hotel.  

 

»ZAVOD BI MORAL VEČ NAREDITI ZA SAMOSTOJNOST   

MLADOSTNIKOV« 

Zelo zanimiva je naslednja prispodoba V3: »Ful je težko res tak iz enega inkubatorja, pol 

prideš tak čisto gol ven. Dejansko gol, tak kak si bil v inkubatorju, lepo fino na toplem, za 

vse je blo poskrbljeno, vse so ti dovajali, hranili, pazili, puuuuf, zdaj pa si tam na cesti: 

gol, bos, brez opreme. In se mi to zdi ful grozno.« Izpostavi tudi svoje mnenje, da zavod 

preveč zadovoljuje potrebe mladostnikov, saj morajo ti narediti zelo malo ali nič za to, kar 

dobijo: »Mislim, da so vsi eni taki razvajenci, ampak vrjetno zaradi sistema, ki ga mamo 

mi, ostanejo razvajenci. /…/ (Vse jim je) priskrbljeno in jim še mi včasih preveč nudimo. 

Tak da menim, da preveč zadovoljujemo te potrebe in da zlo ali nič ali zelo malo morajo 

naredit, za to, kar dobijo. Oni niti za vikende, ko so kuhali sami, so le redki, ki so delali 

sami hrano, so vzgojitelji delali hrano namesto njih. /…/ Po mojem bi moral že zavod zdaj 

moral več narediti za to samostojnost.«  
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Vzgojitelji opozorijo na to, da so mladostnike morda nekoliko razvadili, v smislu, da so jih 

oni odpeljali po opravkih (kar bi načeloma lahko storili sami) in so s tem postali 

nesamostojni. V3 uporabi izraz servirna tehnika, prav tako kot je ta izraz uporabil M3, M2 pa 

je uporabil recimo izraz hotel. V2 opozori, da je vzgojni zavod še vedno totalna institucija, 

kjer je za vse vidike življenja poskrbljeno in se zato mladostniki v polnosti ne morajo naučiti 

samostojnosti, kar povesta tudi T. Mržek in Krajnčan (2010, str. 305–306): »Temeljna 

pomanjkljivost institucij namreč je, da mladi v njih ne doživijo resničnih eksistencialnih 

izzivov, saj je za njih bolj ali manj poskrbljeno. Prav zato se zunaj institucije (zavoda ali 

stanovanjske skupine) slabo znajdejo, saj znotraj zavodske situacije tudi ni lahko oceniti, kako 

bo mladostnik funkcioniral v realnem življenju.« O tem je pisal kasneje tudi še Krajnčan 

(2012, str. 119): »/…/ tistega, kar je pomembno zunaj, pa se v ustanovah ne morejo naučiti. 

Ustanova je svet zase in se razlikuje od sveta zunaj sebe. Razvoj institucionalnega sveta je 

posledično lažji zaradi organizacije življenja na ločenem zemljišču, z urejeno preskrbo.« Tudi 

ta vidik, da je veliko mladostnikov s kaznivimi dejanji na enem mestu, je lahko 

problematičen, ker se morda med seboj mladostniki primerjajo, skupina pa je lahko tudi 

sooblikovalec in sovzdrževalec motečega vedenja (Vec, 2011). 

 

 

 

 

KATEGORIJA: TEŽAVE MLADOSTNIKOV V SAMOSTOJNEM 

ŽIVLJENJU 

»NI KAR TAK ENOSTAVNO, BOM REKU IT, BIT 10 LET PO ZAVODIH IN IT 

NA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE« 

Če ima mladostnik starše, družino, kamor se lahko vrne, ni neke večje težave pravi V1, 

težava se pojavi, če so mladostniki čisto sami, saj je po besedah V1 tudi negotovost toliko 

večja. V2 pa izpostavi, da so mladostniki po odpustu zaradi negotove ekonomske situacije, 

prisiljeni oditi nazaj k družini, čeprav bi bilo pri marsikomu bolje, da bi samostojno 

zaživel. »/…/ fantje odhajajo od nas 18, 19, 20 let stari, eni grejo res samostojno živet, 

[ime mladostnika] je že šel ne, se mi zdi, da so tu velike zahteve pred njega postavljene, pri 

20 letih sam živet, sploh na pram ostale populacije, ki imajo pa družine in so doma. Ni kar 

tak enostavno, bom reku it, bit 10 let po zavodih in it na samostojno življenje.«  

 

»BREZPOSELNOST« 

Velika težava je tudi brezposelnost mladostnikov po odhodu iz zavoda, pravi V1 in to, da 

jih gre večina nazaj domov, kjer pa se okolje, situacija ni spremenila, saj s starši tekom 

mladostnikovega bivanja v zavodu, nihče (v smislu družinskih terapevtov) ne dela, da bi se 

izboljšalo domače okolje, zaradi katerega je bil (med drugim) mladostnik sploh nameščen 

v zavod. V2: »Recimo [ime mladostnika] se kar bori. Je bil v začetku v veliki krizi ne, 

prvih pol leta recimo, če ne celo leto. Dokler ni prišel v neki kontakt z nekimi ljudmi, ki mu 

urejajo zaposlitve.« V3 izpostavi, da je pomembno, da se mladostnik zaveda, da v realnem 

RV5: Na kakšen način (če sploh) vzgojitelji spremljajo mladostnika po odpustu in 

kakšne predloge pri tem podajajo? 
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življenju ni servirne tehnike, da če želiš kaj narediti, moraš narediti sam, saj ne bo noben 

namesto tebe. V1 omeni, da je velika negotovost tudi v povezavi s službami: »Negotovost v 

zvezi s službo sem mislo. Da je dandanes težko najt službo, pol pa sploh če nimajo nikogar, 

nikam za it. /…/ Pol pa je lahko ta fant na cesti. Ko pa si ti enkrat na cesti, pa vemo, kaj se 

s temi marginalnimi skupinami zgodi. /…/ Tud fantje včasih dobijo že v štartu neko 

zaposlitev, ampak mogoče ne zdržijo dolgo s to zaposlitvijo in je pol dejansko prepuščen 

sam sebi. /…/ Težko, da se prebije iz tega. Smo meli fante, ko res niso meli kam za it, pa 

smo meli za dva mesca za najemnino, tolko dnarja je blo prišparanega, kaj pa pol dalje? 

/…/ našim, ko grejo od tu, jim je to recimo prva misel: streha nad glavo pa hrana. Tistim, 

za druge, ko majo kam za it, oziroma ko doma odraščajo, si po moje s tem sploh nea belijo 

glave. Tak da so tu naši že v štartu, govorim tisti naši, ki nimajo del družine, so sigurno v 

vlkem hendikepu, ostalim pa mislim, da isto odraščajo, na vse iste pasti, iste pasti, na vse 

iste, se morejo istim pastem izogibat.«  

 

»PA MALO V ZAPOR, MALO ZUNAJ, MALO V ZAPOR, MALO ZUNAJ« 

Da vzgojitelji vedo, kaj se z mladostnikom dogaja, kakšne težave ima, lahko zasledimo pri 

V1 in V2. V1: »Po drugi strani pa smo enega meli, ko je bil štiri leta pri nas, pa je tud 

končal šolo pri nas, ampak je vedno bil v tej travi noter, pa je mel težave s tem, on pa 

dejansko ni mel kam za it. Mama je bla v [ime kraja], niti ko je bil pri nas ni vikende k njej 

hodo. On pa je bil ta primer, če ne bi mi takrat na center pritisnili pa mu neko stanovanje, 

sobo v [ime kraja] našli, vprašanje, kaj bi bilo z njim, s tem fantom. Ampak kaj zdaj, mel je 

neko stanovanje podnajemniško, s preprodajo pa se je ukvarjal, droge. Delovnih navad ni 

mel, ker že pri nas je bla s tem težava. Pa malo v zapor, malo zunaj, malo v zapor, malo 

zunaj.« V1 tudi zapiše, kaj mladostnik najbolj potrebuje, ko pride iz zavoda: »Sigurno v 

prvi vrsti primarne dobrine, kot so: stanovanje, hrana, neka finančna sredstva. Če že to ni 

služba, dostkrat so, sn mogoče prej pozabo omenit, so to kakšne: bodisi socialna pomoč, ko 

fantje dobijo oziroma kake preživnine. Pa neko okolje, vsaj nekoga, na koga se bo lahko 

pol spet, na koga se bo lahko on zaneso v težkih trenutkih.« Tudi V3 izpostavi težave 

mladostnikov, ko izstopijo iz zavoda in se lahko kažejo skozi brezdomstvo, alkoholizem.  

Že v prvem poglavju smo lahko prebrali, da je za današnje odraščajoče posameznike prehod v 

samostojnost zelo negotov. Težava pri »naših« mladostnikih pa se pojavi že pri samem 

odpustu iz vzgojnega zavoda, če je mladostnik sam, če ima negotovo finančno situacijo, če je 

brezposeln, če nima zagotovljene neke možnosti bivanja. Tako je pri teh mladostnikih 

prisotna socialna ranljivost. »Bistvo socialne ranljivosti je stopnjevanje težav in kopičenje 

nerešenih problemov, ki izhajajo drug iz drugega; slab šolski uspeh, nizka izobrazba, slabe 

zaposlitvene možnosti, materialne, socialne, čustvene, zdravstvene težave. Strukturne lastnosti 

socialne ranljivosti, na primer slab izhodiščni položaj, se praviloma prepletajo s kulturnimi in 

interakcijskimi vidiki, na primer manj čustvenih in socialnih podpor v ožjem in širšem 

okolju.« (Ule, 2011, str. 217) Pri mladostnikih iz vzgojnega zavoda je torej že izhodiščni 

položaj slab, ko morajo zavod zapustiti, omenjajo vzgojitelji. Boškić idr. (2012) podajo nekaj 

priporočil. Pravijo, da je nujno, da se način dela pri načrtovanju nadaljnjega življenjskega 

poteka posameznikov, ki so prikrajšani za običajno družinsko življenje, med zavodi bolj 

poenoti in sistematizira. Prehod v samostojno življenje bi moral namreč biti bolj mehkejši, 
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pravi Boškić idr. (2012). Avtorice (prav tam) so ugotovile, da mladi po odhodu iz vzgojnega 

zavoda potrebujejo finančno in emocionalno podporo, prav tako pa usposabljanja in 

izobraževanja, kar izpostavijo tudi vzgojitelji. 

 

KATEGORIJA: OBLIKE PONUJENE PODPORE IN SPREMLJANJE 

MLADIH PO ODPUSTU S STRANI ZAVODA IN DRUGIH USTANOV 

    »KO FANT PRI NAS KONČA PROGRAM, GA KONČA« 

V1 se zdi nesmiselno ter tudi nevarno, da bi mladostniku, ki je končal šolanje, v zavodu še 

naprej omogočali življenje v zavodu samo zato, da bi imel streho nad glavo: »Ker to neko 

podaljševanje, samo zato, da bo on mel streho nad glavo, ni smiselno pol več. Škodimo in 

njemu in sebi, svojemu delu, ker potem zadaj so že drugi fantje, njega pa nimaš več pol s 

čem držat ne: šolo je končal, potem se hitro tu malo razvadijo, hotelsko, ni več učnih ur, bi 

on pol: ne bi več ob desetih prišo gor. To je, bom reko nepisano pravilo starih izkušenih 

vzgojiteljev, ki so pol to na nas dalje prenesli. Da ko fant pri nas konča program, ga 

konča. Pa je bil isti primer z [ime mladostnika – mladostnik 1], pa je bil mogoče še on bil 

zanesljiv, pa bi ga še lahko malo vlekli, ampak … (tišina).«  

 

»MAMO NEKE KONTAKTE, KAJ VEČ PA POTEM TUD MI ZA NJEGA NE 

MOREMO NARDIT« 

V1 je povedal, da oni po odpustu mladostnika iz zavoda več pri tem nimajo vloge: »So pa 

sigurno neke vezi s fanti spete, oziroma dostkrat keri pride nazaj na obiske, pa se kaj 

pomenimo. Mamo neke kontakte ne, kaj več pa potem tud mi za njega ne moremo nardit 

ne. /…/ Ni v okviru naših delovnih nalog, niti v okviru naših pristojnosti. To pol mislim, da 

je to pol odvisno od vsakega vzgojitelja tud. Jaz osebno: vsak je dobrodošel tu pri nas, za 

kaki nasvet, kaj dost pa mislim, da se niti nočem izpostavljat, se ne bi izpostavljal pol kaj 

več pol dalje. Jaz osebno. /…/ Ne veš tud pol, kaj se s tem fantom dogaja, maš dost drugih 

skrbi tukaj v zavodu. Sigurno po človeški plati bi bil pripravljen ne, ampak zaenkrat pa niti 

ni blo tak, ne vem. Zlo mi je všeč recimo, ko en pol [ime fanta- mladostnik1] pride sem v 

zavod pa vidim, da vse laufa z njim, čist človeško, ne kot vzgojitelj, ko ga vprašaš: kak je 

kaj, pa če bi on kaj proso, bi mu sigurno šel na roko, ampak ne, ne v liniji vzgojitelj-

mladostnik, ampak kot pomoč sočloveku.«  

 

     NAJVEČKRAT GREDO PO ODPUSTU MLADOSTNIKI DOMOV 

Po izkušnjah V1 in V2 gredo mladostniki po odpustu iz zavoda v večini primerov nazaj 

domov. V3 pove, kaj se zgodi z mladostniki, ko zapustijo njihov vzgojni zavod: »eni se 

spravijo k sebi. Eni grejo samostojno živet, eni grejo domov, eni grejo v druge ustanove.«  

    OSNOVNE ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE 

V3 pove, da velikokrat kakšnemu mladostniku ob odhodu iz zavoda, zavod ponudi oz. 

pripravi osnovni paket hrane, ali pa jim nakupijo kakšno posodo, odeje, pravi V2, včasih se 

mladostnikom tudi fizično pomaga seliti v najemniško stanovanje (npr. pri M3).  
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 NEUSTREZNE REŠITVE CENTROV ZA SOCIALNO DELO 

V3 izpostavi, da centri za socialno delo pogosto nimajo rešitev za mladostnike, ki so 

zapustili vzgojni zavod, ne vedo, kam bi te mladostnike namestili naprej (če se ne morejo 

vrniti domov in če nimajo finančnih sredstev za najemniško stanovanje), vendar V3 

poudari, da je pomoč s strani centrov odvisna tudi od tega, kakšen je delavec/ka in koliko 

se je le-ta pripravljen/a posvetiti posameznemu mladostniku. Centri za socialno delo imajo 

neke rešitve, kam mladostnike namestiti, pravi V3, vendar te naj ne bi bile povsem 

ustrezne. V2 in V3 izpostavita tudi to, o čemer piše že teorija, da oblike pomoči po odpustu 

niso sistematične.  

 

»VČASIH PRIDE KDO ISKAT TUD KAKO POMOČ ŠE, KO JE ŽE ZUNAJ« 

Mladostniki v dotičnem vzgojnem zavodu lahko po odhodu prosijo za pomoč svoje 

stare/bivše vzgojitelje in v tem primeru pomoč tudi dobijo. V2: »Razn, če se občasno 

oglasi na obisku al pa pri komu privat doma recimo. Včasih pride kdo iskat tud kako 

pomoč še, ko je že zunaj, pride: rabim to in to, kaki nasvet, kaki učbenik, kak naj kaj uredi, 

tak čist življenjske stvari. Mi to, kar mamo, delamo vzgojitelji voluntersko, po človeški 

plati. /…/ Pol tud telefonski klici tudi, kličejo mladostniki sem. V3: »Če pokličejo, če 

pridejo, vedno dobijo. [ime mladostnika] je bil tudi taki. Pa smo se, vedno je dobo 

informacije, karkoli je rabil, kake stare dokumente, karkoli, vedno smo pomagali, bilo kdo 

od zaposlenih, ki je bil takrat v službi. Ob pogoju, da je šel od nas v dobrih odnosih ne. Če 

smo ga fliknili ven al pa če je on kaj razbijal, pa bil tak aroganten: kaj bote vi, komaj 

čakam, da grem ven. Potem načeloma niti noče, ampak vem, da je en tak prišel po 

podporo, ko je prišo čez leto al dve po nekaj, pa smo mu rekli: joj ne, tega pa mi ne 

mormo. Ni pa sistematičnega preverjanja, da bi blo določeno v delovnem načrtu: ne vem, 

recimo en mesec po odpustu bomo preverli, kak si. Če on pokliče, potem ja, drugače pa ni 

tak.«  

 

V1 se zdi nesmiselno podaljševanje bivanja mladostniku, ki je uspešno zaključil 

izobraževanje, saj bi po njegovem mnenju to vplivalo na celotno skupino, mladostnik več ne 

bi upošteval pravil … R. Boškić (2012) idr. so povedali, da se v nekaterih primerih sicer 

odobri podaljšano bivanje do 22. leta starosti. Vendar se vsi strokovni delavci v raziskavi R. 

Boškić idr. (2012) s tem niso strinjali, saj bi naj stanje pri tem posamezniku, ki ostane dlje, 

nazadovalo in pride do večjih škod, kot do koristi, tako kot je povedal tudi V1, zato se 

strokovni delavci raje odločijo za odpustitev iz zavoda, kot pa zavijanja v vato (prav tam). 

Mladostnike spremljajo samo, če v kontakt z njimi vstopi mladostnik, pravijo vsi vzgojitelji. 

Vzgojitelji povedo da je kar nekaj mladostnikov, ki je po odpustu iz zavoda vračajo nazaj v 

zavod na obiske, nekateri med njimi celo zelo pogosto hodijo na obiske ali pa vzdržujejo 

mladostniki z vzgojitelji stike skozi telefonske klice. Pravi, da se nekateri mladostniki zelo 

navežejo na zavod oz. vzgojitelje. Največkrat pridejo na obisk tisti mladostniki, ki so v 

zavodu preživeli velik del svojega življenja, recimo dve ali tri ali več let. Na tak način jih 

potem lahko vzgojitelji tudi spremljajo v nadaljnjem življenju, vendar je z njihove strani to 

prostovoljno in na pobudo mladostnikov.  
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KATEGORIJA: POTREBA PO NUDENJU PODPORE MLADOSTNIKOM PO 

ODPUSTU 

PODPORO MLADOSTNIKOM PO ODPUSTU NAJ NUDIJO DRUGE USTANOVE 

Potreba po nudenju podpore mladostnikom po njihovem bivanju je očitna, pove V1, saj gre 

za populacijo, ki lahko zabrede nazaj v kriminalna dejanja. V1 še pove, da ta podpora naj 

ne bi bila nadaljevana z njihovega vidika oz. vloge (vloge vzgojnega zavoda, vzgojiteljev): 

»Z našega vidika ne. Ker mi pač delujemo tak kot: ko je fant odpuščen, pridejo novi 

fantje,« ampak bi naj to vlogo prevzele druge institucije. Tudi V3 izpostavi, da obstaja 

potreba po nudenju podpore po odpustu, predvsem zaradi tega, ker se mladostnik ni naučil 

samostojnega življenja v zavodu.  

Tudi raziskave pravijo podobno kot vzgojitelji – da bi bilo spremljanje potrebno, saj je prvih 

nekaj mesecev po vrnitvi v primarno socialno okolje največja nevarnost za mladostnika, da se 

vrne v delinkventno vedenje (Fagan, 1990, v Koller Trbović in Mirosavljević, 2005). To so 

izpostavili tudi vzgojitelji in to podali kot razlog za nadaljnjo poinstitucionalno podporo, ki bi 

naj po mnenju V1 bile organizirane s strani drugih ustanov. Tudi Šijanec (2000) opozori na to, 

da se vzgojno delo s posameznikom ne sme zaključiti na dan, ko se mladostnika odpusti, 

ampak je treba nuditi pomoč še naprej, saj jo bodo ti mladostniki predvsem v prvem obdobju 

potrebovali, v smislu svetovanja ali še kakšnih drugih oblik. V1 sicer pravi, da bi to 

spremljanje prevzele druge ustanove, vendar se mi to zdi vprašljivo, saj je le vzgojni zavod 

tisti, ki mladostnika najbolje pozna. Šijanec (2000) pravi, da je nujno, da se začrtajo oblike 

pozavodske pomoči, da bi mladostnikom olajšali tranzicijo iz zavoda v zunanje okolje.   

 

KATEGORIJA: PREDLOGI ZA POODPUSTNO SPREMLJANJE/PODPORO 

MLADIM 

     NEVLADNE SKRBSTVENE ORGANIZACIJE  

V1 poda razne predloge za nadaljnjo poodpustno spremljanje. Možnosti vidi skozi razne 

nevladne skrbstvene organizacije, ki bi prevzele skrb za mladostnika. Tudi V2 poda 

predlog skozi še večjo vzpostavitev dnevnih centrov za različne problematike, npr. za 

brezdomce, odvisnike.  

 

     ODHOD MLADOSTNIKOV V VOJSKO 

Vzgojitelj je izpostavil vojsko kot (v preteklosti) možno obliko nadaljnje podpore, saj so 

po enoletnem delovanju v vojaški službi posamezniki postali še zrelejši, prav tako pa je bil 

v vojski mladostnik še za eno leto preskrbljen, zato V1 vojsko vidi kot eno izmed 

možnosti.  

 

SAMSKI DOMOVI 

Ena izmed možnosti, ki jo V1 kot tudi V3 izpostavita, so tudi samski domovi, ki so 

finančno najbolj ugodni, V3 nakaže tudi na možnost bivanja v domu za brezdomce, vendar 

se mora oboje plačati, kar pa je lahko spet problem pri mladih brez finančnih sredstev.  



69 

 

STANOVANJSKE SKUPINE IN MLADINSKA STANOVANJA  

Vsi vzgojitelji izpostavijo možnost mladinskih stanovanj ter stanovanjskih skupin. V1: »Bi 

to mogle druge ustanove potem, po mojem prevzet to vlogo. So ta mladinske stanovanja, mi 

nismo meli te prakse, ampak so, že ta mladinska stanovanja zaj nekaj časa že aktualna za 

te fante poodpustne, ki so dovolj samostojni pa zanesljivi, da lahko v teh stanovanjih pol 

tudi bivajo.« Ob mladinskih stanovanjih pa V3 še pove, da se mu zdi, da je bivanje v njih 

prekratko in bi predlagal daljše bivanje, kot tudi nasploh več mladinskih stanovanj. V2: 

»Mogoče mu manjka en korak do odpusta nekje, da bi sam, res dejansko poskrbel za sebe. 

Se pravi da bi imel zaposlitev, imel neko možnost bivanja, omejen čas bivanja, v nekem 

minimalnem stanovanju in neki taki rahel nadzor še vedno. To bi bla po tem neka 

prehodna pot v tisto res samostojno življenje.« Poleg mladinskih stanovanj, V1 in V3 

povesta, da so tudi stanovanjske skupine v redu in praktična zadeva kot oblika mehkega 

prehoda v samostojno življenje, saj v njih mladostniki še bolj živijo v obliki družine (kot v 

zavodu), saj jih je številčno manj, vendar V1 izpostavi, da je v stanovanjskih skupinah 

drugačna populacija kot v zavodih, pri čemer je verjetno mislil na prisotnost kaznivih 

dejanj. V3 pa glede stanovanjskih skupin pove še: »Večino mladostnikov ki so v zavodu se 

vrjetno ne bi znala, bi bil to ful šok pri odhodu, ker moreš v stanovanjski vse delat sam, 

oziroma večino. Kosilo maš pripravljeno, ostalo pa moraš si sam. Saj bi bla primerna, 

samo morali bi se zavedat, da se vstajaš sam, da si za vse odgovorn sam /…/ ker navajajo 

mladostnike na samostojno življenje, dejansko. Da skrbijo sami tud za red v hiši, ni 

čistilke, ki bi čistla. Od jutranjega bujenja, ki ga moraš sam samostojno izvesti, spravljanja 

v šolo, kjer je vzgojitelj bolj kot en usmerjevalec, koordinator.« 

 

DELOVNO MESTO VZGOJITELJA SAMO ZA POODPUSTNO SPREMLJANJE 

Predlog, ki ga poda V1 je, da bi obstajal vzgojitelj, katerega delovne naloge bi bile samo 

poodpustno spremljanje mladih, saj gre za populacijo mladostnikov pri katerih je možnost, 

»da zabredejo nazaj od tam kje so prišli recimo …« Tudi V2 predlaga nekaj podobnega: 

»Pa blo bi tak en taki rahel nadzorček, da bi imel eno osebo, na katero bi se lahko obrno, 

ko bi bil v težavah, stiski al pa v kaki negotovi situaciji, ko ne ve kako in kam.«  

 

VZPOSTAVITEV VEČJIH HIŠ ALI STANOVANJSKIH BLOKOV 

V3 predlaga vzpostavitev večjih hiš ali stanovanjskih blokov, ki bi bili namenjeni mladim 

po odpustu, kjer bi mladi dobivali podporo ravno v primeru, ko se ne znajdejo v 

samostojnem življenju, ko zavod zapustijo: »Mislim, da bi blo potrebno, da nudi suport, 

ampak tak redni, da se redno, redno preverjanje, pa reden suport. Od tega, da greš fizično 

preverit, kje pa kak. /…/ Okej, rabim it na center, rabim podporo, kam se obrnit, da mu tu 

pomagaš še.«  

     SISTEMSKA UREDITEV TER VKLJUČITEV RAZLIČNIH PODJETIJ 

V3 izpostavi tudi sistemsko ureditev tega področja ter poda še nadaljnje inovativne 

predloge, kjer bi se vključila podjetja: »mogoče da bi se tud tukaj našle kakšne firme, ki bi 

nudle tem mladim, z bilo kakšno izobrazbo, delo. Karkoli, da so zaposleni in da ne padejo 

iz ritma. Predlaga tudi vzpostavitev raznih praktičnih delavnic, ki bi mladim pomagale pri 

samostojnosti. 
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N. Koller Trbović in A. Mirosavljević (2005) zapišeta, da je vloga poodpustnega spremljanja 

reševanje specifičnih življenjskih situacij in okoliščin, ki se pojavljajo pri osamosvajanju, pri 

ponovni vključitvi v staro okolje. Poodpustno spremljanje je najšibkejši člen v verigi 

intervencijskih ukrepov in je zato tudi največji izziv pri opredeljevanju in definiranju jasnega 

koncepta. Vzgojitelji so podali različne predloge. Ena izmed njih je tudi odhod v vojsko. 

Glede na to, da je vstop v vojsko v današnjem času osnovan na prostovoljni odločitvi, je to 

odvisno od vsakega posameznika, je pa po mojem mnenju vsekakor ena izmed (čeprav morda 

ne najboljših) možnosti. Sprašujem se, ali bi bil odhod v vojsko za mladostnike, ki zapuščajo 

vzgojni zavod, vabljiv.  

Kako nujno potrebna je pomoč oz. spremljanje mladega po odpustu iz vzgojnega zavoda, je 

omenil že Skalar (2000), ko je dejal, da bi se s takšnim spremljanjem lahko zmanjšalo 

povratništvo h kaznivim dejanjem. Kiehn (1997) argumentira, da se potrebe mladih večajo, 

večanje potreb pa nakazuje ravno na potrebno večjo mrežo ponudb pomoči po odpustu. Zato 

bi bilo treba »prebuditi« in spodbujati državo pri organiziranju in večanju pomoči za mlade, ki 

so izstopili iz vzgojnih zavodov, saj pooskrbe praktično ni, oz. vsaj ne takšne, kot bi bila 

potrebna, Boškić idr. (2012) pa ob tem še dodajo nujnost, da se način dela pri načrtovanju 

nadaljnjega življenjskega poteka posameznikov, ki so prikrajšani za običajno družinsko 

življenje, med zavodi bolj poenoti in sistematizira. Vzgojitelji omenijo tudi predlog in željo 

več stanovanjskih skupin in mladinskih stanovanj. Tudi Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) sta 

ugotovila, da si strokovni delavci želijo več teh mehkejših oblik bivanja.  

 

KATEGORIJA: PREDLOGI ZA PRIPRAVO MLADOSTNIKOV NA 

SAMOSTOJNOST V ZAVODU 

 

    »OSNOVA BI MU BILA, ČE BI MU MI NAŠLI ZAPOSLITEV« 

V2 poda idejo, da bi zavod lahko poiskal mladostnikom zaposlitev: »osnova bi jim bila 

zaposlitev. /…/ Osnova bi mu bla, če bi mu mi našli zaposlitev, oziroma bi ga mi odpustili z 

zaposlitvijo.«  

     »TO JE UČENJE ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE« 

Glede na to, da imajo v zavodu možnost, da si mladostniki sami operejo oblačila, da si 

sami kuhajo, vendar večinoma te možnosti ne izkoristijo, V2 predlaga tudi, da bi zadnje 

obdobje bivanja v zavodu, mladostnik za vse te stvari dejansko tudi sam skrbel (da bi si dal 

sam prati in sušiti perilo …), prav tako poda predlog, da bi mladostnik del svoje štipendije 

namenili za ekonomsko življenje v zavodu: »Bi mogli neke korake počasi premikat, da bi 

sami urejali te stvari, kaj jaz vem: jaz mam štipendijo, ki jo koristijo za neumnosti, namesto 

da bi to štipendijo uporabljali za življenje, za ekonomsko življenje bom reku, čeravno so 

mogoče še premladi /…/« Podobnega mnenja je V3: »če se ne boš vstal, pa če ne boš 

naredo si za jest, boš lačn, oprosti, tak je preprosto. Vse sestavine maš v hladilniku, jaz 

vzgojitelj sem tu, da ti pomagam, da ti dam nasvet, te usmerjam, tudi kaj narežem, ne 

govorim o tem, da sem jaz zaj tam komandat, ampak gre v bistvu za to, da on sam naredi in 

se s tem tud naučil naredit, da bo vedo za svojo ljubljeno doma naredit pa za sebe. Ne pa 
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da se vsede, še mize ne pripravi, pa je 20 let star. /…/ Bistvo je, da te jaz naučim, da ti 

vidiš smetko tam, da vzameš metlo, pa jo pobrišeš. Da ti kot mladostnik vidiš. To je učenje 

za samostojno življenje. Meni ni težko pomit posode, tudi ne. Ni bistvo, da jo jaz pomijem, 

bistvo je, da jo ti, pa da ti za sabo pomiješ. Ne pa: ah, saj bo že nekdo. Ja kdo bo, ko boš 

sam, kdo? Pač pomil boš posodo, ko ne boš mel več kozarca al kaj, kdaj boš vido, da je 

treba pomit, ko bojo ščurki okrog letali al kdaj?« V1 in V3 sta povedala, da v zavodu 

mladostnike velikokrat vozijo po opravkih (npr. v šolo ali k zdravniku), kar po mojem 

mnenju isto star mladostnik zunaj zavoda v večini primerov stori sam, V3 pa še pove, da 

vzgojitelji budijo mladostnike v zavodu, da ne bi zaspali pouka. Zato na podlagi tega V3 

pove: »Recimo tud jutranje bujenje. Zakaj moram jaz kot vzgojitelj budit otroka, 16 let so 

stari do 20 let. Budilko mora met, si nastavit uro, se zbudit sam. Jaz sem samo kot kontrola 

tam, da se on zbudi, da ga usmeriš, ne pa, da ga ti budiš pa prosiš da se vstane.« 

 

Nekateri predlogi za pripravo mladostnikov na samostojno življenje v zavodu so po mojem 

mnenju uresničljivi. Tako npr. predlog, da bi mladostniki v zavodu sami poskrbeli za kuhanje, 

pranje perila, je po mojem mnenju izvedljiv predlog. Predlog, da bi zavod oz. vzgojitelji našli 

mladostnikom službo je sicer plemenit, dobronameren, vendar se ob tem vprašam, ali bi ga s 

tem, da mu vzgojitelj najde službo, res naučil samostojnejšega življenja. V tem namreč vidim 

še samo en vidik, kako vzgojitelji poskrbijo za mladostnike. Ideja, da bi mladostniki del 

štipendije namenili vzdrževanju vzgojnega zavoda (npr. za plačilo položnic elektrike, vode) 

pa bi bil po mojem mnenju deležen pozitivnih in negativnih odzivov, saj bi naj bila vzgoja in 

izobraževanje v Sloveniji pokrita iz državnih sredstev. Je pa seveda ta ideja dobra za 

razmislek o vzgojnem vidiku tega predloga, kaj bi ta predlog mladostnikom doprinesel.  

 

 

KATEGORIJA: PREDLOGI ZA DELO Z MLADOSTNIKI S TEŽAVAMI 

    »ŠPORT REŠI MARSIKAJ« 

Pri branju pogovora z V3 sem zasledila tudi predloge, ki jih je V3 podal za delo z 

mladostniki s težavami (na podlagi nekega članka). Prva ideja je, da bi sodišča namesto 

vzgojnih ukrepov oddaje mladostnika v zavod ali zapor (seveda pri takih primerih, kjer bi 

bilo to možno – moja opomba), uporabila športno aktivnost. »Pri nam je ful premalo tega, 

šport reši marsikaj. In sem vidla, da da sodišče izrek: ali boš šel trenirat, ne vem judo ali 

pa mogoče kakšne te neagresivne oblike športa, ampak take oblike športa, kjer te 

trenirajo: natančnost, resnost, vztrajnost. Sodišče da ta izrek, da maš možnost iti to 

trenirat ali pa boš šel v zapor. /…/ In recimo pri nam, ko maš odvisnost. Zakaj rabi sodišče 

izrečt 4 mesce na to psihohigieno hodit. Ne, naj te da, da moraš hodit na šport. In potem 

prinest potrdilo od trenerja, da si ti 4 mesce hodil na šport. Oziroma prav na to konkretno 

aktivnost. Ker pač menijo, da ko ti odklopiš in daš možgane v drugo sfero, te tisto zasvoji, 

namesto droge.«  
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DELO NA KMETIJI V DRUGI DRŽAVI 

Druga ideja, ki jo V3 poda je predlog, da se mladostnike pošlje v drugo državo, kjer bi 

delali na kmetiji (nekaj podobnega se predvaja na eni izmed nemških televizijskih 

programov). 

 

Menim, da sta predlagani ideji inovativni in eni izmed možnih metod dela socialnega 

pedagoga ter še nista prisotni na slovenskem področju, v kolikor mi je znano. A. Kobolt 

(1997, str. 9) poudari, »da se intervencije socialnega pedagoga temeljno vežejo na naravo 

njegovega dela in da so tako vpete v kontinuum od izobraževalnih, prek vzgojnih do 

korektivnih in socioterapevtskih intervencij.« V teh dveh predlogih lahko zaznamo, kako je 

delo socialnega pedagoga res lahko raznovrstno in zajema številne intervencije ter znotraj 

tega raznovrstne metode. Intervencije bi naj bile učinkovite in bi naj prinesle vidno 

spremembo pri posamezniku (prav tam). Magistrsko delo se v prvi vrsti ne ukvarja z 

oblikovanjem predlogov za delo z mladostniki s težavami v socialni integraciji, zato na tem 

mestu kaj več o tem ne bi napisala.  

 

V pričujočih prikazih in interpretacijah rezultatov sem skušala prikazati vse vidike ter teme, ki 

so jih izpostavili mladostniki in vzgojitelji v pogovorih. Njihova mnenja ter izkušnje so 

raznovrstna in različna, iz česar sklepam, da so raziskave s tega področja pomembne, saj 

imamo razpon edinstvenih izkušenj mladostnikov, vzgojiteljev. Sogovorniki so podali svoja 

videnja, izkušnje, nekatera lepa, druga manj lepa. Vsak posameznik ima svojo življenjsko pot, 

svoj življenjski potek, ki je edinstven in samo njegov.  

 

V sklepnem poglavju zaključim magistrsko delo s predlogi za izboljšanje in lastnim 

razmišljanjem.  
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IV. PREDLOGI S SKLEPNIM RAZMIŠLJANJEM  

V tem zaključnem poglavju bom s pomočjo prebrane literature poskušala razvijati ideje, kaj bi 

se lahko razvilo in oblikovalo v pomoč mladim po odhodu iz vzgojnega zavoda. Veliko 

dobrih idej in sistemskih rešitev poda že različna literatura, tako da bom v začetnih odstavkih 

prikazala ideje različnih avtorjev ter jih nadaljevala s svojimi idejami.  

− Peters (2000) v svojem članku predlaga, da se razvijejo prožnejše in celostne oblike 

pomoči mladim, ki naj bodo usmerjene k mlademu in njegovemu življenjskemu prostoru. 

To lahko povežem tudi s svojo tematiko, čeprav je njegov članek osnovan na osnovi 

nameščanja in bivanja mladih s težavami v institucijah. Njegov predlog si razlagam tako, 

da se ponudijo različne vrste pomoči ter da se vključi vse možne pristope in ukrepe, ki se 

pri določenem posamezniku pokažejo kot njemu ustrezni in nujni, v povezavi z 

življenjskim prostorom in položajem v katerem trenutno mladostnik je (Rapuš Pavel, 

2007). 

 

Centri za pomoč mladim, ki jih avtor Peters (2000) opiše, ponujajo prožno oskrbo in 

druge integrirane oblike pomoči, ki v delo vključujejo socialno okolje. Gre torej za 

skupnostno uravnano in socialno prostorsko usmerjeno pomoč. Te integrirane oblike dela 

pomenijo, da se pomoč posamezniku prilagodi njemu in njegovemu življenjskemu 

položaju. Če je življenjski položaj mladega v našem primeru osamosvajanje in prehod iz 

vzgojnega zavoda v samostojno življenje, bi lahko bila vloga teh centrov po mojem 

mnenju ravno ta, da se mlademu pomaga v njegovem trenutnem življenjskem položaju, 

torej pri prehodu iz vzgojnega zavoda v samostojnost. Centri za pomoč mladim bi se tako 

vključili v delo vzgojnega zavoda in bi skupaj sodelovali pri tem prehodu, po odhodu bi 

pa imel center za pomoč mladim glavno vlogo (glede na to, da ni v delovnih nalogah 

vzgojnega zavoda poodpustno spremljanje). Seveda bi bila v prvi vrsti potrebna sistemska 

ureditev tega področja, vendar naj še enkrat poudarim, da želim v tem poglavju podati vse 

svoje ideje v povezavi z literaturo, ne glede na sistemske ne/zmožnosti.  

 

Vlogo centrov za pomoč mladim sama vidim v tem, da bi se sodelovanje pričelo takrat, ko 

vzgojni zavod skupaj z mladostnikom začne pripravljati in načrtovati njegov odhod. 

Centri bi po odpustu mladega prevzeli glavno vlogo pri usmerjanju, podpori mladega, še 

vedno v sodelovanju z vzgojnim zavodom in tudi ostalimi institucijami, kot so šole (npr. 

če je po odhodu mladostnik še vedno v šoli, bi mu šola lahko omogočila bivanje v 

dijaškem/študentskem domu, ki sta alternativa mladinskim stanovanjem, pravita T. Mržek 

in Krajnčan (2010), vendar se to navezuje samo na tiste, ki se še šolajo), centrov za 

socialno delo, različnih svetovalnic, nevladnih organizacij, v sodelovanju tudi z drugimi 

skupnostnimi oblikami dela (Kobolt, 2015). Po mojem mnenju bi se s tem nekoliko 

razbremenila odgovornost vzgojnega zavoda, saj bi sodelovali s tem centrom za pomoč 

mladim, ki bi za mladostnika prevzel vajeti po odpustu. Prevzema vajeti si ne 

predstavljam v smislu »narediti vse, namesto mladega«, ampak v obliki podaljšane 

podpore in skrbi za mladega kot nek koordinator pomoči.  
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V slovenskem prostoru Priloga k vzgojnemu programu (2004) opiše mladinske centre. S. 

Svetin Jakopič (2005) zapiše, da ti centri delujejo preventivno in kurativno z različno 

ponudbo športnih, kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti. Nekaterim mladim je ta oblika v 

pomoč pri premagovanju težav, nekaterim pa kot dopolnitev že specialne strokovne 

obravnave. Pri nas v Sloveniji bi ta mladinski center oz. center za pomoč mladim lahko 

spremljal mlade po odpustu iz zavoda pri njihovem nadaljnjem življenju. Mladinski centri 

so v slovenskem prostoru oblika preventive, delujejo dnevno in vključujejo širši krog 

populacije, saj nudi številne in raznovrstne možnosti vključevanja otrok in mladine 

(Priloga k vzgojnemu programu, 2004). Strokovne oblike pomoči, ki v mladinskih centrih 

delujejo so predvsem pomoč pri učenju otrokom in pomoč pri vzgoji staršev, organizacija 

kvalitetnejšega preživljanja prostega časa, razne samopomočne skupine ter druge 

dejavnosti (prav tam). Samopomočne skupine so tudi dobra metoda za razvijanje 

samostojnega življenja, za pridobivanje raznih informacij, za zmanjševanje socialne 

izključenosti … (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002). Zato vidim v mladinskih centrih še 

dodatno možnost, kjer bi lahko pomagali posameznikom, ki so izstopili iz vzgojnega 

zavoda (prav tam).  

 

Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) sta v svoji raziskavi opisala, kako slovenski vzgojni 

zavodi vidijo funkcionalno mrežo pomoči otrokom s težavami v prihodnosti. Če skušam 

slednje povezati s svojo tematiko, si vzgojni zavodi med drugim želijo, da bi se razvil nek 

strokovni center, ki bi omogočal pomoč in podporo šolam. Tudi tukaj se lahko navežem 

na prejšnji odstavek, ko sem pisala o centrih za pomoč mladim. Na tem mestu strokovne 

centre, ki so jih omenili v raziskavi, vidim na podoben način kot sem v prejšnjem 

odstavku opisala centre za pomoč mladim, poleg tega pa bi lahko poleg pomoči šolam, 

sodelovali tudi z ostalimi organizacijami (če npr. posameznik po odhodu iz vzgojnega 

zavoda več ni v šoli) in bili dejansko vez med mladostnikom in vsemi 

zavodi/organizacijami.  

 

− A. Kobolt (2015) predlaga še dnevne centre, delo z družino, intenzivne posege v 

neposredno okolje posameznika, ki je na prehodu v samostojnost. Potrebna bi bila velika 

mera fleksibilnosti ter hitrega in predvsem učinkovitega odzivanja različnih 

posameznikov, ki so v interakciji s posameznikom na prehodu v samostojnost. Spet se 

lahko navežem na centre za pomoč mladim (A. Kobolt jih v tem primeru imenuje dnevni 

center ali pa na splošno delo z družino, Krajnčan in P. Šoln Vrbinc pa npr. strokovni 

center).  

 

Lahko bi ustanovili posebno društvo, ki bi bilo namenjeno mladim po odpustu in bi bila 

povezovalna ustanova med vzgojnim zavodom, mladim in njimi (društvom). O 

povezovanju s strokovnimi društvi in združenji piše tudi Priloga k vzgojnemu programu 

(2004). Ne le, da bi bili ti načini oz. oblike dela po mojem mnenju primerni, uspešni, ko je 

posameznik še v zavodu, ampak bi bili učinkoviti tudi, ko je mladostnik že zunaj, saj bi 

nudile potrebno podporo in pomoč, ki jo mladostnik v samostojnem življenju potrebuje. 

Tako bi se ohranjala vez, ki bi mladostnika podpirala, dokler se povsem ne postavi na 

svoje noge.  
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»Žal smo na področju uvajanja novih in v skupnost usmerjenih oblik podpore tem 

ranljivim mladim pri nas v velikem zaostanku, saj tovrstnih skupnostnih in preventivnih 

oblik doslej nismo razvijali. Kljub načelnemu poudarjanju pomena skupnostne 

povezanosti in preventivnega delovanja, je to v Sloveniji premalo razvito, saj se uveljavlja 

le redko in predvsem kot projektna oblika, ne pa kot stalna podpora v primeru stisk in 

zagat odraščanja. Tako veliko otrok in mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi – socialno 

integracijskimi težavami ostaja brez ustrezne podpore v domačem okolju.« (Kobolt, 2015, 

str. 38) O takšnih združenjih pišeta avtorici S. Radić Bursać in I. Jeđud Borić (2013), ki v 

članku predstavita delovanje takšnih združenj na Hrvaškem, kjer ustvarjajo programe 

priprav za samostojno življenje za mlade po odhodu iz institucije v obliki krepitve 

posameznikovih osebnih potencialov, pripravo na samostojnost skozi urjenje življenjskih 

spretnosti, poučevanje praktičnih veščin ...  

 

− Ena izmed možnosti, ki jo opazim, je, da bi imel vsak vzgojni zavod zaposlenega 

vzgojitelja, katerega delovne naloge bi obsegale samo poinstitucionalno obravnavo 

mladih. Njegova vloga bi bila bolj mobilne narave. To na nek način omenja že Priloga k 

vzgojnemu programu (2004), ki mobilno socialnopedagoško službo imenuje kot zunanji in 

povezovalni dejavnik, in jo predstavi kot obliko dodatne strokovne pomoči tudi za mlade, 

ki so iz zavodov že odpuščeni in se še izobražujejo, vendar nimajo ustrezne dodatne 

strokovne pomoči. Mobilni socialni pedagog bi tako pomagal npr. učiteljem, kot tudi 

mladim v izobraževanju, mladim bi lahko svetoval in pomagal v raznih kriznih situacijah 

(ki se lahko pojavljajo pri osamosvajanju) … Vendar ob tem Priloga (prav tam) ponovno 

doda, da še ta oblika dela ni formalno uveljavljena, vendar se zaradi potreb v praksi že 

izvaja.  

 

Stein (2012, v Boškić idr., 2012) recimo govori o t. i. korporativnem staršu, kjer gre za to, 

da bi zavod določil eno osebo, na katero bi se mladostnik lahko obrnil, ko in če bi 

potreboval pomoč. Avtor (prav tam) poudari, da je pomembno, da je to ves čas ista oseba 

in oseba, ki je delala z mladostnikom v času njegovega bivanja v zavodu, saj se tako oba 

najbolje poznata. To bi namreč mladostniku nudilo občutek varnosti. Ta korporativni starš 

oz. mobilni socialni pedagog predstavlja bolj sistematično in daljše spremljanje 

mladostnika.  

 

− Prišla sem tudi na idejo, da bi se koncept botrstva razvil še po drugih vzgojnih zavodih 

(sedaj je izpostavljen samo v mladinskem domu Malči Beličeve, tudi v Mladinskem domu 

Maribor), saj tudi tukaj vidim možnost pomoči t. i. botra pri prehodu mladega v 

samostojno življenje. Sicer je v mladinskem domu Malči Beličeve tako, da ko se zaključi 

bivanje, se zaključi tudi botrstvo, vendar omenjajo, da se botrstvo pogosto nadaljuje še 

naprej v neformalni obliki, kot je npr. pomoč pri iskanju službe (Kobolt idr., 2015).  

 

− V povezavi z botrstvom pa sem imela v mislih še programe mentorstva, ki bi se lahko 

razvili v ta namen. K. Philip (2000), J. Rapuš Pavel (2007) zapišeta, da je mentorstvo 

ključni element za delo z ranljivimi skupinami, še posebej za delo s tistimi mladimi, ki so 
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socialno izključeni. Pomembnost naravnih mentorskih odnosov je dobro prepoznana pri 

pomoči mladim, da uspešno prehajajo v odraslost. Raziskave so pokazale, da se razvije 

resilienca in potencial, da mladi premagajo neželene okoliščine ter razne krize. 

Mentorstvo pomaga tudi pri soočanju z vsakdanjimi težavami. Avtorica (prav tam) zapiše, 

da je klasična definicija mentorstva ta, da starejši izkušen mentor, ki je sprejemljiv za 

mladega človeka, pomaga pri olajšanju prehoda v odraslost s kombinacijo podpore in 

izziva. »Prav nenehno iskanje poti in načinov, kako pomagati ljudem pri odločanju o 

pomembnih stvareh v njihovem življenju, je srčika mentorstva in mentorjevega dela v 

sodobnem času.« (Žalec, 2007, str. 19) Žalec (2007) še doda, da mentor ponuja 

mentorirancu pomoč ob konkretnih težavah v določenih življenjskih okoliščinah.  

 

− Iz botrstva in mentorstva razvijam naprej poodpustno pomoč v obliki delovanja 

prostovoljcev. Prostovoljec bi npr. sodeloval z mladostnikom, ga spremljal pri opravkih, 

če bi bilo to potrebno in bi bil nek vezni člen med mladostnikom in ostalimi institucijami. 

Mentor ali prostovoljec bi lahko bila oseba, ki je nekoč bivala v vzgojnem zavodu in ima 

podobno izkušnjo kot mladostnik, ki je sedaj na prehodu iz vzgojnega zavoda v 

samostojnost.  

 

− Kot obliko poodpustne pomoči, bi lahko država mladim po odpustu nudila stanovanja. 

Stein (2012, str. 43 v Boškić idr., 2012, str. 29) pove, da so možnosti tudi v povsem 

samostojnih oblikah bivanja, ki se med državami razlikujejo, sem pa lahko vključimo 

socialna ali neprofitna stanovanja. O tem je pisala tudi S. Mandič (1999). Stein (2012, str. 

43 v Boškić idr., 2012, str. 29) pa omeni tudi t. i. individualna stanovanja, »ki jih 

posamezniku odda zasebnik, ki ima z lokalnimi oblastmi sklenjeno pogodbo in je 

posledično upravičen do precej nižjega plačila davka na oddajo stanovanja, 

subvencionirane nastanitve v motelih in drugo. Po podatkih raziskave med britanskimi 

osebami, ki imajo izkušnjo bivanja v rejništvu ali zavodu, je več kot polovica oseb, ki so 

se po izhodu iz posebnih oblik skrbi preselili v pol-samostojne ali samostojne oblike 

bivanja, to ocenila kot pozitivno in stabilno izkušnjo izhoda.« 

Če se dotaknemo še možnih rešitev za samostojnejše življenje še v času, ko je posameznik v 

instituciji, predlagam naslednje rešitve:  

− Krajnčan in P. Šoln Vrbinc (2015) gresta korak dlje in predlagata, da se pomoč mladim, 

kakršna je v dosedanji obliki, preoblikuje v manjše institucije, ki bi bile v bližini 

posameznikovega domačega okolja in bi obsegale bolj fleksibilne oblike dela in pomoči 

(poldnevne obravnave, celodnevne obravnave, specializirane stanovanjske skupine za 

težavnejše mladostnike). Tudi A. Kobolt (2015) piše o tem, da dosedanji modeli oblike 

pomoči (v našem primeru vzgojni zavodi) delujejo zelo tradicionalno in ne prevzamejo 

vseh spreminjajočih se sprememb, ki se dogajajo pri posameznikih oz. v njihovih 

življenjskih potekih. Zato bi bilo treba razviti neke nove, drugačne oblike pomoči in 

podpore. Vzgojni zavodi imajo hišna pravila, ki ne dopuščajo veliko individualnosti, prav 

tako pa je zavod umetna tvorba in predstavlja umik od življenjskosti (Benedik, 1987). 

»Institucionalizacija je ves čas povezana z bolj ali manj resnično željo po njeni razgradnji. 
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Princip deinstitucionalizacije, normalizacije, despecializacije so teoretske razprave, ki v 

praksi pomenijo, da bi se institucije čim bolj približale majhnemu, preglednemu, 

osebnemu življenjskemu prostoru, ki bi bil debirokratiziran in primerljiv z bivanjskimi 

pogoji vrstnika iz povprečnega okolja.« (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015, str. 12) Zato 

predlagam vzpostavitev še več stanovanjskih skupin in mladinskih stanovanj.  

 

− Kiehn (1997) argumentira, da je bivanje v stanovanjski skupini za posameznike lahko zelo 

realistična priprava na partnerstvo in tudi na kasnejše življenje v lastni družini. 

Posamezniki se namreč lahko na podlagi lastnih izkušenj naučijo opravljati gospodinjska 

opravila ter se soočati s težavami, ki jih prinaša skupno bivanje v majhnem stanovanju, 

kot so npr. prepiri in konflikti ter se naučijo, kako jih reševati. Naučijo se lahko tudi osnov 

prenavljanja stanovanja, čiščenja stanovanja, nakupovanja živil. Za vse to so potrebna 

finančna sredstva in tako se lahko posamezniki naučijo tudi predvidevanja stroškov, 

primerjanja različnih cen. »Neka stanovanjska skupina je za izvedbo in pripravo 

odpustitve mladih stanovalcev razvila naslednji načrt. Najprej je treba v pogovoru 

mlademu stanovalcu pojasniti vse finančne možnosti, ki so mu na voljo. Da bi bilo to 

mogoče, so sestavili obrazec za izračunavanje predvidenih mesečnih izdatkov.« (Kiehn, 

1997, str. 151) To se mi zdi ena izmed zelo dobrih možnosti, saj jim bodo vse te usvojene 

veščine v lastnem samostojnem življenju prišle zagotovo prav, česar pa v vzgojnem 

zavodu po mojih izkušnjah ne morejo v popolnosti doseči, saj so v vzgojnih zavodih 

kuharice, perice, ki skrbijo za opravljanje del. 

 

− Tudi sama sem razmišljala o tem, da bi se celoten sistem skrbi za mlade preoblikoval oz. v 

celoti spremenil. Sedanje oblike institucionalne obravnave bi lahko povsem ukinili, torej 

da vzgojni zavodi v današnji obliki več ne bi obstajali. Vzgojni zavodi v Sloveniji, po 

mojem mnenju, vključujejo dokaj veliko število mladih na enem mestu, ki tako morda ne 

morejo izkusiti učenja veščin samostojnosti, kot bi drugače v družini ali manjši enoti. Prav 

tako pa se v vzgojnih zavodih lahko dogaja, da se mladi med seboj primerjajo po kaznivih 

dejanjih zaradi katerih so pristali v vzgojnem zavodu, kot sem to ugotovila v diplomski 

nalogi (Velkner, 2014). Lahko tudi rečem, da sem skozi pisanje tega dela ves čas bila na 

strani zaprtja vzgojnih zavodov. Prikazala sem sicer obe strani, tako vzgojni zavod kot 

totalno institucijo kot tudi vzgojni zavod, ki mladostnika pripravlja na samostojno 

življenje ter kako ga pripravlja, vendar moram priznati, da sem ob tem bila zelo 

subjektivno naravnana na zaprtje vzgojnih zavodov.  

 

Namesto tega, bi posameznik (na podlagi prejšnjega razmišljanja) ostal v svoji matični 

družini (kjer bi bilo to mogoče) in bi bila vloga socialnega pedagoga v obliki pomoči, 

podpore, dela, sodelovanja … v matični družini. Kjer pa to ne bi bilo mogoče, bi 

mladostnika namestili v stanovanjsko skupino. O tem piše že Pravilnik o standardih in 

normativih socialno varstvenih storitev (2010), ki v 5. členu opiše storitev pomoč družini 

za dom, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi 

člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za 

opravljanje njene vsakdanje vloge. Socialni pedagog v družini bi skupaj z družino in 

mladostnikom temu mladostniku pomagal pri osamosvajanju ter drugih težavah, ki jih 
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družina ima. O tem je pisala tudi A. Kobolt (2005), pri opisu socialnopedagoškega dela z 

družino v Avstriji, Nemčiji, ZDA, Nizozemskem. V pomoč bi lahko bil »video-home 

training.« (Kobolt, 2005)  

Kljub temu, da sistemske podpore pri spremljanju mladostnika po odpustu ni, pa se mi zdi 

izrednega pomena, da vzgojni zavod oz. vzgojitelji pokažejo pripravljenost boriti se za 

sistemsko urejenost ter ob tem tudi pomagati, podpirati in spremljati mladostnika po odpustu 

po svojih najboljših močeh, kljub sistemski nepodpori. Tukaj se pokaže ravno ta srčnost 

delavca, da ne hodi v službo samo zaradi službe in plače, vendar je to njegovo življenjsko 

poslanstvo. Vsaj tako si jaz predstavljam delo socialnega pedagoga (-inje). Seveda mora ob 

tem vzgojitelj paziti tudi nase, da ne pregori, da ne dela preko svojih zmožnosti in hkrati ne 

zanemarja svojega ostalega dela, da ne dela namesto mladostnika ampak skupaj z njim ter 

tako pomaga posamezniku, ki je stopil na začetek samostojnega življenja. »Življenjski svet 

posameznika in fleksibilna pomoč sta osrednji paradigmi, na katerih sloni socialno pedagoško 

delo.« (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015, str. 20) 

V tem pogledu zaključimo še z razvijanjem predlogov, ki so jih podali intervjuvanci v 

empiričnem delu:  

− Eden izmed mladostnikov je odšel iz zavoda nekoliko prej, kot je bilo uradno določeno. 

To, da se mladostnika predhodno odpusti na »poskusno samostojno življenje« že pred 

dejanskih odpustom iz zavoda, bi lahko imenovali trening samostojnega bivanja (izraz je 

uporabil Kiehn (1997)). Posameznik tako lahko izkusi samostojno življenje stran od 

zavoda (v domačem okolju ali katerem drugem okolju), še vedno pa ima ob morebitnih 

težavah možnost vrnitve nazaj v zavod (saj uradno še ni izpuščen). Po mojem mnenju je to 

dobra in inovativna ideja.  

 

− Mladostniki bi se lahko bolje pripravili na samostojnost tako, da bi v zavodu dejansko 

morali ves čas skrbeti za lastno prehrano, čistočo zavoda. Mladostnika in vzgojitelji so 

namreč povedali, da je v zavodu za vse poskrbljeno (izrazi: servisna tehnika, hotel) in je 

mladostnikova izbira, ali si bo kakšne obroke skuhal sam. Smiselno bi bilo, da bi v 

celotnem obdobju bivanja mladostniki sami skrbeli za vse vidike (tako kot je to npr. v 

stanovanjskih skupinah in mladinskih stanovanjih).  

 

− Prav tako bi bila ena izmed možnosti (sicer ne za poodpustno spremljanje, ampak možnost 

nadaljnje preskrbe), da mladostniki vstopijo vojsko, kar je tudi alternativa, če mladostnik 

nima finančnih in socialnih možnosti.  

 

− Podan je bil tudi predlog, kjer bi nevladne in skrbstvene organizacije prevzele nalogo 

spremljanja mladostnikov po odpustu ali pa da bi večjo vlogo spremljanja po odpustu 

prevzeli centri za socialno delo.  

To so torej predlogi za pripravo na samostojno življenje v zavodu in predlogi za poodpustno 

spremljanje. Mislim, da sem s pomočjo literature in empiričnega dela podala kar nekaj dobrih 
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in tudi možnih rešitev poodpustnega spremljanja ali pa preoblikovanja sistema zavodske 

oskrbe mladostnikov in s tem podala razvidni prispevek k razvoju stroke socialne pedagogike.  

M. Ule (2008) je zapisala, da so prav institucije tiste, ki spregledujejo spremembe, ki se 

pojavljajo v prehodih v odraslost in tako se večajo potrebe mladih na tem prehodu in težave. 

»Ob sodobnem poudarku na samooblikovanju lastne biografije z vsemi odgovornostmi, ki so 

z njim povezane, potrebujejo mladi morebiti v prvi vrsti predvsem razumevanje, možnosti za 

preizkušanje novih biografskih poti in podporo za kakovostno odločanje.« (Kuhar in 

Razpotnik, 2011, str. 9) 

Kaj je iz ugotovitev empiričnega dela in teoretičnega dela razvidno?  

Danes odraščanje kaže na ranljivost vseh mladih. Pri izrazu ranljivost mislim predvsem na 

negotovost, nepredvidljivost življenjskega poteka. Že A. Kobolt (2015) opozori na družbene 

spremembe, ki se dogajajo v današnjem času in ki vplivajo na odraščajoče mladostnike, ki 

zaključujejo šolanje in se postopoma spuščajo v iskanje službe. Pojavljajo se spremembe v 

tako imenovanih potekih biografij mladih ljudi, ki so danes zelo tvegane in predvsem 

nepredvidljive. Menim pa tudi, da so mladi, ki so (bivali) v vzgojnem zavodu še posebej 

ranljiva skupina v današnjem, hitro spreminjajočem se, svetu, kjer prevladujejo negotovi 

prehodi, podaljševanje šolanja, življenja pri starših ... Ranljivi zato, ker živijo v instituciji z 

določenimi pravili, živijo stran od domačega okolja, njihovi življenjski poteki so tako 

drugačni od življenjskih potekov mladih, ki bivajo doma pri starših, osamosvojiti se morajo 

hitreje kot večina vrstnikov. V večini primerov mladi v vzgojnem zavodu tudi nimajo urejenih 

družinskih odnosov in posledično morda s tem nimajo potrebne podpore v življenju, morda 

bivajo v vzgojnem zavodu, ki je v povsem drugem mestu/kraju, ki so ga vajeni, zraven se še 

soočajo s svojimi težavami v socialni integraciji in še morda kakšnimi drugimi življenjskimi 

izzivi, kar jih po mojem mnenju zato dela še posebej ranljive. 

Zato menim, da je treba posvetiti pozornost in vzpostaviti ter razvijati različne oblike 

poodpustnega spremljanja ter, kot je že zapisano, morda preoblikovati sedanje oblike pomoči 

mladostnikom in s tem pripravo na samostojno življenje. Zato sem podala tudi številne, zgoraj 

zapisane, predloge.  

Da mladostnik uspešno obvladuje svoje življenje, so potrebne socialne in komunikacijske 

kompetence in zato je pomembno, da je socialni pedagog usmerjen v vsakdanje življenje 

mladostnikov ter mu ponuja oporo, podporo ter mu tudi pomaga razvijati oporo in zaščito za 

uspešno spoprijemanje s težavami (Rapuš Pavel, Zorc Maver, Kobolt, Razpotnik, Dekleva, 

2007). Če je težava pri osamosvajanju, mu nudimo oporo pri tem. Tako kot lahko družina 

predstavlja spodbudno ali tudi rizično okolje, lahko po mojem mnenju to predstavlja tudi 

vzgojni zavod. Menim, da mladostniku vsak starš kot tudi vzgojitelj želi, da bi se osamosvojil 

in začel graditi samostojno neodvisno življenje, vendar moramo najti pravo mero pri tem, v 

kolikšni meri mu bomo pomagali in v kolikšni meri bomo pustili, da to stori mladostnik sam. 

Vzgojiteljska vloga je res (tako kot tudi starševska vloga) življenjsko poslanstvo. 
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