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POVZETEK  

Magistrsko delo obravnava vlogo druţine pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih 

mladih o druţini.  Druţina je pojmovana kot temeljna struktura, v kateri skozi odnose nastaja 

in se razvija človeška psihična struktura ter se oblikuje posameznikov vrednostni sistem. 

Vrednote niso prirojene, temveč so priučene. Moramo jih znati ţiveti in jih skozi vzgojo 

posredovati svojim otrokom. Vendar nekaterim staršem tega ţal ne uspe. Vse več je druţin, ki 

se srečujejo s številnimi teţavami na različnih ţivljenjskih področjih, kar pomembno vpliva 

na razvoj otrok/mladostnikov, posledično tudi na razvoj čustvenih in vedenjskih teţav/motenj, 

katere so eden izmed glavnih vzrokov za oddajo otrok/mladostnikov v vzgojni zavod. 

Teoretični del obravnava tri temeljna področja: vrednote, druţino kot prvo posredovalko 

vrednot ter področje čustvenih in vedenjskih teţav/motenj kot posledica neugodnih druţinskih 

razmer.  

V empiričnem delu sem z anketnimi vprašalniki za otroke/mladostnike, ki obiskujejo zadnjo 

triado osnovne šole in ki ţivijo v matični druţini (N=106) ter tistimi, ki ţivijo v vzgojnem 

zavodu (N=71), ţelela preveriti, ali obstajajo razlike med skupinami otrok/mladostnikov glede 

pojmovanja in predstav o vrednotah in druţini ter ali obstajajo razlike v njihovi oceni 

odzivanja staršev/skrbnikov/rejnikov na njihove temeljne potrebe. Zanimalo me je tudi, kako 

ocenjujejo svoje odnose s starši/skrbniki/rejniki otroci/mladostniki, ki ţivijo v vzgojnih 

zavodih in otroci/mladostniki, ki ţivijo v matični druţini ter kako se otroci/mladostniki 

počutijo v vzgojnih zavodih. Rezultati raziskave so pokazali, da otroci/mladostniki, ki ţivijo v 

matični druţini, višje ocenjujejo vrednote ljubezen in naklonjenost, zdravje, vera v Boga in 

spoštovanje zakonov, medtem ko so otrokom/mladostnikom, ki ţivijo v vzgojnem zavodu, 

pomembnejše vrednote prosti čas, uspeh v poklicu, dobra hrana in pijača ter higiena in 

čistoča. Kar se tiče ocene odzivanja staršev/skrbnikov na njihove temeljne potrebe, ni 

statistično pomembnih razlik med skupinami. Prav tako otroci/mladostniki podobno 

ocenjujejo doţivljanje svoje druţine in dogajanje v njej. Za otroke/mladostnike, ki ţivijo v 

matični druţini bolj velja, da jih starši sprejemajo takšne kot so, da so z odnosom, ki ga imajo 

s starši zadovoljni, da bi jih starši zaščitili, če bi bili v nevarnosti ter hkrati menijo, da starši 

od njih preveč pričakujejo. Otroci/mladostniki, ki ţivijo v vzgojnih zavodih pa menijo, da se s 

starši nikakor ne ujamejo, mislijo, da jih starši ne razumejo, ţeleli bi ţiveti v drugačni druţini, 

a kljub temu ocenjujejo, da imajo s starši oz. skrbniki dober odnos. Čeprav so 

otroci/mladostniki v svoji druţini doţiveli neprijetne izkušnje, bili zanemarjeni in večkrat 

razočarani,  je druţina za njih ne glede na vse pretekle izkušnje in okoliščine sveta in 

najpomembnejša – v povprečju se doma počutijo zelo dobro ( ̅=4,6) po izhodih pa se večina 

otrok/mladostnikov (73 %) nerada vrača nazaj v zavod.  

Ključne besede: vrednote, druţina, otrok/mladostnik, čustvene in vedenjske teţave/motnje, 

vzgojni zavod 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
 

This master’s thesis deals with the role of the family in shaping ideas on values, and the 

attitudes of young people towards the family. The family is perceived as the basic structure 

within which a person’s psychic structure emerges and develops through relationships, and 

thus the person’s system of values is shaped. From this perspective values are not inborn, but 

are acquired. As parents, we thus have to know how to live according to our values, and how 

to transfer them to our children through their upbringing. Unfortunately, some parents fail in 

this task. Moreover, a growing number of families are facing difficulties in various areas of 

life, which can have a strong impact on the development of a child/young person, and 

consequently on the development of emotional and behavioural problems/disorders that are 

one of the main reasons why children/young people may be sent to a residential care 

institution. The theoretical part of this thesis deals with three basic areas: values, family as the 

first provider of values, and the emotional and behavioural problems/disorders that can arise 

as a consequence of unfavourable family conditions.  

 

The empirical part of this work, with survey questionnaires for children/young people in the 

last triad of elementary school who live with their immediate families (N=106), and those 

who live in a residential care institution (N=71), aims to verify whether there are differences 

between both groups in terms of their ideas and perceptions of values and family, and whether 

there are differences in their views of how parents/carers/foster carers respond to their basic 

needs. I was also interested in how the relationships with parents/carers/foster carers are seen 

by children/young people who live in residential care institutions compared to those who live 

with their immediate families, and how children/young people feel in residential care 

institutions. The research results demonstrate that children/young people who live with their 

immediate families gave higher ratings to the values of love and positive approach, health, 

belief in God and respect of laws, while those who live in residential care institutions gave 

higher ratings to values such as free time, success in career, good food and drink and hygiene 

and cleanliness. In their estimations of their parents/carers responses to their basic needs, 

there were no statistically significant differences between the two groups. Moreover, both 

groups had similar responses with regard to how they experience their families and the 

activities that take place within them. The children/young people who live with their 

immediate families were more likely to feel that their parents accept them such as they are, 

that they are satisfied with the relationship they have with their parents, and that their parents 

would protect them in case of danger, however, they also feel, that parents expect too much 

from them. In contrast, the children/young people who live in residential care institutions felt 

that they do not get on well with their parents, that their parents fail to understand them, and 

that they would prefer to live in a different family, however, they also stated that they have a 

good relationship with their parents/carers. Although the children/young people living in 

residential care institutions had unpleasant experiences in their families, and suffered because 

of neglect and frequent disappointments, the idea of the family remained sacred and very 

important to them – on average they felt very good at home ( ́=4.6), and after leaving their 

residential care institutions most (73%) were unwilling to return to them.  

 
Key words: values, family, child/young person, emotional and behavioural problems/disorders, 

residential care institution 
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UVOD 

 

Izbira teme magistrske naloge je bila zame teţka naloga. Odločala sem se med številnimi, 

med seboj povsem različnimi, a hkrati na svoj način tudi povezanimi temami. Kar opaţam pri 

sebi ţe od začetka študija je to, da se tako pri izbiri tem za raziskovanje kot pri izbiri 

prostovoljnega dela, vedno znova vračam k temeljni celici druţbe – k druţini. Zakaj? Druţina 

nam je lahko vse, lahko nam je nič. V druţini lahko rastemo, lahko pa doţivimo tudi največja 

razočaranja. Tekom prostovoljnega dela in individualnega spremljanja različnih 

otrok/mladostnikov z različnimi zgodbami sem ugotovila, da se vse začne pri druţini in 

vrednotah, izhajajoč iz nje. Pa naj bo to za posameznika dobro, manj dobro ali celo slabo. 

Ljubezen, partnerstvo, druţinsko ţivljenje in z njimi povezane vrednote, so osrednja tema 

človeške eksistence – v vseh dobah in v vseh druţbah, kulturah in civilizacijah, pravi tudi 

Musek (1995). Za večino od nas predstavljajo te teme ţivljenjski okvir, znotraj katerega 

iščemo varnost in smisel svojega ţivljenja. Vedno znova vrednotimo to, kar imamo in 

stremimo naprej k temu, kar bi si ţeleli imeti. Vedno znova se sprašujemo o vrednosti in 

smiselnosti svojega ravnanja in bivanja. A kot pravi Musek (prav tam), vedno znova se 

vračamo k spoznanju, da je ljubezen do sebe in bliţnjega zmeraj najvišja vrednota. Druţina – 

osnovna celica vsake druţbe – naj bi predstavljala varno zatočišče, kraj, kjer smo lahko to, kar 

smo, kjer rastemo in se izpopolnjujemo, kjer dobimo zametek vseh vrednot, ki nas spremljajo 

celo ţivljenje. Ţal pa je vse prevečkrat ravno druţina kraj in izvor nasilja, strahu, nemoči ter 

obupa. Vedno več je druţin, ko se starši ne čutijo kompetentne in kos odraščajočemu 

otroku/mladostniku (Kobolt, 2002). V takih primerih imajo pomembno vlogo 

ustanove/organizacije in  strokovnjaki, ki lahko otrokom/mladostnikom kljub negativnim 

predhodnim izkušnjam ponudijo drugačne izkušnje od tistih, ki jih poznajo iz primarne 

druţine in ki pomembno vplivajo na oblikovanje njihove osebnosti (Krajnčan, 2010). Kljub 

vsem ˝drugačnim˝ izkušnjam, ki jih ponujajo vzgojno-izobraţevalni zavodi, pa noben od njih 

ne more nadomestiti druţine in dati tega, kar lahko dá druţina.  Razvoj človekove psihične 

strukture zunaj druţine, četudi je ta nepopolna, patološka ali celo nefunkcionalna, je 

nemogoč, pravi Kompan Erzar (2003).  

 

Za uvod v magistrsko delo se mi zdi primeren naslednji zapis, ki na kratko povzame vso 

čarobnost in hkrati grenkobo velikega pojma ˝druţine˝: »V druţini lahko človek doţivi 

največja veselja in najbolj boleča razočaranja. Marsikomu je druţina vir moči, nekoga 

drugega pa izčrpava bolj kot vsa druga področja ţivljenja. V druţini je človek deleţen najbolj 

neţne skrbi in nege, a tudi najbolj trdnih zahtev. Od nje dobi dragocena darila in v njej doţivi 

najhujše izgube. Mnoge druţina v ţivljenju rešuje, a marsikoga tudi uniči« (Tomori, 1994, str. 

5).  

 

Na socializacijo otrok in mladostnikov nedvomno vplivajo tudi druţbene spremembe. 

Spremembe v potekih biografij mladih postajajo mnogo bolj odprte, nepredvidljive in 

tvegane. Celotna skrb za vzgojo otrok je bolj ali manj prepuščena staršem. Res je, da za 

mlade, ki odraščajo v spodbudnih okoljih, prenekatere druţbene spremembe pomenijo tudi 

mnoge nove moţnosti, a za tiste skupine mladih, katerih odraščanje je zaznamovano z 

mnogoterimi ovirami, travmami in osebnimi, druţinskimi ter socialnimi neenakostmi, prinaša 

odraščanje v sodobnem svetu, predvsem nova tveganja. Skozi to prizmo danes različni avtorji 

(Clough, Garner, Pardeck, Yuen, 2005; Böhnisch, 1999; Winkler, 1988; v Kobolt, 2015) 

razumejo pojavljanje odklonskih oblik v vedenju in čustvovanju otrok in mladostnikov ter 

posledično v naraščanju njihovih teţav pri vključevanju v druţbo (Kobolt, 2015).  



 
 

2 
 

Ţarišče in podlaga odklonskih oblik v vedenju in čustvovanju otrok/mladostnikov, zaradi 

katerih se otroke/mladostnike najpogosteje napoti v vzgojne zavode
1
, je velikokrat ravno v 

druţini in druţinski situaciji (neprimeren vzgojni slog in vzgojni postopki staršev, neugodni 

odnosi v druţini, izkrivljena komunikacija, zanemarjanje, nasilje…) (Krajnčan, 2010). 

 

Vzgojni zavod kot nadomestno okolje lahko za otroka/mladostnika predstavlja pozitivno in 

spodbudno okolje, kjer lahko uresničuje svoje potenciale in gradi svojo identiteto na občutku 

povezanosti in pripadnosti. Pomembno vlogo pri tem imajo vzgojitelji, ki so kot drugi starš 

otrokom/mladostnikom v času njihovega bivanja v vzgojnem zavodu (Krajnčan in Bajţelj, 

2008). Vemo tudi, da so otroci/mladostniki ob prihodu v vzgojni zavod ranljivi – nekateri 

razočarani, drugi jezni… Odhod od doma (večinoma) ni prostovoljen in pomeni za njih hud 

rez v najbolj intimni ţivljenjski prostor – to je njihova druţina ne glede na situacijo v njej, 

zato je še toliko bolj pomembno, da se izpostavi pomen in vloga druţine  za O/M, ki so v 

vzgojnih zavodih (Krajnčan, 2006).  

 

V teoretičnem delu so predstavljena tri glavna področja, ki so osnova magistrskemu delu – 

vrednote, druţina ter čustvene in vedenjske teţave/motnje
2
. V druţini-zibelki vrednot se 

namreč skozi primarno socializacijo oblikuje posameznikov vrednotni sistem, ki pomembno 

vpliva na njegovo delovanje, ravnanje, čustvovanje in mišljenje skozi celotno ţivljenje. Res 

je, da se vrednote in vrednotne usmeritve skozi različna ţivljenjska obdobja spreminjajo, a kar 

ostaja v vseh obdobjih, ne glede na starost in spol so – vrednote same po sebi (Musek, 2010). 

Ţal je danes vse več druţin/staršev, ki ne zmorejo uspešnega medgeneracijskega prenosa 

vrednot. Vzgojno so nemočni, pogosto je prisotno tudi nasilje in drugi neustrezni vzorci. 

Otroci tako odraščajo ob neustreznem zgledu in ponotranjijo neprimerne vzorce vedenja in 

čustvovanja, zaradi česar jih kasneje pogosto napotijo v vzgojne zavode (Rapuš Pavel in 

Kobolt, 2008).  

 

V empiričnem delu raziskujem, kako so otrokom/mladostnikom
3
 pomembne posamezne 

vrednote in predvsem vrednota druţina. Zanimalo me je, ali obstajajo razlike med O/M zadnje 

triade osnovne šole
4
, ki ţivijo v matični druţini in tistimi O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu 

glede pojmovanja in predstav o vrednotah in druţini in ali so razlike v doţivljanju druţine in 

dogajanju v njej med omenjenima skupina O/M. Ker so vzgojni zavodi za veliko O/M dalj 

časa ˝nadomestni dom˝, vzgojitelji in drugi O/M v zavodu pa kot ˝druga druţina˝, me je 

zanimalo tudi, kako se v zavodu počutijo. Občutek sprejetosti, pripadnosti in pozitivne 

izkušnje so namreč tisti temeljni dejavniki, ki vplivajo na celostni osebnostni razvoj, pa naj bo 

to v matični druţini ali v kateri izmed drugih oblik ˝nadomestne druţine˝ (Borovnik in Mikelj, 

2015).   

Na podlagi teoretičnih in empiričnih spoznanj je cilj izpostaviti vlogo druţine in medosebnih 

odnosov v druţini pri oblikovanju predstav o vrednotah in stališčih mladih o druţini, kajti 

druţina je tista osnovna celica, v kateri se otrok razvija kot osebnost s svojim vrednostnim 

sistemom. Ob dejstvu, da so vzgojni zavodi ˝nadomestno okolje˝ in vzgojitelji kot 

˝nadomestni starši˝, je za O/M ključen občutek varnosti, pripadnosti in moţnosti zorenja – to, 

kar bi naj dobil v matični druţini, mu lahko ponudi nadomestno okolje. Vprašanje, ki se pa ob 

tem odpira je, ali O/M doţivljajo vzgojne zavode kot svoj ˝drugi dom˝.  

                                                           
1
 Z uporabljenim izrazom vzgojni zavod so mišljeni tudi drugi zavodi za otroke s posebnimi potrebami - čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami: mladinski domovi, stanovanjske skupine. 
2
 V nadaljevanju bom uporabljala kratici ČVT/ČVM. 

3
 Za otroke/mladostnike v nadaljevanju uporabljam kratico O/M (razen pri navedbah drugih avtorjev). 

4
 V nadaljevanju bom uporabljala kratico OŠ.  
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Namen vzgojnih zavodov ni, da nadomestijo primanjkljaje iz matične druţine, temveč da 

O/M ponudijo ˝drugačne˝ izkušnje kot so jih bili deleţni v matični druţini. Ker so vzgojni 

zavodi za številne O/M dalj časa ˝drugi dom˝, mislim, da je nujno in pomembno, da se 

vprašanju o pomenu druţine  nameni prav toliko pozornosti kot pomenu matičnih druţin.  
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TEORETIČNI DEL  

1. VREDNOTE  
 

Ustvarjanje stabilne in trajne druţbe je bil in bo vedno cilj človeštva. ˝Druţba kot druţba 

znanja˝ in ˝druţba kot druţba vrednot˝ sta nujna pogoja za ustvarjanje takšne druţbe. 

Vrednote in z njimi povezani etični standardi na eni strani in kakovostno znanje na drugi 

strani so najpomembnejši temelji druţbe prihodnosti. V druţbi modrosti, sreče in blagostanja 

so po mnenju Muska (2014) optimalno izkoriščeni tudi potenciali in zakonitosti, ki vplivajo 

na razvoj posameznika, njegove osebnosti in značaja ter njegovega psihičnega in telesnega 

blagostanja (Musek, 2014).  

 

A vendar v današnjem času, ob velikem znanstvenem in tehničnem razvoju ter napredku 

sodobnega človeštva nam številni negativni pojavi (vojne, povečan kriminal, nasilje, druţinski 

polomi, odvisnost …) upravičeno vzbujajo skrb (Musek, 2014).  

Mnogim se zdi, da ţivimo v obdobju moralnega kaosa in kulturne slepote, v času krize 

vrednot in krize druţine ter z njo povezano pomanjkljivo starševsko vzgojo. Nove generacije 

naj bi bile produkt sodobne potrošniške druţbe, popkulture in medijev (Nastran Ule, 2013). 

Pogosto se sedanja »moralna kriza« prikazuje kot produkt emancipatornih gibanj zadnjih 

desetletij, posledica katerih naj bi bila neskončna svoboda in pomanjkanje odgovornosti. 

Čeprav se na prvi pogled ti argumenti zdijo prepričljivi, natančnejša analiza pokaţe na 

njihovo površnost in pogosto ideološko kontaminiranost oziroma nepoznavanje značilnosti 

razvoja sodobnih druţb, meni avtorica Nastran Ule (2013).  
 

Motivi, interesi in vrednote so poleg osebnostnih lastnosti in sposobnosti med 

najpomembnejšimi dejavniki naše ţivljenjske uspešnosti (Musek, 2014).  

 

1.1 OPREDELITEV VREDNOT 

O vrednotah so razmišljali ţe antični misleci, med prvimi je bil Platon. Trojici antičnih 

vrednot (resnično, lepo, dobro) je krščanska misel dodala vrhunske krščanske vrednote: vero, 

upanje in ljubezen. Novejši raziskovalci vrednot (med njimi tudi znani slovenski filozof 

France Veber, 1924 so z leti ta seznam vrednot in njihovih klasifikacij še razširili (Musek, 

2000). Eden izmed uveljavljenih modelov je Schwartzova teorija o univerzalnih kategorijah 

vrednot, ki jih prepoznamo v vseh različnih kulturah, posamezniki pa imajo do teh vrednot in 

kategorij vrednot različen odnos
5
 (Musek, 2015). A kot je opozoril ţe sam Schwartz, se 

strukture vrednotnih kategorij skozi čas, vzporedno s spreminjanjem druţbenih okoliščin, 

spreminjajo in razvijajo tudi znotraj iste kulture (Furlan, 2003).  

Kot je značilno za večino psiholoških pojavov, so tudi vrednote deleţne različnih opredelitev. 

Večina avtorjev se strinja s tem, da so vrednote v veliki meri povezane z motivacijo ter da 

usmerjajo naše vedenje in ravnanje. 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj opredelitev.  

                                                           
5
 Več o kategorijah vrednot in  Schwartzovi teoriji o univerzalnih kategorijah vrednot je opisano v poglavju 1.5. 
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Beseda vrednota izvira iz latinskega glagola valeo, ki pomeni biti močan, vreden (Kvas in 

Naka, 2004).  

Različni pojavi imajo za nas različno vrednost, privlačnost in so bolj ali manj zaţeleni 

(Musek, 1993). Vrednote kot pojmovanja zaţelenega vplivajo na to, kako se ljudje odločajo 

za akcije in kako ocenjujejo pojave, pravi Kluckhohn (1951, v Musek, 2000). Vrednota je 

torej tisto, »kar je nekaj vredno, se pravi, kar zasluţi, da je, kar hočemo, da je« (Stres, 1986, v 

Musek, 2000, str. 7). Zelo podobno definicijo nam ponudi Slovar slovenskega knjiţnega 

jezika, ki opredeli vrednoto kot nekaj, čemur priznava posameznik veliko načelno vrednost in 

mu zato daje tudi prednost (SSKJ).  

Musek (1993) opisuje vrednote kot vrednostne kategorije, ki nam predstavljajo neke vrste 

ciljev oziroma idealov, h katerim stremimo. Opredeli jih kot: »posplošena in relativno trajna 

pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije 

podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje« (Musek, 1993, 

str. 72-73). Avtor opozarja, da so vrednote nekaj, kar je treba razlikovati od dejstev, kajti za 

vrednote se zavzemamo, dejstva opaţamo (Musek, 2000).   

Kot posebno vrsto motivacijskih ciljev Schwartz in Blisky (1987, v Musek, 2000) vrednote 

definirata kot: (a) pojmovanja ali prepričanja o (b) zaţelenih končnih stanjih ali vedenjih, ki 

(c) presegajo specifične situacije, (d) usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in 

pojavov, in (e) so urejena glede na relativno pomembnost  in jih (f) ocenjujemo kot vodila v 

našem ţivljenju.  

Uletova (2013) govori o vrednotah kot o ţeljah drugega reda – to so ţelje, ki nam narekujejo, 

da so naše ţelje prvega reda (tiste, ki jih neposredno občutimo), usklajene z našimi osnovnimi 

cilji in predstavami o ţivljenju ter s predstavami o tem, kdo smo in kakšni ţelimo biti. Iz te 

primarne vloge vrednot kot ţelja drugega reda izhajajo tudi njihove druge psihološke in 

socialne funkcije kot so na primer merila za izbor vsakokratnih ţivljenjskih ciljev in merila za 

oceno dejanj. 

Vrednote so kategorije verovanj oziroma prepričanj (Rokeach, 1973, v Musek, 2000), na 

osnovi katerih posameznik deluje s pomočjo preferenc (Allport (1961, 1969, v Musek, 2000). 

Vrednote so torej nekaj, kar je treba razlikovati od dejstev, kajti za vrednote se zavzemamo, 

dejstva pa opaţamo, opozarja Musek (2000).  

 

1.2 VREDNOTE IN VREDNOTAM SORODNI POJMI 

Včasih je vrednote teţko razlikovati od nekaterih drugih pomembnih pojmov. Med temi so 

npr. pojmi motiva, (motivacijskega) cilja, interesa, potrebe, pojem ideala, preference, stališča 

in pojem prepričanja (Musek, 2000).  

1.2.1 Vrednote in motivacijski cilji 

Vrednote so kognitivne reprezentacije najbolj pomembnih in kategorialnih motivacijskih 

ciljev, kar jih razlikuje od tipično motivacijskih in dinamičnih pojavov. Njihov imperativni 

normativni značaj pa je tisti, ki predstavlja bistveno razliko glede na potrebe in motive. 

Vrednote namreč niso zgolj preference in odraz tega, kar bi v danem trenutku ali nasploh radi. 

Predstava dolţnosti in obveznosti, ki se najverjetneje globoko povezuje s podobo o sebi in z 

regulativnimi predstavami o lastnem in tujem ravnanju, je ključna značilnost tega, kako 
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občutimo vrednote in kako delujejo. Intrapersonalne instance jaza in nadjaza so tiste, ki 

odločajo o tem, kaj je prav ter kaj je vrednota (Musek, 2000). 

 

Musek se strinja z Pogačnikovo (1986) tezo, da so vrednote izraz zavestne, deklarativne 

presoje posameznika o tem, kaj se mu zdi prav in pomembno in za kar si velja prizadevati. So 

globoke, vtkane v jedro osebnosti, a so za razliko od prav tako jedrnih nezavednih in 

nagonskih potreb zavestne in kot dodaja avtor, v nekem smislu celo nadzavestne (Pogačnik, 

1986, v Musek, 2000). 

 

1.2.2  Vrednote in stališča 

 

»Stališča so predispozicije ljudi za pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje ali 

situacijo v socialnem svetu« (Stahlberg in Frey, 1990, str. 145, v Ule, 2005, str. 117).  

Stališča usmerjajo naše vedenje in obratno – spremembe v socialnem svetu se najprej odrazijo 

v naših stališčih, ki nato vplivajo na spreminjanje naših dejanj ali vedenjskih oblik. Ne 

moremo jih neposredno opazovati, saj so duševne stvarnosti,  o katerih lahko sklepamo le na 

podlagi zunanjega delovanja ljudi in se ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki 

vedenja (Ule, 2005). Razlika med stališči in vrednotami je torej v tem, da so stališča vezana 

na specifične objekte in pojave, medtem ko se vrednote ne nanašajo na povsem konkretne 

pojave, vplivajo pa lahko na celo vrsto stališč, pravi Musek (2000). Tudi Ule (2005) pravi, da 

so vrednote splošnejše od stališč in so lahko izvor mnogih stališč, prav tako so vrednote 

običajno pozitivne, stališča pa so lahko pozitivna ali negativna.  

 

1.2.3 Vrednote in interesi ter prepričanja 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika opredeljuje interes kot »kar je, predstavlja komu 

določeno vrednoto, korist« (SSKJ), medtem ko vrednote predstavljajo centralnejšo kategorijo, 

ki so ji interesi ter preference podvrţeni, pravi Musek (2000). Vrednote in vrednostne 

usmeritve se namreč izraţajo v interesih, preferenčnih izborih in tudi stališčih, še dodaja avtor 

(prav tam). Ule (2005) je mnenja, da se pri prepričanju sklicujemo na dejstva in argumente, 

lahko pa so zasnovana tudi na predpostavki, da obstajajo argumenti zanje, čeprav nimamo 

logičnih argumentov za (npr. verovanje ali celo praznoverje). Nekateri avtorji (npr. Allport in 

Rokeach, v Musek, 2000) menijo, da predstavljajo vrednote podvrsto prepričanj. Med drugim 

je za vrednote značilno, da ne morejo biti delne niti polovične, temveč imajo značaj 

pregnantnosti. To pomeni, da če nam neka vrednota kaj pomeni, nam pomeni v vsej svoji 

popolnosti in ne le delno (prav tam).  

 

1.2.4 Vrednote in ideali 

Vrednote predstavljajo reprezentacije določenih idealov, idealnih, popolnostnih kategorij o 

stanjih in ravnanjih, za katere si prizadevamo. Hkrati pa so takšni ideali tudi posebne vrste 

motivacijski cilji. Obstajajo pa tudi druge kategorije idealov, kateri pa niso nujno vrednote. 

»Popolno ni vedno in nujno zaţeleno, vrednote pa vselej predstavljajo nekaj zaţelenega« 

(Musek, 2000, str. 14).  
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1.3 RAZVOJ IN OBLIKOVANJE VREDNOT 
 

V razvoju posameznika najdemo obdobja in stopnje, ki se značilno razlikujejo med seboj. In 

tako je tudi z razvojem vrednot in vrednostnega sistema. Sam izvor in nastanek vrednot sicer 

še ni popolnoma raziskan, saj so vrednote kompleksen pojav, ki se povezujejo tako s 

čustvenimi kot tudi z motivacijskimi in kognitivnimi procesi. Vrednote so relativno stabilne in 

trajne, niso pa nespremenljive (Musek, 2000).  

 

Slovenske raziskave so pokazale, da se vrednote oblikujejo skozi vse naše ţivljenje (Musek, 

2015). Vrednote, ki jih večina avtorjev opredeljuje kot pojmovanja zaţelenega, vrednega in 

pomembnega, se v pravem pomenu besede oblikujejo šele v obdobju adolescence (Musek, 

2015) oziroma okvirno med 10. in 11. letom starosti (Furlan, 2003). Pomemben pogoj za 

njihovo oblikovanje namreč predstavljajo ustrezne zmoţnosti formalno-logičnega mišljenja 

(Musek, 2015), saj človekov vrednostni sistem vsebuje predvsem vrednote, ki se nanašajo na 

abstraktne objekte (Furlan, 2003). Govorimo o pojavih, s katerimi posameznik nima direktnih 

in konkretnih izkušenj, le-te pa so potrebne za razumevanje pojavov na predhodnih stopnjah 

umskega razvoja. Obratno povedano – otroci, katerih mišljenje se nahaja na niţji razvojni 

stopnji, ne zadovoljuje osnovnih pogojev za razvoj lastnega vrednostnega sistema (prav tam).  

Nedvomno pa imajo tudi ţe predšolski otroci izoblikovane kategorije pojavov, dogajanj in 

objektov, ki jih klasificirajo kot prijetne in neprijetne, ˝lepe˝ in ˝grde˝, ˝dobre˝ in ˝slabe˝ 

(Musek, 2000).  Govorimo o t.i. vrednotnih presojah, ki se v razvoju posameznika pojavljajo 

ţe zelo zgodaj, vendar predstavljajo le predstopnjo abstraktnih vrednotnih pojmovanj, 

značilnih za mladostnike in odrasle (Musek, 2015).  

 

Nastran Ule (2013) navaja, da raziskave zadnjih let v Sloveniji, še posebej med mladimi, 

kaţejo na trend spreminjanja temeljnih vrednotnih in ţivljenjskih usmeritvah mladih. 

Namesto velikih vrednot, ki so bile oprte na močne ideologije, kot so religija, nacionalna 

vezanost, politika, pridobivajo pomen vrednote, ki so bliţje posamezniku in njegovemu 

osebnemu izkustvu (samouresničevanje, prijateljstva in odnosi, zdravo okolje, kvaliteta 

vsakdanjega ţivljenja, varnost). Zaradi sprememb ţivljenjskega poteka, medosebnih odnosov 

in razmerij, se je nedvomno spremenil tudi sam proces oblikovanja in razumevanja vrednot, 

norm in ţivljenjskih orientacij (Nastran Ule, 2013). In zakaj je to pomembno? Kot je 

omenjeno ţe uvodoma - vrednote regulirajo, usmerjajo in uravnavajo zadovoljevanje 

temeljnih potreb, torej uravnavajo in usmerjajo tudi naše vedenje. Ni dovolj, da poznamo 

potrebe, temveč je potrebna vzgoja v vrednotah in za vrednote, potrebna je osebnostna rast. 

Kar z drugimi besedami pomeni: potrebno je spoznavati samega sebe, svoje resnične potrebe, 

čistiti se nepristnih, nepotrebnih, vsiljenih potreb ter se zavestno opredeljevati za vrednote in 

jih ponotranjiti. Včasih se je potrebno za sledenje vrednotam odrekati nekaterim, na prvi 

pogled, pomembnim vrednotam, meni Ţorţ (2012). 

 

Podobnega mnenja sta tudi Kvas in Naka (2004), ki pravita, da na razvoj vrednot pomembno 

vplivajo tudi potrebe in ţelje, ki so v tesni povezavi z druţinskim, kulturnim, socialnim in 

delovnim okoljem ter religijo posameznika. Posameznikove vrednote so tako razvidne iz 

njegovega vsakodnevnega ţivljenja in ravnanja, mišljenja ter njegovega načina komuniciranja 

(Kvas in Naka, 2004). Musek (2015) še dodaja, da bi naj bile naše vrednotne usmeritve do 

neke mere celo genetsko pogojene. Po avtorjevem mnenju podedujemo osebnostne 

nagnjenosti, ki v določeni meri določajo naš pogled na svet in vplivajo na oblikovanje vrednot 

in prepričanj (Musek, 2010). V kolikor je posameznikov sistem vrednot zastavljen previsoko 

in preveč oddaljen od resničnosti, lahko povzroča frustracije in občutke krivde.  
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Če pa je zastavljen realno, omogoča fleksibilnost in predstavlja dobro osnovo za reševanje 

osebnih konfliktov in sprejemanje moralnih odločitev (Romeo, 1995 cit. v Fry in Johnson, 

2002, v Kvas in Naka, 2004). 

Te splošno veljavne vrednote kulture, v kateri ţivimo, pa sprejmemo in ponotranjimo skozi 

proces socialnega učenja. Ob tem pa ne smemo spregledati še drug zelo pomemben dejavnik. 

Področja in dejavnosti, v katera vlagamo veliko duševne in osebne energije, avtomatično 

pridobivajo na vrednosti. Nezavedno dvigamo vrednost vsemu tistemu, s čimer se ukvarjamo 

in za kar se zanimamo, kar posledično vpliva tudi na izoblikovanje vrednostnih prioritet in 

hierarhij pri posamezniku. In to je tudi eden izmed pomembnih razlogov, zakaj najdemo 

bistvene razlike v vrednostnih hierarhijah med ljudmi različnih zanimanj in poklicev (Musek, 

2000).  

V razvoju vrednot skozi ţivljenje, kot to poimenuje avtor Musek, prehaja človek postopno 

skozi zaporedna obdobja relativne prevlade raznih vrednotnih orientacij: najprej hedonske, 

nato potenčne, sledijo moralne in na koncu izpolnitvene. Na najbolj generalni ravni 

vrednostnega usmerjanja pa velja razvojni trend, ki kaţe, da se v mlajšem odraslem obdobju 

usmerjamo bolj k dionizični kategoriji vrednot, v zrelejši dobi pa bolj k apolonskim 

vrednotam. Zavedati pa se moramo, da gre za relativne razlike, nikakor ne absolutne, opozarja 

avtor. V absolutnem smislu cenimo namreč v različnih obdobjih moralne in izpolnitvene 

vrednote bolj kot hedonske in potenčne, apolonske bolj kot dionizične (Musek, 2000). 

Ljudska modrost zahoda in vzhoda nas uči, da naj bi bil človek kot mladostnik bolj usmerjen 

k hedonskim vrednotam, torej k uţitku in zabavi, nato pa naj bi vse pomembnejši postajali 

uspehi in doseţki (moralne vrednote) in končno ţivljenjska izpolnitev (izpolnitvene vrednote) 

(Musek, 2015). Tudi raziskave vrednotnih usmeritev skozi ţivljenje so pokazale, da se le-te 

nekoliko spreminjajo (Musek, 2010), so pa mladostniki glede lastnih vrednotnih orientacij še 

najbliţje vrednotnim usmeritvam svojih staršev (Musek, 2015).  

Kljub temu, da ves čas ocenjujemo apolonske vrednote za pomembnejše od dionizičnih, pa 

mladostniki hedonske vrednote bolj cenijo kot zreli odrasli (Musek, 2014). Z zrelostjo 

postopno upada relativni pomen hedonskih in dionizičnih vrednot, medtem ko pomen 

apolonskih vrednot ostaja nespremenjen ali celo rahlo raste (Musek, 2000; Musek, 2014). V 

spremembi vrednotne orientacije se najbolj zrcali človekov zreli in osebnostni razvoj (Musek, 

2000).  

1.4 POMEN VREDNOT 

Sodobni človek je zanemaril vprašanja morale in vrednot, ter jih je podredil individualizmu in 

relativizmu, kar po Muskovem mnenju pomeni konec morale in konec vrednot (Musek, 

2014). Če postaneta dobro in zlo, resnica in laţ, stvar osebnega okusa in izbire, se stvari ne 

bodo premikale v pozitivno smer in posledično ne bo več mogoče govoriti o vzgoji in 

oblikovanju posameznikovega značaja. Brez vrednot in morale ni niti vzgoje niti značaja, je 

prepričan Musek (2000). Ţorţ (2012) pa pravi: »vrednote prav nič ne razpadajo, skorajda se 

niti spreminjajo ne! Spreminja se le človek, in spreminja se človekov odnos do vrednot.«  

Strinjam se s trditvami obeh avtorjev. Kljub vsemu človeškemu razvoju, razvoju 

individualizma ter mnoţičnega potrošništva, so vrednote vendarle nekaj najbolj trdnega in 

trajnega, so brezčasne, ker ostajajo iste. Lahko se strinjam s tezo, da so univerzalne, saj 

veljajo iste vrednote v vseh okoljih, v vseh kulturah.  Razlike so le v tem, katere vrednote so v 

posameznem kulturnem okolju višje na hierarhični lestvici in katere so niţje (Ţorţ, 2012). 

Trditve o ˝razpadu vrednot˝ pa po avtorjevem mnenju (prav tam) smemo obravnavati kot del 

splošne materialistične in potrošniške ideologije, ki se lahko razširja le z izrinjanjem vrednot.  
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Kot je omenjeno ţe v definicijah vrednot, so vrednote tesno povezane z motivacijskimi cilji, 

ki človeka vodijo pri ravnanju in tudi presojanju. Ţorţ (2012) pravi, da vrednote, ki jih 

posameznik sprejme za svoje, niso zgolj ţivljenjsko vodilo, temveč tudi ţivljenjski cilj.  Kvas 

in Naka (2004) tako govorita o dveh skupinah vrednot – vrednote z moralnim pomenom in 

vrednote z ne-moralnim pomenom. Ne-moralne vrednote se nanašajo na organizacijske 

zadeve, oblačenje, higieno in podobne ţivljenjske odločitve, ki so odvisne od okusa 

posameznika in ne zahtevajo moralne presoje. Medtem ko vrednote z moralnim pomenom 

vedno vključujejo moralne odločitve in so odvisne od posameznikovega pogleda na ţivljenje, 

svobodo, človekove pravice, blaginjo, samoodločanje in podobno. Moralne vrednote so v 

pomembni povezavi z etiko in etičnimi načeli, še dodajata avtorja (prav tam).  

Strinjam se z Muskovo tezo, da vsi ljudje cenimo in vrednotimo različne stvari: predmete, 

dejavnosti, osebe in da imajo različni pojavi za nas različno vrednost (Musek, 2000).  

Prav zato imajo vrednote eno izmed najpomembnejših vlog v našem ţivljenju, saj se pri 

odločanju povezujejo z vsemi področji našega ţivljenja. Čim pomembnejše in bolj dolgoročne 

so naše odločitve, tem bolj so povezane z vrednotnimi usmeritvami. Vrednote so tako med 

najpomembnejšimi predikatorji izbire šolanja in poklica, nazorskih odločitev kot so naša 

verska in politična prepričanja, zelo pomembne pa so pri izbiri partnerja. Avtor trdi, da je 

velika verjetnost, da se bomo trajno navezali na partnerja, s katerim delimo podobna stališča, 

prepričanja in vrednote (Musek, 2015). Vrednote pa korelirajo tudi z drugimi odločitvami, 

predvsem s stališči in prepričanji, kot je npr. odnos do manjšin, priseljencev, do kaznovalne 

politike, evtanazije, splava, demokracije, zdravega načina ţivljenja… Pomembno se 

povezujejo tudi s psihičnim in telesnim blagostanjem, dobrim počutjem, zadovoljstvom z 

ţivljenjem ter srečo. Predvsem psihično blagostanje je še posebej odvisno od izpolnjenosti in 

uresničenosti vrednot. Z drugimi besedami povedano, izpolnjenost stvari, ki nam pomenijo 

ţivljenjska vodila, nas naredi srečnejše in zadovoljnejše v ţivljenju. Bolj kot to, kakšne so 

naše vrednotne usmeritve in prioritete, je torej za naše psihično blagostanje pomembno to, 

kako so te vrednote uresničene v ţivljenju (Musek, 2015).   

 

1.5 KATEGORIJE VREDNOT IN VREDNOTNIH USMERITEV  

Vrednote so razvrščene v sistem, ki ima resnični pomen samo za posameznika, ki vrednote 

ţivi. Sistem vrednot je hierarhija posameznikovih vrednot glede na kontinuiteto ali relativno 

pomembnost. Tako izoblikovan sistem vrednot oblikuje posameznikov pogled na svet ter 

vpliva na njegova prepričanja o tem, kaj je prav in kaj ne (Rokeach, 1973, v Kvas in Naka, 

2004).  

Najpomembnejše vrednote tvorijo kompleksne kategorije vrednot, katere nam pomenijo 

ţivljenjska vodila/smernice oz. vrednotne usmeritve, kajti pojavljajo se kot prioritete v 

vrednotnih hierarhijah ali vrednotnih sistemih posameznika, skupin in druţbe (Musek, 2014). 

V zgodovini preučevanja vrednot so številni avtorji oblikovali različne psihološke 

klasifikacije vrednot. Med najpomembnejšimi so vsekakor Sprangerjeva (1930), Murrayeva 

(1951), Morissova (1956) in Rokeachova (1973) taksonomija vrednot (Musek, 2000). Slednja, 

Rokeacheva lestvica vrednot (Rokeach Value Survey; Rokeach, 1973, v Musek, 2000), 

vsebuje po 18 pomembnih terminalnih in instrumentalnih vrednot, ki jih je treba rangirati od 

najpomembnejše do najmanj pomembne.  

Pomembne izsledke na področju vrednot je v svojih raziskavah pridobil izraelski psiholog 

Schwartz, ki je s pomočjo lastne lestvice vrednot SVS (Schwartz Value Survey) ugotovil 

dokaj univerzalno strukturo vrednotnega prostora (Musek, 2014).  
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Univerzalna struktura vrednot vsebuje 56 posameznih vrednot terminalnega kot tudi 

instrumentalnega tipa (Musek, 2000). Sestavljajo jo naslednje vrednotne kategorije oziroma 

vrednotni tipi (Schwartz, 1992, 1994; Schwartz in Sagiv, 1995, v Musek, 2014):  

 samousmerjanje (svoboda, ustvarjanje, neodvisnost, vedoţeljnost, lastni cilji); 

 stimulacija (drznost, raznoterost, vznemirljivo ţivljenje); 

 hedonizem (ugodje, uţivanje v ţivljenju); 

 doseganje (uspešnost, sposobnost, ambicioznost, vplivnost); 

 status (druţbena moč, oblast, bogastvo); 

 varnost (druţbena varnost, narodna varnost, druţbeni red, čistost, vračanje uslug); 

 tradicija (poniţnost, sprejemanje usode, sprejemanje tradicije, zmernost); 

 konformizem (vljudnost, poslušnost, samodisciplina, spoštovanje staršev); 

 benevolenca (pripravljenost pomagati, poštenost, odpuščanje, lojalnost, odgovornost); 

 univerzalizem (širokodušnost, modrost, druţbena pravičnost, enakost, mir v svetu, svet 

lepote, biti eno z naravo, varovanje okolja).  

Opisane kategorije se po Schwartzu povezujejo v dve višjerazredni dimenziji in sicer (prav 

tam): 

 samopoudarjanje nasproti samopreseganju in 

 konservativnost nasproti odprtosti za spremembe.  

V ţelji po skonstruiranju lestvice vrednot, ki bi zajela vsa najpomembnejša področja vrednot 

sodobnega človeka je Janek Musek izdelal svojo lestvico vrednot, katera je podrobneje 

opisana v nadaljevanju (Musek, 2000).  

1.5.1 Muskova lestvica vrednot (MLV) 

Konstrukcija MLV temelji na teoretskih izhodiščih, v katerih najdemo najpomembnejše 

psihološke in filozofsko psihološke teorije in modele vrednot različnih avtorjev ter na 

pilotskih raziskavah avtorja. Na podlagi končne analize obeh faktorjev je bila skonstruirana 

lestvica s 54 postavkami – posameznimi vrednotami (včasih se uporablja tudi njena skrajšana 

verzija z 31 vrednotami) (Musek, 2000).  

Lestvica MLV nam omogoča, da ugotavljamo tako ocenjevanje posameznih vrednot, kot tudi 

oceno vrednotnih usmeritev, vrednotnih tipov in vrednotnih velekategorij. Posamezne 

vrednote se ocenjuje z ocenjevalno lestvico na razponu od 1 do 100. Čim večji pomen nekdo 

pripiše posamezni vrednoti, tem višja je ocena. Uporabiti je moţno dve navodili za reševanje 

MLV, v daljši in krajši obliki (Musek, 2000).  

Klastrska analiza nam sluţi za ugotavljanje strukture vrednot na različnih ravneh splošnosti 

oz. specifičnosti ter nam omogoča hierarhično klasificiranje empiričnih podatkov (Musek, 

2000). Skrajšana verzija klastrske analize (31 vrednot) nam razkriva dve veliki gruči/skupini 

vrednot (Musek, 1993). V prvi skupini najdemo etične, moralne in druţinske vrednote 

(poštenost, dobrota, otroci, druţinska sreča), vrednote osebne in socialne blaginje (svoboda, 

mir, zdravje, ljubezen; societalne in demokratične vrednote), vrednote kompetence in 

samooblikovanja (narava, samoizpopolnjevanje) ter spoznavne vrednote (modrost, resnica). 

Ta skupina vrednot obsega predvsem merila in ideale našega odnosa do sebe, drugih in do 

sveta oziroma povedano z besedami avtorja »vrednote dolţnosti in po drugi strani vrednote 

uresničevanja in osvobajanja« (Musek, 1993, str. 103). To so vrednote, pomembne predvsem 

z etičnega in kulturnega vidika in jih lahko – navezujoč se na Nietscheja – označimo kot 

apolonske vrednote (Musek, 1993).  
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V drugo, številčnejšo skupino, se uvrščajo tako imenovane dionizične vrednote, ki v večji 

meri zajema doseţke, uţitke in dobrine (vrednote uspešnosti, doseganja, uţivanja, 

zadovoljstva). To so naslednje vrednote: vrednote znanja, dela in ustvarjalnosti, kulturne, 

estetske in religiozne vrednote, vrednote hedonizma, reputacije in patriotizma (prav tam).  

Avtor je nadalje  klastrsko analizo še poglobil in razširil ter jo tako razdelil na še več gruč. Na 

podoben način pa lahko razčlenimo tudi klastrsko strukturo 54 vrednot, ki jih zajema 

razširjena lestvica. Če skušamo klastrsko strukturo 54 vrednot razčleniti glede na različne 

hierarhične ravni klastrov, lahko govorimo o dveh t.i. solucijah – prva zajema pet klastrov, 

druga pa dvanajst (Musek, 1993).  

Poleg klastrke analize vrednot nam Musek predstavi tudi faktorsko analizo, kjer je vrednostni 

univerzum 54 vrednot notranje kar precej profiliran. Pri klastrski analizi vrednot je lahko 

vsaka vrednota samo v enem klastru, medtem ko se pri faktorski analizi lahko zgodi, da je 

katera izmed vrednot nasičena z obema faktorjema (torej lahko spada tako v eno kot tudi 

drugo skupino). Z omenjeno analizo vrednot je avtor pridobil devet vrednotnih usmeritev: 

usmerjenost k tradicionalnim idealom in morali (tradicionalna moralna orientacija), 

usmerjenost k statusu in reputaciji, usmerjenost k demokraciji in svobodi (k demokratičnim in 

societalnim vrednotam – demokratsko-societalna orientacija), usmerjenost h kulturnim 

(duhovnim) vrednotam (duhovno-kulturna orientacija) usmerjenost k (samo)uresničenosti 

(samoaktualizacijska orientacija), usmerjenost k religioznim vrednotam (religiozna 

orientacija), usmerjenost k hedonističnim vrednotam (hedonska orientacija), usmerjenost k 

patriotizmu (orientacija k patriotizmu) in usmerjenost k spoznavnim (intelektualnim) 

vrednotam (spoznavna orientacija) (Musek, 1993).  

V slovenskih študijah se je tako na podlagi raziskovalnih rezultatov, pridobljenih na več 

vzorcih iz Slovenije in od drugod, postopno oblikoval model strukturne hierarhije vrednot 

(Musek, 2000, 2011, v Musek, 2010). Model obsega štiri ravni hierarhične strukture, 

izhodišče katerega so posamezne vrednote, ki se zdruţujejo v vrednotne kategorije srednjega 

obsega in te potem v štiri vrednotne kategorije večjega obsega ali vrednotne tipe. Na vrhu sta 

dve vrednotni velekategoriji: dionizične in apolonske vrednote (Musek, 2015). 

 

Tabela 1: Vsebina vrednotnih kategorij na štirih ravneh vrednotnega prostora. Na najniţji 

ravni so posamezne vrednote, ki so uporabljene v Muskovi lestvici vrednot (MLV) (Musek, 

2015).  

DIONIZIČNE VREDNOTE APOLONSKE VREDNOTE 

HEDONSKI TIP POTENČNI TIP MORALNI TIP IZPOLNITVENI TIP 

Čutne 

Zdravstvene 

Varnostne 

Statusne 

Patriotske 

Legalistične 

Tradicionalne 

Druţinske 

Societalne 

Kulturne 

Estetske 

Aktualizacijske 

Spoznavne 

Verske 

Veselje in zabava, 

druţabnost, 

vznemirljivo 

ţivljenje, udobje, 

spolnost, dobra 

hrana, prosto 

Moč, ugled, slava, 

denar, politični 

uspeh, prekašanje 

drugih, dolgo 

ţivljenje, ljubezen 

do domovine, 

Poštenost, dobrota, 

delavnost, 

druţinska sreča, 

razumevanje s 

partnerjem, ljubezen 

do otrok, ljubezen, 

Kultura, umetnost, 

ustvarjalnost, 

lepota, narava, 

samoizpopolnjevanje, 

znanje, napredek, 

resnica, modrost, 
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gibanje, (svoboda), 

zdravje, 

varnost, počitek 

 

 

narodnostni ponos, 

red, zakoni 

upanje, 

enakost, nacionalna 

enakopravnost, 

mir, sloga, pravica, 

(svoboda) 

vera 

 

1.6.  21. STOLETJE – DRUŢBA BREZ VREDNOT? 

Ali v današnjem času lahko govorimo o krizi vrednot? Je res, da ţivimo v druţbi brez 

vrednot? 

 

Ob velikanskem tehničnem napredku se človek v tem času sooča s prav tako globoko 

duhovno, moralno in vrednotno krizo. Del te krize je tudi kriza medosebnih odnosov in kriza 

druţine, pravi Musek (1995). A dodaja, da kljub krizam, s katerimi se človeštvo sooča, na 

svetu ni druţbe, druţbenega sistema in kulture brez značilnega sistema vrednot, ki usmerja in 

osmišlja ohranjanje, reprodukcijo in napredek druţbe ali kulture (Musek, 2014). Tudi Ţorţ 

(2012) se strinja, da vrednote niso trdne in trajne le pri posamezniku, temveč so vrednote 

nekaj najbolj trdnega in trajnega nasploh v človeški zgodovini. 

Oblikovanje trajne in stabilne druţbe je bil vedno cilj človeštva. A vendar, v današnjih časih, 

stabilno druţbo, ki temelji na odličnosti znanja in na visokih standardih etike in vrednot, resno 

ogroţajo negativni pojavi, segajoči od neznanja in zanemarjanja morale do korupcije, nasilja 

in kriminala. Današnji, tudi najbolj razviti druţbi še veliko manjka do stabilne druţbe – do 

druţbe vrednot, znanja in blagostanja oziroma z drugimi besedami povedano, druţbe modrosti 

(Musek, 2015).  

 

Veliko se govori o tako imenovani krizi vrednot, za kar se pogosto krivi predvsem mlade, 

pravi Nastran Ule (2013). Nove generacije naj bi bile produkt sodobne potrošniške druţbe, 

površne popkulture in medijev. Izpostavlja se kriza druţine in pomanjkljiva starševska vzgoja 

ter pomanjkanje vzgojnih pravil in norm. Pogosto se sedanja »moralna kriza« prikazuje kot 

produkt emancipatornih gibanj zadnjih desetletij, posledica katerih naj bi bila neomejena 

svoboda in pomanjkanje odgovornosti (Nastran Ule, 2013).  

Pa je temu res tako? Na prvi pogled se ti argumenti sicer zdijo prepričljivi, natančnejša 

analiza pa pokaţe na njihovo površnost in nepoznavanje značilnosti razvoja sodobnih druţb 

(prav tam).   

V sodobni druţbi so se močno spremenile temeljne vrednote in ţivljenjske usmeritve. V 

ospredju je proces individualizacije in izbirnosti, kar pomeni, da si morajo, za razliko od 

klasične moderne, ţivljenjsko pot posamezniki krojiti sami. Ravno otroci in mladostniki pa so 

tisti, ki se v svojem razvoju in prehodu v odraslost srečujejo z najteţjimi izzivi (Nastran Ule, 

2013).  

Izsledki tuje raziskave kaţejo, da se v individualistični druţbi več pozornosti namenja 

individualnim ciljem vzgoje (vrednote neodvisnost, samozaupanje, samorealizacija), medtem 

ko se v kolektivistični kulturi poudarja pomen skupinskih ciljev vzgoje (vrednote spoštovanje 

do staršev, sodelovanje in pravila lepega vedenja) (Schwarz, Schäfermeier in Trommsdorff, 

2005). 
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2. DRUŢINA – ZIBELKA VREDNOT 

2.1 DEFINICIJA DRUŢINE 

 »Druţina je svet, ţivljenje, človeštvo in druţba v malem« (Musek, 1995, str. 19). 

 

Druţina je ena izmed najstarejših in najpogostejših človeških ustanov, ki se pojavlja v vseh 

znanih kulturah in pomeni pomembno ustanovo v druţbi (Štadler idr., 2009). Je temeljni 

posrednik človekovega obstoja – v biološkem svetu, v druţbenem svetu in v svetu duha ter 

kulture (Musek, 1995). Zaradi različnih političnih, tehnoloških in gospodarskih razmer pa sta 

se skozi stoletja spreminjali njega vloga in oblika. V 16. stoletju se je pojem druţine umeščal 

med skupno bivanje in sorodstvo, v današnjem pomenu pa se je izraz druţine uveljavil šele v 

18. stoletju (Černič Istenič, 1998). 

 

Različne druţbe različno razumejo druţine in imajo različne organizacije sorodstvenih in 

druţinskih razmerij (Perić, 2010). Avtorica dodaja, da je pluralizacija druţinskih oblik 

obstajala ţe prej, le da jih je šele postmoderna doba začela sprejemati (prav tam). Ravno 

zaradi pluralnosti druţinskih oblik pa danes ni mogoče več podati enoznačne definicije 

sodobne druţine, meni Bargel (2012), prav tako pa različne stroke različno razumejo isti 

pojem – druţino (Rener, Sedmak in Švab, 2006). Glede na raznolikost načinov in oblik 

druţinskega ţivljenja se pojavljajo celo vprašanja, ali ne bi bilo bolje govoriti kar o 

sorodstvenih strukturah oziroma druţinskih gospodinjstvih (Rener idr., 2006).  

 

Naloga strok in znanosti na področju druţine je oblikovati definicijo in tipologijo druţin, ki 

bo (Rener idr., 2006): 

- razlikovalna (distinktivna) – zajemati mora bistvene dimenzije druţin, ki druţine 

konstituirajo in hkrati razločujejo od podobnih oblik vsakdanjega ţivljenja ljudi kot so 

gospodinjstvo ali partnerstvo; 

- inkluzivna (nediskriminatorna) – vključevati mora vse tiste oblike in načine druţinskega 

ţivljenja, ki se realno pojavljajo, ter med njimi ne bi razlikovala na podlagi ideoloških sodb; 

- operativna (socialnopolitično, statistično in raziskovalno operacionalna) – učinkovita in 

uporabna v drţavnoadministrativnem in raziskovalnoiformacijskem delu.  

 

Organizacija zdruţenih narodov (OZN) je v pripravah na mednarodno leto druţine poskušala 

oblikovati definicijo druţine, ki bi bila kar najbolj inkluzivna in najmanj diskriminatorna. Po 

njihovem mnenju »druţino predstavlja vsaj en (odrasel) človek ali skupin ljudi, ki skrbi za 

otroka/e in je kot taka prepoznana v zakonodajah ali v običajih drţav članic« (Family: Forms 

and Functions, 1992 v Rener idr., 2006).  

 

V opisani definiciji je ključni element druţine skrb za otroka, katera tudi ločuje druţino od 

drugih podobnih oblik skupnosti, kot so partnerska/zakonska zveza, gospodinjstvo in 

sorodstvo. Hkrati vključuje alternativne druţinske oblike (npr. priznava enostarševske 

druţine) ter tudi politično veljavnost.  

 

V 2. členu druţinskega zakonika je druţina opredeljena kot »ţivljenjska skupnost otrok z enim 

ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku 

do otroka določene obveznosti in pravice« (Druţinski zakonik, 2017). 
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Kerţan (2008, str. 49) pravi, da so razmišljanja o druţinskih modelih, monogamni, istospolni, 

enostarševski druţini, le vrh strahu pred odmiranjem tradicionalne druţine in reprodukcijske 

tehnologije ter so s tem problem druţine ponovno »postavile v središče javnega, političnega, 

strokovnega in znanstvenega zanimanja«.  

Ne glede na različne definicije druţine, ki naj jih ponujajo različne stroke, se lahko strinjamo 

z avtorjem Juul (2013, str. 7), ki pravi, da je »vsaka druţina enkratna, ima lastna pravila in 

zakonitosti«. Vsaka  druţina je druţina zase, preveč ţiva in vitalna entiteta, da bi jo bilo 

mogoče umestiti v vnaprej začrtane sheme, še dodaja Gelmini (2000).  

 

Gabi Čačinovič Vogrinčič (2006), psihologinja in druţinska terapevtka nam ponudi definicijo 

druţine s psihološkega vidika. Druţino opredeli kot mesto, kjer se ustvarjajo pogoji za 

vzpostavljanje in ohranitev individualnih razlik v avtonomiji in povezanosti skozi 

konfrotacijo in odgovornost. Tvorijo jo eden ali več posameznikov, med seboj povezani v 

interakcijo, imajo skupne motive in cilje ter jih povezujejo skupna pravila, norme in vrednote. 

Znotraj nje se oblikujejo značilne strukture moči in način vedenja ter relativno trajna mreţa 

komunikacij, statusov in vlog posameznih članov. Vloge znotraj posamezne druţine se 

diferencirajo glede na delitev dela, razločijo pa se tudi čustveni odnosi med člani. Relativno 

trajna struktura statusov in vlog pa je tista, ki določa odnose v druţini.  

V druţini otrok razvija svojo empatijo in čustva, vendar le pod pogojem, da so njegova čustva 

sprejemljiva, mogoča in razumljiva s strani otroku pomembnih oseb (Čačinovič Vogrinčič, 

1992). V druţini mora biti otrok sprejet zaradi samega sebe, kar zanj pomeni najmočnejši 

občutek sprejetosti in varnosti, dodaja Perko (2008).  

 

Bezenšek (2005, str. 91) s sociološkega vidika definira druţino kot »nedvomno najstarejšo, 

najtrajnejšo, a tudi najbolj spremenljivo druţbeno skupino, ki temelji na bio-reproduktivnih, 

bio-seksualnih, bio-socialnih, socialno-zaščitnih in socialno-ekonomskih vezeh moškega in 

ţenske ter njunih rojenih ali posvojenih otrok. Njeni člani so medsebojno povezani in 

zdruţeni zaradi laţjega uresničevanja raznovrstnih osebnostnih potreb druţbe in druţine«. 

Druţina kot osnovna institucija civilne druţbe je stičišče številnih novih smeri, ki vplivajo na 

celotno druţbo – naraščajoče enakosti med spoloma, mnoţičnega prihoda ţensk na trg 

delovne sile, spremenjenega seksualnega obnašanja in pričakovanj ter sprememb v razmerju 

med domom in delovnim mestom, dodaja Giddens (2000).  

 

V današnjem času v ţivljenju večine odraslih imajo partnerstvo, druţina in otroci na eni strani 

ter poklicno delo in zaposlitev na drugi strani, velik pomen. To so ţivljenjska področja, na 

katerih se poraja največ zadovoljstev in uspehov, a hkrati tudi največ vprašanj in teţav 

(Musek 1995). Kot dodaja Gradišar (2005), ţal druţina ne pomeni vedno in vsem samo 

pozitivni vzgled in vrednote. Pogosto je ravno druţina največji vir strahu, nasilja in 

nezadovoljstva, razočaranja, zlorab, poniţevanja, ki prizadene nič krive posameznike, 

najpogosteje ravno otroke in mladostnike (prav tam).   

 

Pomembna razlika med druţinami, ki bolj ali manj dobro funkcionirajo, se ne nanaša na 

vprašanje, kdo tvori druţino, temveč na kakovost procesov v druţini, na katere moramo 

gledati skozi socialni in razvojni kontekst (Poljšak Škraban, 2007). S tem se strinja tudi Juul 

(2009), ki pravi, da ne glede na to, kakšne oblike je druţina in kdo jo sestavlja – ključni so 

odnosi oziroma razmerja. Kakovost naših odnosov z drugimi namreč odloča, kako se bomo 

razvijali kot osebnost (prav tam).  
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2.2 TIPI IN VRSTE DRUŢIN - GLEDE NA STRUKTURO 

Pluralizacija druţin in druţinskega ţivljenja je najbolj imanenten pokazatelj sodobnih 

druţinskih trendov, vendar je povezana še z vrsto drugih druţbenih in druţinskih ter 

demografskih sprememb. Zaradi fenomena pluralizacije druţinskih oblik in načinov 

druţinskega ţivljenja v sociologiji druţin ţe nekaj časa ne moremo več govoriti o »Druţini« 

(the Family), temveč o druţini (family) oz. druţinah (families) kot pojmu, ki vključuje 

raznovrstnost druţinskih formacij in ne predpostavlja obstoja enega samega, dominantnega 

druţinskega modela (Cheal, 2008, v Švab, 2010, str. 342).  

Proces pluralizacije druţinskih oblik v pozni modernosti ima tri pomembne značilnosti (Švab, 

2002, str. 42) : 

 proces se intenzivira, 

 oblikujejo se druţinske oblike, ki jih v modernosti ni bilo (druţine istospolnih 

partnerjev), in spreminjajo se strukturni deleţi posameznih druţinskih oblik (vedno 

pogosteje se pojavljajo enostarševske in reorganizirane druţine), 

 spreminjajo se načini pluralizacije druţinskih oblik (najpogostejši način pluralizacije 

druţinskih oblik so ločitve in ponovno ustvarjanje druţine).  

Prav zaradi tega novejše sociološke študije druţinskega ţivljenja obravnavajo 

samodoţivljanje druţine in druţinskosti kot temeljno in definitorno dimenzijo druţine (Rener 

idr., 2006). Subjektivno doţivljanje »druţine« povezuje ljudi, ki lahko ţivijo v različnih 

gospodinjstvih del časa ali ves čas, ljudi, ki jih povezujejo zakonske ali sorodstvene vezi, ali 

zgolj preprosto ljudi, ki si ţelijo in čutijo pripadati določeni druţinski skupnosti ter si z njo 

deliti materialne vire, skrb, nego, odgovornosti in tudi dolţnosti (Golombok, 2001, v Rener 

idr., 2006). 

Druţina se spreminja tako po obliki kot tudi po sestavi. Zmanjšuje se deleţ klasičnih 

nuklearnih druţin, povečuje pa se deleţ drugih druţinskih skupnosti kot so reorganizirane, 

enostarševske istospolne, razširjene druţine … (Švab, 2010). Zavedati pa se moramo, da 

ljudje različno pojmujemo in doţivljamo druţino in jo kot tako v različnih oblikah skupnega 

ţivljenja tudi uresničujemo 

 Po definiciji OZN tipologijo druţin ločimo na: 

 jedrne druţine: to so najbolj razširjene druţine, med katere se uvrščajo biološke in 

socialne jedrne druţine staršev in otrok, enostarševske druţine in adoptivne druţine;
6
 

 razširjene druţine: tri- in večgeneracijske druţine, poligamne razširjene druţine in 

plemenske razširjene druţine; 

 reorganizirane druţine: to so dopolnjene ali vzpostavljene druţine, ţivljenje v 

skupnostih (komunski način ţivljenja) in reorganizirane druţine istospolnih partnerjev 

(Cseh-Szombathy, 1995, v Rener idr., 2006, str. 17).   

 

 

 

                                                           
6
 V tej tipologiji se odselitev odraslih otrok od staršev obravnava kot prehod iz biološke v socialno jedrno druţino 

(Rener idr., 2006).  
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Po mnenju naših raziskovalcev (Rener idr., 2006) in nekaterih tujih (Murdock 1968, v 

Haralambos in Holborn, 2001) bi bilo smiselno, glede na druţinske ţivljenjske aranţmaje, 

razlikovati med dvema vrstama druţin:  

 jedrne oziroma nuklearne druţine
7
 in 

 razširjene druţine
8
. 

 

V Sloveniji velja omeniti še dva, močno prisotna načina druţinskega ţivljenja. Razpršene 

razširjene druţine so (po mnenju avtorjev) najpogostejši način druţinskega ţivljenja pri nas. 

To so formalno ločeni druţinski gospodinjstvi (običajno staršev in otrok, lahko pa tudi bratov 

in sestra ali drugih sorodnikov), ki ţivijo bodisi na razmeroma strjenih lokacijah (v isti hiši, v 

ločenih stanovanjskih enotah ali v bliţini drug drugega), bodisi na različnih lokacijah, vendar 

si kontinuirano nudijo vzajemno oporo in pomoč tako na materialni, storitveni in čustveni 

ravni. Drug, močno prisoten način druţinskega ţivljenja v Sloveniji, je tako imenovana LAT-

faza (ang. living apart together; ţiveti skupaj in hkrati narazen). Gre za vmesno, 

intermediarno fazo med druţinsko odvisnostjo in od starševske druţine docela neodvisnim 

ţivljenjem. Do podaljševanja ţivljenja s starši prihaja zaradi različnih razlogov – ekonomska 

odvisnost, nezaposlenost, oteţena stanovanjska oskrba, podaljšan študij ter po drugi strani 

tudi lagodnost in poceni ţivljenje doma, razumevanje s starši, čustvena in materialna varnost 

ob hkratni osebni avtonomiji (Rener idr., 2006). 

 

Statistični urad Republike Slovenije (2015) navaja naslednje tipe druţin glede na razmerje 

med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, starši in otroci: 

 zakonski par brez otrok, 

 zakonski par z otroki,  

 mati z otroki,  

 oče z otroki, 

 zunajzakonska partnerja brez otrok,  

 zunajzakonska partnerja z otroki, 

 istospolna partnerska skupnost brez otrok, 

 istospolna partnerska skupnost z otroki.  

 

Ne glede na oblike in tipologije druţin bi koncept druţine moral upoštevati tudi časovno 

dimenzijo, druţinski ţivljenjski potek: ljudje se v druţinah rodimo, jih zapuščamo, 

oblikujemo novo druţino (kdaj morda tudi več kot eno), otroci nas zapustijo in (morda) 

oblikujejo lastno druţino. Predpostavka v ozadju je, da se zmeraj vračamo k osnovni 

druţinski obliki (Rener, 2006). 

 

V nadaljevanju bom podrobneje opisala posamezne tipe izbranih druţin.  

  

                                                           
7
 Med jedrne druţine se uvrščajo enostarševske, dvostarševske in reorganizirane druţine (to so na novo vzpostavljene 

druţine, v katerih je vsaj eden od staršev socialni starš, ne pa tudi biološki starš)(Rener idr., 2006). 
8
 Med razširjene druţine spadajo: (1) klasične razširjene druţine (druţine sestavljene iz več jedrnih druţin, ki jih 

povezujejo sorodstveno razmerje in strnjena lokacija bivanja) ter (2) razpršene razširjene druţine (druţine, ki so 

geografsko ločene, vendar vzdrţujejo redne sorodstvene stike ter si nudijo vzajemno pomoč) (Rener idr., 2006). 
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2.2.1 Jedrne/nuklearne druţine 

 

Nuklearna druţina je univerzalna človeška druţbena skupina, ki jo sestavljata zakonca in 

nedoraslo potomstvo (Haralambos in Holborn, 2001). Z nekoliko drugačnimi besedami 

povedano, je nuklearna druţina najmanjša dvogeneracijska sorodstvena, ekonomska in 

gospodinjska enota, ki jo sestavljajo starši in otroci – biološki ali posvojeni otroci (Papalia, 

Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). Sem se uvrščajo torej dvostarševske, enostarševske 

in reorganizirane druţine (Rener idr., 2006). Večina druţboslovcev je mnenja, da je jedrna 

druţina, kljub številnim drugim oblikam, še vedno tista, ki najbolje urejuje človeško 

reprodukcijo in socializacijo (prav tam).  

 

V skupino jedrnih druţin bomo poleg dvostarševskih, enostarševskih, reorganiziranih oz. na 

novo vzpostavljenih druţin, vključili tudi neporočen ali poročen par brez otrok, druţine 

istospolnih partnerjev ter socialne druţine.  

 

2.2.1.1 Dvostarševske družine 

 

Dvostarševska druţina je druţina, ki jo sestavljata starša in otrok/ci, pri čemer sta starša v 

zakonski ali zunajzakonski skupnosti. Gre za najpogostejšo obliko druţine v Sloveniji 

(Statistični urad RS, 2013).  

 

2.2.1.2 Enostarševske družine 

 

Enostarševska druţina je druţina matere ali očeta, ki ne ţivi z zakoncem ali partnerjem, 

skupaj z enim ali več otroki, starimi manj kot 16 let ali manj kot 19 let, ki se redno 

izobraţujejo (Davies in Barton, 2000, str. 196). Enostarševske druţine so posledica ločitve ali 

razveze, zunajzakonskega starševstva ali smrti (Papalia idr., 2003). V industrializiranih 

druţbah število teh druţin narašča, menita Harvey in Pauwels (1999, v Papalia idr., 2003). 

Prelog (1999, v Horvat, 2000) je  v svoji raziskavi o otrocih/mladostnikih v vzgojnih zavodih 

ugotovil, da 60 % otrok ne ţivi z enim od pravih staršev. V primerjavi z otroki iz 

nedotaknjenih druţin imajo tisti iz enostarševskih več vedenjskih in učnih teţav, predvsem, 

kadar je odsotnost staršev posledica ločitve (Hetherington in sod., 1998; Walker in Hennig, 

1997, v Papalia idr., 2003). Zanimivo je, da naj bi samski očetje imeli manj vedenjskih teţav 

otrok in naj bi bili s starševstvom bolj zadovoljni kot samske matere (Walker in Hennig, 1997, 

v Papalia idr., 2003).  

2.2.1.3 Neporočen ali poročen par brez otrok 

 

Vedno več je parov (poročenih ali neporočenih), ki se zavestno odločijo za ţivljenje brez 

otrok, še več pa je parov, ki svojih otrok iz zdravstvenih razlogov ne morejo imeti. Globalen 

upad rodnosti je posledica številnih dejavnikov, med katerimi so: neplodnost, teţave z 

zanositvijo, zavestno odločanje za ţivljenje brez otrok, načrtno omejevanje rojstva otrok ter 

poznejše načrtovanje rojstva otrok (Šircej in Ţnidaršič, 2005, str. 40; Šircelj 2006, str. 121; 

Nachtigall, 2006, str. 871, v Bregar, 2015, str. 281). Eden izmed najpogostejših dejavnikov, ki 

zmanjšuje rodnost, je zagotovo neplodnost. Rezultati raziskave, ki je potekala med letom 

1990 in 2010 so pokazali, da se globalno z neplodnostjo srečuje 48,5 milijonov parov 

(Mascarenhas et al. 2012,  v Bregar, 2015).  
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Da nekateri pari nimajo svojih otrok, pa ni vedno nujno povezano z zdravstvenimi teţavami. 

Mnogo je namreč takih, ki se zavestno odločijo ne-imeti otroke, ker (1) so jim v ţivljenju 

morda prioritetne druge stvari – kariera, prosti čas, potovanje.., (2) ker  zase menijo, da so 

neprimerni za starše, (3), zaradi finančne omejitve, (4) ker se odrečejo otrokom zaradi 

okoljskih, političnih ali verskih razlogov itd. Zanje je najpomembnejša svoboda (Ţigon, 

2011). 

2.2.1.4 Reorganizirane družine 

 

Reorganizirane druţine so na novo vzpostavljene druţine, kjer ima vsaj ena odrasla oseba 

otroka iz prejšnje partnerske zveze in v kateri novi partner oziroma nova partnerka prevzame 

vlogo socialnega starša, v razmerju do partnerkinega/partnerjevega otroka iz pretekle zveze. 

Oblikujejo se na različne načine – po razvezi, smrti enega od staršev/partnerjev, ţivljenju v 

enostarševski druţini (Ganong in Coleman, 2004). Razveza oziroma prekinitev partnerskega 

razmerja je v današnjem času (glede na statistične podatke) postala običajen del druţinskega 

poteka (Švab, 2006). Največ razvez naj bi bilo med mlajšimi odraslimi pari z majhnimi otroki, 

ki se razveţejo ţe v prvih letih zakonske zveze. Razvezam pogosto sledi reorganiziranje 

druţin in velik deleţ otrok tako doţivi ponovno poroko enega ali celo obeh staršev (Švab, 

2006). Oblikovanje reorganiziranih druţin prinaša veliko sprememb tudi v razmerjih znotraj 

druţine in med različnimi druţinami. Na novo vzpostavljajo druţinska razmerja, ki jih prej 

nismo poznali (Smart in Neale, 1999, v Švab, 2006).  

  

Razveza oziroma ločitev staršev pa najbolj od vseh prizadane otroke. Razveza staršev 

povzroči pri otroku različne čustvene odzive, spremembe v vedenju ter učne teţave. 

Raziskave so pokazale, da ima razveza negativen vpliv na otroke in povečuje tveganje za 

razvoj prilagoditvenih teţav (Amato 2001, Kelly, Emery 2003, Portnoy 2008, Kushner 2009, 

Lansford 2009, Coleman in Glenn 2010, v Andrejč, 2013). Otroci razvezanih staršev imajo v 

primerjavi z otroki nerazvezanih staršev pogosteje psihološke in čustvene teţave, 

ponotranjene teţave (obsegajo negativne vidike čustovanja, ki se izraţajo v odnosu do sebe – 

ţalost, anksioznost, osamljenost, odvisnost), pozunanjene teţave (teţave, ki vključujejo 

negativno čustvovanje, izraţeno v odnosu do okolja – jeza, agresivnost, egoizem, 

nasprotovanje), vedenjske in socialne teţave (Amato 2001, Coleman in Glenn 2010, Kelly, 

Emery 2003, Kushner 2009, Lansford 2009, Portnoy 2008, Potter 2010, v Andrejč, 2013).  

Raziskava v Sloveniji (Ţerovnik, 2011, v Andrejč, 2013) v kateri so primerjali čustvene in 

vedenjske teţave otrok razvezanih in nerazvenih staršev, sicer ni pokazala pomembnih razlik 

v ponotranjenih in pozunjanjenih teţavah, so pa po ocenah staršev imeli otroci nerazvezanih 

staršev v primerjavi z otroki razvezanih staršev nekoliko manj teţav. Rezultati raziskave niso 

podobni rezultatom drugih raziskav, pravi Ţerovnik (2011, v Andrejč, 2013), a zaključi, da  

teţave otrok niso odvisne od dejstva, ali sta starša razvezana ali ne, temveč od kakovosti 

odnosov s staršema. 

 

2.2.1.5 Družine istospolnih partnerjev oz. »mavrične družine« 

 

Lezbične in gejevske druţine se uvrščajo med tiste druţinske oblike, ki jih druţboslovna 

literatura različno poimenuje – kot netradicionalne, nekonvencionalne, izbirne druţine. Z 

omenjenimi pridevniki pravzaprav sami izpostavimo in poudarimo razliko, odmik, ki tako 

samodejno  postane predmet prevlade (Švab in Urek, 2006). Druţine lezbijk in gejev oziroma 

tako imenovane mavrične druţine (Zaviršek in Sobočan, 2012), bi morale biti v druţbi 

preprosto samo druţine, kot katerekoli druge (Švab in Urek, 2006).  
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V Sloveniji je s  24. 5. 2016 pričel veljati Zakon o partnerski zvezi za istospolne pare,  ki na 

vseh pravnih področjih uvaja enake pravne posledice, kot jih zakon predvideva za zvezo dveh 

oseb različnega spola (zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost) razen moţnosti skupne 

posvojitve otroka in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (Zakon o partnerski zvezi, 

2016). Kot torej določa zakon, istospolna partnerja v Sloveniji nista upravičena do posvojitve 

otroka niti do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, je pa to ţe urejeno v nekaterih 

drugih evropskih drţavah.
9
 Kljub temu je v Sloveniji nekaj otrok, ki odraščajo v dopolnjenih 

istospolnih druţinah (eden od partnerjev/partnerk je pripeljal otroke iz prejšnje 

heteroseksualne zveze) ali v načrtovanih istospolnih druţinah s pomočjo umetne oploditve ali 

nadomestnega materinstva načrtovanih v tujini (Švab in Urek, 2006).  

 

Kot je bilo omenjeno ţe prej, ni sestava druţine ključna pri razvoju otroka, temveč so 

najpomembnejši odnosi znotraj nje. Številni se sprašujejo o negativnem vplivu 

homoseksualnih parov na vzgojo in socializacijo otroka, a so študije pokazale nasprotno. 

Številne tuje študije so namreč  pokazale, da ni razlik med otroki, ki odrastejo v istospolnih 

druţinah in tistimi, ki odrastejo v različnospolnih druţinah, ne v otroštvu, ne v mladosti, ne v 

odrasli dobi (Zaviršek in Sobočan, 2012). Ni empiričnih dokazov, da bi starši, ki so istospolno 

usmerjeni, starševali slabše kot heteroseksualna populacija (cf. Victor, Fish 1995, Patterson, 

Chan 1996, Brewaeys, Hall 1997, Parks 1998, Tasker 1999, Patterson 2000, Stacey, Biblarz 

2010, Perrin 2002, Anderssen et al. 2002, v Zaviršek in Sobočan, 2012). Raziskave so 

pokazale, da gre otrokom v osebnem in socialnem razvoju dobro, da ne doţivljajo stisk v 

duševnem zdravju nič pogosteje kot osebe, ki so odrasle v različnospolnih druţinah 

(Golombok et al. 1983, Patterson 1994, Tasker, Golombok 1997, Chan et al. 1998, Wainright 

et al. 2004, v Zaviršek in Sobočan, 2012). Nekatere študije govorijo celo o kvalitetnejšem in 

enakovrednejšem odnosu med starši in otroki v mavričnih druţinah za razliko od mnogih 

heteroseksualnih druţin (Flaks et al. 1995, Brewaeys et al. 1997, Golombok et al. 1997, Chan 

et al. 1998a, v Zaviršek in Sobočan, 2012). Kakovost odnosov med otroki in nebiološkimi 

starši je primerljiva z odnosi med otroki in biološkimi materami (Vanfraussen et al. 2002, 

Bennett 2003, Zaviršek in Sobočan, 2012). Tudi novejša raziskava je potrdila tezo, da so 

procesi v druţini pomembnejši kot sama struktura druţine: ne glede na spolno usmerjenost 

staršev so otroci najbolje odraščali v druţinah,  v katerih so starši npr. uporabljali učinkovite 

vzgojne tehnike in bili zadovoljni v svojem partnerskem odnosu (Farr, Forrsell in Patterson, 

2010, v Zaviršek in Sobočan, 2012). 

 

2.2.1.6 Socialno starševstvo – socialne družine 

 

Socialno starševstvo je druţbeni odnos, socialna kategorija in koncept, ki zaradi sprememb v 

vsakdanjem ţivljenju ljudi pridobiva vse večjo znanstveno pozornost (Zaviršek 2006; 

Zaviršek idr. 2007; v Zaviršek, 2009). Socialno starševstvo definiramo kot »druţbeni odnos 

med odraslim in otrokom, ki ne temelji na krvni povezavi, temveč na socialno-čustveni in je 

glede na časovno dimenzijo stalen, po svoji kvaliteti pa intimen in vsebuje ekonomsko 

odgovornost odraslega do otroka. Socialno starševstvo pomeni opravljanje starševskih funkcij 

v daljšem časovnem razdobju. Odrasli so za otroka »pomembni drugi«, ne glede na to, ali jih 

tako definira tudi zakonodaja«, pravi  Zaviršek (2009, str. 3). Koncept socialnega starševstva 

je diferenciiran na socialno starševstvo v reorganiziranih druţinah, rejniških in posvojiteljskih 

druţinah (Zaviršek, 2009).  

                                                           
9
 Do sedaj so pravice istospolnih in različnospolnih partnerjev popolnoma izenačile Belgija, Nizozemska, Danska, 

Islandija, Norveška, Španija in Švedska. To vključuje tudi pravico do skupne posvojitve tujega otroka (Zaviršek in 

Sobočan, 2012).  
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Tako v Sloveniji kot tudi nekaterih drugih evropskih drţavah, kjer zakonodaja ne daje enakih 

pravic staršem, ki z otroki niso genetsko, biološko povezani, krvni starši pa imajo do otrok 

samoumevne pravice, je treba razmišljati o starševstvu tudi kot o vprašanju samodefinicije, 

opozarja Zavirškova (2009). Starši so ljudje, ki se definirajo kot starši, ne glede na to, kakšna 

je njihova krvna povezava z otrokom. Starševstvo namreč pomeni odnos dolgotrajne in 

kontinuirane ekonomske, skrbstvene in emocionalne povezanosti med odraslim in otrokom, 

kar velja tako za biološko in kot tudi za socialno starševstvo, zato je delitev med njima 

nepotrebna. Delitev pravzaprav ustvarja razliko, ki je hkrati ţe tudi neenakost. V kolikor pa se 

usmerimo na razširjeno razumevanje odnosa med krvjo in skrbjo - pomeni, da se konstruirana 

»razlika« vzpostavi kot nekaj legitimnega in s tem izgine kot »razlika« (Zaviršek, 2009, str. 

5). 

2.2.1.6.1 Rejniške družine 

 

Rejniška druţina je po Zakonu izvajanja rejniške dejavnosti (ZIRD) druţina, v kateri se izvaja 

rejniška dejavnost. Sestavljajo pa jo rejnik in vse osebe, ki ţivijo z rejnikom. Rejništvo je 

posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško druţino, na podlagi zakona, ki 

ureja druţinska razmerja ali drugega zakona in je namenjeno otrokom, ki začasno ne morejo 

prebivati v biološki druţini (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 2002).  

 

Oseba, ki ţeli pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti, mora izpolnjevati 

naslednje pogoje (ZIRD, 2002):  

 polnoletnost, 

 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

 zaključena vsaj poklicna oziroma strokovna izobrazba,  

 ima roditeljsko pravico in poslovno sposobnost, 

 ne sme ţiveti z osebo, ki ji je bila odvzeta roditeljska pravica, 

 ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolţnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper ţivljenje in telo ter kaznivega 

dejanja zoper spolno nedotakljivost (prav tako ne more postati rejnik oseba, ki ţivi s to 

osebo).  

 

Rejnik je dolţan pripraviti sebe in druţino na prihod otroka, truditi se za čim hitrejšo 

prilagoditev otroka v rejnikovem domu in za ustrezno ravnanje vseh članov rejnikove druţine 

z otrokom. Otroku mora nuditi pomoč ob prilagajanju na novo okolje, ga pravilno negovati, 

vzgajati in mu nuditi primerno nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne 

potrebščine, igrače, druge pripomočke…. (ZIRD 2002). Če povzamem – rejnik je dolţan 

skrbeti za otrokov zdrav in polni razvoj. Ključni pogoj za kvalitetno opravljanje rejništva je, 

da ga opravljamo v sistemu, skupaj z vsemi, ki so del ţivljenja otroka, ki je v rejništvu: torej z 

otrokom, njegovo matično in biološko druţino ter vsemi drugimi, ki se pojavljajo v 

otrokovem ţivljenju kot pomembne osebe (Mali, 2003). Gre za delovni projekt, ki ni 

usmerjen zgolj v pomoč in iskanje rešitev, ampak v kompletno izboljšanje ţivljenja in počutja 

vseh udeleţenih, najbolj pa otroka (prav tam). Rejništvo naj bi bil začasen ukrep socialnega 

varstva z namenom zaščite in koristi otroka, vendar praksa v Sloveniji kaţe, da so otroci v 

rejniških druţinah velikokrat predolgo (Klun, 2009). Problem je ţe sama zakonodaja, saj 

zakon o izvajanju rejniške dejavnosti nikjer ne opredeljuje, kolikšna je doba kratkotrajnega 

rejništva (prav tam).  
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2.2.1.6.2  Družine s posvojenimi otroki 

 

Posvojitev je ena izmed najbolj značilnih oblik socialnega starševstva (Rezar, 2009), pri kateri 

nobeden od staršev z otrokom ne deli genskega materiala, čeprav okolica pogosto opazi 

podobnost med posvojitelji oz. socialnimi starši in posvojenimi otroki zaradi vpliva skupnega 

ţivljenja in prenosa vedenjskega vzorca (Klun, 2009).  

 

Večina  otrok, ki so dani v posvojitev, so otroci, ki so preţiveli travmo
10

, zlorabo, 

zanemarjanje oziroma so jim starši umrli ali pa niso bili pripravljeni ali sposobni skrbeti 

zanje. To so otroci, ki jim ni bilo dano varno okolje, v katerem bi lahko bili popolnoma 

razumljeni, sprejeti, ljubljeni in ţeleni in ki bi mu lahko pripadali. Vsak otrok, tudi če je bil 

dan v posvojitev ţe v porodnišnici, bo ţelel nekoč odkriti svoj izvor (Kompan Erzar, Roţič in 

Simonič,  2011), zato je treba resnico o posvojitvi otroku povedati ţe v zgodnjem otroštvu, da 

otrok zraste z dejstvom, da je posvojen (Klun, 2009). V nasprotnem primeru druţine s 

posvojenimi otroki vedno teţje ohranjajo druţinski odnos, kjer ni tabujev in konstruiranih 

neresničnih zgodb (prav tam). Ob vsem tem pa ne smemo spregledati dejstva, da je posvojeni 

otrok, ki je dobil novo druţino, hkrati pred tem eno druţino tudi izgubil
11

, kar pomembno 

vpliva na njegova občutja in doţivljanja sveta (Lifton, 2007). Vprašanje, ki se ob tem 

postavlja je,  ali bodo otroci ob socialnih starših doţiveli dovolj vdanosti, doslednosti in 

čustvenega stika, da bodo lahko ˝okrevali˝ zaradi velike ranjenosti v odnosih ter da jima bosta 

s tem omogočena pozitivna rast in razvoj. Hkrati pa se bo v otroku prav ob naklonjenih 

socialnih starših šele odprla rana, ki so mu jo zadali njegovi biološki starši, ker so ga zavrgli 

(Levy in Orlans, 2003, v Kompan Erzar idr. 2011). Kar je najpomembnejše v procesu 

posvojitve je to, da se v prvi vrsti morajo upoštevati ţelje otrok in zagotoviti njihova varnost 

(Bizant, 2014).  
 

V Sloveniji posvojitev otrok  ureja Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (ZZZDR-

UPB1). V procesu posvojitve je ţal velikokrat prisoten tudi fenomen nestrpnosti, opozarjajo 

strokovnjaki. V praksi je bilo namreč ugotovljeno, da so bili drugače obravnavani romski in 

kakor koli drugače hendikepirani otroci, saj jih zakonski pari pogosto ne ţelijo posvojiti. 

Diskriminirane so tudi samske posvojiteljice (ki jih v slovenski praksi skoraj ni) in istospolni 

partnerji (Klun, 2009). Tako se namesto tradicionalnega rasizma uveljavlja simbolni, 

odklonilni rasizem; namesto klasičnih patriarhalnih predsodkov se uveljavlja ambivalentni 

seksizem (Brown 198, v  Ule 2005, str. 22, v Klun, 2009, str. 39). 
 

2.2.2 Razširjene druţine 

 

V to skupino se uvrščajo klasične razširjene druţine in razpršene razširjene druţine – druţine, 

ki so geografsko ločene, vendar vzdrţujejo redne sorodniške stike in si nudijo vzajemno 

oporo (Rener idr., 2006).  

 

To so večgeneracijske, sorodstvene mreţe treh ali več generacij (običajno so to otroci, starši 

in stari starši), ki ţivijo skupaj ali v neposredni bliţini ter si med seboj pomagajo in nudijo 

oporo.  
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 Večina literature se osredotoča predvsem na psihološke vidike travmatične izkušnje. Pojem psihična travma je širok 

pojem, pod katerega se uvrščajo tako blaţje in intenzivnejše kot tudi kratkotrajne in dolgotrajne reakcije na dogodek, 

ki je za posameznika neobičajne in ogroţajoč. Gre za posameznikovo zaznavo ter oceno nekega dogodka, kot zanj 

močno ogroţujočega, katerega ne more obvladovati (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). 
11

 V primeru, da gre za posvojitev starejšega otroka, ki je pred tem ţivel z biološkimi starši (v Sloveniji je takih 

primerov sicer malo).  
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To so druţine, v katerih imajo pomembno vlogo pri vzgoji in druţinskemu odločanju stari 

starši. Taka oblika druţine pa ni pomembna le za odraščajoče otroke, temveč tudi za starajoče 

se stare starše, za katere so še posebej pomembni medgeneracijski odnosi in vzajemna pomoč 

(Papalia idr., 2003). V današnjem času pa funkcije razširjenih druţin vse bolj prevzemajo 

formalne organizacije in institucije kot so vrtci, šole, domovi za ostarele in tudi bolnišnice 

(Lightfoot, Cole in Cole, 2013).  

 

2.3 TIPI IN VRSTE DRUŢIN GLEDE NA FUNKCIONALNOST  
 

„Vse srečne druţine so si podobne, vsaka nesrečna pa je nesrečna po svoje«  

(Tolstoj, 1966, str. 9). 

 

Koncept funkcionalnosti nasproti disfunkcionalnosti je bil pogosto uporabljen za definiranje 

normalnosti druţinskega funkcioniranja in se nanaša na vrednotenje uporabnosti druţinskih 

vzorcev v doseganju druţinskih ciljev. Pri vrednotenju in ocenjevanju tega, kaj je 

funkcionalno oz. disfunkcionalno, je potrebno upoštevati naslednje:  

 poglede na normalnost in zdravje vseh druţinskih članov,  

 razmere in razvojne moţnosti obdobja, v katerem se nahaja druţina,  

 ekonomske in 

 kulturne okoliščine (Poljšak Škraban, 2007).   

 

Danes je institucija druţine in ţivljenje v njej pod vplivom hitrih druţbenih sprememb, 

političnih ideologij, mnoţičnih medijev, specializiranih institucij (vrtcev, šol, bolnišnic, 

domov za ostarele), servisov (druţinski, čistilni) in sodišč, ki prevzemajo številne funkcije, ki 

so bile v preteklosti predvsem v domeni druţine (skrb za bolne in ostarele, opravljanje 

gospodinjskih del, socializacija in vzgoja otrok, razreševanje druţinskih teţav in stisk, pravno 

urejanje druţinskih odnosov ipd.). Druţine stisko posameznika in s tem stisko cele druţine 

redko pravočasno zaznajo, sploh pa si priznajo probleme ter odidejo po pomoč k 

strokovnjakom. Vse prepogosto pa se pojavlja nova teţava – ko druţine ţe poiščejo pomoč, si 

strokovne sluţbe med seboj velikokrat podajajo predvsem tiste druţine, pri katerih gre za 

ustaljene neprilagojene vzorce in za mnogo stisk (materialnih, odnosnih, socialnih…), pri 

čemer vsaka po svoje raziskuje vzroke nastanka teţav in se loteva njihovega reševanja 

(Sternad, 2012, str.  439-440).  

 

Pojem funkcionalnih in nefunkcionalnih druţin je zelo relativen pojem, opozarja Sternad 

(2012). Dejstvo je, da vse druţine ne dajejo najboljše popotnice za nadaljnje ţivljenje (prav 

tam). Funkcionalnost oz. nefunkcionalnost (disfunkcionalnost) druţine ni odvisna od njihove 

formalne sestave, temveč od odnosov in procesov, ki povezujejo člane druţine (Tomori, 

1994) ter od sposobnosti adaptacije v druţini (Poljšak Škraban, 2007). Razlika med 

funkcionalnimi in disfunkcionalnimi druţinami je predvsem v strategijah reševanja 

problemov, emocionalni klimi druţine, sposobnosti spreminjanja skozi različna ţivljenjska 

obdobja druţine, uravnoteţenju bliţine in oddaljenosti v odnosih ter v ustvarjanju 

funkcionalnih mej med generacijami, menita Simon in Stierlin (v Brajša, 1990, v Poljšak 

Škraban, 2007). Vendar pa zmeraj, kadar govorimo o funkcionalnosti, se moramo vprašati za 

koga in za kaj je nekaj funkcionalno, opozarja Walsh (1993, v Poljšak Škraban, 2007). Ţal se 

druţinski člani pogosto vedejo, kot da niso povezani z nikomer – zaradi medsebojnih 

konfliktov pogosto odreţejo drug drugega in trdijo, da nimajo nič skupnega, pravi 

McGoldrick (1988, v Kompan Erzar, 2003) in dodaja, da navkljub vsemu »ljudje ne moremo 
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spremeniti tega, s kom smo povezani v kompleksno mreţo druţinskih vezi skozi generacije« 

(McGoldrick, 1988, v Kompan Erzar, 2003, str. 51).  

 

2.3.1 Funkcionalne druţine 

 

Funkcionalna druţina je tista druţina, ki ustrezno opravlja vse svoje naloge
12

, ki pomembno 

vplivajo na razvoj osebnosti vsakega člana druţine, socializacijo otrok in pripravljanje za 

njihovo samostojno ţivljenje. Za funkcionalnost druţine so potrebne ustrezne splošne 

ţivljenjske razmere in ustrezna delitev vlog v druţini, jasno postavljene meje, ustrezna 

druţinska pravila, ki razporejajo dolţnosti in opravila ter usmerjajo vedenje druţinskih članov 

v različnih okoliščinah, odzivnost staršev na otrokove potrebe, ustrezno reševanje konfliktov 

in odzivanje na stresne situacije. Funkcionalna druţina dopušča in čim bolj ustrezno spodbuja 

pristnost vsakega svojega člana, se odziva nanjo z naklonjenostjo in razumevanjem, pravi 

Tomori (1994).  

 

Robin Skynner (1995, v Čačinovič Vogrinčič, 2006, str. 48) navaja naslednje značilnosti 

funkcionalnih druţin oziroma t.i. ˝zdravih˝ druţin, kot jih sam poimenuje: 

 temeljna pozitivna, prijateljska naravnanost; 

 člani druţine zmorejo stopnjo čustvene neodvisnosti, ki jim omogoči intimnost 

(povezanost) ter hkrati ločenost (samosvojost) in ki olajša prehajanje med njima; 

 starša sta v močni in enakopravni koaliciji, pripravljena sta odločiti sama, če je treba, 

vendar se prej vedno temeljito posvetujeta z otroki; 

 komunikacije so zelo svobodne in odkrite, otrok ve, da ni nesprejemljivih in 

prepovedanih čustev; 

 sposobnost članov, da svet zaznajo zelo jasno, ki temelji na tem, da smejo sprejeti 

svoja čustva in jih zato ni treba projecirati na druge ljudi; 

 člani druţine zmorejo učinkovito sprejeti spremembe, ker imajo izredno čustveno 

oporo, ki temelji na transcendentnem vrednostnem sistemu. 

 

Tudi Ackermann (1966, str. 383, v Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 49) govori o t.i. ˝zdravi 

druţini˝ in navaja naslednje značilnosti: »zdrava druţina mora zagotoviti zaščito pred 

nevarnostmi in materialni obstoj druţine; pripadati mora skupnosti in biti vanjo integrirana; 

navznoter mora biti enotna, sposobna, da se sama stabilizira in raste; ohraniti mora 

sposobnost, da se prilagaja spremembam. Imeti mora cilje in realistične, primerne, 

uresničljive vrednote. Zagotoviti mora vzdušje, v katerem se bo psihološka identiteta njenih 

članov uskladila z identiteto druţinske skupine, tako da bo omogočala individualizacijo«. 

 

2.3.2 Disfunkcionalne druţine 

 

Veliko je druţin, ki ne znajo/ne zmorejo uspešno usklajevati in uresničiti vlog v druţini, na 

socialno sprejemljiv način reševati problemov, vzdrţevati ustrezno emocionalno klimo…So 

druţine, ki jim je šibka točka komunikacija, izraţanje čustev in potreba po medsebojni bliţini, 

spet druge so nespretne pri učenju kakih posebnih praktičnih sposobnostih (Tomori, 1994).   

Asen (2007) in Kobolt (2002) imenujeta take druţine z več problemi, v socialni pedagogiki pa 

se je uveljavil pojem t.i. ˝ranljive druţine˝(Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in Poljšak 

Škraban, 2015).  
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 Naloge druţine so podrobneje opisane v nadaljevanju v poglavju Funkcije in naloge druţine. 
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Za njih je značilna prisotnost naslednjih simptomov: nasilno vedenje, zlorabe, ločitve, teţave 

na področju mentalnega zdravja, zlorabe drog in alkohola, niţji izobrazbeni standard ter 

socialna izključenost (Asen, 2007). De Vries in Bouwkamp (2002, v Razpotnik idr. 2015, str. 

311) govorita o kroţnem sovplivanju dejavnikov v teh druţinah – o t.i. procesu ˝izţarevanja˝, 

ki govori o sovplivanju teţav na področjih kontrole nad ţivljenjem, somatskih teţav, 

finančnih teţav, socialne izoliranosti, teţav pri odnosih s sorodniki, sosedi, sostanovalci, 

teţav, povezanih z delovno sfero, pa tudi teţav z različnimi avtoritetami, tudi na področju 

svetovalnih in podpornih sluţb. Zaradi večdimenzionalne narave teţav omenjenih druţin 

vstopa in posega v te druţine vedno več ustanov s svojo obravnavo s skupnim ciljem – čim 

bolj zadovoljivo in usklajeno se odzivati na njihove potrebe (Razpotnik idr., 2015).  

 

V disfunkcionalnih druţinah, kjer je ustaljen vzorec delitve moči dominantnost - podrejenost, 

pogajanja in kompromisi skoraj ne obstajajo. Nosilec moči v druţini običajno postavlja 

rešitve (Beavers, 1976, v Poljašk Škraban, 2002). V taki druţini so običajno prisotni neugodni 

odnosi, kjer pogosto prihaja do prepirov, prelaganja krivde na otroka, telesnega maltretiranja 

ali celo spolne zlorabe (Krajnčan, 2006). Medsebojno nespoštovanje je stalni vzorec 

medsebojnega obnašanja (Štrković-Tomaško, 2013). V teh druţinah je prav tako moč zaznati 

pomanjkanje topline med člani druţine (Krajnčan, 2006). Otrok ne doţivlja občutkov 

varnosti, pripadnosti in ljubljenosti, ki jih nujno potrebuje za zdrav razvoj (Štrković-Tomaško, 

2013).  

 

Vsi opisani dejavniki so t.i. rizični dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na posameznikov 

razvoj in posledično na nastanek čustvenih in vedenjskih teţav pri otroku (prav tam).  

 

Ob pregledu različnih tipov druţin glede na sestavo in funkcionalnost lahko na podlagi 

opisanih teoretskih in empiričnih spoznanj povzamem, da struktura druţine nima ključne 

vloge pri oblikovanju in razvoju osebnosti otrok/mladostnikov ter njihovega vrednostnega 

sistema. Topli in sočutni vzajemni odnosi, občutek sprejetosti, pripadnosti in vrednosti ter 

odgovorna vzgoja so tisti odločilni dejavniki, ki izoblikujejo otroka kot osebnost z načelnim 

vrednostnim sistemom, po katerem bo ţivel in se ravnal v ţivljenju. 

2.4 FUNKCIJE IN NALOGE DRUŢINE 

V druţinah potekajo najzgodnejše izkušnje z medosebnimi odnosi, ki so ob ustrezni čustveni 

klimi, varnosti, spodbudah za razvoj, hkrati pa tudi ob prvih omejitvah, zahtevah in 

vrednotah, s katerimi naj bi stopali v svet, temeljna izkušnja sprejetosti in ljubljenosti 

(Sternad, 2012, str. 438). Otroci kot druţbena, odzivna in  empatična bitja, morajo za svoj 

polni razvoj biti z odraslimi, ki spoštujejo, upoštevajo ter se odzivajo na njihove potrebe (Juul, 

2008). Otrok lahko zadovoljuje svoje temeljne potrebe le v varnem in pripadnem okolju 

(Gostečnik, 1999). 

 

Druţina naj bi izpolnjevala naslednje naloge (Tomori, 1994, str. 151-152): 

 svojim članom daje moţnost razvoja zaupanja vase in v druge ljudi; 

 pomaga jim zgraditi ustrezni vrednotni odnos do sebe, drugih in do sveta; 

 članom omogoča, da preko lastnih izkušenj dopolnjujejo svojo stvarno samopodobo, 

ki naj bi bila čim bolj v skladu z njihovo dejansko naravo in značilnostmi okolja, 

katerega del so; 

 pomaga jim prepoznavati njihova čustva, jih sprejeti ter izraţati na socialno razumljiv 

in sprejemljiv način; uči jih vţivljati se v čustva drugih in jih spoštovati; 
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 uči jih navezovanja pomembnih čustvenih odnosov z ljudmi in razvoj bliţine do njih; 

 uči, kako v stiskah ravnati, jih reševati in obvladati; 

 razvijanje komunikacijskih spretnosti, potrebnih za razvijanje odnosov in stikov z 

drugimi, tudi zunaj druţinskih meja; 

 uči prevzemanja odgovornosti in prilagajanja, sprejemanja in dajanja opore drugim; 

 daje zglede in napotke ter uči potrebnih sposobnosti za premagovanje stresa; 

 spodbuja člane k potrebni prilagodljivosti spremenjenim zunanjim okoliščinam, 

preizkušnjam in spodbudam; 

 učenje pripadnosti večji skupnosti; 

 spodbujanje posameznikovega osebnostnega razvoja … 

 

Harwey in Wexler (1996, v Goldenberg in Goldenberg, 1998, str. 10, v Čačinovič Vogrinčič, 

2006, str. 45) navajata naslednje vsakdanje druţinske naloge, ki naj bi jih izpolnjevala 

sleherna (funkcionalna) druţina: 

 vsakodnevne naloge: nabava in priprava hrane, čiščenje, popravila, prispevek k imetju 

druţbe, skrb za otroke in vzgoja, skrb za bolne in stare člane druţine; 

 vodenje v druţini: usmerjanje druţinskega razvoja, hierarhija odločanja, trajna ali 

fleksibilna delitev moči; 

 skrb za povezanost druţine: razvoj druţinskih ritualov in tradicije,razvijanje zgodb, ki 

povezujejo, razvijanje pravil in načinov premagovanja kriznih situacij; 

 razvijanje druţinskega sistema vrednot: oblikovanje pričakovanj od druţinskih članov 

in razvijanje hierarhije vrednot.  

 

Ivančič (2013, v Štrkovič-Tomaško, 2013) imenuje tri glavne naloge druţine: 

1. moralna: otrok se moralnosti uči po načelih avtoritete, pravičnosti in odločnosti.  

2. vzgojna: poučevanje otroka in ustvarjanje zdravega, samostojnega ter druţbeno 

sprejemljivega posameznika.  

3. gospodarska: pravilno in zrelo gospodarjenje z druţinskimi materialnimi dobrinami ter 

gospodarjenje, upravljanje in usmerjanje talentov in sposobnosti vseh druţinskih članov.  

 

Otrok potrebuje v druţini dovolj dobrih izkušenj, da razvije temeljni občutek lastne 

vrednostni in samospoštovanja (Čačinovič Vogrinčič, 2006). 

 

2.5 VLOGE V DRUŢINI 

Spremembe v druţini so prinesle tudi spremembe v druţinskih vlogah. Na materinstvo je 

pomembno vplival mnoţičen vstop ţensk na trg delovne sile, vloga očetov pa se je spremenila 

predvsem v aktivnejšem vključevanju v druţinsko delo in skrb za otroke. Spreminjanje 

očetovskih prizadevanj se odvija na več ravneh skrbi za otroke: od zaznavanja potrebe po 

participaciji do dejanske participacije (Švab, 2006). Ključni trenutki zavedanja očetovske 

identitete pri partnerjih je prisotnost pri porodu, poudarjajo avtorji (Rener, Švab, Ţakelj in 

Humer, 2005, v Švab, 2006). Poleg močno spremenjenih starševskih vlog je prisoten tudi 

trend t.i. protektivnega otroštva. Protektivno otroštvo pomeni ustvarjanje diskurzivnega 

prostora, znotraj katerega so otroci percipirani kot individuumi, katerih avtonomijo je 

potrebno varovati in ohranjati, hkrati pa vključuje tudi nasproten proces razlikovanja otrok od 

odraslih in povečanega nadzora nad otroki (James, Jenks in Prout, 1998, str. 6-7, v Švab,  

2006, str. 80). Poudarek je na otrokovem samorazvoju, hierarhični odnosi med starši in otroci 

pa danes niso več nujnost dobre vzgoje (Švab, 2006).  
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Otroci se s pomočjo starševskega nadzora vedno mlajši vključujejo v intenzivno vsakdanje 

ţivljenje, ki povzroča t.i. sindrom otroške naglice. Otroci se tako naučijo ˝zanikati˝ svoje 

naravne ritme, da bi se prilagodili hitrosti druţbenih sprememb (Daly, 1996, str. 187, v Švab, 

2006, str. 82).  

Druţinski člani realnost svojega druţinskega ţivljenja ustvarjajo z naravo svojih interakcij, s 

katerimi podeljujejo pomene njihovemu skupnemu ţivljenju in opredeljujejo pričakovanja, ki 

jih imajo drug do drugega (Cheal, 2008, str.15). Vlogo vsakega člana druţine določajo hkrati 

mnogi splošni in osebni dejavniki (Tomori, 1994). Vsak član v druţini mora imeti svojo 

vlogo, s pripadajočimi pravicami in obveznostmi, poudarja Jereb (2005), najpomembnejše pa 

je to, da so funkcije druţinskih članov usklajene (prav tam).   

 

V vsaki skupini, naj bo to skupina vrstnikov, sorodnikov, sodelavcev ali druţina, se 

izoblikujejo tudi t.i. socialne vloge. Nastran Uletova (2000, str. 378) navaja, da se »socialna 

vloga gradi na napetosti med tem, kar posameznik igra navzven in tistim, kar ob tem sam 

misli in doţivlja«. Predpostavlja se, da vsak posameznik v neki vlogi nekoliko ponotranji 

pričakovanja in norme delovanja, ki jih vsebuje ustrezni socialni poloţaj. Posamezniki drug 

drugemu naznačujejo pričakovanja, norme, vedenjske vzorce, pa tudi subjektivni odnos do 

vlog. Zato se socialna vloga ne sprejema kot dejstvo in norma, temveč se gradi v soglasju z 

vlogami drugih ljudi. Drug drugemu in samim sebi konstituiramo socialne vloge. Prav v tem 

interakcijskem značaju socialnih vlog se kaţe tudi njihov pomen za subjektivnost 

posameznika: ta se prepoznava kot oseba v vlogi. Kar je za doţivljanje druţinske vloge še 

posebej pomembno. Doţivljanje in zadovoljstvo z vlogo matere ali očeta pomembno oblikuje 

odnos in ravnanje z otroki (Nastran Ule, 2000). 

3.  VZGOJNA VLOGA DRUŢINE PRI RAZVOJU VREDNOT             

Vrednote za celo ţivljenje oziroma doţivljajske vrednote, kot jih imenuje avtorica Zalokar 

Divjak (2007) ustvarjamo z medsebojnimi odnosi in doţivljanjem stvarnosti – največ tega 

doţivimo v druţini. Za doseganje in uresničevanje t.i. doţivljajskih vrednot je kot prvo 

potrebna najprej naša pripravljenost sprejeti stvarnost takšno kot je in soţitja z njo, nato pa 

celotna ubranost človeških čustev, razuma in vseh zmoţnosti, s katerimi razpolagamo. Vendar 

se moramo zavedati, da vzgoja za vrednote/vzgoja za ţivljenje ne bo imela pravega smisla, če 

otroci ne bodo razumeli ţivljenja v vsej njegovi lepoti in bolečini, meni avtorica (Zalokar 

Divjak, 1998). Kljub vsem vzgojnim ˝napotkom˝, ki nam jih prinaša  moderni čas, vendarle ni 

to čas, prijazen niti do otrok niti do odraslih (Zalokar Divjak, 2007). Vedno več je namreč 

takih staršev, ki imajo previsoka pričakovanja tako do svojih otrok kot tudi do sebe, zaradi 

česar ţal vse preveč staršem pri vzgoji ne uspe (prav tam).  

 

Zakaj je torej vzgoja tako zahtevna naloga? 

 

Musek (2014, str. 23) pravi: »Če vzgoja ne temelji na vrednotah, potem je ni.«  

 

Čarobna formula za vzgojo ne obstaja. Vsak otrok je edinstven in je nekaj posebnega, zato 

moramo pri vzgoji posameznika upoštevati njegov značaj in talente, njegove posebnosti. 

Starši so pri izpolnjevanju vzgojnega načrta dolţni ne le stati za svojimi besedami, temveč v 

skladu z njimi tudi ravnati. Otroci se namreč ne učijo le iz tistega, kar jih učimo, ampak 

predvsem iz tistega, kar vidijo v našem ţivljenju (Cuidon, 2014). S tem se strinja tudi Ţorţ 

(2012), ki pravi, da je v druţini – zibelki vrednot in v kateri poteka primarna socializacija - 

najpomembnejše vzgojno sredstvo ravno zgled.  
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Primarna socializacija se nanaša na to, kako so starši zadovoljevali otrokove temeljne 

razvojne potrebe in do kolikšne mere so bili sposobni usmerjati otroka, da se nauči na 

druţbeno sprejemljiv način zadovoljevati svoje potrebe in ţelje.  

Cilj vzgoje je usposabljanje otroka za samostojno ţivljenje v človeški druţbi. Starši morajo 

otroku postavljati cilje, usklajene z otrokovimi razvojnimi sposobnostmi in vzpodbujati ter 

nagrajevati doseganje ali omejevati nedoseganje ciljev sorazmerno s pomembnostjo ciljev 

(Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan,  2004, str. 7).  

Teţave se pojavijo v druţinah z zaprtim in izoliranim vzgojnim stilom, kjer se otroci vztrajno 

prilagajajo ţeljam in zahtevam ljubljenih odraslih, starši pa dajejo svojim otrokom ˝negativen˝ 

zgled. Nemalokrat ti otroci kasneje, v odraslosti prevzemajo vzgojne metode staršev oz. t.i. 

˝negativno dediščino˝ pa čeprav so v otroštvu zaradi njih trpeli (telesno in psihično nasilje ter 

tudi spolne zlorabe (Juul, 2009). 

 

 V teoriji in praksi poznamo naslednje najbolj pogoste neustrezne vzgojne stile, ki posledično 

lahko vodijo v nastanek čustvenih in vedenjskih teţav
13

 (Škoflek idr., 2004, str.7-8):   

 zanemarjanje: starši ne postavljajo ciljev in ne nagrajujejo, občasno le kaznujejo; 

 zlorabljanje, maltretiranje: starši ne postavljajo ciljev ali postavljajo cilje, ki so za 

otrokovo razvojno obdobje nedosegljivi, ne nagrajujejo, pogosto in grobo kaznujejo;  

 razvajanje: starši ne postavljajo ciljev in ne kaznujejo, nagrade pa so previsoke in 

prepogoste; 

 pretirano socializiranje: starši postavljajo visoke cilje in kaznujejo, malo pa 

nagrajujejo; 

 prezaščitna vzgoja: starši postavljajo nizke cilje in pričakovanja, neizpolnjevanja 

zahtev ne sankcionirajo oziroma ne kaznujejo, ampak otroka običajno le (po)hvalijo 

(Škoflek idr., 2004, str. 7-8). 

 

Avtorici Peček Čuk in Lesar (2009, str. 24-25) v knjigi Moč vzgoje navajata ključne elemente 

vzgoje: 

 Vzgoja je intencionalna – je namerna in zavestna dejavnost v smeri doseganja nekih 

deklariranih vrednot, norm, ciljev, je ustvarjanje človeka. Vzgoja brez ciljev in zavesti 

ne obstaja.  

 Vzgoja je odnosna – ni vzgoje brez medsebojnega vplivanja. V ospredju je zavedanje 

(ne)moči odnosne ravni na nastajajočo osebnost.  

 Vzgoja predpostavlja aktivnost vzgajanega – naloga starša/vzgojitelja je, da pomaga 

otroku, da je sam aktiven – v ospredju morajo biti otrokove lastne aktivnosti, motivi, 

ţelje…  

 Vzgoja je vpletena v zgodovinsko-druţbeni kontekst in je zato podvrţena spremembam 

– vzgoja je vedno odvisna tudi od druţbe, v kateri se izvaja. Tako kot se spreminjajo 

druţbe, se spreminjajo tudi vzgoja in vzgojne metode.  

 Vzgoja se uresničuje v medosebnem odnosu, pa tudi skozi vsebine, predmete, teme, ki 

se nanašajo na kognitivni nivo (znanje, uvid), afektivni nivo (stališča) in na delovanje 

– ni vzgoje brez vsebine, kakor tudi ne brez načinov, kako se vsebina posreduje in 

odnosov, ki se ob tem vzpostavljajo. Vzgoja je torej tesno povezana tudi z 

izobraţevanjem.   

 

 

                                                           
13

 V Vzgojnem programu je uporabljen izraz čustvene in vedenjske teţave. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami govori o otrokih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ZUOPP, 2011).  
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Zdenka Zalokar Divjak opisuje vzgojo z naslednjimi besedami (2000, str. x: »Prvo, kar 

moramo upoštevati pri vzgoji, je dejstvo, da moramo imeti v mislih vsaj troje: osebnost 

otroka, okolje, iz katerega izhaja in duha časa, v katerem ţivimo. Osebnost otroka je vedno 

skupek različnih dednih, druţinskih in socialnih vplivov … Naloga nas odraslih pa je, da mu 

omogočimo pot k zavesti, kako pomemben je ravno ta del njegove notranjosti, zaradi njega 

samega, ker bo sam največ pripomogel k svoji ţivljenjski sreči ali nesreči.« 

 

V druţini dobi otrok prve informacije o svetu ter temelje vseh vrednot ob upoštevanju 

najpomembnejšega vzgojnega sredstva – zgleda (Ţorţ, 2012). Ţal pa v današnjem času 

postaja otroštvo vse bolj projekt, ki potrebuje skrben nadzor, stalen razvoj nadzornih stopenj 

in vodenje. Otrok postaja na nov način odvisno bitje, ki stalno potrebuje prisotnost odraslih 

oseb, ki definirajo, skrbijo, svetujejo, upravljajo s sedanjimi in prihodnjimi duševnimi in 

telesnimi potrebami otroka (Ule, 2003).  

 

Kako torej v današnjem času najti pravo mero med svobodo, avtoriteto in omejitvami v 

vzgoji? Ţorţ (2012) je mnenja, da se vzgoja za svobodo začne s postavljanjem pravil, meja in 

omejitev. Za uresničevanje zastavljenih vzgojnih ciljev morajo starši vzpostaviti svojo 

avtoriteto, katera pa lahko temelji le na trdno zasidranih vrednotah (Juul, 2009).  

Avtorji Simon, Howe in Kirschbenbaum (1972, v Kvas in Naka, 2004) navajajo štiri načine, 

kako odrasli učijo svoje otroke določenih vrednot. Romeo (1995, cit. v Fry in Johnson, 2002, 

v Kvas in Naka, 2004) te pristope natančneje opredeli: 

 

1. Prvi pristop je moraliziranje.  

Ţe od nekdaj poskušajo straši svoje otroke naučiti, kako naj ţivijo, jim privzgojiti načine 

vedenja in vrednote, ki naj bi jim omogočile čim bolj polno in učinkovito ţivljenje. 

Moralizem vključuje podajanje starševskih vrednot neposredno od staršev na otroke. Danes 

pristop moraliziranje ni več učinkovit, ker na otroke (poleg druţine) zelo hitro začnejo 

vplivati tudi druge skupine ljudi (šola, vrstniki) in predvsem mediji. Prav tako pa 

moraliziranje tudi ni primeren način posredovanja vrednot – ob moraliziranju otroci namreč 

nimajo moţnosti razviti svojih vrednot, ampak jih prevzamejo od drugih in ravnajo tako, da 

zadovoljijo predvsem okolico in ne lastnih potreb in ţelja. Pričakovana ravnanja niso nujno 

tudi njihova prepričanja.  

 

2. Drugi način razvijanja vrednot temelji na predpostavki, da določen vrednostni sistem ni 

primeren za vsakogar. Starši otrokom dovoljujejo, da razvijejo svoj vrednosti sistem, pri tem 

pa se sami ne vmešavajo in upajo, da se bo vse dobro izšlo. Tudi tak način naj ne bi bil najbolj 

primeren, ker pogosto povzroča osebne konflikte pri otrocih, ki so prepuščeni sami sebi.  

 

3. Tretji pristop je posredovanje vrednot z vzorcem – starši so ljudje, ki ţivijo in se ravnajo po 

določenih pravilih ter zelo jasno kaţejo svoje vrednote ter za njimi stojijo.  

Otrok odrašča in oblikuje svoj vrednostni sistem ob vzgledu. Tudi ta način posredovanja 

vrednot ni najbolj primeren, ker danes ni več tako zaprtih okolij in otroci srečujejo veliko 

ljudi z različnimi vrednotami, zato pogosto prihaja do konfliktov pri presoji. 

 

4. Zadnji, četrti pristop temelji na pojasnjevanju vrednot. Gre za pristop, ki posameznikom 

omogoča, da razvijejo svoj individualni vrednostni sistem. Ne ukvarja se toliko z vsebinami 

vrednot, ampak bolj s procesom vrednotenja. Poudarek je na tem, kako posamezniki 

prevzemajo določeno vrednoto za svojo in kako na osnovi vrednot razvijejo določene vzorce 

vedenja.  
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Ne glede na učinkovitost ali neučinkovitost pristopov v vzgoji je v prvi vrsti pomembno 

zavedanje staršev, da so otroci druţbena, odzivna in  empatična bitja, ki morajo za svoj polni 

razvoj biti z odraslimi, ki spoštujejo, upoštevajo ter se odzivajo na njihove potrebe (Juul, 

2008).  Otroci ponotranjijo način komuniciranja, reševanja konfliktov, način čustvovanja in 

moralnega razsojanja s strani staršev, zato je vloga staršev  v obdobju zgodnjega otroštva 

ključnega pomena (Hendrix in Hunt, 2006).  Na razvoj vsakega člana druţine, ne le otrok, pa 

odločilno vpliva ravno druţinska komunikacija, poudarjata Kavčič in Zupančič (2006). 

Druţinska komunikacija je eden najbolj razvidnih aspektov, po katerih se druţine med seboj 

razlikujejo. Veččlanska je  druţina, več je moţnosti za interakcije med druţinskimi člani, kar 

posledično vpliva tudi na komunikacijo (Kranjec Klopčič in Poljšak Škraban, 2016). Ravno 

skozi komunikacijo med člani druţine pa se oblikujejo pravila druţinskega ţivljenja, 

ustvarjajo se strukture in medsebojni odnosi ter se  izoblikuje sistem druţinskih vrednot in 

norm (prav tam).  

Ni človeka, ki v ţivljenju ne bi naredil napake, prav tako ni starša, ki v vzgoji ne bi storil ene 

same napake. Navsezadnje, vsi smo ljudje in smo zmotljiva bitja. O napakah v vzgoji je 

Andreja Poljanec (2015, str. 177) zapisala: »Če so starši pozorni do otroka, si lahko 

privoščijo delati v starševstvu tudi napake, kar pomeni, da si dovolijo tvegati in preverjati 

stvari, ki se jih sami niso nikoli naučili ali jih bili v otroštvu deleţni ob svojih starših. Če so 

lahko ob napakah ranljivi in iskreni ter se jih zavedajo in si jih priznajo, potem te napake niso 

trajne in imajo velik razvojni potencial, saj se ob njih lahko učijo o otroku in o sebi.«  

Vsi ljudje delamo napake, a kar je najpomembnejše, je to, kar se iz storjenih napak naučimo. 

In enako je tudi v vzgoji. Ţivimo v času, ko se po eni strani otrokom posveča velika pozornost 

s teţnjo zadovoljevanja otrokovih potreb, po drugi strani pa se govori o tako imenovanih 

razvajenih in teţko vodljivih otrocih. Ob tem se vse pogosteje spregleda dejstvo, da vse 

druţine svojim otrokom ne omogočajo varnega in ljubečega okolja. Namesto, da bi bili otroci 

središče zanimanja v druţini, so pogosto neposredne ali posredne ţrtve zlorab in nasilja 

(Domiter Protner, 2014). Posledično prihaja do tega tudi zato, ker je danes vsa odgovornost za 

prihodnost otrok skoraj v celoti preloţena na starše, ne glede na to, v kakih razmerah ti starši 

ţivijo in kake vire imajo na voljo za spoprijemanje z negotovostmi, izzivi pomanjkanja in s 

tveganji izključenosti (Razpotnik, 2011). Dobra tretjina vseh naših otrok v današnjem času ne 

odrašča v ˝popolnih˝ druţinah – odraščajo ob zgledu, da je druţina nekaj nejasnega, krhkega, 

neotipljivega, morda celo ne-varnega (Ţorţ, 2012). Druţinsko ţivljenje tako lahko oblikujejo 

med drugimi tudi nasilni odnosi med druţinskimi člani. Nasilje v druţini ni nov pojav, ampak 

je realnost z dolgo zgodovino, opozarja Puhar (2004). Zgodnja zanemarjenost, nasilje, 

zlorabe, zavrţenost in izdajstvo so rane, ki jih čas nikoli ne zaceli in ravno rane, ki nastanejo 

zaradi staršev so najgloblje rane, poudarja Poljanec (2015).  

O ljubezni med starši in otroki avtor Juul (2015, str. 16) pravi: »nikoli nisem srečal staršev, ki 

svojega otroka ne bi imeli radi, niti otroka, ki ne bi bil navezan na starše. Srečal pa sem 

veliko staršev in otrok, ki ljubečih občutkov, kakršne imajo drug do drugega, ne znajo izraziti 

z ljubečim vedenjem.« Kljub vsem napakam, ki jih delajo starši, pa vsak majhen otrok doţivlja 

svoje starše kot idealne in najboljše starše. Ravno zato je pomemben zgled, ki je vedno 

celosten odnos med vsemi člani druţine (Ţorţ, 2012).  

Kot poudarja avtor, za oblikovanje zdravih druţinskih vrednot otroci ne potrebujejo nekih 

idealnih in popolnih druţin brez napak, ampak je pomemben celosten odnos in sporočilo, ki 

ga starši tekom vzgoje in socializacije predajajo svojim otrokom (prav tam). Kljub 

spremembam definicije druţine in temu, da so starši danes veliko bolj zaposleni kot nekoč in 

imajo zato manj časa za svoje odraščajoče otroke, ne smemo spregledati in pozabiti na 

temeljni princip, ki je ne glede na vse spremembe tekom zgodovine neizpodbiten in sicer da 
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otroci/mladostniki morda bolj kot kdaj koli v preteklosti potrebujejo starše sogovornike, saj 

imajo ključno vlogo pri njihovi psiho-organski regulaciji (Coleman, 2011; Feinstein, 2013; 

Schore, 2003; Steinberg, 2014, v Gostečnik, 2014).  

 

Ţal pa je danes vse več staršev, ki se na številnih področjih vzgoje čutijo nekompetentne 

(Juul, 2015). Polja duševnega zdravja, na katera druţina najbolj pomembno vpliva so: 

samopodoba in samospoštovanje, čustvene naveze, gradnja pomembnih odnosov, 

socializacija, komunikacija, odnos do drugih in do sveta, spretnosti in sposobnosti, 

ustvarjalnost, sposobnost opredelitve, odločanje, sprejemanje odgovornosti, izbiranje ciljev, 

reševanje problemov in obvladovanje stresov ter gradnja vrednostnega sistema (Tomori, 

1999, str. 153). Razvijanje občutja lastne vrednosti, razvoj odnosa do avtoritete, učenje 

sposobnosti za obvladovanje stresov in socialnih spretnosti ter oblikovanje vrednostnega 

sistema, ki usmerja motive in vedenje posameznikov, so torej tisti odločilni dejavniki vpliva v 

druţini, ki vplivajo na vedenje otrok in mladostnikov (Tomori, 2000). Ne glede na to, 

kolikšen je bil deleţ druţine pri nastanku in razvoju motenj duševnega zdravja otroka, pa je 

potek in izid teh motenj odvisen tudi od otrokovih lastnih psihosocialnih in konstitucijskih 

značilnosti ter celotnega okolja, v katerem poteka njegovo ţivljenje – vključno s širšo 

socialno mreţo (Tomori, 1999). 

 

V kolikor je torej neugoden druţinski poloţaj otrok/mladostnikov, večja je tudi verjetnost 

razvoja psihičnih in telesnih teţav (Zorc Maver, 2010) in kot dodaja Krajnčan (2010), 

predvsem čustvenih in vedenjskih teţav/motenj
14

. Pri razvoju čustvenih in vedenjskih 

teţav/motenj, ki nastanejo kot posledica sovplivanja različnih dejavnikov (socialnoekonomske 

razmere, šola, osebnostne značilnosti, vrstniki) ima velik vpliv ravno druţina, ki s svojo 

dinamiko najpomembneje vpliva na psihosocialni razvoj otrok/mladostnikov  (Krajnčan, 

2006). Pri otrocih/mladostnikih, ki odraščajo v neurejenih druţinskih razmerah, ob krhkih 

medosebnih odnosih in čustvenih vezeh, ob nejasnem zgledu in pravilih, se posledično 

(pogosto) razvijejo čustveno in vedenjske teţave/motnje, katere pa so eden izmed glavnih 

razlogov za nameščanje v vzgojne zavode. Da so z razvojem in vzdrţevanjem čustvenih in 

vedenjskih teţav/motenj pomembno povezani številni osebni, ţivljenjski dogodki ter 

druţinski in socio-ekonomski dejavniki tveganja, se strinjajo tudi tuji avtorji Taggart, Taylor 

in McCrum-Garder (2010). 

4. ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŢAVE/MOTNJE KOT 

MANIFESTACIJA TEŢAV V DRUŢINI  

4.1 OPREDELITEV ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŢAV/MOTENJ 

Tako opredelitve čustvenih in vedenjskih teţav/motenj (v nadaljevanju bom uporabljala 

kratico ČVT/M
15

) kot tudi poimenovanja za otroke/mladostnike, ki ţivijo v vzgojnih 

ustanovah, se z leti spreminjajo. Ker se spreminja razumevanje teh teţav se spreminja tudi  

sama vsebina definicij in terminologija. 

  

Ko govorimo o ČVT/M, govorimo o dveh dimenzijah – čustveni in vedenjski, ki sta povezani 

z dvema medsebojno povezanima kontekstoma. Eden od kontekstov je notranji svet 

posameznika oz. njegov referenčni okvir, drug kontekst pa je socialni svet, na katerega se 

posameznik odziva na podlagi svojih izkušenj, pričakovanj, trenutne situacije in socialnega 

                                                           
14

 Več o čustvenih in vedenjskih teţavah /motnjah bo opisano v nadaljevanju. 
15

 Pri citiranju in navanju virov kratic ne uporabljam, temveč navajam zapis, kot ga uporabijo avtorji v delu.  
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poloţaja, v katerem se znajde. O tem, da so vedenjske in čustvene teţave zelo raznolike, priča 

cela paleta izrazov kot so: čustvene teţave, anksioznost, socialni umik, emocionalne 

teţave/motnje, psihosocialne teţave, socializacijske motnje, vzgojne teţave, vzgojna 

nevodljivost, vzgojna zanemarjenost, socialnointegracijske teţave, moteče, odklonsko 

vedenje, izstopajoče vedenje, hiperaktivnost …. (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Izbira 

terminov veliko pove o tem, kako konstruiramo in definiramo koncept deviantnega ravnanja 

in s tem predpostavke, ki jih oblikujemo o mladih in njihovem vedenju, opozarja Leone 

(1990, v Kosmač, 2007) in dodaja, da zato termini, ki jih uporabljamo, odsevajo kontekst, v 

katerem opazujemo ali izkušamo posamezna vedenja in predsodke, ki jih do njih gojimo 

(Leone, 1990, str. 16, v Kosmač, 2007, str. 385). Kakor ne obstoja otrok nasploh, tako ne 

obstoja tudi čustveno in vedenjsko izstopajoč otrok nasploh poudarjata Kobolt in Rapuš-Pavel 

(2009) in dodajata, da so šele naša pričakovanja, norme in pravila tista, ki definirajo, kaj 

bomo opredelili kot čustveno in vedenjsko motnjo. 

 

Kosmač (2007) opredeli otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami kot otroke z 

disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče in trajnejše ter se kaţe z neuspešno 

socialno integracijo. Otrokovo disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se 

kaţe s simptomi, kot so npr. agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, uţivanje alkohola in 

mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje (prav tam). Čustvene in 

vedenjske motnje se praviloma pojavljajo skupaj s primanjkljaji/motnjami na drugih 

področjih – npr. motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra (Kobolt idr, 

2015). Tudi Zorc Maver (2010) se strinja, da lahko čustvene, vedenjske in socialne teţave 

razumemo kot nezadovoljivo ujemanje med osebo in okoljem, ki prizadene osebo in/ali njeno 

okolje. Področje socialno integracijskih in emocionalnih teţav obsega nesposobnost 

zaznavanja, izraţanja in reguliranja emocij ter neustrezno reagiranje na neki draţljaj (prav 

tam). Dejavniki, ki medsebojno delujejo neustrezno, so zadovoljevanje psihosocialnih potreb, 

doţivljanje travmatskih izkušenj, šibkosti v delovanju ţivčnega sistema, slaba kontrola 

impulzov, pomanjkanje strategij spoprijemanja, nizek socialni kapital in drugi neugodni 

vplivi. Omenjeni dejavniki v kombinaciji ali posamično sproţajo, vzdrţujejo in oblikujejo 

otrokove čustvene in vedenjske odzive in tako vplivajo na njegovo psihosocialno delovanje 

(Kobolt idr., 2015). Kot še dodaja Zorc Maver (2010), lahko ravno nesposobnost zaznavanja 

emocij vodi v občutke praznine in odrezanosti od emocij ter v ekstremnih primerih privede 

tudi do samopoškodb, da mladostnik spet najde pot do lastnih emocij in občutenje svojega 

lastnega telesa. 

 

Tudi Ofsted (1999, v Visser 2003, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) meni, da termin 

čustvene, vedenjske teţave in socialne teţave opisuje posameznikov odnos v določenem času 

do ljudi in okoliščin, ki sestavljajo njegovo okolje. Vzroki za čustvene in vedenjske teţave ter 

socialne teţave so lahko socialni, psihološki ali biološki, pogosto pa gre za interakcijo med 

vsemi tremi dejavniki. Vse pogosteje pa so tudi posledica zlorab in/ali zanemarjanja, fizičnih 

ali mentalnih bolezni bodisi otroka, lahko pa tudi druţinskih članov, v nekaterih primerih 

povezanih tudi s senzornimi ali fizičnimi poškodbami (DfE, 1994b, v Metljak, Kobolt in 

Potočnik, 2010).  

 

Tudi Loeber in Stouthamer–Loeber (1986, v Ferić–Šlehan in Bašić, 2007) opozarjata na 

povezanost vedenjskih teţav otrok s pomanjkljivo odgovornostjo staršev, z neustreznim 

starševskim nadzorom, s premalo kakovostnega časa, ki ga starši in otroci preţivijo skupaj ter 

z nezanimanjem staršev za aktivnosti, ki jih otrok izvaja v vrstniškem krogu.  
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Zaradi vseh predhodnih (slabih) izkušenj, ki jih ima otrok, je zato pomembno, da se pri 

obravnavi otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi teţavami/motnjami ne 

osredotočamo zgolj na primanjkljaje, temveč tudi na njihove močne točke in sposobnosti, 

opozarja Kosmač (2007).  

 

Krajnčan (2010) navaja nekaj pomembnejših indikatorjev ČVT/M: 

 socialnoekonomske razmere (demografske značilnosti populacije, gostota prebivalstva 

regije, brezposelnost, stanovanjske razmere); 

 druţina (kakovost vzgoje, samohranilstvo, izobrazba staršev, otroci priseljenih 

staršev); 

 šola; 

 osebnostne značilnosti in 

 vrstniki.  

 

Dejstvo je, da se vsi ljudje v svojem ţivljenjskem razvoju in poteku soočamo z teţavami, ki 

so tako lahko tako vedenjske kot tudi čustveno naravnane. O otrocih/mladostnikih, ki imajo 

čustvene in vedenjske motnje govorimo takrat, kadar so spremembe v čustvenem odzivanju 

in/ali vedenju prisotne dalj časa in odstopajo od razvojno pričakovanih vzorcev čustvovanja 

in/ali vedenja (Kobolt idr., 2015, str. 32): 

 intenziteta čustvenih odzivov in vedenja presega stopnjo pričakovanega za razvojno 

obdobje ali okoliščine;  

 vedenje in/ali čustvovanje je nekontrolirano ali iracionalno in se kaţe vsaj šest 

mesecev; motnje se pojavljajo v najmanj dveh okoljih (npr. v šoli, doma, v vrstniški 

skupini, širšem okolju); 

 pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na enem ali več področjih 

(učni uspeh, socialni odnosi, prilagajanje šolskim pravilom, skrb zase); 

 otrok nima zadosti varovalnih dejavnikov v svojem primarnem in širšem socialnem 

okolju (odsotnost izkušenj dobre povezanosti, doţivljanje odklanjanja in zavrnitev). 
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Glede na intenziteto teţav na čustvenem, vedenjskem in socialnem področju, Kobolt in Vec 

(2011, str. 90) ponazorita teţave/motnje na spodnjem kontinuumu: 

 

 

 

Prehodne, manjše, 

običajne teţave, ki 

ne potrebujejo  

posebnih oblik  

pomoči (otrok jih 

premaguje sam v 

interakciji s  

socialnim 

okoljem). 

Teţave, ki ovirajo 

zadovoljevanje 

otrokovih potreb 

(teţave, ki jim 

otrok 

s svojim funkcioni- 

ranjem ni kos, jih 

ne zmore konstruk- 

tivno reševati). 

 

 

Otrok potrebuje 

pomoč v okviru  

drugačnih pristo- 

pov, ki jih lahko 

nudijo učitelji, 

svet. 

delavci v OŠ).  

Teţave, ki resneje  

ovirajo zadovolje- 

vanje otrokovih  

potreb.  

 

 

 

 

 

 

Otrok potrebuje  

specializirano  

pomoč.  

Motnje (otrok ima 

moten odnos do 

stvarnosti, do  

socialnega okolja 

in 

do sebe), potrebe  

zadovoljuje tako, 

da to njega in/ali 

okolico pomembno  

ogroţa,  

 

Otrok potrebuje  

obravnavo v   

specializirani  

ustanovi (vzgojni 

zavod, 

stanovanjska 

skupina …). 

    

Slika 1: Kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih teţav.  

Vec (2011) opozarja na to, da intenziteta oz. sama stopnja motečnosti (teţa simptoma) ne  

pomeni tudi teţe problematike. To pomeni, da tiste otroke in mladostnike, ki izraţajo bolj 

nesprejemljivo vedenje, ne smemo zgolj na podlagi tega uvrščati med teţavnejše ali bolj 

motene – ustrezen kriterij za določanje teţavnosti/motenosti je namreč po avtorjevem mnenju  

stopnja zmoţnosti zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih potreb (prav tam). Prav tako 

avtorji Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) opozorijo na razliko med izrazoma čustvene in 

vedenjske teţave in čustvene in vedenjske motnje. Termina teţava in motnja se nanašata bolj 

na pogostost in stopnjo kot pa na samo naravo emocij in vedenja. Če neki način čustvovanja 

ali vedenjskega odziva ne moti niti posameznikovega okolja niti posebej okolico, potem 

govorimo o teţavi. Teţave so lahko prehodne, posameznik in okolica pa jih lahko dobro 

obvladujejo (Metljak, Kobolt in Potočnik (2010).  

 

Teţave, pa naj so to manjše ali večje, so spremljevalke za večino od nas na naši ţivljenjski 

poti.  V kolikor imamo podporo oţjega (druţina, sorodniki, prijatelji…) in širšega socialnega 

okolja (sodelavci, sokrajani/sovaščani …) ter dovolj primernih virov za spoprijemanje, nam te 

teţave ne predstavljajo večjih ovir. Včasih je dovolj ţe samo pogovor, manjše spremembe 

posameznih odnosov ali elementov situacije, da se teţave ugodno razrešijo. Manj ugoden 

razplet teţav pa je takrat, če so elementi okolja in odnosi, ki jih ima posameznik z osebami v 

njem, dejavnik utrjevanja teţav. V takih primerih stabilizirane teţave pogosto prerastejo v 

motnje, bodisi razvojne, psihične, osebnostne, emocionalne, socialne ali odnosne.  
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Motnja postane ovira tako za posameznikov psihosocialni in osebnostni razvoj kot tudi ovira 

za okolico, ki se izraţa v obliki t.i. motečega vedenja
16

 (Meljak, Kobolt in Potočnik, 2010), ki 

ima lahko zelo različne oblike in stopnje (ne)sprejemljivosti – od nagajivosti, nezbranosti, 

neupoštevanja navodil, pomanjkljivega spoštovanja drugih, neosvojenega bontona pa vse do 

hujših antisocialnih vedenj, kot so kraje, maltretiranje drugih, poškodovanja lastnih in tujih 

stvari, ogroţanja lastne varnosti ali celo ţivljenja drugih (Vec, 2011). Ker je moteče vedenje 

vedno vedenje v socialni interakciji, bi bilo po mnenju Koboltove in Veca (2011) smiselno 

govoriti o čustvenih, vedenjskih in socialnih teţavah.  

  

Glede na intenziteto čustvenih in/ali vedenjskih teţav, ki se lahko pojavljajo kot enovita 

skupina ali kot kombinacija obeh, razlikujemo med (Kobolt idr., 2015): 

 otroki s čustvenimi motnjami, 

 otroki z laţjimi oblikami vedenjskih motenj, 

 otroki z teţjimi oblikami vedenjskih motenj, 

 otroki s čustvenimi motnjami in laţjimi oblikami vedenjskih motenj, 

 otroki s čustvenimi in teţjimi oblikami vedenjskih motenj. 

 

Za otroke s čustvenimi motnjami so značilne internalizirane motnje oziroma motnje 

ponotranjenja. Ti otroci doţivljajo hudo notranjo stisko, bojazen, tesnobo ali depresivnost, kar 

moti psihosocialno delovanje. Običajno so to otroci z zniţano samozavestjo, zmanjšanim 

samospoštovanjem, nizko samopodobo, občutkom nemoči, ţalosti, jeze in krivde. Prav tako 

se spopadajo s pomanjkanjem energije, interesov in koncentracije ter se umikajo okoliščinam, 

ki v njih sproţajo tesnobo in/ali depresivno razpoloţenje (Kobolt idr., 2015, str 32-33).  

 

Pri otrocih/mladostnikih z vedenjskimi motnjami (eksternaliziranimi motnjami) so prisotni 

primanjkljaji v zaznavanju in interpretiranju kompleksnih socialnih situacij, zmanjšana 

sposobnost učenja iz izkušenj in sposobnost zavzemanja perspektive drugih oseb v socialnih 

interakcijah. Zmanjšana je kontrola lastnih impulzov, kar lahko vodi v impulzivne in 

nepredvidljive vedenjske odzive. Za otroke/mladostnike z vedenjskim motnjami so značilne 

tudi socialno neţelene oblike vedenja, zato okolje otroka odklanja ali celo kaznuje. Ţal pa 

takšni odzivi okolja primanjkljaj samo še vzdrţujejo in poglabljajo, opozarjajo avtorji (Kobolt 

idr., 2015, str. 33). Velik problem jim predstavlja tudi šola.  Otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi teţavami namreč teţko upoštevajo šolska pravila in še teţje izpolnjujejo 

učiteljeva pričakovanja (Kobolt, 2011). Lewis (1987, v Kobolt, 2011) pravi, da ti 

otroci/mladostniki teţko naveţejo stik z vrstniki in da jim manjkajo osnovne socialne 

spretnosti za pridobivanje prijateljev. Običajno so to otroci z nizko samopodobo, ki so 

obrnjeni vase (prav tam). Nasprotno trdi ameriški raziskovalec Molnar (1978, v Lewis, 1987, 

v Kobolt, 2011), ki pravi, da je moteče vedenje v šoli s strani učencev premišljeno, 

ponavljajoče in da se manifestira kot prestop razrednih pravil, postavljenih s strani učiteljev. 

 

 

 
 

                                                           
16 »Moteno je tisto, kar nas moti". (Dyck, 1982, str.71, v Kobolt in Rapuš-Pavel, 2009, str. 2). 
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4.2 NAMESTITEV OTROK/MLADOSTNIKOV  V VZGOJNI ZAVOD 

Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se v skladu z Zakonom o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) usmerjajo v vzgojno-izobraţevalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, katera se 

otrokom/mladostnikom nudi tudi v obliki socialno integrativnih, preventivnih, 

kompenzacijskih in korekcijskih programov, ki so sestavni del vzgojnih programov. V kolikor 

vključitev v program vzgoje in izobraţevanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ni bila uspešna in je ogroţen otrokov razvoj, je vzgojno-izobraţevalni zavod, v 

katerega je otrok/mladostnik  vključen, dolţan vloţiti zahtevo za preverjanje ustreznosti 

usmeritve pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in o tem obvestiti tudi pristojni center za 

socialno delo, kateri nato na podlagi dokumentacije oceni, ali bo začel postopek namestitve 

otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojni zavod (ZOUPP, 2011). Otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami, pri katerih je zaradi motenj ogroţen njihov zdrav razvoj, 

oziroma ogroţajo okolico v tolikšni meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se oddajo v zavod 

za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami (Škoflek idr., 2004). 

Zavode za vzgojo in izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za otroke s 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami/motnjami v Sloveniji ustanavlja drţava in so namenjene 

otrokom in mladostnikom s ČVT/M, ki nimajo ustreznega druţinskega varstva, oskrbe in 

vzgoje. Med njih spadajo vzgojni zavodi (zavodi za vzgojo in izobraţevanje), stanovanjske 

skupine, mladinski domovi, produkcijska šola in prevzgojni dom. V Sloveniji je trenutno 9 

zavodov za otroke in mladostnike ČVT/M in 1 prevzgojni dom, ki se med seboj razlikujejo po 

starosti populacije, po spolu, po organiziranosti izobraţevanja, glede na organiziranost 

ţivljenja v zavodu ter glede na nameščanje otrok. Odločbo o namestitvi otrok/mladostnikov v 

vzgojne zavode lahko izdajo centri za socialno delo (CSD) in sodišča, medtem ko v 

prevzgojni dom namešča samo sodišče (Škoflek idr., 2004). Otroke in mladostnike se 

namešča v stanovanjske skupine, vzgojne zavode in mladinske domove takrat, ko se oceni, da 

bo obravnava v bolj strukturiranem okolju izboljšala otrokov/mladostnikov poloţaj 

(Obravnava otrok in mladostnikov s teţavami v odraščanju, b.d.).  

Ločitev otroka ali mladostnika od druţine pomeni zanj hud rez v ţivljenjsko enovitost. 

Velikokrat je ta ukrep edina moţnost, da se mlademu človeku zagotovi varnost, oskrba in 

vzgoja, oziroma da se mu ponudi svoboda, kakršno zahteva njegov duševni in socialni razvoj  

Kaj za vsakega posameznega otroka pomeni ločitev od njegove druţine, je treba pretehtati za 

vsak primer posebej, pomembnejši vidiki pri tem pa so starost, specifične obremenilne 

okoliščine v druţini, kakovost odnosov starši-otrok (tudi odnos s sorojenci) ter tudi ocena 

moţnosti in tveganja v ţivljenjskem okolju otroka ali mladostnika (Krajnčan, 2006). 

Namestitev otrok in mladostnikov v vzgojne zavode in stanovanjske skupine nikoli ni nekaj 

radostnega za otroke/mladostnike, saj (večinoma) ne temelji na prostovoljni izbiri 

otrok/mladostnikov, zato je to za njih nedvomno stresno obdobje ( prav tam). Vzroki, zakaj 

pride do namestitve otrok/mladostnikov v vzgojne zavode, so različni: vedenjske in čustvene 

teţave/motnje, alkoholizem staršev, slabe druţinske razmere, nepopolna druţina
17

, 

zanemarjanje otroka, trpinčenje otroka, specifične učne teţave, vzgojna nemoč staršev, šolska 

neuspešnost, hiperkinetični sindrom in v nekaterih primerih tudi kazniva dejanja (Horvat, 

2000b). Druţine otrok in mladostnikov, ki so oddani v vzgojne ustanove, niso znali 

zadovoljiti njihovih razvojnih potreb.  

                                                           
17

 Termin »nepopolna druţina« se mi ne zdi ustrezen. Vprašanje, ki se tukaj postavlja je, kakšna druţina se sploh 

smatra kot popolna in katere druţine so nepopolne? Po mojem mnenju gre za povsem subjektivno presojo 

posameznika o popolnosti oz. nepopolnosti - nekaj, kar je za nekoga nepopolno, je lahko drugemu popolno. 
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Starši so negotovi vase, preobremenjeni so z lastnimi čustvenimi, materialnimi, partnerskimi 

in socialnimi teţavami, zaradi česar se v svoji vlogi ne znajdejo najbolje. Pogosto so tudi ti 

starši sami odraščali v nestabilnih druţinah z neurejenimi razmerami in s slabim vzorom, kar 

so v vzgoji potem prenesli tudi na svoje otroke (Rapuš Pavel in Kobolt, 2008).  

4.5 NAMEN DELA VZGOJNIH ZAVODOV   

Vzgoja in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v 

zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraţevanja in na naslednjih ciljih in načelih: 

zagotavljanje največje koristi otroka, celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraţevanja, 

enakih moţnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, vključevanja staršev, 

posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: staršev) v postopek usmerjanja in 

oblike pomoči, individualiziranega pristopa, interdisciplinarnosti, ohranjanja ravnoteţja med 

različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, čim prejšnje usmeritve v 

ustrezen program vzgoje in izobraţevanja, takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne 

pomoči v programih vzgoje in izobraţevanja, vertikalne prehodnosti in povezanosti 

programov, organizacije vzgoje in izobraţevanja čim bliţje kraju bivanja ter zagotavljanja 

ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka (ZUOPP, 2011).  

 

V vzgojno-izobraţevalnih ustanovah, ki jih obiskujejo otroci in mladostniki s ČVT se izvaja 

t.i. vzgojni program, ki vsebuje strokovno in znanstveno utemeljena izhodišča, smernice, 

metode in oblike za vzgojo in izobraţevanje otrok in mladostnikov s ČVT. Temelji na 

socialno-pedagoških, medicinskih in pravnih spoznanjih ter je namenjen vsem, otrokom in 

mladostnikom, ki obiskujejo izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, otrokom in mladostnikom s ČVT, ki potrebujejo vzgojo v zavodu, 

zasebnim šolam, stanovanjskim skupinam, zasebnim zavodom za vzgojo in izobraţevanje ter 

individualni vzgoji ter izobraţevanju na domu. Pri izvajanju vzgojnega programa otrok in 

mladostnikov s ČVT v vzgojnih ustanovah veljajo splošni vzgojni-izobraţevalni cilji, glavni 

cilj pa je ponovna uspešna vključitev otroka ali mladostnika s ČVT v običajno ţivljenjsko 

sredino (Škoflek idr., 2004).  

 

Za uresničevanje glavnega cilja pri izvajanju vzgojnega programa pa je potrebno sledenje 

naslednjim ciljem (prav tam): 

 preventivno socialno-varstveni in zdravstveni cilji; 

 učno-vzgojni cilji (zagotavljanje šolske uspešnosti in celovite vzgoje); 

 kompenzacijski cilji (nadoknadenje zamujenega, nadomestitev manjkajočega v 

razvoju otroka/mladostnika); 

 osebnostno in socialno integrativni cilji (spreminjanje/odpravljanje socialno 

nesprejemljivih navad, odnosov, vedenj, razbremenjevanje občutkov manjvrednosti, 

razvijanje zdravega samozaupanja, postopno vključevanje v običajno ţivljenjsko 

okolje, usposobitev za druţbeno sprejemljiv način ţivljenja in delovanja itd.) 

 

Vzgoja otrok in mladostnikov s ČVT zahteva sistematično in načrtno strokovno delo. Za 

doseganje celovitosti in konsistentnosti, mora biti vzgoja dosledno usmerjena k ciljem 

vzgojnega programa, t.j.: 

 k odpravljanju negativnih posledic neugodnih razvojnih dejavnikov preteklega 

obdobja, 

 preprečevati mora nastajanje novih čustvenih in vedenjskih teţav, 

 utrjevati in širiti zdrave otrokove razvojne potenciale, 

 kompenzirati razvojne vrzeli in primanjkljaje in  
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 izboljšati oziroma spremeniti otrokovo oziroma mladostnikovo druţbeno 

nesprejemljivo funkcioniranje ter razvijati in utrjevati zdravo samozaupanje, zaupanje 

do odraslih in do druţbe, ki ji pripada (Škoflek idr., 2004, str. 14). 

 

Skupno vsem vzgojnim ustanovam je varstvo, nega, oskrba, vzgoja in skrb za izobraţevanje 

otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi teţavami. Osnovno načelo pri obravnavi 

vseh otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je individualizacija (Škoflek idr., 2004). 

Pogoj za individualizacijo ter ključen dejavnik v uspešnem delu pri vzgoji in bivanju v 

vzgojnih zavodih, pa je kvaliteten odnos med vzgojiteljem/vzgojiteljico in otrokom (Clough, 

Bullock in Ward, 2006)
18

.  Kot je ţe večkrat zapisano tekom dela in kar potrjujejo tudi 

raziskave (Murray, 1990; Segalman in Marsland, 1989, v Rener, 2000), druţinski procesi 

pomembneje vplivajo na nastanek ČVT/M kot pa sama druţinska sestava. Menim, da enako 

velja tudi za organiziranost v vzgojnih zavodih. Ne glede na to, kdo sestavlja druţino ali 

bivalno enoto znotraj vzgojno-izobraţevalnih institucij - pomemben je cilj - in to je delo, 

usmerjeno k socialni in osebnostni integraciji otrok in mladostnikov, k njihovi pozitivni 

samopodobi in k emancipaciji, ob upoštevanju njihove etiologije (Horvat, 2000a). V vzgojnih 

zavodih gre sicer za načelo organiziranost po druţinskem modelu – moški in ţenska znotraj 

ene bivalne skupine, kar naj bi posnemalo ˝naravno˝ druţinsko ţivljenje, ni pa struktura pogoj 

za uspešno doseganje vzgojnih ciljev, na kar opozori tudi Pergar (2012). Za doseganje 

vzgojnih ciljev in uspešno socialno integracijo otrok/mladostnikov so ključnega pomena  

procesi in odnosi znotraj zavoda.   

 

4.5.1 Odnos med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom – osnova za doseganje vzgojnih 

ciljev 

Ključen dejavnik pri doseganju zastavljenih vzgojnih ciljev je odnos med vzgojiteljem in 

otrokom/mladostnikom. Odnos ni nekaj samoumevnega, ampak gre za obojesmerni proces 

dajanja in dobivanja, opozarjata Krajnčan in Bajţelj (2008). Cilj pedagoškega odnosa sta 

vzgoja in izobraţevanje mladih prek celotne pedagoške osebe. Pedagoški učinek namreč ne 

izhaja iz sistema veljavnih vrednot, temveč iz prvotnega sebstva, resničnega človeka z 

resnično voljo, s katero je naravnan na resničnega človeka (prav tam).  

Način oz. vrsta odnosa med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom je jedro vzgojnega 

procesa (Krajnčan in Bajţelj, 2008). Stein (2008) pravi, da lahko samo odnos, ki temelji na 

zaupanju in stabilnosti, pripomore k uspešnemu delu pri otrokovi socialni integraciji, 

samostojnosti in oblikovanju pozitivne identitete. Krajnčan in Bajţelj (2008) ocenjujeta odnos 

kot kakovosten odnos, kadar se otrok/mladostnik in vzgojitelj začutita. Pomembna sta ţelja in 

trud vzgojitelja, da bi pozitivno vplival na otroke/mladostnike. Čeprav jim zmeraj to ne uspe, 

otroci/mladostniki to ţeljo in trud opazijo, kar vzgojitelju omogoči, da se kasneje lahko 

pribliţa otroku/mladostniku, vpliva na njegov osebni razvoj, vzdrţuje kohezivnost skupine in 

preprečuje negativno vedenje (Gibbs in Sinclar, 2000, v Borovnik in Mikelj, 2015).  

Vzgojitelji so otroku/mladostniku zgled in mu nudijo podporo, razumevanje in sprejemanje, 

ki jih od staršev večkrat ni deleţen. Po drugi strani pa so vzgojitelji tisti, ki postavljajo jasna 

pravila in meje, ob njihovih kršitvah pa tudi pravilno ukrepajo (Borovnik in Mikelj, 2015). 

Avtorica Ristić (2015) pravi, da mora biti vzgojitelj pri svojem delu pozoren na tri ravni: 

raven posameznika, raven procesov v skupini in raven namena oziroma naloge. 

                                                           
18

 Več o  odnosu med vzgojitelji in otroki/mladostniki v poglavju Odnos med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom – 

osnova za doseganje vzgojnih ciljev.  
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Avtorica vidi vlogo vzgojitelja/vzgojiteljice v relaciji do posameznika kot pomembno 

odnosno osebo, svetovalko, kouča, mentorico; do naloge oz. cilja kot učiteljico ţivljenjskih 

veščin, animatorko, moderatorko; do skupine kot vodjo in koordinatorko in do okolja kot 

zagovornico in skrbnico mladostnikov. Vlogo vzgojitelja v odnosu do svojega dela – do 

otrok/mladostnikov, s katerimi dela primerja z rusko lutko »babuško«. Ta namreč v sebi 

vsebuje več manjših »babušk«, ki predstavljajo različne vloge, integrirane znotraj vzgojitelja 

(Ristić, 2015).   

Pedagoški odnos je najnaravnejša in najpopolnejša pot do discipline (Krajnčan in Bajţelj, 

2008). Tolar (1991, str. 91, v Borovnik in Mikelj, 2015, str. 153) pravi,  da »odnos nadomesti 

in preseţe celo vrsto institucionalnih ukrepov in določil, saj sam po sebi spodbuja pozitivne 

impulze, predvsem pa zavira negativno vedenje«. Disciplina s strahom, groţnjami, ki skriva v 

sebi notranji protest in teţnjo po kljubovalnosti ni način, s katerim bi dosegali zastavljene 

cilje, še opozarjata Krajnčan in Bajţelj (2008).  

Kleinert (2007, v Krajnčan in Bajţelj, 2008, str. 58-59) navaja kot pomembne sestavine oz. 

temeljne predpostavke za pedagoški odnos naslednje značilnosti:  

 pristnost (skladnost, kongruenca): vzgojitelj se ne more pretvarjati. Svoje kliente 

obravnava tako, kot se v danem trenutku oz. dani situaciji vedejo.  

 Vţivljanje (empatija): vzgojitelj naj bo sposoben zavzeti klientov svet zaznavanja. 

Vţivljanje pomeni občutljivost do odraščajočega ali do klientov nasploh z zadostno 

mero distance.  

 Sočutje: vzgojitelj mora otroku posredovati resničen občutek razumevanja in sočutja. 

Potrebna je pravilna mera sočutja in distance.  

 Sprejemanje (spoštovanje): Otrok/klient mora biti ocenjen kot samostojen individuum, 

brez predsodkov in sprejet s svojimi pozitivnimi in negativnimi platmi.  

 Aktivno poslušanje: Vzgojitelj mora biti usmerjen na otroka/klienta, poskuša brati med 

vrsticami, upošteva mimiko in gestikulacijo.  

 Naravnanost na sposobnosti: Vzgojitelj mora biti naravnan na otrokove/klientove 

sposobnosti/močne točke in ne zgolj na primanjkljaje.  

 Sposobnost preinterpretacije: gre za sposobnost videti stvari v drugačni luči.  
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ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA  

Struktura osebnosti je večplastna organizacija osebnostnih lastnosti, po katerih se 

posamezniki med seboj razlikujemo. Prve čustvene in socialne izkušnje izvirajo iz odnosov z 

najbliţjimi v druţini. V druţini večina od nas doţivi prva občutja ponosa in sramu, oblikujejo 

se prve vrednostne ocene sebe in prve vrednote. Izkušnje in vrednote, ki si jih 

otrok/mladostnik pridobi v druţini, ga usmerjajo skozi celo ţivljenje (Stojan, 2013). 

Velikokrat pa te izkušnje, izvirajoče iz druţine, za otroka/mladostnika niso prijetne niti dobre 

in pomembno vplivajo na njegovo čustvovanje in vedenje. Otrok se razvija s posnemanjem in 

identifikacijo (Štrković-Tomaško, 2013) Ker ţal številni otroci/mladostniki odraščajo ob 

neustreznem zgledu in porušenem druţinskem vrednostnem sistemu, ponotranjijo neprimerne 

vzorce vedenja in čustvovanja, so kasneje v druţbi zaradi svojega izstopajočega, druţbeno 

nesprejemljivega vedenja tretirani kot ˝moteči˝ otroci/mladostniki. Vendar kot pravi Stojan 

(2013), drugačno otrokovo vedenje ali simptom, je pogosto le poskus vzpostavljanja 

druţinskega ravnoteţja. Ker je ˝drugačno˝, ˝moteče˝ vedenje izstopajoče in druţbeno 

nesprejemljivo, so ČVT/M ene izmed glavnih vzrokov za nameščanje otrok/mladostnikov v 

vzgojne zavode (Krajnčan, 2006).  

V teoretičnem delu sem izpostavila tri temeljna področja: vrednote, druţino kot prvo 

posredovalko vrednot ter čustvene in vedenjske teţave/motenje kot manifestacijo teţav v  

druţini. Razvoj otroka/mladostnika je skoraj nemogoče oddvojiti od razvoja druţine, zato je 

nujno potrebno, da se na ČVT/M gleda kot na posledico neugodnega razvojnega konteksta 

znotraj druţine in se v skladu s tem spoznanjem tudi primerno ukrepa (Zorc Maver, 2010). 

Številni starši uporabljajo neprimerne vzgojne postopke, ne prevzemajo odgovornosti za skrb 

otrok in ne zmorejo uspešnega medgeneracijskega prenosa vrednot, kar pomembno vpliva na 

razvoj otrok/mladostnikov in posledično na nastanek ČVT/M (Metljak, Kobolt in Potočnik, 

2010). Vzgojni zavodi kot spodbudno, nadomestno okolje lahko otrokom/mladostnikom sicer 

ponudijo drugačne izkušnje kot so jih bili deleţni v primarni druţini, ne morejo pa v celoti 

nadomestiti primanjkljajev, izhajajoč iz primarne druţine.  
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EMPIRIČNI DEL  

5. OPREDELITEV PROBLEMA 

Musek (2010) poudarja, da moramo vrednote ţiveti in jih posredovati naprej, da jih generacije 

za nami ponotranjijo in prenesejo v novo dobo. Vendar nekaterim staršem tega ţal ne uspe. 

Trstenjak (1991) je v svoji raziskavi ugotovil, da se otroci zadnje triade osnovne šole ţe 

razlikujejo po tem, k čemu so trajneje usmerjeni, kajti ne dajejo vsi prednosti istim ciljem, 

istim ljudem in odnosom ter istim dejavnostim, kar je povezano s predhodnimi izkušnjami, 

izvirajočimi iz druţine. Namen raziskave je ugotoviti, ali obstajajo razlike med 

otroki/mladostniki (v nadaljevanju bom uporabljala skrajšano obliko O/M), ki obiskujejo 

zadnjo triado osnovne šole in ţivijo v matični druţini ter O/M zadnje triade osnovne šole (v 

nadaljevanju bom uporabljala skrajšano obliko OŠ), ki ţivijo v vzgojnih zavodih glede 

pojmovanja in predstav o vrednotah (ljubezen, prijateljstvo, izobraţevanje/delo, prosti čas, 

zdravje) in druţini. Menim, da so dobro počutje in dobri odnosi v vzgojnem zavodu eni izmed 

ključnih dejavnikov pri zdravem razvoju in oblikovanju pozitivne identitete otrok in 

mladostnikov, zato me zanima, ali O/M doţivljajo vzgojne zavode kot »nadomestno druţino«. 

Opozoriti ţelim na pomembno vlogo druţine in predvsem zgodnjih pozitivnih izkušenj za 

oblikovanje lastnega vrednostnega sistema O/M ter posledično ravnanja, mišljenja in 

čustvovanja v odraslosti ter kreiranju lastnega ţivljenja. 

5.1 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 

Cilji raziskave so: 

 raziskati, ali obstajajo razlike med O/M, ki obiskujejo zadnjo triado redne OŠ ter 

ţivijo v matični druţini ter O/M zadnje triade OŠ, ki ţivijo v vzgojnih zavodih glede 

pojmovanja in predstav o vrednotah in druţini; 

 raziskati, ali obstajajo razlike med O/M, ki ţivijo v matični druţini in tistimi, ki ţivijo 

v vzgojnih zavodih, v oceni odzivanja staršev/skrbnikov/rejnikov na njihove temeljne 

potrebe (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni, 

kognitivne potrebe); 

 raziskati, kako ocenjujejo svoje odnose s starši/skrbniki/rejniki O/M, ki ţivijo v 

vzgojnih zavodih in O/M, ki ţivijo v matični druţini;  

 raziskati, kako se O/M v vzgojnih zavodih počutijo. 

 

HIPOTEZE 

 

H1: Med O/M, ki obiskujejo zadnjo triado redne OŠ ter ţivijo v matičnih druţinah ter O/M 

zadnje triade OŠ, ki ţivijo v vzgojnih zavodih, obstajajo pomembne razlike glede pojmovanja 

in predstav o vrednotah in druţini. 

 

H2: Med O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih in O/M, ki ţivijo v matični druţini, obstaja 

pomembna razlika v oceni odzivanja staršev/skrbnikov/rejnikov na njihove temeljne potrebe 

(fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni, kognitivne 

potrebe). 

 

H3: O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih in ohranjajo stik z matično druţino, višje ocenjujejo 

vrednoto druţina kot O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih in nimajo stika z matično druţino.  
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H4: Med O/M, ki ţivijo v matični druţini in obiskujejo redno OŠ ter O/M, ki ţivijo v 

vzgojnem zavodu, obstaja pomembna razlika v doţivljanju druţine in dogajanju v njej.  

 

H5: Dekletom zadnje triade OŠ je vrednota druţina pomembnejša kot fantom. 

 

H6: Dobro počutje O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih, je pomembno pozitivno povezano s 

tem, koliko časa so O/M v zavodu.  

  

H7: Več kot polovica O/M se v vzgojnih zavodih počuti dobro in so zadovoljni.  

 

5.2. RAZISKOVALNA METODA IN PRISTOP 
 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo in kvantitativni raziskovalni 

pristop. Za metodo zbiranja podatkov sem uporabila anketo (anketni vprašalnik).  

 

5.3 PREDSTAVITEV VZORCA  

V raziskavi je bilo skupno vključenih 177 O/M, ki v šolskem letu 2016/2017 obiskujejo 

zadnjo triado OŠ (7., 8. ali 9. razred). Nekaj več kot polovica (59,9 %) jih ţivi v matični 

druţini, 40,1 % pa jih biva v vzgojnem zavodu. V raziskavo smo vključili dve OŠ (OŠ 

Puconci in OŠ III Murska Sobota) ter štiri zavode za osnovnošolske otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami (Vzgojni zavod Kranj, Mladinski dom Maribor, Vzgojno-izobraţevalni 

zavod Frana Milčinskega Smlednik, Enota Dom OŠ Verţej). 

Med O/M, ki ţivijo v matični druţini (N=106) je bilo v anketiranje vključeno 66 % deklet in 

34 % fantov, med O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu (N=71) pa je nasprotna situacija – 69 % 

je fantov in le 31 % deklet.  

 

Graf 1:  Stolpčni grafikon s prikazom odstotkov anketiranih glede na spol tistih, ki ţivijo v 

matični druţini in v vzgojnem zavodu. 
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Povprečna starost O/M, ki ţivijo v matični druţini je 13,2 let, povprečna starost O/M v 

vzgojnem zavodu pa 13,8 let. Po starostni strukturi sta si skupini med seboj zelo podobni. 

Sedmi razred obiskuje 36,8 % O/M, ki ţivi v matični druţini in 39,4 % O/M, ki so vključeni v 

vzgojni zavod. Osmi razred obiskuje 38,7 % O/M iz matične druţine in 35,2 % O/M iz 

vzgojnih zavodov. Deveti razred pa obiskuje 24,5 % O/M iz matične druţine in 25,4 % O/M, 

vključenih v zavod. Kot vidimo je v posameznem razredu pribliţno enako O/M, ki ţivijo v 

matični druţini in tistih, ki so vključeni v vzgojni zavod.   

 

Graf 2: Stolpčni grafikon s prikazom odstotkov števila anketiranih, ki ţivijo v matični druţini 

in vzgojnem zavodu glede na razred.  

 

Večina O/M, ki ţivijo v matični druţini, ţivi z obema staršema (81,1 %), medtem ko je med 

O/M, ki so v vzgojnem zavodu le 28,2 % takšnih, ki izhajajo iz dvostarševske druţine. Med 

O/M, ki so vključeni v vzgojni zavod jih samo z mamo ţivi 25,4 %, 21,1 % jih ţivi z mamo in 

njenim partnerjem/ko, z očetom ter njegovo partnerko/jem in samo z očetom jih ţivi 9,9 %, 

pri skrbnikih/rejnikih pa 7 %. 5,6 % jih je odgovorilo, da ţivi pri starih starših, 2,8 % pa je 

izbralo odgovor drugo.   

Največji del O/M, ki ţivi v matični druţini prihaja iz dovstarševskih druţin. 8,5 % jih ţivi z 

mamo in njenim partnerjem/partnerko, 2,8 % pa z očetom in njegovo partnerko/partnerjem. 7 

O/M (6,6 %) jih ţivi samo z mamo. Samo z očetom, pri rejnikih/skrbnikih in drugo jih ţivi po 

1 (0,9 %). 

Kot je prikazano v spodnjem grafu, ima večina tistih, ki obiskuje redno osnovno šolo stike z 

obema staršema (95,3 %), prav tako tudi večina tistih, ki so vključeni v vzgojni zavod (71,8 

%). Samo z mamo ima stike 2,8 % O/M v redni osnovni šoli in kar 16,9 % O/M v vzgojnem 

zavodu, podobno ugotavljamo tudi za stike z očetom. Le 0,9 % učencev v redni OŠ ima stike 

samo z očetom, medtem ko je O/M, ki so vključeni v vzgojni zavod in imajo stike samo z 

očetom več (8,5 %). Stikov z matično druţino pa nima 0,9 % tistih ki obiskujejo redno OŠ in 

2,8 % O/M v vzgojnem zavodu. 
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Graf 3: Stolpčni grafikon s prikazom deleţev odgovorov na vprašanje »Ali imaš stik s svojo 

matično druţino – biološkimi starši?« 

 

5.4 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

Na podlagi pregleda literature, teoretičnih izhodišč in ţe oblikovanih lestvic za ocenjevanje, 

vezane na obravnavano temo, sem sestavila anketni vprašalnik, ki je bil namenjen O/M zadnje 

triade OŠ, ki ţivijo v matični druţini in tistim, ki obiskujejo zadnjo triado in trenutno bivajo v 

vzgojnem zavodu. V anketni vprašalnik sem vključila: delno prilagojeno lestvico POP 

(pregled osebnih problemov), katero je po SRA inventoriju H. H.Remmersa in B.Shimberga  

prevedla dr. Alenka Kobolt, določene postavke iz Muskove lestvice vrednot in vprašanja, 

sestavljena na podlagi pregleda literature za namen raziskave.  

Vprašalnik
19

 je bil anonimen, sestavljen pa je bil iz demografskih podatkov (spol, starost, 

razred, vzgojni zavod/mladinski dom, v katerem trenutno bivajo – to vprašanje je bilo samo 

za O/M iz vzgojnih zavodov, druţinska oblika) in dveh oz. treh sklopov vprašanj: »vrednote 

in spoznavanje samega sebe«, »jaz in moja druţina« ter »moje počutje v 

vzgojnem/mladinskem domu
20

« (tretji sklop je namenjen samo O/M, ki bivajo v vzgojnih 

zavodih). Vključila sem vprašanja zaprtega, polodprtega tipa in odprtega tipa ter ocenjevalne 

lestvice. 

V prvem sklopu vprašanj Vrednote in spoznavanje samega sebe sta bili vključeni dve 

vprašanji. Prvo vprašanje je tvorila tabela z 38 postavkami – vrednotami, katere so O/M 

ocenjevali na 5-stopenjski lestvci (1-sploh ni pomembna, 2-ni pomembna, 3-niti-niti, 4-

pomembna, 5–zelo pomembna). Tabela je bila oblikovana na podlagi pregleda literature o 

vrednotah (Musek 1993; Musek, 1995; Musek, 2000; Musek, 2014; Musek, 2015) in 

Muskove lestvice vrednot (MLV) (Musek, 1993).  

                                                           
19

 Glej prilogo 7.  
20

 V nadaljevanju termin vzgojni zavod vključuje tudi mladinski dom in stanovanjske skupine.  
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Določene uporabljene vrednote so popolnoma enake vrednotam iz Muskove lestvice vrednot 

(zdravje, prosti čas, poštenost, druţabno ţivljenje, znanje, dobrota in nesebičnost, delavnost, 

razumevanje s partnerjem, šport in rekreacija, uspeh v poklicu, vera v Boga, udobno ţivljenje, 

spoštovanje zakonov, zvestoba, red in disciplina, izpopolnjevanje samega sebe, druţinska 

sreča, pravičnost, dobra hrana in pijača), določene sem zaradi starosti anketiranih O/M 

prilagodila (vrednoto druţinska sreča po MLV sem preoblikovala v urejeno druţinsko 

ţivljenje, ljubezen v ljubezen/naklonjenost do bliţnjih, prijateljstvo v resnično prijateljstvo, 

slava in občudovanje v slava, varnost in neogroţenost v biti varen v svojem okolju, prostost 

in gibanje v biti svoboden, denar in imetje v denar/materialne dobrine, moč in vplivnost v 

imeti moč nad drugimi, mir na svetu v ţiveti v miru). Tabelo pa sem dopolnila tudi z nekaj 

vrednotami na podlagi pregleda literature in izkušenj iz prakse: sreča, izobrazba, dobri odnosi 

z drugimi, osebni uspeh, zunanji izgled, spoštovanje, odgovornost, človečnost, strpnost, 

higiena in čistoča.  

Za vsako opisano vrednoto sem izračunala povprečno oceno in standardni odklon za obe 

skupini O/M (za tiste, ki ţivijo v matični druţini in tiste, ki bivajo v vzgojnem zavodu). Za 

ugotavljanje razlik v pomembnosti vrednot med skupinama O/M sem uporabila 

neparametrični test – Mann Whitney test (t.j. bivariantna statistična metoda), saj porazdelitve 

pri vseh vrednotah odstopajo od normalne (statistična značilnost je manjša od 0,05) (priloga 

2).  

Drugo vprašanje prvega sklopa je vprašalnik medosebnih odnosov, katerega sta oblikovala 

Bartholomew in Horowitz (1991, v Ţvelc in Ţvelc, 2006), v slovenščino pa sta ga prevedla 

avtorja Maša Ţvelc in Gregor Ţvelc (2006). Vprašalnik medosebnih odnosov vsebuje opise 

štirih stilov navezanosti (varno navezani, plašljivo izogibajoč, preokupiran, odklonilno-

izogibajoč), ki se jih ocenjuje na 7-stopenjski lestvici (kjer 1 pomeni ˝sploh ni značilno zame˝, 

7 pa ˝popolnoma značnilno zame˝). Pri tem vprašalniku sem z opisno statistiko najprej 

prikazala, kolikšen deleţ O/M iz obeh skupin je izbralo posamezno postavko. Nato sem na 

podlagi odgovorov za vsako postavko izračunala, koliko je v povprečju določena postavka 

značilna za O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnem zavodu. 

Drugi sklop vprašanj Jaz in moja druţina sestavljajo štiri vprašanja.  

Prvo vprašanje vsebuje delno prilagojeno lestvo POP (pregled osebnih problemov), katero je 

po SRA inventoriju H. H.Remmersa in B.Shimberga  prevedla dr. Alenka Kobolt. Za 

ugotavljanje razlik med skupina O/M v oceni odzivanja staršev/skrbnikov na njihove temeljne 

potrebe, sem oblikovala štiri različne sklope (povzeto po hierarhiji potreb po Maslowu – za 

namen raziskave sem izbrala samo spodnje štiri) in sicer: 

 

1. Fiziološke potrebe:  

 Starši/skrbniki zadovoljijo moje potrebe po hrani in počitku.  

 

2. Potrebe po varnosti:  

 Kadar imam teţave, mi starši stojijo ob strani.  

 Če bi bil v nevarnosti, bi me starši zaščitili.  

 Starši me pogosto brez pravega razloga kregajo. (L)  

 S starši se večkrat kregam. (L)  

 

3. Potrebe po pripadanju in ljubezni:  

 S starši se nikakor ne ujamem. (L)  

 Starši imajo veliko dela in malo časa zame. (L)  

 Starši me redko pohvalijo. (L)  
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 Starši mi premalo zaupajo. (L)  

 Starši me sprejemajo takega kot sem.  

 Z odnosom, ki ga imam s starši, sem zadovoljen.  

 Menim, da mi starši ne izkazujejo dovolj ljubezni. (L)  

 Starši mi ne posvečajo dovolj časa. (L)  

 Menim, da me starši nimajo radi. (L)  

 Doma jim ne morem ničesar zaupati. (L)  

 Menim, da imam s starši dober odnos.  

 Mislim, da me starši ne spoštujejo. (L)  

 Doma se redko odkrito pogovarjamo. (L)  

 Mislim, da me starši ne razumejo. (L)  

 Doma se nikoli ne morem pogovarjati o problemih. (L)  

 

4. Kognitivne potrebe:  

 Premalokrat sem se lahko samostojno odločal. (L)  

 Menim, da starši od mene preveč pričakujejo. (L)  

 

Pri sklopih potreb, kjer je vključena več kot ena trditev, sem oblikovala konstrukt. Ker so bile 

nekatere trditve obratno vrednotene (L), sem pri teh obrnila lestvico, tako da so na koncu niţje 

vrednosti posameznega konstrukta pomenile slabše odzivanje staršev oz. skrbnikov na potrebe, 

višje vrednosti pa boljše odzivanje staršev oz. skrbnikov na potrebe O/M. S programskim stavkom 

»compute« sem oblikovala tri konsrtukte in preverila njihovo zanesljivost. Kot je razvidno iz 

spodnje tabele, so vsi trije konstrukti dovolj zanesljivi, daj je vrednost koeficienta Cronbach 

Alpha višja od 0,6.  

 

Tabela 2: Zanesljivost konstruktov merjena s Cronbahovo Alpho. 

Konstrukt Cronbach's Alpha N 

Potreba po varnosti ,666 4 

Potreba po pripadanju in ljubezni ,815 15 

Kognitivne potrebe ,718 2 

 

Zgornjim konstruktom sem z Kolmogorov Smirnovim testom testirala normalnost 

porazdelitve spremenljivk (priloga 4). Ugotavljam, da porazdelitve pri vseh vrednotah treh 

konstruktov odstopajo od normalne (statistična značilnost manjša od 0,05), zato sem za 

ugotavljanje razlik med skupinama O/M
21

 v oceni odzivanja staršev/skrbnikov na njihove 

temeljne potrebe uporabila Mann Whitney test. 

Za potrebe testiranja hipoteze sem oblikovala tudi konstrukt »doţivljanje druţine in dogajanje 

v njej«. Vključila sem vse trditve prvega vprašanja drugega sklopa (glej prilogo 8) (v kolikšni 

meri veljajo trditve za njihovo druţino na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da sploh ne velja 

in 5, da popolnoma velja). Trditve z obrnjeno mersko lestvico sem rekodirala. S programskim 

stavkom »compute« sem zdruţila vse trditve v konstrukt in preverila njegovo zanesljivost. 

Koeficient Cronbach Alpha je pokazal, da je konstrukt dovolj zanesljiv, saj je vrednost 

Cronbach Alphe višja od 0,6 (tabela 3).  

                                                           
21

 Tisti, ki ţivijo v matični druţini in tisti, ki bivajo v vzgojnem zavodu. 
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Tabela 3: Zanesljivost konstrukta »doţivljanje druţine in dogajanje v njej« merjena s 

Cronbahovo Alpho. 

Cronbach's Alpha N 

,883 24 

 

Prevrila sem tudi, ali je konstrukt »doţivljanje druţine in dogajanje v njej« porazdeljuje 

normalno. Kolmogorov Smirnov test (priloga 5) je pokazal, da porazdelitev odstopa od 

normalne, zato sem za ugotavljanje razlik glede na skupino O/M (ki ţivijo v matični druţini 

ali vzgojnem zavodu) uporabila neparametrični Mann Whitney test. 

Ostala 3 vprašanja drugega sklopa, ki so se navezovala na vrednote v povezavi z druţino (3 

dejavniki, ki bodo pomembno vplivali na odločitev o ustvarjaju lastne druţine; ena vrednota, 

ki so jo prevzeli od staršev in jo ţelijo ohraniti; ena vrednota, ki so jo prevzeli od staršev in je 

ne ţelijo ohraniti) so bila odprtega tipa, saj sem ţelela dobiti izvirne in pristne odgovore O/M. 

Dobljene odgovore sem kodirala ter najpogostejše predstavila v tabelah, predstavljenih v 

poglavju 6.2 (v odgovore ˝drugo˝ pa sem zdruţila tiste odgovore, ki jih nisem uvrstila v 

nobeno od kategorij).  

Tretji sklop anketnega vprašalnika sestavlja 11 vprašanj, reševali pa so ga smo O/M, ki bivajo 

v vzgojnem zavodu. Vprašanja so bila sestavljena na podlagi pregleda literature. 1 vprašanje 

je bilo polodprtega tipa, 4 vprašanja pa so bila zaprtega tipa. Pri 6 vprašalnjih so O/M 

odgovarjali na 5-stopenjski lestvici.  

Za testiranje hipoteze 6 sem oblikovala konstrukt »počutje v zavodu« , za katerega sem 

uporabila naslednja vprašanja iz tretjega sklopa: 1. Kako se v zavodu počutiš; 2. Oceni, kako 

si z ţivljenjem in organizacijo dela v zavodu zadovoljen/a; 3. Kako se razumeš z vzgojitelji; 4. 

Ali se strinjaš, da ti vzgojitelji namenjajo dovolj časa in pozornosti. Cronbach Alpha 

koeficient je pokazal, da je zanesljivost konstrukta dovolj velika (0,806). Ker porazdelitev 

konstrukta »počutje v zavodu« odstopa od normalne (priloga 6), sem za testiranje hipoteze 6 

uporabila Spearmanov koeficient korelacije rangov.  

Tabela 4: Zanesljivost konstrukta »dobro počutje v zavodu«, merjenega s Cronbachovo 

Alpho. 

Cronbach's Alpha N 

,806 4 

 

Anketni vprašalniki so bili v tiskani obliki. V Enota Dom OŠ Verţej, Mladinski dom Maribor 

VZ Kranj, OŠ Puconci in OŠ III Murska Sobota sem anektiranje opravila osebno, v VIZ 

Smlednik pa je anketiranje z O/M izvedla tam zaposlena socialna pedagoginja. V Mladinskem 

domu Maribor je bilo v času mojega obiska nekaj O/M odsotnih (obšolske dejavnosti, bolezen 

…). Le-ti so anketne vprašalnike naknadno rešili skupaj s svojimi matičnimi vzgojitelji. Iz 

vzgojnih zavodov sem anketirala večino O/M zadnje triade (1 otrok/mladostnik je odklonil 

sodelovanje v raziskavi, 2 sta bila dalj časa odsotna zaradi bolezni).  

Podatke sem zbirala v mesecu februarju in marcu 2017. Pridobljene podatke sem vnesla v 

tabelo v program Microsoft Office Excel in jih nato obdelala s statističnim programom IBM 

SPSS Statistics 22. 
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

V tem delu analize bom s pomočjo opisne statistike (frekvenca, odstotek, povprečje, 

standardni odklon) predstavila rezultate pri posameznih anketnih vprašanjih glede na 

odgovore O/M zadnje triade OŠ, ki ţivijo v matični druţini in  v vzgojnem zavodu. Rezultati 

bodo predstavljeni grafično in v tabelah.  

Rezultate bom predstavila po sklopih, tako kot je bil zastavljen anketni vprašalnik in sicer:   1. 

vrednote in spoznavanje samega sebe, 2. jaz in moja druţina, 3. moje počutje v vzgojnem 

zavodu/mladinskem domu.   

 

6.1 »VREDNOTE IN SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE« 

O/M so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh ni pomembna«, 5 pa »zelo pomembna«, 

ocenjevali kako pomembne so zanje navedene vrednote. Rezultati z povprečnimi ocenami 

posameznih vrednot so prikazani v prilogi 1.  

Drugo vprašanje tega sklopa je tvoril vprašalnik medosebnih odnosov, ki sta ga sestavili 

Bartholomew in Horowitz (1991, v Ţvelc in Ţvelc, 2006) in vključuje opise štirih stilov 

navezanosti (varno navezani, plašljivo izogibajoč, preokupiran, odklonilno-izogibajoč), 

ocenjuje pa se jih na 7-stopenjski lestvici.  

  

Največ O/M, ki ţivi v matični druţini (40 %) in največ tistih, ki bivajo v vzgojnem zavodu 

(46,5 %) pravi, da se brez teţav čustveno zbliţajo z drugimi ljudmi. Počutijo se prijetno in 

varno, če se lahko zanesejo na druge in oni na njih.  

 

Prav nič jih ne skrbi, da bi ostali sami, ali da jih ljudje ne bi sprejeli (odgovor a). 23,8 % O/M 

iz matične druţine in 21,1 % O/M iz vzgojnega zavoda pa pravi, da pri navezovanju tesnih 

stikov z drugimi ljudmi niso sproščeni, čeprav si ţelijo imeti tesne odnose, teţko popolnoma 

zaupajo in se teţko na nekoga popolnoma zanesejo. Skrbi jih da bodo prizadeti, če si bodo 

dopustili priti z nekom preblizu. 18,1 % O/M iz redne OŠ in 18,3 % O/M iz zavoda pa pravi, 

da je zanje najbolj značilno, da se ţelijo popolnoma čustveno zbliţati z drugimi ljudmi, toda 

pogosto ugotovijo, da si drugi ne ţelijo biti tako blizu z njimi, kot bi si sami ţeleli. Brez tesnih 

odnosov se ne počutijo dobro in včasih jih skrbi, da jih ljudje cenijo manj, kakor oni njih. Za 

18,1 % O/M iz matične druţine in 14,1 % O/M iz zavoda pa je najbolj značilno to, da se 

dobro počutijo brez tesnih čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. Zanje je pomembno, da se 

počutijo neodvisno in samozadostno ter da se drugi ljudje ne zanašajo nanje, niti oni na njih. 

 

Na lestvici od 1 do 7, kjer 1 pomeni »sploh ni značilno zame«, 7 pa »popolnoma je značilno 

zame«, so spodnje trditve tako za O/M iz matičnih druţin, kot O/M, ki so vključeni v vzgojni 

zavod pribliţno enako značilne. Za O/M v obeh skupinah je najbolj značilna prva trditev »a«, 

najmanj pa zadnja trditev »d«.  
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Graf 4: Stolpčni prikaz povprečnih ocen o tem, koliko so za O/M obeh skupin značilne 

postavke o vzpostavljanju odnosa z drugimi ljudmi. 

 

6. 2 »JAZ IN MOJA DRUŢINA«  

V tem sklopu so bila vprašanja, vezana na matične druţine otrok/mladostnikov in na njihovo 

doţivljanje sebe v le-tej.  

Prvo vprašanje je vsebovalo delno prilagojeno lestvico POP (pregled osebnih problemov), 

katero je po SRA inventoriju H. H.Remmersa in B.Shimberga  prevedla dr. Alenka Kobolt. 

Učenci so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh ne velja«, 5 pa »popolnoma velja«, 

ocenjevali v kakšni meri spodnje trditve veljajo zanje in za njihovo matično druţino. Rezultati 

so prikazani v tabeli 5.  
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d) »Dobro se počutim brez tesnih čustvenih odnosov z drugimi

ljudmi. Zame je pomembno, da se počutim neodvisen/a in

samozadosten/a ter da se drugi ljudje ne zanašajo name, niti jaz

nanje.«

c) »Ţelim se popolnoma čustveno zbliţati z drugimi ljudmi, toda

pogosto ugotovim, da si drugi ne ţelijo biti tako blizu z mano, kot

bi si ţelel/a sam/a. Brez tesnih odnosov se ne počutim dobro in

včasih me skrbi, da me ljudje cenijo manj, kakor jaz njih.«

b) »Pri navezovanju tesnih stikov z drugimi ljudmi nisem

sproščen/a. Čeprav si ţelim imeti tesne odnose, le teţko

popolnoma zaupam in se teţko na nekoga popolnoma zanesem.

Skrbi me, da bom prizadet/a, če si bom dopustil/a priti z nekom

preblizu.«

a) »Brez teţav se čustveno zbliţam z drugimi ljudmi. Počutim se

prijetno in varno, če se lahko zanesem nanje in oni name. Prav nič

me ne skrbi, da bi ostal/a, ali da me ljudje ne bi sprejeli.«

3,1 

3,6 

3,7 

4,2 

3,2 

3,2 
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4,5 

Vzgojni zavod Matična druţina



 
 

49 
 

Tabela 5:  Opisna statistika za postavke o druţini glede na O/M v matični druţini šoli in 

vzgojnih zavodih. 

                                                    Skupina otrok N Povprečje Std. odklon 

S starši/skrbniki se nikakor ne 

ujamem. 

Matična druţina 105 1,6 ,926 

Vzgojni zavod 71 2,0 1,419 

Starši/skrbniki imajo veliko dela in 

malo časa zame. 

Matična druţina 106 2,0 ,930 

Vzgojni zavod 71 2,1 1,328 

Mislim, da me starši/skrbniki ne 

razumejo. 

Matična druţina 106 2,0 1,130 

Vzgojni zavod 71 2,3 1,517 

Starši/skrbniki me redko pohvalijo. Matična druţina 106 2,2 1,111 

Vzgojni zavod 71 2,4 1,448 

Starši/skrbniki zadovoljijo moje 

potrebe po hrani in počitku. 

Matična druţina 106 4,2 ,894 

Vzgojni zavod 71 4,1 1,287 

Starši/skrbniki me pogosto brez 

pravega razloga kregajo. 

Matična druţina 106 2,0 1,018 

Vzgojni zavod 71 2,2 1,591 

Doma se nikoli ne morem 

pogovarjati o problemih. 

Matična druţina 106 1,9 1,075 

Vzgojni zavod 71 2,1 1,428 

Starši/skrbniki mi premalo zaupajo. Matična druţina 106 2,1 1,144 

Vzgojni zavod 71 2,1 1,486 

Starši/skrbniki me sprejemajo 

takega kot sem. 

Matična druţina 105 4,5 ,845 

Vzgojni zavod 71 4,0 1,444 

Z odnosom, ki ga imam s 

starši/skrbniki sem zadovoljen/a. 

Matična druţina 106 4,4 ,875 

Vzgojni zavod 71 4,0 1,444 

Menim, da mi starši/skrbniki ne 

izkazujejo dovolj ljubezni. 

Matična druţina 106 1,5 ,733 

Vzgojni zavod 70 1,6 1,206 

Starši/skrbniki mi ne posvečajo 

dovolj časa. 

Matična druţina 106 1,8 1,070 

Vzgojni zavod 71 1,8 1,280 

Kadar imam teţave, mi 

starši/skrbniki stojijo ob strani. 

Matična druţina 106 4,3 ,993 

Vzgojni zavod 71 4,3 1,146 

Menim, da me starši/skrbniki 

nimajo radi. 

Matična druţina 106 1,3 ,911 

Vzgojni zavod 70 1,5 1,113 

Doma jim ne morem ničesar 

zaupati. 

Matična druţina 106 1,7 ,986 

Vzgojni zavod 71 1,8 1,305 

Menim, da imam s starši/skrbniki 

dober odnos. 

Matična druţina 106 4,4 ,677 

Vzgojni zavod 71 4,7 5,975 

Mislim, da me starši/skrbniki ne 

spoštujejo. 

Matična druţina 106 1,4 ,874 

Vzgojni zavod 71 1,6 1,178 

Če bi bil/a v nevarnosti, bi me 

starši/skrbniki zaščitili. 

Matična druţina 106 4,8 ,582 

Vzgojni zavod 71 4,5 1,120 

Ţelel/a bi ţiveti v drugačni druţini. Matična druţina 106 1,1 ,416 

Vzgojni zavod 71 1,5 1,080 

V naši druţini ni prave harmonije. Matična druţina 106 1,7 ,976 
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Vzgojni zavod 71 1,7 1,264 

Doma se redko odkrito 

pogovarjamo. 

Matična druţina 106 2,2 1,276 

Vzgojni zavod 71 2,2 1,380 

S starši/skrbniki se večkrat kregam. Matična druţina 106 2,1 1,036 

Vzgojni zavod 71 2,2 1,539 

Premalokrat sem se doslej lahko 

samostojno odločal/a. 

Matična druţina 106 2,1 1,038 

Vzgojni zavod 71 2,3 1,487 

Menim, da starši/skrbniki od mene 

preveč pričakujejo. 

Matična druţina 106 2,4 1,149 

Vzgojni zavod 71 2,1 1,403 

 

Drugo vprašanje tega sklopa je bilo odprtega tipa. O/M so morali našteti tri dejavnike, ki bodo 

pomembno vplivali na njihovo odločitev o ustvarjanju druţine. Ker je bilo to vprašanje 

odprto, sem odgovore kodirala, najpogostejše pa predstavljam v spodnjih treh tabelah. V 

odgovoru ˝drugo˝ so zdruţeni odgovori, ki jih nisem uvrstila pod noben drugi dejavnik, ki je 

predstavljen v tabeli.  

Pod ˝drugo˝ so O/M odgovarjali: samozavest (2x), prijaznost, primeren ţivljenjski prostor, 

brez umetne zanositve, spolni odnos, disciplina, bom brez otrok, sposobnost skrbenja, hiša, 

skrbnost (2x), cilji, hrana, zdravje otrok, razumevanje otrok, red in odgovornost. 

Prvi najbolj pomemben dejavnik pri odločitvi za ustvarjanje druţine, je O/M, ki ţivijo v 

matični druţini, ljubezen (28,4 %), O/M, ki pa bivajo v vzgojnem zavodu pa uspeh (24,6 %).  

 

Tabela 6:  Najpomembnejši dejavnik, ki bo prispeval k odločitvi o ustvarjanju lastne druţine 

glede na skupino O/M, ki ţivijo v matični druţini in vzgojnih zavodih. 

1. dejavnik, ki bo pomembno vplival na odločitev o 

ustvarjanju lastne druţine Matična druţina Vzgojni zavod 

Ljubezen 28,4 % 18,5 % 

dobri medsebojni odnosi 11,8 % 13,8 % 

Drugo 11,8 % 12,3 % 

Uspeh 8,8 % 24,6 % 

dober ekonomski poloţaj 7,8 % 7,7 % 

Zaupanje 7,8 % 4,6 % 

Zdravje 4,9 % 0 % 

Poštenost 3,9 % 1,5 % 

Spoštovanje 3,9 % 0 % 

Sreča 3,9 % 6,2 % 

Zvestoba 2,9 % 0 % 

Vera 2,0 % 0 % 

Druţina 1,0 % 9,2 % 

Odkritost 1,0 % 1,5 % 
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Kot drugi najpogostejši dejavnik, ki bo pomembno prispeval k odločitvi o ustvarjanju lastne 

druţine je največ O/M iz matične druţine izbralo dobre medsebojne odnose (16,7 %), O/M, ki 

so vključeni v vzgojni zavod pa dober ekonomski poloţaj (16,1 %).  
 

Tabela 7:  Drugi najpomembnejši dejavnik, ki bo prispeval k odločitvi o ustvarjanju lastne 

druţino glede na skupino O/M, ki ţivijo v matični druţini in vzgojnih zavodih. 

2. dejavnik, ki bo pomembno vplival na odločitev o 

ustvarjanju lastne druţine Matična druţina Vzgojni zavod 

Drugo 17,6 % 27,4 % 

dobri medsebojni odnosi 16,7 % 12,9 % 

Ljubezen 12,7 % 8,1 % 

Zaupanje 10,8 % 1,6 % 

Spoštovanje 8,8 % 1,6 % 

Sreča 7,8 % 4,8 % 

dober ekonomski poloţaj 6,9 % 16,1 % 

Uspeh 4,9 % 14,5 % 

Zdravje 4,9 % 4,8 % 

Odkritost 2,9 % 0 % 

Poštenost 2,0 % 0 % 

Druţina 1,0 % 3,2 % 

Iskrenost 1,0 % 1,6 % 

Odkritost 1,0 % 1,6 % 

Vera 1,0 % 0 % 

Zvestoba 0 % 1,6 % 

 

Pod ˝drugo˝ so vključeni naslednji odgovori O/M: čas, neodvisnost, radodarnost, hrana (3x), 

imel bom svoje otroke rad, druţbeni vpliv, stanovanje, oskrba, dober spolni odnos (2x), dober 

partner, naklonjenost, šport, ţena/ţenska (3x), higiena, razumevanje (2x), starost, 

samozavest, zdrava mami, razumela bom partnerja, ugoden prostor, zakon, kraj, prijazni 

ljudje, samostojnost, odgovornost, otrok, premagovanje strahov, končana šola, zgled. 

Tretji najpogostejši dejavnik, ki bo pomembno prispeval k odločitvi za ustvarjanje lastne 

druţine, je pri O/M iz matične druţine dober ekonomski poloţaj oziroma sreča (10,4 %), pri 

O/M v vzgojnem zavodu pa je kot tretji najpogosteje omenjen dejavnik ponovno ekonomski 

poloţaj (19,6 %). 

V skupini ˝drugo˝ so vključeni naslednji odgovori: naklonjenost, primerno 

okolje/prebivališče/dom (3x), samozavest, urejenost, pijača (2x), pripravljenost za otroke, 

prijateljstvo (3x), lepota, stal jim bom ob strani v dobrem in v slabem, prosti čas, lepo 

ţivljenje, neodvisnost, izgled, doseţeni cilji, komunikacija, disciplina, hrana (2x), varnost, 

pomoč in spodbujanje, otroku bom vedno pomagala, strpnost (2x), poklic, šola, volja, trava. 
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Tabela 8: Tretji najpomembnejši dejavnik, ki bo prispeval k odločitvi o ustvarjanju lastne 

druţino glede na skupino O/M, ki ţivijo v matični druţini in vzgojnih zavodih. 

3. dejavnik, ki bo pomembno vplival na odločitev o 

ustvarjanju lastne druţine Matična druţina Vzgojni zavod 

Drugo 21,9 % 25,0 % 

dober ekonomski poloţaj 11,5 % 19,6 % 

Sreča 10,4 % 3,6 % 

Ljubezen 9,4 % 8,9 % 

Zdravje 8,3 % 5,4 % 

Spoštovanje 7,3 % 1,8 % 

dobri medsebojni odnosi 5,2 % 16,1 % 

Zvestoba 5,2 % 0 % 

Druţina 4,2 % 1,8 % 

Poštenost 4,2 % 1,8 % 

Zaupanje 4,2 % 3,6 % 

Odkritost 3,1 % 0 % 

Razumevanje 2,1 % 0 % 

Uspeh 2,1 % 7,1 % 

Prijaznost 1,0 % 0 % 

Odkritost 0 % 5,4 % 

 

Tretje vprašanje je bilo prav tako odprtega tipa. O/M so morali napisali eno vrednoto, ki so jo 

prevzeli od staršev in jo ţelijo ohraniti tudi, ko bodo odrasli. Ker je bilo to vprašanje odprto, 

sem odgovore kodirala, najpogostejše pa predstavljam v spodnji tabeli.  

 

V odgovoru ˝drugo˝ so zdruţeni odgovori, ki jih nisem uvrstila pod nobeno vrednoto 

predstavljeno v spodnji tabeli. Največ O/M, ki ţivi v matični druţini ţeli ohraniti vrednoto 

»ljubezen« (12,9 %), največ O/M ki so vključeni v vzgojni zavod, pa ţeli ohraniti vrednoto 

»poštenost« (14,1  %).  

 

V kategorijo ˝drugo˝ so vključeni naslednji odgovori: rojstvo punc, samostojnost, pomoč, 

delitev, strpnost (3x), odgovornost, spodbujanje, pomoč in sodelovanje, da bom pustila 

otroku, da postane, kar hoče, samozavest (3x), vljudnost, nesebičnost, humor, vztrajnost, 

slike, kulturnost (2x), potrpeţljivost, obnašanje, hiša (3x), očetova kitara, iznajdljivost, 

druţabnost (2x) prijateljstvo, poslušnost, denar/biti bogat (3x), dobro kuhanje, delavnost (2x), 

kmetijstvo (2x), da bom imel sluţbo, odločnost, zaščita (2x), mirnost, voljo, da me spravijo v 

pravega moškega, obramba, lepota in trma, branje knjig, dobrosrčnost, biti zdrav, zobe.  
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Tabela 9: Vrednota, ki so jo O/M prevzeli od staršev/skrbnikov in jo ţelijo  ohranjati tudi, ko 

bodo odrasli glede na skupino O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnih zavodih. 

Vrednota, pridobljena od staršev, ki jo ţelijo 

ohraniti tudi, ko bodo odrasli Matična druţina Vzgojni zavod 

Drugo 23,8 % 48,4 %  

Ljubezen 12,9 % 7,8 % 

Spoštovanje 10,9 % 6,3 % 

Poštenost 8,9 % 14,1 % 

Iskrenost 7,9 % 3,1 % 

Prijaznost 5,0 % 0 % 

Razumevanje 5,0 % 1,6 % 

skrb za druţino 5,0 % 6,3 % 

Zaupanje 5,0 % 0 % 

Znanje 4,0 % 0 % 

Disciplina 3,0 % 3,1 % 

Odkritost 2,0 % 3,1 % 

Pravičnost 2,0 % 0 % 

Pridnost 2,0 % 0  % 

Uspeh 2,0 % 6,3 % 

 

Spraševala pa sem jih tudi po vrednoti, ki je ne ţelijo ohraniti, oziroma česa ne ţelijo početi 

od tega, kar počnejo njihovi starši. Ker je bilo tudi to vprašanje odprto, sem odgovore najprej 

kodirala. V odgovoru ˝drugo˝ so zdruţeni odgovori, ki jih nisem uvrstila pod nobeno 

vrednoto, predstavljeno v spodnji tabeli in sicer: večkrat bom poslušala otroke, prevelika 

pričakovanja, popustljivost, skrb, prehitro obupanje, ne-postavljanje zase, odvisnost od 

droge, zapravljivost, sebičnost, jezikavost, grdo govorjenje (preklinjanje), nikoli ne bom 

svojega otroka poslal v zavod, previdnost, nočem biti klošar, grdi spomini, vzgoja, pretirano 

razvajanje in vzgoja, jesti ribe.  

 

Največ O/M, ki ţivi v matični druţini, noče po starših obdrţati strogosti (23,3 %), medtem ko 

O/M, ki so vključeni v vzgojni zavod nočejo ohraniti jeze oziroma nasilja (28,2 %). Skupno 8 

O/M na to vprašanje ni odgovorilo (5 tistih O/M, ki ţivijo v matični druţini in 3 O/M iz 

vzgojnega zavoda).  
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Tabela 10:  Vrednota, ki so jo O/M prevzeli od staršev/skrbnikov in je ne ţelijo ohranjati, ko 

bodo odrasli glede na skupino O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnih zavodih. 

Vrednota, ki je ne ţelijo ohraniti Redna osnovna šola Vzgojni zavod 

Strogost 23,3 % 0 % 

Drugo 20,0 % 30,8 %  

Jeza/nasilje 10,0 % 28,2 % 

Nezaupanje 10,0 % 10,3 % 

Materialne stvari 6,7 % 17,9 % 

Nespoštovanje 6,7 % 0 % 

Trma 6,7 % 5,1 % 

Zaskrbljenost 6,7 % 0 % 

Druţabnost 3,3 % 0 % 

Nepravičnost 3,3 % 0 % 

Vera 3,3 % 2,6 % 

Laganje 0 % 5,1 % 

 

6.3 »MOJE POČUTJE V VZGOJNEM ZAVODU« 

Zadnji sklop vprašanj so reševali samo O/M, ki v šolskem letu 2016/2017 bivajo v vzgojnem 

zavodu in obiskujejo zadnjo triado OŠ. Zanimalo me je, kako dolgo so ţe v zavodu, ali imajo 

v zavodu prijatelje, kako se v zavodu počutijo, ali jim je všeč okolje v katerem sedaj ţivijo, 

kako ocenjujejo ţivljenje v zavodu ter kako se razumejo z vzgojitelji.  

Največ O/M (32,4 %) je v zavodu do 6 mesecev, 22,5 % jih je v zavod ţe več kot 2,5 let, 19,7 

% več kot 6 mesecev do 12 mesecev,  9,9 % več kot leto in pol ter manj kot 2 leti in pol, 8,5 

% jih je v zavodu več kot 1 leto in manj kot leto in pol, 7 % pa jih je v zavodu več kot 2 leti 

vendar manj kot 2,5 let.  

 

Graf 5: Trajanje bivanja v vzgojnem zavodu.  
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Večina O/M ima v zavodu prijatelje (87,1 %), le 12,9 % pa jih je odgovorilo, da v zavodu 

nima nobenega prijatelja.  

 

Na lestvici od 1 do 5 (kjer 1 pomeni »zelo slabo«, 5 pa »zelo dobro«) se v povprečju O/M v 

zavodu ne počutijo niti dobro niti slabo ( ̅=3,3).  

 

Na vprašanje, kako jim je všeč okolje, v katerem sedaj ţivijo (torej okolje, v katerem je 

zavod), so O/M v poprečju izbrali odgovor »niti všeč – niti ni všeč« ( ̅=3,0), ocenjevali pa so  

prav tako na lestvici od 1 do 5 (1 pomeni »sploh mi ni všeč«, 5 pa pomeni »zelo mi je všeč«).  

Kar se tiče ocene zadovoljstva ţivljenja in organizacije v zavodu, na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni »sploh nisem zadovoljen«, 5 pa »zelo zadovoljen«, O/M pravijo, niso niti zadovoljni 

niti nezadovoljni z ţivljenjem in organizacijo v zavodu ( ̅=3,3). 

 

Prav tako na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »zelo slabo«, 5 pa »zelo dobro« pa se O/M v 

povprečju dobro razumejo z vzgojitelji ( ̅=4,0) in se v povprečju strinjajo ( ̅=3,8), da jim 

vzgojitelji namenijo dovolj časa in pozornosti (ocenjevali so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«).  

 

Graf 6: Povprečne ocene postavk o ţivljenju in počutju otrok/mladostnikov v zavodu. 

 
 

Večina O/M v vzgojnem zavodu odhaja domov vsak vikend (64,3 %). 28,6 % jih odhaja 

domov večkrat na mesec, 5,7 % enkrat do dvakrat na mesec, le 1,4 % pa odhaja domov le 

nekajkrat letno.  
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Graf 7: Prikaz rezultata anketiranih O/M na vprašanje: »Kako pogosto odhajaš domov?«  

 
 

 

 

O/M so na vprašanje o počutju doma odgovorili, da se doma v povprečju počutijo dobro 

( ̅=4,6).Ocenjevali so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni »zelo slabo«, 5 pa »zelo dobro«. 

Večina O/M se po izhodih neradi vračajo nazaj v zavod (73 %), le 27 % je takih, ki se z 

veseljem vrnejo v zavod.  

 

Tabela 11: Opisna statistika za vprašanje »kako se doma počutiš«.  

N Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

71 4,6 0,98 Zelo slabo Zelo dobro 
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6.4 TESTIRANJE HIPOTEZ 

V tem delu sledi testiranje sedmih hipotez, zastavljenih v dispoziciji. Pri posamezni hipotezi 

sem napisala, kateri test je bil uporabljen za testiranje posamezne hipoteze in na podlagi 

rezultatov tudi vrednotila hipotezo. Pri vrednotenju sem sprejela tveganje α 5 % (statistična 

značilnost manjša od 0,05).  

 

Hipoteza 1  

 

Med O/M, ki obiskujejo zadnjo triado redne OŠ ter ţivijo v matičnih druţinah ter O/M 

zadnje triade OŠ, ki ţivijo v vzgojnih zavodih, obstajajo pomembne razlike glede 

pojmovanja in predstav o vrednotah in druţini. 

 

V testiranje prve hipoteze sem vključila prvo vprašanje sklopa Vrednote in spoznavanje 

samega sebe (glej prilogo 8). Kot odvisne spremenljivke so bile v testiranje vključene 

vrednote, katerim so O/M pripisali večjo ali manjšo pomembnost (na lestvici od 1 do 5), 

neodvisna spremenljivka pa je bila skupina O/M, ki ţivijo v matični druţini ali vzgojnem 

zavodu. Ker porazdelitve pri vseh vrednotah odstopajo od normalne (priloga 2), sem za 

ugotavljanje razlik glede na skupino O/M
22

 uporabila Mann Whitney test.  

Na podlagi rezultatov testa ugotovim, da obstajajo statistično značilne razlike (p<0,05) glede 

na skupino O/M (tistih, ki ţivijo v matični druţini in tistih, ki ţivijo v vzgojnem zavodu) pri 

pomembnosti vrednot ljubezen in naklonjenost do bliţnjih (p=0,000), zdravje (p=0,010), 

prosti čas (p=0,008), uspeh v poklicu (p=0,024), vera v Boga (p=0,008), spoštovanje zakonov 

(p=0,002), dobra hrana in pijača (p=0,032) ter higiena in čistoča (p=0,035).  

 

Glede na vrednosti povprečnega ranga ugotavljam, da je vrednota ljubezen in naklonjenost do 

bliţnjih bolj pomembna O/M, ki ţivijo v matični druţini (98,30) kot O/M, ki bivajo v 

vzgojnem zavodu (75,11). Tudi zdravje je O/M iz matične druţine (95,08) pomembnejše kot 

O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu (79,92). Vrednota prosti čas je pomembnejša O/M iz 

vzgojnih zavodov (100,43) kot O/M, ki ţivijo v matični druţini (81,34). O/M v vzgojnem 

zavodu je bolj pomemben tudi uspeh v poklicu (97,19) kot O/M v matični druţini (82,63). 

Vrednota vera v Boga je pomembnejša O/M, ki ţivijo v matični druţini (97,19) kot O/M iz 

vzgojnega zavoda (76,77). Vrednoto spoštovanje zakonov višje ocenjujejo O/M, ki ţivijo v 

matični druţini (98,21) kot O/M iz vzgojnega zavoda (75,25). Dobra hrana in pijača je 

pomembnejša O/M, ki bivajo v vzgojnem zavodu (98,56) kot O/M, ki ţivijo v matični druţini  

(82,59), tudi higiena in čistoča sta pomembnejši O/M, ki bivajo v vzgojnem zavodu (96,93), 

kot O/M, ki ţivijo v matični druţini (83,69).  

 

Pri ocenjevanju drugih vrednot pa glede na skupino O/M ne ugotovim statistično značilnih 

razlik v pomembnosti posamezne vrednote (p>0,05).  
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 Matična druţina ali vzgojni zavod 
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Tabela 12: Ugotavljanje razlik v pomembnosti vrednot glede na skupino O/M, ki ţivijo v 

matični druţini in tistimi, ki bivajo v vzgojnih zavodih.  

                                                      Skupina otrok N 

Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U P 

Urejeno druţinsko ţivljenje Matična druţina 106 91,36 

3513 0,366 Vzgojni zavod 71 85,48 

Druţinska sreča Matična druţina 106 85,73 

3416 0,189 Vzgojni zavod 71 93,89 

Ljubezen/naklonjenost do 

bliţnjih 

Matična druţina 106 98,30 

2777 0,000 Vzgojni zavod 71 75,11 

Resnično prijateljstvo Matična druţina 106 91,66 

3482 0,317 Vzgojni zavod 71 85,04 

Zdravje Matična druţina 106 95,08 

3118 0,010 Vzgojni zavod 71 79,92 

Sreča Matična druţina 106 91,75 

3471 0,285 Vzgojni zavod 71 84,89 

Izobrazba Matična druţina 106 85,25 

3365 0,187 Vzgojni zavod 71 94,61 

Dobri odnosi z drugimi Matična druţina 106 88,87 

3750 0,964 Vzgojni zavod 71 89,19 

Prosti čas Matična druţina 106 81,34 

2952 0,008 Vzgojni zavod 71 100,43 

Osebni uspeh Matična druţina 106 88,19 

3677 0,779 Vzgojni zavod 71 90,21 

Slava Matična druţina 105 87,56 

3629 0,758 Vzgojni zavod 71 89,89 

Zunanji izgled Matična druţina 106 83,97 

3230 0,098 Vzgojni zavod 71 96,51 

Biti varen  v svojem okolju Matična druţina 106 91,25 

3525 0,414 Vzgojni zavod 71 85,64 

Biti svoboden Matična druţina 106 88,34 

3693 0,803 Vzgojni zavod 71 89,99 

Denar/materialne dobrine Matična druţina 106 83,26 

3155 0,056 Vzgojni zavod 71 97,57 

Spoštovanje Matična druţina 106 85,30 

3371 0,178 Vzgojni zavod 71 94,52 

Odgovornost Matična druţina 106 89,92 

3665 0,740 Vzgojni zavod 71 87,62 

Človečnost Matična druţina 106 87,88 

3644 0,690 Vzgojni zavod 71 90,68 

Imeti moč nad drugimi Matična druţina 106 83,63 

3194 0,077 Vzgojni zavod 71 97,02 

Strpnost Matična druţina 106 89,35 3726 0,902 
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Vzgojni zavod 71 88,47 

Poštenost Matična druţina 106 87,85 

3642 0,662 Vzgojni zavod 71 90,71 

Ţiveti v miru Matična druţina 106 91,99 

3446 0,268 Vzgojni zavod 71 84,54 

Druţabno ţivljenje Matična druţina 106 86,36 

3483 0,363 Vzgojni zavod 71 92,94 

Znanje Matična druţina 106 90,64 

3484 0,456 Vzgojni zavod 70 85,26 

Dobrota in nesebičnost Matična druţina 106 92,48 

3395 0,228 Vzgojni zavod 71 83,81 

Delavnost Matična druţina 105 92,63 

3294 0,148 Vzgojni zavod 71 82,39 

Razumevanje s partnerjem Matična druţina 105 88,60 

3612 0,829 Vzgojni zavod 70 87,10 

Šport in rekreacija Matična druţina 106 92,27 

3417 0,263 Vzgojni zavod 71 84,12 

Uspeh v poklicu Matična druţina 106 82,63 

3088 0,024 Vzgojni zavod 71 98,51 

Vera v Boga Matična druţina 106 97,19 

2895 0,008 Vzgojni zavod 71 76,77 

Udobno ţivljenje Matična druţina 106 85,52 

3394 0,300 Vzgojni zavod 70 93,01 

Spoštovanje zakonov Matična druţina 106 98,21 

2787 0,002 Vzgojni zavod 71 75,25 

Zvestoba Matična druţina 106 93,47 

3289 0,112 Vzgojni zavod 71 82,32 

Red in disciplina Matična druţina 106 92,80 

3361 0,196 Vzgojni zavod 71 83,33 

Izpopolnjevanje samega 

sebe 

Matična druţina 106 90,97 

3554 0,494 Vzgojni zavod 71 86,06 

Pravičnost Matična druţina 106 91,75 

3471 0,321 Vzgojni zavod 71 84,89 

Dobra hrana in pijača Matična druţina 106 82,59 

3084 0,032 Vzgojni zavod 71 98,56 

Higiena in čistoča Matična druţina 106 83,69 

3200 0,035 Vzgojni zavod 71 96,93 

 

Trstenjak (1991) je v svoji raziskavi ugotovil, da se otroci zadnje triade osnovne šole ţe 

razlikujejo po tem, k čemu so trajneje usmerjeni, kajti ne dajejo vsi prednosti istim ciljem, 

istim ljudem in odnosom ter istim dejavnostim, kar je povezano s predhodnimi izkušnjami, 

izvirajočimi iz druţine.  
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Rezultati raziskave Mladina 2000 in Mladina 2010 kaţejo, da mladi najvišje vrednotijo 

zdravje (za leto 2000 - M
23

=4,83; za leto 2010 – M=4,73), temu sledita resnično prijateljstvo 

(za leto 2000 – M=4,74; za leto 2010 M=4,54) in druţinsko ţivljenje (za leto 2000 M=4,58; za 

leto 2010 M=4,26). Najmanj pa sta bili ovrednoteni vrednoti imeti moč na drugimi (M=2,38) 

in biti avtoriteta, voditelj (M=2,91) (Vindiš, 2014).  

 

Prav tako izsledki tuje raziskave Jugend 2006 (Gensicke 2006, v Ule, 2013) kaţejo, da so za 

sodobno nemško mladino zelo pomembne naslednje vrednote: prijateljstvo (za 95 % zelo 

pomembno), partnerstvo (92 %), druţinsko ţivljenje (85 %), lastna odgovornost (84 %), 

kreativnost (83 %), spoštovanje zakonov in reda (81 %), neodvisnost (80 %), varnost (79 %), 

uţivanje ţivljenja (71 %), zdravje (71 %), strpnost (65 %), ţivljenjski standard (63 %), 

varovanje okolja (60 %), samoaktualizacija (59 %), druţbena angaţiranost (55 %). Manj 

pomembne pa so moč in vpliv (za 35 % zelo pomembno in za 38 % nepomembno), vera v 

Boga (za 32 % zelo pomembno in za 46 % nepomembno), politično delovanje (za 22 % zelo 

pomembno in za 56 % nepomembno) (Ule, 2013). Tudi drugi raziskovalci v Evropi poročajo 

o vse pogostejši teţnji mladih po običajnosti. Mladi ţelijo »običajno ţivljenje«, »običajen 

konec šolanja«, »običajno sluţbo« (Du Bois - Reymond, Chisholm 2006, v Ule, 2013). Zdi se, 

kot da mladi govorijo: »Nisem nič posebnega in tudi nočem biti kaj posebnega. Poskušam le 

doseči, da jemljem stvari takšne kot so, vendar lahko vsak čas vse postane drugačno.« Ţelja 

po običajnosti je lahko izraz spremenjenih druţbeno-ekonomskih okoliščin – za mlade je v 

določeni meri tudi kot nekakšen oklep. V času, ko ni več nič zavezujočega in trdnega, je 

običajnost mogoče razumeti kot varovalo pred nepredvidljivostjo sodobnega ţivljenja, pravi 

Ule (2013). 

 

Rezultati moje raziskave nakazujejo pribliţno isti trend ocenjevanja in vrednotenja vrednot 

kot ţe opravljene slovenske in tuje raziskave. Zanimalo pa me je predvsem, ali obstajajo 

razlike med O/M, ki ţivijo v matični ter O/M, ki bivajo v vzgojnem zavodu glede ocenjevanja 

posameznih vrednot. Rezultati, da so O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu nekoliko bolj 

pomembne vrednote »prosti čas, uspeh v poklicu, dobra hrana in pijača dobrine ter higiena 

in čistoča me ne presenečajo. O/M, ki bivajo v vzgojnem zavodu namreč izhajajo (večinoma) 

iz socialno šibkejših druţin, pri katerih gre bodisi za revščino in socialno izključenost, bodisi 

za vzgojno nemoč staršev, neustrezne vzorce vedenja staršev in posledično (po zgledu) tudi 

otrok, nasilja, alkoholizma…Neugodna druţinska situacija in slaba situiranost druţine 

vplivata na otrokov razvoj osebnosti in njegov vrednostni sistem. Finančni poloţaj druţine je 

velikokrat povezan tudi z izobrazbeno strukturo staršev (ni pa nujno!) in posledično s prihodki 

druţine. Starši O/M, ki so v vzgojnem zavodu, imajo pogosto niţjo izobrazbo. Da je O/M iz 

vzgojnih zavodov pomemben uspeh v poklicu povezujem s tem, da si O/M zase ţelijo več kot 

so imeli njihovi starši. Ţelijo si izobrazbe in z njo povezano bolje plačano delovno mesto, kar 

vpliva tudi na dvig ţivljenjskega standarda. To povezujem tudi z vrednoto prosti čas. Ljudje z 

niţjo izobrazbeno strukturo in minimalnimi prihodki velikokrat iščejo dodatne vire zasluţka, 

da bi preţiveli svoje druţine – v obliki dodatnih popoldanskih del, delo na kmetiji (pridelava 

zelenjave, mesa)… Zaradi preobremenjenosti z delom imajo pogosteje manj časa zase in za 

otroke. Velikokrat pa tudi O/M morajo pomagati staršem pri raznoraznih opravilih. Da imajo 

O/M svoje obveznosti in odgovornosti je sicer v redu za otrokov razvoj, kljub temu pa 

potrebujejo tudi prosti čas, katerega lahko namenijo raziskovanju sveta in dejavnostim, v 

katerih uţivajo, se razvijajo in izpopolnjujejo.  
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Tudi Košak Babuder (2012) v svoji doktorski disertaciji ugotavlja, da so otroci/mladostniki, 

ki odraščajo v domačem, manj spodbudnem okolju, bodisi zaradi revščine ali drugih 

dejavnikov, izpostavljeni neugodnemu socialnemu in fizičnemu okolju. Čeprav naj bi bilo 

otroštvo čas veselja in brezskrbnega raziskovanja, je za te otroke značilno, da svojega 

(prostega) časa ne namenjajo raziskovanju sveta, s katerim so obdani, temveč se predvsem 

spopadajo s preţivetjem v njem. Ponavadi imajo bazično znanje in veščine, ki so potrebne za 

preţivetje, saj za drugo znanje ni prostora (Elkind, 1981, v Košak Babuder, 2004, v Košak 

Babuder, 2012).   

 

Rezultati so pokazali, da so O/M, ki ţivijo v matični druţini bolj pomembne vrednote 

ljubezen in naklonjenost do bliţnjih, zdravje, spoštovanje zakonov in vera v Boga kot O/M, ki 

bivajo v vzgojnem zavodu.  

Da je spoštovanje zakonov pomembnejše O/M, ki niso v vzgojnem zavodu, ne preseneča. 

O/M s ČVT/M se velikokrat znajdejo v vlogi kršiteljev druţbenih pravil in zakonov. Z 

nastankom in vzdrţevanjem prestopniškega vedenja je pomembno povezan socialno-

ekonomski status druţine, ki temelji na osnovi niza podatkov kot so: višina dohodkov druţine, 

brezposelnost njenih članov, njihove izobraţenosti, okolje, v katerem ţivijo …(Hayne, Silver 

in Teasdale, 2006). Vendar pa, ko pravi Tomori (2000), neustrezne vzgojne pristope ter 

druţinska dogajanja, ki lahko s svojim vplivom na socializacijo in osebnostni razvoj otrok 

povečujejo tveganje prestopniškega vedenja, zasledimo tudi v druţinah, ki svojemu otroku ne 

dajejo vtisa problematičnosti ali pa so navzven videti celo zgledne druţine. S prestopniškim 

vedenjem se povezujejo tudi druge oblike škodljivega ali drugače neustreznega vedenja, ki 

sicer niso omejevane z zakonom, pa vendar kaţejo na slabšo prilagodljivost posameznika  in 

na njegovo nezadostno usklajenost z okoljem (Loeber, 1987, v Tomori, 2000). Govorimo o 

prisvajanju tuje lastnine, nasilne, zastrašujočem ali izsiljujočem vedenju do drugih, beg od 

doma, izstopajoče vedenje v šoli…(Tomori, 2000).   

Zelo pa preseneča rezultat, da obstajajo statistično pomembne razlike v oceni vrednote vera v 

Boga med skupinama O/M, kar je v nasprotju z izsledki drugih raziskav (npr. prej opisana tuja 

razisava Jugend, 2006, v Ule, 2013). V raziskavo vključeni O/M, ki ţivijo v matični druţini, 

so vsi iz pomurske regije. Morda je vzrok v tako visoki oceni te vrednote ravno v okolju, iz 

katerega O/M izhajajo. Predvsem na vaseh je v veliko druţinah vera in z njo povezani verski 

obredi in rituali (npr. krst, obhajilo, birma, konfirmacija …) del druţinske tradicije in 

druţinskega duha. Otroke se ţe od majhnega vzgaja v krščanskem duhu (nekatere bolj 

intenzivno – redno obiskovanje Cerkve, udejstvovanje v njej,  nekatere malo manj). Cerkev je 

za mnoge ljudi, predvsem prebivalce vasi, kraj, kjer se srečajo s sovaščani, si izmenjajo 

infomarcije in novosti ter v takem duhu vzagjajo tudi svoje otroke. 

 

Trend upadanja pomena velikih druţbenih tem (npr. politika) in hkraten porast tem zasebne 

sfere (npr. zdravje, druţina, prijatelji) pri slovenskih O/M se torej nadaljuje (Mladina, 2010, v 

Vindiš, 2014).  

 

Hipotezo 1, na podlagi analize delno potrdim, ugotovila sem namreč, da ne obstaja 

statistično značilna razlika v pomembnosti vseh vrednot glede na skupino O/M, ki ţivijo v 

matični druţini in v vzgojnih zavodih.  
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Hipoteza 2 

Med O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih in O/M, ki ţivijo v matični druţini, obstaja 

pomembna razlika v oceni odzivanja staršev/skrbnikov/rejnikov na njihove temeljne 

potrebe (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni, 

kognitivne). 

V testiranje druge hipoteze sem vključila vse trditve (razen dveh trditev ˝Ţelela bi ţiveti v 

drugačni druţini.˝ in ˝V naši druţini ni prave harmonije.˝ ) prvega vprašanja iz sklopa Jaz in 

moja druţina. O/M so na lestvici o 1 do 5 (kjer 1 pomeni, da sploh ne velja in 5 pomeni, da 

popolnoma velja) ocenjevali, v kolikšni meri trditve veljajo zanje in za njihove druţine. 

Neodvisna spremenljivka je bila skupina O/M (matična druţina ali vzgojni zavod). Ker me je 

zanimalo, ali obstaja razlika med O/M, ki ţivijo v matični druţini in tistimi, ki so vključeni v 

vzgojni zavod in sicer glede na različne potrebe, sem oblikovala štiri različne sklope potreb 

(opisane v poglavju 5.4) : fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in 

ljubezni in kognitivne potrebe. Za ugotavljanje razlik v oceni odzivanja staršev/skrbnikov na 

potrebe O/M sem uporabila bivariantno analizo – Mann Whitney test.  

 Fiziološke potrebe 

Pri odzivanju staršev oz. skrbnikov na fiziološke potrebe (potreba po hrani in počitku) ne 

ugotovim statistično značilnih razlik glede na skupino O/M (p=0,468), kar pomeni, da se 

starši in skrbniki v enaki meri odzivajo na fiziološke potrebe O/M v matični druţini, kot tudi 

O/M, ki trenutno bivajo v vzgojnem zavodu.  

 

 

Tabela 13: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v zadovoljevanju fizioloških potreb glede 

na O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnem zavodu.  

                                                                   Skupina                   

                                                                  otrok 

Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U P 

Starši/skrbniki zadovoljijo moje 

potrebe po hrani in počitku 

Matična druţina 86,90 
3540 0,468 

Vzgojni zavod 92,14 

  

 

 Potreba po varnosti 

Tudi pri odzivanju staršev oz. skrbnikov na potrebo po varnosti, glede na skupini O/M ne 

ugotovim statistično značilnih razlik (p=0,863). Starši oz. skrbniki se v enaki meri odzivajo na 

potrebo O/M po varnosti v matični druţini kot tudi tistih, ki so vključeni v vzgojni zavod.  

Tabela 14: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v zadovoljevanju potreb po varnosti 

glede na O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnem zavodu. 

                                         Skupina otrok Povprečni rang Mann-Whitney U P 

Potreba po varnosti Matična druţina 88,46 
3706 0,863 

Vzgojni zavod 89,80 
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 Potreba po pripadanju in ljubezni 

Prav tako tudi pri odzivanju staršev oz. skrbnikov na potrebe po pripadanju in ljubezni glede 

na skupino O/M ne ugotovim statistično značilnih razlik (p=0,541). Starši oz. skrbniki se v 

enaki meri odzivajo na potrebo po pripadanju in ljubezni O/M, ki ţivijo v matični druţini kot 

tudi tistih, ki so vključeni v vzgojni zavod. 

Tabela 15: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v zadovoljevanju potreb po pripadanju 

in ljubezni glede na O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnem zavodu. 

                                                 Skupina otrok 

Povprečni 

rang 

Mann-Whitney 

U P 

Potreba po pripadanju 

in ljubezni 

Matična druţina 90,92 
3559 0,541 

Vzgojni zavod 86,13 

 

 Kognitivne potrebe 

Tudi pri odzivanju staršev oz. skrbnikov na kognitivne potrebe, glede na skupino O/M ni 

statistično značilnih razlik (p=0,382). Starši oz. skrbniki se v enaki meri odzivajo na 

kognitivne potrebe tistih O/M, ki ţivijo v matični druţini kot tudi tistih, ki so vključeni v 

vzgojni zavod.  

 

Tabela 16: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v zadovoljevanju kognitivnih potreb 

glede na O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnem zavodu. 

                             Skupina otrok Povprečni rang Mann-Whitney U P 

Kognitivne 

potrebe 

Matična druţina 86,29 
3476 0,382 

Vzgojni zavod 93,04 

 

Primarna vloga druţine je negovanje otrokovih potencialov, spodbujanje njegove osebnostne 

rasti ter pomoč otroku, da razvije avtonomijo in občutek lastne vrednosti. Starši v odnosu do 

otroka opravljajo več vlog, ki se med seboj dopolnjujejo, prepletajo in stopajo v ospredje v 

različni meri glede na razvojno stopnjo otroka: starši kot otrokovi skrbniki in hranitelji 

(skrbijo za otrokove fiziološke/biološke potrebe) (Ule in Kuhar, 2003,v Jurič Šenk, 2014); 

starši kot otrokovo varno zavetje (starši otroku s svojo odzivnostjo na njegove potrebe, 

senzitivnostjo ter fizično in čustveno bliţino omogočijo, da zgradi koherenten vzorec vedenja, 

s katerim prikliče pomembne druge k sebi (Ainsworth in Bowlby 1991, str. 331–341, v 

Kompan Erzar 2003, str. 60–65, v Jurič Šenk, 2014, str. 14); starši kot model za identifikacijo, 

starši kot oblikovalci otrokove samopodobe; starši kot vir informacij ter starši kot zgled 

vstopanja v socialne interakcije z vrstniki (Jurič Šenk, 2014). Kobolt (2002) pravi, da so starši 

otrok, ki so v vzgojnem zavodu, v svojih starševskih vloga negotovi in kaotični. Pogosto 

imajo sami s seboj toliko teţav, da enostavno pozabijo na potrebe svojih otrok.  

Tudi rezultati avtorjev Milivojević Krajnčič in Pšunder  (2008) kaţejo na to, da bolj kot so 

mladi intimni in povezani s svojimi starši, manj je vedenjskih odstopanj, kar pravzaprav ne 

preseneča, saj je znano, da so otroci/mladostniki, ki ne občutijo pripadnosti in topline vsaj 

enega od staršev, bolj nagnjeni k temu, da se zapletejo v problematična vedenja.  
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Rezultati moje raziskave- glede na rezultate zgoraj navedenih raziskav- presenečajo ravno 

zato, ker ni nobenih razlik v oceni odzivanja staršev na potrebe tistih otrok/mladostnikov, ki 

ţivijo v matični druţini in tistih, ki bivajo v vzgojnem zavodu. Da so bili O/M odvzeti iz 

druţine in napoteni v vzgojni zavod, nakazuje na to, da v druţini nekaj ni bilo v redu (vzroki 

so lahko različni: nekompetentni starši, neustrezni vzgojni postopki, vzorci vedenja, 

ČVT/ČVM, nasilje, alkoholizem, druge psihične in zdravstvene teţave staršev…), O/M pa v 

enaki meri ocenjujejo odzivanje svojih staršev na potrebe kot O/M, ki ţivijo v matični druţini. 

Ob tem se sprašujem, ali je morda to miselnost današnje druţbe, ki se preko vzgoje 

manifestira ţe v mišljenju O/M? Čeprav v njihovi druţini še zdaleč ni vse v redu (če bi bilo, 

ne bi bili v vzgojnem zavodu), »morajo« drugim pokazati ravno nasprotno (»v naši druţini je 

vse v redu, s starši se razumem in imam dober odnos, ne vem, zakaj moram biti v vzgojnem 

zavodu«). Čeprav so bili O/M začasno nameščeni v vzgojne zavode (kar pomeni, da so se 

morali začasno ločiti od  svojega primarnega okolja in od staršev), ocenjujejo vzgojo svojih 

staršev ter njihovo odzivanje kot povsem korektno, ljubeče. Po rezulatatih moje raziskave  

ima večina O/M, ki bivajo v vzgojnem zavodu, dober odnos s svojimi starši.  Dejstvo je, da 

imajo O/M svoje starše neizmerno radi kljub vsem napakam, ki jih starši storijo. Za večino 

O/M so starši, kljub negativnim izkušnjam, sveti. O/M so v večini primerov nameščeni v 

vzgojne zavode ravno ČVT/M, ki nastanejo kot posledica sovplivanja različnih dejavnikov, v 

veliki meri izhajajočih iz neurejenih, disfunkcionalnih druţin. Starši se v vzgoji velikokrat 

počutijo nemočne, ker jih O/M odrivajo in so teţko vodljivi. A kot pravi Feinstein (2013, v 

Gostečnik 2014), čeprav otrok/mladostnik velikokrat odriva starše od sebe, jih vedno 

potrebuje. V svojem nemiru O/M staršem sporočajo, da jih kličejo in da potrebujejo njihovo 

potrditev, da so dovolj vredni, da bodo ostali pri njem in mu nudili oporo. Vedenje O/M je v 

veliki meri pogojeno tudi s pričakovanji staršev in širše okolice od O/M. Če starši verjamejo, 

da je njihov O/M lahko uspešen in ga k temu spodbujajo, bo uspeh najverjetneje tudi dosegel. 

Obratno pa bo lahko naredil tudi vse tisto, kar oni negativno pričakujejo od njega. Gre za 

nezavedni proces oz. prenos čutenj in temeljnih afektov ter z njimi povezane interakcije skozi 

cele generacije. Velikokrat se tudi starši bojijo, da se bo pri njihovih otrocih ponovilo tisto, 

kar se je zgodilo ţe njim (npr. nedokončana šola, zablode v mladosti, neizpolnjena kariera…) 

(Coleman, 2011; Siegel, 2011, v Gostečnik, 2014).  

 

Po drugi strani razmišljam o povezavi med današnjo druţbo, v kateri je vedno več razvez in 

razpadov druţin s tem, kaj nam druţina sploh pomeni. Večina O/M prihaja iz enostarševskih 

druţin oz. na novo vzpostavljenih druţin. V takih druţinah se starši pogosto borijo drug proti 

drugemu – za kar izkoriščajo tudi svoje otroke. Borijo se za njihovo naklonjenost v obliki 

materialnih dobrin, popustljive vzgoje (˝dovolim mu določeno stvar, samo da me bo imel/a 

rad/a˝), s čimer otroku samo škodujejo. Veliko staršev se ne zaveda posledic  takega ravnanja. 

Kasneje iščejo vzroke za problematično vedenje svojih otrok v neustreznem šolskem sistemu, 

slabi druţbi vrstnikov, spletu okoliščin, le pri sebi ne. Tomori (2000) govori o tem, kako 

pomemben je trezen uvid staršev brez zanikanja, opravičevanja in iskanja razlogov v okolju  v 

problematičnost otrokovega/mladostnikovega vedenja. Veliko staršev ţal v borbi za otrokovo 

naklonjenost tega ne premore. O/M seveda doţivljajo svoje starše kot ˝super˝ starše, ko jim 

npr. pri 15ih letih dovolijo ostati na zabavi do jutra, medtem ko njihovi vrstniki morajo ob 

polnoči z zabave; ko nimajo nič proti, če so ţe v mladih letih začeli kaditi (˝bolje, da kadi 

pred mano kot pa da se skriva˝), uţivati alkohol, ko jih ne sprašujejo in utrujajo, s kom se 

druţijo, kaj počnejo… O/M s ČVT/M ustreza, da se starši čim manj vtikajo v njihovo 

ţivljenje, zato tudi njihovo vzgojo (predvsem v obdobju mladostništva) doţivljajo kot povsem 

korektno. V resnici pa se s tako vzgojo in vzgojnimi postopki O/M samo škoduje. O/M s 

ČVT/M tako doţivijo hladen tuš, ko pridejo v vzgojni zavod, kjer veljajo določena pravila, 
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red in disciplina. Vzgojne zavode zato številni doţivljajo kot ˝kazen˝, ker je ţivljenje v njem 

povsem v nasprotju z ţivljenjem doma (brez pravil, reda, organiziranosti…). Na koncu so ţal 

O/M tisti, ki nosijo posledice ravnanja svojih staršev, zato je pomembno, da se na ČVT/M ne 

gleda izolirano od druţine, ampak z natačnim vpogledom v druţinsko dinamiko vedno v 

povezavi z njo. 

 

Hipotezo 2, tako na podlagi rezultatov ovrţem. Glede na skupino O/M ne obstaja statistično 

značilna razlika v oceni O/M glede odzivanja staršev oz. skrbnikov na fiziološke potrebe, 

potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni in  kognitivne potrebe s strani staršev, 

skrbnikov ali rejnikov
24

.  

 

Hipoteza 3 

O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih in ohranjajo stik z matično druţino, višje ocenjujejo 

vrednoto druţina kot O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih in nimajo stika z matično 

druţino.  

V testiranje tretje hipoteze sem vključila tri odvisne spremenljivke (urejeno druţinsko 

ţivljenje, druţinska sreča – iz prvega vprašanja prvega sklopa in trditev ţelel/a bi ţiveti v 

drugačni druţini – iz prvega vprašanja drugega sklopa). Neodvisna spremenljivka pa je stik z 

matično druţino (vprašanje: Ali imaš stik z matično druţino?).  

Ker je imelo vprašanje več odgovorov, sem odgovore »da, z obema staršema«, »samo z 

očetom« in »samo z mamo« zdruţila v skupino – DA (kar pomeni, da imajo stik z matično 

druţino), tiste, ki so odgovorili da nimajo stika, pa sem uvrstila v skupino NE (nimajo stika z 

matično druţino). V testiranje hipoteze so bili vključeni samo odgovori O/M, ki so vključeni 

v vzgojni zavod. Normalnost porazdelitve spremenljivk odstopa od normalne (statistična 

značilnost je manjša od 0,05) (priloga 2 in 3), zato sem za ugotavljanje razlik glede na stik z 

matično druţino uporabila Mann Whitney test.  

Izmed vseh anketiranih O/M, ki so vključeni v vzgojni zavod, le 2 O/M nimata stika z 

matično druţino, kar pomeni, da rezultatov ne moremo primerjati. Glede na rezultate v 

spodnji tabeli ne morem reči, da O/M, ki ohranjajo stik z matično druţino (36,3) bolj 

pomembno ocenjujejo urejeno druţinsko ţivljenje (p=0,196) kot tisti, ki ne ohranjajo stikov z 

matično druţino (25,5). Prav tako ne morem trditi, da je O/M, ki imajo stik z matično druţino 

(36,39) bolj pomembna druţinska sreča (p=0,099) kot tistim, ki nimajo stika z matično 

druţino (22,50). Podobno ugotavljam tudi glede trditve, ki pravi, ţelel/a bi ţiveti v drugačni 

druţini (p=0,242). Ne morem reči, da si tisti, ki imajo stik z matično druţino, bolj ţelijo ţiveti 

v drugačni druţini (36,2) kot tisti, ki nimajo stika z matično druţino (29).   

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Vprašanja so bila vezana na matično druţino. Tisti O/M, ki stika z matično druţino nimajo, so odgovarjali za 

druţino, v kateri trenutno bivajo (skrbniška/rejniška).  
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Tabela 17: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v pomembnosti druţine glede na stik z 

matično druţino. 

Stik z matično druţino 

Povprečni 

rang Mann-Whitney U p (dvostranski) 

p 

(enostranski) 

Urejeno druţinsko 

ţivljenje 

Da 36,30 
48 0,391 0,196 

Ne 25,50 

Druţinska sreča Da 36,39 
42 0,198 0,099 

Ne 22,50 

Ţelel/a bi ţiveti v 

drugačni druţini 

Da 36,20 
55 0,483 0,242 

Ne 29,00 
  

 

Vsi anketirani O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih, imajo stik s svojo matično druţino, razen 

dveh. To povezujem tudi z našo zakonodajo, ki pravi, da je pri obravnavi otrok/mladostnikov 

vedno nujno potrebno zasledovati načelo največje koristi za otroka. Kadar se ugotovi, da 

otrok iz različnih vzrokov ne more ţiveti pri starših oz. je otrokov telesni in duševni razvoj 

ogroţen v okolju, se iščejo novi ukrepi (npr. rejništvo, posvojitve …) (ZIRD, 2002). Če je 

otrok/mladostnik nameščen v rejniško druţino, pomeni, da je pravzaprav ˝otrok dveh druţin˝ - 

biološke (matične) in rejniške. Otrok/mladostnik druţino, iz katere izhaja, nosi s seboj kot del 

svoje identitete, zato se strokovnjaki, ki delajo z obema druţina in otrokom/mladostnikom, 

trudijo ohranjati stik z matično druţino, če je to le mogoče (če stik z matično druţino ne 

ogroţa otroka/mladostnika) (Lešnik in Kokol, 2001).  

 

Hipotezo 3, na podlagi analize ovrţem. Ne morem reči, da O/M, ki ţivijo v matični druţini, 

višje ocenjujejo vrednoto druţina kot tisti, ki nimajo stika z matično druţino.
25

 

 

 

Hipoteza 4 

Med O/M, ki ţivijo v matični druţini in obiskujejo redno OŠ ter O/M, ki ţivijo v 

vzgojnem zavodu, obstaja pomembna razlika v doţivljanju druţine in dogajanju v njej.  

V testiranje četrte hipoteze sem vključila vse trditve drugega sklopa vprašanj (»jaz in moja 

druţina«), katere za O/M bolj ali manj veljajo (na lestvici od 1 do 5). Trditve z obrnjeno 

mersko lestvico sem rekodirala, nato pa oblikovala konstrukt »doţivljanje druţine in 

dogajanje v njej«. Neodvisna spremenljivka pa je bila skupina O/M glede na to, ali ţivijo v 

matični druţini ali bivajo v vzgojnem zavodu.  

Kot vidimo, glede na skupino O/M (ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnem zavodu) ne 

prihaja do statistično značilnih razlik (p=0,815) v doţivljanju druţine in dogajanju v njej. 

O/M  obeh skupin torej podobno doţivljajo druţino in ocenjujejo dogajanje v njej.  

 

                                                           
25

 Sklepam sicer na podlagi odgovorov 2 anketirancev, ki nimajo stika z matično druţino. V primeru več O/M, ki 

nimajo stika z matično druţino, bi bil rezultat lahko drugačen. 
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Tabela 18: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v doţivljanju druţine in dogajanja v njej  

glede na O/M, ki ţivijo v matični druţini in v vzgojnem zavodu. 

                                                  Skupina otrok  
Povprečni 

rang 
Mann-Whitney U P 

Doţivljanje druţine in 

dogajanje v njej 

Matična druţina 89,74 
3685 0,815 

Vzgojni zavod 87,90 

 

Huebner (2000, v Ferić-Šlehan in Bašić, 2007) izpostavi, da je za razvoj zdrave in odgovorne 

osebnosti mladostniku treba omogočiti vzpostavitev lastnih “vodičev” za vedenje in 

prevzemanje posledic ter da mora mladostnik sovplivati na postavljanje druţinskih pravil. 

Otrokom/mladostnikom je treba omogočiti neodvisnost, vendar ne toliko, da bi jih izpostavili 

nevarnostim. Kljub kljubovanju staršem in okolju otroci/mladostniki potrebujejo varnost in 

strukturo, naloga staršev pa je, da to zagotovijo, saj se bodo mladi le tako učinkovito 

spoprijemali z razvojnimi nalogami tega obdobja. Starši, ki v zadostni meri in pravilno 

nadzorujejo otroke/mladostnike na primerno zahtevajoč način, lahko zmanjšajo tveganje za 

nastanek rizičnih vedenj (prehitra spolna aktivnost, zloraba alkohola itd.) in vedenjskih teţav 

(Ferić-Šlehan in Bašić, 2007, str. 175). Loeber ter Stouthamer - Loeber (1986, po Pillay, 

1998, v Ferić-Šlehan in Bašić, 2007) pokaţejo, da so vedenjske teţave povezane s 

pomanjkljivo odgovornostjo staršev, z neustreznim starševskim nadzorom, s premalo 

kakovostnega časa, ki ga starši in otroci preţivijo skupaj ter z nezanimanjem staršev za 

aktivnosti, ki jih otrok izvaja v vrstniškem krogu. Neodgovorno starševstvo pa označujejo tudi 

prevelike zahteve staršev in to, da se starši sami neustrezno vedejo (alkohol, nasilje ...), kar 

ugotavljata McMahon in Wells (1989, po Pillay, 1998, v Ferić-Šlehan in Bašić, 2007). V moji 

raziskavi po oceni O/M ni statistično pomembnih razlik v vedenju staršev tistih O/M, ki 

bivajo v vzgojnem zavodu in tistih, ki ţivijo v matični druţini glede odzivanja na njihove 

potrebe, zagotavljanja občutka pripadnosti, varnosti … Podatek preseneča ravno zato, ker se 

O/M namešča v vzgojne zavode zaradi ČVT/M, katere pa nastanejo kot posledica sovplivanja 

različnih neugodnih dejavnikov, najpogosteje iz neurejene druţinske situacije.  

 

Sprašujem se, ali so O/M odgovarjali iskreno na vprašanja v zvezi z njihovo druţino? Ali so 

pa ţeleli kljub vsemu - vsem zameram (kot je napisal eden izmed O/M, da zameri staršem, da 

so ga dali v vzgojni zavod), negativnim izkušnjam (nasilje) prikazati svojo druţino samo še 

kot ˝eno druţino v krogu druţin˝? Ali pa je takšna predstava morda posledica njihovih ţelja o 

tem, kakšno druţino si ţelijo in upajo, da bi jo imeli?   

Ferić-Šlehan in Bašić (2007), pravita da mladi, ki izraţajo vedenjske teţave in motnje, 

doţivljajo svojo druţino kot rigidno z veliko neustreznega nadzora in neustrezne strukture v 

nasprotju s tistimi mladimi, ki vedenjskih in/ali čustvenih teţav ne kaţejo.  

Prvi so manj zadovoljni s svojimi druţinami, menijo, da so njihove druţine premalo 

fleksibilne ter da manjka emocionalne povezanosti med njimi in starši (prav tam).   

Povprečne ocene odgovorov O/M o druţini in doţivljanju dogajanja v njej kaţejo, da za O/M, 

ki bivajo v vzgojnem zavodu bolj velja (sicer z majhno razliko), da se s straši nikakor ne 

ujamejo; mislijo, da jih starši ne razumejo ter pravijo, da bi ţeleli ţiveti v drugačni druţini.
26

 

Kljub temu pa ocenjujejo, da imajo s starši oz. skrbniki dober odnos, medtem ko za O/M, ki 

ţivijo v matični druţini, nekoliko bolj velja, da jih starši oz. skrbniki sprejemajo takšne kot so, 

                                                           
26

 Glej poglavje 6.2 »Jaz in moja druţina.«. Gre za povprečne ocene postavk o druţini, na podlagi katerih pa še ne 

morem zaključevati o tem, kako O/M doţivljajo svojo druţino ter kako ocenjujejo svoj odnos  s starši.  
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da so z odnosom, ki ga imajo s starši oz. skrbniki zadovoljni, da bi jih starši oz. skrbniki 

zaščitili, če bi bili v nevarnosti, ter da menijo, da straši od njih preveč pričakujejo
27

.  

Dejstvo je, da si mladostniki ne ţelijo niti rigidne in stroge discipline niti popolne svobode 

(Ferić-Šlehan in Bašić, 2007), kar sem ugotovila tudi v svoji raziskavi. 23,3 % O/M, ki ţivi v 

matični druţini, namreč noče po starših obdrţati strogosti, medtem ko O/M, ki so vključeni v 

vzgojni zavod nočejo ohraniti jeze oziroma nasilja (28,2 %). Problematiki nasilja v druţini se 

v zadnjem času posveča veliko pozornosti, predvsem nasilju nad otroki/mladostniki. Gre za 

teţko in občutljivo temo, ki je vse pogosteje povezana z občutkom nemoči, strahom, sramom 

in ogroţenostjo. Kot pravi Tušek-Bunc (2006, str. 171) je na nek način nasilno vse kar moti 

ali omejuje otrokov osebnostni razvoj, mu ogroţa oblikovanje pozitivne samopodobe, posega 

razdiralno v gradnjo njegove identitete ter izkorišča njegovo nemoč in odvisnost. Čačinovič 

Vogrinčič (2007) pravi, da starši kdaj pa kdaj udarijo otroka v trenutku nemoči, neobvladljive 

jeze, tudi strahu in ţalosti in na to gotovo niso ponosni. So pa tudi starši, ki udarec uporabljajo 

kot stalno vzgojno sredstvo. To so starši, ki v svojem odraščanju niso imeli priloţnosti, da bi 

izrazili svoja čustva ter se z njimi naučili ravnati, vzgojno sredstvo jim je udarec (prav tam, 

str. 158). Ker se O/M razvijajo s posnemanjem in identifikacijo, se ta neustrezni vzgojni 

vzorec velikokrat prenaša iz generacije v generacijo – večina odraslih oseb, ki so v svoji 

druţini nasilne, je v svojem otroštvu doţivljala nasilje s strani odraslih članov svoje druţine 

(Tomori, 2006).  Čeprav so v anketi O/M izrazili, da si ne ţelijo ohraniti jeze oz. nasilja, se 

lahko ta začarani krog nasilnega vedenja nadaljuje. Je pa velik korak k odpravi le-tega ţe 

samo zavedanje neustreznih ponotranjenih vzorcev in zavestno  postopno odpravljanje le-teh 

(običajno ob pomoči strokovnjakov).  

 

Kljub nekaterim manjšim razlikam med ocenami druţine in dogajanju v njej O/M, ki ţivijo v 

matični druţini in tistimi, ki bivajo v vzgojnem zavodu,  rezultati raziskave niso pokazali 

statistično pomembnih razlik v doţivljanju druţine in dogajanju v njej, zato hipotezo 4,  na 

podlagi analize ovrţem.  

 

Hipoteza 5 

Dekletom zadnje triade OŠ je vrednota druţina pomembnejša kot fantom.  

V testiranje pete hipoteze sem vključila dve odvisni spremenljivki, s katerima sem merila 

vrednoto »druţina« (vrednoti urejeno druţinsko ţivljenje in druţinska sreča – prvo vprašanje 

prvega sklopa). Neodvisna spremenljivka pa je spol O/M. V testiranje hipoteze so bili 

vključeni odgovori vseh O/M. Pri testiranju normalnosti porazdelitve (priloga 2) sem 

ugotovila, da te pri obeh odvisnih spremenljivkah odstopajo od normalne, zato sem za 

ugotavljanje razlik glede na spol O/M uporabila Mann Whitney test. 

Na podlagi analize ugotavljam, da je dekletom (95,02) statistično značilno (p=0,049) bolj 

pomembno urejeno druţinsko ţivljenje kot fantom (82,48). Tudi druţinska sreča je statistično 

značilno bolj pomembna (p=0,046) anketiranim dekletom (94,83) kot fantom (82,69). 

 

                                                           
27

 Glej tabelo 5.  
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Tabela 19: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v ocenjevanju vrednot »urejeno 

druţinsko ţivljenje« in »druţinska sreča«  glede na spol O/M 

                                                             Spol  Povprečni rang Mann-Whitney U P 

Urejeno druţinsko ţivljenje Moški 82,48 
3374 0,049 

Ţenski 95,02 

Druţinska sreča Moški 82,69 
3356 0,046 

Ţenski 94,83 

Tudi Roţman (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da obstajajo statistično pomembne razlike 

pomembnosti vrednot med spoloma za vrednote »druţina«, »dober odnos s partnerjem« in 

»ljubezen«. Gre predvsem za vrednote, ki so neposredno vezane na druţinsko in zasebno 

ţivljenje.  

Hipotezo 5 lahko tako na podlagi analize potrdim, vrednota druţina je dekletom bolj 

pomembna kot fantom.  

 

Hipoteza 6 

Dobro počutje O/M, ki ţivijo v vzgojnih zavodih, je pomembno pozitivno povezano s 

tem, koliko časa so O/M v zavodu. 

Za testiranje šeste hipoteze sem uporabila vprašanja o počutju iz sklopa »moje počutje v 

vzgojnem zavodu/mladinskem domu«, ki so ga reševali samo O/M, ki bivajo v vzgojnem 

zavodu. Ustvarila sem konstrukt »počutje v zavodu«, v katerega sem vključila naslednja 

vprašanja: 1. Kako se v zavodu počutiš; 2. Oceni, kako si z ţivljenjem in organizacijo dela v 

zavodu zadovoljen/a; 3. Kako se razumeš z vzgojitelji; 4. Ali se strinjaš, da ti vzgojitelji 

namenjajo dovolj časa in pozornosti.  

 

Glede na vrednost statistične značilnosti (p=0,140) ugotavljam, da počutje v zavodu ni 

statistično značilno povezano s tem koliko časa so O/M v vzgojnem zavodu. Ne morem torej 

trditi, da dlje kot so O/M vključeni v vzgojni zavod, boljše je njihovo počutje v zavodu. 

 

Tabela 20: Ugotavljanje povezanosti s Sparmanovim koeficientom korelacije med počutjem v 

zavodu  in časom, ki so ga preţiveli v zavodu. 

  Počutje v zavodu 

Spearmanov 

koeficient 

Koliko časa si ţe v vzgojnem 

zavodu/mladinskem domu (v tem 

zavodu, v katerem si trenutno)? 

Korelacijski koeficient ,177 

P ,140 

N 71 

 

Otroci/mladostniki so ob prihodu v vzgojni zavod ranljivi, predvsem za nasilje, kar je 

pokazala tudi hrvaška raziskava (Sekol, 2012, v Borovnik in Mikelj, 2015). Razlogi za to so v 

tem, da ostali otroci/mladostniki (ki so ţe v zavodu) branijo svoje mesto v skupini ali pa se 

novi član ne vede v skladu z ustaljenimi pravili skupine (prav tam). Otroci/mladostniki, ki na 

novo pridejo v zavod, se srečajo z ţe ustaljenimi navadami, pravili, vrednotami in odnosi v 

skupini kot celoti ter med samimi vrstniki.  
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Mladostniki, ki so v zavodu ţe dlje časa, se med seboj poznajo, zato posameznik, ki pride na 

novo, čuti v sebi strah, da tudi tam ne bo sprejet s strani vrstnikov in vzgojiteljev (Kahan, 

1994, v Borovnik in Mikelj, 2015). V kolikor je ta strah upravičen in se posameznik počuti 

izključenega, se njegovo vedenje lahko še samo poslabša, zato sta ključnega pomena pri tem 

podpora in vodenje vzgojiteljev (Borovnik in Mikelj, 2015). Zanimalo me je, ali je počutje 

O/M v zavodu povezano s tem, koliko časa so ţe v zavodu. Rezultati so pokazali, da dobro 

počutje v zavodu sicer ni povezano s tem, koliko časa so ţe v zavodu, me je pa nadalje 

zanimalo, ali je morda dobro počutje v zavodu povezano s tem, ali imajo O/M v zavodu 

prijatelje. Ker skupaj ţivijo, se bolje poznajo, podobne pa imajo tudi pretekle izkušnje, lahko 

pozitivno razvit občutek pripadnosti skupini pripomore k zmanjševanju vedenjskih teţav 

(Borovnik in Mikelj, 2015). Italijanska raziskava (Rabaglietti in Ciairano, 2008, v Borovnik 

in Mikelj, 2015) je namreč pokazala direkten vpliv podpore prijateljev na razvojne naloge 

(osebne, socialno-institucionalne in odnosne). Otroci/mladostniki, ki niso sprejeti pri starših, 

prav tako pa jih druţba zavrača zaradi njihovega izstopajočega vedenja, je skupina v zavodu 

vir občutkov sprejetosti in pripadnosti (prav tam). Otroci/mladostniki, ki imajo pozitivno 

razvit občutek pripadnosti, imajo pomembno manj vedenjskih teţav  kot tisti, ki jim je 

vključenost sicer pomembna, vendar ne občutijo pripadnosti (Newman, Lohman in Newman, 

2007, v Borovnik in Mikelj, 2015).  

Rezultat moje raziskave tudi te povezave ni potrdil. Ugotovila sem, da ne obstaja statistično 

značilna razlika (0,360) (priloga 7) pri počutju v zavodu, glede na to ali imajo v zavodu 

prijatelje ali ne. Počutje v zavodu je tako pri tistih, ki imajo prijatelje v zavodu in tistih, ki 

nimajo prijateljev v zavodu enako.  

Pa je res tako? Sprašujem se, s čim je torej povezano dobro počutje O/M v zavodu? Zagotovo 

je eden izmed dejavnikov dobrega počutja odnos z vzgojitelji, ni pa verjetno edini. Na 

vprašanje, kako se razumejo z vzgojitelji, so v povprečju odgovorili, da dobro ( ̅=4,0), na 

vprašanje, kako se počutijo v zavodu, pa so odgovarjali, da se v povrečju ne počutijo niti 

dobro niti slabo ( ̅=3,3). Svojo izbiro odgovora so različno argumentirali, se pa razlogi za 

tako počutje velikokrat skrivajo ravno v ločenosti od svojih staršev (»ker nisem doma«, »ker 

pogrešam druţino«, »doma je lepše«…). Je morda torej vzrok za takšno počutje O/M v 

zavodu povsem preprost? Ali pa morda O/M s seboj nosijo pregloboke rane, ki so nastale kot 

posledica negativnih izkušenj v druţini in so globoko zakoreninjene v njihovi osebnosti?   

Hipotezo 6, na podlagi analize ovrţem, počutje v zavodu ni povezano s časom, ki so ga O/M 

preţiveli v  zavodu.  

 

Hipoteza 7 

Več kot polovica O/M se v vzgojnih zavodih počuti dobro in so zadovoljni.  

Za testiranje sedme hipoteze sem uporabila konstrukt »počutje v zavodu« (sestavljen iz 

vprašanj: 1. Kako se v zavodu počutiš; 2. Oceni, kako si z ţivljenjem in organizacijo dela v 

zavodu zadovoljen/a; 3. Kako se razumeš z vzgojitelji; 4. Ali se strinjaš, da ti vzgojitelji 

namenjajo dovolj časa in pozornosti), ki sem ga uvedla ţe pri hipotezi 6. Glede na to 

spremenljivko sem O/M uvrstila v dve skupini. V prvi skupini so O/M, ki se v zavodu ne 

počutijo dobro in niso zadovoljni (odgovori od 1 do 3,5), v drugo skupino pa sem uvrstila 

O/M, ki se v zavodu počutijo dobro in so zadovoljni (odgovori od 3,51 do 5). Kot je razvidno 

iz tabele 21, je deleţ tistih, ki se počutijo dobro in so zadovoljni 44 %. Ta deleţ se statistično 

značilno ne razlikuje od testnega deleţa 50 % (p=0,171), zato ne morem  trditi, da se več kot 

50 % O/M v zavodu počuti dobro in so zadovoljni. 
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Tabela 21: Testiranje deleţa O/M, ki se v zavodu počutijo dobro in so zadovoljni z 

Binominalnim testom. 

  Kategorija N 

Dejanski 

deleţ 

Testni 

deleţ 

p 

(dvostranski) 

p 

(enostranski) 

Počutje v 

zavodu 

Počutijo se dobro in 

so zadovoljni 
31 ,44 ,50 ,342 0,171 

Ne počutijo se dobro 

in niso zadovoljni 
40 ,56 

   

Total 71 1,00 
   

 

Krajnčan (2006) pravi, da je namestitev v vzgojni zavod ena najbolj stresnih situacij za 

otroka/mladostnika in da gre za ukrep, ki je nujen in neizbeţen predvsem zaradi neugodnih 

posledic za otroka/mladostnika, izhajajoč iz druţinske situacije. Izkušnja bivanja v vzgojnem 

zavodu predstavlja za nekatere varovalni za nekatere pa ogroţajoči dejavnik v njihovem 

razvoju. Pomembno vlogo pri navajanju na novo okolje in posledično pri počutju 

otrok/mladostnikov v zavodu, pri spoprijemanju s stresom, pri vzpostavljanju stikov z 

drugimi otroki/mladostniki imajo vzgojitelji. Analiza fokusnih skupin Omanove (2011) je 

pokazala, da veliko otrok in mladostnikov namestitev doţivlja kot izjemno stresno in nasilno 

situacijo, nekateri pa so poročali, da so si namestitve v vzgojni zavod ţeleli in ob namestitvi 

občutili zadovoljstvo. Razlog za to se skriva v umiku iz nasilne druţinske situacije (Oman, 

2011, str. 379).  

Da se otrok/mladostnik v zavodu počuti dobro, je odvisno od več dejavnikov: od sprejetosti v 

skupini, dobrih medosebnih odnosih z vrstniki in vzgojitelji, ugodne psihosocialne klime, 

varnega in prijetnega okolja … Pomembno vlogo pri tem imajo vzgojitelji, ki morajo 

poskrbeti za ugodne pogoje dela in učenja ter ugodno psihosocialno klimo tako na materialni 

(videz vzgojne ali stanovanjske skupine) kot tudi na odnosni ravni (Mikuš Kos, 2002, v 

Oman, 2011). Otrok/mladostnik s ČVT/M potrebuje več priloţnosti in različnih socialnih 

okolij, dodaja Zrim Martinjak (2014) in naloga vzgojitelja je, da mu to zagotovi. Gibbs in 

Sinclair (2000, v Borovnik in Mikelj, 2015) sta ugotovila, da  so mladostniki na splošno imeli 

dobro mnenje o vzgojiteljih in njihovem odnosu, kar je potrdila tudi moja raziskava ( ̅=4,0). 

Večina je imela občutek, da so jim vzgojitelji pomagali bodisi s poslušanjem bodisi z 

omogočanjem, da govorijo o stvareh (prav tam). Pozitivno vzpostavljen odnos z vzgojitelji 

lahko pripomore k uspešni izobrazbi, otroci in mladostniki postanejo samostojnejši in njihova 

identiteta se oblikuje v pozitivni smeri (Stein, 2008).  

Zimšek (2016) je v svoji raziskavi, v katero so bili vključeni O/M iz VIZ Smlednik ugotovil, 

da se jih večina v zavodu počuti v redu ter da na njihovo počutje vplivajo odnosi, ki jih imajo 

z vrstniki/vzgojitelji/učitelji. O/M so v glavnem zadovoljni z delom in vključitvijo v VIZ, 

večinoma se počutijo bolje kot so se v okolju, iz katerega so prišli.  

Res je, da hipoteze o dobrem počutju in zadovoljstvu več kot polovice O/M v vzgojnih 

zavodih ne morem potrditi. Mislim, da moramo na počutje O/M v vzgojnih zavodih pogledati 

širše. Ne gre namreč za njihovo počutje v danem trenutku, ampak gre za počutje v danem 

ţivljenjskem obdobju – v obdobju bivanja v vzgojnem zavodu. O/M so bili odvzeti iz 

domačega okolja, ločili so se od staršev, prijateljev, sorodnikov, nekateri tudi od svoje šole. 

To je za njih hud udarec. Način ţivljenja, kakršnega so bili vajeni, čez noč ni več. Red, 

pravila, obveznosti in odgovornosti so postale del njihovega vsakdana, kar je v večini 

primerov čisto nasprotje načinu ţivljenja, kot so ga imeli doma (Kobolt, 2002).  
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In za večino O/M tak način ţivljenja predstavlja kot neke vrste ˝kazen˝ (»vzgojitelji nam 

preveč teţijo«, »veliko moramo pospravljati«, »ni mi všeč določen čas za učenje«, »ni kavice, 

ni čikov, ni kolegov, ni cukrov«, »ker imajo brezvezna pravila«, »ker se včasih derejo name in 

mi ukazujejo«, »premalo prostega časa«, »skoz moramo delati«…). Spet drugi izpostavijo 

svoj napredek v času bivanja, ki je vezan predvsem na šolsko uspešnost (»všeč mi je, da imam 

učno pomoč«, »ocene so se mi izboljšale«, »napredujem«…). 

Zavedati se moramo, da O/M, ki so v vzgojnih zavodih, nosijo s seboj številna bremena, ne-

lepe spomine in slabe izkušnje. V druţini so doţiveli številna razočaranja (zadnje je recimo 

oddaja v vzgojni zavod, kar je napisal tudi eden izmed O/M). Gre za izkušnje, ki so načela 

njihovo samodobo, samozavest, doţivljanje sebe in drugih. In tega se ne da spremeniti čez 

noč. Neprijetnih izkušenj se ne da izbrisati, lahko pa jih zameglimo in omilimo s pozitivnimi. 

A za to je potreben čas, proces in odnos. Vzgojni zavodi kot ˝nadomestno okolje˝ in 

vzgojitelji kot ˝nadomestni starši˝ se trudijo O/M ponuditi drugačne izkušnje kot so jih bili 

deleţni v matični druţini, kar nekateri O/M tudi izpostavijo (»razumejo me«, »prijazni so«, 

»so pozorni in mi pomagajo«, »me spoštujejo«, »se ne derejo veliko name«…). 

Deleţ tistih, ki se počutijo dobro v vzgojnem zavodu in so zadovoljni, je manjši od 50 % (44 

%), kar pomeni, da hipotezo 7, na podlagi analize ovrţem.  

7. SKLEP 

Človek je bitje odnosa – brez odnosa ne preţivi. Temeljna dimenzija človekovega bivanja je 

njegova vpetost v odnose, v katerih se zgradijo temelji za njegovo dojemanje sebe, drugih ter 

sveta okoli sebe. Odnosi so tisti, v katerih raste, se oblikuje in dobiva material za nadaljnji 

razvoj in za nadaljnje odnose (Simonič, 2006). Vse se začne v druţini. Otroci kot druţbena, 

odzivna in  empatična bitja, morajo za svoj polni razvoj biti z odraslimi, ki spoštujejo, 

upoštevajo ter se odzivajo na njihove potrebe (Juul, 2008). Naloga starša je, da mu prek 

primerne vzgoje nudi tako fizično kot čustveno podporo ter tako vpliva tudi na oblikovanje 

njegovega vrednostnega sistema (Kordič, 2007). Vloga druţine se je z leti spremenila, 

preoblikovale so se tudi nekatere funkcije, ki so jih imele v preteklosti, nekatere univerzalne 

naloge pa so se ohranile vse do danes (in se bodo najverjetneje ohranile, dokler bo človeštvo 

obstajalo) – temeljna skrb za otroka skozi vzgojo za vrednote. Mnoge osebnostne poteze se 

zastavijo v prvih letih ţivljenja. Prve čustvene in socialne izkušnje izvirajo iz odnosov z 

najbliţjimi osebami v druţini (Tomori, 1994), le-te pa določajo tudi osnovo za prevzemanje 

svojega sistema vrednot in prepričanj (Simonič, 2006). Musek (1993) pravi, da so vrednote 

pomemben del človekove motivacije in človekove osebnosti, v katerih se zrcali vse, kar je 

človeku resnično pomembno, dragoceno in sveto. Prenos vrednot, skozi katerega naj bi človek 

ponotranjil drţe, pravila in pričakovanja svojih staršev, je zaznamovan z globino odnosa in 

stika, kjer so v ozadju vedno čustva in globlja druţinska dinamika iz najzgodnejših dni 

otrokovega ţivljenja, meni Simonič (2006). Dinamika tega odnosa tako postane osnova za 

gradnjo novih odnosov, prav tako pa tudi podlaga za prevzemanje ali zavračanje vrednot 

Vrednot se človek torej ne nauči, ampak jih posnema in tako prevzame (prav tam). V tuji 

raziskavi (Knaf in Schwartz, 2001, po Lee in Tam, 2010) so ugotovili, da si starši otrokom 

prizadevajo privzgojiti enake vrednote, kot jih imajo sami. Vendar jim zmeraj ne uspe. 

Zalokar Divjak (2000) meni, da lahko trden vrednostni sistem staršem pomaga pri vzgoji 

otroka. Kroflič (1997) zagovarja tezo, da šola/vzgojne skupine lahko vzgajajo celo bolje kot 

druţina, če jim le uspe ustvariti pravo vzgojno okolje, vendar le pod pogojem, da starši 

svojega otroka popolnoma zaupajo poklicnemu vzgojitelju.  
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Tudi Kompan Erzar (2003) se strinja, da lahko otroci/mladostniki identifikacijske točke 

najdejo tudi zunaj druţine, v kolikor jim druţina tega ne nudi. Med te »identifikacijske 

alternative« uvršča vrstniške odnose, partnersko zvezo, svojo novo druţino in tudi 

zunajdruţinsko vzgojo, kamor spadata rejniška druţina in stanovanjska skupina (Kompan 

Erzar, 2003). 

 

Večina od nas ob besedi druţina pomisli na topel, ljubezni poln dom; na varno zatočišče, kjer 

nas zmeraj odprtih rok sprejmejo naši najdraţji. Ţal pa je danes za vse preveč otrok in tudi 

odraslih druţina izvor strahu, neprijetnih čustev, spominov in izkušenj. Ob naglih druţbenih 

spremembah, ob korenito spremenjenemu trgu dela in spremembah v ţivljenjskem poteku 

mladih je vse več staršev, ki se v vzgoji ne čutijo kompetentne bodisi zaradi pomanjkanja 

časa, socialne ogroţenosti, bodisi zaradi drugih obremenilnih dejavnikov. Vse več se govori 

tudi o t.i. »teţko vodljivih« otrocih/mladostnikih. Starši, ki ţivijo v teţkih razmerah, njihovi 

otroci pa dobijo stigmo teţavnih otrok, so v obstoječih razmerah lahko hitro obtoţeni kot slabi 

starši v kolikor zavrnejo sodelovanje v programih pomoči ali predčasno izstopijo iz njih (Mey 

idr., 2009, v  Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in Poljšak Škraban, 2015). Je pa tudi vedno 

več staršev, ki se dobro zavedajo realne situacije, a jim teţke okoliščine (revščina, socialna 

izoliranost, slabe stanovanjske razmere) ne dopuščajo, da bi v določenih situacijah ravnali 

skladno s svojimi ţeljami. Neuspehi,  izzivi in nerešljiva vprašanja so razumljeni kot 

individualna nesposobnost, s katero se člani druţine in druţina kot celota spopadajo (prav 

tam). Vendar pa so tudi starši, ki ne prevzemejo odgovornosti do otroka in ne zadovoljujejo 

njegovih potreb, ampak se ukvarjajo s sabo in s svojimi teţavami, s svojimi ţeljami in 

potrebami. Četudi te teţave morda izvirajo iz teţkih okoliščin, je naloga staršev, da v prvi 

vrsti poskrbijo za varnost otroka in zadovoljujejo njegove potrebe. Številni starši pa so 

preobremenjeni s sabo in s svojimi teţavami (alkoholizem, psihične teţave, druge zdravstvene 

teţave  …), zaradi česar pozabijo na svojo osnovno nalogo – skrb za otroka. Zaradi razvojno 

neugodnih in ogroţujočih dejavnikov (prepiri, fizično in psihično nasilje, trpinčenje in 

zloraba, vzgojno in čustveno zanemarjanje…) se pri O/M pogosto (v kombinaciji z drugimi 

dejavniki – otrokove osebnostne značilnosti, šola, širše okolje…) razvijejo ČVT/M, katere so 

eden izmed glavnih vzrokov za nameščanje otrok v vzgojne zavode (Ferić-Šlehan in Bašić, 

2007). Druţina se poleg nekaterih drugih (socialnoekonomske razmere, šola, osebnostne 

značilnosti, vrstniki) uvršča med najpomembnejše indikatorje čustvenih in vedenjskih 

teţav/motenj.  S svojo zapleteno dinamiko najpomembneje vpliva na vedenje otrok in 

mladostnikov (Krajnčan, 2006). Pogosto se vedenjske motnje povezuje z disfunkcionalnostjo 

druţine ob še drugih rizičnih dejavnikih – posebej neugodni otrokovi konstituciji ter splošni 

socialni, ekonomski in kulturni prikrajšanosti okolja, v katerem poteka ţivljenje druţine in s 

tem odraščanje otroka (Tomori, 2000).  

V empiričnem delu sem ţelela preveriti, ali obstajajo razlike med O/M zadnje triade OŠ, ki 

ţivijo v matični druţini ter tistimi, ki ţivijo v vzgojnih zavodih glede pojmovanja in predstav 

o vrednotah. Velik poudarek skozi celotno magistrsko delo je na vrednoti druţina (kako O/M 

ocenjujejo vrednoto druţina, kako doţivljajo svojo druţino in dogajanje v njej, kako 

ocenjujejo odnose v druţini …). Zanimalo pa me je tudi, kako se O/M počutijo v vzgojnem 

zavodu kot ˝nadomestnemu okolju,˝  ter kako se razumejo z vzgojitelji kot ˝nadomestnimi 

starši˝.  

V raziskavo sem vključila relativno uravnoteţen vzorec O/M, ki ţivijo v matični druţini in v 

vzgojnih zavodih (skupno 177 O/M). Večina O/M iz matičnih druţin ţivi z obema staršema 

(81,1 %), medtem ko je med O/M, ki so v vzgojnem zavodu le 28,2 % takšnih, ki izhajajo iz 

dvostarševskih druţin (kljub temu pa jih ima 71 % stike z obema staršema).  
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Velik del O/M s ČVT/M ţivi samo z mamo (25,4 %), 21,1 % pa jih ţivi z mamo in njenim 

partnerjem/partnerko. Dejstvo, da veliko O/M s ČVT/M prihaja iz enostarševskih (»razbitih«, 

»reorganiziranih«) druţin, še samo po sebi ne pomeni ničesar. Raziskave so namreč pokazale, 

da so od strukture druţine bolj pomembnejši procesi v njej (Farr, Forrsell in Patterson, 2010, 

v Zaviršek in Sobočan, 2012).  

Kar se tiče pomembnosti vrednot, so se pri nekaterih vrednotah pokazale statistično 

pomembne razlike glede na skupino O/M. Tisti O/M, ki obiskujejo redno OŠ in ţivijo v 

matični druţini višje ocenjujejo vrednote: ljubezen in naklonjenost, zdravje, vera v Boga in 

spoštovanje zakonov. Medtem ko so O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu pomembnejše 

vrednote: prosti čas, uspeh v poklicu, dobra hrana in pijača ter higiena in čistoča. Opisane 

razlike lahko pojasnimo z izkušnjami, izhajajočimi iz druţine. ČVT/M nastanejo kot 

»posledica zlorab in/ali zanemarjanja; fizičnih ali mentalnih bolezni bodisi otroka lahko pa 

tudi druţinskih članov, ki se jim v nekaterih primerih pridruţijo tudi senzorne ali fizične 

poškodbe« (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 99). Dejstvo je, da nekateri O/M zaradi 

niţjega socialno-ekonomskega statusa druţine ţivijo v pomanjkanju (kar se tiče hrane, pijače, 

drugih materialnih dobrin, osnovnih pogojev za ţivljenje …), čeprav moja raziskava ni 

potrdila razlik v oceni odzivanja staršev/skrbnikov na fiziološke potrebe (potreba po hrani in 

počitku) med O/M, ki ţivijo v matični druţini in tistimi, ki bivajo v vzgojnem zavodu. 

Raziskave (Škoflek, 1991) kaţejo tudi, da večina O/M s ČVT/M prihaja iz druţin z niţjo 

izobrazbeno strukturo in zato je morda O/M toliko bolj pomembno, da bodo v ţivljenju 

uspešni v karieri. Uspeh v karieri pomeni finančna preskrbljenost oz. neodvisnost, kar je po 

zbranih podatkih za O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu zelo pomembno (kot drugi in tretji 

dejavnik, ki bo pomembno vplival na njihovo odločitev o ustvarjanju druţine je ravno dober 

ekonomski poloţaj).  

 

Rezultat, da je spoštovanje zakonov pomembnejše O/M, ki ţivijo v matični druţini niti ne 

preseneča. Namreč veliko O/M se ravno zaradi nespoštovanja zakonov znajde v vzgojnih 

zavodih po izreku vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod. O/M, ki so v vzgojnih zavodih, 

imajo ţe iz matične druţine več negativnih izkušenj in neprimernega zgleda, povezanega z 

odklonskim vedenjem.  Da je O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu, zelo pomemben prosti čas, 

lahko pojasnim z redom in organiziranostjo vzgojnih zavodov (večina O/M je ocenila, da niso 

niti zadovoljni niti nezadovoljni z organizacijo in načinom ţivljenja v zavodu). V vzgojnih 

zavodih veljajo določena pravila in red, O/M imajo svoja opravila, obveznosti in 

odgovornosti. Tudi prosti čas je časovno točno določeno umeščen v njihov vsakdanji urnik. 

Večina O/M s ČVT/M teh izušenj iz matične druţine nima (Kobolt, 2002). Običajno prihajajo 

iz druţin, kjer so neurejene razmere, vloge in pravila v druţini niso jasna, O/M so brez 

obveznosti in odgovornosti (Krajnčan, 2006). Red v vzgojnem zavodu zato doţivljajo kot 

neke vrste ˝kazen˝. S tem lahko poveţem tudi podatek, ki sem ga dobila v raziskavi in sicer, 

da se jih nekoliko več kot polovica v zavodih ne počuti dobro. Seveda pa moramo na počutje 

O/M gledati širše. Gre namreč za O/M, ki imajo za seboj veliko neprijetnih izkušenj 

povezanih z negativnimi čustvi. Poljanec (2015) pravi, da rane, ki jih pustijo zgodnja 

zanemarjenost, nasilje, zlorabe, zavrţenost in ki nastanejo ravno zaradi staršev, so najgloblje 

rane. So rane, ki jih čas nikoli ne zaceli. Veliko O/M je ločenost od druţine, sorodnikov, 

prijateljev, navedlo kot razlog slabega počutja v zavodu. Zakaj? Čeprav so zaradi neurejenih 

druţinskih razmer in z njimi povezanimi ČVT/M bili nameščeni v vzgojni zavod, s seboj 

nosijo globoke rane in čeprav so v matični druţini doţiveli toliko grenkosti (med njimi je na 

primer tudi oddaja otrok v vzgojni zavod, kar je povedal eden izmed O/M), se doma v 

povprečju počutijo zelo dobro ( ̅=4,6) in se z veseljem vračajo domov. Kaj nam to sporoča?  
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Sodobni O/M vidijo svoje druţine, ne glede na situacijo in okoliščine v katerih je druţina, kot 

˝dobro˝ druţino. Vendar pa, ali jo res tako doţivljajo ali pa jo v takšni luči doţivljajo, ker jo 

˝morajo˝? Številni starši iščejo razloge za problematično vedenje in posledično za oddajo 

O/M v vzgojni zavod vsepovsod drugje (storilnostno naravnan šolski sistem, neugoden trg 

dela …), le v druţini ne. Odgovornost za problematično vedenje svojih otrok prelagajo na 

druge. Doţivljanje staršev tega sveta (˝kot krutega in nepravičnega˝, zaradi katerega je njihov 

O/M moral v vzgojni zavod) se preslikava tudi v doţivljanje sveta njihovih otrok. Tako kot 

starši ne vidijo svoj del odgovornosti pri nastanku ČVT/M pri O/M, toliko manj O/M 

doţivljajo svoje starše kot ˝slabe˝ in ˝nekompetentne˝. 

 

Glede rezultatov, ki niso pokazali razlik med skupinama O/M v doţivljanju druţine in 

dogajanju v njej, se sprašujem, ali so  rezultati odraz resničnosti ali zgolj ţelje O/M imeti 

˝popolno druţino˝? To so vprašanja, ki ostajajo odprta in na katera znajo odgovoriti le oni 

sami. 

Zanimalo me je tudi, ali obstajajo razlike med spoloma v  oceni vrednote druţina. Ugotovila 

sem, da je dekletom bolj pomembno urejeno druţinsko ţivljenje in druţinska sreča kot 

fantom.  

Glede na teoretična spoznanja sem pričakovala da bodo razlike med O/M, ki ţivijo v vzgojnih 

zavodih in O/M, ki ţivijo v matični druţini v oceni odzivanja staršev/skrbnikov/rejnikov na 

njihove temeljne potrebe (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in 

ljubezni, kognitivne potrebe), vendar rezultati raziskave tega niso potrdili (ni statistično 

pomembnih razlik). Tako O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu kot tisti, ki ţivijo v matični 

druţini in obiskujejo redno OŠ, v enaki meri ocenjujejo odzivanje staršev na njihove potrebe. 

Ob tem se sprašujem, ali so odgovori O/M iskreni? Ali pa O/M zares tako doţivljajo svoje 

druţine? Kot sem pisala tekom celotnega magistrskega dela – se druţine O/M s ČVT/M 

srečujejo z raznoraznimi teţavami. Običajno so tudi vključeni v različne sisteme pomoči, ena 

od oblik pomoči je tudi oddaja otrok v vzgojni zavod. Kljub temu, da v druţinah O/M, ki so v 

vzgojnih zavodih, ne funkcionira vse tako kot bi moralo, O/M v splošnem ocenjujejo svoje 

druţine kot skrbne in povsem ˝običajne˝ druţine, kjer so včasih prisotne teţave (tako kot v 

vsaki druţini), a se kljub temu v svoji druţini počutijo zelo dobro ( ̅=4,6). Pa je dejansko tako 

ali pa so odgovori morda odraz njihovih ţelja o tem, kakšno druţino si ţelijo imeti? Avtorja 

Martin in Martin (2002, v Ţiţak in Koller-Trbović, 2007) menita, da tako v funkcionalnih kot 

tudi v nefunkcionalnih druţinah prihaja do teţav, ki vplivajo na zdrav razvoj otroka. Razlika 

je le v tem, da je intenzivnost teh teţav v nefunkcionalnih druţinah veliko večja in strategije 

reševanja problemov veliko slabše. Iz izkušenj tekom prostovoljskega dela in študijske prakse 

lahko povem, da O/M svojo druţino, ne glede na negativne izkušnje, izhajajoč iz nje, 

zagovarjajo in jo imajo za sveto.  

 

Kljub temu, da nisem ugotovila statistično pomembnih razlik v odzivanju staršev na potrebe 

O/M, so rezultati vendarle pokazali majhne razlike v oceni odnosov O/M s svojimi starši. Za 

O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu nekoliko bolj velja, da se s starši nikakor ne ujamejo, da 

mislijo, da jih starši ne razumejo ter da bi ţeleli ţiveti v drugačni druţini. Za O/M, ki ţivijo v 

matični druţini pa nekoliko bolj velja, da jih starši sprejemajo takšne kot so, da so z odnosom, 

ki ga imajo s starši zadovoljni, da bi jih starši zaščitili, če bi bili v nevarnosti, ter da menijo, 

da straši od njih preveč pričakujejo. Omenjene razlike lahko zopet poveţem z izkušnjami iz 

druţine – otroci s ČVT/M odraščajo ob starših, ki so preobremenjeni z mnogimi oteţujočimi 

dejavniki in velikokrat ţal pozabijo na svoje osnovno poslanstvo – skrb za otroka in 

zadovoljevanje njegovih osnovnih potreb.  
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Odzivanje na otrokove potrebe, razumevanje njegovih čustev in sveta  za mnoge starše O/M s 

ČVT/M ni bistvena skrb (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010; Kobolt, 2002).   

 

Na vprašanje, kateri trije dejavniki bodo pomembno vplivali na odločitev o ustvarjanju lastne 

druţine, so O/M, ki ţivijo v matični druţini odgovarjali: ljubezen (28,4 %),  dobri medsebojni 

odnosi (16,7 %), dober ekonomski poloţaj (10,4 %) oz. sreča (10,4 %). O/M, ki pa bivajo v 

vzgojnem zavodu so izpostavili naslednje: uspeh (24,6 %), dober ekonomski poloţaj (16,1 %) 

in ponovno dober ekonomski poloţaj (19,6 %). Veliko njihovih odgovorov v skupini ˝drugo˝ 

se je prav tako navezovalo na materialno blagostanje (hiša/stanovanje, hrana, neodvisnost v 

povezavi s poklicem). Rezultati zopet opozarjajo na to, da velik del O/M s ČVT/M prihaja iz 

socialno in ekonomsko šibkejših druţin, kjer velik del staršev prejema socialno pomoč in ima 

običajno relativno nizko izobrazbo, pogosto se soočajo z brezposelnostjo, ţivijo v slabih 

stanovanjskih razmerah (Krajnčan, 2006). Predvidevam, da O/M iz teh druţin zase ţelijo 

nekaj več - da bi uspeli v poklicu, kar bi jim omogočalo tudi stabilen ekonomski poloţaj in 

ugodnejše ţivljenje. Zanimivi so tudi nekateri odgovori O/M iz VZ na to vprašanje in sicer, da 

bodo na njihovo odločitev o ustvarjanju druţine med drugim vplivali tudi: skrbnost, 

razumevanje otrok, ljubezen do otrok, naklonjenost, razumevanje s partnerjem, odgovornost 

… To nakazuje na to, da so jim druţina  in urejene druţinske razmere (ki vključujejo opisane 

postavke) pomembne, kar spet lahko poveţem z izkušnjami iz njihove matične druţine. 

Večina O/M iz VZ je v svoji matični druţini doţivela neprijetne izkušnje, ki so povezane z 

negativnimi čustvi (Krajnčan, 2006). Zase pa si ţelijo več – ţelijo si  ljubeznivo in skrbno 

druţino, v kateri bodo vladali topli medsebojni odnosi.  

Največ O/M, ki ţivi v matični druţini, ţeli v odraslosti od svojih staršev ohraniti vrednoto 

»ljubezen« (12,9 %), iz česar sklepam, da večina O/M odrašča ob ljubečih in skrbnih starših, 

največ O/M ki so vključeni v vzgojni zavod, pa ţeli ohraniti vrednoto »poštenost« (14,1 %). 

Naj poudarimo, da otroci vedno hrepenijo po srečnih, ljubečih in sočutnih odnosih (Chapman 

in Pellicane, 2015). Kljub ljubezni in skrbni vzgoji pa 23,3 % O/M, ki ţivijo v matični druţini 

pravi, da noče po starših obdrţati strogosti, medtem ko O/M, ki so vključeni v vzgojni zavod 

nočejo ohraniti jeze oziroma nasilja. Velik del O/M na to vprašanje ni odgovorilo. O tem, 

kako anketirani O/M doţivljajo in pojmujejo strogost, ne vemo veliko. Gre lahko namreč za 

različna subjektivna vrednotenja, katera bi morda v prihodnosti bilo smiselno raziskati (kaj za 

O/M pomeni strogost; katera dejanja/prepreke staršev umeščajo pod stroge vzgojne 

ukrepe…). Starši praviloma v vzgoji uporabljajo pravila, vodenje, pogovore in pogajanja, 

pravita Ferić-Šlehan in Bašić (2007).  Kako posamezni O/M doţivlja določena pravila, pa je 

stvar druţine in subjektivne presoje. Otroci/mladostniki praviloma nadzor in meje, ki jih 

postavljajo njihovi starši, doţivljajo kot pozitivno skrb staršev, še posebej pri tveganih 

ţivljenjskih vprašanjih (prav tam). Podatek, da največ O/M iz vzgojnih zavodov po starših 

noče obdrţati jeze oz. nasilja, ne preseneča, saj je v druţinah O/M s ČVT/M pogosto prisotno 

nasilje. O/M so odraščali ob zgledu, da je kričanje del vsakdanje komunikacije, udarec pa 

pogosto vzgojno sredstvo (Tomori, 2000). Večina teh staršev je v svoji mladosti verjetno bila 

sama deleţna nasilja. Ponotranjili so vzorec vedenja, ki ga preko neustreznih vzgojnih 

postopkov sedaj prenašajo na svoje otroke (Simonič, 2006).   

 

Zanimalo me je tudi, ali obstaja razlika v oceni druţinskega ţivljenja med tistimi O/M, ki 

ţivijo v vzgojnem zavodu in ohranjajo stik z druţino in tistimi, ki stika z matično druţino ne 

ohranjajo. Čeprav rezultati raziskave niso pokazali statistično pomembnih razlik, teh 

rezultatov ne morem posploševati, ker smo imeli zelo majhen vzorec tistih O/M, ki stika z 

matično druţino nimajo. V kolikor bi bil večji deleţ teh O/M, predvidevam, da bi tudi 

rezultati morda lahko bili drugačni. 
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V poglavju, namenjenemu samo O/M, ki ţivijo v vzgojnem zavodu, sem prišla do nekaterih 

zanimivih ugotovitev. Ker so vzgojni zavodi kot nadomestno okolje, me je zanimalo kako 

O/M vzgojne zavode doţivljajo. Večina O/M ima v zavodu prijatelje (87,1 %), le 12,9 % pa 

jih je odgovorilo, da v zavodu nima nobenega prijatelja. V povprečju se O/M v zavodu ne 

počutijo niti dobro niti slabo (»vsak dan je boljše«, »počutim se dobro, ker je tukaj za nas 

odlično poskrbljeno«, »ni mi všeč način ţivljenja tukaj«, »zato, ker nisem pri starših«,  »zato, 

ker nam preveč teţijo«, »včasih je dobro, včasih pa ne«,  »pogrešam dom, vendar v zavodu ni 

tako slabo« …).  

Prav tako jim okolje, v katerem sedaj ţivijo ni niti všeč niti ni všeč (»všeč so mi ljudje tukaj in 

narava okoli zavoda, rada hodim na sprehode tukaj, saj se zelo sprostim«,  »lepo je urejeno«, 

»ne smemo veliko ven«, »ni mi všeč, saj imam tukaj preveč stikov s prepovedanimi stvarmi«, 

»zato, ker nisem v domačem kraju«,  »ni mi všeč, ker nisem s starši«,  »ni kavice, ni čikov, ni 

kolegov, ni cukrov, LSD-ja, spida, koke«…). Nekateri so bolj navajeni mestnega ţivljenja, 

spet drugim je všeč, da so v naravi (»všeč mi je, ker je narava«, »bolj sem navajen na mestno 

okolje«, »preveč njiv« …).  

Tudi glede zadovoljstva z ţivljenjem in organizacijo v zavodu pravijo, da niso niti zadovoljni 

niti nezadovoljni (»ker napredujem v dostih stvareh«, »ker nas pripravljajo na ţivljenje«, 

»dobra hrana«, »lahko imamo telefone, noben nas ne tepe«, »zmeraj, kamor gremo, vse 

pregledamo«, »veliko moramo pospravljati«, »ni mi všeč določen čas za učenje«, »ker smo 

premalo aktivni«, »ocene so se mi izboljšale«, »ker mi pomagajo«, »ker sem zjutraj zaspan, 

ne morem iti na zrak sam, ampak zmeraj pod nadzorom«, »hitro vstajamo, nimamo telefonov, 

premalo prostega časa«, »ker imajo brezvezna pravila«,  »napredujem«, »dobro mi gre«).   

Z vzgojitelji se v povprečju razumejo dobro in se strinjajo, da jim vzgojitelji namenjajo dovolj 

časa in pozornosti (»ker nimam z njimi pogostih konfliktov«, »ker se ne kregamo, razen kadar 

naredim kar slabega, »ker so prijazni, druţabni, smešni, zanimivi, znajo pomagat, znajo 

spodbujat«,  »z nekaterimi ja, z nekaterimi ne«, »vedno jim lahko zaupam«, »mislim,da jih 

ubogam ter se razumemo«, »ker so prijazni do mene«, »ker so pozorni in pomagajo«, »ker me 

spoštujejo«). Nekateri so malo manj zadovoljni z odnosom, ki ga imajo z vzgojitelji (»včasih 

sem jezna na njih, ker moram ostati za vikend«,  »zato, ker se pri njih počutim poniţanega«, 

»ker nočem biti tu in nisem vesel«, »ker so nekateri tečni«, »imajo se za najpametnejše ljudi 

na svetu« ).  

Zanimalo me je, ali je morda dobro počutje v zavodu pomembno pozitivno povezano s tem, 

koliko časa so O/M v vzgojnem zavodu. Ker so rezultati pokazali, da počutje v zavodu ni 

statistično značilno povezano s tem koliko časa so ţe v vzgojnem zavodu, me je nadalje 

zanimalo, ali je morda dobro počutje v zavodu povezano s tem, ali imajo O/M v zavodu 

prijatelje. Rezultat raziskave tudi te povezave ni potrdil. Ne morem torej trditi, da dlje kot so 

O/M vključeni v zavod, boljše je njihovo počutje v zavodu, niti ne moremo reči, da se tisti 

O/M, ki imajo v zavodu prijatelje, boljše počutijo v zavodu. Ob tem se sprašujemo, kateri 

dejavniki so torej tisti ključni, ki vplivajo na počutje O/M v zavodu? Vrstniki, ki lahko 

delujejo kot varovalni dejavnik, niso, tudi čas ni tisti, ki bi pomembno vplival na počutje O/M 

v vzgojnem zavodu. Dober odnos z vzgojitelji (glede na teoretična spoznanja) je eden izmed 

dejavnikov, ki pomembno vplivajo na počutje O/M. Čeprav je – kot ţe prej napisano – 

nekoliko več kot polovica anketiranih O/M odgovorila, da se v zavodu ne počuti dobro, iz 

tega podatka še ne morem izpeljati zaključka. Namreč na počutje O/M sočasno vplivajo 

številni dejavniki. Med drugim so zanimivi odgovori na vprašanje o argumentiranju svoje 

ocene o počutju v zavodu. Veliko O/M je svojo oceno utemeljilo na podlagi okolja, v katerem 

je zavod lociran (nekaterim je všeč, da so v naravi, nekaterim bolj ugaja mestno ţivljenje). Ta 

podatek nam veliko pove o njihovem doţivljanju doma in druţine – druţina za njih niso samo 

starši, ampak celotno okolje, v katerem ţivijo.  
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O tem, kako doţivljajo vzgojne zavode  in kako ocenjujejo ţivljenje v njem, veliko povedo 

naslednji odgovori O/M: »ker napredujem v dostih stvareh«, »ker nas pripravljajo na 

ţivljenje«, »noben nas ne tepe«, »ocene so se mi izboljšale«, »ker mi pomagajo«, 

»napredujem«…). Ti odgovori jasno nakazujejo na izboljšanje poloţaja O/M v času bivanja v 

vzgojnem zavodu (v največji meri na šolskem področju). Zavedati se moramo, da so v 

raziskavi sodelovali O/M, ki obiskujejo zadnjo triado OŠ. O/M v tem obdobju redko 

pozitivno vrednotijo vzgojne zavode. Po njihovih navedbah je ločitev od staršev tudi eden 

izmed razlogov slabega počutja. Čeprav so O/M v vzgojnem zavodu, ker razmere v matični 

druţini niso urejene v tolikšni meri, da bi otroku omogočale varnost in zdrav razvoj, O/M 

svoje druţine doţivljajo kot ˝dobre druţine˝ (Kobolt, 2002). Glede na odgovore, ki sem jih 

dobila pri odprtih tipih vprašanj lahko povzamem, da je opazen pozitivni vpliv vzgojnih 

zavodov na O/M (predvsem kar se tiče šolske uspešnosti, zaupanja, razumevanja s strani 

vzgojiteljev), iluzorno pa bi bilo pričakovati, da se bodo O/M z veseljem vračali v zavod. 

Navsezadnje, v vzgojnih zavodih veljajo red, pravila in disciplina, s katerimi so se mnogi 

O/M prvič srečali šele ob prihodu v zavod.  

Iz tega razloga bi bilo smiselno razširiti in poglobiti raziskavo v smeri počutja O/M v 

vzgojnem zavodu (ta tema sicer ni bistvenega pomena za moje magistrsko delo), bi pa te 

ugotovitve v veliki meri lahko pripomogle k načrtovanju smernic organizacije in delovanja 

slovenskih vzgojnih zavodov. Čeprav je počutje/zdravje ne le O/M, ampak tudi odraslih 

(splošno gledano) danes področje, o katerem se veliko razpravlja, sem ugotovila, da na 

slovenskem prostoru ni raziskave o počutju O/M v slovenskih vzgojnih zavodih. Zakaj je to 

pomembno?  

Ker gledamo na vzgojne zavode kot neke vrste ˝nadomestne druţine˝, ki lahko O/M kljub 

neprijetnim izkušnjam, ki so jih doţiveli v matični druţini, omogočijo drugačne izkušnje, ki 

bodo pomembno vplivale na oblikovanje ali spreminjanje njihove osebnostni ter vrednostnega 

sistema. Veliko je sicer diplomskih del s kvalitativno raziskavo (posamezni intervjuji), ampak 

teh rezultatov ne moremo posploševati zaradi premajhnega vzorca. 

Z empiričnim delom sem ţelela opozoriti na pomen zgodnjih pozitivnih izkušenj v druţini, ki 

pomembno vplivajo na razvoj otrok in oblikovanje njihovega vrednostnega sistema. 

Negativne izkušnje v druţini so namreč eden izmed glavnih dejavnikov za nastanek čustvenih 

in vedenjskih teţav/motenj, zaradi katerih O/M napotijo v vzgojne zavode. Vzgojni zavodi 

kot nadomestno okolje so lahko kraj, ki O/M kljub negativnim izkušnjam izhajajoč iz matične 

druţine, ponudijo drugačne izkušnje. Pozitivni identifikacijski vzorci ter pozitivne izkušnje pa 

so tisti ključni dejavniki v O/M razvoju, ki vplivajo na oblikovanje in spreminjanje 

vrednostnega sistema ter posledično tudi na osebnost O/M.  

 

Tekom raziskovanja sem naletela tudi na nekaj teţav. Izvajanje anketnih vprašalnikov sem v 

vseh zavodih izvedla v popoldanskem času. V tem času je nekaj O/M imelo druge obšolske 

aktivnosti izven zavodov. Ti O/M so naknadno skupaj s svojim matičnim vzgojiteljem rešili 

anketni vprašalnik. Zavedam se, da lahko več in bogatejši material tekom raziskovanja 

pridobim, kadar raziskavo osebno in v celoti tudi sama izvedem. Zaradi časovne omejenosti 

sem se tu morala prilagoditi okoliščinam. 1 O/M je odklonil sodelovanje v raziskavi, 2 sta bila 

dalj časa odsotna. Ugotovila sem tudi, da nekateri O/M (predvsem tisti iz 7. razredov) niso 

razumeli določenih pojmov pri reševanju anketnega vprašalnika (npr. človečnost, 

izpolnjevanje samega sebe, odgovornost) in so potrebovali dodatno razlago. Nekaj teţav so 

imeli tudi pri reševanju sklopa vprašanj »jaz in moja druţina«, kjer so bile določene postavke 

obratno vrednotene.  
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Da sem dobila take rezultate, je morda lahko povezano tudi z nerazumevanjem določenih 

vprašanj,  čeprev je reševanje potekalo v manjših skupinah in sem pri večini vprašanj podala 

tudi dodatno ustno razlago.   

Malo O/M je argumentiralo svojo izbiro odgovora. Kljub  spodbudam, da naj obrazloţijo 

svojo izbiro, je niso znali utemeljiti (»ker mi je pač všeč«, »ker mi ni všeč«, »sem/nisem 

zadovljen/na«…). O/M so večinoma bili motivirani za reševanje anketnih vprašalnikov, saj se 

jih je v večini skupin izvedlo v času učnih ur.  

Z izvedeno raziskavo sem ţelela prispevati nova spoznanja k socialno-pedagoški stroki. Glede 

na rezultate sem ugotovila, da manjše razlike v ocenjevanju vrednot obstajajo. Te razlike 

izhajajo iz izkušenj iz matične druţine O/M. Ne glede na to, kakšne izkušnje O/M doţivi v 

svoji matični druţini, ima zanj druţina v njegovem ţivljenju še zmeraj pomembno vlogo. 

Spodbudni so podatki, da vzgojni zavodi s svojim delovanjem pozitivno vplivajo na O/M 

(največji napredek O/M izpostavijo na šolskem področju), smiselno pa bi bilo poglobiti 

raziskovanje še na druga področja (npr. na psihično zdravje otrok,  doţivljanje sebe in drugih 

…). Glede na rezultate lahko zaključim, da je druţina (ne glede na to, kaj so O/M v njej 

doţiveli) vrednota, ki ţivi. Strokovnjaki, ki delajo z druţinami, pa morajo pri svojem 

delovanju v mislih vedno imeti druţino kot sistem z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi.  

Naj magistrsko delo zaključim z mislijo avtorice Tomori: (1994, str. 13) »Vsakdo nese iz 

svoje druţine v samostojno ţivljenje svoj zemljevid. Tudi, ko ţe misli, da je daleč od druţine, v 

kateri je odraščal, nenadoma začuti njene vrvice, ki uravnavajo njegove kretnje«. 
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 PRILOGE 

PRILOGA 1: Opisna statistika za vrednote glede na skupino O/M. 

                                                         Skupina otrok
28

  N Povprečje Std. Odklon 

Urejeno druţinsko ţivljenje Matična druţina 106 4,7 ,514 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,923 

Ljubezen/naklonjenost do 

bliţnjih 

Matična druţina 106 4,7 ,489 

Vzgojni zavod 71 4,3 ,858 

Resnično prijateljstvo Matična druţina 106 4,7 ,479 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,694 

Zdravje Matična druţina 106 4,8 ,417 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,892 

Sreča Matična druţina 106 4,7 ,586 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,754 

Izobrazba Matična druţina 106 4,3 ,771 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,693 

Dobri odnosi z drugimi Matična druţina 106 4,4 ,641 

Vzgojni zavod 71 4,4 ,776 

Prosti čas Matična druţina 106 4,1 ,729 

Vzgojni zavod 71 4,4 ,847 

Osebni uspeh Matična druţina 106 4,3 ,765 

Vzgojni zavod 71 4,3 ,865 

Slava Matična druţina 105 2,5 1,048 

Vzgojni zavod 71 2,7 1,432 

Zunanji izgled Matična druţina 106 3,3 ,993 

Vzgojni zavod 71 3,5 1,217 

Biti varen  v svojem okolju Matična druţina 106 4,6 ,553 

Vzgojni zavod 71 4,4 ,898 

                                                           
28

 O/M, ki obiskujejo zadnjo triado OŠ in ţivijo v matični druţini ter O/M, ki bivajo v vzgojnem zavodu.  
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Biti svoboden Matična druţina 106 4,5 ,706 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,752 

Denar/materialne dobrine Matična druţina 106 3,3 ,948 

Vzgojni zavod 71 3,6 1,142 

Spoštovanje Matična druţina 106 4,5 ,573 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,693 

Odgovornost Matična druţina 106 4,5 ,556 

Vzgojni zavod 71 4,4 ,710 

Človečnost Matična druţina 106 4,4 ,739 

Vzgojni zavod 71 4,4 ,821 

Imeti moč nad drugimi Matična druţina 106 2,2 1,015 

Vzgojni zavod 71 2,6 1,337 

Strpnost Matična druţina 106 4,2 ,686 

Vzgojni zavod 71 4,1 ,934 

Poštenost Matična druţina 106 4,6 ,527 

Vzgojni zavod 71 4,6 ,788 

Ţiveti v miru Matična druţina 106 4,6 ,527 

Vzgojni zavod 71 4,4 ,989 

Druţabno ţivljenje Matična druţina 106 4,2 ,806 

Vzgojni zavod 71 4,3 ,823 

Znanje Matična druţina 106 4,3 ,686 

Vzgojni zavod 70 4,2 ,889 

Dobrota in nesebičnost Matična druţina 106 4,4 ,771 

Vzgojni zavod 71 4,2 ,915 

Delavnost Matična druţina 105 4,3 ,602 

Vzgojni zavod 71 4,1 ,816 

Razumevanje s partnerjem Matična druţina 105 4,4 ,746 

Vzgojni zavod 70 4,3 1,026 
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Šport in rekreacija Matična druţina 106 4,2 ,701 

Vzgojni zavod 71 4,0 ,963 

Uspeh v poklicu Matična druţina 106 4,3 ,734 

Vzgojni zavod 71 4,5 ,606 

Vera v Boga Matična druţina 106 3,1 1,364 

Vzgojni zavod 71 2,5 1,393 

Udobno ţivljenje Matična druţina 106 4,1 ,734 

Vzgojni zavod 70 4,2 ,873 

Spoštovanje zakonov Matična druţina 106 4,3 ,731 

Vzgojni zavod 71 3,7 1,300 

Zvestoba Matična druţina 106 4,5 ,636 

Vzgojni zavod 71 4,3 ,910 

Red in disciplina Matična druţina 106 4,2 ,766 

Vzgojni zavod 71 3,8 1,275 

Izpopolnjevanje samega 

sebe 

Matična druţina 106 4,2 ,630 

Vzgojni zavod 71 4,1 ,897 

Druţinska sreča Matična druţina 106 4,6 ,538 

Vzgojni zavod 71 4,7 ,619 

Pravičnost Matična druţina 106 4,5 ,707 

Vzgojni zavod 71 4,4 ,799 

Dobra hrana in pijača Matična druţina 106 3,9 ,870 

Vzgojni zavod 71 4,1 1,133 

Higiena in čistoča Matična druţina 106 4,6 ,546 

Vzgojni zavod 71 4,7 ,807 
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PRILOGA 2: Normalnost porazdelitve spremenljivk  v sklopu »Vrednote in 

spoznavanje samega sebe«. 

Normalnost za prvi sklop – vrednote in 

spoznavanje samega sebe 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistika df 
Značilnost 

Urejeno druţinsko ţivljenje 
,382 171 

,000 

Ljubezen/naklonjenost do bliţnjih 
,392 171 

,000 

Resnično prijateljstvo 
,397 171 

,000 

Zdravje 
,441 171 

,000 

Sreča 
,412 171 

,000 

Izobrazba 
,293 171 

,000 

Dobri odnosi z drugimi 
,292 171 

,000 

Prosti čas 
,244 171 

,000 

Osebni uspeh 
,285 171 

,000 

Slava 
,178 171 

,000 

Zunanji izgled 
,196 171 

,000 

Biti varen  v svojem okolju 
,347 171 

,000 

Biti svoboden 
,381 171 

,000 

Denar/materialne dobrine 
,198 171 

,000 

Spoštovanje 
,354 171 

,000 

Odgovornost 
,344 171 

,000 

Človečnost 
,322 171 

,000 

Imeti moč nad drugimi 
,184 171 

,000 

Strpnost 
,270 171 

,000 

Poštenost 
,398 171 

,000 

Ţiveti v miru 
,350 171 

,000 

Druţabno ţivljenje 
,243 171 

,000 
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Znanje 
,277 171 

,000 

Dobrota in nesebičnost 
,284 171 

,000 

Delavnost 
,252 171 

,000 

Razumevanje s partnerjem 
,307 171 

,000 

Šport in rekreacija 
,234 171 

,000 

Uspeh v poklicu 
,294 171 

,000 

Vera v Boga 
,177 171 

,000 

Udobno ţivljenje 
,251 171 

,000 

Spoštovanje zakonov 
,274 171 

,000 

Zvestoba 
,338 171 

,000 

Red in disciplina 
,286 171 

,000 

Izpopolnjevanje samega sebe 
,251 171 

,000 

Druţinska sreča 
,430 171 

,000 

Pravičnost 
,340 171 

,000 

Dobra hrana in pijača 
,224 171 

,000 

Higiena in čistoča 
,408 171 

,000 
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PRILOGA 3: Normalnost porazdelitve spremenljivk  v sklopu »Jaz in moja druţina«. 

Normalnost za drugi sklop – jaz in moja druţina 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistika df 
Značil. 

S starši/skrbniki se nikakor ne ujamem. 
,357 174 

,000 

Starši/skrbniki imajo veliko dela in malo časa zame.  
,241 174 

,000 

Mislim, da me starši/skrbniki ne razumejo. 
,254 174 

,000 

Starši/skrbniki me redko pohvalijo. 
,228 174 

,000 

Starši/skrbniki zadovoljijo moje potrebe po hrani in počitku.  
,274 174 

,000 

Starši/skrbniki me pogosto brez pravega razloga kregajo.  
,260 174 

,000 

Doma se nikoli ne morem pogovarjati o problemih. 
,308 174 

,000 

Starši/skrbniki mi premalo zaupajo. 
,266 174 

,000 

Starši/skrbniki me sprejemajo takega kot sem.  
,356 174 

,000 

Z odnosom, ki ga imam s starši/skrbniki sem zadovoljen/a.  
,338 174 

,000 

Menim, da mi starši/skrbniki ne izkazujejo dovolj ljubezni.  
,383 174 

,000 

Starši/skrbniki mi ne posvečajo dovolj časa.  
,307 174 

,000 

Kadar imam teţave, mi starši/skrbniki stojijo ob strani.  
,336 174 

,000 

Menim, da me starši/skrbniki nimajo radi. 
,478 174 

,000 

Doma jim ne morem ničesar zaupati. 
,363 174 

,000 

Menim, da imam s starši/skrbniki dober odnos.  
,449 174 

,000 

Mislim, da me starši/skrbniki ne spoštujejo. 
,425 174 

,000 

Če bi bil v nevarnosti, bi me starši/skrbniki zaščitili. 
,449 174 

,000 

Ţelel/a bi ţiveti v drugačni druţini. 
,498 174 

,000 

V naši druţini ni prave harmonije. 
,375 174 

,000 

Doma se redko odkrito pogovarjamo. 
,264 174 

,000 

S starši/skrbniki se večkrat kregam. 
,250 174 

,000 

Premalokrat sem se doslej lahko samostojno odločal/a.  
,222 174 

,000 
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Menim, da starši/skrbniki od mene preveč pričakujejo.  
,226 174 

,000 

 

PRILOGA 4: Normalnost porazdelitve spremenljivk za konstrukte »potreba po 

varnosti, potreba po pripadanju in ljubezni, kognitivne potrebe«. 

 

Konstrukti 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistika df 
Značilnost 

Potreba po varnosti 
,171 177 

,000 

Potreba po pripadanju in ljubezni 
,149 177 

,000 

Kognitivne potrebe 
,149 177 

,000 

 

PRILOGA 5: Normalnost porazdelite spremenljivk za sklop »Doţivljanj druţine in 

dogajanje v njej«.  

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistika df Značilnost 

Doţivljanje druţine in dogajanje v njej ,136 177 ,000 

 

PRILOGA 6: Normalnost porazdelite spremenljivk za sklop »Počutje v zavodu«. 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistika df Zančilnost 

Počutje v zavodu ,120 71 ,013 

 

PRILOGA 7: Mann Whitney test za ugotavljanje razlik v počutju v zavodu glede na 

to, ali imajo O/M v zavodu prijatelje ali ne.  

Ali imaš prijatelje v zavodu? Povpr. rang Mann-Whitney U P  

Počutje v zavodu Da 36,35 
222,5 0,360 

Ne 29,72 
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PRILOGA 8: Anketni vprašalnik za otroke/mladostnike, ki ţivijo v matični druţini in 

obiskujejo redno OŠ in tiste, ki ţivijo v vzgojnem zavodu.  

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljen/a.  

Sem Tjaša Frumen in v okviru svoje magistrske naloge raziskujem, kakšna je vloga druţine in 

druţinskega poloţaja pri oblikovanju vrednot in stališč mladih o druţini in drugih vrednotah, 

kot so prijateljstvo, ljubezen, zdravje, prosti čas… Zato bi mi v veliko pomoč bilo tvoje 

mnenje. Prosim, da odgovoriš na zastavljena vprašanja čim bolj iskreno. Vse kar boš napisal/a 

bo prav in velja zgolj zate. Vsi rezultati so anonimni in bodo uporabljeni zgolj za namen 

magistrskega dela.  

 

Hvala za tvoj čas in sodelovanje  

 

 

Spol (označi z x):  M  z         Ţ 

Starost (napiši leta) : ______ 

Razred: ______ 

Vzgojni zavod/Mladinski dom: __________________________________________________ 

Ţivim (označi z x): 

Z obema staršema  Z mamo in njenim partnerjem/partnerko  

Samo z mamo  Z očetom in njegovo partnerko/partnerjem  

Samo z očetom  Pri rejnikih  

S starimi starši  Pri skrbnikih  

Drugo    

 

Če ţiviš samo z enim od staršev/z enim od staršev in njegovim partnerjem/pri 

skrbnikih/rejnikih/drugo, prosim odgovori na spodnje vprašanje: 

 

Ali imaš stik s svojo matično druţino – s svojimi biološkimi starši? (obkroţi pravilen odgovor)  

a) Da, z obema staršema.  

b) Samo z mamo. 

c) Samo z očetom. 

d) Ne 
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I. Sklop vprašanj: VREDNOTE IN SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE 

1. Oceni, kako pomembne so zate v spodnji tabeli navedene vrednote (označi s x).  

 Sploh ni 

pomembna 

 

Ni pomembna 

 

Niti - niti 

 

Pomembna 

Zelo 

pomembna 

Urejeno druţinsko 

ţivljenje 
     

Ljubezen/naklonjenost do 

bliţnjih 
     

Resnično prijateljstvo      
Zdravje      
Sreča      
Izobrazba      
Dobri odnosi z drugimi      
Prosti čas      
Osebni uspeh      
Slava      
Zunanji izgled      
Biti varen  v svojem 

okolju 
     

Biti svoboden      
Denar/materialne dobrine      
Spoštovanje      
Odgovornost      
Človečnost      
Imeti moč nad drugimi      
Strpnost      
Poštenost      
Ţiveti v miru      
Druţabno ţivljenje      
Znanje      
Dobrota in nesebičnost      
Delavnost      
Razumevanje s 

partnerjem 
     

Šport in rekreacija      
Uspeh v poklicu      
Vera v Boga      
Udobno ţivljenje      
Spoštovanje zakonov      
Zvestoba      
Red in disciplina      
Izpopolnjevanje samega 

sebe 
     

Druţinska sreča      
Pravičnost      
Dobra hrana in pijača      
Higiena in čistoča      
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2. Pred teboj so opisane 4 različne postavke, ki se navezujejo na vzpostavljanje odnosa z 

drugimi ljudmi.  

 Najprej med njimi izberi eno (a, b, c a ali d) za katero meniš, da je zate najbolj 

značilna (obkroţi črko pred opisano postavko). 

 

 Nato pa za vsako opisano postavko (a, b, c in d) oceniš, koliko je zate posamezni 

opis značilen. Ocenjuješ na lestvici od 1 do 7. Ustrezno številko obkroţi.   

 

Legenda: 1= sploh ni značilno zame;   

    4= srednje značilno zame;  

   7 = popolnoma značilno zame 

 

a) »Brez teţav se čustveno zbliţam z drugimi ljudmi. Počutim se prijetno in varno, če se 

lahko zanesem nanje in oni name. Prav nič me ne skrbi, da bi ostal/a, ali da me ljudje 

ne bi sprejeli.« 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

b) »Pri navezovanju tesnih stikov z drugimi ljudmi nisem sproščen/a. Čeprav si ţelim 

imeti tesne odnose, le teţko popolnoma zaupam in se teţko na nekoga popolnoma 

zanesem. Skrbi me, da bom prizadet/a, če si bom dopustil/a priti z nekom preblizu.« 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

c) »Ţelim se popolnoma čustveno zbliţati z drugimi ljudmi, toda pogosto ugotovim, da si 

drugi ne ţelijo biti tako blizu z mano, kot bi si ţelel/a sam/a. Brez tesnih odnosov se ne 

počutim dobro in včasih me skrbi, da me ljudje cenijo manj, kakor jaz njih.« 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

d) »Dobro se počutim brez tesnih čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. Zame je 

pomembno, da se počutim neodvisen/a in samozadosten/a ter da se drugi ljudje ne 

zanašajo name, niti jaz nanje.« 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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II. Sklop vprašanj: JAZ IN MOJA DRUŢINA 

1. Pred teboj je sklop trditev. Na lestvici od 1 do 5 označi, v kolikšni meri napisana trditev 

velja zate in za tvojo matično druţino. V ustrezen kvadratek označi z x.  

Legenda: 1= sploh ne velja 

    2 = ne velja 

    3 = niti velja – niti ne velja 

    4 = velja 

    5 = popolnoma velja 

 

 1 2 3 4 5 

S starši/skrbniki se nikakor ne ujamem.      

Starši/skrbniki imajo veliko dela in malo časa zame.       

Mislim, da me starši/skrbniki ne razumejo.       

Starši/skrbniki me redko pohvalijo.      

Starši/skrbniki zadovoljijo moje potrebe po hrani in počitku.       

Starši/skrbniki me pogosto brez pravega razloga kregajo.      

Doma se nikoli ne morem pogovarjati o problemih.       

Starši/skrbniki mi premalo zaupajo.       

Starši/skrbniki me sprejemajo takega kot sem.       

Z odnosom, ki ga imam s starši/skrbniki sem zadovoljen/a.       

Menim, da mi starši/skrbniki ne izkazujejo dovolj ljubezni.       

Starši/skrbniki mi ne posvečajo dovolj časa.       

Kadar imam teţave, mi starši/skrbniki stojijo ob strani.       

Menim, da me starši/skrbniki nimajo radi.       

Doma jim ne morem ničesar zaupati.       

Menim, da imam s starši/skrbniki dober odnos.       

Mislim, da me starši/skrbniki ne spoštujejo.       

Če bi bil v nevarnosti, bi me starši/skrbniki zaščitili.       

Ţelel/a bi ţiveti v drugačni druţini.       

V naši druţini ni prave harmonije.       

Doma se redko odkrito pogovarjamo.       

S starši/skrbniki se večkrat kregam.      

Premalokrat sem se doslej lahko samostojno odločal/a.      

Menim, da starši/skrbniki od mene preveč pričakujejo.       
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2. Zamisli si sebe čez nekaj let, v času, ko si ţeliš ustvariti svojo druţino. Naštej 3 

stvari/dejavnike, ki bodo pomembno vplivali na tvojo odločitev  o ustvarjanju lastne druţine.  

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. __________________________ 

 

3. Sedaj pa napiši eno vrednoto, ki si jo prevzel/a od staršev/skrbnikov in jo ţeliš ohraniti 

tudi, ko boš odrasel/a.  

Vrednota: ______________________________ 

Utemeljitev: _________________________________________________________________ 

 

4. Starši/skrbniki nam posredujejo različne vrednote in nas vzgajajo na različne načine. Ali si 

česa, kar so te starši/skrbniki naučili/ti z vzgojo posredovali ne ţeliš ohranjati, ko boš 

odrasel/a? Česa ne boš delal/a enako kot tvoji starši?  

Vrednota: ______________________________ 

Utemeljitev: _________________________________________________________________ 

 

III. MOJE POČUTJE V VZGOJNEM/MLADINSKEM ZAVODU 

1. Od kod si prišel/a v zavod? (obkroţi črko pred odgovorom) 

a) Osrednja slovenska regija 

b) Primorska 

c) Gorenjska 

d) Notranjska 

e) Štajerska 

f) Pomurska 

g) Drugo:________________ 

2. Koliko časa si ţe v vzgojnem zavodu/mladinskem domu (v tem zavodu, v katerem si 

trenutno)? (obkroţi črko pred odgovorom) 

 

a) Od 0 do 6 mesecev 

b) Več kot 6 do 12 mesecev 

c) Več kot eno leto do leta in pol 

d) Več kot leto in pol do dveh let 

e) Več lot dve leti do dveh let in pol 
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f) Več kot dve leti in pol 

3. Ali imaš prijatelje v zavodu? (obkroţi črko pred odgovorom) 

a) Da 

b) Ne 

4. Kako se v zavodu počutiš? (pod izbranim odgovorom v prazno polje označi z x) 

Zelo slabo Slabo 

 

Niti slabo – niti 

dobro 
Dobro Zelo dobro 

     

Utemelji svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ali ti je všeč okolje, v katerem sedaj ţiviš? (pod izbranim odgovorom v prazno polje označi z x) 

Sploh mi ni všeč Ni mi všeč 

 

Niti slabo – niti 

dobro  
Všeč Zelo všeč 

     

Utemelji svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Oceni, kako si z ţivljenjem in organizacijo dela v zavodu zadovoljen/a? 

(pod izbranim odgovorom v prazno polje označi z x) 

 

Sploh nisem 

zadovoljen/a 

Nisem zadovoljen/a 

 

Niti - niti  Zadovoljen/a Zelo zadovoljen/a 

     

Utemelji svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Kako se razumeš z vzgojitelji? (pod izbranim odgovorom v prazno polje označi z x) 

Zelo slabo Slabo 

Niti slabo – niti 

dobro Dobro Zelo dobro 

     

Utemelji svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Ali se strinjaš, da ti vzgojitelji namenjajo dovolj časa in pozornosti?   

    (pod izbranim odgovorom v prazno polje označi z x) 

 

Sploh se ne 

strinjam 

Ne strinjam se 

 

Niti -niti Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 

     

Utemelji svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Kako pogosto odhajaš domov (k staršem/skrbnikom/rejnikom)? 

a) Vsak vikend 

b) Večkrat na mesec 

c) 1x do 2x na mesec 

d) Nekaj krat letno 

e) Nikoli 

10. Kako se doma počutiš? 

Zelo slabo Slabo 

Niti slabo, niti 

dobro Dobro Zelo dobro 

     

Utemelji svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Ali se po izhodih rad vračaš v zavod? 

a) Da 

b) Ne 

Hvala za tvoj čas in sodelovanje v anketi!  


