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Povzetek 

 

Diplomsko delo obravnava vzgojiteljsko sobo v stanovanjski skupini Mladinskega doma 

Malči Beličeve z vidika analize delovnih pogojev za potrebe optimalnega strokovnega dela 

vzgojiteljev omenjenega področja.  

 

V teoretičnem delu so najprej predstavljena ključna področja raziskave. V začetnem delu je 

predstavljen Mladinski dom Malči Beličeve z novo ustanovljeno stanovanjsko skupino, 

sledijo naloge vzgojiteljev, predstavitev čustveno vedenjske problematike otrok in 

mladostnikov ter vzgojni program nasploh. V nadaljevanju je predstavljen še koncept prostora 

v povezavi s čutnimi zaznavami človeka. 

 

V empiričnem delu je uporabljena kvalitativna metodologija. S pol strukturiranim intervjujem 

štirih vzgojiteljev stanovanjske skupine dotičnega vzgojnega zavoda je podana analiza 

njihove percepcije vzgojiteljske sobe kot prostora, ki soustvarja občutke in usmerja aktivnosti 

uporabnikov. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da obstajajo s strani njenih uporabnikov različne percepcije 

vzgojiteljske sobe. Diplomsko delo se zaključi s podanimi smernicami za oblikovanje 

prostora kot stimulativnega delovnega okolja, ki zadovoljuje delovne potrebe vzgojitelja in 

mladostnika. 

 

Ključne besede: mladostniki, stanovanjska skupina, vzgojitelji, vzgojiteljska soba 

  



Abstract 

 

The degree thesis presents the educator’s room in the resident group of the Youth Care Centre 

Malči Belič Ljubljana from the perspective of the analysis of working conditions necessary 

for optimal expert work of the educators from the previously mentioned area. 

 

The theoretical part of the thesis initially introduces the key areas of the research. Youth Care 

Centre Malči Belič Ljubljana is presented at the beginning together with its newly established 

resident group, the description of the educators’ tasks follows, emotional and behavioural 

difficulties of children and youth are presented as well as the centre’s overall educational 

programme. Finally, the concept of space in the connection with human sensory perception is 

described. 

 

Qualitative methodology is used in the empirical part. Via a semi-structured interview with 

four educators of the centre’s resident group an analysis of their perception of the educator’s 

room is given from the point of view of a place which co-creates feelings and directs the 

users’ activities.  

 

The research results prove that the users perceive the educator’s room in different ways. The 

thesis concludes with the guidelines for designing a room as a stimulative working 

environment which eventually fulfils the work needs of both, the educator and the young 

individual.  

 

Key words: the youth, resident group, educators, the educator’s room 
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Uvod 

 

»Prostor je projekt, ki oblikuje in dopušča nek odnos. 

Ima svoj poseben govor in sporočilo, čeprav molči.« 

(Malaguzi) 

 

Domala vsa zgodovina znanosti, umetnosti in filozofije uči, da je prostor nadvse pomemben 

za samo mišljenje. Zgodovina mišljenja se tesno povezuje z vprašanjem, kje smo, ko mislimo. 

Seveda je misel na delu povsod, a mišljenje vedno potrebuje nek zagon, da »se spravi v tek«. 

(Cencič in Bahovec, 2012). 

 

Povezovanje arhitekture in pedagoškega področja je v svetu razmeroma uveljavljeno področje 

raziskovanja, pri nas pa si šele utira prostor v polje teorije in prakse (Cencič in Bahovec, 

2012). Tudi sama želim s svojo raziskovalno nalogo širiti ozaveščenost o pozitivnih učinkih 

povezovanja omenjenih strok. Arhitekti ugotavljajo, da se tudi sicer pomen prostorskega 

dejavnika v javni vzgoji in izobraževanju podcenjuje (Walden, 2009) s prevladujočimi 

birokratskimi predpisi in finančno-ekonomskimi merili (Ivanič in Kuhar, 2008). Zdi se 

zaskrbljujoče, kako veliko ljudi živi in deluje v prostorih, kjer se ne počutijo povezane ter 

hkrati ne čutijo vrednosti prostora. Temu se je mogoče izogniti s participacijo arhitektov in 

podobnih profilov s tistimi ljudmi, ki bodo v omenjenih okoljih morali delati. V diplomskem 

delu sem za raziskovalno področje izbrala Mladinski dom Malči Beličeve (v nadaljevanju 

MDMB) oz. natančneje njihovo stanovanjsko skupino v Ljubljani. Gre za prostor, kamor je 

mladostnik začasno umaknjen zaradi škodljivega delovanja primarnega družinskega okolja na 

njegov razvoj. Namestitev v stanovanjsko skupino predstavlja možnost, kjer bo nadaljnji 

razvoj mladostnika mogoč ter bo mladostnik pridobil ustrezne kompetence za uspešno 

avtonomno življenje. Verjamem, da prostor stanovanjske skupine lahko definiram kot t.i. 

tretjega učitelja, saj lahko le-ta vzgojitelja pri delu podpira ali zavira. Z vidika prostora kot 

komunikacijske strukture se bom v diplomskem delu osredotočila na vzgojiteljsko sobo ter 

delovanje strokovnega kadra znotraj nje. 
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Teoretični del 

 

 

1 MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE 

 

V mladinski dom so sprejeti otroci in mladostniki, katerim lastna družina ne nudi varnega 

okolja vzgoje. Posledice neurejenih družinskih razmer in vzgojne zanemarjenosti se pri 

slednjih pogosto kažejo v obliki vedenjskih motenj in osebnostnih težav. Namestitev otrok in 

mladostnikov v mladinski dom je torej vzgojno-varstveni ukrep, ki ga v dobrobit slednjih 

določi center za socialno delo. V Sloveniji delujejo trije mladinski domovi, med katerimi sta 

poleg Mladinskega doma Malči Beličeve še Mladinski dom Maribor in Mladinski dom Jarše. 

 

MDMB je javno-izobraževalni zavod, ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami, na podlagi 

programov, ki jih za izvajanje določi minister za šolstvo. Ustanova nudi razvojno, vzgojno in 

socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami 

celodnevno oskrbo skozi vse leto. Gre za varstvo, zdravstveno nego, vzgojo, prevzgojo ter 

celotno pomoč pri izobraževanju osnovnošolski populaciji (izjemoma srednješolski), ki 

obiskuje redne osnovne šole (v nadaljevanju OŠ), srednje šole (v nadaljevanju SŠ) ali Zavod 

za usposabljanje Janeza Levca (v nadaljevanju ZUJL). MDMB tvori 6 vzgojnih skupin, t.i. 

družin, z največ 10 otroki ali mladostniki ter 2 stanovanjski skupini z največ 8 mladostniki. V 

primeru uspešnega bivanja ali če se ne najde ustreznejše namestitve pa lahko z bivanjem 

nadaljujejo do zaključka srednješolskega izobraževanja. (Brošura MDMB) 

 

»Da bi bil šolar kvaliteten, morajo biti najprej kvalitetni njegovi starši; 

Pred njimi pa vsi, ki smo odgovorni za vzgojo in izobraževanje. 

Mladostnik ravna pač tako, kot se je naučil od nas, odraslih.« 

(V. Ščuka) 
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1.1 Stanovanjska skupina 

 

Znotraj stanovanjske skupine biva 6-8 mladostnikov, ki živijo v stanovanjski hiši ali v 

stanovanju v bloku znotraj urbanega naselja. V njej izvajajo vzgojo in izobraževanje 

mladostnikov brez družinske zaščite. Predstavlja jim nadomestno okolje, v katerem imajo 

zagotovljeno socialno pedagoško oskrbo (Kobolt in Jerebic, 2002). Stanovanjska skupina je 

na nek način zatočišče, ki ponuja mladostniku možnost predelave lastnih doživetij trpljenja in 

veselja, neuspehov in uspehov, porazov in načrtov itd., ter prostor, kjer bi mladostnik pognal, 

gojil in na novo odkril svoje korenine, kot pravi D'Eliso (1988, v Kobolt in Jerebic, 2002). 

Pomembno vlogo v omenjenem vzgojnem prostoru imajo vzgojitelji. 

 

Stanovanjska skupina MDMB deluje v Ljubljani od leta 2016. Vanjo so vključeni fantje in 

dekleta, ki obiskujejo ali zaključujejo srednješolski program znotraj Ljubljanske regije. Ti 

mladostniki so bili pred vstopom v stanovanjsko skupino nastanjeni v Mladinskem domu 

Malči Beličeve. Mladostniki morajo med bivanjem v stanovanjski skupini izpolnjevati svoje 

dolžnosti, za katere so se obvezali pred vstopom vanjo. Z vključitvijo v skupino si 

mladostniki začasno uredijo bivanjske razmere, dobijo pomoč pri šolanju ter podporo in 

spodbudo pri vsakodnevnih življenjskih izzivih. Ob strani jim stojijo 4 vzgojitelji, ki jih s 

svojimi konkretnimi predlogi usmerjajo k večjim možnostim zaposlitve in avtonomnosti.  

 

 

1.2 Delo vzgojitelja 

 

»Samo življenje lahko prižiga življenje«. 

(L. Bratina) 

 

Bratina (1992) opredeli vzgojitelja kot »tistega, ki pomaga drugemu, da raste v svoji svobodi 

ter spodbuja osebo, da zaživi to, kar je«, vzgojo pa prepoznava kot dialoški proces. Dodaja, da 

je vzgoja prepričljiva in upravičena, če si nenehno prizadeva za lastno rast.  

 

Vzgojitelj v stanovanjski skupini je osnovni kreator vzgoje in deluje na mladostnike prek 

svoje osebnosti ter strokovnosti. Temelj uspešnega dela je dober in varen medosebni odnos. 

Gre za zahteven in dolgotrajen proces, saj je bil posameznik v svoji zgodovini načeloma 

deležen motenj razvoja v primarni socializaciji, simptomi česar so nato vedenjske motnje. 
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Naloga vzgojiteljev je torej oblikovanje zdravih odnosov, usmerjanje in kakovostna 

interakcija z odraščajočimi posamezniki. (Kobolt in Jerebic, 2002) 

 

Vzgojitelja v stanovanjski skupini zaznamuje vsakodnevno skupno življenje in druženje z 

mladostniki. Njegova vzgojna vloga je usmerjati, oskrbovati in voditi mlade v samostojnost, 

ima izobraževalno vlogo ter v nekaterih primerih tudi vlogo nadomestnih staršev. Vzgojitelj 

vidi osnovno vzgojno vlogo v vzpostavljanju odnosa, v zgledu, podpori ter spodbujanju k 

samoorganizaciji. Vzgoja k samostojnosti in kompetentnosti je na prvem mestu. (prav tam) 

 

Med dela in naloge vzgojitelja MDMB se prištevajo (povzeto po internem gradivu zavoda 

»Opis del in nalog vzgojitelja«): 

 izvajanje vzgojnega dela in drugih oblik organiziranega dela z otroki v skladu z letnim 

delovnim načrtom (v nadaljevanju LDN) zavoda, 

 vodenje vzgojne skupine, 

 načrtovanje, organiziranje in izvajanje celotnega življenja in dela v vzgojni skupini, 

 organiziranje in izvajanje raznih oblik socialnega učenja , 

 izvajanje vzgojnih tem po programu vzgojne skupine, 

 priprava skupine na sprejem novih otrok, 

 vodenje in svetovanje pri nakupu osebnih predmetov in garderobe, 

 spremljanje korespondence otrok, 

 vodenje evidence o lastnini otrok ter skrb zanjo, 

 opravljanje vseh opravil v zvezi z izhodi, letovanj in odpusti, 

 izvajanje učnih ur in nudenje pomoči pri učenju za šolo, 

 individualno delo v skladu z individualnim načrtom, 

 individualni kontakti s starši oz. zakonitimi zastopniki, 

 sodelovanje s šolami, 

 sodelovanje s socialnim delavcem, psihologom, gospodinjo, 

 nadomeščanje odsotnega delavca pri vzgojnem delu oz. drugih oblikah organiziranega 

dela, 

 urejanje kabineta in drugih prostorov, ki jih uporablja za svoje delo, 

 dnevno vodenje dnevnika s pripravo na vzgojno delo, 

 priprava na vzgojne teme, 

 ažurno vodenje observacij, 
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 mesečno načrtovanje dela vzgojne skupine, 

 načrtovanje individualnega vzgojnega dela, 

 načrtovanje in vodenje interesne dejavnosti otrok v domu oz. skupini, 

 prisotnost in aktivno sodelovanje na pedagoškem zboru in priprava problematike 

skupine, 

 sestavljanje polletnih in letnih poročil o otrocih ter sestavljanje izrednih poročil, 

 mentorstvo študentom, 

 strokovno izobraževanje, 

 opravljanje še drugih del po dogovoru ali po nalogu pedagoške vodje. 

V nujnih primerih vzgojitelj opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih 

delavnih nalog. (prav tam) 

 

 

1.3 Mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

 

Za nastanek čustvenih in vedenjskih težav (v nadaljevanju ČVT) ima ključni pomen primarna 

socializacija. Slednja je odraz tega, ali so starši zadovoljevali otrokove temeljne razvojne 

potrebe, ter do kolikšne mere so bili sposobni usmerjati otroka, da se nauči zadovoljevati 

svoje potrebe in želje na družbeno sprejemljiv način. V primeru, da razmerje med 

postavljanjem ciljev, nagrajevanjem in kaznovanjem ni uravnoteženo ter usklajeno z 

razvojnimi zmožnostmi otroka, odnosi v družini pa ne omogočajo pozitivne identifikacije, ne 

gre pričakovati, da se bo otrok primerno socializiral (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in 

Krajnčan, 2004). Razvijejo se značilni obrambnih mehanizmi, kot na primer: izogibanje 

obveznostim, izguba motivacije, samopoškodovanje, izmikanje, umikanje, nezaupanje vase in 

v druge ter vdanost v položaj (Vovk-Ornik, 2015).  

 

Vzgoja otrok in mladostnikov s ČVT zahteva sistematično in načrtno strokovno delo. Zaradi 

razvojnih primanjkljajev in vrzeli mora biti dosledno usmerjeno k ciljem Vzgojnega programa 

(Škoflek idr., 2004). Vzgojni program ponuja smernice za obravnavo otrok in mladostnikov s 

ČVT in narekuje strokovno delo na področju (prav tam): 

 odpravljanja negativnih posledic neugodnih razvojnih dejavnikov preteklega obdobja, 

 preprečevanja novih ČVT, 

 utrjevanja in širjenja zdravih otrokovih oziroma mladostnikovih razvojnih potencialov, 
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 kompenzacije razvojnih vrzeli in primanjkljajev, 

 izboljšanja oziroma spremembe družbeno nesprejemljivega funkcioniranja, razvoja in 

utrjevanja zdravega samozaupanja, zaupanja do odraslih ter do družbe, ki ji otrok 

oziroma mladostnik pripada.  

 

Otroci in mladostniki s ČVT potrebujejo skrb, podporo in razumevanje. Zato se kmalu po 

sprejemu v dom prične proces pomoči, ki omogoča otroku oziroma mladostniku boljše 

razumevanje sebe, da se bo imel rad, bil pozitivno naravnan in bolj pozoren na svoje dobre 

lastnosti ter sposobnosti. Na ta način sčasoma obvlada frustracije, učinkoviteje komunicira ter 

aktivneje rešuje probleme. MDMB spodbuja in oblikujejo klimo znotraj katere lahko prav 

vsak otrok oziroma mladostnik najde svoj prostor za participacijo. Tako vzdržuje smisel v 

prizadevanju za uspeh na različnih področjih. (prav tam) 

 

Motivacija spada med ključne dejavnike za doseganje uspehov pri delu. Vzgojitelj pa je tisti, 

ki ima moč z različnimi motivacijskimi sredstvi vplivati na jakost motivacije za aktivno 

sodelovanje odraščajočega posameznika ter njegovo usmerjanje k zadanim ciljem (Tomšič 

Čerkez, 2011, str. 23). 

 

»Bolj ko je urejeno socialno okolje, bolj je učinkovit posameznik.«  

(V. Ščuka)  
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2 VZGOJNI PROGRAM VZGOJNIH ZAVODOV 

 

Vzgojni program (Škoflek idr., 2004) zajema strokovna izhodišča, smernice, načela in vrste 

programov za vzgojo ter izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. Glede na starost, vrsto populacije ter stopnjo čustvenih in vedenjskih motenj 

obstajajo med vzgojnimi ustanovami razlike predvsem v organizaciji življenja in dela, v 

teoretičnih izhodiščih ter konceptih dela. Cilji dejavnosti vzgojnih ustanov pa so si podobni.  

 

V ospredje stopa usmerjanje mladostnika k sprejemanju odgovornosti za lastno življenje in 

preživetje. S socializacijo v vzgojni ustanovi naj bi se povečala njegova kompetentnost pri 

izbiri življenjskih možnosti in stila, vrednostnega in normativnega stila, ki ga bo obdržal v t.i. 

glavnem toku družbe. Gre za odgovorno družbeno nalogo strokovnega kadra, ki skuša 

nadoknaditi razvojne vrzeli, nastale v predhodnih razvojnih obdobjih. Glavni cilj vzgojnega 

programa (prav tam), uspešna vključitev otroka oz. mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami v običajno življenjsko sredino, se uresničuje s pomočjo: 

 preventivnih socialno-varstvenih in zdravstvenih ciljev, 

 učno-vzgojnih ciljev, 

 kompenzacijskih ciljev, 

 osebnostnih in socialno-integracijskih ciljev. 

 

K vzgojnim ciljem otrok in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami usmerjajo 

strokovni kader sledeče programske smernice oz. načela za delo (prav tam): 

 načelo timskega dela, 

 načelo individualizacije, 

 načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti, 

 načelo aktivne vloge in soodgovornosti otroka ali mladostnika v procesu lastnega 

razvoja, 

 načelo kompenzacije razvojnih primanjkljajev in vrzeli, 

 načelo kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa, 

 načelo sodelovanja z družino, 

 načelo inkluzije, integracije in normalizacije, 

 načelo interdisciplinarnega pristopa v stanovanjskih skupinah.   
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3 ČUTILA IN PROSTOR 

 

3.1 Čutila kot organi za stik 

 

»Učite se s tem, kar vidite, slišite, okusite, vonjate! Učite 

se z dotikom, dejanjem, domišljijo, intuicijo, občutkom!« 

(V. Ščuka) 

 

Musek Lešnik (2007) navaja, da ljudje spoznavamo ves svet okoli sebe s pomočjo čutov. 

Osnovna čutila tako bogatijo naše izkušnje zaznavanja sveta okoli sebe (Tomšič Čerkez, 

2011, str. 20): 

 Ščuka (2008, str. 82) pojmuje TIP kot prvo čutilo, ki se razvije pri človeškem plodu 

ter tudi prvo sredstvo, ki se razvije med otrokom in materjo. Med čutili na blizu velja 

za najpomembnejšega, saj posreduje občutek varnosti. Pri odraslih ima tip oz. dotik v 

nebesednem sporazumevanju izrazito sporočilno vrednost, v povezavi z ostalimi čutili 

in čustvi pa posreduje stik s seboj, ozaveščenost, doživljanje sebe in lastne umestitve v 

okolje. (prav tam) 

 Z razvojnega vidika je VOH tik za čutilom tipa. V primerjavi z okusom, za zaznavo 

katerega potrebujemo nekaj sekund, vonj zaznamo takoj. Prepletenost živčnih poti v 

srednjih možganih omogoča povezanost tipa, voha in okusa s čustvovanjem. Voh je 

vezan na doživljanje ne/ugodja, odpora, gnusa, strahu ter vznemirjenosti. (prav tam) 

 Usta predstavljajo organ sporazumevanja z zunanjim svetom pa tudi hranjenja. OKUS 

je čutilo, s katerim že otrok preverja, kaj bi sprejel oziroma odklonil, in je tako osnova 

za učenje sprejemanja odločitev ter za privzemanje različnih vedenjskih vzorcev. 

Običajno se pri odnosu do hrane začnejo uriti potrpežljivost, samoobvladovanje ter 

delovne navade. (prav tam) 

 Človek je še vedno izrazito vidno bitje, saj približno 80% vseh zunanjih dražljajev 

sprejme preko vida, 15% preko sluha in 5% preko ostalih čutil. VID se razvojno 

najtesneje veže na možgane, saj vidne zaznave predstavljajo pretežni del notranjih 

slik, tj. abstraktnih miselnih predstav o dogajanju znotraj sebe in dogajanju v okolju. 

(prav tam) 

 SLUH je vezan na govor in je osnovni organ sporazumevanja. Zvočne vibracije lahko 

spodbudijo možgane k umirjenosti, skladnosti in pozornosti ali nasprotno. (prav tam) 
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3.2 Izkušnja prostorske zaznave 

 

Pojem »izkušnja« zajema različne načine spoznavanja ter konstruiranja realnosti. Izkušnja 

vselej implicira zmožnost učenja iz stvari in doživetih dogodkov. Pravzaprav ne spoznamo 

nobene stvari same po/v sebi, temveč kot kreacijo izkušnje, torej čustev in misli. (Tuan, 2003) 

Izkušnja je usmerjena v zunanji svet in pomeni delovanje v okviru danih razmer ter 

ustvarjalnost na osnovi slednjih. Prostor zaznavamo oziroma izkusimo z gibanjem. Zaznava, 

uporaba ter odziv na uporabo prostora so pri vsakem posamezniku svojevrsten proces, ki je do 

določene mere predvidljiv, a kljub vsemu svobodno izvajan. Dialektičen pogled razlaga 

nastanek izkušnje kot izmenjavo čutne zaznave ter njene refleksije. Zaznavna izkušnja 

postane »doživeta« preko interpretativne zavesti. Doživeta izkušnja zagotavlja obstoj pomena 

v skladu s celovito izkušnjo. (Tomšič Čerkez, 2011, str. 25) 

 

 

3.3 Vloga prostora 

 

»Okolje predstavlja posamezniku prostor zaščite, varnosti  

ter osnovo za čustveni, psihični in kulturni razvoj.«  

(B. Tomšič Čerkez) 

 

Interakcija med uporabnikom in njegovim okoljem je nekaj spontanega ter nekaj, čemur se ne 

more izogniti, navajajo Reddy, Chakrabarti in Karmakar (2012). Vpliv interakcije pa ima na 

človeka bodisi pozitiven ali negativen učinek. V notranjih prostorih t.i. interjerjih posameznik 

preživi povprečno 20 ur na dan. V njih biva (tj. spi, dela, se zabava, igra ipd.), zaradi česar je 

kakovostno oblikovanje notranjih prostorov zelo pomembno tako v stanovanjskih kot javnih 

stavbah (Filipič idr., 2014). Dober notranji prostor zajema psihološke, okoljske in kognitivne 

elemente, usklajene na način, da zagotavljajo funkcionalnost, prijetne občutke in emocije. 

Usklajevanje vseh elementov seveda ni enostavna naloga (Reddy, Chakrabarti in Karmakar, 

2012). 

 

Oblikovanje in zasnova notranjih prostorov morata ustvarjati funkcionalno, prijetno, 

spodbudno, lepo in zdravju prijazno okolje za človeka, ki v njih živi in deluje. Z 

upoštevanjem dognanj ergonomije, ki proučuje odnos med človekom in uporabnostjo 
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pohištva, lahko optimalno prilagodimo delovno in bivalno okolje za potrebe uporabnika (na 

primer udobnost stola in primerna višina kuhinjskega pulta). Pohištvo se v stanovanjskih 

prostorih nekoliko razlikuje od pohištva v javnih stavbah. V javnih prostorih mora biti 

pohištvo zaradi velikega števila različnih uporabnikov obstojnejše, odpornejše, varno za 

uporabo ter narejeno in umeščeno v prostor skladno z veljavnimi standardi in predpisi. V 

stanovanjskih prostorih pa je lahko prilagojeno željam in potrebam posameznika. (Filipič idr., 

2014) 

 

Avtorji (prav tam) navajajo, da dosežemo kakovostno oblikovan notranji prostor s 

preseganjem njegovega vidnega dojemanja z drugimi čutili (kot so tip, voh in sluh). Opisana 

kvaliteta prostora pripomore k izboljšanju posameznikovega počutja, zadovoljstva in 

storilnosti. Tudi sicer ugotavljajo, da dobro oblikovan in privlačno opremljen notranji prostor 

pisarn, trgovin ter bolnišnic vpliva na večjo storilnost zaposlenih, zvišuje prodajo, privablja 

kupce oz. prispeva k hitrejšemu ozdravljenju bolnikov ipd. Kakovostno oblikovane šole in 

učilnice pa dokazano vplivajo na boljšo koncentracijo, višje znanje in boljše medosebne 

odnose ter manjšo agresivnost učencev. (prav tam) 

 

 

3.4 Organizacija prostora 

 

Prostor ustvarjajo objekti, ob katerih bo uporabnik enostavno dojel strukturo prostora in si 

ustvaril podobo kraja, če tvorijo jasen red. Red dosežemo z urejeno kompozicijo elementov, 

t.j. s simetrijo in hierarhijo. Oblika prostora in razporeditev notranjih elementov nakazuje 

uporabo prostora. Pogledi z različnih zornih kotov omogočajo uporabniku dojeti notranjo 

strukturo volumnov in usmeritve, ki opredeljujejo prostor. Odnos »notri – zunaj« kot primer 

organizacije prostora, poraja občutek varnosti. Res je, da posameznik ne more biti hkrati notri 

in zunaj, vendar pa prepozna pomen »notranjosti« (skriti kotiček) v primerjavi z izkušnjo 

»zunanjosti« (odprto, nenadzorovano, javno). Tudi zaporednost in ponavljanje elementov po 

prostoru ustvarja podobo varnosti, predvidljivosti in jasnosti. Prostor pa pomembno definira 

tudi svetloba ter izbor materialov, ki z lastnimi kvalitetami (tj. s teksturo, barvo in strukturo) 

ponujajo posebne doživljajske situacije in poudarjajo toplino ali hladnost, mehkobo ali trdoto 

ter lagodje ali nelagodje uporabnika v prostoru. Izbira materialov pomembno pogojuje hrup v 

prostoru. (Tomšič Čerkez, 2011, str. 30, 32, 67, 70, 77) 
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Organizacija prostora ponuja določene doživljajske situacije, končno podobo pa sestavi vsak 

uporabnik sam, skladno z lastnimi izkušnjami, senzibilnostjo ter trenutnim razpoloženjem. 

Podoba nekega prostora je tako kombinacija vseh zaznav, pri čemer njegove vizualne 

kvalitete omogočajo "berljivost" v smislu interpretacije informacij in usmerjevalcev akcij 

(prav tam, str 70). Lahko zaključim, da okolje sugerira odnose in raziskovanja, uporabnik 

prostora pa izbira, organizira in daje pomen tistemu, kar vidi. Zato je podoba, ki si jo ustvarijo 

različni ljudje, različna. 
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Empirični del 

 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Pomen pedagoškega prostora se v Sloveniji redko izpostavlja z vidika svojevrstnega vira 

informacij za tiste, ki ga uporabljajo. Tako vzgojno izobraževalni prostor ne sme biti zgolj 

obrobno vprašanje t.i. prostorskih pogojev, temveč pomembno sredstvo in dejavnik učenja, 

pravi Cencič (2012). Center zanimanja diplomskega dela je raziskati, ali se vzgojitelji 

zavedajo prostora stanovanjske skupine MDMB z vidika prostora, ki vzgaja; torej, da lahko 

ureditev delovnega prostora (kot je vzgojiteljska soba) podporno služi delu vzgojitelja z 

mladostnikom. 

 

Vzgojiteljska soba stanovanjske skupine MDMB je delovni prostor, ki naj bi vzgojiteljem 

omogočal vse od kvalitetnega dela na področju pisne dokumentacije, zaupnih strokovnih 

sestankov pa do učinkovitega individualnega dela z mladostniki. Ključna naloga vzgojiteljev 

je neposredno delo z mladostniki na vseh področjih njihovega razvoja z namenom 

omogočanja pozitivnejših življenjskih izkušenj in usmerjanja na pot k višji kvaliteti 

samostojnega življenja v prihodnosti. Njihovo delo ni vezano izključno na pisarniški prostor, 

kljub temu pa jim omogoča učinkovito opravljanje individualnega dela s posameznikom. 

Slednji je na prehodu v samostojnost ključnega pomena. Zato je potrebno nameniti pozornost 

tudi funkcionalnosti, urejenosti ter opremi prostora za višanje kvalitete strokovnega dela.  

 

Vzgojitelji stanovanjske skupine MDMB se srečujejo s kompleksnim obsegom dela. 

Posledično nosijo veliko odgovornost, da kljub delovni obremenjenosti nudijo kvalitetno ter 

strokovno pomoč, ki zadovoljuje čim širši spekter potreb mladostnikov in jim tako odpira 

nove možnosti za boljšo bodočnost. Verjamem, da bi svoje delo lažje opravljali v pisarni, ki je 

oblikovana posebej z namenom doseganja učinkovitega dela za mladostnike in z njimi. 

Prihodnost vzgojiteljske sobe tako vidim kot poseben prostor, sestavljen iz elementov, ki 

jasno sporočajo vrednote in filozofijo strokovnega dela ter služi kot motivacijsko sredstvo 

mladostnikom za aktivno sodelovanje in uspešno soočanje z realnimi izzivi življenjskega 

vsakdana. 
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4.1 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti trenutno stanje vzgojiteljskega prostora, t.i. prostorske 

pogoje za delo vzgojiteljev stanovanjske skupine MDMB. Pri tem me zanima, kaj menijo o 

uporabnosti vzgojiteljske sobe za strokovno delo. Prav tako me zanima, ali prepoznavajo 

ureditev prostora kot sredstvo, ki pripomore k intenziteti dela z mladostniki.  

Cilj dela je bil tudi na podlagi rezultatov raziskave ter analize trenutne zasnove (z opremo) 

vzgojiteljske sobe podati smernice za preureditev omenjenega prostora, da bi bil ustrezen za 

optimalno podporo strokovnega dela z in za mladostnike stanovanjske skupine MDMB. Cilj 

dela je prispevati idejno rešitev vzgojiteljske sobe, ki podpira delo z mladostniki stanovanjske 

skupine MDMB.  

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kako vzgojitelji stanovanjske skupine MDMB zaznavajo trenutni vzgojiteljski 

prostor z vidika uspešnega izvajanja delovnih nalog?  

2. V kolikšni meri vzgojitelji stanovanjske skupine MDMB prepoznavajo zasnovo  

vzgojiteljske sobe in elemente notranje opreme kot orodje, ki pripomore k 

stimulativnemu in intenzivnemu delu z mladostniki? 

 

 

4.2 Raziskovalna metodologija 

 

V empiričnem delu sem uporabila kvalitativen raziskovalni pristop in deskriptivno metodo. 

Moj namen je bil pridobiti celosten vpogled na trenutne prostorske pogoje vzgojiteljske sobe 

v povezavi z načini dela, ki jih le-ta omogoča vzgojiteljem v stanovanjski skupini MDMB. 

Z izbrano temo sem se seznanila s pomočjo literature ter delno strukturiranega intervjuja z 

namenom večje odprtosti pri njihovih odgovorih. 

 

4.2.1 Vzorec 

 

Vzorec raziskave je namenski. Predstavljajo ga štirje vzgojitelji stanovanjske skupine 

MDMB, ki deluje v Ljubljani.  
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4.2.2 Raziskovalna tehnika 

 

V raziskavi sem uporabila delno strukturiran intervju. Intervju sem sestavila v skladu s cilji 

raziskave in postavljenimi raziskovalnimi vprašanji. Obsegal je 10 vprašanj, s katerimi sem 

pridobila uvid v delo vzgojiteljev v stanovanjski skupini MDMB, v povezavi s prostorom 

vzgojiteljske sobe. Delno strukturirane intervjuje sem izvajala v prostorih stanovanjske 

skupine MDMB, pri tem pa uro in dan prilagodila urniku vsakega vzgojitelja oz. vzgojiteljice 

posebej. Okviren čas izvedbe intervjuja je bil 30 minut. Za lastno uporabo sem intervjuje 

posnela z diktafonom, saj sem želela na ta način zmanjšati možnost subjektivnih interpretacij. 

Stanje vzgojiteljske sobe sem analizirala s poudarkom na velikost, postavitev, barve, oblike in 

materiale. Ugotovitve bom uporabila pri idejnem predlogu ureditve prostora, ki bi krepil 

mladostnikov občutek varnosti, intimnosti ter spodbujal interakcijo v procesu pomoči in tako 

zagotavljal optimalne pogoje za delo in njihov napredek. 

 

4.2.3 Postopek obdelave podatkov 

 

Intervjuje sem najprej prepisala in pri tem sogovornike označila z oznakami vzgojitelj 1, 2, 3 

in 4. Nato sem se lotila postopka analize intervjuja s kodiranjem. Celoten intervju sem 

prenesla v levi stolpec tabele, nato pa sem pomembne vsebine zabeležila v sosednji stolpec 

kot kode 1. reda. Nadpomenke slednjih predstavljajo kode 2. reda. V desnem stolpcu sem 

kode 2. reda združila v kategorije. S pomočjo dobljenih kategorij sem analizirala intervjuje, 

jih med seboj primerjala ter povezala s teoretičnimi izhodišči. Primer kodiranja je v prilogi 2
1
. 

  

                                                             
1
 Celotni zapisi prepisanih pogovorov in kodirani intervjuji so zbrani pri avtorici raziskave.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V analizi kodiranja sem dobila 8 kategorij kot pomembna tematska področja, ki se povezujejo 

z raziskovalnima vprašanjema. Zaradi preglednosti nad ugotovitvami raziskovanja so rezultati 

predstavljeni s pomočjo kategorij, ki so vsebinsko razvrščene pod raziskovalna vprašanja. 

 

 

5.1  »Kako vzgojitelji stanovanjske skupine MDMB zaznavajo trenutni vzgojiteljski 

prostor z vidika uspešnega izvajanja delovnih nalog?« 

 

 DELO VZGOJITELJA V VZGOJITELJSKI SOBI 

V vzgojiteljski sobi se naloge strokovnega kadra izvajajo le delno. Večinoma gre za 

pisanje dokumentacije, vzdrževanja stika z institucijami ter uporabo spleta. Vzgojitelj 

4 razlaga: »V tem prostoru opravljam vse delo, pri katerem sem vezana na 

komunikacijo z MDMB, CSD ter na pošiljanje elektronske pošte in delo z 

računalnikom nasploh. Tu opravljam zaupne telefonske pogovore, izpolnjujem 

dnevnik, po potrebi prebiram mape mladostnikov. Gre za vse vrste del vzgojitelja, ki se 

navezujejo na administracijo. Nimam navade nositi papirjev iz vzgojiteljske sobe v 

kuhinjo ali kam drugam – tudi če v hiši ni nikogar.« Vzgojitelja 1 in 3 še kot novo 

nalogo vzgojitelja opažata t.i. informiranje preko spleta za potrebe pridobivanja 

konkretnih možnosti in priložnosti za mladostnikovo uspešno družbeno participacijo v 

nadaljnjem življenju: »V stanovanjski skupini se je izkazala nova naloga vzgojitelja v 

smislu iskanja uporabnih informacij na spletu, ki jih potem lahko ponudim 

mladostniku ali pa mu povem, kje si jih lahko sam poišče.« Vzgojitelji pa so enotni pri 

redki uporabi vzgojiteljskega prostora za potrebe individualnega dela: »Individualno 

delo izjemoma izvajam v kabinetu, če kateri izmed mladostnikov sam pride sem.« Tudi 

sicer stremijo k delu s skupino, zato le manjši del svojega časa preživijo v vzgojiteljski 

sobi: »Koliko časa sem v pisarni, je sicer odvisno od tega, ali je kdo prisoten v hiši, 

kdo je ta mladostnik in kakšne potrebe ima. Dejstvo pa je, da si moramo izboriti čas 

tudi zase, drugače trpi birokratski del mojega dela. Največkrat omenjeno delo 

opravljam v nočni izmeni, ko mladostniki spijo.« Naloga vzgojiteljev je, da spremljajo 

dinamiko v skupini, prav tako pa tudi vsakega mladostnika posebej znotraj nje: »Več 

kot 20% svojega delovnega časa ne preživim v vzgojiteljski sobi, ampak sem tam, kjer 
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se nekaj dogaja.« in »Pravzaprav, ko je hiša polna, sem zelo malo časa notri. ... Meni 

osebno je delo v vzgojni skupini – s skupino. In čisto fizično je ta soba premajhna, da 

bi se lahko notri zbrala cela skupina. Menim, da fluidno prehajam med prostori in ne 

bi mogel reči za ta prostor, da ima neko posebno vlogo (ali funkcijo) v tem smislu.« 

 

 INDIVIDUALNO DELO Z MLADOSTNIKI 

Ena ključnih nalog vzgojitelja v stanovanjski skupini je individualno delo z 

mladostnikom. Vzgojitelji skušajo s svojim delovanjem nadoknaditi razvojne vrzeli 

mladostnika iz predhodnih razvojnih obdobij ter tako povečati njegovo kompetentnost 

pri sprejemanju odločitev, ki ga bodo tekom življenja držale v glavnem toku družbe 

(Škoflek idr., 2004). Za dosego slednjega mora vzgojitelj stanovanjske skupine 

odpirati prostor pristnemu stiku z mladostnikom. Tako bo pomagal mladostniku, da bo 

začel razmišljati drugače, kar bo podprlo in osmislilo mladostnikovo prihodnost. 

drugačno mišljenje v tek, ki bo podprlo in osmislilo mladostnikovo prihodnost.  

Po izkušnjah vzgojiteljev je za intimen pogovor pomemben udoben in prijeten prostor. 

Slednji pa se razlikuje od mladostnika do mladostnika: »Glede individualnih 

pogovorov ima vsak mladostnik svoj prostor, kjer se počuti najbolj udobno, zato vsi ne 

zahajajo v vzgojiteljsko sobo, da bi se pogovarjali.« Vzgojitelj 1 razlaga, da pri tem 

išče odprte oziroma večje prostore, ki hkrati v tistem trenutku omogočajo diskretnost: 

»Za vse poglobljene pogovore iščem drugačen, bolj diskreten prostor. Nekako mi 

obstoječi ne ustreza. Ali je prostora premalo ali pa je ovira bližina ostalih 

stanovalcev. Po navadi to počnem drugod. Individualno delo poteka večinoma po 

sobah, v dnevni sobi, tudi kuhinji, na sprehodih.« Vzgojitelj 2 se o izbiri prostora za 

izvajanje individualnih pogovorov vedno prilagaja mladostnikovim trenutnim željam 

in potrebam: »Kadar gre za pogovore bolj pereče in zaupne narave, se s 

sogovornikom skupaj odločiva kam greva ... Sicer pa se individualno delo odvija zelo 

spontano; odvisno od izmene ter prisotnosti mladostnikov v hiši.« Vzgojitelj 3 

podobno poroča in  izpostavlja, da stremi k sprotnemu odvijanju individualnega dela 

tam, kjer se mladostnik najbolje počutiti: »Individualno delo se odvija spotoma in le 

izjemoma poteka v vzgojiteljski sobi, saj preferiram udobnejši in prijetnejši prostor za 

mladostnika. Le vsa dokumentacija se odvija v vzgojiteljski sobi, ostalo pa po hiši. 

Tam je tako uraden prostor. Verjamem, da veliko manj dobiš od mladostnika, če je 

individualen pogovor v naprej določena dejavnost ter nanj ne napelješ spontano.« Ker 

pa je v hiši lahko nastanjenih do 8 mladostnikov, se lahko zgodi, da pogovoru 
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prisostvujejo tudi drugi mladostniki, če se sogovornik strinja. Vzgojitelj 3 izpostavlja 

tudi vrednost individualnega pogovora z elementi skupinskega dela kot učinkovito 

kombinacijo dela v stanovanjski skupini, pri čemer pa se učijo vsi prisotni: »Z 

delovnimi izkušnjami opažam vrednost skupinskega pogovora – torej vrstniški vpliv v 

skupini. Za zelo učinkovito metodo dela se je izkazal individualni pogovor z elementi 

skupinskega dela (na primer, da se v dnevni sobi pogovarjam z mladostnikom, drugi 

pa pri tem posluša in se s tem tudi sam uči, lahko pa tudi komentira).« Lahko bi rekla, 

da gre za obliko učenja z lastno aktivnostjo mladostnikov znotraj konkretnih 

življenjskih okoliščinah. Pri tem se učijo z interakcijo do vzgojitelja ter sovrstnikov. 

Gre za celostno učenje, ki vključuje kognitivno, konativno in psihosocialno dimenzijo 

mladostnikov (Cencič, 2012). 

 

 PREDNOSTI VZGOJITELJSKE SOBE 

Strokovni kader stanovanjske skupine MDMB zelo podobno zaznava prednosti 

vzgojiteljskega prostora. Izpostavljajo ga kot primernega za pisanje dokumentacije, 

omare omogočajo dovolj prostora za shranjevanje, lega pa spremljanje dogajanja po 

hiši: »Je ravno prav odmaknjen prostor, kadar potrebujem mirnejši kotiček za delo, 

hkrati pa je ravno prav situiran, da lahko spremljam dogajanje po hiši.« Vzgojitelja 2 

in 4 izpostavljata kot prednost še razgled na notranji vrt hiše: »... glede na to v kakšnih 

vse okoljih ljudje delajo v pisarnah osem ur na dan, je pa tu vendarle mir (mirna 

soseska) in razgled na delček zelenega ...« 

 

 SLABOSTI VZGOJITELJSKE SOBE 

Tomšič Čerkez (2012) pojmuje vzgojno-izobraževalni prostor kot interaktivni prostor 

vzgoje in izobraževanja, kar zahteva zasnovo, ki omogoča raznolikost načinov 

uporabe prostora ter deluje spodbudno na motiviranost za dejavnosti v njem. Tudi 

vzgojiteljski prostor stanovanjske skupine bi potreboval naštete elemente, ki bi v prvi 

vrsti podprli delo vzgojitelja: »Če razmišljam o primernosti, vidim, da najdem kakšne 

stvari, ki bi lahko bile postavljene bolje.« Vzgojitelji poročajo o pomanjkljivostih 

prostora nekoliko obširneje: »Mene ta prostor bolj odbija kot privlači. Deluje mi 

utesnjujoče ...« Čeprav je bila količina omar za shranjevanje pri strokovnemu kadru 

večkrat omenjena kot prednost, pa to vzgojitelj 1 zaznava kot slabost: »Menim, da je 

omar že skoraj preveč in opažam pomanjkanje sedalnih površin ... za neposredno delo 

z uporabniki pa manjka nekaj konkretnih kosov pohištva (npr. stolček, zofa) in pa 
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morda več diskretnosti. Večkrat imam pomislek zaradi odprtega okna ali da je v 

sosedni sobi še en gojenec. Vse to so faktorji, ki niso zanemarljivi.« Problem skupne 

stene vzgojiteljske in mladinske sobe izpostavljajo tudi ostali sogovorniki. Med 

drugim v večini izražajo tudi problem šibke razsvetljave po hiši nasploh: »... ima slabo 

osvetljavo, kar pride do izraza predvsem ponoči. Tudi čez dan pride notri manjši delež 

dnevne svetlobe.«  

Spričo opredeljevanja prostora se tako ali drugače srečujemo z arhitekturo, pravi 

Mlinar (2012). Vzgojitelj 3 povzame primernost vzgojiteljske sobe za strokovno delo: 

»Menim, da je strokovno delo -  delo z mladostniki (tudi individualno), konzultacija s 

kolegi, dokumentacija ter iskanje informacij. Za vse našteto je vzgojiteljska soba pol 

primeren prostor. Kar se tiče dokumentacije in iskanja informacij je čisto primerna. 

Kar se tiče povezovanja s kolegi je popolnoma neprimerna, saj manjka prostor za 

sestanke.« Pove tudi: »Imela bi bolj kvaliteten pisarniški stol.« Trenutne možnosti 

sedenja lahko predstavljajo tudi zaviralni element pri kvalitetni komunikaciji. 

Vzgojitelj 4 opaža: »Menim, da stol, ki ga imamo ob mizi, s svojo velikostjo nekako 

degradira človeka – v smislu, da ti ni enakovreden.« Tudi Tomšič Čerkez (2011, str. 

29-30) podobno ugotavlja, da zaznava arhitekturnega prostora zajema različne 

spreminjajoče se odnose, saj je le-ta odvisna od individualnega položaja subjekta 

zaznave v prostoru. Torej je uporabnik vedno center zaznave. 

Vzgojitelj 4 izpostavi kot pomanjkljivost prostora še usmerjenost pisalne mize glede 

na pozicijo vrat, da bi mu bil zagotovljen pregled nad prostorom, ter pomanjkljivo 

varnost pri morebitnem dostopanju do zasebnih računalniških podatkov mladostnika v 

primeru, da ga slednji uporablja za potrebe šolskih obveznosti: »Ne občutim te 

intimnosti prostora glede rabe računalnika in varovanja podatkov. Mislim, da smo 

malce tudi sami krivi, ker bi lahko na računalniku uredili, da se npr. naši mladostniki 

prijavijo s svojim geslom. V tem primeru bi bili bolj mirni glede zgodovine brskalnika 

ipd., da mladostniki nimajo vpogleda v naše delo. Prav tako se mladostniki preprosto 

ne morejo upreti, da ne bi ob prihodu v sobo iz radovednosti s pogledom iskali 

zaupnih informacij, ki jih recimo ravno takrat zapisujem na računalnik. Dejansko 

moraš takoj zapreti dokumente, če ne želiš, da berejo vsebine. Pri omenjenem pisanju 

dokumentacije je problematična lega pisalne mize, saj je postavljena tako, da je 

računalniški ekran obrnjen ravno proti vratom in mi zato ni prijetno.« 
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 PREDLOGI IZBOLJŠAV VZGOJITELJSKE SOBE 

Ko se srečujemo z realizirano prostorsko rešitvijo, navaja Burgarič (2012), bo proces 

sodelovanja z uporabniki  prostora pomembno pripomogel k nadgradnji začetnega 

stanja na osnovi njihovih potreb. Ustrezen izbor in primerna postavitev elementov 

mora omogočiti njihovo enostavno in varno uporabo prostora ter neovirano gibanje 

(Filipič idr., 2014). Vzgojitelji stanovanjske skupine MDMB med predolge izboljšav 

vzgojiteljskega prostora prištevajo: »Izolacija vrat in sten, udoben fotelj in stol.«, »... 

oglasna deska ...« in »... mogoče kakšno bolj živo barvo notri, kakšen plakat, nekaj 

navdihujočega.« Omenjajo še potrebo po konstruktivnejši razporeditvi omar, 

vzgojitelj 1 pa predlaga še: »Če bi del omare odstranili, bi lahko dobili dodaten 

prostor, na primer za sproščujoč kotiček.« 

Glede svetlobe vzgojitelju 2 ustreza več dnevne svetlobe kot jo omogočajo trenutne 

razmere, medtem ko, vzgojitelj 3 ne zaznava pomembnih razlik med svetlobnim 

virom: »Pomembno se mi zdi, da je prostor dovolj svetel, ampak tega ne pogojujem z 

naravno svetlobo.« Vzgojitelj 3 izpostavlja še potrebo po večjem prostoru: »da bi 

lahko tu izvajali še pogovore s starši ali imeli sestanke s kolektivom.« 

Sodoben prostor vzgoje in izobraževanja mora upoštevati potrebe vseh, ki se v njem 

srečujejo ne glede na njihovo različnost, navaja Tomšič Čerkez (2012). Vsem naj 

omogoča neomejeno gibanje po prostoru, enostavno dostopnost, po potrebi omogoča 

funkcionalne spremembe, individualizacijo dela (prav tam). Zgornje navedbe kažejo, 

da je vzgojiteljem pomembna tudi »materialnost« njihovega delovnega okolja. Da 

ustrezen izbor gradbenih materialov, izbira tekstur in barva površin, položaja prostora, 

velikosti sten in odprtin, idr. definira prostor kot celoto, pa navaja že Hertzberger 

(2000). 

 

 

5.2 »V kolikšni meri strokovni kader stanovanjske skupine MDMB prepoznava zasnovo 

vzgojiteljske sobe in elemente notranje opreme kot orodje, ki pripomore k 

stimulativnemu in intenzivnemu delu z mladostniki?« 

 

 PERCEPCIJA PROSTORA 

Tomšič Čerkez (2011, str. 61) definira zaznavo prostora kot vrsto dialoga med 

uporabnikom in njegovim prostorom uporabe. V vsakem prostoru obstaja spekter 

odnosov, ki pojasnjujejo položaj posameznika v njem. Učinkovita podoba okolja mu 
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lahko nudi močno čustveno podporo in gotovost. Kot že prej omenjeno, med fizične 

značilnosti, ki pomagajo definirati prostor sodijo: oblike, barve, teksture, višine, 

detajli, simboli, homogenost, namembnost, itn. (prav tam, str. 70). Svoje dojemanje 

psihologije prostora v povezavi s komunikacijo razlaga vzgojitelj 2: »Sem prepričan, 

da so neka pravila napisana ali nenapisana, kakšne pogoje bi moral vsebovati 

prostor, da omogoča obema sogovorcema, da pogovor lažje steče in da se lažje 

vzpostavi delovni odnos.« Podobnega mnenja je tudi vzgojitelj 4, ki se zaveda učinkov 

prostorskega zaznavanja v vsakodnevnih življenjskih okoljih: »Menim, da te stvari 

čisto nezavedno, najbolj delujejo. Opažam pri sebi, kako različno se počutim v 

trgovinskih prostorih glede na samo postavitev, uporabljene barve in svetlobo v 

prostoru. Mogoče o tem ne razmišljamo toliko, a je ob neki izkušnji pomembno celo 

doživetje. In tukajšnji prostor doživljam podobno. Sicer ne bi znala opisati, kaj vse 

deluje na počutje v prostoru, vendar to je pomembno. Tudi vonj, temperatura ipd., 

menim, da vpliva na delo.« 

Svoj pogled na trenutne prostorske pogoje vzgojiteljske sobe ter delo z mladostniki pa 

razlaga tudi vzgojitelj 1: »Z nekaj angažmaja se da (kot na primer: spustiš tale jogi, ki 

ga imamo, ter se spustiš na nivo in prisedeš zraven mladostnika). Saj tudi pogoji, iz 

katerih so prišli, niso tako bistveno slabši ali boljši in ni v neko strašno škodo 

individualnega dela. Verjamem pa, da bi se prostor dalo absolutno nadgraditi.« 

Vzgojitelj 3 zasnove vzgojiteljske sobe in elemente notranje opreme ne zaznava 

enoznačno glede vpliva na stimulativno in intenzivno delo z mladostnikom: »... Če 

razmišljam, da je trenutni vzgojiteljski prostor slednjemu namenjen – bi rekla ja. Sicer 

pa menim, da je za to primeren tudi katerikoli drug prostor – v smislu prijetnosti in 

domačnosti. Mislim, da so sobe mladostnikov dobri prostori za individualno delo, saj 

jim daje občutek varnosti, domačnosti, prijetnosti in topline. Seveda je osnova vsega 

odnos med mladostnikom in vzgojiteljem. Mislim pa, da ti elementi, ki sem jih 

omenila, lahko pozitivno pripomorejo k vzpostavljanju odnosa, ko pride oseba v 

prostor prvič.« Pove še, da trenutni prostor ne zavira njegovega strokovnega dela: »Od 

prostora ne potrebujem pomoči za osredotočenost in me kot tak ne moti. Res pa je, da 

bi raje imela ustreznejši stol. To so pomočniki zraven ali pa olajševalniki. Če se npr. 

zavedam svojega občutka nadmoči na tem stolu – zaradi stola, potem lahko drugače 

delujem, da tebi ne dajem občutka podrejenosti, ker sediš na drugem stolu.« 
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 SKRB ZA UREJENOST  

Vzgojitelji svoj prostor vzdržujejo s sesanjem, brisanjem prahu ter preglednostjo na 

pisalni mizi in v omarah. Vzgojitelj 1 pove, da so se v preteklem letu, odkar so 

ustanovili stanovanjsko skupino, ukvarjali predvsem z vsebino svojega strokovnega 

dela: »Pravzaprav velikokrat pomislimo, da bi obesili kakšno sliko ali dodali poličnik 

z izbranimi slikicami in mislimi. Ampak moram reči, da smo se preteklo leto ukvarjali 

mnogo bolj z vsebino kot formo. Ni še prišel čas za to.« Glede potreb urejenega 

delovnega prostora se vzgojitelji v nekaterih pogledih razlikujejo. Za strokovno delo 

vzgojitelju 3 zadoščajo osnovni pogoji in elementi pohištva, potrebni za samo 

funkcionalnost: »V svojem delovnem prostoru potrebujem le prostor na mizi, svetlobo, 

stol in omare. Za rože, slike in podobne zadeve pa mi je popolnoma vseeno. Meni se 

zdi dekorativno tudi to, da imamo steno in omare polepljene z barvnimi listki, na 

katerih so npr. pomembne številke.« Vzgojitelj 4 bi preuredil svoj kotiček, v kolikor bi 

bila možnost. Ker pa si mizo deli celoten kolektiv, na vnašanje svojih dodatkov niti ne 

pomisli. »Na nek način mi je soba še vedno tuja.«, pravi. Zdi se, da trenutni prostorski 

pogoji in oprema ne uspejo zadovoljiti potreb kolektiva vzgojiteljev v zelo osnovnih 

karakteristikah. Ne glede na osebna prepričanja ali preference njihovega stila pa je pri 

načrtovanju prostorov potrebno zagotoviti primerno velikost in osvetljenost za 

opravljanje strokovnih nalog poklica.  

 

 SPOROČILA MLADOSTNIKOV GLEDE VZGOJITELJSKEGA PROSTORA 

Vzgojitelji opažajo večinoma zadržan odnos mladostnikov do vzgojiteljske sobe: 

»Mislim, da jo tudi oni doživljajo kot nekakšno pisarno in jim ne predstavlja preveč 

toplega ali intimnega prostora.« Konkretne verbalizacije glede njihovega doživljanja 

prostora še ni bilo, kljub temu pa vzgojitelj 2 izpostavlja: »... Zaznavam pa konkretno, 

da tisti trije – štirje, ki se radi oglasijo sami od sebe v vzgojiteljski sobi, znajo 

poskrbeti, da najdejo ustrezen položaj ter se kar udobno namestijo.« Vzgojitelj 4 

meni, da je pogostost zahajanja v vzgojiteljsko sobo povezana z odnosom mladostnika 

do določenega vzgojitelja. Pravi pa tudi, da pazi, da mladostniki prostora ne bi 

povezovali z negativno konotacijo: »Mislim, da večina ima neko distanco do prostora. 

Koliko radi in pogosto zahajajo sem, pa dvomim, če je toliko odvisno od prostora 

samega kot od odnosa mladostnika z vzgojiteljem. Sama tudi nimam navade, da bi 

prostor uporabljala kot t.i. zatožno klop, kamor bi mladostnika klicala na pogovor, da 

bi imela soba iz tega razloga nek slabšalen prizvok. Mladostniki vedo, da po svojih 
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mapah ne brskajo ter da podatki na računalniku njim niso namenjeni, zato imajo 

mogoče iz tega naslova neko distanco.«  

Tomšič Čerkez (2011, str. 51) piše, da arhitekturni prostor definiramo s prisotnostjo in 

dejavnostjo posameznika v njem. Na osnovi opažanj vzgojiteljev lahko zaključimo, da 

prostor ni opremljen z mislijo na individualno delo z mladostnikom. Zdi se, da slednji 

premore osnovne elemente uporabe, ki vzgojitelju v stanovanjski skupini MDMB 

omogočajo opravljanje pisarniških del poklica.  
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6 SKLEP 

 

Načrtovanje ali obnova prostorov javne vzgoje in izobraževanja je interdisciplinarni proces, ki 

mora poleg strokovnjakov različnih strok vključevati tudi uporabnike prostora. Ni dopustno, 

da bi zasnova stavbe in elementi opreme kakorkoli negativno krojili izvajanje vzgojnega 

procesa. Ob upoštevanju specifičnih potreb mladostnikov in zahtev, ki jih narekuje delo 

vzgojitelja, je potrebno oblikovati prijetno, funkcionalno, fleksibilno, inkluzivno, kvalitetno, 

varno, zdravo in okolju prijazno okolje oziroma prostor.  

 

Spremembe bivalnega okolja zahtevajo nov pristop tudi pri oblikovanju okolja vzgoje in 

učenja. Značilnosti prostorov, v katerih se vzgaja in uči otroke in mladostnike, izražajo 

pedagoške in ideološke nazore vodstva zavoda, vzgojiteljev in skupnosti nasploh. 

Vzgojiteljska soba se je v praksi izkazala kot manj pomembna prostorska enota v stanovanjski 

skupini MDMB, vendar bi njena namembnost in način uporabe zahtevala večjo pozornost. To 

okolje naj zato premore usklajene čustvene, intelektualne, vizualne in prostorske dražljaje. 

Zasnova sodobnega vzgojno izobraževalnega prostora zahteva več fleksibilnosti pri 

opremljanju prostora, možnosti gibanja po prostoru in funkcionalnih sprememb, 

individualizacije aktivnosti ter zadovoljevanja raznolikih potreb vzgojiteljskega dela. Vse to 

in še več pa zahteva spremembe v ustaljenih pristopih do arhitekture pedagoškega prostora. 

Izbor opreme vzgojiteljskega prostora naj izhaja iz delovnih nalog vzgojitelja ter čustveno 

vedenjske problematike mladostnikov. Menim, da je slednje zagotovilo za še uspešnejše 

izvajanje vzgojnega programa zavoda, ki se odraža v avtonomnih in uspešnih posameznikih 

po odhodu iz MDMB.  

 

Delo in naloge vzgojiteljev stanovanjske skupine MDMB zahtevajo dinamičen in fleksibilno 

urejen prostor, ki bo omogočil pogoje za optimalno opravljanje celotnega spektra del. Oblike 

in metode dela, ki jih uporabljajo pri tem, ne zahtevajo posebne opreme. Zato bi se do neke 

mere lahko razvil tudi model oblikovanja prostora, kljub temu da je slednji odvisen še od 

mnogih drugih dejavnikov (na primer: spola, interesov, kulture uporabnikov).  

 

Glede zaznavanja vzgojiteljskega prostora z vidika uspešnega izvajanja delovnih nalog 

vzgojiteljev stanovanjske skupine MDMB ugotavljam, da slednji omogoča predvsem pisanje 

dokumentacije in uporabo računalnika. Pri ostalih dejavnostih pa se kažejo njegove 
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pomanjkljivosti. Bližina mladostnika in slaba izolacija sten ne omogočata zasebnega 

telefonskega pogovora ali pogovora s kolegom. Postavitev pisalne mize ne nudi nadzora nad 

prostorom in tem, kdo vanj vstopa. V povezavi s slednjim se odpira tudi vprašanje varovanja 

podatkov, ki mladostnikom niso namenjeni. Prva stvar, pri kateri so spremembe nujne, je 

povezana z računalniškim programom, ki potrebuje nadgradnjo na področju varnega dostopa 

do dokumentacij. Prostor bi potreboval več sedalnih površin, saj sedanji pogoji kakršnokoli 

interakcijo v večini onemogočajo. Vzgojitelji svojega prostora ne doživljajo kot zaviralnega v 

smislu individualnega dela. Sama pa verjamem, da ob primerni opremi ne bi imeli potrebe po 

iskanju drugih prijetnih kotičkov po hiši, kot to počno sedaj. Tako se bi mladostniki lažje 

odprli in zaupali svoje pomisleke ali težave. Vzgojitelji so našteli veliko več slabosti prostora 

kot pa prednosti, kar kaže na to, da imajo trenutne razmere tudi na njih manj zadovoljujoč 

vpliv. Prvi korak za spremembe pomanjkljivosti delovnega okolja pa je zavest oziroma 

spoznanje.  

 

Strokovni kader stanovanjske skupine MDMB delno prepoznava elemente notranje opreme 

kot orodje, ki ima stimulativen in intenziven učinek pri delu z mladostnikom. Predvsem so 

prostor prepoznali kot morebitno pomoč v začetni fazi vzpostavljanja odnosa. Pogledi 

vzgojiteljev pa glede tega niso enoznačni. Pri tem poudarjam, da z osredotočanjem na prostor, 

v katerem strokovni kader deluje, ne želim zmanjšati vrednosti dela le-tega. Izpostavljam le, 

da prostor, kjer delujejo vzgojitelji, lahko dodatno spodbuja učinke njihovega dela. Torej 

prostor lahko podpira tudi korektivno učenje mladostnika glede navezovanja zdravih 

odnosnih zvez, ga aktivira, motivira in usmerja v iskanje boljših življenjskih pogojev.  
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7 PREDLOG UREDITVE VZGOJITELJSKEGA PROSTORA  

 

»Vizija brez nalog so le sanje; naloga brez vizije je le garanje;  

vizija, ki je povezana z nalogami za uresničitev, pa je up za ta svet.« 

(iz cerkve v Sussexu, Anglija, 1730)  

 

Mladi so izjemno dovzetni za simbolna sporočila iz okolja, zato prostor, namenjen vzgojno-

izobraževalnemu delovanju, imenujejo nekateri avtorji (Mlinar, 2012; Burke in Grosvenor, 

2003) kar t. i. tretji učitelj. V vzgojno-izobraževalno polje delovanja sodi tudi stanovanjska 

skupina MDMB. Tukajšnji mladostniki so oškodovani predvsem na področju medsebojnih 

odnosov. Oprema prostora naj tako posreduje predvsem tista sporočila, ki so v podporo 

strokovnemu delovanju vzgojiteljev. Prostori stanovanjske skupine nasploh naj spodbujajo 

vzgojo k naraščajoči samostojnosti ter učinkoviti korekciji primanjkljajev mladostnikov. 

Namen diplomskega dela ni zmanjšati vrednosti dela vzgojiteljev, saj le-ti ključno 

pripomorejo h konstruktivnim odzivom posameznika na konkretne življenjske okoliščine v 

prihodnosti. Izpostavljam pa, da prostor, kjer se delo izvaja, lahko deluje podporno na učinke 

vzgojiteljevega dela do mladostnika. Menim, da  primerna zasnova in organizacija prostora 

podpirata korektivno učenje mladostnika glede navezovanja zdravih odnosnih zvez, pri 

psihični reorganizaciji (v smislu utrditve jaza) ter pridobivanju sposobnosti za predelavo 

preteklih (večinoma še trajajočih) obremenjujočih odnosov s pomembnimi drugimi. 

 

V tem delu predlagam spremembo trenutne prostorske ureditve vzgojiteljske sobe. Pri tem 

izhajam iz vzgojnega programa vzgojnih zavodov, delovnih nalog vzgojiteljev MDMB, 

njihovih želja in potreb ter iz čustveno vedenjske problematike mladostnikov. Stremim k 

temu, da prostor nudi občutek varnosti, intimnosti, krepi interakcijo ter tako zagotavlja 

optimalne možnosti za delo vzgojiteljev in napredek mladostnikov.  

 

Vzgojiteljska soba stanovanjske skupine MDMB v Ljubljani meri okvirno 7 m². Prostor je 

ozek in dolg. Na steni nasproti vrat je okenska odprtina, ki ima SZ usmeritev. Oprema 

prostora je pisalna miza z računalnikom, pisarniški stol, manjši stol, kompleks zaprtih omar 

vzdolž leve daljše stene (gledano iz smeri vrat proti oknu) ter za vrati prislonjeno vzmetnico. 

Strop in stene so bele barve, tlak pa je lesen. 
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Posegi v omenjen prostor so lahko manjše razsežnosti, a imajo kljub temu velik učinek na 

dojemanje prostora in počutja v njem.  

 Z izborom primerne barvne palete sten bo dobil prostor novo energijo, svežino ter 

udobje. Predlagam pastelne odtenke zelene, modre ali bež barve, ki bodo prostor 

ohranile miren, a hkrati atraktiven. Pri tem ni nujno pobarvati vse stene. Želen učinek 

ima lahko že ena, primerno izbrana barvna stena. Vnos primerne barve v prostor 

deluje stimulativno na uporabnike. Ker je za mladostnike s ČVT značilna nizka 

motiviranost, zato naj eno izmed sten dopolni motivacijski citat (princip stenske 

nalepke ali ročna poslikava) ter posterji, slikami ipd. 

 Za odprt in zračen prostor je razporeditev pohištvenih elementov, glede na obliko 

prostora ter odprtine vrat in okna, ključnega pomena. Kompleks zaprtih omar vzdolž 

leve daljše stene (gledano iz smeri vrat proti oknu) naredi že tako podolgovat prostor, 

še ožji in daljši. V sobi zavzame preveč prostora glede na potrebe vzgojiteljev po 

shranjevanju dokumentacije. Zato predlagam odstranitev omenjenega kompleksa omar 

za približno tretjino. Na tem delu sobe bi namenila novo pridobljen prostor za  

kotiček, ki nudi več možnosti udobnega sedenja za potrebe individualnih pogovorov. 

Predhodno funkcijo vzmetnice bo prevzel sedalni kotiček, zato bi slednjo lahko 

umaknili iz prostora. 

 Pri ustvarjanju prijetnega vzdušja v prostoru naredi osvetlitev pomembno razliko. Med 

manjši poseg pri reševanju problema pomanjkanja naravne svetlobe prištevamo 

primeren izbor umetne svetlobe. Spekter nalog vzgojitelja, ki jih opravlja v 

vzgojiteljski sobi, zahteva primerno svetel prostor. Potreba po multi-funkcionalni 

uporabi prostora pa zahteva tudi več virov svetlobe (npr. stropno osvetlitev, stensko 

osvetlitev, lokalno osvetlitev delovne površine, dekorativno osvetlitev). Ker pride v 

vzgojiteljsko sobo malo naravne svetlobe, pogoji trenutne umetne razsvetljave pa so 

nezadostni, predlagam dodatne vire umetne osvetljave ter menjavo žarnic (za 

močnejše) v obstoječih virih. Razporeditev in uporaba umetne svetlobe naj sledi 

namembnosti ter uporabi posameznih delov vzgojiteljske sobe. 

 Rastline delujejo pomirjujoče, vizualno vabljivo, aromatično in domače. Prostoru 

višajo kakovost zraka ter  vnašajo svežino.   

 Funkcionalno spremenjena orientacija pisalne mize bo vzgojitelju omogoča 

preglednost nad vzgojiteljsko sobo ter mladostniki, ki vanjo stopajo. Tako se lahko 
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enostavno reši problem morebitnega uhajanja informacij zaupne narave med 

mladostnike. 

 Dodala bi še manjši transparentni regal ali stensko polico za knjige, ki spodbujajo 

osebno rast in predstavljajo smernice h kvalitetnemu avtonomnemu življenju 

posameznika.  

 

Med večja posega v omenjen prostor, ki sem ju prepoznala kot potrebna, pa sodita izolacija 

prostora, ki zagotavlja zaupne sestanke ter individualne pogovore ter večja vzgojiteljska soba. 
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8 ZAKLJUČEK  

 

»Filozofsko vprašanje prostora v sferi vzgoje je razmerje  

med vzgojnim procesom in prostorskimi razmerami.« 

(A.Mlinar)  

 

Današnji svet postaja vedno bolj vizualen, zato se moramo zavedati dejstva, da vzgajajo tudi 

podobe prostorov in arhitekture. Vzgajajo z možnostmi uporabe, pravili obnašanja, estetiko in 

kreativnimi rešitvami. Vzgajajo s pomočjo kompozicije, barv, materialov, oblik in simbolnimi 

pomeni, ki jih uporabnikom sporočajo nebesedno, ter tako zavedno ali nezavedno oblikujejo 

naš vrednostni sistem. (Filipič idr., 2014) 

 

Obravnava prostorskega vprašanja kot pedagoške teme je v Sloveniji redko prisotna in še 

takrat bolj v obliki obrobnega vprašanja t.i. prostorskih pogojev, pravijo avtorji (Bahovec idr., 

2012). Učenje v najširšem smislu poteka vedno in povsod, zato je vsaka vzgojno-

izobraževalna ustanova v celoti svojevrsten vir informacij in sporočil (Cencič in Pergar-

Kuščer, 2012; Day in Midbjer, 2007). Vzgojno-izobraževalni prostor je učni prostor, ki ga je 

potrebno videti ne le kot fizični prostor, temveč kot vir, dejavnik učenja ter učno sredstvo. 

(Cencič, 2012) 

 

Z namenom širjenja te zavesti sem se odločila za raziskavo realnih prostorskih pogojev in 

stališč strokovnega kadra o le-tem. Konkretno področje vzgoje in izobraževanja predstavljajo 

ČVT otrok in mladostnikov v vzgojiteljskem prostoru stanovanjske skupine MDMB. Zdi se, 

da tamkajšnji zaposleni v določeni meri priznavajo arhitekturi prostora moč, da lahko s svojo 

odprtostjo, barvami in drugimi elementi spodbudi prijetna čustva, učenje socialnih in drugih 

veščin ter pripomore k učinkovitemu delu. Prostor vzgoje in mišljenja mora svojim 

uporabnikom torej predstavljati prostor ugodja. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje je bilo postavljeno z namenom analize delovanja vzgojiteljev 

znotraj vzgojiteljskega prostora in percepcije trenutnega stanja. 

V vzgojiteljski sobi večinoma opravljajo naloge v povezavi s pripravo dokumentacije, 

vzdrževanjem stika z institucijami ter uporabo spleta. Slednje izvajajo predvsem iz  potrebe 

po iskanju konkretnih priložnosti za mladostnikovo uspešno participacijo v skupnosti. 

Vzgojitelji redkeje uporabljajo vzgojiteljsko sobo za potrebe individualnega dela. Prednost 
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dajejo delu s skupino, spremljanju skupinske dinamike ter mladostnika znotraj nje. Osebno 

sem mnenja, da je ena pomembnejših nalog vzgojitelja v stanovanjski skupini individualno 

delo z mladostnikom. Slednje poganja in utrjuje novo oziroma drugačno mišljenje v tek, ki 

podpira in osmišlja mladostnikovo prihodnost. Vzgojitelji skušajo s svojim delovanjem 

nadoknaditi večje razvojne vrzeli iz predhodnih razvojnih obdobij ter povečati kompetentnost 

mladih pri sprejemanju odločitev, ki jih bodo tekom življenja držale v glavnem toku družbe. 

(Škoflek idr., 2004) Izkušnje vzgojiteljev kažejo, da je za intimen pogovor pomemben 

udoben, prijeten in diskreten prostor. Slednji se prilagaja mladostnikovim trenutnim željam in 

potrebam.  

Med prednosti vzgojiteljske sobe prištevajo vzgojitelji stanovanjske skupine njeno primernost 

za pisanje dokumentacije, dovolj prostora za shranjevanje slednje, pogled na vrt in prostorsko 

lego za spremljanje dinamike po hiši. Tomšič Čerkez (2012) pojmuje vzgojno-izobraževalni 

prostor kot interaktivni prostor, ki omogoča raznolikost njegove uporabe ter deluje spodbudno 

na motiviranost za dejavnosti v njem. Menim, da vzgojiteljski prostor stanovanjske skupine 

potrebuje elemente, ki v prvi vrsti podpirajo delo vzgojitelja. Kot pomanjkljivost trenutnih 

prostorskih razmer vzgojiteljske sobe so vzgojitelji izpostavili pomanjkanje sedalnih površin 

za neposredno delo z mladostniki, šibko razsvetljavo ter zaznali slabo izolirano skupno steno 

z mladinsko sobo in neprimerno usmerjenost računalnika kot problem varovanja zaupnih 

podatkov. Vzgojitelji zaznavajo še potrebo po nekoliko večji sobi, ki bi jim omogočala 

prostor za sestanke. Sodoben prostor vzgoje in izobraževanja mora upoštevati potrebe vseh, ki 

se v njem srečujejo. (Tomšič Čerkez, 2012) Omogoča naj gibanje po prostoru, enostavno 

dostopnost, možnost funkcionalnih sprememb in individualizacijo dela (prav tam). Zgornje 

navedbe vzgojiteljev kažejo na to, da se zavedajo pomena »materialnosti« okolja za njihovo 

strokovno delo.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje je bilo postavljeno z namenom analize percepcije vzgojiteljev 

vzgojiteljskega prostora v povezavi z njihovo aktivnostjo v njem. 

Tomšič Čerkez (2011, str. 61) definira zaznavo prostora kot vrsto dialoga med uporabnikom 

in prostorom rabe. Učinkovito podobo okolja pojmuje kot močno čustveno podporo. Med 

fizične značilnosti, ki pomagajo definirati prostor, prišteva: oblike, barve, teksture, višine, 

detajle, simbole ipd. (prav tam, str. 70) Nekateri vzgojitelji stanovanjske skupine se zavedajo 

psiholoških vplivov prostora na počutje uporabnikov, ki lahko pripomorejo, na primer, da 

pogovor lažje steče in se lažje vzpostavi delovni odnos. Spet drugi vzgojitelji pa ureditvi 

prostora ne priznavajo večjega pomena v smislu vpliva na delovno učinkovitost in počutje 
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posameznika v njem ter stavijo na svojo strokovnost in izkušenost. Za urejenost vzgojiteljske 

sobe skrbijo s čistočo ter preglednostjo delovnih površin. Zdi se, da trenutni prostorski pogoji 

in oprema ne uspejo zadovoljiti raznovrstnih potreb kolektiva vzgojiteljev. Ne glede na 

osebna prepričanja ali preference stila opremljanja pa je pri načrtovanju delovnih prostorov 

potrebno zagotoviti primerno velikost in osvetlitev.  

Vzgojitelji zaznavajo zadržan odnos mladostnikov do vzgojiteljske sobe. Na osnovi vseh 

opažanj zaključujem, da prostor ni opremljen z mislijo na stimulativno delo z in za 

mladostnike. Zdi se, da slednji premore le elemente, ki vzgojitelju v stanovanjski skupini 

MDMB omogočajo opravljanje pisarniškega dela svojega poklica. 

 

Zaključujem, da bi morali v prihodnosti z vidika stimulativnega delovanja na uporabnike 

nameniti večjo pozornost oblikovanju prostorov vzgojnih zavodov.. Prostori bi morali 

presegati funkcionalno vrednost ter zagotavljati terapevtski učinek. Pri raziskavi, predstavljeni 

v diplomskem delu, sem se osredotočala na izbran prostor, kar sedaj vidim kot eno izmed 

omejitev raziskave. Za večjo verodostojnost dela bi morala vzorec raziskave razširiti še na 

druge stanovanjske skupine ter širši spekter vzgojiteljev iz omenjenega področja. Menim, da 

bi večjo vrednost predstavljala raziskava, ki bi zajemala analizo celotnega objekta 

stanovanjske skupine ali MDMB. Ob razmisleku o diplomskem delu menim, da bi bilo 

smiselno spoznati ter primerjati delovanje in potrebe vsaj treh vzgojnih zavodov po celotni 

Sloveniji. Sledne bi pripomoglo k oblikovanju smernic za celostno oblikovanje ambientov 

vzgojnih zavodov, ki bi s svojimi stimulativnimi učinki delovali ugodno na specifične potrebe 

mladostnikov in delovne potrebe vzgojiteljev.  
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Priloge 

 

 

Priloga 1: PREDLOG ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z VZGOJITELJI 

STANOVANJSKE SKUPINE MDMB 

 

1. Katera dela in naloge običajno opravljate v vzgojiteljski sobi? 

2. Ali vam vzgojiteljska soba omogoča učinkovito in kvalitetno opravljanje strokovnega dela? 

3. Katere so prednosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

4. Katere so slabosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

5. Kje vidite možnost za izboljšave? 

6. Ali se vam zdi, da lahko primerna zasnova in oprema prostora pripomore k stimulativnemu 

in intenzivnemu delu z mladostniki? 

7. Kako skrbite za urejenost trenutnega vzgojiteljskega prostora? 

8. Kakšna sporočila glede urejenosti vzgojiteljskega prostora dobivate od mladostnikov? 

9. Ali se vam zdijo pomanjkljivosti prostora dovolj velike, da bi jih izrazili vodstvu? 

10. Ali menite, da bi vas vodstvo podprlo v primeru, da bi izrazili  potrebo po spremembi 

prostora?  

  



 

Priloga 2: PRIMER KODIRANJA – INTERVJU VZGOJITELJA 1 

 

Prepis besedila  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

1. Katera dela in naloge običajno 

opravljate v vzgojiteljski sobi? 

»Dokumentacijo, raziskujem kaj 

po spletu (npr. iščem nove 

možnosti in kakšne konkretne 

odgovore na konkretna vprašanja, 

uporaba zemljevida), pišem 

opravičila, vzdržujem stik s 

šolami in centri, in v deležu 15% 

opravljam pogovore z 

mladostniki. Za vse poglobljene 

pogovore pa iščem drugačen, bolj 

diskreten prostor. Nekako ta 

obstoječi mi ne ustreza. Ali je 

prostora premalo ali je ovira 

bližina ostalih stanovalcev. Po 

navadi to počnem drugod. Več kot 

20% svojega delovnega časa ne 

preživim v VS, ampak sem tam, 

kjer se nekaj dogaja. V VS pride 

mladostnik z nekimi konkretnimi 

vprašanji in pa zelo redko, da bi 

se kaj pogovoril. Individualno 

delo poteka večinoma po sobah, v 

dnevni sobi, tudi kuhinji, na 

sprehodih.« 

 
Delo v vzgojiteljski 

sobi se veže predvsem 

na računalnik in 

telefon. 

 

 

 

 

Individualni pogovori 

z mladostniki so v 

vzgojiteljski sobi 

redki zaradi 

pomanjkanja 

diskretnosti in 

problematične 

velikosti prostora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualno delo se 

večinoma izvaja po 

sobah, v bivalnih 

prostorih ter na 

sprehodih. 

 

Delo v vzgojiteljski 

sobi predstavlja 

predvsem 

administracija. 

 

 

 

 

Individualni pogovori 

z mladostniki so v 

vzgojiteljski sobi 

redki. 

 

Slabosti vzgojiteljske 

sobe za izvajanje 

individualnega dela. 

 

 

Delo vzgojitelja 

v vzgojiteljski 

sobi 

 

 

 

 

Individualno 

delo z 

mladostnikom 

 

Slabosti 

vzgojiteljske 

sobe 

 

 

 

 

 

 

Individualno 

delo z 

mladostnikom 

2. Ali vam vzgojiteljska soba 

omogoča učinkovito in kvalitetno 

opravljanje strokovnega dela? 

»Za pisanje dokumentacije se mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

zdi povsem prijeten prostor, za 

neposredno delo z uporabniki pa 

manjka nekaj konkretnih kosov 

pohištva (npr. stolček, sofa) in pa 

morda več diskretnosti. Večkrat 

imam pomislek zaradi odprtega 

okna ali da je v sosednji sobi še 

en gojenec. Vse to so faktorji, ki 

niso zanemarljivi.« 

Vzgojiteljski prostor 

je primeren za pisanje 

dokumentacije. 

Pri delu z mladostniki 

manjka nekaj 

udobnejših kosov 

pohištva in več 

zasebnosti. 

Vzgojiteljski prostor 

je primeren za pisanje 

dokumentacije, za 

individualno delo pa 

bi bilo potrebnih 

nekaj udobnih kosov 

pohištva in 

funkcionalna 

preureditev prostora. 

 

Prednosti 

vzgojiteljske 

sobe 

 

Slabosti 

vzgojiteljske 

sobe 

3. Katere so prednosti trenutnega 

vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Deloma umaknjen prostor iz 

osrednje dinamike skupinskega 

dogajanja.« 

 

 

Delno umaknjena lega 

vzgojiteljski prostor 

glede na osrednjo 

dinamiko skupine. 

 

 

Delno umaknjena  

lega vzgojiteljski 

prostor. 

 

 

Prednosti 

vzgojiteljske 

sobe 

4. Katere so slabosti trenutnega 

vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Menim, da je omar že skoraj 

preveč, in opažam pomanjkanje 

sedalnih površin.« 

 

 

Preveč omar in 

premalo možnosti za 

sedenje. 

 

 

Potreba po 

funkcionalni 

preureditvi prostora. 

 

 

Slabosti 

vzgojiteljske 

sobe 

5. Kje vidite možnost za 

izboljšave? 

»Izolacija vrat in sten, udoben 

fotelj in stol. Če bi del omare 

odstranili, bi lahko dobili dodaten 

prostor za na primer sproščujoč 

kotiček.« 

 

 

Izolacija, več sedalnih 

površin, manj omar, 

kotiček za sproščanje 

so predlagane 

izboljšave za 

vzgojiteljsko sobo. 

 

 

Funkcionalna in 

vsebinska preureditev 

prostora kot predlogi 

izboljšav vzgojiteljske 

sobe. 

 

 

Predlogi 

izboljšav 

vzgojiteljske 

sobe 

6. Ali se vam zdi, da lahko 

primerna zasnova in oprema 

prostora pripomore k 

stimulativnemu in intenzivnemu 

delu z mladostniki? 

»Z nekaj angažmaja se da, kot na 

primer, da spustiš tale jogi, ki ga 

 

 

 

 

Verjame, da je možno 

prostor absolutno 

nadgraditi, hkrati pa 

 

 

 
Mnenje, da je 

vzgojiteljski prostor 

dovolj primeren za 

 

 
Percepcija 

prostora 



 

imamo, ter se spustiš na nivo in 

prisedeš zraven mladostnika. Saj 

tudi pogoji, iz katerih so prišli, 

niso tako bistveno slabši ali boljši 

in ni v neko strašno škodo 

individualnega dela. Verjamem 

pa, da bi se prostor dalo 

absolutno nadgraditi.« 

opaža njegove 

pomanjkljivosti kot 

problematične za 

individualno delo z 

mladostnikom. 

delo z mladostniki. 

7. Kako skrbite za urejenost 

trenutnega vzgojiteljskega 

prostora? 

»Pobrišemo prah in pospravimo. 

Pravzaprav velikokrat pomislimo, 

da bi obesili kakšno sliko ali 

dodali poličnik z izbranimi 

slikicami in mislimi. Ampak 

moram reči, da smo se preteklo 

leto ukvarjali mnogo bolj z 

vsebino kot formo. Ni še prišel čas 

za to.« 

 

 

 

Urejenost se vzdržuje 

z brisanjem prahu in 

pospravljanjem, za kaj 

več v tem kontekstu 

nima časa. 

 

 

 

 

Urejenost 

vzgojiteljskega 

prostora se vzdržuje z 

brisanjem prahu in 

pospravljanjem. 

 

 

 

Skrb za 

urejenost  

8. Kakšna sporočila glede 

urejenosti VP  dobivate od 

mladostnikov? 

 »Mislim, da ga tudi oni doživljajo 

kot nekakšno pisarno in jim ne 

predstavlja preveč toplega ali 

intimnega prostora.« 

 

 

 

 

Mnenje, da 

mladostniki 

vzgojiteljsko sobo 

zaznavajo kot uraden 

in hladen prostor. 

 

 

 

Mladostniki 

zaznavajo 

vzgojiteljski prostor 

kot hladen in uraden 

prostor. 

 

 

 

Sporočila 

mladostnikov 

glede 

vzgojiteljskega 

prostora 
9. Ali se vam zdijo 

pomanjkljivosti prostora dovolj 

velike, da bi jih izrazili vodstvu? 

»Osebno sem aktivna in če 

menim, da lahko nek predlog 

 

 

 

 

Pri predlogah za 

izboljšanje dela se 

doživlja kot aktivno 

 

 

 

Pri svojih predlogah 

za spremembe se 

angažira. 

 

 

 

Angažiranost 

vzgojiteljev za 



 

pripomore k delu, je v moji 

naravi, da to tudi izrazim. Je pa 

recimo v trenutni situaciji ena 

taka ovira, kako izvedljiv bi bil 

predlog posega v prostor, saj bi v 

tem primeru potrebovali tudi 

soglasje lastnikov.« 

osebo. 

 

 

 

prostorske 

spremembe 

10. Ali menite, da bi vas vodstvo 

podprlo v primeru, da bi izrazili 

potrebo  po spremembi prostora? 

»Ta hip mislim, da ja. Mislim, da 

je ravnatelj nagnjen k temu, da 

išče nove oblike in  možnosti, da 

bi bili pri našem delu z varovanci 

še uspešnejši.« 

 

 

Trenutno zaznava pri 

ravnatelju nagnjenost 

k novim oblikam dela, 

ki bi pozitivno 

vplivale na varovance. 

 

 

Vzgojitelj zaznava 

angažiranost vodstva  

za spremembe, ki 

pozitivno vplivajo na 

uspeh varovancev. 

 

 

Doživljanje 

angažiranosti  

vodstva  po 

nadgradnji 

prostorskih 

pogojev 

  



 

Priloga 3: INTERVJU – VZGOJITELJ 1 

 

1. Katera dela in naloge običajno opravljate v vzgojiteljski sobi? 

»Dokumentacijo, raziskujem kaj po spletu (npr. iščem nove možnosti in kakšne konkretne 

odgovore na konkretna vprašanja, uporaba zemljevida), pišem opravičila, vzdržujem stik s 

šolami in centri, in v deležu 15% opravljam pogovore z mladostniki. Za vse poglobljene 

pogovore pa iščem drugačen, bolj diskreten prostor. Nekako ta obstoječi mi ne ustreza. Ali je 

prostora premalo ali je ovira bližina ostalih stanovalcev. Po navadi to počnem drugod. Več 

kot 20% svojega delovnega časa ne preživim v vzgojiteljski sobi, ampak sem tam, kjer se 

nekaj dogaja. V vzgojiteljsko sobo pride mladostnik z nekimi konkretnimi vprašanji in pa zelo 

redko, da bi se kaj pogovoril. Individualno delo poteka večinoma po sobah, v dnevni sobi, tudi 

kuhinji, na sprehodih.« 

 

2. Ali vam vzgojiteljska soba omogoča učinkovito in kvalitetno opravljanje strokovnega dela? 

»Za pisanje dokumentacije se mi zdi povsem prijeten prostor, za neposredno delo z 

uporabniki pa manjka nekaj konkretnih kosov pohištva (npr. stolček, sofa) in pa morda več 

diskretnosti. Večkrat imam pomislek zaradi odprtega okna ali da je v sosednji sobi še en 

gojenec. Vse to so faktorji, ki niso zanemarljivi.« 

 

3. Katere so prednosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Deloma umaknjen prostor  iz osrednje dinamike skupinskega dogajanja.« 

 

4. Katere so slabosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Menim, da je omar  že skoraj preveč, in opažam  pomanjkanje sedalnih površin.« 

 

5. Kje vidite možnost za izboljšave? 

»Izolacija vrat in sten, udoben fotelj in stol. Če bi del omare odstranili, bi lahko dobili 

dodaten prostor za na primer sproščujoč kotiček.« 

 

6. Ali se vam zdi, da lahko primerna zasnova in oprema prostora pripomore k stimulativnemu 

in intenzivnemu delu z mladostniki? 

»Z nekaj angažmaja se da, kot na primer, da spustiš tale jogi, ki ga imamo, ter se spustiš na 

nivo in prisedeš zraven mladostnika. Saj tudi pogoji, iz katerih so prišli, niso tako bistveno 



 

slabši ali boljši in ni v neko strašno škodo individualnega dela. Verjamem  pa, da bi se 

prostor dalo absolutno nadgraditi.« 

 

7. Kako skrbite za urejenost trenutnega vzgojiteljskega prostora? 

»Pobrišemo prah in pospravimo. Pravzaprav velikokrat pomislimo, da bi obesili kakšno sliko 

ali dodali poličnik z izbranimi slikicami in mislimi. Ampak moram reči, da smo se preteklo 

leto ukvarjali mnogo bol z vsebino kot formo. Ni še prišel čas za to.« 

 

8. Kakšna sporočila glede urejenosti vzgojiteljskega prostora dobivate od mladostnikov? 

»Mislim, da ga tudi oni doživljajo kot nekakšno pisarno in jim ne predstavlja preveč toplega 

ali intimnega prostora.« 

 

9. Ali se vam zdijo pomanjkljivosti prostora dovolj velike, da bi jih izrazili vodstvu? 

»Osebno sem aktivna in če menim, da lahko nek predlog pripomore k delu, je v moji naravi, 

da to tudi izrazim. Je pa recimo v trenutni situaciji ena taka ovira, kako izvedljiv bi bil 

predlog posega v prostor, saj bi v tem primeru potrebovali tudi soglasje lastnikov.« 

 

10. Ali menite, da bi vas vodstvo podprlo v primeru, da bi izrazili potrebo po spremembi 

prostora? 

»Ta hip mislim, da ja. Mislim, da je ravnatelj nagnjen k temu, da išče nove oblike in  

možnosti, da bi bili pri našem delu z varovanci še uspešnejši.«   



 

Priloga 4: INTERVJU – VZGOJITELJ 2 

 

1. Katera dela in naloge običajno opravljate v vzgojiteljski sobi? 

»Večinoma se tu lotevam stvari, za katere potrebujem mir. To zajema bolj ali manj 

formalnosti oziroma dokumentacija (pisanje priprav za vzgojno delo, pisanje poročil, itd.) ter 

kontakt z zunanjim svetom (e-pošta). Individualno delo izjemoma izvajam v kabinetu, če kateri 

izmed mladostnikov sam pride sem. Od vsega individualnega dela z mladostniki se ga v tem 

prostoru odvija le okoli 10%. Kadar gre za pogovore bolj pereče in zaupne narave, se s 

sogovornikom skupaj odločiva, kam greva; kar je lahko njegova soba in ne nujno 

vzgojiteljska. Sicer pa se individualno delo odvija zelo spontano; odvisno od izmene ter 

prisotnosti mladostnikov v hiši. Če bi povzel, bi rekel, da gre v dopoldanskem delovnem času 

v glavnem za individualno delo, ker so takrat prisotni posamezniki (eden ali dva). V 

popoldanskem času je večinoma delo s skupino in skupinsko dinamiko, včasih pa je glede na 

potrebe stanovalcev tudi treba narediti razpored za individualni pogovor (kdaj in s kom). 

Nočna izmena je tudi bolj primeren čas za individualne razgovore, a nas na nek način 

omejuje čas - saj je čas počitka. Koliko časa sem v pisarni, je sicer odvisno od tega, ali je kdo 

prisoten v hiši, kdo je ta mladostnik in kakšne potrebe ima. Dejstvo je, da si moramo izboriti 

čas tudi zase, drugače trpi birokratski del mojega dela. Največkrat omenjeno delo opravljam 

v nočni izmeni, ko mladostniki spijo.« 

 

2. Ali vam vzgojiteljska soba omogoča učinkovito in kvalitetno opravljanje strokovnega dela? 

»Meni osebno je delo v vzgojni skupini – s skupino. In čisto fizično je ta soba premajhna, da 

bi se lahko notri zbrala cela skupina. Menim, da fluidno prehajam med prostori in ne bi 

mogel reči za ta prostor, da ima neko posebno vlogo (ali funkcijo) v tem smislu. Pravzaprav, 

ko je hiša polna, sem zelo malo časa notri.« 

 

3. Katere so prednosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Je ravno prav odmaknjen prostor, kadar potrebujem mirnejši kotiček za delo, hkrati pa je 

ravno prav situiran, da lahko spremljam dogajanje po hiši. Prednost je vseeno, glede na to v 

kakšnih vse okoljih ljudje delajo v pisarnah osem ur na dan, je pa tu vendarle mir (mirna 

soseska), razgled na delček zelenega ...« 

 

4. Katere so slabosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 



 

»Mene ta prostor bolj odbija kot privlači. Deluje mi utesnjujoče, ima slabo osvetljavo (kar 

pride do izraza predvsem ponoči) in tudi čez dan pride notri manjši delež dnevne svetlobe.« 

 

5. Kje vidite možnost izboljšav? 

»Svetloba (podnevi več dnevne svetlobe). Pa mogoče kakšno bolj živo barvo notri, kakšen 

plakat, nekaj navdihujočega.« 

 

6. Ali se vam zdi, da lahko primerna zasnova in oprema prostora pripomore k stimulativnemu 

in intenzivnemu delu z mladostniki? 

»Sem prepričan, da so neka pravila, napisana ali nenapisana, kakšne pogoje bi moral 

vsebovati prostor, da omogoča obema sogovorcema, da pogovor lažje steče in da se lažje 

vzpostavi delovni odnos.« 

 

7. Kako skrbite za urejenost trenutnega vzgojiteljskega prostora? 

»Skrbim za osnovno čistočo ter neko preglednost v množici informacij, ki si jih izmenjujemo 

štirje vzgojitelji med seboj, in da je to na vidnem mestu. Gre za nek minimalen red, kot je 

možno.« 

 

8. Kakšna sporočila glede urejenosti vzgojiteljskega prostora  dobivate od mladostnikov? 

»Ne pomnim, da bi se kdaj pogovarjali na to temo. Zaznavam pa konkretno, da tisti trije – 

štirje, ki se radi oglasijo sami od sebe v vzgojiteljski sobi, da znajo poskrbeti, da najdejo 

položaj, ki jim ustreza, in se znajo kar udobno namestiti.« 

 

9. Ali se vam zdijo pomanjkljivosti prostora dovolj velike, da bi jih izrazili vodstvu?  

»Glede na to, kako je v našem primeru lastništvo formalno urejeno in kakšne so naše 

dolžnosti v zvezi z vzdrževanjem, menim, da za posege v ta prostor ni veliko možnosti. Če pa 

bi to bila lastnina države, pa bi se kaj dalo.« 

 

10. Ali menite, da bi vas vodstvo podprlo v primeru, da bi izrazili  potrebo po spremembi 

prostora? 

/ 

 

Drugo: »Pa še to bi dodal, da glede na to, da delovno mesto predstavlja hišo, občutim 

domačnost, ampak če bi kateri prostor lahko izpostavil, ob katerem ga ne – je ravno 



 

vzgojiteljski kabinet. Me osebno bolj ven iz kabineta žene, kot pa vanj vleče. Da pa ne bo vtis 

napačen. Delovno mesto vzgojitelja ali svetovalnega delavca ter podobni poklici imajo glede 

na vse, kar sem videl do sedaj, še mnogo slabše pogoje kot mi tukaj.«   



 

Priloga 5: INTERVJU – VZGOJITELJ 3 

 

1. Katera dela in naloge običajno opravljate v vzgojiteljski sobi? 

»Dokumentacijo, kakšne razgovore z mladostniki (ko se je potrebno umakniti in drugje ni 

prostora), tudi razgovor s kolegom. Individualno delo se odvija spotoma in le izjemoma 

poteka v vzgojiteljski sobi, saj preferiram udobnejši in prijetnejši prostor za mladostnika. Le 

vsa dokumentacija se odvija v vzgojiteljski sobi, ostalo pa po hiši. Tam je tako uraden 

prostor. Verjamem, da veliko manj dobiš od mladostnika, če je individualen pogovor vnaprej 

določena dejavnost ter nanj ne napelješ spontano. Z delovnimi izkušnjami opažam vrednost 

skupinskega pogovora – torej vrstniški vpliv v skupini. Za zelo učinkovito metodo dela se je 

izkazal individualni pogovor z elementi skupinskega dela (na primer, da se v dnevni sobi 

pogovarjam z mladostnikom, drugi pa pri tem posluša in se s tem tudi sam uči, lahko pa tudi 

komentira).  

V dopoldanskem času poteka največ dela v vzgojiteljski sobi, sicer pa vsak dan pišemo 

dnevnik, za kar sama porabim vsaj pol ure. Potem so tu še observacije, tako da za vse nujno 

pisarniško delo skupaj, ki ga od nas zahtevajo, bi rabila uro in pol na dan. V stanovanjski 

skupini se je izkazala nova naloga vzgojitelja v smislu iskanja uporabnih informacij na spletu, 

ki jih potem lahko ponudim mladostniku, ali pa mu povem, kje si jih lahko sam poišče.« 

 

2. Ali vam vzgojiteljska soba omogoča učinkovito in kvalitetno opravljanje strokovnega dela? 

»Ne. Menim, da je strokovno delo -  delo z mladostniki (tudi individualno), konzultacija s 

kolegi, dokumentacija ter iskanje informacij. Za vse našteto je vzgojiteljska soba pol primeren 

prostor. Kar se tiče dokumentacije in iskanja informacij je čisto primerna. Kar se tiče 

povezovanja s kolegi, je popolnoma neprimerna, saj manjka prostor za sestanke.« 

 

3. Katere so prednosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Dovolj omar za shranjevanje. Prednost je tudi, da je prostor dovolj umaknjen. Če sedim in 

sedim v sobi pri odprtih vratih, slišim kaj se po hiši dogaja.« 

 

4. Katere so slabosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Če razmišljam o primernosti, vidim, da najdem kakšne stvari, ki bi lahko bile postavljene 

bolje. Imela bi bolj kvaliteten pisarniški stol. Omenila sem že, da manjka prostor za sestanke 

kolektiva. Problem je tudi skupna stena pisarne z mladostnikovo sobo.« 

 



 

5. Kje vidite možnost izboljšav? 

»Imela bi boljši stol ter bolj konstruktiven razpored omar. Pomembno se mi zdi, da je prostor 

dovolj svetel, ampak tega ne pogojujem z naravno svetlobo. Morda manjka še oglasna deska. 

Imela bi izoliran prostor, ki je toliko večji, da bi lahko tu izvajali še pogovore s starši ali imeli 

sestanke s kolektivom. Mislim, da bi se dalo za potrebe slednjega doseči tudi s preureditvijo 

kleti.« 

 

6. Ali se vam zdi, da lahko primerna zasnova in oprema prostora pripomore k stimulativnemu 

in intenzivnemu delu z mladostniki? 

»Ja in ne. Če razmišljam, da je trenutni vzgojiteljski prostor temu namenjen – bi rekla ja. 

Sicer pa razmišljam o tem, da je za to primeren tudi katerikoli drug prostor - v smislu 

prijetnosti in domačnosti. Mislim, da so sobe mladostnikov dobri prostori za individualno 

delo, saj jim dajejo občutek varnosti, domačnosti, prijetnosti in topline. Seveda je osnova 

vsega odnos med mladostnikom in vzgojiteljem. Mislim pa, da ti elementi, ki sem jih omenila, 

lahko pozitivno pripomorejo k vzpostavljanju odnosa, ko pride oseba v prostor prvič.  

Menim pa, da nima smisla delati na vzgojiteljskem prostoru kot na prostoru, ki motivira 

individualno delo z mladostnikom, saj se po mojih izkušnjah slednje v 99% odvija drugje.« 

 

7. Kako skrbite za urejenost trenutnega vzgojiteljskega prostora? 

»Posesamo ga. V svojem delovnem prostoru potrebujem le prostor na mizi, svetlobo, stol in 

omare. Za rože, slike in podobne zadeve pa mi je popolnoma vseeno. Meni se zdi dekorativno 

tudi to, da imamo na steni in omarah polepljeno z barvnimi listki, na katerih so npr. 

pomembne številke.« 

 

8. Kakšna sporočila glede urejenosti vzgojiteljskega prostora  dobivate od mladostnikov? 

»Glede prostora še nikoli nisem spraševala mladostnikov, prav tako pa nisem slišala, da bi 

kdo karkoli v tem smislu komentiral.« 

 

9. Ali se vam zdijo pomanjkljivosti prostora dovolj velike, da bi jih izrazili vodstvu? 

»Za stol bi pa res rekla.« 

 

10. Ali menite, da bi vas vodstvo podprlo v primeru, da bi izrazili  potrebo po spremembi 

prostora? 



 

»V tej hiši, tukaj, karkoli razen spremembe stola ne bi bilo mogoče. Zaradi okoliščin, kot so 

najeta hiša za 4-5 let, mislim, da ne.« 

 

Drugo: »V začetku je bila moja prva misel, da jaz kot strokovni delavec se tukaj nimam kaj 

sproščati, saj moram biti pozorna na dogajanje v meni/svoj pristop do tebe/dogajanje v tebi. 

To ne pomeni, da sem ves čas napeta, ampak pozorna in osredotočena. Od prostora ne 

potrebujem pomoči za osredotočenost in me kot tak ne moti. Res pa je, da bi raje imela 

ustreznejši stol. To so pomočniki zraven ali pa olajševalniki. Če se npr. zavedam svojega 

občutka nadmoči na tem stolu – zaradi stola, potem lahko drugače delujem, da tebi ne dajem 

občutka podrejenosti, ker sediš na drugem stolu.« 

 

   



 

Priloga 6: INTERVJU – VZGOJITELJ 4 

 

1. Katera dela in naloge običajno opravljate v vzgojiteljski sobi? 

»V tem prostoru opravljam vse delo, pri katerem sem vezana na komunikacijo z MDMB, CSD 

ter na pošiljanje elektronske pošte in nasploh delo z računalnikom. Tu opravljam zaupne 

telefonske pogovore, izpolnjujem dnevnik, po potrebi prebiram mape mladostnikov. Gre za 

vse vrste del vzgojitelja, ki se navezujejo na administracijo. Nimam navade nositi papirjev iz 

vzgojiteljske sobe v kuhinjo ali kam drugam – tudi če sem čisto sama v hiši. V dopoldanskem 

času navadno opravim več dela v vzgojiteljski sobi kot v  popoldanski in nočni, ki je nekje po 

pol ure. Spet pa je odvisno kdaj in katere mladostnike imaš v hiši. V zadnjem času imam za 

dokumentacijo skoraj premalo časa tudi v dopoldanski izmeni.  

Individualnih pogovorov imam v vzgojiteljski sobi relativno malo. Le dva mladostnika sicer 

rada zahajata sem, a veliko pogovorov z njima vseeno opravim v drugih prostorih in kotičkih 

po hiši (na vrtu, v dnevni sobi, kuhinji in njihovih sobah). Glede individualnih pogovorov ima 

vsak mladostnik svoj prostor, kjer se počuti najbolj udobno, zato vsi ne zahajajo v 

vzgojiteljsko sobo, da bi se pogovarjali. Na primer ena izmed mladostnic vedno stoji pri 

vratih, da bi čim prej lahko šla ven (se ne počuti dobro). Spet druga mladostnica pa je zelo 

rada tukaj, kar je na trenutke moteče in nelagodno, saj bi bila rada tukaj na stolu tudi, ko 

pišem stvari. Mladostniki sicer vedo, da je to tvoj prostor – nekako je to splošno znano. Kljub 

vsemu pa se kdaj zgodi, da mladostnik kar »pade notri«, ne da potrka. Seveda so mladostniki 

tu dobrodošli, je pa dogovorjeno, da se potrka, če so vrata zaprta.« 

 

2. Ali vam vzgojiteljska soba omogoča učinkovito in kvalitetno opravljanje strokovnega dela? 

»Ne občutim te intimnosti prostora glede rabe računalnika in varovanja podatkov. Mislim, da 

smo malce tudi sami krivi, ker bi lahko na računalniku uredili, da se npr. naši mladostniki 

prijavijo s svojim geslom. V tem primeru bi bili bolj mirni glede zgodovine brskalnika ipd., da 

mladostniki nimajo vpogleda v naše delo. Prav tako se mladostniki preprosto ne morejo 

upreti, da ne bi ob prihodu v sobo iz radovednosti s pogledom iskali zaupnih informacij, ki 

jih, recimo, ravno takrat zapisujem na računalnik. Dejansko moraš takoj zapreti dokumente, 

če ne želiš, da berejo vsebine. Pri omenjenem pisanju dokumentacije je problematična lega 

pisalne mize, saj je miza postavljena tako, da je računalniški ekran obrnjen ravno proti 

vratom in mi zato ni prijetno. Za individualno delo pa ponuja hiša toliko intimnih prostorov, 

da jih lahko poiščeš drugje. Če kje drugje ni možno, pa je tudi v vzgojiteljski sobi dovolj 



 

dobro - ne mislim v smislu, da je tu to delo onemogočeno. Ostalo delo (dokumentacija ipd.) 

lahko povsem v miru opravim tu, saj ne potrebujem dosti prostora.« 

 

3. Katere so prednosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Dovolj je prostora za shranjevanje. Je dovolj intimen prostor glede na lego v hiši –je 

umaknjen, varen. Všeč mi je pogled na notranji vrt.« 

 

4. Katere so slabosti trenutnega vzgojiteljskega prostora za delo? 

»Malo me moti bližina mladostnika v sosednji sobi. Lažje bi se sprostila, če tu poleg ne bi bilo 

nobenega mladostnika. Menim, da stol, ki ga imamo ob mizi, s svojo velikostjo nekako 

degradira človeka – v smislu, da ti ni enakovreden. Oprema prostora je tudi nekoliko 

preživeta in ni v duhu časa. Sicer pa je po celi hiši problem svetil t.j. šibka razsvetljava.  

Kadar si v nočni izmeni je v vzgojiteljski sobi to udobje nekaj srednjega.« 

 

5. Kje vidite možnost izboljšav? 

»Osebno imam zelo rada prisotnost barv, zato imam tudi vse te divje jopice. Bilo bi mi ljubo, 

da bi lahko sobo uredili nekoliko po svoje s kakšnim citatom in barvo. To mi prostor izjemno 

približa in naredi domačega. Mislim, da bi bilo vse skupaj lahko bolj v barvah, zraven pa še 

kakšna svečka, udoben fotelj ... da bi prostoru še nekaj dodal in bi pogovori še lažje stekli.« 

 

6. Ali se vam zdi, da lahko primerna zasnova in oprema prostora pripomore k stimulativnemu 

in intenzivnemu delu z mladostniki? 

»Menim, da te stvari čisto nezavedno najbolj delujejo. Opažam pri sebi, ko različno se 

počutim v trgovinskih prostorih, glede na samo postavitev, uporabljene barve in svetlobo v 

prostoru. Mogoče o tem ne razmišljamo toliko, a je ob neki izkušnji pomembno celo doživetje. 

In tukajšnji prostor doživljam podobno. Sicer ne bi znala opisati, kaj vse deluje na počutje v 

prostoru, vendar to je pomembno. Tudi vonj, temperatura ipd., menim, da vpliva na delo.« 

 

7. Kako skrbite za urejenost trenutnega vzgojiteljskega prostora? 

»S sesanjem. Menim, da pri skrbi nekako prelagamo odgovornost. Če bi šlo le za moj prostor, 

bi si zorganizirala drugače. Zaviralni moment pri tem, da bi si jo nekoliko prisvojila je to, da 

si jo delimo štirje. Zato niti ne pomislim, da bi vnašala neke svoje elemente/dodatke. Na nek 

način mi je soba še vedno tuja.  Vse to se navezuje tudi na negovanje prostora.« 

 



 

8. Kakšna sporočila glede urejenosti vzgojiteljskega prostora  dobivate od mladostnikov? 

»Mislim, da ima večina neko distanco do prostora. Koliko radi in pogosto zahajajo sem, pa 

dvomim, če je toliko odvisno od prostora samega kot od odnosa mladostnika z vzgojiteljem. 

Sama tudi nimam navade, da bi prostor uporabljala kot t.i. zatožno klop, kamor bi 

mladostnika klicala na pogovor.. da bi imela soba iz tega razloga nek slabšalen prizvok. 

Mladostniki vedo, da po svojih mapah ne brskajo ter da podatki na računalniku njim niso 

namenjeni, zato imajo mogoče iz tega naslova neko distanco.« 

 

9. Ali se vam zdijo pomanjkljivosti prostora dovolj velike, da bi jih izrazili vodstvu? 

»Menim, da bi v dogovoru z ostalimi šli do vodstva. Morda celo v smislu skupnega projekta, 

da bi vsi malo barvali.« 

 

10. Ali menite, da bi vas vodstvo podprlo v primeru, če bi izrazili potrebo po spremembi 

prostora? 

»Menim, da sedaj neki ugodni pogoji, da bi se za sprejemljiv denar nekaj naredilo.« 


