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POVZETEK  

 

V nalogi je obravnavana problematika poinstitucionalne obravnave mladostnikov, ki so bili v 

vzgojnih institucijah. Narejen je pregled značilnosti mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami ter razlogi za nastanek težav, saj je poznavanje značilnosti in vzrokov pomembno za 

načrtovanje pomoči in izbor metod dela z mladostnikom. Poleg značilnosti in vzrokov za 

nastanek čustvenih in vedenjskih težav je nekaj besed namenjenih tudi mladoletniški 

delinkvenci, saj se ta v nekaterih ključnih točkah razlikuje od delinkvence odraslih. Nadalje so 

opisani možni načini pomoči obravnavani skupini mladostnikov v Sloveniji, od detekcije v 

osnovni šoli pa vse do namestitve v vzgojno institucijo, ki je lahko bodisi mladinski dom, 

stanovanjska skupina, vzgojni zavod, prevzgojni dom ali mladoletniški zapor. V nalogi je 

problematizirano zanemarjanje celostnosti obravnave mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, saj se obravnava v Sloveniji zakonsko zaključi z izstopom mladostnika 

iz institucije. Preko analize pogovorov s strokovnimi delavci, ki že vrsto let delajo z 

mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, so podane kritike obstoječega sistema 

pomoči ter razlogi za nujnost celostnosti obravnave, ki bi morala vključevati tudi segment 

poinstitucionalne obravnave in pomoči.  

 

KLJUČNE BESEDE: mladostniki, čustvene in vedenjske težave, vzgojne institucije, 

poinstitucionalna obravnava 

 

 



ii 
 

ABSTRACT   

 

The diploma thesis explores the issue of postinstitutional treatment of young persons who 

have been in a behaviour modification facility (youth residential program). It starts with a 

survey of both the characteristics of young persons with emotional and behaviour problems 

and the causes of their problematic behaviour since the knowledge of such characteristics and 

causes is instrumental in planning how to help a young person and in selecting methods of 

work. The thesis also deals with juvenile delinquency given the fact that the phenomenon 

differs from adult delinquency in several key characteristics, and describes potential manners 

of providing care to a group of young persons in Slovenia who participated in this study, 

ranging from the detection of troubled children in primary school to their placement in a 

behaviour modification facility, which may be a youth home, residential group, education 

institution, youth detention centre or juvenile prison. The thesis also points out the disregard 

for an integral treatment of young persons with emotional and behaviour problems since in 

Slovenia their treatment ends when they leave the institution. By analysing interviews with 

professional staff who has been working with young persons with emotional and behaviour 

problems for many years, the thesis reveals a critique of the existing system and points out 

reasons for an integral treatment, which should also include the segment of postinstitutional 

treatment and care.  

 

KEY WORDS: young persons, emotional and behaviour problems, behaviour 

modification facility, postinstitutional treatment
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UVOD 

 

Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami so posebna kategorija otrok, ki 

zahtevajo posebno vrsto obravnave. V Sloveniji imamo razvit širok sistem pomoči tem 

otrokom, ki se začne že v šolah. Če tam pomoč ni uspešna, se lahko otroka oziroma 

mladostnika usmeri v eno od vzgojnih institucij, kot je na primer mladinski dom ali vzgojni 

zavod. Če pa je otrokovo vedenje že močno izstopajoče in izvaja že tudi kazniva dejanja, ga 

sodišče z vzgojnim ukrepom lahko namesti v prevzgojni dom ali mladoletniški zapor. V sami 

vzgojni instituciji z mladostnikom veliko delajo na spremembi njegovega vedenja, na 

spodbujanju njegove samostojnosti, odgovornosti, učijo ga komunikacije, delajo na 

pridobivanju delovnih navad ter konstruktivnejšemu preživljanju prostega časa. Če je 

mladostnik pripravljen sodelovati, je lahko v instituciji zelo uspešen, opazno napreduje ter 

osvoji nove vzorce vedenja, ki so za družbo sprejemljivejši. Po zaključenem bivanju v 

instituciji se večina otrok in mladostnikov vrne v matično družino, ki je pogosto enaka kot 

pred otrokovo namestitvijo v institucijo; torej tista, ki je bila delno tudi vzrok za težave otroka 

oziroma mladostnika. Nekaj pa jih, zaradi različnih razlogov, začne samostojno življenje. 

Obdobje po odpustu je za vse mladostnike, ki so bili v vzgojni instituciji zelo pomembno, saj 

v tem obdobju v vsakdanjem življenju izven institucije preizkušajo na novo naučene vzorce 

vedenja. Če pri tem nimajo ustrezne podpore, se lahko kaj hitro zgodi, da začno ponovno 

uporabljati stare, že preizkušene, neustrezne vzorce. Koliko podpore pa sploh imajo 

mladostniki po odhodu iz vzgojne institucije? Kaj v Sloveniji naredimo na področju 

poinstitucionalnega spremljanja teh mladostnikov? Kakšne so sploh možnosti za spremljanje? 

Formalne in neformalne? Kdo to izvaja? In če se ne izvaja, kdo bi to moral izvajati in kako 

naj bi bilo poinstitucionalno spremljanje urejeno? Na ta vprašanja bom poskušala odgovoriti v 

pričujoči nalogi, saj menim, da je področje poinstitucionalnega spremljanja mladostnikov, ki 

so bili v vzgojnih ustanovah, izredno pomembno in mu moramo nameniti več pozornosti. 

Poinstitucionalno spremljanje mora biti pomembna faza v procesu pomoči in obravnave teh 

mladostnikov, saj jim s tovrstno pomočjo olajšamo prehod v samostojnost, jim nudimo oporo 

tam, kjer jo potrebujejo, torej v vsakdanjem življenju. Z vidika celostne obravnave 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami je potrebno skrbno načrtovati vse faze 

pomoči, izpustiti ne smemo niti poodpustnega obdobja. 
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1. ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV S ČUSTVENIMI IN 

VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

 

Od vsakega otroka in mladostnika družba zahteva vedenje v skladu z vnaprej postavljenimi 

pravili. Ta pravila so mu podana s primarno socializacijo v družini ter kasneje med 

sekundarno socializacijo v šoli, med druženjem z vrstniki, preko medijev,… Koboltova 

(2010) opozarja, da so pričakovanja, norme, pravila in kulturni elementi, ki zarisujejo meje 

med tem, kar v nekem trenutku, določenem socialnem okolju, razumemo kot izstopajoče, 

moteče, težavno in moteno. Zavedati se moramo, da se z določenimi težavami v 

psihosocialnem razvoju prej ali slej sreča skorajda vsak otrok ali mladostnik, saj je to 

normalen del odraščanja. Navzven se te težave največkrat kažejo ravno kot neprilagojeno 

vedenje. Na to neprilagojeno vedenje se družba (starši, šola ali širše socialno okolje) vedno 

odzove. Otroka oz. mladostnika hitro označijo kot »lumpa«; problematičnega, neposlušnega, 

delinkventnega. Vendar pa se moramo zavedati, da pri nekaterih otrocih oz. mladostnikih 

neželena vedenja sama po sebi izzvenijo, pri nekaterih pa vztrajajo in se lahko celo 

stopnjujejo.  

Ovnova (1995) pravi, da delinkventi postanejo predvsem tisti mladoletniki, ki se niso naučili 

ločiti med pričakovanim in nezaželenim vedenjem ali pa tisti, ki vedo, kaj je dovoljeno in kaj 

prepovedano, vendar svojega vedenja ne podredijo tem zahtevam. 

Bregant (1987) z družbeno neprilagojenostjo označuje stanje, ko otrok ni sposoben na 

družbeno sprejemljiv način sprejeti svoje družbene vloge. Tak otrok niti ne more niti ne zna 

uskladiti svoje aktivnosti z družbeno priznanimi normami. Njegovo doživljanje socialnih 

odnosov in reagiranje sta za okolje moteča. Tak otrok ni sposoben sprejeti in se ravnati po 

vrednostnih kriterijih, ki mu jih posreduje vzgoja. 

Za nekatere otroke oziroma mladostnike pa lahko rečemo, da imajo čustvene in vedenjske 

težave, ali kot to nekateri avtorji poimenujejo, vedenjske motnje? V svoji nalogi uporabljam 

izraz čustvene in vedenjske težave ali težave v socialni integraciji. Navajam pa opredelitve 

različnih avtorjev in puščam njihova poimenovanja. 

Osnovna značilnost mladostnikov z vedenjskimi motnjami je, da njihovo manifestno vedenje 

(tisto, ki ga kažejo navzven) ni v skladu s socialno oblikovanimi pričakovanji. Je v nasprotju s 

socialnimi normami in pravili, ki urejajo vedenje določene družbe in določajo tudi vrednost 

oziroma nevrednost posameznikov znotraj nje (Bečaj, 1987). Pri opredeljevanju čustvenih in 

vedenjskih težav mladostnikov je potrebno upoštevati številne dejavnike. Še posebej se je 
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potrebno zavedati, da je obdobje mladostništva čas, ko otrok začenja oblikovati lastno podobo 

o sebi, preizkušati začne meje ter se osamosvajati, zato pogosto prihaja v konflikte z 

zapovedmi, prepovedmi in zahtevami družbe. Ti konflikti so popolnoma normalen del 

odraščanja.  

Ovnova (1995) opozarja, da je mladost obdobje, v katerem je pri odraščajočem otroku močna 

želja po večji samostojnosti. V zvezi s tem pa se izraža tudi drugačen odnos do avtoritete. 

Mladoletnik, ki je otrok le v očeh staršev, sam pa čuti, da »postaja« odrasel, ne želi več 

opravljati dotedanjih vlog, ki jih je moral opravljati le zato, ker je bil otrok, vendar pa mu svet 

odraslih tega ne dopušča. Vsekakor čutijo otroci/mladoletniki odpor do takšnega odnosa do 

sebe, proti kateremu zelo pogosto reagirajo z neposlušnostjo in celo agresivnostjo. O 

podobnih težavah najstnikov govori tudi Pačnik (1997), ki pravi, da najstništvo postane 

težavno obdobje, saj najstnikova želja po neodvisnosti zadane ob socialne omejitve na 

področju poklicnega ali študijskega udejstvovanja in spolne svobode. Tako mladostnika hitro 

opišemo kot nekakšnega marginalca z nejasnim statusom, z megleno podobo o sebi in človeka 

s povečano občutljivostjo in vzburljivostjo. 

 

Zatorej moramo pri definiranju čustvenih in vedenjskih težav upoštevati Bečajevo (1987) 

opozorilo, da je disocialna simptomatika le tisto vedenje posameznika, ki ni v skladu z 

normativno urejenostjo družbe. To vedenje se označuje s pojmi: vedenjska problematičnost, 

neprilagojeno vedenje ali disocialnost, ki jo dalje delimo na asocialnost in antisocialnost. 

Vendar pa ta delitev temelji le na simptomatiki in ne pove ničesar o vzrokih takega vedenja. 

Vzroki za nastanek disocialnega vedenja so različni, med drugim je lahko tudi rezultat 

specifične osebnostne strukture, do katere je prišlo zaradi motenega čustvenega razvoja in 

samo v tem primeru lahko govorimo o motnjah vedenja in osebnosti. 

Na podobno opozorilo naletimo tudi pri Metljaku, Koboltovi in Potočnikovi (2010), saj 

menijo, da imamo vselej, ko rečemo čustvene in vedenjske težave, v mislih tako čustveno kot 

vedenjsko dimenzijo, pri čemer je lahko izrazitejša bodisi čustvena ali vedenjska dimenzija, 

obe pa nastopata skupaj in sta v medsebojni soodvisnosti. Obe dimenziji sta tudi temeljno 

povezani s socialnim kontekstom, na katerega se sleherni človek odziva na osnovi značilnosti 

svoje percepcije socialnega konteksta, svojih preteklih izkušenj in sedanjih pričakovanj, 

doživljanja lastne socialne umeščenosti in socialnega položaja, ki ga zavzema v različnih 

socialnih okoljih. Emocionalni in vedenjski odzivi so tako na eni strani posledica dogajanja v 

posamezniku, na drugi strani pa posledica dogajanja v socialnem kontekstu.  
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Svetin – Jakopičeva (2005) meni, da vedenjske motnje spadajo med najtežje motnje v 

psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov. Problematično je predvsem to, da je 

mladostnik vpet v cel kup začaranih krogov, ki vedenjske motnje utrjujejo in jih delajo 

"trdovratne". Pri takem mladostniku je prizadeto njegovo celotno funkcioniranje, konflikti se 

pojavljajo na vseh življenjskih področjih. Običajni nasveti staršem za ravnanje z 

mladostnikom so neučinkoviti. Zato odpravljanje tovrstnih motenj terja intenzivno in 

dolgotrajno korekcijo čim bolj zgodaj, ko se motnje začnejo pojavljati, in z vključitvijo 

mnogih dejavnikov, ki na motnjo vplivajo. 

 

Motnje vedenja in osebnosti so torej posebna oblika disocialnosti, ki je povezana z motenim 

čustvenim razvojem. Pri takem otroku oziroma mladostniku lahko ugotovimo značilno 

disfunkcionalnost na vseh življenjskih področjih, kar je posledica specifične organiziranosti 

osebnostne strukture. Ne gre torej za to, da otrok s svojim disocialnim ravnanjem prihaja v 

konflikte z okoljem le v določenem okviru ali le na določenih področjih in situacijah, medtem 

ko je drugod normalno prilagojen. Glavne posebnosti so nizka frustracijska toleranca; slab 

nadzor nad svojim vedenjem; nestrukturiranost (otrok ni sposoben temeljnega samostojnega 

načrtovanja in sledenja postavljenim ciljem); kratkotrajna motivacija (nesposobnost sledenja 

bolj odmaknjenim ciljem); težave na področju čustvovanja (nesposobnost izražanja finih 

čustev: čustveni izbruhi so več ali manj enaki pri izražanju veselja, žalosti ali jeze); težave na 

področju socialnega vedenja, ki so povezane zlasti s strahom pred zavrnitvijo (nesposobnost 

oziroma težave pri navezovanju stikov, lepljivost, nesposobnost uvidevanja potreb drugih, 

čakanja, odpovedovanja ipd.); negotovost vase; strah pred rivalitetnimi situacijami in 

neuspehom ipd. Kot osrednjo težavo bi lahko razumeli slabo samopodobo, ki pa je z zunanjim 

vedenjem uspešno prekrita. Otrok navzven deluje prav obratno, kot predrzen in agresiven, 

zato okolje negativne samopodobe praviloma ne prepozna (Bečaj, 2003). 

Poleg teh lastnosti Tomorijeva (2000) navaja tudi nesposobnost za vživljanje v čustva drugih, 

pomanjkanje občutja krivde ali obžalovanja ter nesposobnost za prevzemanje odgovornosti za 

svoje vedenje. Mladoletni prestopniki za svoje lastno neustrezno vedenje pripisujejo krivdo 

drugim. Razloge za svoje ravnanje vidijo vedno zunaj sebe, v drugih osebah in njihovem 

ravnanju ali pa v nekih objektivnih okoliščinah. Svojega deleža niso sposobni uvideti niti 

takrat, ko njihova lastna neprilagojena dejanja vedno znova privedejo do jasnih neugodnih 

izidov. 
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2. RAZLOGI ZA RAZVOJ ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH 

TEŽAV 

 

Tomorijeva (2000) govori o različnih psihosocialnih dejavnikih, ki lahko doprinesejo k 

razvoju prestopniškega vedenja pri mladoletnikih. Za obdobje mladostništva je namreč 

značilno: 

 

1. Slabo obvladovanje čustev in razpoloženjskih stanj - adolescenca se namreč časovno 

prekriva s puberteto, ki je obdobje intenzivnega hormonskega dogajanja, kar se odraža tudi na 

spremenjenem in težko obvladljivem čustvovanju in dinamičnih razpoloženjskih stanjih, ki jih 

mladostnik zelo težko usmerja, umirja in prilagaja stvarnim razmeram. Samonadzor je za 

mnoge mladostnike ena najtežjih nalog, zato njihovo vedenje pogosto mnogo bolj odraža 

njihova čustvena stanja kot pa razumsko presojo. Že po naravi svojega razvojnega obdobja je 

mladostnik nestrpen in neučakan, prestavitev neke namere je zanj pogosto pretežka 

preizkušnja. 

 

2. Želja po vznemirjenju - v adolescenci so potrebe po vznemirjenju sorazmerno velike, po 

drugi strani pa mladostniki še nimajo dovolj izkušenj niti dovolj pripravljenosti za doseganje 

vznemirjenja na neškodljiv ali celo ustvarjalen način. Zato so v adolescenci posebno privlačne 

dejavnosti, ki prinašajo vznemirjenje, hkrati pa ne zahtevajo preveč vztrajnosti in dolgotrajnih 

naporov – tvegani športi, iskanje nevarnosti, vedenja, katerih izid je povezan z vznemirljivo 

negotovostjo, igranje na srečo vseh vrst – to so načini iskanja vznemirjenja, ki mnogim 

mladostnikom pomenijo možnost zagotavljanja nekega zadovoljivega notranjega ravnovesja. 

 

3. Potreba po sprostitvi 

 

4. Potreba po samopotrjevanju - v adolescenci je ta potreba še posebej velika zaradi splošne 

notranje negotovosti mladostnika in sočasne velike neučakanosti po sprejetosti in 

upoštevanju. Zaradi pomanjkanja izkušenj z lastnimi učinkovitimi konstruktivnimi 

prizadevanji pa je samopotrjevanje v adolescenci težje in dejansko zahtevnejše. Mladostnik 

pogosto ne razume, da vse dejavnosti, s katerimi se želi izkazati pred svojimi vrstniki ali si z 

njimi utrditi lastno predstavo o svoji sposobnosti, niso vedno take narave, da bi mu zagotovile 

objektivno ustrezno samopotrditev. 
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5. Odvisnost mladostnikove samopodobe od sprejetosti vrstnikov - v adolescenci je 

doživljanje lastne vrednosti mnogo bolj povezano z oceno vrstnikov kot pa odraslih. Zato je 

mladostnik pripravljen storiti marsikaj, da bi bil sprejet v svoji generaciji. Pripadnost 

vrstnikom in njihovo odobravanje so eden odločilnih temeljev njegovega samospoštovanja. 

 

6. Odnos do avtoritet - nasprotovanje odraslim in upor proti avtoritarnim likom vseh vrst sta 

mladostnikom potrebna v oblikovanju njihove identitete. Občutje lastne negotovosti in skriti 

dvom v lastne moči je nekoliko lažje premagovati s kritičnostjo do odraslih in iskanjem 

njihovih šibkih točk. Če so mladostniki v odnosu z osebami, ki so jih v času odraščanja 

sprejemali kot avtoriteto, doživljali sprejetost, spoštovanje in upoštevanje osebnih pravic, tudi 

v adolescenci nimajo pretirane potrebe po boju zase in kljubovanju. Slabše pa razrešujejo svoj 

odnos do avtoritete mladostniki, ki imajo že od zgodnjega otroštva dalje izkušnje, da so jih 

avtoritarni liki poniževali, nesmiselno kaznovali in omejevali, jih soočali z njihovo nemočjo 

in nebogljenostjo ali to njihovo odvisnost od avtoritete kakorkoli zlorabljali. 

 

7. Vplivi psihoaktivnih snovi - uživanje različnih psihoaktivnih snovi je praktično sestavni 

del socialnega vedenja današnjih mladostnikov. Tudi če niso odvisni, občasno 

eksperimentirajo s tem, saj so učinki psihoaktivnih snovi za mlade zelo privlačni.  

 

 

2.1 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ ČUSTVENIH IN 

VEDENJSKIH TEŽAV 

 

Meško (1996) poudarja pomen poznavanja dejavnikov tveganja za razvoj delinkventnega 

vedenja. Avtor meni, da če želimo preprečiti probleme, moramo ugotoviti dejavnike tveganja, 

ki vplivajo na možnost nastanka problema in njegovega razvoja, in potem poiskati poti za 

zmanjševanje tveganja tako, da spodbujamo varovalne dejavnike. 

 

Tomorijeva (2000) navaja različne dejavnike tveganja, ki lahko prispevajo k razvoju 

čustvenih in vedenjskih težav. Med njimi so: 
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2.1.1 Osebnostne značilnosti  

 

a) Konstitucijske lastnosti so biološko pogojene in vplivajo na naš način reagiranja. Ena 

takih lastnosti je impulzivnost. Ta pomeni takojšnje odzivanje brez poprejšnjega 

premisleka, nestrpnost in slabše sposobnosti za obvladovanje čustev, zlasti jeze.  

Skupaj z zmanjšanjem zmožnosti nadzora nad lastnimi impulzi se vse te značilnosti  

združujejo v tej naravnanosti. Pri mladoletnih prestopnikih so pogosto opazili tudi 

zvišan prag za vzburjenje, ki se izraža kot večja potreba po vznemirjenju. Za svoje 

dobro počutje mladostniki s to lastnostjo potrebujejo veliko intenzivnega dogajanja. 

Če tega ni, so napeti, nemirni in nestrpni, zato pogosto s svojim vedenjem sprožijo čim 

bolj razburljivo dogajanje ali pa si poiščejo ali celo sami ustvarijo okoliščine, v katerih 

je ta njihova potreba zadovoljena. 

Pogosta konstitucijska lastnost pri mladoletnih prestopnikih je tudi ekstravertiranost, 

usmerjenost navzven. Ti mladostniki so mnogo bolj naravnani v akcijo in zunanja 

dogajanja kot pa v svoj lastni notranji svet ali v dejavnosti, ki temeljijo na poglabljanju 

vase.  

 

Vse opisane značilnosti se ne odražajo le na navzven opaznem odzivanju in vedenju 

mladostnikov, temveč vplivajo tudi na njihove interese, na njihovo vključevanje v okolje, na 

izbiro dejavnosti, ki jih gojijo, na šolanje in izobraževanje v širšem smislu. Zelo pomembne 

pa so tudi za njihove odnose z ljudmi in za način obvladovanja različnih stresov in frustracij. 

 

b) Psihološke lastnosti - mnogi mladoletni prestopniki imajo zelo nezadovoljujočo 

samopodobo in nizko raven samospoštovanja. Zato to poskušajo preseči s poudarjenim 

vedenjem, ki jim daje občutek moči in obvladovanja. V nekakšnem obrambnem 

narcizmu gradijo vtis dominantnosti in drznosti z dejanji, ki jih sami pojmujejo kot 

znak moči in gotovosti vase. S svojim vedenjem prikrivajo sebi in drugim šibke točke, 

ki jih pri sebi ne morejo sprejemati in zaradi katerih so dejansko ranljivi. Druga 

lastnost je velika potreba po sprejetosti v skupini vrstnikov. Ker pa tako vedenje 

visoko cenijo in občudujejo predvsem enako prikrajšani, se v skupinah mladoletnih 

prestopnikov družijo posamezniki s podobnimi obrambnimi mehanizmi. 

Zanje je značilna tudi slabša socialna zrelost, ki jim pogosto otežuje ustrezno 

razpoznavanje socialnih situacij in s tem onemogoča izbiro in razvijanje primernih, 

socialnemu dogajanju prilagojenih načinov vedenja. Značilna je tudi nesposobnost  
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prevzemanja odgovornosti za svoje vedenje. Za lastno neustrezno vedenje mladoletni 

prestopniki pripisujejo krivdo drugim. Razloge za svoje ravnanje vidijo vedno zunaj 

sebe, v drugih osebah in njihovem ravnanju ali pa v nekih objektivnih okoliščinah. 

Svojega deleža niso sposobni uvideti niti takrat, ko njihova lastna neprilagojena 

dejanja vedno znova privedejo do jasnih neugodnih izidov. Pri takih mladostnikih je 

opaziti tudi karakterne značilnosti, ki se kažejo v disocialnih osebnostnih motnjah – 

nesposobnost vživljanja v čustva drugih, pomanjkanje občutka krivde ali obžalovanja, 

nesposobnost za učenje iz lastnih negativnih izkušenj. 

 

Za te mladostnike bi lahko rekli, da so ranljivi. To navajata Koboltova in Pelc Župančičeva 

(2010) in sicer, da je v individualnem smislu ranljiv tisti človek, ki se že na manjše 

nevšečnosti, stiske in neuspehe močno emocionalno in vedenjsko odzove. V vedenju se pojavi 

dezorganizacija, kar posledično vodi do novih težav in pasti, do nesporazumov in konfliktov z 

okoljem. Kadar govorimo o psihično neodpornem, ranljivem otroku, imamo v mislih otroka, 

ki je neodporen na bolj ali manj neizogibne vzgojne pritiske, življenjske obremenitve in 

udarce. Gre za otroke, o katerih pravimo, da so občutljivi, krhki, delikatni, da ne prenesejo 

veliko. 

 

2.1.2 Družina in z njo povezani dejavniki tveganja 

 

a) Samospoštovanje in samopodoba (Tomori, 2000) 

 

Od dogajanja v družini, vzgoje in od odnosov med družinskimi člani je odvisno, kakšno 

samopodobo razvije otrok in kakšno vrednostno oceno o sebi si uspe ustvariti. V družinah 

mladoletnih prestopnikov je prisotnih več dogajanj, ki ovirajo razvoj zdravega 

samospoštovanja pri otroku. Pogosti so spori, očitki, neustrezne kazni, žalitve, ponižanja in 

razvrednotenja, neprestane zavrnitve, brezbrižnosti za otrokove čustvene potrebe, ipd.. Otrok, 

ki se ne čuti ljubljenega, sprejetega in spoštovanega od svojih najbližjih, se ne more zares 

ceniti. 

Mučno občutje nevrednosti lahko odločilno usmerja njegovo vedenje tudi v širšem socialnem 

prostoru. Neustrezne samopotrditve, podrejanje in obvladovanje šibkejših in nemočnih, 

poskusi dominiranja in manipuliranja za zagotovitev občutja lastne moči in pomena, se 

izjemno pogosto povezujejo prav z nizkim samospoštovanjem mladostnika in njegovo 

nezadovoljujočo samopodobo.  
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Poleg tega Tomorijeva (1997) tudi izpostavlja, da se zato ker otrok nima možnosti razreševati 

svojih stisk, napetosti, strahov, nauči le-te zatajevati (dušiti, potlačiti) in jih lajšati z različnimi 

obrambnimi mehanizmi – za svoje stiske in neuspehe prične iskati krivdo v drugih; svet začne 

doživljati vse bolj sovražno, zato se vedno znova znajde v konfliktu z okoljem. 

Pogosto je otežkočen tudi otrokov spolni razvoj. Dečki enačijo spolnost z nasiljem in 

podrejanjem drugih; deklice odklanjajo svojo ženskost, ker jo povezujejo z nemočjo, 

žrtvovanjem in podrejenostjo. Fantje se zato pogosto vedejo nasilno, dekleta pa prevzemajo 

fantovske vzorce vedenja ali pa si iščejo nadomestne potrditve s promiskuitetnim vedenjem. 

 

Iz povedanega sledi, da so nizko samospoštovanje, občutje nesprejetosti, pomanjkanje 

zaupanja vase in v druge, dušenje in prekrivanje mučnih občutij tesnobe ter moteno 

doživljanje svoje spolne vloge med najpogostejšimi osebnostnimi potezami mladoletnih 

delinkventov. 

 

b) Odnos do avtoritet (Tomori, 2000) 

 

Le malo bodočih prestopnikov ima v svoji družini izkušnje s tako avtoriteto, ob kateri bi jim 

bilo mogoče varno in spodbudno odraščati v samostojne in trdne osebnosti. Njihove izkušnje 

z avtoritarnimi liki v družini so največkrat neugodne: z njihove strani so deležni predvsem 

kazni, omejitev, prepovedi, poniževanja. Ob tem v njih še od otroštva dalje raste želja po 

uporu, kljubovanju in boju z vsakršno avtoriteto. Do likov, ki so v predstavi mladostnika 

povezani z avtoriteto in močjo, s tem pa možnostjo nadvladovanja, kot so učitelji, policisti, 

sodniki,… prične mladostnik gojiti odpor in sovražnost. S tem si podzavestno zmanjšuje strah 

pred možno ogroženostjo, ponižanjem, kaznijo. Bitke s temi liki, ki jih prestopniki prav 

iščejo, so simbolični obračun s tistimi, ki so jim že davno prej prizadeli ranljivo 

samospoštovanje. Občutja nemoči, ki so jih ob tem doživljali kot otroci, premagujejo v 

adolescenci z izkazovanjem moči nad drugimi.  

 

c) Pomanjkanje spretnosti za obvladovanje stresov  

 

V mnogih družinah, v katerih odraščajo bodoči prestopniki, je otrok prikrajšan za podporo in 

možnost učenja spoprijemanja s stresnimi situacijami. Starši se z njimi namreč premalo 

ukvarjajo, ne dajejo jim zadostnega občutka sprejetosti, ob neuspehih ga kaznujejo, namesto 

da bi ga še skrbneje učili ustreznejšega prizadevanja. Razen tega pa so mnogi starši 
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mladoletnih prestopnikov tudi sami nespretni, neprilagodljivi in ob stresih odpovejo, namesto 

da bi v njih razvijali svoje sposobnosti. Z lastnim zatekanjem k alkoholu in nasilju oziroma z 

begom v bolezen in depresijo, so slab vzor otrokom, katerim bi vedenje staršev v preizkušnjah 

moral biti najpomembnejši model za okoliščine, v katerih se znajdejo sami (prav tam). 

 

d) Družina, ki odpoveduje v svoji vzgojni vlogi  

 

Postavljanje meja je pomembna funkcija družine in vzgoje. Otrok se bo težko znal prilagajati 

stvarnosti, če so meje že od otroštva zanj pretirano ozke, toge in ostre in če kršenju teh meja 

sledi izrazito stroga kazen. Tudi nepredvidljivost meja spravlja otroka v stisko. Če ga za neko 

vedenje starši oziroma vzgojitelji enkrat kaznujejo, drugič ne, tretjič pa ga zanj celo pohvalijo, 

je negotov in čuti potrebo, da te meje neprestano preizkuša. Negotov in zbegan je tudi otrok, 

ki odrašča v okolju, kjer ni nikakršnih omejitev, kjer je vse dopustno, dovoljeno in prepuščeno 

le njegovi trenutni odločitvi. Takoj ko se v izvendružinskem okolju sreča z najmanjšo 

omejitvijo, se počuti ogroženega in skrajno prikrajšanega. Take omejitve tak otrok razume kot 

napad nase. Manjka mu tudi sposobnost za obvladovanje lastnega vedenja in usklajevanje 

svojih želja in teženj s tistim, kar dopušča realnost (prav tam).  

 

e) Obrobna družina in družina, ki živi v težkih bivanjskih, gmotnih in socialnih razmerah 

 

Družina, ki je v kroničnem in neprestanem konfliktu z okoljem, ne more spodbuditi 

osebnostnega razvoja otrok. Zato imajo lahko ti kasneje resne težave pri vključevanju v širši 

socialni prostor. Največkrat gre tu za družine, ki so priseljene iz okolij z drugačnim 

vrednostnim sistemom. Ker vrednot okolja ne morejo sprejeti, otrok podzavestno sprejema in 

osvoji nova stališča. V socialni prostor vstopa napadalno; sprva v namišljeni obrambi, potem 

pa vse bolj z občutkom, da le tako lahko obvladuje svoje okolje in ob tem doživlja zadoščenje 

in občutek moči. V prikrajšani, gmotno in socialno siromašni družini, pogosto vlada vzdušje 

kroničnega nezadovoljstva, ki prevladuje v družinskem ozračju. To nezadovoljstvo se lahko 

kaže kot sovražnost navznoter ali navzven (prav tam). 

 

f) Neustrezni liki staršev (Tomori, 1997) 

 

1. Odsoten ali čustveno nedostopen oče svojemu otroku ne daje potrebnih razvojih 

spodbud. Prikrajšuje ga za osnovne orientacije o tem, kaj je prav in kaj ne, za kaj si je 
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vredno prizadevati, za kaj se je treba potruditi. Otroku umanjka identifikacijski model 

in spodbude za konstruktivno in naklonjeno vstopanje v širši socialni prostor, saj je 

prav to v naši kulturi ena od vzgojnih funkcij očeta. 

 

2. Agresiven, kaznujoč in trd oče vzgaja otroke, ki rešujejo svoje notranje ravnotežje z 

uporom in kljubovanjem in se istovetijo z njegovo nasilnostjo v okoljih, kjer si to 

upajo. Ob tem ne morejo zgraditi zanesljivega zaupanja vase, zato svoj šibki in 

ponižani ego navzven zakrivajo z borbo za moč in nadvlado. Svoj upor in sovražnost 

prenašajo na vse izvendružinske like, v katerih vidijo možnost nevarne avtoritete. 

 

3. Alkoholiziran, neobvladan in impulziven oče ne spodbuja k vztrajnosti, stabilnosti in 

strpnosti. Njegovo nepredvidljivo vedenje vzbuja v otroku občutja negotovosti in 

bojazni. Impulzivnost odraslih naslika v otrokovih predstavah podobo stvarnosti, ki ji 

manjka osnovne orientacije in predvidljivosti. Zato je ob takem očetu otrok ves čas v 

neki notranji napetosti, nesproščen in nemiren ter nima ustreznih modelov za 

spoprijemanje s težavami. 

 

4. Nemočna, resignirana, pasivna, depresivna mati v družini ne spodbuja volje, vedrine 

in pozitivnega odnosa do življenja. Sin tako mati vključi med žrtve svoje samopašnosti 

in nasilnosti ali pa se mu smili. Hitro mora tudi postati odrasel, česar pa ne zna in je 

zato grob, nasilen, aroganten in oblasten. Hčerke pri takih materah zavračajo svojo 

dekliškost s fantovskim vedenjem ali pa poskušajo z mamo manipulirati tako, da si 

prav z njo zagotavljajo moč. 

 

5. Hiperprotektivna, brezpogojno in nesmiselno zaščitniška mati spodbuja pri otroku 

razvoj narcizma, praznega zadovoljstva s seboj in prepričanje, da mu je ves svet nekaj 

dolžan. Tak otrok se ne zna potruditi, si za nekaj prizadevati in se odpovedovati, zato 

je še bolj nagnjen k vzorcem vedenja, ki mu na najlažji način prinesejo izpolnitev in 

korist. Tak otrok je kmalu soočen s svojo nemočjo pri doseganju lastnih pozitivnih 

samopotrditev, kar poskuša zmanjševati z dejanji, ki naj bi mu dajali iluzijo, da 

obvladuje svet in ljudi okoli sebe. 

 

6. Dominantna, oblastna in lastniška mati svojemu otroku ne dopušča razviti dovolj 

trdnega ega, da bi uspel premagovati vsakdanje preizkušnje. Občutje nepomembnosti, 
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ki ga ima ob materi, si lahko tak otrok preganja z različnimi vedenjskimi vzorci, ki so 

sprva le neustrezni in neučinkoviti, kasneje pa tudi delinkventni. 

 

7. Psihotični starši. 

 

Poleg naštetih so zelo problematične tudi družine, ki navzven ne kažejo svoje 

problematičnosti, so zgledne ali celo popolne. Te skušajo prikriti problematičnost otrok, kar 

lahko resno ogrozi otrokov razvoj. Zaradi zanikanja problemov ne poiščejo pomoči, problem 

ignorirajo in otroci so tako skoraj dobesedno »pahnjeni« na pot delinkventnosti.  

 

Družine se lahko na delinkventno vedenje mladostnika, po mnenju Tomorijeve (1997), 

odzovejo različno.  V enih je odziv poln različnih prizadetosti. Institucionalni postopek, ki ga 

sprožijo mladostnikova dejanja, jim ne omogoča več zanikanja pomena njegove 

problematičnosti, pred katerim so si dolgo prej zatiskali oči. Občutja jeze in razočaranja, 

zamera otroku, ki jih je spravil v težave, doživljanje krivde ob lastni vzgojni neuspešnosti, 

sram pred okoljem in strah pred posledicami in zapleti, ki se utegnejo poznati vsej družini in 

vsa prepletena mešanica drugih čustev, vplivajo na ravnanje staršev v teh okoliščinah. 

 

Tisti starši, ki so pripravljeni videti v razvoju otrokovega motenega vedenja njegovo globoko, 

a prikrito stisko in sprejemajo tudi svoj delež pri tem, predvsem pa so se pripravljeni zares 

potruditi za spremembe na bolje, sami poiščejo tako ali drugačno strokovno pomoč. V okviru 

te in po njenih usmeritvah se tudi potrudijo vnesti določene spremembe v svoje lastno 

ravnanje in celotno življenje v družini. 

 

Sprožen postopek proti otroku s strani različnih institucij (šola, center za socialno delo, 

policija, sodišče) lahko pomeni v nekaterih družinah celo nekakšno olajšanje. Izrečen in 

poimenovan problem vzbuja manj notranje napetosti in neugodja kot prikrivana, zanikana in 

iz zavesti izrinjena težava, ki ves čas potuhnjeno ogroža družinsko homeostazo. Ko je 

problem artikuliran, je možno iskati krivca. Razen tega pa postopek spravi družino v situacijo, 

ko je mogoče težavo, ki je sami niso uspeli razrešiti in ustaviti njenega širjenja in 

poglabljanja, prepustiti drugemu – neki instituciji. 

So pa tudi družine, ki mladostniku dolgo dopuščajo neustrezno vedenje. Ko pa je proti 

mladostniku sprožen postopek, se skupaj z njim poženejo v boj proti tistemu, ki je postopek 

sprožil oziroma v njem sodeluje: socialni službi, policiji, sodišču,... 
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2.1.3 Šola  

 

Šolska neuspešnost in težave pri vključevanju v proces izobraževanja so pri mladostnikih 

lahko hkrati pomemben dejavnik, ki povečuje možnost prestopniškega vedenja in je znamenje 

splošne manjše prilagodljivosti ter nesocializiranosti (Tomori, 2000). Šolski prostor je posebej 

pomemben zato, ker se odraščajoči v njem sreča z vrstniškimi skupinami, utrjuje stare in se 

uči novih socialnih veščin, se primerja z drugimi in zavzema različne socialne položaje v 

skupinah. Odraščajoči glede na odnose, ki jih ustvarjajo v vrstniških skupinah, dosegajo 

bodisi boljši, višji ali obrobni socialni položaj. Socialna umeščenost pomembno sooblikuje 

razvoj samopodobe in samospoštovanja, kar posledično vpliva na oblikovanje motivacijskih 

mehanizmov in vedenjskih strategij (Kobolt, Pelc Zupančič, 2010). 

Poleg intelektualnih zmožnosti so za zadovoljivo šolanje potrebne še vsaj temeljne 

sposobnosti socialnega prilagajanja, pripravljenost za sodelovanje v šolskem procesu ter 

zmožnost odpovedovanja trenutnim drugačnim željam, kadar delo za šolo zahteva dejavno 

prizadevanje.  

Teh lastnosti mladoletni prestopniki nimajo, znanje jim ne pomeni veliko in ob njihovi splošni 

značilni nestrpnosti je za mnoge od njih šolanje predvsem muka in prisila. 

Izostajanje od pouka ter stopnjevano vedenje, ki ni v skladu s šolskimi pravili, prej ali slej 

privede do izključitve mladostnika iz rednega šolanja.  

Več poskusov z lažjimi šolskimi usmeritvami, ponovnimi izpisi in spet kratkotrajni novi 

poskusi, ki se končajo z neuspehom, zmanjšujejo možnosti za izobraževanje in znižujejo 

mladostnikovo samopodobo. Ob tem raste le njegov odpor do šole, do avtoritet vseh vrst in 

sovražna naravnanost do okolja. 

Izključenost iz glavnega toka, v katerem poteka dejavno življenje konstruktivnih vrstnikov, 

lahko močno vpliva na mladostnikove možnosti za celotno socializacijo. Prikrajšuje ga za 

pozitivne spodbude vrstnikov in za pripadnost skupini, ki olajšuje ustvarjalna prizadevanja in 

pozitivne načine samopotrditve. Potrebo po sprejetosti izpolnjuje z vključevanjem med tiste, 

ki so, tako kot on, ostali ob robu. Ti so zanj neobvezujoči in mu ne dajejo občutka 

nesposobnosti in manjvrednosti. Skupaj z njimi išče možnosti za uveljavitev na načine, ki so 

neposrednejši in zanj lažji (Tomori, 2000). 
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2.1.4 Socialno okolje 

 

Prestopniško vedenje mladih je najpogosteje povezano z neugodnimi splošnimi gmotnimi in 

socialnimi razmerami, s kulturno in ekonomsko prikrajšanostjo, kakršnokoli obrobnostjo. 

Mladostnik se ne čuti vpet v okolje in ne sprejema meril in vrednot okolja.   

Krajnčan (2010) pod socialno okolje oziroma socialno-ekonomske razmere prišteva 

demografske značilnosti populacije, gostoto prebivalstva regije, brezposelnost ter 

stanovanjske razmere. Meni namreč, da so drugi rizični dejavniki neposredno povezani s temi 

kazalniki. Prav ti pa večinoma pomenijo izhodiščno točko težav, ki se odražajo v družini, 

izobraževanju in iskanju vrstniških, referenčnih skupin. Kazalniki, ki vplivajo na rizične 

dejavnike, se med seboj zelo prepletajo. Družina je najodgovornejša za to, da otroku oziroma 

mladostniku ne nudi socialnega znanja in kompetenc za ustrezno integracijo in ga še naprej 

povezuje z drugimi negativnimi vzroki (krog družbene disfunkcije).  

Meško (1996) poleg že naštetih dejavnikov ne zanemarja vpliva dejavnikov tveganja v 

skupnosti, med katere prišteva: 

• dostopnost drog – bolj ko so droge dostopne v skupnosti, večje je tveganje, da jih 

bodo mladi ljudje uživali; 

• dostopnost orožja – še posebej problematično v ZDA; 

• zakoni in norme, prizanesljive do kriminalitete, uporabe drog in orožja; 

• medijsko prikazovanje nasilja – številne raziskave so pokazale, da obstaja 

povezanost med medijskim predstavljanjem nasilja ter agresivnim in nasilnim 

vedenjem; 

• prehodnost in mobilnost – npr. ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo se poveča 

uživanje drog, neprimerno vedenje v šoli in delinkvenca pri mladih. Poleg tega je 

problem tudi selitev ljudi iz kraja v kraj (pomanjkanje identifikacije s sosesko,…); 

• nenavezanost na sosesko in družbena dezorganizacija – ljudje se ne identificirajo z 

okoljem, v katerem živijo in tako tudi ne vidijo sebe kot subjekta, ki igra 

pomembno vlogo v tem okolju; 

• skrajna ekonomska prikrajšanost – otroci, ki živijo v problematičnih okoljih imajo 

večjo možnost, da zaidejo na stranpoti, za katere so značilni delinkvenca, 

prezgodnje spolno življenje, šolska neuspešnost, nedokončano šolanje in nasilje. 
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3. MLADOLETNIŠKA DELINKVENCA 

 

Mladoletniška delinkvenca se v nekaterih pomembnih točkah razlikuje od delinkventnosti 

odraslih. Potrebno se je zavedati tudi, da niso vsi otroci in mladostniki, ki kršijo družbena 

pravila, delinkventi. Pri marsikaterih je bilo ukrepanje dovolj hitro, tako da se še niso razvile 

take težave, ki bi mladostnikom lahko prinesle resnejše posledice. Singer (1997) pravi, da je 

pojav mladoletne delinkvence na prvi pogled videti zelo enostaven in nezanimiv. Približno v 

80% so to klasični premoženjski delikti: kraje, težke kraje z vlomom, odvzemanje motornih 

vozil. Bolj malo je deliktov nasilja, večinoma gre za telesne poškodbe, sodelovanja v pretepu.  

Zelo malo je tudi seksualnih deliktov. Opozarja pa, da so ta dejanja predvsem zelo pogosto le 

zunanji izrazi stisk, povezanih s številnimi značilnostmi osebnosti in okolja s problemi, ki jih 

prinaša proces dozorevanja.  

Glede značilnosti kaznivih dejanj, ki jih storijo mladoletni prestopniki, pove naslednje (prav 

tam): pri deliktih, ki jih storijo mladoletniki, lahko opazimo posebnosti glede na motive in 

način, kako je bilo dejanje storjeno. Neposredna posledica in učinek nekega kaznivega dejanja 

zelo pogosto nista primarna motiva mladoletnikov. Za kriminalnim dejanjem se pogosto 

skrivajo motivacijski mehanizmi in sile, ki se jih mladoletnik ne zaveda popolnoma. Pri 

premoženjskih deliktih, na primer je v ospredju želja po dokazovanju in upoštevanju, 

samopotrjevanje, preizkušanje svojih moči in zmožnosti, pustolovščina, trma, maščevanje 

staršem,... Pri oblikah delinkventnega obnašanja pogosto prevlada spretnost, moč in akcija. 

Mladoletniki redkeje sami storijo kazniva dejanja kot polnoletne osebe. Sodelovanje v 

skupini, tudi pri izvrševanju kaznivih dejanj, bolj odgovarja naravi mladostnika. Zelo redko so 

v ozadju teh dejanj neposredni nameni. Običajno je v ospredju želja po skupnih razburljivih 

doživetjih s skupnimi izkušnjami, želja po preizkusu moči in pomembnosti, želja po 

potrjevanju in pridobitvi ustreznega položaja v skupini in posebna želja po pripadnosti 

skupini. Taka protipravna dejanja pod pritiskom skupine se pogosto tudi spremenijo v huda 

kazniva dejanja, čeprav prvotni namen ni tak, na primer izzivanje v hud pretep, tatvina v rop, 

nedolžne pripombe dekletu v poskus posilstva, ipd.. 
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4. NAČINI POMOČI V SLOVENIJI 

 

Opisane značilnosti mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter mladoletnih 

prestopnikov in opisani vzroki za nastanek vedenjskih odklonov, so osnova za načrtovanje 

pomoči. Brez poznavanja vzrokov za pojavnost odklonskosti pri mladostnikih ne moremo 

načrtovati učinkovitega sistema pomoči. Meško (1996) namreč pravi, da če hočemo preprečiti 

probleme, moramo ugotoviti dejavnike tveganja, ki vplivajo na možnost nastanka problema in 

njegovega razvoja in potem poiskati poti za zmanjševanje tveganja tako, da spodbujamo 

varovalne dejavnike. Zavedati se moramo tudi, da niso vsa vedenja mladostnikov nujno 

napoved »kriminalne kariere«, saj je za obdobje mladostništva značilno eksperimentiranje, 

uporništvo, preizkušanje meja. Če pa se neko vedenje ponavlja, stopnjuje, če je prisotnih več 

vedenj, ki niso v skladu z družbenimi normami, potem lahko že razmišljamo o resnejšem 

ukrepanju. 

 

V Sloveniji imamo kar nekaj možnosti za pomoč otroku oziroma mladostniku s težavami v 

socialni integraciji. Moteče vedenje najpogosteje prva opazi šola, ki skuša najprej sama 

ukrepati. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007, Ur.l. RS, št. 23) so 

dodatne strokovne pomoči v šolah deležni tudi otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Za te otroke se sestavi poseben vzgojni program. Sistem predvideva dve možnosti: a) vzgojni 

program v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ki se izvaja v obliki vzgojnih, socialno-integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih 

in korekcijskih programov, ki so sestavni del vzgojnega programa in b) vzgojni program v 

zavodu; za tiste otroke z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih je zaradi motenj ogrožen 

njihov zdrav razvoj oziroma ogrožajo okolico v taki meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu.  

Vendar pa Hladnikova in Koboltova (2011) opozarjata na pomanjkljivost zakona oziroma 

Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami, saj je do sedaj veljavni prag za usmeritev otroka v skupino čustvene in 

vedenjske motnje oblikovan tako, da otrok v to skupino skorajda ni mogoče usmerjati in je 

zato v to skupino usmerjenih le 0,6% vseh usmerjenih otrok. Avtorici (prav tam) 

problematizirata tudi to, da lahko Komisija za usmerjanje otrok otroka usmeri zgolj na 

podlagi zbrane dokumentacije, torej poročil vrtca/šole/zavoda, ki jo otrok obiskuje ter poročil 

o diagnostičnih razgovorih in pregledih, ki so jih strokovnjaki opravili z otrokom. Tako se 
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lahko zgodi, da člani Komisije usmerijo otroka, ne da bi ga sploh videli, torej izključno na 

podlagi že obstoječe dokumentacije. 

Koboltova in drugi (2010, str. 308) opozarjajo, da je socialna dimenzija pri otrocih s 

posebnimi potrebami v šolah pogosto prezrta, saj je bilo v obdobju od leta 2005 do 2008 v 

kategorijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami usmerjenih le 120 učencev, v ostale 

kategorije učencev s posebnimi potrebami pa skupno 7307 otrok. Poudarjajo (prav tam), da je 

to nedopustno, saj vemo, da so čustvene, vedenjske in socialne težave v veliki meri 

pomemben sodejavnik za nastajanje učnih težav. Učenci z različnimi učnimi težavami so bolj 

ranljivi. V sistemu, kjer se učni uspeh enači z osebno vrednostjo in uspešnostjo, se počutijo 

izpostavljeni in zapostavljeni. Zato se pogosteje vpletajo v konflikte in pogosto čutijo potrebo 

po izkazovanju pred vrstniki, vsaj z izstopajočim vedenjem, če tega ne zmorejo narediti z 

učnim uspehom. 

 

Če pomoč ni učinkovita ter če se pojavljajo sumi o neurejenih družinskih razmerah, prevzame 

koordinacijo pomoči pristojni Center za socialno delo. Ta lahko ukrepa na različne načine. 

Eden od možnih načinov je delo z družino. Otroku lahko poiščejo prostovoljca, lahko nudijo 

pomoč javnega delavca. Če pa presodijo, da je otrok v družini ogrožen, da je družina v svoji 

vzgojni vlogi nemočna, da bi otrok potreboval intenzivnejšo pomoč, se lahko socialni delavec 

odloči, da otroka namesti v institucijo, ki je lahko mladinski dom, vzgojni zavod ali 

stanovanjska skupina.   

Odločitve strokovnih in upravnih služb, katerega otroka ali mladostnika bodo poslali v zavod 

temeljijo na njihovi oceni (Škoflek, 1991): 

1. da otrokovo oz. mladostnikovo vedenje odstopa od običajnega (pričakovanega) v 

tolikšni meri, da hudo moti, vznemirja ali ogroža okolje, v katerem otrok živi (družino, 

šolo, soseščino); 

2. da za to (odstopajoče) vedenje obstajajo stvarni razlogi oz. vzroki (bolezenski, 

psihični, vzgojni, socialni); 

3. da je stvarno ogrožen otrokov oz. mladostnikov nadaljnji razvoj; 

4. da je mogoče problem rešiti le z začasno izločitvijo otroka iz družine in s strokovno 

obravnavo, kakršno lahko nudi le vzgojni zavod (namestitev, strokovni vzgojitelji in 

drugi strokovni profili, otrokovim potrebam oz. odpravljanju motenj ustrezno 

organizirano zavodsko življenje, šola, zaposlitev otroka,…). 
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Obstajajo pa tudi številne druge oblike pomoči za vzgojno težavne otroke in mladostnike, kot 

so različne vzgojne svetovalnice, različni terapevti, ki pomagajo staršem pri vzgoji otrok, 

številna društva, ki ponujajo treninge socialnih veščin,… Te oblike pomoči lahko starši bodisi 

poiščejo sami ali pa so napoteni s strani šole, Centra za socialno delo. 

 

 

4.1 NAMEŠČANJE V INSTITUCIJE 

 

Mladoletnika lahko v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino namesti pristojni center za 

socialno delo, kadar ugotovi, da je to za mladoletnika najboljša rešitev. Zakon o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih (2004, Ur.l. RS, št. 69) v 121. členu namreč določa, da sme 

Center za socialno delo sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v Zavod zaradi njegove 

osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj. Poleg 

tega Center za socialno delo odloči tudi o ustavitvi ukrepa, kadar prenehajo razlogi, zaradi 

katerih je bil ukrep izrečen. Ukrep lahko traja največ tri leta, izjemoma ga lahko podaljšajo. 

Kadar otrok dopolni osemnajst let, sme ostati v vzgojnem zavodu le v primeru, da v to sam 

privoli. 

Najpogostejši razlogi za namestitev so učne težave povezane z vedenjskimi težavami in 

nemočjo staršev ter socialna ogroženost (odsotnost staršev, bolezen staršev). Otroke in 

mladostnike nameščajo Centri v stanovanjske skupine in vzgojne zavode takrat, ko so 

izčrpane vse druge možnosti in ko ocenijo, da bo obravnava v bolj strukturiranem okolju 

izboljšala otrokov/mladostnikov položaj. 

V mladoletniški zapor, prevzgojni dom ali vzgojni zavod, so mladoletniki lahko nameščeni le 

z odločbo sodišča, po speljanem kazenskem postopku. Mladoletniki so obravnavani po 

Kazenskem zakoniku (2004, Ur.l. RS, št. 95) ter Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij 

(2000, Ur.l. RS, št. 22).  

• Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod sodišče izreče tistemu mladoletniku, ki 

potrebuje stalen nadzor in strokovno vodstvo. Časovno je ukrep omejen na najmanj 6 

mesecev in največ 3 leta.  

• Ukrep oddaje v prevzgojni dom se izreka v primerih, ko gre za težja kazniva dejanja, 

ponavljanje kaznivih dejanj oziroma če so bili prej izrečeni drugi vzgojni ukrepi, ki 

niso dosegli namena vzgoje in prevzgoje. Tudi tu je omejitev najmanj 1 leto in največ 

3 leta. 
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• Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči mladoletniški zapor za kaznivo dejanje, 

za katero je z zakonom predpisana kazen zapora petih ali več let, če zaradi narave in 

teže dejanja in zaradi visoke stopnje kazenske odgovornosti ne bi bilo upravičeno 

izreči vzgojnega ukrepa. Mladoletniški zapor ne sme biti krajši od šestih mesecev in 

ne daljši od petih let. Za kazniva dejanja, za katera je mogoče izreči kazen zapora 

tridesetih let, se sme izreči mladoletniški zapor do desetih let.  

 

Skupno vsem vzgojnim ustanovam je varstvo, nega, oskrba, vzgoja in skrb za izobraževanje 

otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Glede na starost populacije in 

stopnjo čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov obstajajo med vzgojnimi 

ustanovami razlike predvsem v organizaciji življenja in dela, teoretičnih izhodiščih in 

konceptih dela. Cilji dejavnosti vzgojnih ustanov pa so podobni. Temelj podobnosti je 

individualizacija, ki je osnovno načelo pri obravnavi vseh otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami (Vzgojni program, 2004).  

Vzgojno-izobraževalni zavodi, še bolj pa novejše organizacijske oblike dela, kot so 

stanovanjske skupine, mladinska stanovanja itd., skušajo preseči klasično tretmansko 

paradigmo. Namesto obravnavanja posameznika znotraj diagnostičnih kategorij stopa v 

ospredje vodenje mladostnika v smeri sprejemanja odgovornosti za lastno življenje in 

preživetje. Mladostnik je dejavnik in subjekt načrtovanja, odločanja in sodelovanja. 

Socializacija naj bi povečevala mladostnikovo kompetentnost pri izbiri tistih življenjskih 

možnosti, življenjskega stila, vrednostnega in normativnega sistema, ki ga bo čim bolj 

obdržala v t.i. glavnem toku družbe (prav tam). 

 

Kot je bilo že omenjeno, se vzgojne in prevzgojne ustanove med seboj razlikujejo po samem 

namenu ter konceptu dela. Glede na stopnjo strukturiranosti in totalnosti institucije tako v 

slovenskem sistemu poznamo:   

 

4.1.1 MLADOLETNIŠKI ZAPOR 

 

Ustanova se imenuje Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, kjer 

prestajajo zaporno kazen vsi mladoletni obsojenci iz celotne Slovenije ter polnoletni 

obsojenci, ki so mlajši od 23 let in njihova kazen ne presega 5 let zapora. (Šanca, 2007). 

Sedanji mladoletniški zapor je bil leta 1964 preseljen iz tedanjega KPD (Kazensko 

poboljševalni dom) Maribor v Zapore Celje kot poseben oddelek VPD Radeče. Leta 1967 je 
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prišel KPD za mladoletnike pod upravo Zaporov Celje in tako je še danes. Kapaciteta 

celotnega zavoda je 98 zapornikov vseh kategorij (obsojenci, mladoletni obsojenci, priporniki 

in osebe, kaznovane v postopku o prekršku). Sam mladoletniški oddelek ima kapaciteto 10 

oseb (prav tam). 

Ob sprejemu v zavod opravijo z obsojencem uvodne razgovore pristojni delavci zavoda. 

Seznanijo ga s hišnim redom, s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima med prestajanjem kazni, z 

odvzemom in omejitvami pravic, načinom uveljavljanja njegovih pravic, z disciplinskimi 

kaznimi, ki se lahko izrečejo zoper njega in z ugodnostmi, ki jih je lahko deležen (prav tam). 

Zavod mora nameniti posebno pozornost obsojencem v sprejemnem obdobju, kjer se opravijo 

vse aktivnosti in postopki, ki so potrebni za ustrezno vključitev obsojencev v življenje v 

zavodu ter najpozneje v 30. dneh od dneva nastopa kazni zapora sestaviti za obsojenca 

»program individualnega tretmaja«. Pri tem mora biti obsojencu omogočeno, da s svojimi 

predlogi sodeluje v procesu načrtovanja tretmanskega programa. Ko je program sestavljen, ga 

podpišeta tako obsojenec kot tudi vodja oddelka za vzgojo.  

V 10. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (2000, Ur.l. RS, št. 22) je tretma 

definiran kot »vsako strokovno utemeljeno prizadevanje, da se zaprti osebi pomaga olajšati ali 

odstraniti telesne, duševne ali socialne težave.« 

Tretma v Zavodu za prestajanje kazni zapora udejanjajo na individualnem, skupinskem in 

skupnostnem nivoju. Individualno delo je prisotno ob prvih stikih z obsojenci ob nastopu 

kazni, pripravi na skupinsko delo, v izpolnjevanju posameznih elementov programa, pri 

obsojencih zaradi kaznivih dejanj spolne zlorabe in pri tistih, ki zlorabljajo nedovoljeno 

drogo. Obsojenci so vključeni tudi v male skupine, ki se sestajajo enkrat tedensko. Na teh 

malih skupinah pripravijo razne teme, o katerih potem sledi diskusija ali si ogledajo kakšen 

film, po katerem sledi debata o njem, rešujejo pa tudi sprotne težave. Na skupinskih srečanjih 

razčiščujejo medsebojne odnose, predvsem pa se učijo primerne komunikacije, strpnosti, 

poslušanje sogovornika ter načela, da je vse možno povedati na vljuden način. Praviloma 

vsako drugo sredo v mesecu poteka sestanek domske skupnosti. Na teh sestankih so prisotni 

tako vsi delavci zavoda kot obsojenci. Obravnavajo problematiko, ki se nanaša na življenje in 

delo v domu (npr. kaj moti obsojence ali delavce zavoda; obsojenci dajejo svoje predloge za 

izboljšanje razmer v zavodu itd.) (Šanca, 2007).  

Z individualnim programom se torej določi, kaj vse bo institucija »delala« z obsojencem od 

začetka prestajanja kazni do trenutka, ko se preneha skrb za storilca. 

Zavod za prestajanje kazni mladoletniškega zapora obsojencem omogoča tudi izobraževanje 

in delo ter konstruktivno preživljanje prostega časa.  
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Obsojenci v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje imajo na 

izbiro rekreacijo na prostem, trim kabinet, sestavljanje lego tehnike, likovne dejavnosti, šah, 

streljanje z zračno puško, družabne igre, ogled video programa in izposojo knjig iz zavodske 

ter mestne knjižnice. Igre z žogo (nogomet, košarka) in badminton potekajo dnevno na 

zavodskem igrišču v času sprehodov, na oddelkih obsojencev pa so tudi 4 mize za namizni 

tenis. Obsojenci lahko igrajo tenis in šah v prostem času do 21. ure zvečer. V zavodu so 

organizirane do štirikrat letno tudi kulturne (glasbene, dramske, potopisne) prireditve 

gostujočih ustvarjalcev. Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje v 

pomladanskem obdobju organizira šahovski turnir obsojencev vseh kazenskih zavodov in 

prevzgojnega doma v RS (Prostočasne aktivnosti v KPKZ, 2010). 

 

4.1.2 PREVZGOJNI DOM  

 

Prevzgojni dom Radeče izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče 

mladoletnikom in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj za območja vseh sodnih 

okrožij Republike Slovenije in je edini v Sloveniji. Ukrep se izvaja najmanj eno do največ 

treh let (izvaja se lahko tudi dlje, ko gre za ponoven izrek) za mladoletnike in mladoletnice v 

starosti od 14 do 23 let. 

Prevzgojni dom nima dislociranih oddelkov, stanovanjskih skupin ali mladinskih stanovanj. 

Mladoletniki in mladoletnice so razporejeni v male skupine (4), ki jih vodijo matični 

vzgojitelji. Bivajo v prostorih z vsemi elementi stanovanjske celovitosti, to so 2 – 3 spalnice, 

dnevna soba, čajna kuhinja, sanitarije in tuši. 

Obravnava poteka na treh nivojih in sicer temeljna v matični skupini, z nadgradnjo v skupini 

oddelka brez drog ter odprtega oddelka. Po uspešno uresničenem programu na nivoju matične 

vzgojne skupine (v trajanju 4 mesece) je mladoletnik nameščen v skupino oddelka brez drog s 

ciljem utrjevanja doseženih sprememb, učenja za samostojnost in odgovornost ter 

kvalitetnega preživljanja prostega časa. Program na oddelku brez drog traja tri mesece. 

Uspešno uresničevanje ciljev omogoča prehod na tretji nivo, to je namestitev v skupino 

odprtega oddelka, kjer so glavni poudarki na vzdrževanju spremembe, samostojnosti in 

odgovornosti, samoiniciativnosti ter intenzivnem vključevanju v okolje. 

Na vsak nivo obravnave so vezane tudi ugodnosti in možnosti, ki se po načelu postopnosti 

širijo. Ne glede na nivo obravnave pa je nujni pogoj abstinenca od psihoaktivnih snovi in 

korektno upoštevanje hišnega reda. V primeru zastojev v uresničevanju osebnega načrta, 

recidive ali kršitve sledi vračanje na nižji nivo. 
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Največji delež v strukturi časa je namenjen izobraževanju in delovnemu usposabljanju. 

Obsojenci imajo na voljo veliko pestrost programov. Izbira je možna glede na sposobnosti, 

poklicni interes in zaposljivost. Vključujejo tudi veliko oblik oziroma načinov izvajanja – 

redno, izpitno, s pedagoško pogodbo, tečajno obliko… izvedbe so možne v zunanji šoli, v 

programih za odrasle, v kombinaciji obeh. Vzgojno delo se izvaja individualno s 

posameznimi strokovnimi delavci, v skupinskih oblikah dela matične vzgojne skupine, ind.. 

Posebnost je osnovna šola, prilagojena romski populaciji na nižji in višji stopnji, ki jo 

financira MŠŠ (Predstavitev Prevzgojnega doma  Radeče, 2010). 

 

4.1.3 MLADINSKI DOMOVI IN VZGOJNI ZAVODI 

 

Vzgojni zavodi v Sloveniji so različni, saj so namenjeni različnim otrokom in mladostnikom. 

Po Vzgojnem programu (2004) imamo v Sloveniji: 

• Mladinske domove, ki sprejemajo predvsem vzgojno ogrožene, vzgojno težavne, pa 

tudi otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Večina je hkrati tudi 

učno manj uspešna. V dom jih usmerjajo centri za socialno delo. Namen bivanja v 

domu je zagotovitev pogojev varnega in zdravega osebnostnega razvoja; cilj pa je 

uspešen zaključek osnovnega in poklicnega izobraževanja. Otroci ali mladostniki, ki 

se po odpustu iz doma ne morejo vrniti v svoje matične družine, si morajo ustvariti 

pogoje za samostojno življenje, pri čemer jim pomagata dom in pristojen Center za 

socialno delo.  

• Zavodi za vzgojo in izobraževanje sprejemajo otroke in mladostnike s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, učno, poklicno in delovno neuspešne. Nekateri zavodi imajo 

organizirane interne oblike osnovnega ali poklicnega izobraževanja. To omogoča 

vključitev otrok in mladostnikov, ki imajo poleg čustvenih in vedenjskih težav tudi 

večje učno-šolske težave in so za kompenzacijo le teh potrebni posebej prilagojeni 

pogoji in ustrezno dodatno usposobljen kader. Namen zavodske vzgoje je nudenje 

pogojev za varen in zdrav osebnostni razvoj (kompletno oskrbo), kompenzacija 

razvojnih primanjkljajev in vrzeli v kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju, po 

potrebi pa tudi medicinska oskrba. Cilj bivanja otrok in mladostnikov v zavodu je 

čimprejšnja usposobitev za uspešno vrnitev/vključitev v matično/običajno okolje in 

uspešno dokončanje osnovnega ali poklicnega izobraževanja. 
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4.1.4 STANOVANJSKE SKUPINE 

 

Stanovanjske skupine omogočajo vzpostavitev takih življenjskih razmer in vsebin, ki 

pomenijo integracijo ali re-integracijo v delovni oziroma življenjsko aktivni proces. Pomenijo 

pa tudi eksistenčno in materialno osnovo za učenje ustreznih sposobnosti in spretnosti. Glede 

na različne koncepte pomenijo stanovanjske skupine razširitev namembnosti in ne zgolj 

dopolnitev zavodske vzgoje (Imperl, 1986).  Cilj vzgoje je osamosvojitev mladostnikov, kar 

pomeni, da se mora mladostnik naučiti (prav tam): 

- shajati z denarjem in znati z njim razpolagati; 

- samooskrbe pri zadovoljevanju življenjskih potreb; 

- spoznati konfliktne situacije, jih presoditi in jih obvladati; 

- pripraviti se na poznejše življenje; 

- prevzemati skupno odgovornost in usklajeno delovanje v primerih, ki zahtevajo celo 

skupino; 

- demokratičnega razreševanja konfliktov v skupini; 

- skupnega življenja in neposrednega sodelovanja z osebami drugega spola; 

- graditi samozaupanje in samozavedanje; 

- reševati probleme na osnovi pedagoškega svetovanja in intervencij, v smislu 

oblikovanja mehanizmov sprejemljivega socialnega funkcioniranja.  

 

Bednikova (1987) navaja nekatere značilnosti stanovanjskih skupin: 

1. Prostovoljni pristop in lasten interes živeti v stanovanjski skupini, kar pomeni, da 

sprejmejo tudi neka pravila in obveznosti, ki so nujne, da stanovanjska skupina lahko 

deluje.  

2. Lastna aktivnost mladostnika. Ta je lahko po eni strani izziv, lahko pa se pojavi tudi 

strah pred sprejetjem odgovornosti zase. 

3. Znotraj male skupine je vsak opazen, anonimnosti ni. 

4. Vsak skrbi zase ter prevzema naloge in dolžnosti, ki iz tega izhajajo (kuhanje, 

pranje,…). Gre pa tudi za soodvisnost, brez možnosti prenosa odgovornosti.  

5. Oblikujejo se medsebojni vplivi mladostnik – stanovalci, kar tudi prispeva k realizaciji 

vzgojnih ciljev. Določene načine vedenja diktirajo tu tudi sosedje in ne samo 

vzgojitelji. 

6. Med mladostnikom in vzgojitelji se oblikujejo posebni osebni odnosi. Vsakodnevno 

soodločanje in soustvarjalno življenje prinaša s seboj tudi to, da mladostnik ne 
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doživlja vzgojitelja zgolj kot človeka v funkciji vzgoje, temveč bolj kot starejšega 

človeka z večjimi izkušnjami in znanjem oziroma celo kot člana skupine.  

7. Vzgojitelj je v celoti odgovoren za mladostnika v skupini, brez možnosti prenosa 

odgovornosti na druge. V zavodu je prisotnih več strokovnih delavcev in mladostnika 

obravnavajo timsko. 

8. Stanovanjska skupina nudi možnost oblikovanja pristnih odnosov do vrstnikov. Zaradi 

vključevanja v eksterne izobraževalne programe in delovne organizacije se 

mladostniki v stanovanjski skupini srečujejo s sovrstniki, ki v glavnem »normalno« 

funkcionirajo. 

9. Razširjajo se možnosti izobraževanja in zaposlovanja. 

 

 

4.2. CILJI  IN NAČELA DELOVANJA VZGOJNIH USTANOV 

 

Osnovni namen zavodske (pre)vzgoje je prekinitev gojenčeve razvojne stagnacije ali 

nazadovanja in zagotovitev pogojev za njegov normalni osebnostni razvoj (Škoflek, 1991). 

Glavni cilj vzgojnih ustanov, ki je utemeljen tudi v Vzgojnem programu (2004), je ponovna 

uspešna vključitev otroka ali mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi težavami v običajno 

življenjsko sredino. Za uresničevanje tega glavnega cilja vzgojne ustanove sledijo naslednjim 

ciljem: 

 

4.2.1 PREVENTIVNO SOCIALNO VARSTVENI IN ZDRAVSTVENI CILJI 

 

Ti cilji omogočajo bolj varno in spodbudno življenjsko okolje otrokom s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, ki so bili v svojem življenju izpostavljeni številnim razvojno 

neugodnim in ogrožajočim dejavnikom, kot so: družinski nesporazumi, prepiri, fizično ter 

psihično trpinčenje in zloraba, vzgojno in čustveno zanemarjanje, neustrezno posvečanje 

otroku v primerih obolenj, bolezni, čustvenih stisk,…. Zato se otroku skuša zagotoviti: 

• ustrezne bivalne pogoje, ki omogočajo otrokovo oz. mladostnikovo zasebnost; 

• zdravo prehrano; 

• oskrbo z osnovnimi življenjskimi, šolskimi in drugimi potrebščinami; 

• pogoje za učenje in interesno udejstvovanje; 

• ugodno psihosocialno klimo; 
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• v primeru somatskih bolezni ali obolenj se zagotovi ustrezno zdravstveno oskrbo in 

nego; 

• v primeru psihičnih in psihiatričnih težav se zagotovi ustrezno psihoterapevtsko ali 

psihiatrično obravnavo; 

• sodelovanje vzgojne ustanove z otrokovo družino, s Centri za socialno delo in drugimi 

strokovnimi službami; 

• preprečevanje vplivov razvojno ogrožajočih, neugodnih dejavnikov na otrokov razvoj iz 

otrokovega matičnega okolja in v ustanovi, ki izvaja vzgojni program. 

 

4.2.2 UČNO-VZGOJNI CILJI 

 

Ti cilji pomenijo zagotavljanje celovite vzgoje in šolske uspešnosti otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami in so prilagojeni vzgojno-izobraževalnim ciljem 

osnovnega in poklicnega oz. srednješolskega izobraževanja otrok in mladine, v določenih 

primerih pa so lahko tudi povsem identični. Razlike so pretežno v didaktično-metodičnem 

pogledu in nekaterih posebnih pogojih udejanjanja oz. približevanja splošnim vzgojno-

izobraževalnim ciljem.  

Za uresničevanje učno-vzgojnih ciljev vzgojnega programa oz. za približevanje splošnim 

vzgojno-izobraževalnim ciljem je treba: 

• ustvariti ugodno psihosocialno klimo, ki omogoča zadovoljitev temeljnih otrokovih oz. 

mladostnikovih psiholoških potreb po varnosti in sprejetosti v vseh vsakdanjih učno-

vzgojnih situacijah; 

• učno-vzgojne situacije približati otrokovim oz. mladostnikovim psihofizičnim 

zmožnostim (pozitivno učenje); 

• udejanjati otrokovo oz. mladostnikovo naravno potrebo po uspešnosti in napredovanju; 

• za uspešno vključevanje v družbo je potrebna tudi vzgaja za razumevanje in spoštovanje 

drugih, za medsebojno sodelovanje, strpnost, upoštevanje in spoštovanje drugačnih,… 

 

4.2.3 KOMPENZACIJSKI CILJI 

 

Gre za kompenzacijo vrzeli v kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju. Kompenzacija 

primanjkljajev v kognitivnem razvoju je temeljna naloga tako izobraževanja kot tudi vzgoje, 
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saj imajo otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami slabo splošno 

razgledanost, slabo šolsko znanje in neučinkovito uporabo miselnih sposobnosti. 

Kompenzacija čustvenih posebnosti pomeni učenje ustreznega čustvovanja na osnovi 

kognitivnih spretnosti; ustrezne ocene situacije in lastne vloge v situaciji ter učenje ustreznega 

izražanja čustev v dani situaciji. Ti otroci in mladostniki namreč neustrezno doživljajo in 

izražajo temeljna in kompleksna čustva. 

Kompenzacija primanjkljajev v socialnem razvoju pa pomeni učenje splošnih pravil vedenja v 

družbi, razumevanje in upoštevanje družbenih norm in vrednot. Le-to najučinkoviteje poteka 

v odnosu otrok-vzgojitelj in med vrstniki, pa tudi v dejavnostih, v katerih je otrokom oz. 

mladostnikom omogočena avtonomija odločanja, druženja, osebnega izbora dejavnosti 

prostega časa, ipd.. 

 

4.2.4 OSEBNOSTNO IN SOCIALNO – INTEGRACIJSKI CILJI 

 

Ti cilji pomenijo v izvajanju vzgojnega programa prizadevanja za čustveno stabilizacijo, 

usposabljanje za socialno sožitje in postopno reintegracijo otroka oz. mladostnika v običajno 

okolje. Osebnostno in socialno integracijskim ciljem sledimo tako, da otroke in mladostnike: 

• vključujemo v različne oblike psihosocialne pomoči; 

• vključujemo jih v različne aktivnosti, v katerih lahko doživijo uspeh in osebno potrditev,  

v vzgojni ustanovi ali izven nje; 

• vključujemo jih v interesne skupine, organizacije in društva oz. v kulturno, rekreativno, 

izobraževalno in družabno življenje v vzgojni ustanovi in izven nje; 

• povezujemo dejavnike vzgojne ustanove, družine in zunanjih strokovnih služb v korist 

otrokove oz. mladostnikove celovite reintegracije. 

 

Za dosego glavnega cilja, ki je ponovna vključitev mladostnika v običajno življenjsko okolje, 

vzgojni zavodi sledijo tudi nekaterim načelom, ki olajšujejo proces ponovne vključitve:  

 

4.2.5 NORMALIZACIJA 

 

Kranjčan (2006) navaja Skalarjevo opredelitev normalizacije, ki jo opredeljuje kot cilj, da 

minimaliziramo škodo, ki jo naredi oziroma prinaša institucija. Natančneje jo opredeljuje z 

naslednjimi vidiki: 
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• v vzgojnem zavodu se morajo ustvariti taki pogoji za življenje in delo, da bodo 

omogočali zadovoljevanje potreb (optimalni pogoji v režimu, odnosih, organizaciji, 

arhitekturi, opremi, lokaciji); 

• vzgojni zavod naj deluje ob dogovoru vseh stanovalcev, ne z avtoritarno-

hierarhičnega položaja zavodskih delavcev; 

• mladi v vzgojnih zavodih naj imajo čim bolj enakopraven odnos z vrstniki zunaj 

njega; 

• minimiziranje oziroma reduciranje dejavnikov, ki lahko delujejo stigmatizirajoče 

(arhitektura, urejenost prostorov, opreme, organizacija, režim, način vodenja in 

upravljanja, medsebojni odnosi). 

 

Cilj normalizacije je torej omogočiti otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami tako življenje, ki bo čim bolj podobno življenju izven institucije ter življenju, ki ga 

živi večina njihovih vrstnikov. Vzgojni program (2004) z načelom normalizacije vzgojnim 

ustanovam narekuje, da morajo, da bi uresničevale svoje programske cilje, živeti čim bolj 

normalno, podobno naravnemu družinskemu življenju, kjer skrbijo družinski člani drug za 

drugega, razpolagajo s skupno in osebno lastnino, denarjem, skrbijo za prehrano, vzdržujejo 

red in čistočo, itd..  

Procese normalizacije in dela vzgojne ustanove podpira tudi odprtost in povezovanje s širšim 

družbenim okoljem, na primer z društvi, organizacijami, drugimi vrstami ustanov, z družbo in 

njenimi hotenji nasploh, povezave preko sodobnih informacijskih medijev,…  

 

Kranjčan (2006) predstavlja tudi Wolfensbergerjeve postavke normalizacije, ki jih je združil v 

pet skupin in jih uporablja eksplicitno samo za otroke in mladostnike s težavami v socialni 

integraciji v vzgojnih zavodih: 

 

a) Pomen fizične podobe ustanove - ustanova, v kateri so nameščeni mladostniki s težavami 

v socialni integraciji, po svoji velikosti, starosti, arhitekturi in dodatkih ne sme izstopati iz 

okolice. Neskladnost namreč sporoča okolici, da so »tam naseljeni« nenavadni, kar že vnaprej 

onemogoča učenje socialnih stikov in odnosov z ljudmi zunaj vzgojnega zavoda. V ustanovi 

je treba posamezniku zagotoviti prostor, kjer bo lahko ohranjal dovolj zasebnosti. Oprema in 

dekoracija morata biti starosti primerni. Ustanova mora biti karseda nevtralna, kar pomeni, da 

se jo zgradi na še nerabljenem zemljišču ali pa v zgradbi, katere dejavnost je bila nevtralna oz. 
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pozabljena. To zmanjšuje stigmatizacijo njenih uporabnikov. Pomembno je tudi ime ustanove, 

ki naj ne evocira motenosti in tako stanovalce vnaprej determinira in stigmatizira.  

 

b) Pomen okolice ustanove - zahteva se, naj bo ustanova v takem okolju, kjer ni v soseščini 

nobene podobne ustanove in kjer živijo ljudje brez negativne stigme. Pomembno je tudi, da je 

izbrana takšna okolica, kjer se je mogoče integrirati, kjer je dovolj ljudi, da se lahko ljudje iz 

ustanove neopazno integrirajo vanjo. To je odvisno tudi od velikosti skupine in stopnje 

motenosti, tako da ne pride do prenasičenosti. 

 

c) Oblikovanje programov - sam program ima dva pomena. En se navezuje na sam program 

ustanove, ki naj bo skladen z dejavnostjo ožje okolice (npr. če je osnovna značilnost okolice 

bivanjska, naj bo tudi zavod tako usmerjen), drugi pa se navezuje na individualne potrebe 

posameznikov, ki v ustanovi živijo. Tako mora zavod ponujati take programe, ki bodo čim 

bolj skladni z ugotovljenimi potrebami stanovalcev. Pri programih, ki jih ustanova ponuja, 

moramo posebej paziti, da se tip dejavnosti ujema z dejavnostmi, s katerimi se ukvarjajo 

zunanji sovrstniki. Prevelika zasičenost z notranjimi ponudbami onemogoča integracijo v 

okolje in programe, ki jih ponuja. 

 

d) Pravice in avtonomija klientov – tu je mišljena pravica kot možna zakonsko-pravna 

zaščita socialne varnosti oziroma enakovrednih podpor ter primerna stopnja varnosti pred 

nasiljem. Avtonomija pa mora naraščati z biološko starostjo otrok oziroma mladostnikov, kar 

med drugim pomeni tudi opogumljanje in učenje (stanovalcev), razvijanje prilagoditvene 

avtonomije in pravic v okviru posameznikove prikrajšanosti oziroma motenosti, s čimer je 

povezana večja mera spodbujanja, samoodločanja in nadzora nad lastnimi dejanji. K razvoju 

avtonomije prištevamo tudi oblikovanje, razvijanje in negovanje odnosa do lastnine, ki ponuja 

možnosti za večjo svobodo in neodvisnost, pomeni ponos in skrb za negovanje. Hkrati s tem 

je lastnina tudi statusni kriterij. 

 

e) Odnos institucije do klientov, osebje - stanovalcem je potrebno pomagati pri razvijanju 

osebnih kompetenc, ki obsegajo naslednja področja: 

• telesna integriteta (preprečevanje hujših oblik motenosti, razvijanje in varovanje 

zdravja in fizičnih sposobnosti); 

• sposobnosti za samopomoč (hoja, hranjenje, oblačenje, negovanje zunanjosti); 

• intelektualne zmožnosti in prilagodljivost; 
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• socialne sposobnosti (negovanje in učenje prijateljstva, gostoljubnosti na ravni 

medosebnih interakcij); 

• delovne sposobnosti in doseganje največje možne ravni ekonomske samostojnosti; 

• rekreacijske možnosti in ustvarjalno preživljanje prostega časa; 

• samozavedanje, ki je močno povezano z odnosom do sebe, svoje podobe in svojega 

dela in se izraža tudi v identiteti posameznika; 

• razvoj spretnosti, kot so vzdržljivost, marljivost, iniciativnost, samostojnost, 

disciplina, pogum,…; 

• zmožnost vzdrževanja reda življenjskega okolja (bivališča); 

• razvijanje varnosti v fizičnem in socialnem okolju. 

 

4.2.6 INTEGRACIJA/INKLUZIJA 

 

Socialna integracija si prizadeva za vključevanje različnih deprivilegiranih skupin v družbo, 

kjer bi imeli na voljo enakopravne možnosti za uveljavljanje svojih potreb. Kranjčan (2006) 

navaja Skalarjeva navodila za obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v socialni 

integraciji, da bi bila ta obravnava karseda integracijsko naravnana:  

• prizadevanje za arhitektonske posodobitve, novogradnje, torej ne za razširitev 

kapacitet. V tej smeri danes lahko omenimo tudi razvijanje novih in alternativnih 

oblik institucionalne oziroma obinstitucionalne oskrbe; 

• da bi sodišča izrekala bolj neinstitucionalne vzgojne ukrepe; 

• dobro bi si bilo prizadevati, da bi ukrep oddaje v vzgojni zavod po možnosti čim 

prej lahko nadomestili z nezavodskim ukrepom, da bi bivanje mladih v zavodih 

skrajšali na minimum; 

• življenje v vzgojnih zavodih bi bilo treba normalizirati, ponuditi ozračje z 

normalnimi socializacijskimi vzorci, ki bi spodbujali progresivni razvoj 

posameznika, brez hierarhičnih avtoritarnih odnosov, z normalno komunikacijo,…;  

• vzgojne zavode bi bilo treba odpreti in jih integrirati v soseščino. Vezni člen so 

lahko šola, športne organizacije, mladinski klubi oziroma različne možnosti, kjer bi 

lahko mladi dejavno sodelovali.  

 

Socialna inkluzija temelji na konceptu pripoznavanja dejstva, da sta heterogenost in različnost 

normalni ter si prizadeva za »vključitev, pripadanje, spadanje«. Ker je družba sestavljena iz 



36 
 

individuumov, ki se med seboj razlikujejo, mora poskrbeti, da imajo vsi državljani dostop do 

institucij in storitev ob upoštevanju njihovih dispozicij. Vsak človek ima pravico dobiti 

podporo in pomoč, ki jo potrebuje za polno udeležbo v družbenem življenju (Kranjčan, 2006). 

 

4.2.7 INDIVIUALIZACIJA 

 

Individualizacija vzgojnega dela je eno pomembnejših načel, ki se v vzgojnih zavodih že 

dolgo izvaja. Vzgojni načrt (2004) navaja, da načelo individualizacije pomeni, da otroke in 

mladostnike pri obravnavi razlikujemo glede na njihove razlike v telesnem, kognitivnem, 

socialnem in v čustvenem razvoju. Vsak otrok ali mladostnik s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami je enkraten, drugačen od drugačnih, zato mu je treba omogočiti kar se da ustrezno in 

njemu prilagojeno obliko obravnave. K vsakemu otroku ali mladostniku pristopamo torej 

individualno, glede na njegovo drugačnost od ostalih in v smeri zdravega osebnostnega 

razvoja. Zahteve, naloge, obremenitve, ugodnosti, omejitve in vloge prilagajamo njegovim 

individualnim značilnostim, sposobnostim. Da lahko sledimo vsem tem zahtevam za vsakega 

otroka oziroma mladostnika posebej, moramo zanj izdelati individualni vzgojni načrt.  

Individualiziran program vzgoje in izobraževanja je program, ki ga po mesecu dni bivanja v 

ustanovi pripravi strokovni tim skupaj z otrokom ali mladostnikom, starši in s predstavnikom 

Centra za socialno delo. Načrt na osnovi diagnostičnega materiala in dotedanjih opažanj 

pripravijo vsi strokovni delavci, ki se neposredno vključujejo v delo z otrokom. Načrt vsebuje 

aktivnosti in vsebine, ki so načrtovane dolgoročno, pa tudi dejavnosti, ki so kratkoročne 

narave in so že predvidene za izvedbo. 

Seveda pa je tu na mestu vprašanje, koliko je to načelo mogoče v popolnosti uresničevati, 

glede na to, da je otrok oziroma mladostnik nameščen v bolj ali manj totalitarno ustanovo, 

kjer živi v relativno veliki skupini in je njegovo življenje pogojeno s pravili in možnostmi 

institucije, v katero je nameščen.  

 

4.2.8 DEINSTITUCIONALIZACIJA 

 

Kranjčan (2006) nas opozarja na to, da v zavodski vzgoji vzgojne razmere in življenjske 

odnose otrok v veliki meri zaznamujejo značilnosti velike organizacije: delitev dela, visoko 

formalizirana uporaba pravil in kompleksna hierarhija.  

Delitev dela v instituciji je bolj ali manj razvidna, pomeni pa predvsem ločevanje 

gospodinjskih, terapevtskih in pedagoških funkcij. 
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Naslednja pomanjkljivost vzgojnih zavodov je ta, da se težave obvladujejo z uporabo 

uveljavljenih pravil, ki se zapovedujejo ali uporabljajo izjemno rigidno. Poleg rigidnosti 

uporabe pravil pa je problematična tudi sama vsebina pravil, saj le ta pogosto postavi vodstvo 

ustanove samo z namenom zagotoviti delovanje organizacije: kako pogosto je treba preobleči 

postelje, kdaj se delajo domače naloge, kaj je nenavaden dogodek in koga je potrebno v tem 

primeru obvestiti, ipd.. Obsežen sistem predpisanega ravnanja pa vodi prej k temu, da se 

delavci usmerjajo na izpolnjevanje predpisov v zvezi s svojim delovanjem, da se tako 

izognejo sankcijam. Tako izostane prostor za strokovno kompetentnost, samostojnost in 

angažiranje strokovnih delavcev.  

 

Pomanjkljivosti velikih organizacij so pripeljale do težav in do krize v vzgojnih institucijah, 

kar je spodbudilo proces deinstitucionalizacije. Ta je, kot pravi Kranjčan (prav tam) razvidna 

v dobršni odpravi delitve dela v organizaciji, s fleksibilnimi pravili, na katera vplivajo tako 

pedagogi kot tudi otroci in s fleksibilno izrabo razpoložljivih sredstev. Deinstitucionalizacija 

vzgojnih ustanov ne pomeni samo, da se mnoge pristojnosti prenesejo na raven 

socialnopedagoških delavcev, temveč morajo biti tudi pravila in osebe v nenehnem procesu 

prilagajanja. Konkretne vzgojne cilje je mogoče smiselno definirati samo individualno, smisel 

pa je tudi v skupnem izoblikovanju pravil, s tem se namreč posredujejo in pridobivajo številne 

kompetence. 

 

4.2.9 REGIONALIZACIJA 

 

Centri za socialno delo so otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami tekom 

zgodovine pošiljali v močno oddaljene zavode z namenom, da bi ti v novem okolju začeli 

novo življenje, saj je dotedanje veljalo kot slabo in zgrešeno (Kranjčan, 2006). Z napotitvijo v 

oddaljene zavode so pretrgali vse pomembne socialne vezi v domačem okolju. 

Čeprav naj bi se z napotitvijo v zelo oddaljeni zavod prvotna identiteta zamenjala z novo, in 

do tega dejansko tudi prihaja, pa ob tem otroci doživljajo tudi dramatične spremembe. Ta 

oblika razbijanja identitete na področju zavodske vzgoje je sicer neopazna, je pa še vedno 

močno razširjena in uveljavljena. Mogoče je v današnjem času bolj prikrita, vendar še vedno 

živi (Wolf, 1995, po Kranjčan, 2006). Te posledice pa so za otroke usodne: pretrgana so vsa 

socialna razmerja, vsi pomembni kraji in znanja ter kompetence v povezavi z njimi postanejo 

nesmiselni (prav tam). Če se hočemo temu izogniti, je pomembno, da poteka stacionarna 

namestitev v regionalnem okviru, kar pomeni dovolj blizu dotedanjemu bivališču varovanca, 
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da lahko še naprej obstajajo socialna razmerja med otrokom/mladostnikom in okoljem. 

Oskrba naj torej poteka v realističnih okoliščinah. 

 

 

5. KRITIKA VZGOJNIH USTANOV 

 

Cilji vzgojnega programa ter načela vzgojnega dela so torej namenjeni ponovni vključitvi 

otroka oz. mladostnika v domače okolje oz. v okolje izven institucije. Za to naj bi ga v času  

bivanja v instituciji tudi pripravljali. Vendar pa se situacije v instituciji bistveno razlikujejo od 

situacij v »običajnem življenju«. Bednikova (1987) tako opozarja na številne pomanjkljivosti 

in posledice bivanja v vzgojnih zavodih. Meni namreč, da je ena osnovnih značilnosti vseh 

zavodov večja skupina mladostnikov, ki v veliki meri določa način vzgojnega dela in diktira 

posamezne ukrepe, ki niso nujno in vedno v povezavi z osnovnimi vzgojnimi cilji, obenem pa 

to povzroča nekatere stranske efekte, ki niso v prid vzgojnim prizadevanjem. To pomeni: 

• da je vsak zavod prisiljen sprejeti dokaj tog hišni red, ki dopušča relativno malo 

individualnosti; 

• zaradi relativno homogene populacije (v smislu vedenjske odklonskosti) in obenem 

manjše integriranosti v zunanje okolje se zmanjšujejo možnosti za socialno učenje in 

prihaja do pomanjkanja pozitivnih identifikacijskih modelov; 

• pogost pojav je formiranje interne subkulture, ki lahko postane močan vir negativno 

usmerjene funkcionalne vzgoje; 

• ob sočasnem dejstvu, da imajo zavodi skoraj praviloma neugodne prostorske razmere, 

zaradi številčnosti mladostnikov, ni mogoče zadovoljevati potreb po zasebnosti in zato 

prihaja do preobilice socialnih kontaktov; 

• zaradi zgoščenosti istovrstne problematike se pojavlja vrsta problemov (medsebojne kraje, 

napeti odnosi, medsebojna obračunavanja, tudi fizična), ki lahko predstavljajo zelo resno 

oviro za vzgojno delo; 

• zaradi zagotavljanja kolikor toliko normalne situacije je potrebna cela vrsta omejitev in 

prepovedi, ki same po sebi nimajo kake vzgojne vrednosti. 

 

Druga značilnost, ki jo izpostavlja Bednikova (prav tam), je izoliranost zavodov iz okolja in 

življenja, saj tudi če se zavod še tako trudi za odprtost v okolje, je to le umetna tvorba, kar pa 

pomeni odmik od življenjskosti. Poleg tega so vzgojni zavodi do potankosti strukturirani, kar 
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predstavlja eno osnovnih in bistvenih vzgojnih sredstev. Problem vidi tudi v tem, da je v 

zavodih veliko premalo poudarjen vidik samostojnosti, saj se v večini primerov najde kaka 

zavodska služba, ki opravi stvari namesto mladostnika (od enostavnih vsakdanjih  opravil kot 

so kuhanje, pranje, čiščenje, pa do urejanja služb, stanovanj,… pred odpustom). Podobno 

kritiko vzgojnim zavodom podaja tudi Imperl (1986), ki meni, »da bi morala zavodska vzgoja 

vsebovati vrsto vsebin, ki bi mladega človeka pripeljale k samostojnemu življenju, iz različnih 

raziskav pa je razvidno, da ostaja zavodska mladina po odhodu iz institucije v veliki večini 

klientela socialne pomoči ali drugih institucij. Vzgoja, ki nudi mladini predvsem ozko 

strokovno (šolsko) izobrazbo, ne odpira zadovoljivo nadaljnje življenjske poti, saj ne oblikuje 

v zadovoljivi meri sposobnosti za poznejše vključevanje v neposredno socialno okolje.«  

 

Krajnčan (2006) navaja pomanjkljivosti vzgojnega zavoda po Bonhöfferju, ki so: 

• zavod vedno ostaja umetno aranžiran življenjski prostor; 

• skupnost v zavodu ni določena s prostovoljno udeležbo; 

• po odpustu otroci in mladostniki nimajo nobenih pravic niti obveznosti v odnosu do 

odraslih ali do vrstnikov v zavodu (neobveznost medsebojnih odnosov); 

• zavod ostaja prehodni stadij, odlomek neorganskega razvoja; 

• zavod pomeni totalen poseg v življenje otrok in mladostnikov, otroci in mladostniki 

se  nenadoma znajdejo v novem okolju, kamor jih je postavil nekakšen deus ex 

machina. 

 

Poleg tega Krajnčan (prav tam) navaja tudi Skalarjevo mnenje za neuspeh socialnopedagoških 

obravnav v vzgojnih zavodih: 

• take institucije postajajo vse bolj zaprti sistemi, ki obravnavanim otežujejo ali celo 

onemogočajo stike s socialnim okoljem. Tak pristop dela in življenja v institucijah 

pospešuje proces prilagajanja v njej, ovira pa širšo socializacijo v socialnem okolju; 

tako prevzemajo institucionalno subkulturo, oddaljujejo pa se od globalne kulture; 

• v institucijah je shematiziran način življenja, kar ovira normalen osebnostni razvoj 

in proces zorenja otrok in mladostnikov; 

• v institucijah poteka korekcija motenj počasneje kakor v normalnem, 

neinstitucionalnem okolju; te procese ovirajo mehanizmi imitacije, identifikacije, 

infekcije in nestimulativno, nemotivirajoče okolje oziroma ozračje pa tudi 

posameznikova samopodoba, ki se dopolnjuje in utrjuje ob skupni usodi z drugimi, 
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katerih aspiracije so v povprečju znižane in največkrat ne segajo do ravni ohranjenih 

potencialov. Motivacija za kaj več je oddaljena, razen pri izjemnih posameznikih, 

večinoma pa mladostnik sprejme podobo v skladu z zgledi in ozračjem v instituciji; 

• institucije ustvarjajo nove vrste motečega vedenja. Nekatere vrste vedenja, ki jih 

normalno življenjsko okolje večinoma tolerira, pa dobijo negativni predznak šele v 

instituciji; 

• socialno so stigmatizirani, okolje jih sprejema z distanco, zato se še teže vključijo v 

normalno socialno okolje. 

 

Krajnčan (2010) podaja kritiko tudi na samo mrežo vzgojnih zavodov v Sloveniji, saj 

ugotavlja, da je zdajšnje stanje mreže vzgojnih zavodov po Sloveniji pomanjkljivo 

diferencirano glede na potrebe otrok in mladostnikov ter ni regijsko zasedeno po teoretskih 

principih normalizacije, regionalizacije, integracije in inkluzije. Tako se konceptualno vzgojni 

zavodi med seboj bistveno ne razlikujejo, prav tako pa tudi ne stanovanjske skupine. Tudi 

imena zavodov se niso spremenila (se pravi, še vedno se uporablja izraz vzgojni zavod), 

čeprav delo poteka po stanovanjskih skupinah. Poudarja tudi, da se je potrebno vprašati, ali 

koncepti vzgoje v vzgojnih zavodih ponujajo dovolj senzibilne programe, ki se lahko prožno 

prilagajajo potrebam otrok in mladostnikov, ali pa se morajo otroci in mladostniki prilagoditi 

zahtevam ustanove, če želijo v njej ostati. 

 

Kot je bilo že večkrat omenjeno, naj bi vse vzgojne ustanove mladostnike pred odpustom iz 

institucije le te pripravile na samostojno življenje. Grumova (2010) je v svoji raziskavi 

Priprava na samostojnost v vzgojnih zavodih za srednješolsko populacijo ugotovila, da se v 

proučevanih vzgojnih zavodih trudijo v smeri navajanja na samostojnost mladostnika, da pa 

imajo veliko omejitev pri tem. Velika ovira je že sama struktura vzgojne ustanove, saj le ta 

narekuje način življenja. Tako imajo posamezne skupine znotraj zavoda manj samostojnosti, 

zanje je namreč v celoti poskrbljeno v okviru zavoda. Primer tega je skupna kuhinja, kar 

pomeni, da mladostnikom ni potrebno skrbeti za svoje obroke. Vse jim pripravijo in prinesejo 

v skupino, nekateri jedo celo v zavodski jedilnici. Prav tako mladostniki ne dobijo izkušnje 

nabave hrane, kar jim onemogoči izkušnjo ravnanja z denarjem. Ker so v nekaterih zavodih 

skupine relativno blizu, to kopiči vedenjsko problematiko na enem mestu, mladostniki tako ne 

dobijo izkušnje bivanja v »normalnem« okolju. Zaradi strukturiranosti okolja tako tudi ni 

veliko možnosti za individualizacijo dela z mladostnikom, delo je pogojeno z zavodskimi 

pravili, četudi se za vsakega mladostnika sestavlja individualni program dela. 
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Kot problem Grumova (prav tam) izpostavlja tudi to, da se mladostnika vzame iz družine, se 

intenzivno dela z njim, z družino pa bi moral delati pristojni Center za socialno delo. Vendar 

pa center v katalogu pooblastil nima natančno opisanih opravil, ki jih mora opraviti z družino 

v času, ko je mladostnik v vzgojnem zavodu in tako je to prepuščeno presoji, interesu in času 

vsakega socialnega delavca posebej. 

Izpostavljeno je bilo tudi to (prav tam), da mladostnikov po koncu bivanja v instituciji ne 

spremlja nihče, če se vzgojitelji sami ne angažirajo v tej smeri. Denarja za postanovanjske 

skupine ni, delo vzgojiteljev v tej smeri ni plačano. Mladostnik je tako prepuščen sam sebi, 

lahko se vrne v družino, ki se od njegovega odhoda najverjetneje ni veliko spremenila, lahko 

je prisiljen začeti samostojno življenje, v vsakem primeru pa nima več tiste strukture, ki je je 

bil navajen vrsto let. 

Čeprav stremijo k cilju ponovne vključitve mladostnika v običajno življenjsko sredino, letni 

vzgojni načrti vzgojnih zavodov ne predvidevajo poinstitucionalnega spremljanja, na primer 

Letni vzgojni načrt 2. skupine in vizija dela v VIZ Višnja Gora (Tuta, M., Klašnja Zrnić, D. in 

drugi, 2008/09). Cilj nameravajo doseči z intenzivnim delom z mladostnikom v zavodu 

(»Vzgojitelji bomo s svojim delom poskušali nadoknaditi razvojne primanjkljaje in vrzeli, ki 

so nastali v predhodnih razvojnih obdobjih«) ter s sodelovanjem s starši, ki je omejeno na 

tedensko obveščanje staršev o učno-vzgojnem napredku mladostnika in ozaveščanje o 

pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja. Poleg tega vsaj enkrat letno opravijo obisk na domu 

in o njem napišejo poročilo.  

Iz navedenega je razvidno, da vzgojni zavod dela predvsem z mladostnikom, le malo 

aktivnosti je usmerjenih v delo z družino. Poleg tega vzgojitelji v opisu delovnih nalog in delu  

(2005) nimajo navedenega poinstitucionalnega spremljanja mladostnikov. 

Menim, da je v povezavi s poinstitucionalno obravnavo mladoletnikov, ki so bili v vzgojnih 

institucijah, nujno nekaj besed nameniti tudi povratništvu, saj se povratništvo pogosto 

povezuje z učinkovitostjo oz. neučinkovitostjo zavoda. Tudi kritike izvajanja vzgojnih, 

prevzgojnih ukrepov v zavodih in kazni zapora, temeljijo na statističnih podatkih 

povratništva.  

 

Žal je o stopnji mladoletniškega povratništva relativno malo podatkov. Nekaj poskusov ocen 

stopenj povratništva je zbral Alič (1997, str. 50), ki je ugotovil, da so številke relativno 

visoke. Navaja številne raziskave povratništva od leta 1960, ki kažejo naslednje stanje: 

 



42 
 

- leta 1960 je bilo med 619 mladoletniki, ki so bili odpuščeni iz takratnega Vzgojno-

poboljševalnega doma v Radečah, 45% povratnikov; 

 

- leta 1968 so na Inštitutu za kriminologijo ugotovili sledeče stopnje povratništva 12 let 

po odpustu: VZ Logatec 60%, VZ Slivnica 63%, VPD Radeče 78% in KPD Celje 

(mladoletniki) 82%; 

 

- v VZ Višnja Gora so opravili študijo o gojenkah, odpuščenih med letoma 1970 in 

1974, ki zajema 136 deklet. Ugotovili so, da je bilo po odpustu povsem brez deliktov 

63% deklet, eni je bila zaradi kaznivega dejanja izrečena kazen, ostale pa so zagrešile 

prekrške ali kršitve pravil na delovnem mestu. Socialne službe so kot dobro 

prilagojene ocenile 61% deklet, za slabše 17%, za neprilagojene 14%, 8% pa jih ni 

bilo mogoče oceniti; 

 

- leta 1973 je bilo, po devetih letih, med 33 gojenci, odpuščenimi iz VZ Slivnica, 63,6% 

povratnikov. Ob tem so bile družinske razmere ob sprejemu v zavod v enaki meri 

neugodne kot pri nepovratnikih; povratniki pa so bili v zavodu povprečno dlje časa in 

so bili odpuščeni pri višji starosti; 

 

- leta 1989 je bila stopnja povratništva mladoletnikov, odpuščenih iz prevzgojnega 

doma Radeče, proučevana med leti 1985-1989, 44,5%; 

 

- l. 1989 je Škoflek v svoji doktorski disertaciji med drugim ugotavljal tudi stopnjo 

povratništva, ki je bila, po njegovih ocenah, relativno nizka. Do 10% iz 

osnovnošolskih vzgojnih zavodov in okoli 30% iz srednješolskih. 

 

Alič (prav tam) je tudi sam opravil raziskavo o Posttretmanski uspešnosti nekdanjih gojencev 

VIZ Frana Milčinskega v Smledniku, odpuščenih v letih 1990-1995. Ugotovil je, da je bilo v 

proučevanem obdobju 77 gojencev odpuščenih domov, 23 pa v druge zavode in stanovanjske 

skupine. Šest nekdanjih gojencev živi samih, 9 pri sorodnikih, ena pa pri prijatelju. 

V času raziskave je bilo 15 bivših gojencev po različnih institucijah: 5 v VIZ Višnja Gora, 2 v 

VZ Slivnica, 1 v VZ Logatec, 1 v SS VZ Logatec, 1 v PD Radeče, 1 v KPD Celje, 1 je 

prestajal kazen v zaporu na Povšetovi v Ljubljani, dva sta bila v priporu. 
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Od proučevanih mladostnikov jih po odpustu iz zavoda 53% ni storilo nobenega kaznivega 

dejanja, 22% eno kaznivo dejanje, 23% pa dva ali več. Tu moramo seveda imeti v mislih tudi 

to, da gre tu za odkrita kazniva dejanja, težko pa je reči, koliko kaznivih dejanj je bilo 

dejansko storjenih. 

V sklepih raziskave ocenjuje, da je bil zavodski ukrep uspešen pri približno polovici 

gojencev.  

Prelićeva (2007) je poskušala oceniti povratništvo mladoletnikov, odpuščenih iz prevzgojnega 

doma Radeče med leti 1996 in 2005. Ugotovila je, da je ocenjevanje povratništva mladoletnih 

storilcev kaznivih dejanj zelo zapletena naloga, saj so same definicije povratništva različne, 

poleg tega pa obstajajo različne dileme, katera dejanja je potrebno prištevati pod povratništvo. 

Ali so to le pravnomočne obsodbe? Ali štejemo kot povratništvo tudi izrek različnih vzgojnih 

ukrepov? Ali se kot povratništvo štejejo tudi izrečene denarne kazni in strožji nadzor organa 

socialnega skrbstva? Sama se je odločila, da bo upoštevala kazensko evidenco ter ankete 

(ustne in pisne), izvedene med pristojnimi delavci Centrov za socialno delo. Iz kazenske 

evidence je razvidno, da je bilo v proučevanem obdobju stanje povratništva 48%, pristojni 

Centri za socialno delo pa so ga evidentirali v 23,2% primerov. Do razlike v številu 

povratnikov je prišlo zato, ker Centri za socialno delo zakonsko niso dolžni spremljati 

mladostnika po odpustu iz prevzgojnega doma, razen v primerih, ko je prišlo do spremembe 

vzgojnega ukrepa na podlagi predloga prevzgojnega doma in je sodišče izreklo ukrep nadzora 

organa socialnega skrbstva za daljše časovno obdobje. 

V povezavi s povratništvom se nam zato pogosto postavi vprašanje, če so številke tako velike 

in kot je razvidno iz navedenih podatkov je sivo polje tu še precej večje zaradi težav pri 

definicijah. Kako uspešna je potem dejansko zavodska vzgoja in prevzgoja? Zakaj je sploh 

smiselno pošiljati mladostnike v vzgojne institucije, če po odpustu iz institucije nadaljujejo s 

kaznivimi dejanji? S podobnimi vprašanji se je ukvarjala tudi Prelićeva (prav tam). Njen 

odgovor je bil, »…da socialna politika dostikrat ne omogoča urejanja primerne pomoči 

mladoletnikom, centri nimajo nastanitvenih možnosti (npr. stanovanjske skupine, stanovanja, 

katera bi se oddajala v najem, primerni zaposlitveni programi ipd.), prav tako so tudi finančne 

pomoči omejene. Prevzgojni dom lahko ponudi najboljši tretman, vendar če ni podpore iz 

okolja, situacije, v kateri lahko posameznik normalno zaživi, ustrezne postpenalne pomoči, se 

lahko zgodi, da posameznik ponovno zaide na kriminalno pot. Mogoče bi ustreznejša socialna 

politika in skrbno načrtovana postpenalna pomoč prispevala k zmanjšanju povratništva.« 
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Zaradi naštetih pomanjkljivosti vzgojnih in prevzgojnih ustanov, so se tako po svetu kot pri 

nas začele razvijati različne oblike pomoči mladim, ki bi jim olajšale prehod iz »totalne 

institucije«, kjer je življenje do potankosti strukturirano in nadzorovano, v »običajno 

življenje«. Vendar pa je ponudba poinstitucionalnih oblik pomoči in spremljanja 

mladostnikov s težavami v socialni integraciji pri nas še dokaj skopa.  

 

 

6. POINSTITUCIONALNE OBLIKE POMOČI 

 

 

6.1 CILJ POINSTITUCIONALNE OBRAVNAVE 

 

O poinstitucionalnem spremljanju mladostnikov, ki so bili v mladoletniškem zaporu, 

prevzgojnem domu, vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini, se govori že dolgo. Stroka 

opozarja na pomen spremljanja mladostnikov tudi po odpustu, a se tega dolga leta ni izvajalo.  

Lorenčič (2006) je izvedel raziskavo na temo odpustov otrok in mladostnikov iz Mladinskega 

doma Malči Beličeve in ugotovil, da se 59,4% otrok po zaključku bivanja v Mladinskem 

domu vrne domov, ostali pa zaradi nespremenjenih razmer doma ali zaradi svojih vedenjskih 

in čustvenih težav nadaljujejo z bivanjem v drugih oblikah institucionalne vzgoje (vzgojni 

zavod, stanovanjska skupina, dijaški dom, rejniki ali drugje). Meni, da je v Domu v desetih 

letih bivalo veliko število otrok, kar nakazuje, da je zaradi zagotavljanja kontinuitete v 

vzgojnem procesu in olajševanja vključevanja v življenje in delo izven Doma potrebno delo z 

njimi zastaviti že pred zaključkom njihovega bivanja v ustanovi. Predlaga razvoj posebnega 

programa dela z odpustniki, ki naj bi vseboval priprave na odpust, poklicno usmerjanje in 

program pozavodske pomoči. Podobno na pomen poinstitucionalne obravnave opozarjata tudi 

Žižak in Koller – Trbovićeva (1999), saj pravita, da dejanski efekt tretmana ni odvisen le od 

kvalitete tretmana samega v instituciji, temveč tudi od okolja, v katerega se otrok/mladostnik 

vrača ter od kvalitete skrbi v posttretmanskem obdobju. Menita, da je potrebno skrbno 

načrtovati strategije pomoči in podpore mladostniku med odpustnim obdobjem ter v 

posttretmanskem obdobju. Temeljni cilj odpustne faze je torej individualna priprava 

otroka/mladostnika za dobro funkcioniranje na osnovnih življenjskih področjih (odnos do 

sebe, odnos do staršev, šolanje oz. zaposlitev, prosti čas,…) neposredno po odpustu iz 

institucije ter v posttretmanskem obdobju. To od mladoletnika zahteva, da nova znanja, 
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veščine in sposobnosti na posameznih področjih, ki jih je osvojil med bivanja v instituciji, 

prenese v vsakdanje življenje. 

V zadnjih letih se tudi vse več vzgojiteljev slovenskih vzgojnih zavodov samoiniciativno 

odloča spremljati mlade tudi po odhodu iz institucije, četudi to ni določeno z zakoni ali v 

Vzgojnem programu Ministrstva za šolstvo (2004). Eden takih zavodov, ki omenja, da 

spremljajo mlade, ki so bili pri njih še pol leta po odpustu, je VZ Slivnica, saj na svoji spletni 

strani navajajo, da »…malo naših mladostnikov se lahko kam vrne, nimajo svojih, ki bi jim 

bili v oporo v prvem obdobju po odpustu iz zavoda. Centri za socialno delo nimajo veliko 

možnosti za stvarno pomoč. Kljub odpustu iz zavoda jih strokovni delavci zavoda  

spremljamo vsaj še pol leta v smislu svetovanja in urejanja dokumentov, prijav ipd.. V 

dogovoru s centri za socialno delo jim omogočimo tudi nadaljevanje šolanja v zahtevnejšem 

programu.« 

Vzgojni zavod Planina na svoji spletni strani navaja podobno: »Za mladostnikov občutek 

varnosti je pomembno, da le-ta ve, kam se bo vrnil, ko se mu izteče bivanje v zavodu oziroma 

stanovanjski skupini. Zato ga na odpust sistematično pripravljamo v sodelovanju s pristojnim 

CSD, starši oziroma drugimi zakonitimi skrbniki. Mladostniki se večinoma vrnejo domov k 

staršem, kamor so v času bivanja v zavodu hodili na izhode. V primeru, da mladostnik nima 

doma, kamor bi se vrnil, mu pred odpustom v sodelovanju s CSD poiščemo lastno stanovanje 

oziroma sobo.«  

 

Khein (1997) poroča, da se v Nemčiji in Avstriji že od 80h let ustanavljajo društva, ki 

pomagajo mladim zaživeti po odpustu iz vzgojnih ustanov. Pojavil se je namreč problem, da 

veliko teh mladih pristaja na cestah kot brezdomci, zato jim v prvi vrsti nudijo namestitev, 

poleg namestitve pa jim nudijo tudi nasvete, dokler ne najdejo boljše rešitve za njihov 

položaj. Nekatera društva, ki nudijo bivanjsko podporo brezdomnim mladim, jim omogočajo 

tudi delo, kar mladim še bolj olajša vključevanje v »svet odraslih«. Poleg tega je v Nemčiji 

1.1.1995 stopilo v veljavo zakonsko določilo, da se polnoletniku tudi po prenehanju pomoči 

pri osamosvajanju v potrebnem obsegu še naprej pomaga in svetuje. To je pomembno, ker 

lahko prepreči recidive polnoletnika v prejšnji način vedenja, ki bi povzročil stroške pač nekje 

drugje. Po drugi strani je tudi prav, da nekdanji stanovalci še naprej ohranjajo stike s svojimi 

svetovalci, da obiskujejo utečena srečanja in se medsebojno povabijo na praznovanja in 

zabave. 
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Isti avtor (prav tam) navaja, da se tudi v Sloveniji že vrsto let pojavljajo potrebe po 

poinstitucionalni oskrbi, saj je pri mnogih odraščajočih prekinjena pomoč, prav tako pa 

zmanjka organiziranih, strokovno vodenih ponudb. Določen del mladih po končani obravnavi 

nima objektivnih možnosti za življenje zunaj vzgojne institucije.  

Po njegovem mnenju so konkretnejši razlogi za poinstitucionalno obravnavo:  

• večje število mladih, pri katerih med bivanjem v stanovanjski skupini ni bilo mogoče 

skleniti minimalnega konsenza za skupno bivanje po zaključku bivanja v skupini 

(patologija družine, rejništvo, nima nikogar od družinskih članov,…); 

• praviloma mladi po odpustu iz skupine preverijo na novo pridobljene vedenjske 

vzorce, ki se brez podpore zanj pomembnih oseb lahko končajo s ponavljanjem 

vedenjskih vzorcev, ki so bili vzrok za namestitev; 

• slabi ali nemogoči pogoji za nadaljevanje ali končanje začetega izobraževanja, 

oddaljenost stalnega bivališča ali druge objektivne ovire; 

• po zaključku šolanja iskanje zaposlitve in možnost za nastanitev; 

• vključitev mladostnikov, ki so bili zaradi težav v primernem okolju že obravnavani in 

še ne nameščeni. 

 

Cilji  spremljanja po odpustu iz stanovanjske skupine (tudi v postanovanjski skupini) so:    

- pospešen proces zorenja in osamosvajanja, izobraževanja ali dela; 

-  kulturno in socialno udejstvovanje;  

- razvijanje in utrjevanje intelektualnih, telesnih in drugih potencialov;  

- humanizacija odnosov, samokrmiljenje, participacija pri organizaciji in vsebinah 

življenja.  

Naloge, ki jih ima spremljevalec torej so: zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, dajanje 

opore in pomoči pri zahtevah samostojnega življenja, reševanje konfliktov, stisk, pomoč pri 

učenju, delu, varovanje socialne in osebnostne integritete. 

Iz navedenega je razvidno, da potrebe po poinstitucionalnem spremljanju v praksi obstajajo, 

saj je veliko mladostnikov po odhodu iz institucije prepuščenih samim sebi. Lahko se vrnejo v 

družino, ki se od mladostnikovega odhoda pogosto ni veliko spremenila in je že v osnovi 

veliko doprinesla k težavam, ki so mladostnika v prvi vrsti pripeljale do oddaje v vzgojni 

zavod. Pogosto se zgodi tudi, da mladostniki nimajo podpore pri preizkušanju novih vzorcev 

vedenja, ki so se jih naučili v vzgojnem zavodu in zato hitro zapadejo v stare, neustrezne 

vzorce vedenja, ki jih lahko ponovno pripeljejo do oddaje v drugo, represivnejšo institucijo. 
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Tako je cilj poinstitucionalne obravnave mladostnika pospremiti do popolne samostojnosti, 

mu nuditi oporo v vsakdanjem življenju, ki ga živi izven institucije, kar pomeni, ga 

opolnomočiti do te mere, da bo sposoben živeti izven institucij. 

 

Kaj sploh je opolnomočenje in zakaj je pomembno kot usmeritev dela z mladostniki po 

odpustu iz vzgojne ustanove? 

Zavirškova (2002) opolnomočenje definira kot koncept in metodo dela z uporabnikom. Med 

izvajanjem tega koncepta oseba pridobiva občutek, da je vse bolj sposobna odločati o svojem 

življenju in te odločitve uresničevati v praksi. Z opolnomočenjem krepimo tisto pot in 

odločitve, ki jih je naredila oseba sama zase in ji pomagamo spoznavati in razumeti družbene 

in osebne ovire v njenem življenju. Z opolnomočenjem pomagamo človeku, da spozna 

družbeno ustvarjanje, strukturne neenakosti in diskriminacije in ga spodbujamo, da razvije 

tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv in sposobnosti za uporabo moči. Z 

opolnomočenjem krepimo občutke samozavesti, spodbujamo osebo, da uporablja vzvode 

moči in delujemo tako, da pride do premika moči. Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč 

tudi na strani uporabnika in uporabnice. Pridobljeno moč lahko oseba uporablja zase, za 

podporo drugim uporabnikom in socialno akcijo.  

 

Avtorica (prav tam) navaja tudi ključne faze procesa opolnomočenja, za katere pravi da so: 

1. Pridobivanje občutka, da je oseba sposobna odločati o svojem življenju. Svetovalec 

mora z uporabnikom uporabljati veščine poslušanja, aktivne podpore; uporabljati mora 

terminologijo uporabnika; izogibati se mora zastavljanju prevelikega števila vprašanj, 

saj ima uporabnik pravico do svoje osebne zgodbe. 

2. Podpora osebi, da svoje odločitve uresniči v vsakdanjem življenju. Ljudje, ki so 

najbolj prikrajšani, doživljajo najpogosteje več med seboj povezanih problemov, 

čemur rečemo »krog deprivacije«, zato je v procesu opolnomočenja potrebno razumeti 

in upoštevati vse probleme v njihovi soodvisnosti in obravnavati vse. Pomembno je 

krepiti zaupanje osebe, jo razbremeniti občutkov krivde in ji omogočiti pravico do 

odločitev. Osebi omogočimo tudi dostop do informacij, ki ji koristijo. 

3. Podpora, da se človek odloči tako, kot sam misli, da je zanj najbolj prav. Uporabniki 

imajo namreč pravico do najrazličnejših izbir in do tega, da sami ali s svetovalčevo 

podporo ugotovijo svoje potrebe, želje in vizije. Pri tem si lahko svetovalec pomaga z 

metodo izdelovanja individualnega načrta za samostojno življenje ali kakim drugim 
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načrtom. Te metode uporabnikom pomagajo, da definirajo smisel sprememb za njih, 

da načrtujejo in sami usmerjajo proces spreminjanja svojega življenja. 

4. Spoznavanje družbenih in osebnih ovir. Osebne ovire so ustaljena verovanja, 

zdravorazumska prepričanja, tradicionalni vzorci razmišljanja, normativne sodbe. 

Družbene ovire pa so institucionalne neenakosti, dvojna merila, stereotipna družbena 

pričakovanja. 

5. Spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij. Če 

uporabnik razume delovanje strukturnih diskriminacij, bo lahko situacijo, katero je 

deloma de-individualiziral, spoznal kot del aktivno delujočih struktur neenakosti in je 

ne bo doživljal kot posledico osebne ranljivosti. Uporabnik najde načine 

samoizobraževanja, ki mu omogoča globlje spoznavanje svoje življenjske situacije. 

Znanje nam namreč daje več moči. 

6. Povečevanje vpliva v svojem življenju. Izkušnje mnogih uporabnikov so, da se njihov 

vpliv okrepi, če so povezani v skupino, iz česar sledi, da če si hočejo uporabniki 

pridobiti več moči, se morajo povezati. 

7. Krepitev občutka samozavesti. Eden od načinov uporabe moči je, da uporabnik 

postane soudeležen v procesih pomoči. Ljudje lahko svoje stiske in težke življenjske 

situacije, ki so jih preživeli, transformirajo v kreativno moč, s katero lahko pomagajo 

ljudem, ki doživljajo podobno, kot so doživljali sami. Strokovnjaki morajo uporabnike 

spodbujati, da svoje globoke osebne izkušnje uporabijo za opolnomočenje drugih 

ljudi. Opolnomočenje je v tem, da se uporabnik počuti koristen in si obenem osmisli 

tudi preteklo travmatično situacijo. Uporabnik naj zato izobražuje in opolnomoča 

druge uporabnike in strokovno osebje.  

 

Kakšne so torej možnosti poinstitucionalnega spremljanja mladostnikov pri nas? Kako se 

nadaljuje njihova življenjska pot z vidika spremljanja, po izstopu iz institucije?   

 

6.2.1 MLADINSKA STANOVANJA 

 

Mladinsko stanovanje je oblika dela, namenjena mladostnikom, ki so bili nameščeni v 

stanovanjsko skupino in so dosegli cilje, postavljene ob sprejemu, nimajo pa možnosti vrnitve 

domov oziroma takoj po odpustu samostojno zaživeti, saj poleg finančne pomoči potrebujejo 

tudi redno spremljanje in oporo s strani vzgojitelja. Tako bivanje v mladinskem stanovanju še 
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dodatno utrdi rezultate, ki so bili doseženi med vzgojnim procesom v stanovanjski skupini. V 

mladinskih stanovanjih je prisotna individualna oblika dela, povečini po potrebi in dogovoru. 

V nekaterih institucijah pa so srečanja določena vnaprej, v nekem časovnem intervalu. V 

nasprotju s klasičnimi svetovalnimi okolji je zaželeno, da mladostniku vzgojitelj svetuje v 

vsakdanjih situacijah (Mržek, Krajnčan, 2010). 

Tu mladostniki bivajo samostojno, vzgojitelji jih spremljajo, na voljo so jim za pogovore, 

pomagajo jim narediti mesečni finančni plan, skupaj pišejo prošnje za delo in izpolnjujejo 

druge obrazce, spodbujajo jih pri nadaljevanju šolanja,… Vse te aktivnosti mladostnikom 

olajšajo prehod v popolnoma samostojno življenje. Glavna težava mladinskih stanovanj je to, 

da področje ni zakonsko urejeno, posledično tudi niso zagotovljena finančna sredstva za 

njihovo delovanje.  

 

Mržek in Krajnčan (2010) opozarjata na velik problem delovanja mladinskih stanovanj, ki je 

pomanjkljiva sistemska urejenost področja. Prva uradna omemba mladinskih stanovanj je bila 

v Okvirnem vzgojnem programu za delo v vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, 

mladinskih domovih in prevzgojnem domu, ki mladinsko stanovanje omenja kot obliko dela 

oz. kot eno vrsto stanovanjskih skupin. Mladinsko stanovanje kot samostojna oblika pomoči 

in namestitve namreč ni opredeljeno v nobenem zakonu. Neurejenost se kaže v pomanjkanju 

zmogljivosti za mladostnike, slabem sodelovanju z drugimi ustanovami, predvsem pa v 

pomanjkanju standardov za delo. Vzgojitelji svoje delo opravljajo po lastnem občutku in po 

zgledu drugih, potrebovali pa bi določene standarde in kriterije dela. 

 

6.2.2 NAVODILA CSD ZA NADALJNJE SPREMLJANJE 

 

Center za socialno delo ima v svojih delovnih nalogah tudi določila glede obravnave 

mladoletnih prestopnikov. Ob prenehanju vzgojnega ukrepa (namestitve mladoletnega storilca 

KD v vzgojni zavod ali prevzgojni dom), ki ga je izreklo sodišče, lahko center za socialno 

delo po Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za 

socialno delo (2008) naredi dvoje. Dolžni so obvestiti sodišče, da je ukrep potekel, kar je 

obvezno opravilo; možno opravilo pa je tudi svetovanje in vodenje mladoletnika po preteku 

ukrepa. Torej je poinstitucionalna obravnava mladoletnih prestopnikov na CSD le možnost, za 

katero se lahko odloči socialni delavec sam.  

 



50 
 

Drugi način stika CSD z mladoletnim storilcem KD je izrek ukrepa Nadzorstva organa 

socialnega skrbstva, vendar pa pri tem ukrepu ne gre za poinstitucionalno obravnavo 

mladoletnika. Pri tej nalogi socialni delavci intenzivneje spremljajo mladoletnika in z njim 

naredijo načrt izvajanja ukrepa, ki ga je izreklo sodišče. Bistvo ukrepa je v tem, da 

mladoletnik ostane v svojem dotedanjem okolju, hkrati pa se mu zagotovi strokovna pomoč, 

ki vpliva na njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj. Za izrek vzgojnega ukrepa določa 

kazenski zakonik dva temeljna pogoja: da mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in 

nadzorstvo ter da je na njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj treba vplivati trajneje 

(Svetin-Jakopič, 2006).  

Načrt izvajanja ukrepa vsebuje: 

• uporabnikove motive, želje; 

• načrt krepitve moči (urejanje formalnosti, poklicne in izobrazbene kariere);  

• usmerjanje v zaposlitev in urejanje življenja;  

• merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev.  

 

Mladoletniku tako pomagajo pri reševanju poglavitnih problemov, zlasti pri šolanju, iskanju 

zaposlitve, preživljanju prostega časa, razvijanju primernih odnosov do staršev, družine, 

vrstnikov in ožjega okolja, razvijanju interesov in delovnih navad, pri zdravljenju idr. 

Izvajanje nadzorstva obsega pomoč, vodenje in usmerjanje, tako da je mladoletnik po 

izvršenem ukrepu sposoben samostojno sprejemati zrele odločitve, izpolnjevati obveznosti, ki 

jih nalaga življenje v družbi, in dejavno delovati v svojem okolju (Svetin-Jakopič, 2006). 

Načrt vsebuje tudi točke, ki so merila za prenehanje ukrepa. Načrt je potrebno opredeliti 

terminsko, vsebinsko, kdo bo izvajalec, kdo sodeluje kot prostovoljec in se dogovoriti za 

naloge vsakega izmed njih. Določiti je potrebno tudi, ali se bo mladoletnik vključil v skupino 

ali bo delo potekalo individualno; seznaniti ga je potrebno z merili, po katerih se določa, 

koliko časa bo vzgojni ukrep trajal.  

Določiti je potrebno tudi mejnike za vmesno in/ali končno evalvacijo ter določiti merila za 

merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev (Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in 

storitev, ki jih izvajajo Centri za socialno delo, 2008). 

 

Mladoletnikom, ki so bili v mladoletniškem zaporu, morajo socialni delavci v okviru svojih 

nalog pomagati po odpustu (10x90 minut). Natančneje to opravilo ni definirano (kaj so 
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obvezne nalogesocialnega delavca), možna opravila pa so dajanje ustreznih napotitev v zvezi 

z urejanjem statusa. 

Centri za socialno delo tako po Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev nimajo 

natančno določeno, da morajo mladoletnika spremljati po odpustu iz institucije, kar pomeni, 

da je odločitev o spremljanju odvisna od vsakega socialnega delavca, ki dobi v obravnavo 

mladoletnega storilca KD, posebej. V Katalogu ni omenjeno nobeno opravilo, ki se navezuje 

na spremljanje mladoletnika po odpustu iz vzgojnega zavoda, kljub temu da socialni delavec 

spremlja mladoletnika ves čas bivanja v zavodu. Tak način spremljanja je po mojem mnenju 

zelo pomanjkljiv, saj se »resocializacija« mladoletnika s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

oz. mladoletnika, ki je naredil kaznivo dejanje, ne zaključi s pretekom bivanja v instituciji. Ti 

mladostniki se morajo neprestano učiti novih, sprejemljivejših vzorcev vedenja, za kar pa 

potrebujejo neprestane spodbude, ki pa se žal zaključijo, ko mladostnik prestopi prag vzgojne 

institucije. Če se mladostnika ne spremlja in spodbuja še naprej, obstaja velika verjetnost, da 

se bo vrnil »na stara pota«, kar ga ponovno vodi v institucijo. Nemalo je zgodb »zavodskih 

otrok«, ki so že od rane mladosti po mladinskih domovih in vzgojnih zavodih, na koncu pa 

pristanejo v prevzgojnem domu ali celo zaporu. In ravno te zgodbe bi nam morale biti 

spodbuda in razlog, da bi več pozornosti namenili spremljanju teh otrok tudi po izstopu iz 

institucij. 

 

6.2.3 ZAKONSKA PODLAGA ZA POINSTITUCIONALNO SPREMLJANJE 

 

Potrebo po poinstitucionalni obravnavi mladoletnikov nakazuje več virov v slovenskem 

prostoru. Eden teh je Vzgojni program ministrstva za šolstvo (2004), kjer je omenjena potreba 

po mladinskih stanovanjih »…kot organizacijski obliki (po zgledu skandinavskih držav), ki so 

pri nas šele na začetku razvoja. Pomenijo prizadevanja za celovitost sistema pomoči otrokom 

in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami.« 

 

Možnost poinstitucionalnega spremljanja mladoletnikov, ki so bili v mladoletniškem zaporu, 

je podana v ZIKS-1 (2000, Ur.l. RS, št. 22), ki ureja tudi področje mladoletniškega zapora. V 

zvezi s poinstitucionalno obravnavo obsojencev 111. člen določa, da morajo pristojni centri 

in drugi subjekti v sodelovanju z zavodom za prestajanje kazni zapora najmanj tri mesece 

pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti program potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu 

in mu vsak na svojem področju nuditi pomoč pri njegovi vključitvi v družbo po prestani 

kazni. 
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Pravilnik o izvrševanju ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom (2000, Ur. l. RS, št. 73) 

v 67. členu navaja, da dom predlaga pristojnemu Centru za socialno delo postavitev 

svetovalca mladoletniku, če se pričakuje, da se mladoletnik po odpustu iz doma ne bo mogel 

sam vključiti v življenje in delo na prostosti. O določitvi svetovalca obvesti pristojni Center za 

socialno delo dom pred odpustom mladoletnika iz doma. Poleg tega je prevzgojni dom dolžan 

v svoj program vzgojnega dela z mladoletniki vključiti oblike socialne pomoč in socialnega 

vključevanja mladoletnika med prestajanjem vzgojnega ukrepa in po njem, kar seveda 

narekuje tudi možnost poinstitucionalnega spremljanja. Težavo vidim v tem, da program 

vzgojnega dela določi dom sam, kar pomeni, da sam definira, kako in če sploh bo spremljal 

mladoletnika po preteku obravnave v prevzgojnem domu. 

 

Samo ministrstvo za pravosodje na svoji spletni strani o postpenali navaja, da je v času pred 

odpustom celotna obravnava osredotočena na konkretne priprave na odpust: zaposlitev, 

nastanitev, urejanje materialnih razmer in pripravo ožjega domačega okolja na vrnitev 

obsojenca ali mladoletnika. V zavodih se priprava na odpust izvaja v sklopu individualne in 

skupinske obravnave. Svetovanje v postpenalni obravnavi opravljajo strokovni delavci 

centrov za socialno delo in prostovoljci, večinoma študenti družboslovnih fakultet pod 

okriljem centrov za socialno delo, verskih skupnosti in nevladnih organizacij.  

 

Iz navedenega je razvidno, da pristojni organi (ministrstva in strokovna javnost) razmišljajo o 

pomenu poinstitucionalne pomoči in spremljanja mladoletnikov, a je to področje zelo 

neurejeno. V zakonih je omenjena možnost postavitve svetovalca, ki ga seveda določijo v 

skladu z dogovorom s pristojnim centrom za socialno delo. V Katalogu javnih pooblastil, 

nalog po zakonu in storitev Centra za socialno delo (2008) pa je poinstitucionalno spremljanje 

določeno le za mladoletnike, ki so bili v mladoletniškem zaporu. Za ostale, ki so bili v 

institucionalni obravnavi (vzgojni zavodi, prevzgojni dom), pa ne oz. je spremljanje le možno 

opravilo socialnega delavca. Poleg tega ministrstvo dopušča, da svetovanje v postpenalni 

obravnavi opravljajo prostovoljci, pod okriljem Centrov za socialno delo, verskih skupnosti in 

nevladnih organizacij. Ker tu ni točnih določil, kaj naj z odpuščenimi počnejo, torej ni enotnih 

normativov in standardov dela, se lahko vprašamo, kako je s strokovnostjo dela. Menim, da je 

dobro, da se z odpuščenimi osebami družijo tudi prostovoljci, saj tako le ti vzpostavljajo tudi 

neformalne odnose. Poleg tega pa bi morali z njimi delati tudi za to posebej usposobljeni 

strokovnjaki, ki bi lahko nadaljevali začeto delo v instituciji. Če poinstitucionalna obravnava 
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ni strokovno zastavljena in utemeljena, s tem zanikamo njeno pomembnost v procesu celostne 

obravnave mladoletnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter mladoletnih prestopnikov. 

 

 

7. PROBLEMI, S KATERIMI SE SREČUJEJO MLADI PO 

IZSTOPU IZ INSTITUCIJE  

 

Omenjeno je že bilo, da se mladi po izstopu iz institucije srečujejo z različnimi težavami. Za 

mladostnike, ki že praktično vse življenje živijo v institucijah, je odpust velika življenjska 

sprememba, zato za ta korak potrebujejo veliko podpore. Temeljna pomanjkljivost institucij 

namreč je, da mladi v njih ne doživijo resničnih eksistenčnih izzivov, saj je za njih bolj ali 

manj poskrbljeno. Prav zato se zunaj institucije slabo znajdejo, saj znotraj zavodske situacije 

tudi ni lahko oceniti, kako bo mladostnik funkcioniral v realnem življenju (Mržek, Krajnčan, 

2010). 

In ravno zato Kojič (1995) navaja naslednje razloge za poodpustno spremljanje: 

1. Omejene možnosti zaposlovanja, kar je tudi posledica podaljšane dobe izobraževanja 

(vključenost mladostnikov v srednješolske programe in načrtovanje nadaljnjega 

izobraževanja). 

2. Večje število mladostnikov, pri katerih v procesu usposabljanja ni bilo možno skleniti 

minimalnega konsenza za skupno bivanje z ožjimi družinskimi člani (zaradi patologije 

družine, rejništva, nima nikogar od družinskih članov,…). 

3. Mladostniki po odpustu iz institucije preverjajo na novo pridobljene vedenjske vzorce, 

ki se brez opore svojcev lahko konča s ponavljanjem vedenjskih vzorcev, ki so bili 

razlog za namestitev v institucijo. 

4. Slabi ali nemogoči prostorski in finančni pogoji za nadaljevanje ali zaključek začetega 

izobraževanja, oddaljenost stalnega bivališča od kraja šolanja in druge objektivne 

ovire. 

 

Bednikova (1987) izpostavlja problem mladostnika, ki po odhodu iz institucije nima možnosti 

povratka v družinsko okolje in je prisiljen začeti samostojno življenje. Predenj se postavljajo 

ogromne zahteve: zjutraj mora samostojno vstati; preživeti osem ur na delovnem mestu, ki je 

običajno še slabo finančno stimulirano; samostojno mora reševati vse konflikte s sodelavci in 

nadrejenimi; ko pride domov, mora poskrbeti za svojo prehrano, za red v svojem bivališču in 
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pri svojih osebnih stvareh; zadovoljivo mora preživeti svoj prosti čas in pravočasno leči k 

počitku. Dva mlada iz Švice opisujeta svojo situacijo po odpustitvi iz stanovanjske skupine: 

»Težko je bilo. Bil sem čisto sam, prej nisem imel nobenih zunanjih stikov; vsem pa 

svetujem, naj si iščejo ljudi zunaj, drugače bodo nekoč popolnoma sami. Bil sem osamljen. 

Pogrešal sem stanovanjsko skupino. Prve štiri mesece sem zelo težko preživljal. Sploh si 

nisem mogel predstavljati, da so te stvari po odhodu iz skupine lahko tako zapletene.« Drugi 

pravi: »Vržen sem bil v mrzlo vodo. Sprva sem živel sam v enosobnem stanovanju. To zame 

sploh ni bilo dobro. Kuhal sem si neredno in nezdravo, že kmalu sem si kupil televizor in 

videorekorder, čeprav se to pravzaprav ni zdelo dobro. Biti sam v stanovanju je čisto drugače, 

kot sem si predstavljal. Počutil sem se zapuščenega, nikogar ni bilo več, s katerim bi se lahko 

pogovarjal.« Te izjave jasno nakazujejo na to, da je pred odhodom iz stanovanjske skupine 

nujen tudi trening samostojnega bivanja (Khein, 1997). 

 

Potrebo po poinstitucionalni pomoči mladim omenja tudi Skalar (2000), ko citira 

Shaybilchika, ki utemeljuje učinkovit sistem ukrepov za zmanjševanje mladoletniške 

kriminalitete. Ta omenja, da bi lahko zmanjšali kriminaliteto mladoletnikov tudi tako, da bi 

jim nudili intenzivno pomoč in jih nadzorovali potem, ko se vrnejo iz vzgojnega zavoda 

oziroma iz zapora.  

 

Vse našteto nas le še bolj spodbuja k mnenju, da bi morali mlade, ki zaključijo bivanje v 

vzgojni instituciji, sistematično spremljati ter jih podpirati na poti k samostojnosti. Vzgojne 

institucije jih učijo konstruktivnejših in sprejemljivejših vzorcev vedenja, učijo jih drugačnega 

načina življenja, kot so ga bili navajeni, učijo jih odgovornosti in samostojnosti, ampak vse je 

omejeno na zavodski prostor. Zato ti mladi ne dobijo izkušnje popolne samostojnosti, ne 

znajo ravnati z denarjem, niso navajeni samostojnega jutranjega bujenja. Poleg tega nikoli 

niso sami, vedno je nekdo na razpolago za pogovor, nasvet, česar pa z izstopom iz institucije 

nimajo več. Ko začnejo samostojno življenje ali se vrnejo v družino, te podpore nimajo več, 

kar lahko pripelje do ponavljanja starih vzorcev vedenja.  

Mržek in Krajnčan (2010) poudarjata, da morajo obstajati različne oblike poinstitucionalne 

obravnave/pomoči mladostnikom, pač glede na individualne potrebe, zato moramo razviti 

širok spekter ponudb pomoči. Ko postane nadaljnje bivanje mladostnika v stanovanjski 

skupini nepotrebno, ker je že dosegel zastavljene cilje, se mora premakniti na višjo raven. To 

bi lahko bila nekakšna vmesna stopnja med institucijo in domačim okoljem. Mladostnika bi 

namestili v nekakšno vmesno stanovanje, v katerem bi že bival samostojno, še vedno pa bi 
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imel dovolj psihološke, socialne kot tudi finančne podpore. Med tem časom bi iskal svoje 

stanovanje, kamor bi se preselil čez nekaj časa, kjer bi bil delež pomoči manjši. Tako bi se z 

mentorjem srečeval redkeje, se bolj opiral na druge ljudi v svojem okolju in sam prispeval 

čedalje večji delež denarja za svoje življenje. 

Kljub temu, da mreža poinstitucionalne pomoči v Sloveniji zakonsko ni opredeljena, pa se 

vzgojitelji v vzgojnih ustanovah vedno bolj zavedajo pomena spremljanja mladih, zato se 

pojavlja vse več iniciativ za razširitev ponudb pomoči – od stanovanjskih skupin do 

postanovanjskih skupin. V nekaterih vzgojnih zavodih vzgojitelji spremljajo mladostnike še 

pol leta po odpustu iz ustanove. Vse te iniciative izhajajo iz potreb mladih, ki se kažejo v 

praksi ter iz spoznanj stroke, da je tako spremljanje nujno potrebno in logično nadaljevanje 

procesa pomoči. 

Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da so mladostniki, ko pridejo iz institucije, bolj ali manj 

odrasle osebe, čemur je potrebno tudi prilagoditi metode dela. Pri delu z njimi se moramo 

osredotočiti na princip opolnomočenja in jim s pomočjo svetovanja in informiranja pomagati 

na poti do samostojnosti. Uporabniki potrebujejo predvsem veliko informacij, da se lahko v 

prihodnosti znajdejo ter si uredijo življenje. Pomagati jim je potrebno in jih spodbujati v 

močnih točkah, da se bodo lahko uveljavili v družbi, si našli službo ter se predvsem izogibali 

takim dejanjem, ki so jih že spravila v težave. Enkraten obisk centra za socialno delo in 

denarna pomoč nista vedno dovolj, da lahko mladi ohranijo na novo naučene vzorce vedenja 

in se trudijo živeti po družbenih pravilih in pričakovanjih.  
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EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Mladostnike s težavami v socialni integraciji družba različno obravnava. Seveda je način 

obravnave odvisen tudi od intenzitete težav, ki jih mladostnik ima ter od same manifestacije 

vedenj, ki za družbo niso sprejemljiva. V Sloveniji imamo razvit sistem ukrepov za tovrstne 

mladostnike. Sistem je sicer usmerjen v resocializacijo in tretma, mladoletniški zapor in 

prevzgojni dom pa do neke mere tudi h kaznovanju in umiku mladostnika iz okolja. Načini 

pomoči in ukrepov se stopnjujejo tudi glede na to, v katerem obdobju se opazi težavno 

vedenje. V šolah nudijo otrokom dodatno strokovno pomoč z individualnim delom z njimi. 

Če se težave nadaljujejo in stopnjujejo, prevzame koordinacijo pomoči Center za socialno 

delo ter ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi. Otroka oziroma mladostnika, ki je vedenjsko 

problematičen lahko namestijo v mladinski dom, vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, 

odvisno od težavnosti njegovega vedenja. Mladostnike, ki storijo različna kazniva dejanja, pa 

sodišča nameščajo v vzgojni zavod ali prevzgojni dom (kot vzgojni ukrep) ali v mladoletniški 

zapor. Po zaključenem obdobju bivanja v instituciji se velik procent otrok vrne domov 

(Lorenčič, 2006), ostali pa so nameščeni v drugo institucijo ali začnejo samostojno življenje.  

Kljub temu, da imamo v Sloveniji različne možnosti namestitve »problematičnih« otrok, 

nimamo vzpostavljenega sistema poinstitucionalne obravnave. Otroci in mladostniki, ki 

zaključijo z bivanjem v instituciji, so večinoma prepuščeni sami sebi in svoji družini, če se 

vrnejo domov. Ker odsotnost tega segmenta v procesu pomoči in obravnave mladoletnikov s 

težavami v socialni integraciji vidim kot velik problem, sem se odločila preveriti, kaj se 

dejansko dela na tem področju. Zanima me, kdo to izvaja, kako dolgo otroka oziroma 

mladostnika spremljajo po odhodu iz institucije in kdo to počne, kdo dela z družino, kako in 

če sploh se preverja uspešnost namestitve otroka oziroma mladostnika v institucijo. Menim 

namreč, da je poinstitucionalno spremljanje otrok in mladostnikov s težavami v socialni 

integraciji izredno pomemben del procesa pomoči, ki ga nikakor ne smemo zanemariti 

oziroma o njegovem pomenu govoriti zgolj v teoriji. 
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2. KVALITATIVNA RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako poskuša institucija (prevzgojni dom, vzgojni zavod, mladinski dom, center za 

socialno delo) uresničiti cilj oddaje mladostnika v institucijo; torej pripraviti ga na 

samostojno življenje v družbi? 

2. Koliko posamezna institucija dela s starši med obravnavo mladostnika? 

3. Kako institucija (prevzgojni dom, vzgojni zavod, mladinski dom, center za socialno 

delo) pripravlja mladostnika na odpust iz institucije? 

4. Kako in če sploh institucija (prevzgojni dom, vzgojni zavod, mladinski dom, center 

za socialno delo) spremlja mladostnika po odpustu iz institucije? 

5. Ali so v pomoč mladostniku, ki je (bil) v institucionalni obravnavi vključene tudi 

nevladne organizacije? 

 

 

2.2 VZOREC RAZISKOVANIH OSEB 

 
Vzorec vključuje štiri strokovne delavce, ki se ukvarjajo z mladostniki s težavami v socialni 

integraciji. Ena od teh je strokovna delavka iz Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik, 

po izobrazbi univ. dipl. socialna delavka, ena strokovna delavka iz Centra za socialno delo 

Piran, po izobrazbi univ. dipl. socialna pedagoginja, strokovni delavec iz Mladinskega doma 

Jarše, po izobrazbi univ. dipl. def. MVO ter strokovna delavka, ki je vrsto let delala v 

prevzgojnem domu Radeče, po izobrazbi univ. dipl. socialna pedagoginja in magistra znanosti 

s področja kriminologije, trenutno je zaposlena na drugem delovnem mestu. 

Vzorec je namenski in neslučajnostni, saj so osebe izbrane z namenom pridobiti čim širše 

mnenje strokovnih delavcev, ki delajo z mladostniki s težavami v socialni integraciji. Vogrinc 

(2008) za namenski vzorec namreč pravi, da je vsaka enota izbrana z natančno določenim 

namenom. Z namenskim vzorčenjem lahko ugotavljamo učinkovitost določenih ukrepov, 

spoznavamo izbrano skupino ljudi, lahko ga uporabimo tudi na začetku raziskave za zbiranje 

informacij. Ugotovitve, ki se pokažejo na namenskem vzorcu, niso posplošljive na širšo 

populacijo, ampak so omejene na proučevani vzorec. 
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2.3 IZBOR RAZISKOVALNIH INSTRUMENTOV  

 
Raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila za pridobivanje podatkov, je polstrukturirani 

intervju. Vogrinc (2008) ga opredeljuje kot intervju na polovici med dvema ekstremoma (med 

standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem). Pri tej vrsti intervjuja si raziskovalec 

poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, 

vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu 

vpraševancu. Preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja. 

Pri delnem strukturiranju intervjuja sem izhajala iz teoretičnih predpostavk o mladostnikih s 

težavami v socialni integraciji, o delu v vzgojnih institucijah ter iz priporočil o celostnosti 

obravnavi teh mladostnikov. Poleg tega se teme intervjuja opirajo tudi na trenutno veljavno 

zakonodajo s področja mladoletniškega prestopništva pri nas. 

Vnaprej sem pripravila okvirna vprašanja na temo priprave mladostnika na samostojno 

življenje med bivanjem v vzgojni instituciji, dela s starši med mladostnikovim bivanjem v 

instituciji, priprave na odpust iz institucije, poodpustno spremljanje mladostnika (torej 

poinstitucionalna obravnava) ter vključenost nevladnih organizacij v celoten proces 

obravnave mladostnika. Ta vprašanja so mi služila zgolj kot oporne točke pri pridobivanju 

informacij, s katerimi sem si lahko odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

 

2.4 POSTOPEK RAZISKOVANJA  

 

Intervju sem opravila s štirimi strokovnimi delavci, ki se ukvarjajo z mladostniki, ki so 

nameščeni v vzgojne institucije. Dve strokovni delavki sta zaposleni na različnih Centrih za 

socialno delo, ena strokovna delavka je bila zaposlena v Prevzgojnem domu Radeče kot 

vzgojiteljica, v času intervjuvanja je bila zaposlena na drugem delovnem mestu, en strokovni 

delavec pa je zaposlen v Mladinskem domu Jarše. Strokovni delavki iz Centrov za socialno 

delo sem poznala že iz preteklosti, saj sem na teh Centrih opravljala obvezno študijsko 

prakso. Kontakt strokovne delavke iz Prevzgojnega doma mi je priskrbel mentor. Strokovnega 

delavca iz Mladinskega doma pa sem poiskala kar na spletni strani Mladinskega doma in z 

njim stopila v kontakt preko e-maila. Vrstni red izvajanja intervjujev ni bil pomemben. 

Prvi intervju sem opravila 13.5.2011 s strokovno delavko Centra za socialno delo Vič Rudnik 

v njeni pisarni. Pogovor je trajal uro in pol, posnet je bil na diktafon. Ker sva se pogovarjali v 
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času uradnih ur, sva bili med intervjujem dvakrat prekinjeni, kar pa ni bistveno vplivalo na 

potek pogovora. 

Drugi intervju sem opravila s strokovno delavko Centra za socialno delo Piran, 16.5.2011, v 

njeni pisarni. Pogovor je trajal uro in petnajst minut, posnet je bil na diktafon. Ker sva se 

pogovarjali v času uradnih ur, sva bili med intervjujem štirikrat prekinjeni, kar pa ni bistveno 

vplivalo na potek pogovora. 

Tretji intervju sem opravila s strokovno delavko, ki je bila vrsto let zaposlena kot vzgojiteljica 

v Prevzgojnem domu Radeče. 19.5.2011 sva se pogovarjali v njeni pisarni. Pogovor je trajal 

uro in petnajst minut, posnet je bil na diktafon. Med pogovorom sva bili trikrat prekinjeni, kar 

pa ni bistveno vplivalo na potek pogovora. 

Četrti intervju sem opravila s strokovnim delavcem v Mladinskem domu Jarše, 8.6.2011, v 

njegovi pisarni, ter v kadilnici MD. Pogovor je trajal dve uri in bil posnet na diktafon. Ker so 

v kadilnico prihajali tudi ostali zaposleni, je bil pogovor nekajkrat prekinjen, ena strokovna 

delavka se je med intervjujem tudi vključila v pogovor. Ko sva se pogovarjala v pisarni, naju 

ni motil nihče. 

Vse intervjuvane osebe so bile vnaprej seznanjene z namenom intervjuja ter anonimnostjo. 

Nabor vprašanj, ki sem ga vnaprej pripravila, je služil zgolj kot orientacija pri spraševanju, 

predvsem z namenom, da spregovorimo o vseh temah, ki me v raziskavi zanimajo. Ker je 

intervju delno strukturiran, je bilo dovolj prostora za odpiranje različnih tem, povezanih s 

poinstitucionalno obravnavo mladostnikov, ki so bili v vzgojnih ustanovah.  

 

 

2.5 POSTOPKI OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV 

 

Za analizo podatkov sem uporabila vse štiri parafrazirane prepise intervjujev. Pri procesu 

kodiranja sem uporabila induktivni pristop, kar pomeni, da si seznama kod nisem vnaprej 

pripravila, ampak sem jih določala med samo analizo besedila (Vogrinc, 2008).  

Za obdelavo podatkov sem uporabila odprto kodiranje, ki ga Struss in Corbin (1990, v 

Vogrinc, 2008) definirata kot postopek razčlenjevanja, pregledovanja, primerjanja, 

konceptualiziranja in kategoriziranja podatkov; rezultat odprtega kodiranja je seznam kod, ki 

se pozneje razvrstijo v kategorije. 

Intervjuje sem najprej prebrala in podčrtala pomembne dele besedila, iz tega sem potem 

dobila ključne misli in besede, ki sem jih uporabila kot kode prvega reda. Pri prvem intervjuju 
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je bilo kod I. reda 270, v drugem intervjuju jih je bilo 292, v tretjem intervjuju 414 in v 

četrtem 285. Potem sem jih povezala v kode II. reda, ki jih je bilo 20 v prvem intervjuju, 19 v 

drugem, 21 v tretjem in 11 v četrtem intervjuju, s pomočjo katerih sem oblikovala kategorije. 

Kategorije so pri intervjujih sovpadale, zato sem se tudi odločila, da zaradi lažje analize 

uporabim enake kategorije pri vseh analiziranih intervjujih. Za primerjavo intervjujev sem kot 

izhodišče uporabila raziskovalna vprašanja.  

 

 

2.6 ANALIZA INTERVIJUJEV 

 

2.6.1 ANALIZA PRVEGA INTERVJUJA  

 

Strokovna delavka trenutno spremlja štiri mladostnike, ki so nameščeni v vzgojne institucije. 

Sama poudarja, da je zanjo najpomembnejše vzpostaviti dober kontakt z mladostnikom, saj 

brez tega težko dobro delaš. Za svoj odnos z enim od deklet, katero spremlja, pravi, da: 

»…imava zelo dober kontakt, veliko sem naredila zanjo in tudi ona me upošteva. Zato mislim, 

da se bova srečevali še naprej.« Ker ji je odnos zelo pomemben, je zanj pripravljena tudi 

veliko narediti, marsikaj tudi ni del njenih obveznih delovnih nalog. Tako je eni deklici, ki jo 

spremlja, pomagala zbirati nalepke, saj: »… mi je pokazala tisti album, od Garfielda, čisto 

prazen…. In potem sem jaz skozi hodila v Interspar kupovat za sebe in vsem sodelavcem sem 

poslala na mail, naj mi nosijo te nalepke in sem potem po pet kuvert na teden tistih nalepk 

dobila. In potem sem vprašala vzgojiteljico, če je deklica vesela teh nalepk in je rekla, da sem 

najboljša socialna delavka in nikoli ne reče več nič čez mene«. Pravi, da je delo z 

nameščenimi otroki in mladostniki različno od primera do primera, odvisno od tega, koliko jo 

sprejemajo in kakšen odnos ima z njimi. Dekle, s katerim ima dober odnos, se nanjo večkrat 

obrača, po telefonu, po elektronski pošti. Hodi tudi k njej na pogovore, v katerih obdelujeta 

tudi čisto vsakdanje teme: »..kot je na primer partnerstvo, samostojno gospodinjstvo, kaj 

pomeni imeti otroka,…«. Poleg pogovorov pa za nameščene otroke in mladostnike skrbi v 

okviru zakonskih možnosti. Pomaga jim pridobiti štipendijo, preživnino, skupaj urejajo status 

mladostnikov; izjave, zakaj naj Center podaljša odločbo za bivanje v zavodu oziroma 

stanovanjski skupini. Otrokom poskuša urediti poletne tabore in druge aktivnosti čez 

počitnice. Če otroci ne morejo čez vikende domov, jim poskuša za vikend najti rejniško 

družino, za kar pravi, da je izredno težko. Sama pravi, da: »…take stvari delaš, kar ponavadi 
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starši uredijo. Ni vedno čisto neposredno delo z otrokom«. Kot enega od problemov za 

neposredno delo z otrokom navaja to, da so otroci nameščeni v institucije, daleč od kraja 

bivanja oziroma od pristojnega Centra za socialno delo, saj se: »…ti stiki zminimalizirajo iz 

čisto ekonomskih razlogov. In če nimaš toliko tega osebnega stika, te otrok ne sprejme, nisi 

mu blizu in konec. Morajo vzgojitelji to nase prevzet«. Poleg tega je Center bolj zadolžen za 

urejanje birokratskih stvari, ne toliko za neposredno vzgojno delo z otrokom oziroma 

mladostnikom. Tako pravi, da: »…mi smo dosti obrobni tle. Smo bolj za birokratske stvari 

urejati, kakor da bi jih mi učili… ker jaz mislim, da se tega naučiš z zgledom, ne pa tako, da ti 

en govori, kako je treba, sploh pa ne v pisarni. To pa je vse, kar imamo mi na voljo«. 

Z vzgojitelji večinoma dobro sodeluje. Glavna oblika stikov z njimi so timski sestanki, ki se 

odvijajo nekajkrat na leto. Običajno so ob sprejemu otroka oziroma na začetku šolskega leta, 

pred počitnicami ter ob koncu šolskega leta. Če pride do kakšne izjemne situacije, se dobivajo 

bolj pogosto. Tako pravi, da je v MD Jarše hodila na timske sestanke: »Prvo pa drugo leto 

gotovo enkrat na mesec na sestanke, potem na dva meseca enkrat, potem pa, ko so se stvari 

normalizirale, ko smo dečka premestili v Smlednik in je samo njegova sestra tam ostala /…/, 

ni bilo več razloga, da bi se tako pogosto dobivali«.  

Za delo v vzgojnih zavodov meni, da je, glede priprave mladostnikov na samostojno življenje, 

ustrezno. Pravi, da: »So eni otroci, s katerimi se da delati, bolj opremljeni v smislu socialnih 

veščin kot drugi, ki so v enih čisto povprečnih družinah. Ker se ful učijo reševati konflikte, res 

delajo z njimi, niso kar sami sebi prepuščeni«. Poleg tega je naloga zavodov tudi, da otroka 

naučijo ravnati z denarjem, da jim privzgojijo delovne navade, disciplino, trud, ki ga v nekaj 

vložiš,… Oni so namreč z otrokom vsakodnevno in ga lahko takih stvari učijo. Izpostavlja pa 

problem, da zavodi sami ne morejo zagotoviti pogojev, da bi mladostnik po odhodu iz 

institucije samostojno zaživel, saj zavodi nimajo stanovanj, služb,… 

Glede spremljanja mladostnikov, ki so bili nameščeni v prevzgojni dom ali v zapor za 

mladoletnike pove, da je imela v času svojega dela na področju mladoletnikov le eno dekle, ki 

je zaključilo ukrep oddaje v prevzgojni dom. Tega dekleta sploh ni spoznala, pa tudi samo 

dekle ni izrazilo želje po sodelovanju s Centrom za socialno delo. Izpostavila je, da 

ljubljanske sodnice redko nameščajo mladoletnike v prevzgojni dom, da raje izberejo neko 

drugo možnost. Iz tega razloga tudi ne pozna specifičnosti dela z mladoletniki, ki so na 

prestajanju ukrepa v prevzgojnem domu. Tako ni poznala možnosti postavitve svetovalca 

mladostniku, ki zaključi bivanje v prevzgojnem domu. Kot problem nepoznavanja tega 

področja je izpostavila tudi, da: »Ko pridejo ven, so vsi stari 21, 22 let, kar pomeni, da ne 
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pridejo na moje področje in ga kolegice iz postpenale prevzamejo. Do njih pa pridejo le, če 

imajo pogojno kazen ali varstveno nadzorstvo, drugače ne«. 

S starši otrok dela strokovna delavka ves čas otrokovega bivanja v instituciji, saj: »S starši 

smo mi dolžni delati, zakon nam nalaga sodelovanje s starši«. Cilj dela s starši je, da bi se 

razmere doma toliko uredile, da bi se otroci lahko vrnili. Vendar pa za večino staršev pravi, 

da: »…so toliko nefunkcionalni, da nimajo nobene potrebe in želje hoditi sem in ne poiščejo si 

pomoči in jih ne zanima«. Obstajajo pa tudi izjeme. Opiše tudi primer očeta, za katerega 

pravi, da: »…ful sprejema naše pobude, nasvete, se rad pogovarja z nami in tudi 

samoiniciativno poišče pomoč«. Pomoč in podporo staršem nudi strokovna delavka sama, če 

ima z njimi v redu odnos, saj pravi, da ona: »…tudi največ vem«. Če pa je neka zelo 

specifična problematika, kot je recimo brezdomstvo ali neka vrsta zasvojenosti, delo s staršem 

prepusti drugi strokovni delavki, ki se na problematiko bolj spozna in tako starša vključi v 

storitev Centra – Osebna pomoč. Poudarja tudi, da je izredno veliko dela s starši tistih otrok, 

ki so nameščeni v rejništvo. 

Med samo obravnavo otrok in mladostnikov na Centru poskuša vključevati tudi nevladne 

organizacije, a pravi, da društva ti mladostniki odklanjajo. Vključevati poskuša različne 

nevladne organizacije, na primer Projekt Človek, CPM. V PUM poskuša vključiti tiste 

mladostnike, ki jih ni uspela namestiti. Nek deček je izrazil svoje mnenje o vključitvi v PUM 

takole: »Jaz nisem klošar, da bi sem hodil in se s temi klošarji družil!«. Veliko mladostnikov 

napotujejo na Društvo za nenasilno komunikacijo: »Na DNK jih pa napotujemo, ker jim na 

sodiščih izrekajo vsem, ki so se  pretepali ali pa vlamljali. Dobijo recimo strožji nadzor pa še 

to. Ampak tudi nočejo«.  

Glede spremljanja otrok in mladostnikov po odpustu iz institucije pa najprej izpostavi nemoč 

Centra pri tem. Zakonsko namreč Center ne sme spremljati mladostnika in družine razen v 

primeru, ko gre za še mladoletne otroke, saj: » …so ti za nas še vedno rizični. Očeta bom 

sigurno na dva do tri mesece povabila, da vidim, kako je. Pa če bo dvakrat ali trikrat vse ok, 

bom rekla v redu. Ampak mislim, da se bomo itak zaradi njenega mlajšega brata mogli slišat, 

pa potem še vprašaš spotoma, kako je kaj ta drugi«. Polnoletne pa lahko spremljajo samo, če 

ti to sami želijo, pa še to: »…jim rečem, da grejo raje h komu drugemu, ker mi imamo že tako 

veliko dela. Pri nas gre tako, da se radi družijo, kot da bi bilo kaj takega za narediti«. 

Izpostavlja tudi, da za mlade po 18. letu Center ni več pristojen. Mladostnikom, ki zaključijo 

bivanje v instituciji poskuša pomagati v okviru zakonskih možnosti. Predvsem gre tu za 

pomoč pri pridobivanju materialne pomoči, kot so na primer štipendije, izredne denarne 

pomoči, urejanje preživnine. Stanovanj pravi, da Centri nimajo in jim jih zato tudi ne morejo  
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zagotoviti. To lahko omogočijo le vzgojni zavodi sami, in sicer tisti, ki imajo to možnost kot 

postanovanjsko skupino. Problem je, ker: »po dve sta samo noter…«. O mladostnikih, ki se 

ne morejo ali ne želijo vrniti domov, pa pravi: »Tu jim pa ne moremo pomagati!! Nimamo 

ničesar, nobenega zakonskega pooblastila, nič!!«. Na drugem mestu to nemoč ponovno 

izpostavi: »…mi nimamo iz česa zagotavljati, a razumeš? Ne moremo se zmeniti z dijaškim 

domom. Dajemo jim lahko denarno pomoč toliko časa, da si najdejo službo in to je vse. Od 

denarne pomoči pa si še nihče ni uspel plačati najemnine, pa živeti, a veš… Nimamo nič!« 

Izpostavlja tudi, da imajo ti otroci: »…apriori slabši start v življenju kot drugi /…/ težka 

realnost je za te otroke. Nekaterim rejenčkom se boljše godi«.  

O tem, kako vidi poinstitucionalno pomoč mladostnikom, ki so bili v vzgojnih ustanovah, pa 

pove, da jo vidi: »…kot pomanjkljivo! Sistemsko bi se moralo urediti! V bistvu pooskrbe po 

zavodih sploh ni!!« Anketiranka meni tudi, da bi bilo za te mladostnike potrebno zagotavljati 

kot neka »projektna stanovanja«. Ta stanovanja naj bi bila za postanovanjske skupine ter tudi 

samostojna stanovanja, za katera bi imeli mladostniki financirano bivanje. Po besedah 

anketiranke bi moralo biti: »…ful bolj razširjeno, ful bolj dstopno in več bi moralo biti tega. 

In država bi mogla financirati ali naselje ali posamezna stanovanja. Pa za kratek čas, dve, tri 

leta. Potem pa si že toliko odrasel, večji, manj nebogljen in bolj opremljen za življenje. Lahko 

tudi nekaj našparaš«. Pravi tudi, da se ji to, da nimamo poinstitucionalne oskrbe 

mladostnikov, ki so bili v vzgojnih ustanovah, zdi nedopustno. Kot glavni problem, da je 

stanje tako, izpostavlja to, da to področje pokrivata dve ministrstvi. Meni, da: »…sta to dva 

ločena tabora in zato se nič ne spremeni«. Poleg tega je to, da poskrbiš za rizične 

poosemnajstletnike, velik finančni zalogaj. Čeprav po drugi strani izpostavlja, da: »…bi bilo 

definitivno cenejše za državo, da poskrbi za njih. Ampak tu ni nobene volje, da se pri tem, kar 

je, kaj spremeni. Ker ni več nobene zakonske podlage. Ko si star osemnajst let, nikogar več ne 

zanimaš in dokler bo tako, si ne moremo obetati  nobene spremembe!!«  

 

2.6.2 ANALIZA DRUGEGA INTERVJUJA 

 

Strokovna delavka Centra za socialno delo o svojem delu z mladostniki, ki so nameščeni v 

vzgojne institucije pove, da večina samega dela s temi otroki in mladostniki poteka preden se 

otroke oziroma mladostnike namesti v institucijo. Po namestitvi je večina dela Centra za 

socialno delo usmerjena v delo s starši. Vendar pa se ji, kljub temu, da je večina njenega dela, 

dela s starši, zdi zelo pomembno: »…kakšen odnos imamo mi kot Center z mladostnikom.«. 

Sama pravi, da ima z mladostniki, ki jih spremlja, dobre odnose, so pa seveda: »…šli skozi 
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različne faze, od sovraštva, do odporov, pa tudi groženj, pa do tega, da so to sprejeli«. Večina 

stikov z mladostniki, ki jih spremlja, poteka na timskih sestankih, ki jih načeloma sklicujejo 

zavodi. Ti so na začetku šolskega leta oziroma ob sprejemu, če je ta sredi šolskega leta, ter ob 

koncu šolskega leta, načeloma pa je tudi en sestanek vmes. Z mladostniki se večinoma srečuje 

v času šolskih počitnic, saj pravi, da: »…je med tednom težko, ker je otrok v zavodu«. Včasih 

so timski sestanki pogostejši: »…tudi na dva meseca, ko so se pojavile težave in je bilo 

potrebno bolj intenzivno sodelovati med institucijami vključevati tudi starše«. Sicer pa pravi, 

da si na nek način delijo delo z zavodi, da: »…zavod bolj dela z mladostnikom. Center pa naj 

bi bolj delal s starši, v smislu spreminjanja domače situacije, reševanja neke družinske 

situacije, ki je bila neugodna za mladostnika in lahko vpliva na njegov napredek in 

spremembe«. Neposredno delo z mladostnikom je povezano predvsem z urejanjem 

nadaljnjega statusa mladostnika. Ko ta postane polnoleten, ga informira o pravicah, ki jih 

mladostnik ima kot polnoleten državljan. Center tudi sproži in ustavi postopek namestitve ter 

sodeluje s šolo, sodiščem,… Če mladoletnik sam išče pomoč, mu je tudi ponujena in sicer na 

tistem področju, za katerega mladostnik izrazi potrebo po pomoči, npr.: »…pomoč pri 

urejanju odnosa z mamo, ker se je vračala v domače okolje«.  

O delu zavodov strokovna delavka meni, da: »Zavodi naredijo ogromno na področju 

socialnega učenja, vključevanja mladostnikov. V zavodu jih navajajo na samostojnost, ki je 

doma niso bili navajeni, ker doma ni bilo neke strukture. Je pa zavod vseeno neka institucija, 

ki  na nek način poskrbi za otrokove potrebe in se potem mladostniki opirajo na vzgojitelje. 

Ob njih čutijo neko varnost, vendar jo izgubijo,, ko preneha ta ukrep«. Pravi pa, da je: 

»…učno napredovanje zagotovo neka posledica oddaje otroka v zavod, pa tudi na vedenjskem 

področju vidim napredek. Otrok zagotovo ne bi tako napredoval, kot napreduje, ko je v 

zavodu«. Poudarja pa, da je učenje samostojnosti v zavodu kot neko: »…učenje plavanja na 

suhem, saj jih lahko učimo nekih tehnik, lahko jih teoretično pripravljamo, lahko jim dajemo 

neke informacije, znanja, jih seznanimo z neko mrežo programov pomoči; ko pa se znajdejo 

tam, je  vseeno odvisno od posameznika«.  

Osnovna naloga Centra za socialno delo je delo s starši, delo z družino. Pred namestitvijo je: 

»delo s starši usmerjeno v to, da se spremenijo stvari, ki jih je v družini nujno spremeniti, 

predvsem vzgojo, skrb za otroka. Največkrat imajo starši tudi sami osebne težave, bodisi 

povezane z nekimi vrstami odvisnosti ali pa je to odziv neke materialne stiske staršev. Lahko 

so to težave v partnerskem odnosu. Vse to, kar vpliva na otroka in v bistvu na situacijo, zaradi 

katere je otrok nameščen«. Strokovna delavka poudarja, da imajo starši, tudi kadar gre za 

odvzem otroka: »…enake pravice oziroma dolžnosti do otroka in jih je potrebno vključevati, 
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kajti mladostniki se vračajo načeloma vračajo v družino vsak vikend in za počitnice. Če 

razmere doma seveda to omogočajo in če je to v korist otroku«. Preden se strokovni delavec 

odloči sprožiti postopek oddaje otroka v zavod lahko poteka delo z družino na Centru več let. 

Za sam postopek pravi, da je to: »…upravni postopek in sicer ugotovitveni postopek. V tem 

postopku se timsko srečujemo, delamo načrt pomoči, si razdelimo vloge, kaj je tisto, kar 

morajo starši narediti, kaj mora otrok ali mladostnik narediti, kaj šola in kaj mi. V bistvu bolj 

intenzivno delamo in se bolj redno srečujemo v obdobju, ko odločamo o tem, ali je še možno 

karkoli storiti in mladostniku pomagati, da ostane v domačem okolju, ali pa je potrebno 

otroka oddati v zavod«. V tem času poskušamo družini nuditi vse oblike pomoči in svetovanja 

pri vzgoji in skrbi za otroka. Družino usmerimo še v druge programe, poteka intenzivno 

sodelovanje s šolo, otroku oziroma mladostniku nudimo individualno pomoč. Do oddaje v 

zavod pride, ko vsa ta pomoč ni več učinkovita. Pravi, da: »…starši že prej vedo, kakšne so 

tiste spremembe, ki bi morale biti v njihovem ravnanju z otrokom, spremembe na njih samih. 

Pred oddajo starši jasno in točno vedo, kaj je treba spremeniti v družini, kaj je njihova 

naloga, saj se sprejme neke sklepe in se jim jih naloži. Te spremembe so tudi pogoj, da se 

otrok potem lahko vrne nazaj v domače okolje. Poleg tega, da mora biti sam mladostnik 

uspešen«. Pomoč lahko družina dobi v okviru storitev Centra za socialno delo, kot je na 

primer storitev Pomoč družini za dom. Ta obsega svetovanje družini pri urejanju odnosov, 

pomoč pri vzgoji otrok. Družini se lahko ponudi tudi storitev Osebne pomoči, lahko pa se 

obrnejo na kakšno drugo institucijo. Strokovna delavka sicer pravi, da: »…je mreža 

programov, ki bi nudili pomoč družini, pri nas na obali zelo skopa. Kar koli je za svetovanje 

družini, partnerskega svetovanja, pomoči pri vzgoji, je plačljivo«. Vendar pa obstajajo 

možnosti pomoči pri plačilu teh stroškov s strani Centra ali občine, če je: »…res visoka 

stopnja motivacije s strani staršev in redno sodelujejo oziroma so pripravljeni sprejeti neko 

kontinuirano obravnavo«.  

Glede pripravljenosti staršev za sodelovanje je strokovna delavka precej kritična in pravi, da: 

»…starši načeloma najbolj sodelujejo v obdobju, ko dejansko gremo v ugotovitveni postopek, 

ko jih obvestimo, da ne gre več za nudenje pomoči ali spremljanje in sodelovanje s šolo, 

ampak gre dejansko za upravni postopek. Takrat starši doživljajo največji pritisk in so tudi 

najbolj zunanje motivirani, da nekaj storijo«. Tako pravi, da sprejemajo neke dogovore. Na 

neki površinski ravni spremembe dejansko storijo, kot na primer sodelujejo s šolo, se odzivajo 

na vabila, pridejo na Center, se načelno držijo dogovorov. Vendar pa: »…večjih sprememb ni 

opaziti. Večji del je usmerjen tudi v to, da dokažejo nasprotno, se pravi, da do oddaje ne 

pride, bolj kot da bi sprejeli delež odgovornosti, ki jo imajo pri tem, da morajo otroka oddati 
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v zavod in dejansko spreminjati stvari na sebi«. Ko pride do oddaje otroka v zavod, 

motivacija staršev drastično upade. Argumenti za to so, da je otrok tako ali tako v zavodu in 

naj oni poskrbijo zanj, da sedaj nimajo več vpliva na otroka, ker je vzgoja oziroma skrb 

prepuščena zavodu. Otroka tudi vidijo zelo redko. Največkrat jih vidijo samo za vikende in 

takrat zelo težko vzgojno vplivajo nanje. Največkrat želijo nadoknaditi vse, kar so zamudili. 

Otroku pretirano posvečajo pozornost, mu vse dopuščajo. Želijo, da bi bil čas, ki ga preživijo 

za vikend, čim lepši, da bi bilo čim manj konfliktov in tako v svoji starševski vlogi ostajajo 

nemočni. Strokovna delavka na tem mestu izrazi nemoč Centra, da bi vplival na starše, saj 

pravi, da jih: »…mi na nek način zavežemo k temu, da sodelujejo z nami. Njihovo 

nesodelovanje z nami pa nima nobenih posledic. Se pravi, da jih ne moremo kaznovati, če ne 

sodelujejo z nami, ker je bil ukrep oddaje v zavod že speljan in smo že posegli na nek način v 

pravice družine, v njihove starševske pravice. V bistvu nekih posledic ne morejo imeti, tudi če 

ne sodelujejo«. Glede motiviranosti staršev pove tudi naslednje: »Da bi prišli 

samoiniciativno, ne. Šola nam poroča, da pomoč, ki jo sama nudi otroku, ni učinkovita ter da 

opaža tudi nemoč staršev pri vzgoji. Mi potem starše povabimo, jim ponudimo pomoč in jih 

seznanimo z možnimi posledicami, v kolikor bi bilo to vedenje takšno, da bi prerastlo okvirje 

šole in bi ogrožalo otrokov razvoj«. Tako je sodelovanje ponovno pogojeno z nekimi ukrepi, 

ki jih Center lahko sproži. Glede sodelovanja staršev po oddaji otroka v zavod pa pove, da: 

»…se odnos na nek način spremeni. Doživljajo nas kot tiste, ki smo posegli v njihovo družino, 

ki smo otroka nekam namestili in potem so pač tudi naravnani tako…« Po drugi strani pa so 

lahko starši tudi pozitivno naravnani do Centra. Ukrepa ne doživljajo kot kazni zanje in 

otroka. Pravi, da so starši: »…pred oddajo zelo ogroženi, napadalni in sovražni do Centra in 

samega strokovnega delavca, ki je vodil postopek, ker z njim povezujejo ta ukrep. Ko pa 

občutijo razliko, ko se razbremenijo te skrbi, ko sami lahko zadihajo, so hvaležni, da je otrok 

tam, kjer je, in da opažajo tudi neke pozitivne spremembe na otroku«.  

Otroci oziroma mladostniki so v vzgojni instituciji nameščeni različno dolgo, največkrat je 

ukrep povezan z dokončanjem nekega šolanja. Strokovna delavka pravi, da: »…ne bomo 

ustavili ukrepa, če še ni zaključil šolanja«. Redkokdaj je, po njenih besedah, odpust iz zavoda 

oziroma ustavitev ukrepa povezan z neko realno spremembo v družini in se tako predčasno 

neha. Iz izkušenj ve, da ukrepi trajajo kar precej dlje kot tri leta in se podaljšujejo. Pravi, da: 

»…imamo tudi otroka, ki je že deveto leto v zavodu. Tega seveda ne štejem kot pozitivno, da 

otrok celo svoje šolanje ali celo svoje otroštvo preživi v zavodu, ampak je to včasih izbira, ki 

izhaja iz realih možnosti, ki so v sistemu. Ko ne najdemo ustrezne rejniške družine, ko 

mladostnik preraste okvirje rejniške družine in se rejniška družina odpove sodelovanju,…« 
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Nadalje o t.i. zavodski karieri otrok pove, da: »…imamo pa izkušnje, da je otrok prerasel 

določeno institucijo in je potem samo zamenjal institucijo. Iz enega zavoda je prišel v 

drugega ali pa je prešel iz stanovanjske skupine v vzgojni zavod«. Sam ukrep najpogosteje 

podaljšajo na podlagi mnenja zavoda. Zelo pogosto tudi sam otrok oziroma mladostnik izrazi 

željo, da bi še ostal v zavodu ali šel v neko stanovanjsko skupino, da bo zaključil tudi neko 

srednjo šolo. Pravi, da: »…ima v bistvu tudi sam mladostnik velike strahove pred tem, kaj 

bo«. Samega dela z mladostnikom pred odpustom iz institucije ni več, se ji pa zdi pomembno 

otroka na odpust pripraviti, saj: »…vrnitev v okolje, po nekem obdobju, ki je običajno daljše, 

predstavlja lahko veliko spremembo«. Pomembno je načrtovati, kako naprej in vzpostaviti 

neke možne oblike pomoči, tudi neko materialno pomoč. Pravi, da se družini ponudi, kar je po 

zakonu možno ponuditi. Poleg tega, kar lahko družini ponudijo na Centru samem, se v delo z 

družino poskuša vključiti tudi neke zunanje institucije, kot je Svetovalni center za otroke in 

mladostnike Koper, katerega storitve so za njihove občane plačljive, PUM in druge 

izobraževalne institucije, Zavod za zaposlovanje, če pa: »…vzgojni zavod po odpustu 

predlaga neko konkretno vrsto pomoči, Center običajno razišče, če je v bližnjem okolju taka 

institucija dostopna ter pridobi vse informacije in pogoje vključitve«. Po odpustu informirajo 

starše in otroke o tem, kar je možno, jim dajo kontakte, ponudijo, da jih naročijo na nek 

pregled ali prvo srečanje, skratka lahko le nekaj ponudijo, nič pa ni obvezujoče. 

Izpostavlja, da je velik problem, če otrok ne želi iti nazaj v družino, saj: »…se pri nas pozna 

stanovanjska problematika že pri samih družinah, saj Center nima nekega vpliva na dodelitev 

stanovanj mimo razpisa občine. V naši občini pa trenutno ni teh stanovanj na razpolago, tako 

da je to velik problem«. Pravi, da: »…realno mi težko pomagamo. V okviru zakona edino s 

tem, da nudimo neko materialno pomoč«. Tako se otroci načeloma vrnejo v domače okolje, 

čeprav to ni ugodno in znotraj družine skušajo čim bolj samostojno živeti.  

Samo delo z družino in mladostnikom po odpustu temelji na prostovoljni bazi. Z ustavitvijo 

ukrepa Center namreč nima več pristojnosti, da bi proti volji mladostnika ali družine spremljal 

dogajanje v družini. »Pomoč je ponujena, potem pa je odvisno od njihove iniciative, njihove 

želje, pripravljenosti za sodelovanje«.  

Pravi, da je največkrat prva pomoč, po katero pridejo na Center, denarna pomoč. Če so 

polnoletni, si pridejo tudi urediti status ter se prijaviti na Zavod za zaposlovanje. Običajno je 

tako: »…da se obrnejo na strokovno delavko, ki jo poznajo, ne pa na strokovno delavko, ki 

dela na področju. V okviru nudenja te informacije v zvezi s pravicami in pridobivanjem te 

pomoči  damo še druge informacije, jih seznanimo še z drugimi možnostmi«. Prav tako je tudi 

delo s starši, po ustavljenem ukrepu, na prostovoljni bazi. Nekateri starši se stikom s Centrom 
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izogibajo, nekateri pa iščejo neko podporo in pomoč in sami dajo pobudo za neko skupno 

srečanje z otrokom na Centru. Strokovna delavka meni, da: »…če ne prej, se pojavijo 

konflikti, ko je otrok že nekaj časa po odpustu doma, saj je spremenjen sam odnos otrok-

starš«. Če se pojavljajo neki odpori s strani mladostnika, da bi prihajal na Center, se poskuša 

najti neko drugo možnost, napoti se jih na svetovanje izven Centra.  

Glede poodpustnega spremljanja mladostnikov, ki so bili v prevzgojnem domu pove, da ni 

poznala možnosti postavitve svetovalca po odpustu iz prevzgojnega doma. Sicer pa je imela 

tekom svojega dela dva mladostnika, ki sta zaključila tovrstni ukrep. En od teh mladostnikov 

je bil med celotnim trajanjem ukrepa na begu, tako da se ukrep šteje kot neuspešen. Pravi, da: 

»…je bilo sodelovanje s prevzgojnim domom takšno, da smo se zgolj informirali in iskali na 

nek način stik s tem mladostnikom. Ker zanj ni bilo nekih posledic, tudi če je bil na begu, se 

po treh letih ukrep ustavi«.  

O tem, kako bi sploh morala biti zastavljena poinstitucionalna obravnava mladostnikov, ki so 

bili v vzgojnih ustanovah, pa pove, da bi o poinstitucionalni obravnavi morali razmišljati že 

dovolj zgodaj, že zadnje leto mladostnikovega bivanja v ustanovi. Razmišljati bi morali o 

mladostnikovih potrebah, o tem, kakšne so realne možnosti v domačem okolju, kaj si 

mladostnik sploh želi. Načrt poinstitucionalne pomoči bi morali delati vsi udeleženci, ki so 

bili ves čas vključeni v obravnavo mladostnika, se pravi zavod, družina, Center ter po potrebi 

še kakšna druga institucija, ki je obravnavala mladostnika oziroma družino. Pri nekaterih 

mladostnikih je že dovolj jasno, kako bo potekala ponovna vključitev v okolje, zato ni 

potrebno spremljanje takega mladostnika. Vključitev bi morala biti prostovoljna. To pomoč, 

po zaključku bivanja v ustanovi, naj bi izvajala neka zunanja institucija, neko društvo, ki bi se 

ukvarjalo še s čim drugim, ne samo s poinstitucionalnim varstvom mladostnikov. Center je 

namreč preveč tog v svojem delovanju, poleg tega ga mladostniki doživljajo kot institucijo, ki 

je odgovorna za njihovo bivanje v zavodu, kot neko represivno institucijo. Center bi moral 

imeti neko alternativo, kam mladostnika napotiti. In kot zaključuje strokovna delavka: »…če 

alternative ni, je potem rezultat ta, da so mladostniki prepuščeni samemu sebi. Potem izvemo, 

da nekateri niso dobro končali, da so se zatekli v neko odvisnost, da so brezposelni, da niso 

nikamor vključeni, da so konfliktni ali da so kot polnoletni celo storili neka kazniva dejanja. . 

To je tista siva plat oddaje v zavod«.  
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2.6.3 ANALIZA TRETJEGA INTERVJUJA 

 
Strokovna delavka je vrsto let delala v prevzgojnem domu Radeče kot vzgojiteljica. O samem 

ukrepu oddaje v prevzgojni dom pravi, da: »…se ukrep oddaje v prevzgojni dom razlikuje od 

ostalih vzgojnih ukrepov, a ta razlika ni tako bistvena v sami vsebini dela, gre za razliko v 

tem, kdo je odločil, da mladoletnika napoti v vzgojni zavod ali prevzgojni dom«. Mladoletnik  

je lahko napoten na prestajanje tega ukrepa samo na osnovi odločitve sodišča. Si pa 

prevzgojni dom prizadeva doseči vse cilje, ki si jih zastavljajo tudi vzgojni zavodi. Pri 

odločanju, v katero institucijo se bo mladoletnika napotilo, sodišče upošteva različne kriterije. 

V prvi vrsti predvsem naravo in težo storjenega kaznivega dejanja ter mladoletnikovo zrelost, 

kar pomeni, koliko lahko sprejema odgovornost za storjeno dejanje. Odloča torej na podlagi 

smiselnosti ukrepa za mladoletnika. Strokovna delavka tudi pravi, da: »…se sodišče velikokrat 

odloči najprej za vzgojni zavod, potem pa se zgodi, da ne gre za uspešno realizacijo 

zastavljenih ciljev in pride do spremembe vzgojnega ukrepa v prevzgojni dom«.  

O samih ciljih dela z mladostnikom v prevzgojnem domu pove, da se ti zelo prepletajo, da jih 

težko rangira po nekem vrstnem redu. Vsi cilji so usmerjeni v doseganje končnega cilja, ki je: 

»…mladoletnike opremiti s takim znanjem, pa s takim vedenjem, pa s takimi izkušnjami, da bi 

preživeli. Uspešna vrnitev nazaj, v neko socialno okolje, to je bil naš cilj«. Cilji, ki so jih v 

prevzgojnem domu skušali doseči, so bili: izobraževanje, bodisi dokončanje osnovnošolskega, 

vpis v srednješolsko,… torej vključitev v izobraževalne procese, ki so mladoletnike opremili 

tudi s formalno izobrazbo, z nekim spričevalom, potrdilom, diplomo. Drugi pomemben cilj je 

bil učenje obvladovanja svojih lastnih potreb, saj pravi, da: »…je pri teh mladostnikih zelo 

izkristalizirana ta egocentrična nota, sem samo jaz, so samo moje želje, so samo moje 

potrebe, ne bom se prilagajal prav nobenemu in tako bo, kakor bom jaz rekel«. Naslednji cilj 

je učenje primerne komunikacije, saj je pri teh mladoletnikih opazna: »…izredno šibka 

komunikacija. Če ni šibka, je pa zelo neprimerna ali celo nerazvita, kar pomeni, da so ti 

mladoletniki v prenašanju sporočil, ki jih želijo drugim povedati, zelo nespretni. Nespretni v 

smislu, da ne znajo povedati kaj želijo tako, da bi ga drugi razumel ali pa so nespretni toliko, 

da to povejo na tako neprimeren način, da je to potem za tistega, ki to sporočilo sprejme, 

nesprejemljivo«. Kot četrti pomemben cilj izpostavlja pridobivanje delovnih navad, saj pravi, 

da: »…je ležanje in pitje kave najlažja zadeva in tudi najbolj priljubljena«. Vendar pa pomeni 

dovoljevanje tega neuspeh za vzgojitelja. Zato strokovna delavka izpostavlja, da je zelo 

pomembno, da: »…ta čas zelo temeljito strukturiraš«. To pomeni, da je čas v prevzgojnem 

domu strukturiran z ogromno aktivnostmi, ki zahtevajo prisotnost mladoletnika in zahtevajo 
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tudi njegovo aktivno udeležbo. Pridobivanje delovnih navad torej spodbujajo na različne 

načine. Na eni strani je to: »…kako očistim sobo, kako uredim svoj prostor, kako dobim neko 

višino na delovnem mestu, vsi so vključeni v neke izobraževalne procese oziroma učne 

delavnice na eni strani ter v prostočasne dejavnosti na drugi strani«. Strokovna delavka 

močno zagovarja strukturiranje časa mladoletnikov v prevzgojnem domu ter same 

prostočasne dejavnosti. Prostočasne dejavnosti organizira zavod: »…z namenom, da se 

mladoletnika nauči, da je smiselno svoj prosti čas na kvaliteten način preživljati, z vidika 

mladoletnika pa, da dobi nekaj, kar ga veseli«. Prostočasne dejavnosti so dali v vzgojni 

program, kar pomeni, da so jih formalizirali in to je pomenilo neko obvezo torej, da: »…si se 

pač moral vključiti v vse te aktivnosti, to je postalo obvezen del uresničevanja programa«.  

Samo delo z mladostniki je bilo razdeljeno na šolski del dneva ter na vzgojni del dneva. 

Dopoldne so bili mladostniki v šoli, po kosilu pa so se začele skupinske aktivnosti. Vzgojni 

del dneva je bil sestavljen iz skupinskega sestanka vsake vzgojne skupine posebej, vsaj ene 

organizirane aktivnosti ter individualnega dela z mladostnikom. V okviru le tega so vzgojitelji  

z mladostnikom načrtovali izhode, preverjali izhode, obravnavali morebitno kaznivo dejanje, 

oblikovali odnos do kaznivega dejanja, se učili pravilnega odnosa do težav, ki jih imajo 

mladostniki zaradi uživanja drog in alkohola, vadili komunikacijo,… Torej je šlo za: 

»…ozaveščanje svojih primanjkljajev in svoje odgovornosti. Učiti so se morali, da to 

odgovornost sprejmejo«.  

Tudi sam program je bil oblikovan tako, da se je mladostniku nalagalo vedno več 

odgovornosti, na drugi strani pa je pridobival vedno več ugodnosti. Zastaviti so namreč želeli: 

»…motivacijski sistem, ki bi deloval in zato smo odpirali te ugodnosti«. Sam vzgojni program 

je zastavljen na treh nivojih, po korakih. Prvi nivo je bila matična skupina, v katero so 

mladostnika namestili po končanem sprejemnem obdobju. Ko je izpolnil pogoje, da si je 

pridobil ugodnost izhoda, je lahko začel hoditi ven. Po opravljenih dveh 48. urnih izhodih je 

dosegel formalne pogoje, da je lahko prišel na drugi nivo. Na drugem nivoju, ki je imenovan 

tudi Oddelek brez drog, je mladostnik nadaljeval in nadgrajeval s tem, kar je začel že v 

matični skupini. Na tem nivoju je dobil mladostnik, zaradi motivacije, bistveno več ugodnosti. 

Imel je tri vikende izhodov na mesec ter ostale ugodnosti znotraj zavoda. Lahko je šel sam na 

sprehod izven zavoda, lahko je imel tudi obiske v času tistega vikenda, ki ga je moral 

preživeti v zavodu. Poleg tega se je z nivoji odpirala tudi razdalja izhoda. Na prvem nivoju so 

lahko šli na izhod samo v Radeče, na drugem nivoju v Laško ali Sevnico, na tretjem pa v 

Celje. Tretji nivo, imenovan tudi Odprti oddelek, je pomenil še več ugodnosti, hkrati pa tudi 

več odgovornosti. Mladostniki so imeli možnost izhoda vsak vikend, doma so lahko bili za 
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praznike in počitnice, lahko so samostojno odhajali v Celje, v šolo, na Center za socialno 

delo,…  

Naloge vzgojitelja so bile na vsakem nivoju drugačne. Strokovna delavka pravi, da: »…če si 

moral na prvem nivoju vlagati trud v to, da si dobesedno naučil nekoga, kako očistiti sobo, 

kako skrbeti za urejenost prostora, kako iti v aktivnost, kako se pogovarjati, je potem na 

drugem nivoju to pomenilo za vzgojitelja, da je občasno še moral opozarjati in delati na teh 

stvareh in nadgrajevati, ampak še zdaleč ne na dnevni bazi. Ko si šel na tretji nivo, je bil 

vzgojitelj tam le še za koordinacijo stika z zunanjim svetom, fokus je bil že »pa tam«, kar je 

bilo za mladoletnike težko«. Mladostniki so to podajanje odgovornosti namreč pogosto 

razumeli: »…kot da jih zavod zafrkava in jim ne privošči, da so na drugem in tretjem nivoju, 

ker potem tam ni bilo opozarjanja«.  

Mladoletnika se torej ves čas bivanja v instituciji pripravlja na to, da bo »šel ven«. 

Intenzivnost teh priprav na kasnejše samostojno življenje se stopnjuje z ugodnostmi, s samo 

dolžino izhoda, ki je vedno skrbno načrtovan. V prevzgojnem domu so tudi stremeli k temu, 

da so mladostniki naredili vozniški izpit ter da so varčevali denar od mesečne nagrade, ki so 

jo dobivali v zavodu. 

V samo delo z mladostnikom v prevzgojnem domu strokovni delavci vključujejo tudi 

prostovoljce ter številne nevladne organizacije. Prostovoljci v prevzgojnem domu so sicer 

redki: »…ne zaradi prevzgojnega doma, ampak bolj zaradi oddaljenosti in nedostopnosti«. 

Prostovoljci se družijo z mladostniki iz prevzgojnega doma, se skupaj učijo, se pogovarjajo, 

načrtujejo stvari, gredo skupaj na izhod. To druženje poteka samo, dokler so mladostniki v 

zavodu. Strokovna delavka je o uspešnosti takega druženja izpostavila, da: »…se je videla 

pozitivna sprememba v njegovi komunikaciji. To se je opažalo tudi na skupini, pa v njegovi 

pripravljenosti za sodelovanje na skupinskih sestankih. Bil je nek napredek«. Po drugi strani 

pa je opozorila, da: »…niso vsi prostovoljci vedno prava rešitev. Tudi prostovoljec mora biti 

izredno odgovoren in izredno zrel, da se lahko za takšno stvar odloči. Prostovoljec mora biti 

nekdo, ki se zaveda pomena mej in pravil, istočasno pa zna tudi nuditi pomoč in podporo, kar 

je umetnost«. Trenutno deluje mreža prostovoljcev preko Uprave za izvrševanje kazenskih 

sankcij. Vodi jo Robert Friškovec, ki tudi organizira izobraževanja za prostovoljce in evalvira 

uspešnost dela. Kot že omenjeno, poteka tudi sodelovanje z različnimi nevladnimi 

organizacijami, predvsem s Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti in 

sodelovanje z društvi; takimi, ki nudijo razne prostočasne dejavnosti, kot tudi takimi, kot je 

Stigma.  
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Prevzgojni dom veliko sodeluje tudi s Centri za socialno delo. Center je dolžan poslati 

poročilo, ko je mladoletnik pripeljan v prevzgojni dom. Socialna delavka pride tudi na 

diagnostično konferenco, ki je po zaključenem sprejemnem obdobju, torej po treh tednih od 

sprejema, ko se naredi osebni načrt za mladoletnika. S Centri so bili v kontaktu tudi za 

preverjanje družinske situacije. »Šli so preveriti, kako je bilo v času izhoda ali pa recimo 

počitnic, če so bile kakšne krizne situacije v družini ali pri mladostniku«. Na Center so 

pošiljali tudi prošnje za izredno denarno pomoč, za socialno pomoč zaradi šole ali nakupa 

potrebnih pripomočkov, obutve, obleke, sodelovali so tudi pri načrtovanju postpenale. 

Načrtovanje postpenale je bilo v obliki seznanitve Centra za socialno delo, da se mladoletnik 

vrača. Če se mladoletnik ni mogel vrniti domov, so v sodelovanju s Centrom poskušali najti 

neko drugo obliko namestitve, saj: »…imajo Centri določena stanovanja ali imajo kontakte z 

ljudmi, ki oddajajo stanovanja  zelo poceni, tako da smo se včasih tudi te variante poslužili«.  

Vzgojitelji prevzgojnega doma Radeče veliko delajo tudi z družinami nameščenih 

mladostnikov. Imeli so skupino za starše: »…ki je nekaj časa zelo dobro funkcionirala. Potem 

pa smo se zaradi zlorab zaupanja odločili za individualna sodelovanja. To pomeni, da so tudi 

starši hodili po pomoč in po nasvete v zavod, kjer se je delalo skupaj z mladoletnikom, da se 

družino pripravi na to, da mladoletnik pride nazaj«. Vsaka ugodnost izhoda je skrbno 

načrtovana z družino, kar pomeni, da so bili jasni dogovori med zavodom in starši, kam bo 

mladoletnik šel na izhod, kaj vse bo počel, katera pravila postavljajo starši in kaj je njihova 

dolžnost. Pred podelitvijo prvega izhoda gre socialna delavka skupaj z vzgojiteljico, ki je 

odgovorna za mladoletnika, na dom, kjer se v pričo mladoletnika dogovorijo, kakšna so 

pravila izhoda. Na tak način: »…se je družino najbolj pripravljalo na to, da se mladoletnik 

vrne«. Če so bile družine izrazito neprimerne, so v prevzgojnem domu iskali primerne 

pozitivne sorodnike. »V to se je vlagalo veliko osebne energije, saj smo poiskali širšo mrežo 

sorodnikov: babice, dedke, strice, tete, sestrične in smo delali po enakem postopku«.  

O samem uspehu načina dela prevzgojnega doma pove, da je ta zelo velik. Statistično so se 

pokazale razlike v izrednih dogodkih pred letom 2000 in po tem letu. Sogovornica pravi, da: 

»…če je bilo za leto 1996 značilno, da je bilo 68 begov iz zavoda, sta bila v letu 2005 samo 2. 

Med letoma 1996 in 2000 je bilo 60% odrejenih urinskih testov pozitivnih, po letu 2002 pa je 

to število upadlo pod 20%, kar je IZREDNO zadovoljiva številka. Če je bilo število poskusov 

samopoškodb ali dejanskih realiziranih samopoškodb pred letom 2000 recimo 10, jih je 

potem bilo bistveno manj, recimo maksimalno 4 na leto. Konflikti so se zmanjšali, zabeležili 

smo tudi drastičen upad disciplinskih postopkov, ki so posledica večinoma fizičnih 

konfliktov«. Veliko mladostnikov v prevzgojnem domu zelo napreduje, čeprav je stopnja 
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povratništva pri nas okoli 50%. Zato je na tem mestu potrebno izpostaviti problem 

pomanjkanja postpenale. »Uspešna vrnitev nazaj, v neko socialno okolje, to je bil naš cilj. 

Ampak potem pa nastopijo drugi problemi. Kje so institucije, ki bi nekako stale ob strani tem 

mladostnikom, ki kljub temu, da nek čas preživijo v prevzgojnem domu in se opremijo z nekim 

znanjem, brez neke močne socialne podpore ne morejo preživeti. In to je problem našega 

sistema«. Veliko mladostnikov v prevzgojnem domu zelo napreduje, pridobijo neka znanja, 

vendar zunaj ne morejo preživeti. To pa zato, ker se vračajo v nespremenjeno okolje, v isto 

družino, ki ima številne težave, ker so prijatelji še vedno isti, ker se v okolju ni nič 

spremenilo, ker nimajo ne stanovanja, ne zaposlitve, ne možnosti preživetja. Ti mladostniki 

nimajo ničesar in: »…logična posledica tega je, da boš na najlažji možen način za sebe 

poskrbel, da boš preživel. In to najlažje narediš tako, da vlomiš, ukradeš, nekoga pretepeš, se 

začneš ukvarjati s proizvodnjo in preprodajo mamil, kakorkoli pač, kaznivo dejanje«. Zavodi 

sami po sebi lahko ogromno naredijo na področju jačanja pozitivne samopodobe 

mladoletnika, na področju izobraževanja, pridobivanja delovnih navad, komunikacijskih 

veščin, ampak: »…zavod je samo en kamenček v milijardi kamnov in kot sam ne more biti 

učinkovit«. Strokovna delavka meni, da je ta milijarda kamnov naša družba: »…ki je 

nefleksibilna, ki je rigidna, ki ne gre v korak s časom za razvoj določenih programov, ki so 

nujno potrebni za vse, ki so bili v institucionalni obravnavi«. Izpostavlja, da mi nimamo 

podpornih programov, institucij, ljudi, kapacitet, zaposlitev, stanovanjskih možnosti, kamor bi 

lahko te posameznike usmerili, saj: »…naša socialna politika še ni ozavestila, še ni doumela, 

da je to problem. In potrebno je začeti pri financah, ker je pač vse od tega odvisno. Vlagati je 

potrebno tudi v postpenalo obravnavo zato, da se potem na drugi strani zmanjša 

obremenjenost zaporov in zavodov«. Priznava sicer, da je to velik finančni vložek, a: »…je to 

investicija, ki se splača. Ker dnevna oskrba mladostnika v zavodu ni poceni. In tudi ni rešitev. 

Vendar pa naš sistem temelji na financah, izključno samo na  preračunljivosti, kaj manj  

stane.« 

Ko mladoletnik zaključi bivanje v instituciji, ga strokovni delavci iz prevzgojnega doma 

nimajo dolžnosti in pravice še naprej spremljati. »Nič ne vemo, kaj se z njim dogaja, razen če 

nas pokliče in nam pove, kaj se z njim dogaja ali pa pokličemo na Center in vprašamo, kaj je 

s posameznim mladoletnikom. Odgovor je odvisen od tega, ali slučajno kolegica na Centru 

pozna mladoletnika in tudi od njenih pristojnosti«. V nekaterih primerih mladoletnika zgolj 

odpustijo iz institucije po preteku ukrepa, saj nimajo druge možnosti. »Ti nimaš zakonske 

pravice mladoletnika spremljati ali pa nad njim izvajati nadzor, ker to ni tvoja funkcija«.  
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Vendar pa vseeno obstajajo neke možnosti v sistemu, ki so se jih v prevzgojnem domu 

posluževali in s katerimi so poskušali mladoletnikom pomagati, da bi lažje zaživeli po 

odpustu iz institucije. Ena takih novih zakonskih možnosti je, da se lahko zaprto osebo ali 

polnoletnega mladoletnika prijavi na Zavod za zaposlovanje šest mesecev pred iztekom kazni 

oziroma ukrepa, da si pridobi vse pravice kot brezposeln. »Verjetno je bil namen tega novega 

določila, čim prej zaposliti tudi te občane. Žal je ta populacija  zelo nezaposljiva kategorija. 

Četudi imajo, zakonsko gledano, to možnost, so še vedno nezaposljiva kategorija«. V 

Pravilniku prevzgojnega doma tudi piše, da se morajo opredeliti oblike socialne pomoči in 

socialnega vključevanja mladoletnika med prestajanjem ukrepa in po prestajanju ukrepa, 

vendar: »…se to v praksi zapiše samo, da je dolžnost zavoda, da mladoletnika vključi nazaj v 

okolje. Pravilnik govori o tem, da moraš ti ves čas prestajanja vzgojnega ukrepa mladoletniku 

zagotoviti določene socialne izkušnje. Prepričana sem, da je pravilnik s tem hotel pritisniti 

tudi na obvezo še ostalih organizacij, ne samo zavodov, ampak pravilnik je samo pravilnik, ni 

zakon!«  

O tem, kaj naj bi bile nujne aktivnosti, ki bi se morale izvajati po odpustu mladostnikov iz 

vzgojnih institucij pove, da: »…je rešitev v programih, v učenju, v izobraževanju in 

omogočanju možnosti, da se mladoletnik zaposli in pride do nekih stanovanjskih kapacitet«. 

Naš sistem primerja z Nizozemskim in pove, da je pri njih program prevzgojnega doma 

sestavljen podobno kot naš, le da je njihov tretji nivo razdeljen na dva nivoja. Eno je enako 

kot pri nas, druga polovica nivoja pa je, da gredo mladostniki tri mesece pred odpustom živeti 

v hišo, ki spada pod zavod, in tam popolnoma samostojno skrbijo zase. Sami si kuhajo, 

perejo, likajo, hodijo v šolo ali delajo ter imajo mentorja, ki zgolj občasno izvaja nadzor. 

Živijo torej sami, ob stalni podpori strokovnih delavcev. Po odpustu iz institucije pa so 

strokovni delavci dolžni opravljati nadzor nad mladostnikom še pol leta po odpustu iz 

institucije. Enkrat na teden jih pridejo obiskati na dom, vsak dan pa jih pokličejo po telefonu, 

da preverijo, kako so. Če se mladoletnik vrača v okolje, ki je izredno negativno, ga ne vrnejo 

v tisto okolje, ampak ga preselijo čisto na drugi konec države in mu tam zagotovijo 

stanovanje, šolo ali zaposlitev.  

O našem sistemu obravnave mladoletnikov, ki so nameščeni v vzgojne institucije, pa meni, 

da: »…je prvi pogoj, da je Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij brezpogojno usklajen z 

vsemi zakoni in pravilniki, ki urejajo področje socialnega skrbstva, tako institucionalnega kot 

neinstitucionalnega«. Torej je najprej potrebna uskladitev vseh zakonov, ki urejajo področje 

socialnega skrbstva, institucionalne in neinstitucionalne obravnave. Nadalje je potrebno začeti 

delati v smislu zagotavljanja bivanjskih kapacitet za mladoletnike. »To je predpogoj, ker 
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večina mladoletnikov nima pozitivne družinske situacije. Treba je omogočiti prostor, 

stanovanje, garsonjero, sobo, nekaj, kjer bo imel mladoletnik možnost nekega svetovalca, ko 

se ne bo več znašel v določeni situaciji«. Torej je potrebno z mladoletnikom delati tudi po 

odpustu iz institucije, da bo vedel, da ima še vedno podporo. Vendar pa mu je potrebno: »…v 

osnovi zagotoviti materialno stabilnost, ki je predpogoj, da sploh začneš«. Naslednja 

pomembna stvar pa je svetovanje na različnih področjih. »Da se naredi mreža, s katero je 

mladoletnik popolnoma seznanjen in bo točno vedel, na koga se lahko obrne, ta network 

support«. Obstajati mora neka mreža, kjer se bo točno vedelo: »…kam naj grem in kdaj naj se 

obrnem po pomoč«, da bo prisoten stalen suport, ki se bo sčasoma umikal tako, da bo 

posameznik stopal na svojo samostojno pot. Poleg tega bi moral imeti vsak vzgojni zavod in 

prevzgojni dom tudi svojo stanovanjsko in postanovanjsko skupino.  

V osnovi pa bi morali, po mnenju strokovne delavke, vlagati v neko generalno preventivo, 

predno bi nekdo sploh prišel do vzgojnega zavoda ali prevzgojnega doma. Morali bi imeti 

strokovnjake, ki bi delali z družino, na generalnem nivoju. »Preventivno delovanje določenih 

organizacij, predno nekoga odnese v kriminalne vode«. 

 
2.6.4 ANALIZA ČETRTEGA INTERVJUJA 

 
Strokovni delavec že vrsto let dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami v Mladinskem domu. Izpostavlja, da je delo z otroki in mladostniki v vzgojni 

instituciji pomembno, vendar se je potrebno zavedati, da se bodo otroci oziroma mladostniki 

po zaključku bivanja v instituciji večinoma vrnili v matično družino, zato ne smemo 

zanemariti dela z njo. Meni, da mora biti bivanje otroka oziroma mladostnika v instituciji 

omejeno. Pri njih lahko mladostniki ostanejo 12 – 18 mesecev, saj se jim zdi, da lahko v tem 

obdobju mladostnikom dajo vse, kar jim institucija lahko da. Pravi, da: »…če bi jih preveč 

spremljali, bi bilo kontraproduktivno. Ni dobro, če nekoga predolgo spremljaš, saj postaneš 

njegova socialna bergla, namesto da bi se osamosvojili. Če jih spremljamo več kot 12 – 18 

mesecev, je to lahko samo podpiranje neke pasivnosti, lenobe,…«. O samem delu z 

mladostniki pove, da jih učijo samostojnosti, dajejo jim žepnino, da bi se naučili ravnati z 

denarjem. Glede tega izpostavlja: »…absurd, da so mi na ministrstvu rekli, da je dajanje 

žepnine otrokom protizakonito«. Meni tudi, da so najpomembnejša stvar, ki jo lahko otroci 

dobijo v instituciji, delovne navade in da: »…je pri tem potrebno vztrajati, tudi če jih ne bi 

silili s šolo«. Absurdno se mu zdi tudi, da je pogoj za zaključitev bivanja v instituciji povezan 

z zaključkom šolanja: »… potem so lahko po zavodih tudi leta in leta in jaz v tem ne vidim 
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smisla. Kot sem že rekel, se mi zdi, da jim lahko damo, kar jim imamo za dati že v enem letu, 

več je zgolj podpiranje lenobe«. Poleg tega vidi kot kontraproduktivno tudi to, da institucija v 

polnosti poskrbi za otroka. »Kuhanje in skrb za lastno stanovanje sta dva tako močna 

dejavnika, ki povežeta skupino. Ko smo mi to uvedli, so se praktično čez noč prenehali begi, 

vrata stanovanjskih sob so bila zaklenjena in mulci so notri pospravljali. To vzbudi nek 

občutek imetja, postane jim pomembno in jih med seboj poveže«. O sami pedagoški 

naravnanosti zavoda pove, da so pozitivno pedagoško naravnani, da zaupajo mladostnikom ter 

jim predajajo odgovornosti. Pravi, da so naravnani tako, da: »…če ne želiš biti v zavodu, te 

nihče ne sili in če res niso motivirani, jih pač izključimo. To je tudi pogosta grožnja, ki jo 

uporabljamo, če se mulci ne držijo načrta dela. Mi smo neka avtoriteta in zahtevamo neka 

vedenja, ki jih ne moremo spregledati«. 

Izpostavlja tudi težavo, ki jo ima dom s Centri za socialno delo, saj prihaja do nestrinjanj 

glede dolžine bivanja otrok in mladostnikov v instituciji. V zavodu stremijo k temu, da bi bilo 

bivanje otroka oziroma mladostnika v instituciji čim krajše, socialne delavke pa se s to 

odločitvijo včasih ne strinjajo. Strokovni delavec glede tega pravi, da: »Tu imamo precej 

konfliktov, saj nekatere socialne delavke ne vidijo tega, da če v enem letu ni napredka, nima 

smisla, da je otrok še tu. Socialkam je pač cilj, da otroka nekam dajo, da ne ostane doma, ker 

tam zanj ni ok. In jim je velika stiska, če ga dom zavrne ali želi prekiniti sodelovanje. Ampak 

če njegovo bivanje v domu ni več produktivno, nima smisla, da je tu«. Ker pa se večina otrok 

po zaključenem bivanju vrne v matično družino, je izrednega pomena tudi delo z njo. 

Strokovni delavec pravi: »…da je družina danes na nek način pomembnejša, kot je bila v 

preteklosti. Naši otroci se večinoma vsi vrnejo domov in družina je vsakemu otroku kot nek 

back up. Zato se nam zdi tako pomembno delati z njo. Da jo ojačamo v njeni vzgojni vlogi, da 

jih pripravimo na to, da bodo otroci doma in da morajo pač znati delati z njimi«. Delo s starši 

vidijo kot zelo pomembno, želijo, da uvidijo svoj del odgovornosti: »…pri celotni stvari in 

zato smo si zamislili projekt, v katerem bodo tudi starši na koncu šolskega leta dobili neko 

diplomo, kjer bo ocenjeno njihovo delo in napredek med letom«. Želijo, da starši prevzamejo 

odgovornost za svoje otroke. Pravi, da ni nikjer predpisano, kako intenzivno je potrebno delati 

s starši, zato so se znotraj doma dogovorili, da se bodo s starši srečevali vsaj enkrat na mesec, 

ob izrednih priložnostih pa takoj. Ko se zgodi nek dogodek, vreden posebne pozornosti, starše 

takoj pokličejo in jih povabijo na razgovor. Če ne morejo priti, se kar po telefonu pogovorijo 

o tem, kaj se je zgodilo. O načinu dela s starši pove, da imajo organizirano šolo za starše, kjer 

gre za edukacijo in podporo staršem. »Poleg tega pa na skupini tudi slišijo, da niso edini, ki 

imajo take težave in se zato boljše počutijo«. Šolska psihologinja tudi dnevno individualno 
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dela s starši, ki kličejo v šolo. »To so kot neke govorilne ure za vzgojne probleme«. Pravi, da 

starši potrebujejo veliko podpore, hkrati pa jih dom neprestano poziva k soodgovornosti za 

otroka. V domu tudi stremijo k temu, da hodijo otroci vsak vikend domov. »To daje staršem 

sporočilo, da se pač niso rešili s tem, ko je prišel k nam čez teden, ampak so oni še vedno 

njegovi starši in še vedno morajo živeti z otrokom in bodo živeli tudi potem, ko zaključi 

bivanje v instituciji, zato je potrebno, da se naučijo hendlat z njim«. Izhode skupaj s starši 

skrbno načrtujejo. Po koncu vikenda preverijo, kako je bilo na izhodu ter naredijo načrt za 

naslednji vikend. Zelo pomembno se jim zdi tudi prepoznati vzgojni stil staršev in jim 

pomagati, da se učijo konstruktivnejših vzgojnih metod. V povezavi z delom z družino pove 

tudi, da se mu zdi: »…absurdno, da je delo z družino razdeljeno na zavod in Center.Tu gre 

namreč za iste družine in ne moremo delati drug mimo drugega. Potrebno bi bilo veliko bolje 

sodelovati kot dejansko sodelujemo«. Kot pomanjkljivost navaja tudi to, da obstaja samo 

Ukrep strožjega nadzora mladoletnika, ne pa Ukrep strožjega nadzora družine, saj: »…je 

družina konec koncev doprinesla k temu, da je otrok pač tak, kot je. Tako da ne smemo zgolj 

popravljati mladostnika in družine puščati take, kot so, ker je očitno z njo nekaj narobe, da je 

otrok prišel do take točke, kot je…«.   

Glede dela z mladostnikom in družino pred odpustom iz institucije pove, da delajo bolj 

intenzivno. Z mladostnikom se začnejo pogovarjati o tem, da bo moral institucijo z začetkom 

naslednjega šolskega leta zapustiti. Sklicujejo tudi predodpustne time. Pri odločanju o tem, ali 

bo mladostnik nadaljeval bivanje v instituciji ali ne, je zelo pomembna želja mladostnika. 

Vzgojitelji, kot že rečeno, težijo k temu, da bi mladostnik institucijo čim prej zapustil. V 

zadnjem obdobju pred odpustom pogosto prakticirajo tudi to, da ima mladostnik sicer še 

odločbo o namestitvi, a živi doma in se v dom vrača enkrat na teden z namenom, da se 

pogovorijo, kako je bilo v preteklem tednu. Na podlagi tega, kako je doma, se potem odločijo, 

ali bodo bivanje v domu še podaljšali ali ne. V nekaterih stanovanjskih skupinah mladinskega 

doma imajo vzpostavljen tudi t.i. »tristopenjski sistem«, za katerega strokovni delavec pravi, 

da je to: »…nek prehodni sistem, neka prehodna stanovanjska skupina, ki jo ene skupine bolj, 

druge pa manj furajo. V nekaterih skupinah je ta  potreba večja in želijo še več enot, druge pa 

strmijo bolj k neki pripadnosti skupini«.  Če mladostnik doseže cilje svojega individualnega 

programa, če je uspešen v šoli, samostojen, zanesljiv,… potrebuje pa še neko spremljanje, ga 

potem dajo v to bolj dislocirano enoto. Živi v isti hiši kot preostanek skupine, ima pa ločeno 

sobo ali pa celo svoj vhod ter svojo kuhinjo. Tu gre za neko življenje ob skupini, ki je hkrati 

samostojno. Mladostnik mora sicer hoditi na skupinske sestanke, skupina ga tudi vabi na 

skupinske aktivnosti, izlete,… je pa udeležba pri teh neobvezna. Katerega mladostnika bodo 
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vključili v prehodno stanovanjsko skupino, je odvisno od odločitve vzgojiteljev vsake 

stanovanjske skupine posebej. Vzgojitelji v stanovanjskih skupinah imajo tudi drugače veliko 

avtonomije pri odločitvah glede organiziranja življenja in dela posamezne stanovanjske 

skupine. Tako se lahko na primer odločijo tudi, ali bodo imeli v skupini prostovoljce ter s 

katerimi nevladnimi organizacijami bodo sodelovali. Strokovni delavec pravi, da se sicer za 

sodelovanje z nevladnimi organizacijami redko odločijo, saj: »…potrebujejo ti otroci neko 

stabilno razmerje in pri prostovoljcih je vedno tako, da se jih malo odloči za kontinuirano 

delo. Večina jih pride zgolj opraviti svojo študijsko obveznost in potem izginejo. Velikokrat so 

prostovoljci nočni, kjer so lahko  v kombinaciji z vzgojiteljem ali  pač sami«.  

O poodpustnem spremljanju mladostnikov pove, da jih po zakonu ne smejo spremljati, da pa 

vzgojiteljem veliko pomeni, če izvedo, kaj se z mladostnikom dogaja, ko zapusti institucijo. 

Zato so se odločili organizirati: »…kot neka letna srečanja, ker je res koristno, da vzgojitelji 

dobijo nek feedback o mulcih. Na teh srečanjih vidiš, da so odrasli. Sej veliko jih je še vedno 

neki napol luzerjev, ampak nekaj se jih je pa v življenju znašlo in so sedaj ok«. Meni tudi, da 

bi bilo predolgo spremljanje mladostnikov kontraproduktivno, saj če: »…nekoga predolgo 

spremljaš, si mu kot neka socialna bergla, namesto da bi se osamosvojili«. Mladostnike 

spremljajo na neki neformalni ravni, s temi »srečanji«. Nekateri mladostniki tudi sami 

prihajajo na obisk, ko končajo program. 

Na sam vzgojni sistem v Sloveniji pa strokovni delavec poda precej kritik. Kot glavno težavo 

vidi zastarelost sistema, saj se je, po njegovih besedah, pred 40. ali več leti vzpostavila mreža 

zavodov, ki je še danes enaka. Pravi, da je taka mreža zavodov takrat delovala, danes pa je 

zastarela. Poleg tega problematizira tudi to, da ni evalvacije programov. »Programi vzgojnih 

zavodov so že 30, 40 let isti, nihče se ne sprašuje o uspešnosti programa, nihče jih ne 

prenavlja, delajo po istem principu že od takrat. Nihče jih ne sili h konkurenčnosti, k 

izboljšavam, ker pač nihče ne gleda, kako delajo«. Pravi sicer, da se pojavljajo neke 

spremembe, so pa te nastale na podlagi iniciativ posameznikov. »Nič ni prišlo od zgoraj«. Kot 

enega od razlogov za tako stanje vidi v ločenosti resorjev. Mladinski dom je pod resorjem 

šolstva in se iz tega naziva tudi financira ter je na tak način tudi urejen. Vanj so nameščeni  

vedenjsko problematični otroci, katere namešča sociala. Opozarja, da: »…sta to dva ločena 

resorja, ki velikokrat delujeta drug mimo drugega in to bi bilo potrebno prepoznati in začeti s 

sodelovanjem«. Zaradi pomanjkljive evalvacije programov opozarja tudi na neracionalno 

porabo sredstev. V njihovem mladinskem domu porabijo približno 3.000€ na otroka na 

mesec, v nekaterih zavodih pa porabijo tudi do 10.000€ na otroka na mesec. Izpostavlja, da: 

»…tu načelo ekonomičnosti ne deluje in zato ponovno opozarjam na pomembnost evalvacije 
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programov!! Veliko bi lahko prihranili, če bi bili programi evalvirani in najverjetneje  bi velik 

del vzgojnih zavodov odpadel oziroma bil primoran k racionalizaciji dela in stroškov«. 

Kritiko poda tudi na inšpektorje, ki pridejo v zavod in pregledujejo delovanje institucije. 

Inšpektorje, po njegovih besedah: »…ne briga, kaj mi delamo z otroki, važno je, da je 

postopek prav speljan«. Kot dober vzgojni sistem izpostavlja danski sistem, za katerega pravi, 

da imajo čisto drugačen koncept dela. »Imajo nekaj specializiranih zavodov, kamor pač 

moraš dati tiste kliente, ki jih ne moreš dati nikamor drugam, psihotične, samomorilne, hude 

delinkvente,… Ostalo pa pade na zgodnjo detekcijo, ki bi se morala začeti že v vrtcu«. 

Zgodnja detekcija naj bi služila ugotavljanju ogroženosti v smislu čustvenih in vedenjskih 

težav. Poleg zgodnje detekcije teh težav pa je potrebna tudi diagnostika celotne družine ter 

spodbujanje odgovornosti staršev. Glavno vlogo pri detekciji naj bi imela šola, saj ona otroka 

najbolj pozna. Komisije za usmerjanje: »…ne morejo v pol ure določiti, kakšne težave ima 

otrok. Ne moreš ti po enkratnem srečanju povedati, kaj je z otrokom narobe«.  

Izvajanje pomoči naj bi bila stvar nevladnih organizacij, torej bi moralo biti to bolj tržno 

usmerjeno, s podporo države ter na spodbujanju kvalitete. Določen bi moral biti en 

svetovalec, ki bi bil nosilec primera ter odgovoren za primer. Poznati bi moral mrežo pomoči 

ter skupaj s starši načrtovati pomoč otroku.  

Znotraj našega sedanjega sistema je sicer precej možnosti, vendar: »…moraš biti spreten in 

tako se da marsikaj. Vendar pa sistem marsikaj tudi onemogoča in zato vse dobre iniciative, 

ki izhajajo iz strokovnih potreb v praksi, prej ali slej zamrejo, ker jih nihče zares ne podpre«.  

 

 

3. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

S strokovnimi delavci različnih institucij, ki se ukvarjajo z mladostniki, ki so v vzgojnih 

institucijah, smo spregovorili o problematiki poinstitucionalne obravnave teh mladostnikov. 

Predstavniki vseh institucij so izpostavili pomen intenzivnega dela z mladostnikom v smeri 

pripravljanja na samostojnost že med samim bivanjem mladostnika v instituciji. Strokovna 

delavka prevzgojnega doma pravi, da je glavni cilj dela z mladostnikom v njihovi instituciji 

ta: »…da se ga tako opremi, da bo lahko preživel«. Mladostniki, nameščeni v prevzgojni dom, 

namreč prihajajo iz izrazito negativnih družin, kar pomeni, da v družinah nimajo potrebne 

opore, da bi lahko živeli po družbenih pravilih in pričakovanjih. Glavni cilji, ki jih prevzgojni 

dom tako poskuša doseči, so: vključitev v izobraževalni proces, ki bi mladoletnika opremil 
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tudi z neko formalno izobrazbo, nekim spričevalom, potrdilom, diplomo; učenje obvladovanja 

svojih lastnih potreb, saj so ti mladoletniki izrazito egocentrični; naslednji cilj je učenje 

primerne komunikacije ter pridobivanje delovnih navad, kamor spadajo tudi prostočasne 

aktivnosti oziroma spodbujanje h konstruktivnemu preživljanju prostega časa. V prevzgojnem 

domu namreč močno zagovarjajo pomen strukturiranja časa. Pomen aktivnega preživljanja 

prostega časa ter strukturiranja dneva zagovarja tudi strokovni delavec mladinskega doma, saj 

je mnenja, da: »…hodijo mulcem po glavi same neumnosti, če jim je dolgčas«. Vendar pa je 

po drugi strani mnenja, da je sicer potrebno pripravljati mladostnike na samostojno življenje, 

se je pa potrebno zavedati tudi tega, da se večina mladostnikov, ki je nameščenih v mladinski 

domovih, po preteku ukrepa vrne v matično družino in zato izpostavlja pomen pripravljanja 

družine na to, da se bo mladostnik vrnil v družino. Zagovarja intenzivno delo z družino med  

trajanjem ukrepa. O vzgojni instituciji kot prostoru učenja samostojnosti govorijo tudi številni 

avtorji. To je utemeljeno tudi v vzgojnem programu, ki je osnova dela vseh vzgojnih 

institucij, ki delajo z mladostniki s težavami v socialni integraciji. Vzgojni program (2004) 

pravi, da: »/…/ stopa v ospredje vodenje mladostnika v smeri sprejemanja odgovornosti za 

lastno življenje in preživetje. Mladostnik je dejavnik in subjekt načrtovanja, odločanja in 

sodelovanja. Socializacija naj bi povečevala mladostnikovo kompetentnost pri izbiri tistih 

življenjskih možnosti, življenjskega stila, vrednostnega in normativnega sistema, ki ga bo čim 

bolj obdržala v t.i. glavnem toku družbe«.  

V času namestitve poleg same vzgojne institucije mladostnika neprestano spremlja tudi 

pristojna socialna delavka. Tako sta intervjuvani strokovni delavki Centra za socialno delo 

povedali, da večina njunega dela z otroki oziroma mladostniki poteka pred namestitvijo, po 

namestitvi pa je večina njihovega dela usmerjenega v delo s starši. Najpogostejša oblika 

srečevanja s samim mladostnikom so timski sestanki, ki jih sklicuje vzgojni zavod. Z otrokom 

oziroma mladostnikom se tudi individualno srečujejo, najpogosteje v času šolskih počitnic: 

»…saj je med tednom težko, ker je otrok v zavodu«. Ena od intervjuvanih socialnih delavk 

izpostavlja, da je delo z nameščenimi otroki in mladostniki različno od primera do primera. 

Odvisno je od tega, koliko otrok oziroma mladostnikov socialno delavko sprejme, kakšen 

odnos imata. Obe intervjuvani strokovni delavki poudarjata pomen odnosa, saj je ta bistven za 

dobro sodelovanje. O sami naravi neposrednega dela z mladostnikom socialna delavka pove, 

da gre bolj za urejanje birokratskih stvari, kot na primer urejanje statusa, pridobitev štipendije, 

preživnine in podobno. Center lahko otroku poišče in ga vključi v brezplačne poletne tabore 

in druge aktivnosti čez počitnice, lahko mu najde tudi vikend rejniško družino, če se otrok 

med vikendi ali počitnicami ne more vrniti v matično družino. Z njenimi besedami: »… take 
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stvari delaš, kar ponavadi starši uredijo. Ni vedno čisto neposredno delo z otrokom«. Pravita, 

da si na nek način delijo delo z zavodi, saj zavod bolj dela z otrokom, med tem ko naj bi 

Center bolj delal s starši. Ta poskuša spremeniti družinsko situacijo, ki je bila neugodna za 

mladostnika. Delitev dela med Centri za socialno delo in zavodi je po eni strani logična, saj je 

težko neposredno vzgojno vplivati na otroka iz pisarne. Otroci se namreč učijo z zgledom in 

zgolj enourni pogovor na teden je premalo, da bi se otrok oziroma mladostnik lahko 

spremenil. S starši je pisarniški način dela edini možen, vendar po besedah socialnih delavk 

prej neuspešen kot uspešen. Vendar pa delitev dela med Centri in vzgojnimi zavodi ni 

odobravana s strani vseh strokovnih delavcev. Na neustreznost te delitve dela opozarja 

strokovni delavec mladinskega doma, saj pravi, da gre tu za iste družine in da si zato ne bi 

smeli deliti dela, da bi bilo potrebno intenzivnejše sodelovanje med institucijami, kot 

dejansko v tem trenutku je. Obe socialni delavki sicer delo vzgojnih institucij ocenjujeta kot 

ustrezno, saj menita, da so: »…eni otroci, s katerimi se da delati, bolj opremljeni v smislu 

socialnih veščin kot eni, ki so v čisto povprečnih družinah«. V zavodih, po njunem mnenju, 

naredijo veliko na področju socialnega učenja ter jih navajajo na neko samostojnost, ki je 

doma niso bili navajeni, saj doma ni bilo neke strukture. Naloga zavodov je po njunem 

mnenju tudi to, da naučijo mladostnike ravnati z denarjem, da pridobijo delovne navade, 

disciplino, da se naučijo vlagati trud v neko stvar,… Pravita, da oni kot socialni delavki tega 

mladostnikov ne moreta naučiti, saj se takih stvari naučiš z zgledom, v vsakdanjih situacijah 

in vsekakor ne v pisarni, je pa pisarna vse, kar imajo socialne delavke na voljo. Izpostavljata 

tudi napredovanje na učnem področju, za katerega menita, da ga sploh ne bi bilo, če otroka ne 

bi vključili v vzgojno institucijo, saj je večina teh otrok učno neuspešnih, izostajajo od 

pouka,… Kljub temu pa je ena od strokovnih delavk izpostavila tudi pomanjkljivost vzgojnih 

institucij, saj pravi, da je učenje samostojnosti v zavodu kot neko: »…učenje plavanja na 

suhem, saj jih lahko učimo nekih tehnik, lahko jih teoretično pripravljamo, lahko jim dajemo 

neke informacije znanja, jih seznanimo z neko mrežo programov pomoči. Ampak je potem, ko 

se znajdejo tam, vseeno odvisno od posameznika«. Na podobno pomanjkljivost vzgojnih 

institucij opozarja tudi strokovni delavec mladinskega doma, saj pravi, da je 

kontraproduktivno, če institucija v polnosti poskrbi za otroka. Na umetnost okolja v vzgojnih 

institucijah opozarjajo tudi številni avtorji (Bednik, 1987, Imperl, 1986, Krajnčan, 2006, 

2010, Grum, 2010), saj pravijo, da so vzgojne institucije umetne tvorbe, kar pogojuje tudi 

njihov način organiziranosti. Velike skupine zahtevajo natančno strukturiranost dela, kar 

povzroča togost v delovanju institucije. Vzgojne institucije tudi bolj ali manj v polnosti 

poskrbijo za mladostnikove potrebe (kuharice, perice, hišniki,…), kar pomeni, da se 
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mladostniki ne naučijo skrbi zase in preko tega samostojnosti. Zaradi koncentracije različnih 

vedenjskih motenj na enem mestu je tudi počasnejša korekcija neželenih vedenj. Kot problem 

izpostavljajo tudi, da je merilo uspešnosti bivanja v instituciji in s tem eden od pogojev za 

prekinitev ukrepa, zaključek šolanja, doseganje neke izobrazbe. Da je to problematično merilo 

uspešnosti bivanja v vzgojni instituciji opozarja tudi strokovni delavec mladinskega doma, ki 

pravi, da se mu zdi absurdno, da je pogoj za zaključitev bivanja v instituciji pogojevan s tem, 

da zaključijo šolanje, saj so: »…potem lahko po zavodih tudi leta in leta in jaz v tem ne vidim 

smisla. Kot sem že rekel, se mi zdi, da jim lahko damo, kar jim imamo za dati že v enem letu, 

več je zgolj podpiranje lenobe«. Ravno nasproten pogled na to pa imata strokovna delavka iz 

prevzgojnega doma in socialna delavka, saj prva pravi, da je eden od ciljev, ki si jih 

prizadevajo doseči v prevzgojnem domu ravno pridobitev formalne izobrazbe, saj meni, da to 

mladoletnikom omogoča lažji začetek samostojne življenjske poti, da imajo tako boljši »start« 

v življenju. Socialna delavka pa jasno poudari, da je ukrep največkrat povezan z dokončanjem 

nekega šolanja. Pravi, da: »Ne bomo ustavili ukrepa, če še ni zaključil šolanjai«. Sama 

menim, da je doseganje neke izobrazbe pomembno, saj res olajša kasnejšo vključitev v 

družbo, vendar pa ne more biti najpomembnejše (ali celo edino) merilo za prekinitev ukrepa. 

Če mladostnik doseže določeno stopnjo samostojnosti in odgovornosti lahko, ob primerni 

podpori, hodi v šolo tudi, če ni nameščen v instituciji. Bolj kot samo formalno izobrazbo se 

mi zdi pomembno, da mladostniki v instituciji pridobijo delovne navade, saj bodo na ta način 

lahko samostojno zaključili izobraževalni proces ter se nato vključili v sfero dela.  

V neposredno delo z mladostnikom med njegovega bivanja v instituciji poleg samega zavoda 

in pristojnega Centra za socialno delo strokovni delavci vključujejo tudi številne nevladne 

organizacije. Tako sta socialni delavki povedali, da mladostnike najpogosteje napotujeta na 

PUM, še posebej tiste mladostnike, ki jih ne uspeta vključiti drugam. Napotujeta jih tudi na 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Te nevladne organizacije pogosto 

vključujeta tudi po zaključenem ukrepu namestitve otroka oziroma mladostnika. Strokovna 

delavka prevzgojnega doma je izpostavila veliko vključenost društev v vsakdan prevzgojnega 

doma. V domu namreč verjamejo v strukturiranje prostega časa ter v spodbujanje 

mladostnikov h konstruktivnejšemu preživljanju prostega časa. Zato so tudi vključevali 

številna društva, ki so nudila športne in druge prostočasne aktivnosti, pogosto so vključevali 

tudi društva, ki so se ukvarjala z drogami in odvisnostjo, kot je Stigma. Strokovni delavec 

Mladinskega doma je bil do nevladnih organizacij in prostovoljcev precej bolj kritičen, saj je 

izpostavil pomen konstantnosti odnosa za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Pogosto se jim je v Mladinskem domu zgodilo, da prostovoljci niso bili pripravljeni 
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dlje časa sodelovati z Mladinskim domom oz. so v dom prihajali le, dokler niso opravili svoje 

študijske obveznosti. Je pa odločitev o prisotnosti prostovoljcev v Mladinskem domu 

prepuščena vzgojiteljem vsake stanovanjske skupine posebej. 

Vsi strokovni delavci, ki delajo z mladostniki, nameščenimi v vzgojne institucije, poudarjajo 

pomen dela s starši nameščenih mladostnikov. Kot ključno izpostavljajo to, da se večina 

mladostnikov po zaključenem ukrepu vrne v domače okolje, zato je delo z matično družino 

pomembno. Družina je namreč tista, ki odločilno vpliva na otrokov razvoj, na njegovo 

socializacijo in vsi strokovni delavci so izpostavili to, da je družina glavni »krivec« za 

otrokove težave. Centri za socialno delo so po zakonu (Katalog javnih pooblastil, nalog po 

zakonu in storitev, ki jih izvajajo Centri za socialno delo, 2008) dolžni delati s starši in cilj 

njihovega dela je, da bi se razmere doma toliko uredile, da bi se otroci lahko vrnili v matično 

družino. Delo z družino na Centru za socialno delo poteka že vrsto let pred namestitvijo 

mladostnika v vzgojno ustanovo. Socialna delavka pove, da je delo s starši pred namestitvijo 

usmerjeno na tak način, da se v družini spremenijo tiste stvari, ki jih je nujno spremeniti v 

povezavi z vzgojo in skrbjo za otroka, pogosto imajo starši tudi neke osebne težave. Družini 

se poskuša nuditi vse oblike pomoči in svetovanja pri vzgoji in skrbi za otroka, usmeri se jih 

tudi v druge programe, poteka intenzivno sodelovanje s šolo, nudi se tudi pomoč samemu 

mladostniku. Kadar vsa ponujena pomoč ni več učinkovita, pride do ukrepa oddaje v zavod. 

Socialna delavka poudarja, da: »…starši že prej vedo, kakšne so tiste spremembe, ki bi morale 

biti v njihovem ravnanju z otrokom, spremembe na sebi. Pred oddajo starši točno vedo, kaj je 

treba spremeniti v družini, kaj je njihova naloga, saj se sprejme neke sklepe in se jim jih 

naloži. Te spremembe so tudi pogoj, da se otrok vrne nazaj v domače okolje. Poleg tega, da je 

mladostnik uspešen«. Pomoč družina lahko dobi v okviru storitev Centra za socialno delo, kot 

je na primer storitev Pomoč družini za dom, ki obsega svetovanje družini pri urejanju 

odnosov, pomoč pri vzgoji otrok. Ponudi se lahko storitev Osebne pomoči, obrnejo se lahko 

tudi na neko zunanjo institucijo. Glede same pripravljenosti staršev za sodelovanje sta obe 

socialni delavki precej kritični, saj pravita, da je večina staršev: »…tako nefunkcionalnih, da 

nimajo nobene potrebe in želje hoditi sem in ne poiščejo  pomoč in jih ne zanima«. Starši tudi 

najbolj sodelujejo v obdobju, ko se začne ugotovitveni postopek za namestitev mladostnika v 

institucijo. Takrat namreč doživljajo največji pritisk in so tudi najbolj motivirani, da nekaj 

storijo. Vendar pa nekih večjih sprememb socialna delavka pri starših ne opazi, starši tudi ne 

sprejmejo svojega deleža odgovornosti pri težavah, ki jih kaže otrok. Z oddajo otroka v zavod 

pa motivacija staršev drastično upade. Socialna delavka izpostavi, da jih: »…mi na nek način 

zavežemo k temu, da sodelujejo z nami, njihovo nesodelovanje z nami pa nima nobenih 
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posledic. Se pravi, da jih ne moremo kaznovati, če ne sodelujejo z nami, ker je bil ukrep 

oddaje že speljan in smo že posegli na nek način v pravice družine, v njihove starševske 

pravice. V bistvu nekih posledic ne morejo imeti, tudi če ne sodelujejo«. Odziv staršev je po 

eni strani razumljiv, saj jih večina vzgaja otroke in skrbi zanje tako, kot najbolje zna in si zato 

težko priznajo, da je ta skrb neustrezna. Poleg tega ima velik delež teh staršev take osebne 

težave, da za otroke težko ustrezno poskrbijo. Vendar pa jih pritisk Centra za socialno delo 

spravi v tak položaj, da se začnejo braniti in zanikati svoj delež odgovornosti. Kadar začutijo, 

da obstajajo realne zakonske posledice za njihovo nesodelovanje, je razumljivo, da začno, 

vsaj navidezno, sodelovati s Centrom. Po namestitvi otroka v institucijo pa vsi pritiski 

odpadejo, otrok je nameščen, Center nima več moči, oni pa se razbremenijo skrbi za otroka. 

Vendar pa obe socialni delavki izpostavljata, da obstajajo tudi izjeme, torej starši, ki si želijo 

sodelovati s Centrom, ki želijo, da bi prišlo do nekih sprememb v družini in pri mladostniku 

ter se zato tudi samoiniciativno večkrat obrnejo po pomoč. Ti starši se zavedajo lastnega 

deleža krivde za otrokovo vedenje, želijo si pomoči ter Center doživljajo kot partnerja, ne pa 

sovražnika v postopku pomoči otroku.  

Poleg Centrov za socialno delo, ki imajo po zakonu dolžnost delati s starši nameščenih 

mladostnikov, intenzivno delajo z družino tudi same vzgojne institucije. V prevzgojnem domu 

so imeli organizirano skupino za starše, ki so jo sčasoma ukinili »zaradi zlorab zaupanja« in 

se kasneje odločili za individualna sodelovanja. Cilj dela s starši je bil pripraviti družino na to, 

da se bo mladostnik vrnil nazaj v družino. Nadalje so vsak mladostnikov izhod domov skrbno 

načrtovali skupaj z družino. Imeli so torej jasne dogovore med zavodom in starši o tem, kam 

bo mladoletnik šel na izhod, kaj vse bo počel, katera pravila starši postavljajo in kaj je njihova 

dolžnost. Strokovni delavec Mladinskega doma je govoril o podobnih načinih sodelovanja s 

starši. Vsak vikend izhod v domu skrbno načrtujejo skupaj s starši, starše tudi neprestano 

spodbujajo v sprejemanju odgovornosti za otroka. To se jim zdi najpomembnejše. Poleg 

tovrstnega sodelovanja imajo organizirano tudi šolo za starše ter s starši dnevno individualno 

delajo v smislu »govorilnih ur za vzgojne probleme«. Zamislili so si tudi poseben projekt, v 

katerem med letom poleg otrokovega vedenja ocenjujejo tudi starše in njihov napredek, starši 

pa na koncu leta dobijo »diplomo«. Cilj tega je spodbujati starše k prevzemanju odgovornosti 

za otroka ter k učenju učinkovitejših vzgojnih metod. Strokovni delavec izpostavlja tudi, da 

nimajo nikjer predpisano, kako intenzivno je potrebno delati s starši. Zato so si v domu 

postavili interno normo, da se s starši srečujejo vsaj enkrat na mesec, ob izrednih priložnostih 

pa takoj in pogosteje. Delo s starši je torej ključnega pomena, saj so starši tisti, h katerim se 

po zaključenem bivanju v instituciji otrok v večini primerov vrne. Starši z otrokom ravnajo 
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kot najbolje znajo, zato jih je potrebno naučiti ustreznejših vzgojnih metod, če te, katere so do 

sedaj uporabljali, niso bile učinkovite in ustrezne. Otroci so v večini primerov taki, kot so, 

zaradi staršev in okolja, v katerem so odraščali, kar je poudaril tako strokovni delavec 

Mladinskega doma kot tudi strokovna delavka prevzgojnega doma. In ravno zaradi tega je 

pomembno intenzivno sodelovanje med institucijami, da se dela s celotno družino v smislu 

doseganja nekih sprememb, ne le individualnega dela z mladostnikom.  

Cilj dela z mladostnikom v instituciji ter s starši je to, da se mladostnikovo vedenje spremeni, 

da postane samostojen ter da se spremeni tudi družina, saj je, taka kot je, veliko doprinesla k 

mladostnikovemu nesprejemljivemu vedenju. Ker je odpust mladostnika iz institucije velika 

sprememba, ki povzroča tako pri mladostniku kot pri njegovih starših velike strahove, še 

posebej, če je bil mladostnik vrsto let v instituciji ali celo različnih institucijah, je potrebno 

odpustu nameniti posebno pozornost. To so izpostavili tudi vsi strokovni delavci, vendar pa 

so vsi rekli, da delo z mladostnikom v tem obdobju ni nič bolj intenzivno kot sicer, so pa 

vsebine pogovorov in dela tako z mladostniki kot s starši prilagojene temu, da bo mladostnik 

v kratkem zapustil ustanovo. Socialna delavka tako izpostavlja, da se ji zdi pomembno 

načrtovati, kako naprej in vzpostaviti neke oblike pomoči, tudi neko materialno pomoč. 

Družini ponudijo, kar ji je po zakonu možno ponuditi, vendar gre tu predvsem za neko 

finančno pomoč. Ponudijo jim tudi storitve Centra kot na primer Osebno pomoč, Pomoč 

družini za dom. Če obstaja možnost, se lahko vključi tudi v kakšno drugo institucijo 

(Svetovalni center za otroke in mladostnike, PUM in druge izobraževalne institucije, Zavod 

za zaposlovanje,…). V sami vzgojni instituciji so lahko same priprave na odpust bolj 

konkretne. V Mladinskem domu tako se o odpustu začnejo pogovarjati že na začetku šolskega 

leta. Pred samim odpustom pa so pogovori usmerjeni v to, kako bo mladostnik živel po 

odhodu iz institucije. Uspešno prakticirajo tudi to, da mladostnik pred odpustom nekaj časa že 

živi doma ter enkrat na teden pride v institucijo, kjer se z njim pogovorijo, kako je bilo doma 

ter načrtujejo prihajajoči teden. Nato se skupaj z mladostnikom odločijo, ali je smiselno, da se 

vrne domov (torej sledi odpust) ali je bolj smiselno, da ostane še nekaj časa v domu. Nekatere 

stanovanjske skupine Mladinskega doma uspešno izvajajo tristopenjski sistem, kar pomeni, da 

imajo v eni stanovanjski skupini tri režime. Od običajne vzgojne skupine do prehodne 

stanovanjske skupine, v kateri mladostnik živi samostojno, nekako vzporedno skupini. Sicer 

se mora obvezno udeleževati skupinskih sestankov, ostalo je prepuščeno njegovi izbiri. Na tak 

način mladostnike intenzivno pripravljajo na samostojno življenje. V prevzgojen domu imajo 

prav tako oblikovan tristopenjski sistem, ki služi spodbujanju odgovornosti in samostojnosti 

mladostnikov. Z napredovanjem po sistemu mladostniki pridobivajo vse več ugodnosti, 
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pričakovana pa je tudi vedno večja samostojnost in odgovornost mladoletnika. Tudi vloga 

vzgojitelja se iz nivoja na nivo spreminja, od tega, da na prvem nivoju mladostnika učijo, 

kako pospravljati sobo, skrbeti zase, kako komunicirati,… je na tretjem nivoju vzgojitelj zgolj 

svetovalec in kontakt z drugimi, zunanjimi institucijami. Poleg tega so strokovni delavci 

prevzgojnega doma pred odpustom mladoletnika dolžni obvestiti pristojni Center za socialno 

delo o odpustu. Če se mladoletnik ne more vrniti domov, poskušajo v sodelovanju s Centrom 

najti neko drugo obliko namestitve, saj: »…imajo Centri določena stanovanja ali imajo 

kontakte z ljudmi, ki poceni oddajajo stanovanja…«.   

Glede razlogov za odpust iz institucije so strokovni delavci izpostavili občasno nesoglasje 

med vzgojno ustanovo in Centrom za socialno delo. Socialne delavke otroke v institucijo 

namestijo z odločbo, kar pomeni, da morajo one tudi izdati odločbo o prenehanju ukrepa. 

Strokovni delavec Mladinskega doma je izpostavil, da si razloge za ustavitev ukrepa razlagajo 

vsak po svoje; še posebej tistega, ki pravi, da se ukrep ustavi, kadar pride do nekih sprememb, 

ki pa niso nujno vedno pozitivne. Sicer pa razume stisko socialnih delavk, ki otroka nimajo 

kam namestiti, doma pa ga tudi ne morejo pustiti, saj so razmere zanj tam izrazito neugodne. 

Na tem mestu je potrebno veliko usklajevanja in dogovarjanja, da se v čim večji meri poskrbi 

za mladostnika. Socialne delavke namreč neprestano poudarjajo, da se vse dela v otrokovo 

korist, vendar se definicije, kaj je v otrokovo korist, včasih med institucijami razlikujejo.  

Vsi intervjuvani strokovni delavci so izpostavili tudi problem ob odpustu mladostnika iz 

institucije, kadar se ta ne more vrniti v družino. Tako ena od socialnih delavk pove, da 

mladostnikom, ki zaključijo bivanje v instituciji, poskuša pomagati v okviru zakonskih 

možnosti, predvsem gre tu za pomoč pri pridobivanju materialne pomoči (štipendije, izredne 

denarne pomoči, urejanje preživnine). Stanovanj Centri nimajo in jih tudi ne morejo nikakor 

zagotoviti. Socialna delavka glede mladostnikov, ki se ne morejo ali ne želijo vrniti domov 

pove, da: »Tu jim pa ne moremo pomagati!! Nimamo ničesar, nobenega zakonskega 

pooblastila, nič!! Mi nimamo iz česa zagotavljati, ne moremo se zmeniti z dijaškim domom, 

dajemo jim lahko denarno pomoč toliko časa, da si najdejo službo in to je vse«. Druga 

socialna delavka izpostavi podoben problem: »Pri nas se pozna stanovanjska problematika že 

pri samih družinah. Center nima nekega vpliva na dodelitev stanovanj mimo razpisa občine. 

V naši občini pa trenutno ni teh stanovanj na razpolago. V okviru zakona lahko pomagamo 

edino s tem, da nudimo neko materialno pomoč«. Tako se otroci načeloma vrnejo v domače 

okolje, čeprav to ni ugodno in znotraj družine skušajo čim bolj samostojno živeti. Tudi oba 

strokovna delavca iz vzgojnih institucij povesta, da obstaja stanovanjski problem. Strokovna 

delavka prevzgojnega doma izpostavi, da so se ti mladostniki večkrat primorani vrniti domov, 
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včasih, kadar to ni možno, jih iz prevzgojnega doma samo: »…postavijo pred vrata in ta 

zaprejo za njimi«. Nič ne vedo, kaj se z mladostnikom po pretečenem ukrepu dogaja. Samo 

včasih jim v sodelovanju s pristojnim Centrom za socialno delo uspe najti tudi primerno 

namestitev za mladoletnika, vendar je v to vložene ogromno osebne energije, saj zakonsko to 

področje ni urejeno. Glede stanovanjskega področja za mladostnike, ki so bili v vzgojnih 

ustanovah, bi bilo nujno potrebno nekaj ukreniti, saj brez zagotovljenega bivališča mladostnik 

ne mora začeti samostojnega življenja. Vprašljivo je tudi, koliko je smiselno, da se mladostnik 

vrne domov, saj velikokrat družina ostane ista, kot pred mladostnikovim odhodom v 

institucijo. To so izpostavili tudi vsi intervjuvani strokovni delavci. O potrebah po ureditvi 

stanovanjske situacije mladostnikov govorijo tudi številni strokovnjaki, na primer Kojič 

(1995), ki predlaga ustanovitev mladinskih stanovanj, s katerimi bi mladostnikom poleg 

bivanja nudili tudi svetovanje, kar bi jim olajšalo pot v popolno samostojnost.  

O možnostih poodpustnega spremljanja in pomoči pri nas so kritični vsi strokovni delavci, saj 

so jasno izrazili, da ni nobene formalne možnosti spremljanja mladostnikov, ki so bili 

obravnavani v vzgojni ustanovi. Tako socialni delavki povesta, da zakonsko Center ne sme 

spremljati mladostnika in družine po odpustu iz institucije, razen v primeru, ko gre za še 

mladoletne otroke, saj so ti še vedno smatrani kot rizični. Polnoletne mladostnike pa lahko 

spremljajo samo, če ti sami to želijo. Po dopolnjenem 18. letu mladostnika Center nima več 

nobenih obveznosti do nejga. Ena od socialnih delavk izpostavlja, da z ustavitvijo ukrepa 

Center nima več pristojnosti, da bi proti volji mladostnika ali družine spremljal dogajanje v 

družini. Pravi tudi, da jim pomoč sicer ponudijo, je pa vse odvisno do njihove iniciative, želje 

in pripravljenosti za sodelovanje. Večinoma je prva pomoč, ki jo pridejo iskati na Center, 

denarna pomoč. Če so polnoletni, si pridejo urediti status ter se prijaviti na Zavod za 

zaposlovanje. Običajno je tudi, da se obrnejo na tisto strokovno delavko na Centru, ki jo 

poznajo, redkeje na tisto, ki dela na dotičnem področju. Strokovna delavka jim poleg 

informacij o ureditvi statusa nudi tudi druge informacije ter jim ponudi pomoč.  

Strokovna delavka prevzgojnega doma o poodpustnem spremljanju mladostnikov pove 

podobno kot intervjuvani socialni delavki in sicer, da mladostnika, ki zaključi bivanje v 

instituciji, strokovni delavci prevzgojnega doma nimajo pravice še naprej spremljati. 

Izpostavi, da: »…nič ne vemo, kaj se z njim dogaja, razen če nas pokliče in nam pove, kaj se z 

njim dogaja ali pa pokličemo na Center in vprašamo, kaj je s posameznim mladoletnikom. 

Odgovor dobimo, če slučajno kolegica na Centru pozna mladostnika. Odvisno je tudi od 

njenih pristojnosti«. V nekaterih primerih mladoletnika zgolj odpustijo iz institucije po 

preteku ukrepa, saj nimajo druge možnosti. V 111. členu ZIKS-1 (2000, Ur.l. RS, št. 22), ki 
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ureja tudi področje mladoletniškega zapora v zvezi s poinstitucionalno obravnavo obsojencev, 

je določeno, da morajo pristojni Centri in drugi subjekti v sodelovanju z Zavodom za 

prestajanje kazni zapora najmanj tri mesece pred odpustom obsojenca pripraviti program 

potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu in mu vsak na svojem področju nuditi pomoč pri 

njegovi vključitvi v družbo po prestani kazni. Če se pričakuje, da se mladoletnik po odpustu iz 

Doma ne bo mogel sam vključiti v življenje in delo na prostosti lahko Dom na podlagi 

Pravilnika o izvrševanju ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom (2000, Ur.l. RS, št. 73)  

predlaga, da  pristojni Center za socialno delo postavi mladostniku svetovalca. Obe socialni 

delavki sta povedali, da tega člena nista poznali in ga na njunih Centrih tudi ne izvajajo. 

Mladoletnika Center po ukrepu spremlja le, če mu je bil naložen strožji nadzor. Strokovna 

delavka prevzgojnega doma pa je povedala, da so tega svetovalca smatrali kot prostovoljca, 

ki: »…se druži z mladoletnikom zgolj v času njegovega bivanja v domu«, niso se pa na tak 

način povezovali s pristojnimi Centri za socialno delo. Člen je po mojem mnenju razumljen 

zelo površno, saj omogoča, da se mladostnikom zagotovi spremljanje tudi po prenehanju 

ukrepa. V praksi pa je spremljanje omejeno zgolj na čas bivanja v instituciji, ko ga že 

spremljajo strokovni delavci. Četudi je strokovna delavka prevzgojnega doma povedala, da je 

prostovoljka pozitivno vplivala na mladostnika, je možnost, ki ga daje omenjen člen, 

neizkoriščena.  

Kljub temu, da zakonsko ne smejo spremljati mladostnikov po prenehanju ukrepa, pa si 

vzgojitelji želijo vedeti, kaj se z mladostniki dogaja po odhodu iz institucije. V Mladinskem 

domu Jarše so to ugotovili z anketo in se zato odločili, da enkrat letno organizirajo t.i. 

»reunione«, na katere povabijo vse mladostnike, ki so bili pred nekaj leti nameščeni v 

Mladinskem domu. Tako vzgojitelji srečajo mladostnike, ki se odzovejo na vabilo in sami 

vidijo, kaj se dogaja z njimi. Vidijo, da so nekateri uspešni v življenju, kar je potrditev 

dobrega dela vzgojiteljev in motivacija za nadaljnje delo. 

Tudi o sami urejenosti področja poinstitucionalnega varstva mladoletnikov so bili intervjuvani 

strokovni delavci prav tako zelo kritični. Kritike je bil deležen že sam sistem zavodskega 

varstva pri nas, saj je strokovni delavec Mladinskega doma o njem povedal, da je sistem zelo 

zastarel. Obstoječa mreža zavodov se je pri nas vzpostavila že pred 40. Leti. Pravi, da je taka 

mreža takrat delovala, danes pa je zastarela. Problematizira tudi to, da ni neke evalvacije 

programov, brez evalvacije pa žal ni sprememb. Zaradi pomanjkanja evalvacije v tem sektorju 

prihaja tudi do neracionalne porabe sredstev. Vse spremembe in iniciative, ki so se pojavile, 

so prišle iz prakse, vendar niso dobile podpore s strani ministrstev, zato so tudi zamrle. 

Obdržale so se le stanovanjske skupine. Ko enega glavnih razlogov za tako situacijo vidijo vsi 
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intervjuvani strokovni delavci v ločenosti resorjev, ki urejajo področje zavodskega varstva 

mladoletnikov. Mladostnike namreč nameščajo Centri za socialno delo ali sodišče; vzgojne 

institucije pa so pod okriljem Ministrstva za šolstvo. O tej ločenosti resorjev kritično 

spregovori tudi strokovna delavka prevzgojnega doma, saj pravi, da je prvi pogoj za ureditev 

tega področja uskladitev vseh zakonov, ki urejajo področje socialnega skrbstva tako 

institucionalne kot neinstitucionalne obravnave. Ureditev tega je nujna zato, ker je, po njenih 

besedah: »…zavod samo en kamenček v milijardi kamnov in kot sam ne more biti učinkovit. 

Ta milijarda kamnov je naša družba, ki je nefleksibilna, rigidna in ne gre v korak s časom za 

razvoj določenih programov, ki so nujno potrebni za vse, ki so bili v institucionalni 

obravnavi«. Poudarja tudi, da naša družba še ni ozavestila, da je neurejenost tega področja 

problem in da je potrebno začeti s financami. Vlagat v postpenalo obravnavo je potrebno zato, 

da se na drugi strani zmanjša obremenjenost zavodov in zaporov. Podobno izpostavlja tudi 

socialna delavka Centra za socialno delo saj pravi, da pri nas pooskrbe po zavodih sploh ni in 

bi se moralo to področje sistemsko urediti. Pomanjkanje zavodske pooskrbe se ji zdi 

nedopustno in obvezno je potrebno glede tega nekaj storiti. Vendar pa: »…sta to dva ločena 

tabora in se zato nič ne spremeni. Poleg tega je to, da poskrbiš za rizične poosemnajstletnike, 

velik finančni zalogaj. Vendar bi bilo definitivno cenejše za državo, če bi poskrbela za njih. 

Ampak tu ni nobene volje, da se pri tem kaj spremeni. Ker ni več nobene zakonske podlage, ko 

so mladostniki stari osemnajst. Nikogar več ne zanimajo in dokler bo tako, ne bo nobenih 

sprememb.«. O posledicah pomanjkanja poinstitucionalnega spremljanja spregovori strokovna 

delavka prevzgojnega doma in se sprašuje, kje so institucije: »…ki bi morale stati ob strani 

tem mladostnikom, ki kljub temu, da nekaj časa preživijo v prevzgojnem domu in se opremijo 

z nekim znanjem, brez neke močne socialne podpore ne morejo preživeti. Veliko mladostnikov 

v prevzgojnem domu zelo napreduje, pridobijo neka znanja, vendar zunaj ne morejo preživeti. 

To pa zato, ker se vračajo v nespremenjeno okolje, v isto družino, ki ima številne težave, ker 

so prijatelji še vedno isti, ker se v okolju ni nič spremenilo, ker nima stanovanja, ne 

zaposlitve, ne možnosti preživetja. In logična posledica tega je, da boš na najlažji možen 

način za sebe poskrbel, da boš preživel. In to najlažje narediš tako, da vlomiš, ukradeš, 

nekoga pretepeš, se začneš ukvarjati s proizvodnjo in preprodajo mamil, kakorkoli pač, 

kaznivo dejanje«. 

Tudi v teoriji se že vrsto let pojavljajo zahteve po celostnosti obravnavi mladostnikov, ki so 

bili v vzgojnih institucijah. Celostna obravnava pa pomeni tudi poinstitucionalno obravnavo. 

Bednikova je že l. 1987 izpostavila probleme, s katerimi se srečujejo mladostniki, ki so bili v 

institucionalni obravnavi, po odpustu iz institucije. Ti mladostniki so bili vajeni, da jih nekdo 
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neprestano spremlja ter opominja na stvari, ki jih morajo početi. Po odpustu iz institucije, še 

posebej, če mladostnik začne samostojno življenje, se sreča s številnimi odgovornostmi. Med 

drugim mora mladostnik zjutraj samostojno vstati, iti na delovno mesto in tam preživeti osem 

ur. Samostojno mora reševati vse konflikte, s katerimi se sreča, poskrbeti mora za svojo 

prehrano, skrbeti mora za red svojega bivališča ter sebe; mora konstruktivno preživeti svoj 

prosti čas ter zvečer pravočasno leči k počitku. Poleg Bednikove tudi Khein (1997) navaja 

številne razloge za poinstitucionalno obravnavo mladostnikov; med drugim tudi to, da se 

številni mladostniki po zaključku bivanja v ustanovi, ne morejo vrniti domov in nimajo kam 

iti. Mladostniki po odhodu iz institucije v interakciji s svojim okoljem preverjajo na novo 

naučene vedenjske vzorce in pri tem potrebujejo veliko podporo. Če je nimajo, hitro zapadejo 

v stare, neustrezne vedenjske vzorce, nimajo ustreznih pogojev za nadaljevanje načrtovanega 

šolanja, nimajo niti možnosti zaposlitve in nastanitve. O problemih z nastanitvijo in z 

zagotavljanjem le te kot bistvene za te mladostnike so govorili tudi vsi intervjuvani strokovni 

delavci, saj so zagotovitev nastanitve videli kot nujni predpogoj za začetek samostojnega 

življenja mladostnikov po zaključku bivanja v vzgojni instituciji. Tudi Žižak in Koller 

Trbovićeva (1999) poudarjata pomen poinstitucionalnega spremljanja mladostnikov kot nujno 

nadaljevanje vzgojnega dela. Do podobnih zaključkov je prišel tudi Lorenčič (2006), ki je v 

svoji raziskavi ugotovil, da se po zaključku bivanja v Mladinskem domu skoraj 60% 

mladostnikov vrne domov, ostali pa bivajo drugje. Zato meni, da bi bilo potrebno zaradi 

zagotavljanja kontinuitete v vzgojnem procesu ter zaradi olajšanja vključevanja v življenje in 

delo izven zavoda načrtovati poinstitucionalno delo s temi mladostniki že pred zaključkom 

bivanja v instituciji. Zelo potreben bi bil tudi razvoj posebnega programa dela z odpustniki.  

O tem, kako naj bi bila zastavljena poinstitucionalna obravnava, so spregovorili tudi vsi štirje 

intervjuvani strokovni delavci. Socialna delavka meni, da bi morala biti poinstitucionalna 

obravnava mladoletnikov sistemsko urejena. Ker vidi zagotavljanje stanovanjskih možnosti 

kot bistveno, meni, da bi morali tem mladostnikom zagotavljati kot neka »projektna 

stanovanja«, ki naj bi bila urejena kot postanovanjske skupine, kot jih poznamo pri nas. Poleg 

tega pa bi morala biti na razpolago tudi brezplačna stanovanja, kjer bi ti mladostniki živeli 

popolnoma samostojno. V teh stanovanjih bi lahko mladostniki živeli dve do tri leta po 

odpustu, saj se lahko v tem času toliko opolnomočijo, da lahko potem začnejo samostojno 

življenje. Druga socialna delavka o poinstitucionalni obravnavi meni, da bi jo morali 

načrtovati že zadnje leto mladostnikovega bivanja v ustanovi. Razmišljati bi morali o 

mladostnikovih potrebah, o tem, kakšne so realne možnosti v domačem okolju, kaj si 

mladostnik sploh želi. Načrtovanje poinstitucionalne pomoči mora biti celostno načrtovano, 
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vključene morajo biti vse pomembne osebe za mladostnika, od družine, Centra za socialno 

delo in zavoda ter seveda tudi druge institucije, če so bile vključene v dotedanjo obravnavo 

mladostnika. Vključitev v poinstitucionalno pomoč bi morala biti prostovoljna, izvajala naj bi 

jo neka zunanja institucija, društvo, katerega mladostniki ne bi doživljali kot represivno 

institucijo, kakor običajno doživljajo Center za socialno delo.  

Strokovna delavka prevzgojnega doma vidi kot bistveno v poinstitucionalni obravnavi to, da 

bi se izoblikovalo neke programe, s katerimi bi se mladostnikom omogočalo učenje, 

izobraževanje, zaposlitev ter zagotovitev nekih stanovanjskih kapacitet. Vendar pa je za vse to 

potrebno najprej brezpogojno uskladiti vse zakone, ki urejajo področje socialnega skrbstva, 

tako institucionalnega kot neinstitucionalnega. Poleg uskladitve zakonodaje ter zagotavljanja 

bivanjskih, zaposlitvenih in izobraževalnih možnosti je potrebno izoblikovati mrežo 

strokovnjakov, ki bodo mladostniku v pomoč, na katere se lahko obrne, če potrebuje pomoč 

ali informacije. Ta stalen suport se sčasoma postopno umika, da začne mladostnik samostojno 

živeti.  

Kot izredno pomembno pa izpostavlja tudi zgodnjo detekcijo težav ter hitro in bolj učinkovito 

načrtovanje pomoči in dela z otrokom in družino. O podobnem govori tudi strokovni delavec 

Mladinskega doma, saj zagovarja, da je zgodnja detekcija izrednega pomena in bi se morala 

začeti že v vrtcu. Služila naj bi ugotavljanju ogroženosti v smislu čustvenih in vedenjskih 

težav. Poleg zgodnje detekcije težav otroka pa je potrebna tudi diagnostika celotne družine. 

Glavno vlogo pri detekciji naj bi imela šola, saj ta otroka najbolje pozna. Sistem pomoči bi 

moral biti, po njegovem mnenju, bolj tržno usmerjen, velik del bi morale nositi nevladne 

organizacije, saj bi s tem, ob primernem nadzoru dela teh organizacij, dvignili kvaliteto dela 

in pomoči tako otrokom kot celotnim družinam.  
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ZAKLJUČEK 

 

Otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami so v zgodovini definirali, 

diagnosticirali ter obravnavali različno. Vedno pa so bili mnenja, da je te otroke potrebno 

obravnavati drugače kot »običajne otroke«. Tako se je razvila mreža pomoči tem otrokom, 

predvsem v obliki »poboljševalnic«. Z razvojem stroke (profesorji defektologije za otroke z 

motnjami vedenja in osebnosti) so prihajali do novih spoznanj na področju čustvenih in 

vedenjskih težav. S uveljavitvijo novih teoretičnih konceptov, predvsem integracije in 

inkluzije, pa se je obravnava teh otrok in mladostnikov precej spremenila. Spremenjeno 

pojmovanje otrok s težavami v socialni integraciji so tudi uzakonili v Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2007, Ur.l. RS, št. 23). Posebna obravnava je zapisana tudi v 

Kazenskem zakoniku (2004, Ur.l. RS, št. 95), na podlagi katerega so mladoletnikom, ki 

storijo kazniva dejanja, odrejeni vzgojni ukrepi. Na podlagi zavedanja o pomembnosti 

posebne obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami se je pri nas 

razvila mreža mladinskih domov in vzgojnih zavodov, ki so bili različno organizirani ter imeli 

različne pogoje za sprejem. Sprva so bile institucije ločene glede na spol in starost otrok 

oziroma mladostnikov. Nato so se institucije ločevale tudi po tem, ali imajo interno šolo ali 

otroci obiskujejo zunanje šole ter seveda glede na način nameščanja (Center za socialno delo, 

sodišče). Način nameščenja pogojuje tudi stopnjo zaprtosti institucije (Mladinski dom, 

Vzgojni zavod, Prevzgojni dom, Mladoletniški zapor). Z novimi spoznanji glede vzgoje otrok 

ter s sprejetjem novih konceptov (integracija, normalizacija in drugi) je prišlo do prenove 

zavodske vzgoje. Ustanavljati so začeli tudi stanovanjske skupine, ki so služile kot neko 

prehodno obdobje za mladostnike, ki so bili v institucijah in so jih tam intenzivneje 

pripravljali na samostojno življenje. Danes so stanovanjske skupine delno izgubile to vlogo, 

saj so postale na nek način vzporednica zavodski vzgoji. Vanje nameščajo tiste mladostnike, 

ki so »še toliko samostojni, da lahko funkcionirajo v bolj odprtem režimu«. Vendar pa na ta 

način zmanjka »ena stopnička« v pripravah na samostojnost mladostnikov, ki so bili v vzgojni 

instituciji. Ta manko so opazili številni praktiki. Zato so se začele pojavljati različne pobude 

po ustanovitvi mladinskih stanovanj in podobnih oblik poinstitucionalnega spremljanja. 

Vzgojne institucije namreč izredno veliko naredijo na področju priprav na samostojnost, 

prevzemanju odgovornosti, pridobivanju izobrazbe, učenju komuniciranja,… mladostnikov, a 

so s svojim delom omejene zgolj na čas mladostnikovega bivanja v instituciji. S trenutkom, 

ko mladostnik zapusti institucijo (pretek ukrepa, prekinitev odločbe), institucija izgubi vse 
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pristojnosti in mladostnik je prepuščen sam sebi ali se vrne nazaj v družino. S problemom 

necelostne obravnave mladostnikov, ki so bili v vzgojnih institucijah, sem se ukvarjala v svoji 

diplomski nalogi, saj sem mnenja, da je ravno zaradi pomanjkanja poinstitucionalne 

obravnave mladostnikov, zavodska vzgoja manj uspešna, kot bi sicer lahko bila. Ugotovila 

sem, da tako Centri za socialno delo kot same vzgojne ustanove naredijo za mladostnika 

ogromno, Centri že pred samo namestitvijo, zavodi pa z otrokom intenzivno delajo med 

njegovim bivanjem v instituciji. Otrok oziroma mladostnik lahko zelo napreduje v svojem 

osebnostnem razvoju ter se vedenjsko zelo spremeni med bivanjem v instituciji, vendar se po 

zaključenem ukrepu vrne v isto družino, v isto družbo in brez ustrezne podpore hitro zapade v 

stare, neustrezne vedenjske vzorce. Pomena družine za mladostnika se zavedajo tudi Centri za 

socialno delo ter same vzgojne ustanove, zato je velik del pomoči namenjen tudi delu z le to. 

Delo z družino med mladostnikovim bivanjem v instituciji je tudi zakonsko predpisano v 

Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev Centra za socialno delo (2008), ni pa 

nikjer normirano delo s starši s strani vzgojnih institucij, zato je to prepuščeno oceni vsake 

vzgojne institucije posebej.  

Ker v Sloveniji nimamo celostno urejene pomoči mladostnikom, ki so bili v vzgojnih 

ustanovah, imamo tudi precej visoko mladoletniško povratništvo. Prelićeva (2007) ocenjuje, 

da je ta 50 procentna. Problematične so tudi t.i. »zavodske kariere« mladoletnikov, saj so ti 

mladostniki navajeni celo življenje živeti v instituciji. Življenja izven institucije praktično ne 

poznajo, zato jih odpust iz institucije spravlja v veliko stisko. Problem je tudi zaprtost in 

totalnost nekaterih vzgojnih institucij, saj je tam življenje do potankosti strukturirano ter v 

polnosti poskrbljeno za vse mladostnikove potrebe, tako da se mladostnik ne nauči poskrbeti 

sam zase; ne nauči se kuhati, pospravljati, prati in likati, ne nauči se ravnati z denarjem, ne 

zna si sam organizirati tako delovnega časa oz. časa za učenje kot tudi prostega časa, kar so 

osnovne stvari, ki bi jih moral poznati, da bi lahko po odhodu iz institucije samostojno 

zaživel. Zaradi manjka podpore po zaključenem bivanju v instituciji se veliko mladostnikov 

vrne v stare, neučinkovite vzorce, »da lahko preživijo«, kot se je izrazila ena od intervjuvanih 

strokovnih delavk. Ker nimajo sredstev za preživetje, se »znajdejo«, kot najlažje znajo, kar 

pomeni, da nekaj ukradejo, nekoga pretepejo, se začnejo ukvarjati s proizvodnjo in preprodajo 

drog,… vse to pa so kazniva dejanja. Posledično se spet znajdejo v sodnem sistemu ter 

kasneje v drugi, pogosto represivnejši instituciji. Na problem povratništva moramo gledati 

tudi s tega vidika, da država za mladostnika, ki je v vzgojni instituciji, porabi veliko denarja 

vsak mesec (prb. 5000€). Vlagajo v to, da se mladostnika »prevzgoji«, »popravi«, da se 

kasneje lahko vključi v družbo. Velik del mladostnikov v institucijah precej napreduje in bi ob 
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podpori lahko uspešno zaživeli tudi po izstopu iz institucije. A ker podpore nimajo, zapadejo 

v stare vedenjske vzorce, ki so v preteklosti preizkušeno delovali. Tako se spet znajdejo v 

instituciji, kar državo stane veliko denarja. Ta problem so izrazili tudi vsi intervjuvani 

strokovni delavci in tudi številni drugi avtorji.  

V sami poinstitucionalni obravnavi otrok in mladostnikov, ki so bili v vzgojnih ustanovah, 

vidim zelo veliko vlogo socialnih pedagogov. Ti z njimi delajo že v sami vzgojni instituciji in 

bi jih lahko spremljali tudi, ko bi že zaključili bivanje v instituciji. Socialni pedagogi so lahko 

zaposleni tudi na Centrih za socialno delo kot strokovni delavci ali pa kot zunanji sodelavci, 

t.i. javni delavci, ki bi lahko prevzeli spremljanje teh mladostnikov, če bi mladostniki zavrnili 

nadaljnje spremljanje s strani socialnega delavca, ki ga je spremljal v času njegovega bivanja 

v instituciji. Socialni pedagogi lahko delujejo tudi v nevladnih organizacijah, ki bi se 

ukvarjale izključno s pomočjo in podporo mladostnikom, ki so bili v vzgojnih ustanovah. V 

Sloveniji trenutno ni organizacije, ki bi se ukvarjala s tem področjem; področju tudi ni 

namenjena posebna pozornost s strani države, kar pomeni, da za to ni predvidenih sredstev.  

Tudi zakonodaja je taka, da onemogoča spremljanje mladostnikov po zaključenem bivanju v 

instituciji. Zato bi bilo nujno potrebno, da bi se na ravni države začelo spreminjati to področje 

Proces pomoči tem otrokom in mladostnikom bi bilo potrebno bolj celostno zastaviti. Ni 

dovolj samo detekcija, ki ugotovi, da z otrokom oziroma mladostnikom »nekaj ni v redu« in 

potem le tega namestiti v vzgojno institucijo, ampak bi se proces pomoči in podpore moral 

nadaljevati tudi kasneje, v smislu svetovanja in podpore pri samostojnem življenju. 
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PRILOGE 

 
 
 
PRILOGA 1: Odprto kodiranje prvega intervjuja   
 
 
KATEGORIJA KODA II. REDA KODA I. REDA 
 
 

DELO Z OTROCI/ 

MLADOSTNIKI 

 
 

 
Pogostost stikov 

37. prvo pa drugo leto hodila ziher enkrat na 
mesec na sestanke 
38. recimo na dva meseca enkrat 
47. ni bilo razloga, da bi se dobivali 
48. vedno na začetku šolskega leta 
49. pred počitnicami 
60. na začetku šolskega leta 
61. na koncu 
62. sedaj, ko gre dekle v postanovanjsko 
skupino 
64. na začetku šolskega leta, ko se sprejme 
individualni načrt 
67. ko se pokaže potreba 
68. pri enih je res enkrat na mesec, pri drugih 
dvakrat na šolsko leto 
71. na začetku sem zelo veliko hodila 
74. dvakrat v decembru 
75. spet v januarju 
76. februarja sem šla, ker sem mamo peljala 
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Način stika 
 

2. intenzivno delam z njo 
3. z vzgojiteljico veliko sodelujeva 
4. spremljam njeno bivanje 
5. pomagam, kolikor mi 
dopuščajo zakonske možnosti 
6. iščemo alternativne možnosti 
8. pomagam pridobiti štipendijo 
11. pogovarjam v smislu samostojnega življenja 
12. pogovarjam o zelo osebnih stvareh 
56. skozi po mailu slišimo 
57. ful stvari za štipendijo 
58. okoli preživnine, ker je bila tožba 
59. veliko enih takih birokratskih stvari urejati 
63. za polnoletnost pa bomo kar po pošti 
78. sem ji uredila počitnice, te, prvomajske 
83. k tej deklici sem šla, ko je bila namestitev, 
sem jo peljala 
87. jaz sem jo šla pa potem iskati 
98. sem jo v tale tabor vključila 
100. zrihtala sem, da je šla v kolonijo 
105. take stvari delaš, kar ponavadi starši 
uredijo 
106. ni vedno čisto neposredno delo z otrokom 
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Stik po odpustu 
 

16. bo hodila k meni tudi potem, ko bo že 
zaključila bivanje v instituciji 
17. bova občasno srečevale še naprej 
35. ne bo več hodil k meni, ko bo zaključil 
bivanje v instituciji 
36. za deklico težko rečem 

 

 
 
 
Nameščeni v 
prevzgojni 
dom/zapor 
 

127. jaz nisem imela še nobenega v Radečah 
135. eno odpuščeno sem dala kolegici na prvo 
socialno pomoč 
136. ji je za denarno pomoč povedala 
137. jaz je tudi spoznala nisem 
138. ni želela z nami sodelovati 
139. oni lahko podpišejo obrazec ali želijo z 
nami sodelovati 
140. malo slabo poznam, ker nisem imela 
nobenega 
141. nas ne odkljukajo, ne želijo, da zapori 
obveščajo nas 
142. izgubimo sled za njimi 

 
 
Pogostost stikov 

50. dobivali enkrat na štiri mesece, na pol leta 
52. z očetom smo se pa vmes malo več dobivali 
53. slišala po telefonu 
54. mamo smo veliko na center vabili 

 
 
 
DELO S STARŠI 

 
 
 
Delo s starši 
 
 

79. oče je moral prinesti eno potrdilo o 
vključenosti v program za urejanje odvisnosti 
84. sem naslednjič mamico peljala, ker sem 
vedela, da ne bo šla, če je jaz ne peljem 
94. oče je bil tu in sva se pogovorila dosti tako 
naravnost 
111. mi smo s starši dolžni delati 
120. zakon nam nalaga sodelovanje s starši in 
delo z njimi 
121, da bi se uredile razmere in bi se otroci 
lahko vrnili 
123. če imam jaz v redu odnos z njimi, da me 
sprejemajo normalno, potem jaz 
124. ful specifična stvar, brezdomstvo, droge, bi 
ena druga 
126. veliko dela s starši, katerih otroci so v 
rejništvo nameščeni 
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Odnos staršev 
 

55.  obljubljala, da bo, pa nič ni bilo od tega 
88. 30 krat smo se dogovorili za termin 
89. niti enkrat ni prišla 
90. ko pride okoli, pa kar uleti v pisarno 
93. pride večkrat ali pa manjkrat ali pa se ne 
najavi ali pa reče, da bo prišla pa je ni 
112. nefunkcionalni, nimajo potrebe in želje 
hoditi, ne poiščejo si pomoči, jih ne zanima 
113. nas zasovražijo 
115. samo najnujnejše, kar je treba 
116. se izogibajo iskanju pomoči in sodelovanju 
117. se potuhnejo, jih ni, so nedosegljivi in ne 
prihajajo 
118. svetlih izjem 
119. ful sprejema naše pobude, nasvete, se rad 
pogovarja z nami, samoiniciativno poišče 
pomoč 

 
 
 
Odpust  
 
 

143. gredo največkrat ven zaradi lastne pobude 
144. toliko časa noter 
145. pri enem od staršev ena sprememba, da se 
lahko vrnejo domov 
148. ne dovolimo, da gredo otroci domov, če 
niso v redu razmere 
153. nisem še imela nobenega otroka, ki bi bil 
že celo življenje v zavodu 

 
 
 
 
VLOGA CENTRA 

 
 
Delo centra 
 
 

166. mi smo dosti obrobni tle 
167. smo za birokratske stvari urejati 
170., 174.,175., urejanje štipendije 
172. preživnina 
176. otroški dodatek 

 
 
 
 
 
 
SODELOVANJE Z 
ZAVODI 
 
 

 
 
 
Ocena dela 
zavodov 
 

155. jo imajo vsak dan tam 
156. jo boljše poznajo 
157. ji bodo pomagali osamosvojiti se v 
življenje 
227. oni sploh ne morejo zagotoviti pogojev, da 
bi človek lahko sam živel 
228. ni podlage za to 
229. nimajo stanovanj, nimajo služb,… 
230. otroci so bolj opremljeni v smislu socialnih 
veščin 
231. se ful učijo reševati konfliktov, res delajo z 
njimi 
232. dostikrat naredijo, kar lahko iz svojega 
stališča, tako, osebnostno, veščine jim znajo 
podajati, ampak to ni zadosti, da lahko sami 
zaživijo 
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Pomanjkljivosti 
 

40. ne posegajo v otroka, da ga pustijo na miru 
in ga samo spremljajo 
41. to se ni obneslo 
86. se zaprejo ti domovi čez počitnice in 
vikende in je kar problem 
159. ful problem, ker ni vikend rejniških družin 

 
Odnos 
mladostnikov 
 

209. društva odklanjajo 
213. niso klošarji 
217. tudi nočejo 
224. ful ujela s tisto psihologinjo 

 
 
Najpogosteje 
napotimo 
 

210. na PUM 
211. tiste, ki jih nisem uspela namestiti 
214. na DNK jih pa napotujemo in jim vse 
zafilamo 

 
 
 
NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
 
 

 
Razlogi za 
napotitev 
 

215. vsem, ki so se kaj pretepali ali pa vlamljali 
216. strožji nadzor pa še to 

 
 
 
 
 
 
POINSTITUCIONAL
NA OBRAVNAVA 

 
 
 
 
 
 
Nemoč centra 
 
 

10. zelo malo možnosti, kaj lahko naredimo 
160. center ful težko naredi te okoliščine, če jih 
ni 
177. stanovanja pa mladinski domovi sami… te 
postanovanjske 
178. tu jim ne moremo pomagati!! 
179. nimamo ničesar, nobenega zakonskega 
pooblastila, nič!! 
180. nič ne moremo 
186. za študentski ali dijaški dom, mora študirati 
235. mi nimamo iz česa zagotavljati 
236. ne moremo se zmeniti z dijaškim domom 
253. dva ministrstva to pokrivata 
254. res dva ločena tabora sta bila… 
255. in zato se nič ne spremeni 
258. ni več nobene zakonske podlage, ko si 
osemnajst, nikogar več ne zanimaš 
261. ni nobene volje, da se pri tem kar je, kaj 
spremeni 
267. v bistvu pooskrbe po zavodih sploh ni!! 
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Dolžnosti centra 
 
 

190. mladostniki v postanovanjskih ne plačujejo 
najemnine 
191. je z našo odločbo plačano  
193. po njihovem 18. letu, nismo več nič dolžni 
201. mladoletne otroke še naprej spremljamo 
202. oni so za nas še vedno rizični 
203. na dva do tri mesece očeta povabila, da 
vidim, kako je 
205. vprašaš spotoma, kako uni drugi 
206. polnoletnim rečem, naj gredo raje h komu 
drugemu 
208. k drugi svetovalki 
237. dajemo jim lahko denarno pomoč toliko 
časa, da si najdejo službo in to je vse 

 
 
Problem otrok 

192. ti otroci imajo apriori ful slabši štart v 
življenju kot drugi 
233. kje naj živijo? 
234. če ne morejo iti domov 
238. od denarne pomoči pa še nihče ni uspel si 
najemnine plačati pa živeti 
239. v študentu si lahko, če imaš status študenta, 
v dijaškem, če si dijak… 
269. težka realnost je za te otroke 
270. rejenčkom se kakšnim ful boljše godi 

 
 
Obravnava po 
prevzgojnem 
domu/zaporu 

195. nič ne vem o postavitvi svetovalca 
196. če bi bil 18 star, bi ga kolegica s postpenale 
prevzela 
197. nebi na moje področje prišlo in zato 
verjetno jaz nič ne vem  o tem 
198. samo če imajo pogojno kazen ali varstveno 
nadzorstvo pridejo k nam, drugače ne 

 

 
Povratništvo 
 

240. mladoletnike delamo eni, odrasle pa drugi 
241. tako da jaz ne vem 
242. ena od štirih? 
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PRILOGA 2: Odprto kodiranje drugega intervjuja  
 
 
KATEGORIJA KODA II. REDA KODA I. REDA 

 
 
 
 
 
Pogostost stikov 
 

1. ko so timski sestanki recimo 
2. v času šolskih počitnic 
3. zelo različno 
4. ko se pojavijo težave, stiske, se bolj pogosto 
5. na timskih sestankih 
7. ob začetku šolskega leta 
8. ob sprejemu 
9. ob koncu šolskega leta 
10. en sestanek je vmes 
11. sestanki pogostejši, tudi na dva meseca 
12. ko so se pojavljale težave in je bilo bolj 
intenzivno potrebno sodelovati 
18. dejansko v praksi in realno, je več dela z 
mladostnikom v času pred namestitvijo 

 
 
 
Način stika 

1. timski sestanki 
14. si delimo delo z zavodi 
16. delo z mladostnikom je bolj delo zavoda 
158. pomoč pri urejanju nadaljnjega statusa 
159. pravicah, ki jih kot polnoletna ima po odpustu 
iz zavoda 
161. pomoč pri urejanju odnosa z mamo 

 
 
 
 
Stik po odpustu 
 

199. odnos dober v času, ko je bil mladostnik v 
zavodu, se potem tudi večkrat obrnejo po pomoč 
200. prva pomoč, ki jo pridejo iskati ta denarna 
203. se ne obrnejo na strokovno delavko na 
področju ampak na strokovno delavko, ki jo 
poznajo 
204. jih seznanimo tudi z drugimi možnostmi 
206. ne želijo imeti veliko opravka s centrom 
potem, ko so odpuščeni iz zavoda 
219. še vedno pa prejema denarno pomoč na centru 
230. vse je na prostovoljni bazi 

 
 
 
 
 
DELO Z OTROCI/ 
MLADOSTNIKI 

 
 
Nameščeni v 
prevzgojni 
dom/zapor 
 

215. možnosti postavitve svetovalca po odpustu 
nisem poznala 
216. sodelovanje s prevzgojnim domom kot zgolj 
informiranje 
217. zanj ni bilo nekih posledic, če je bil na begu 
218. ukrep sam neuspešen in sodelovanje z 
mladostnikom je bilo zelo težko 
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Pogostost stikov 

44. preden otroka oddamo v zavod, traja delo z 
družino več let 
58. enkrat mesečno 
59. lahko tudi enkrat tedensko 
60. odvisno od dogovora 
64. delo z družino bolj intenzivno 
70. intenzivno delamo 
71. redno srečujemo v tistem zadnjem obdobju 
72. tudi tedensko srečujemo s starši in intenzivno 
delamo 

 
 
 
DELO S STARŠI 

 
 
 
 
Delo s starši 
 
 

15. delo v smislu spreminjanja domače situacije 
19. usmerjeno na način, da se spremenijo stvari, ki 
jih je nujno spremeniti 
20. kar se tiče vzgoje, skrbi za otroka 
21. večinoma imajo tudi osebne težave 
22. vse to, kar vpliva na otroka 
28. delo z družino pomembno 
30. imajo enake pravice, dolžnosti do otroka in jih 
je pomembno vključevati 
31. mladostniki se vračajo v družino 
42. da se družina nauči drugače ravnati 
45. prej poskuša nuditi vse oblike pomoči in 
svetovanja 
46. usmeri v druge programe 
50. zdravljenje zaradi odvisnosti, težav v duševnem 
zdravju, svetovanje na področju vzgoje, urejanje 
odnosov doma 
51. tako na centru kot na neki zunanji instituciji 
56. storitve centra – pomoč družini za dom 
57. osebna pomoč 
118. delo usmerjeno v to, da se lotijo drugače 
vzgoje 
125. ponudimo pomoč in jih seznanimo z možnimi 
posledicami 
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Odnos staršev 
 
 

87. navidezno bolj sodelujejo 
89. na površinski ravni spremembe dejansko storijo 
93. se dogovorov načelno držijo 
94. večjih sprememb ni opaziti 
95. večji del je usmerjen tudi v to, da dokaže 
nasprotno, kot da bi sprejeli delež odgovornosti, ki 
jo imajo pri tem 
97. ko otroke oddamo v zavod, motivacija drastično 
upade 
106. ne poskušajo spreminjati svojih vzorcev 
ravnanja, vzgojnih pristopov 
115. največkrat starši tisti, ki ne speljejo 
dogovorjenega 
119. da bi prišli samoiniciativno, ne 
124. redko kdaj se zgodi, da bi prišli 
samoiniciativno 
126. smo še v vlogi pomoči, je sodelovanje bolj 
skromno 
129. po oddaji v zavod se odnos spremeni 
142. pred oddajo bili zelo ogroženi, napadalni, 
sovražni 
145. je hvaležen, da je otrok tam, kjer je 

 
 
 
 
VLOGA CENTRA 
 

 
 
 
 
Namestitev 
 
 

23. neustrezna skrb staršev, nasilje v družini, 
zanemarjanje, škodljivo ravnanje 
24. socialno-družinska problematika 
25. vedenjska problematika, težave v mladostniku, 
njegovemu funkcioniranju, v okolju 
26. z vzgojnim ukrepom sodišča, zaradi nekih 
kaznivih dejanj, prestopništva 
48. do oddaje pride, ko vsa ta pomoč ni več 
učinkovita 
65. postopek oddaje otroka v zavod, upravni 
postopek 
66. ugotovitveni postopek 
67. se timsko srečujemo 
68. delamo načrt pomoči 
69. si razdelimo vloge 
81. starši imajo pravico, da podajo vse dokaze 
83. je imenovana strokovna komisija 
84. je razpisana ustna obravnava 
85. to formaliziramo na nek način 
116. mi odvzamemo staršem takrat, ko so starši 
neustrezno ravnali 
117. ko je družina primarni vzrok, ko gre za 
neustrezno skrb staršev 
143. center odloča v timu, ne odloča strokovni 
delavec sam 
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Delo centra 
 

1., 5. ko so timski sestanki recimo 
13. bolj usmerjeno v delo z družino 
18. je več dela z mladostnikom v času pred 
namestitvijo 
34. lahko stike s starši omejimo 
35. odvisno kdo zazna to, kar je za mladostnika 
dobro in kaj zanj ni ugodno 
36. v prvi fazi, ko center namešča 
44. preden otroka oddamo v zavod, traja delo z 
družino več let 
45. poskuša nuditi družini vse oblike pomoči in 
svetovanja 
46. usmeri v druge programe 
47. sodeluje s šolo 
56. v okviru centra je storitev pomoč družini za dom 
57. osebna pomoč 
65. gremo tudi v postopek oddaje otroka v zavod 
125. ponudimo pomoč in seznanimo z možnimi 
posledicami 
165. pomembno vzpostaviti možne oblike pomoči, 
tudi neko materialno pomoč 
169. se družini vedno ponudi, kar je po zakonu 
možno ponuditi, kar se tiče materialne pomoči 
173. center neko mnenje poda, ko se posameznik 
prijavi na razpis 
181. mi v okviru zakona edino s tem, da nudimo 
neko materialno pomoč 
185. ukrep ustavimo na podlagi tega, ali je še 
smiseln ali ni več smiseln 

 

 
 
 
 
 
Odpust 
 

77. spremembe pogoj, da bi se otrok potem vrnil 
nazaj v domače okolje 
78. poleg tega, da je sam mladostnik uspešen 
147. vzgojni ukrep določen za obdobje treh let in se 
potem ustavi 
148. ukrep povezan z zaključkom šolanja 
150. ukrepi trajajo kar precej dlje, se podaljšujejo 
185. ukrep ustavimo, ali je še smiseln ali ni več 
186. ali so prenehali razlogi za ukrep 
187. ali so se uredile družinske razmere 
188. sam mladostnik dosegel nek uspeh, zaključil 
šolanje, napredoval na socialnem področju 
253. da se preneha že s polnoletnostjo 
254. z zaključkom osnovne šole 
255. sam izrazi željo, da bi še ostal 
273. običajno res povezan z zaključkom nekega 
šolanja 
274. ne bomo ustavili ukrepa, ko še ni zaključil 
šolanja 
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Ocena dela 
zavodov 
 

14. si delimo delo z zavodi 
16. delo z mladostnikom je bolj delo zavoda 
39. zavod spodbuja stike z družino in odhode 
domov 
220. zavodi naredijo ogromno na področju 
socialnega učenja, vključevanja mladostnikov 
221. jih na neko samostojnost navajajo 
224. opaziti velike razlike 
226. neke vrste zaščito in varnost jim nudi to okolje, 
kar na enkrat izgubijo, ker v starših iste podpore 
nimajo 
228. jih učimo nekih tehnik, teoretično 
pripravljamo, damo neke informacije 
261. učno napredovanje je zagotovo neka posledica 
oddaje v zavod 
262. tudi na vedenjskem področju vidim napredek 
263. zagotovo ne bi toliko napredoval, kot 
napreduje, ko je v zavodu 
265. uspeh je odvisen od tega, koliko je otrok 
motiviran 

 
 
 
 
 
SODELOVANJE 
Z ZAVODI 
 

 
 
 
Pomanjkljivosti 
 

222. zavod je vseeno neka institucija, ki poskrbi za 
vse otrokove potrebe 
223. na nek način opirajo na vzgojitelje, to varnost s 
prenehanjem ukrepa izgubijo 
225. celo življenje poteka na istem mestu 
227. »jih učimo plavanja na suhem« 
266. ali bi bilo dobro, da se nekoga prisilno vključi 
v zavod 

 
 
 
Najpogosteje 
napotimo 

54. Svetovalni enter za otroke in mladostnike v 
Kopru 
208. kadar gre že za odrasle, polnoletne, jih lahko 
usmerimo v vse te institucije, ki sicer nudijo pomoč 
209. izobraževalne institucije ali PUM 
210. zavod za zaposlovanje 
211. če v zavodu predlagajo konkretno obliko 
pomoči, center razišče možnosti 

 
 
 
 
NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
 

 
 
 
Pomanjkljivosti 

52. mreža programov, ki bi nudili pomoč družini je 
na obali zelo skopa 
53. svetovanje družini, partnersko svetovanje, 
pomoč pri vzgoji, je plačljivo 
207. na obali ni take institucije, ki bi konkretno 
delala po odpustu 
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POINSTITUCION
ALNA 
OBRAVNAVA 
 

 
 
 
 
Nemoč centra 
 

108. nesodelovanje staršev z nami nima nobenih 
posledic 
109. ne moremo kaznovati, če ne sodelujejo z nami 
111. nekih posledic ne morejo imeti, tudi če ne 
sodelujejo 
128. vidim kot utopijo to, da bi starši spremenili 
nekaj na sebi 
171. pri nas se pozna stanovanjska problematika že 
pri samih družinah 
172. center nima nekega vpliva na dodelitev 
stanovanj, mimo razpisa občine 
174. problem je 
180. realno mi težko pomagamo! 
190. proti volji mladostnika ali družine spremljati 
dogajanje družine 
238. pristojnosti mi nimamo te, da bi sami zahtevali 
od staršev, da morajo še naprej sodelovati 
241. težko jih prisilimo, ponudi pa se in motivira 
276. enter zelo tog pri svojem delu in lahko ponudi 
tisto, kar po zakonu lahko ponudi 
290. center primarno doživljajo kot represivno 
institucijo 
291. če alternative ni, je potem rezultat to, da so 
mladostniki prepuščeni samim sebi 
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Dolžnosti centra 
 

158. pomoč pri urejanju nadaljnjega statusa 
159. pravicah, ki jih kot polnoletna ima po odpustu 
iz zavoda 
162. pomembno bolj intenzivno delo pred odpustom 
164. je potrebno načrtovati, kako naprej, ali se bo 
zaposlil, bo nadaljeval s šolanjem,… 
165. vzpostaviti neke možne oblike pomoči, tudi 
neko materialno pomoč 
166. za mladoletnega otroka je družina tista, ki ga 
mora preživljati, potem je materialna pomoč 
usmerjena v pomoč družini 
189. z ustavitvijo ukrepa nimamo več pristojnosti 
198. pomoč je ponujena in je odvisno od njihove 
iniciative, želje, pripravljenosti 
200. prva pomoč, ki jo pridejo iskati ta denarna 
214. nekaj ponudimo in da oni to prostovoljno 
sprejmejo 
242. spremljanje ukrepa poteka dokler je otrok tam 
267. ostane otrok v domačem okolju in še naprej 
spremljamo družino 
268. razmišljati dovolj zgodaj o tem, kaj bo z 
mladostnikom po odpustu 
272. že zadnje leto razmišljati o tem 
275. že na prvem sestanku, zadnje šolsko leto 
277. ponudi osebno pomoč, pomoč družini za dom 
oziroma druge oblike pomoči, predvsem materialne 
280. po ukrepu je vse lahko le prostovoljno 

 

 
 
 
Možnosti 
 

175. če nadaljuje šolanje se lahko v okviru dijaških 
domov ali študentskih domov rešuje 
176. nudi izredno pomoč pri plačilu 
177. prehod iz zavoda v neko stanovanjsko skupino, 
če je to možno 
178. mladinska stanovanja za tiste, ki so že v 
zavodih in jih želijo še naprej spremljati 
181. mi v okviru zakona edino s tem, da nudimo 
neko materialno pomoč 
184. naše delo z družino po odpustu temelji na 
prostovoljni bazi 
243. ko se ustavi ukrep, se lahko staršem ponudi 
storitev 
269. kakšne potrebe ima, realne možnosti v 
domačem okolju 
271. pri nekaterih dovolj jasno, kako bo naprej 
288. to, da nekaj obstaja, je velika prednost 
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Problem otrok 
 
 

170. če otrok ne želi iti nazaj v družino je velik 
problem 
179. stanovanjski problem in bivanje v domačem 
okolju 
182. še ni našel zaposlitve, negotova zaposlitev, 
nima takoj lastnega dohodka 
257. mladostnik, ki je potem šel v dijaški dom, ker 
ni želel pridet domov 
258. družba, ki jo je doma ohranil običajno enaka 
259. sploh nima družbe vrstnikov 
260. starši tudi ostali enaki, nespremenjeni 
292. so se zatekli v neko odvisnost, so brezposelni, 
nikamor vključeni, konfliktni, kazniva dejanja kot 
polnoletni 

 

 
 
Zavodska kariera 
otrok 
 

151. gleda se izključno otrokovo korist 
152. ne štejem to kot pozitivno, da otrok celo svoje 
otroštvo preživi v zavodu 
153. ne najdemo ustrezne rejniške družine 
154. mladostnik preseže okvirje rejniške družine in 
se rejniška družina odpove pogodbi 
248. se je spremenila samo institucija, da je prešel 
iz enega zavoda v drug 
249. potem prešel iz stanovanjske skupine v vzgojni 
zavod 
250. iz samega zavoda v drug zavod 
251. na podlagi zavoda ta ukrep podaljšal 
252. nameščeni s tako starostjo, da so potem 
zaključili osnovno šolo in še srednjo 
255. samo otrok izrazil željo, da bi še ostal 
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PRILOGA 3: Odprto kodiranje tretjega intervjuja  
 
 
KATEGORIJA KODA II. REDA KODA I. REDA 

 
 
 
 
Značilnosti 
mladostnikov 

22. izkristalizirana ta egocentrična nota 
23. sem samo jaz 
26. ne bom se prilagajal prav 
nobenemu in tako bo, kot bom jaz 
rekel 
27. niso navajeni nekih pravil,živeti 
znotraj nekih meja 
33. v prenašanju sporočil so zelo 
nespretni 
34. ne znajo povedati kaj želijo tako, 
da bi jih drugi razumel 
35. nespretni, da to povejo na tako 
neprimeren način, da je za tistega, ki 
sprejme sporočilo, nesprejemljivo 
37. komunikacijski konflikt 
42. ležanje in pitje kave je najlažja 
zadeva in tudi najbolj priljubljena 
47. imajo običajno dan za noč 
zamenjan 
48. počnejo stvari, ki jih sami želijo 

 
 
 
 
DELO Z OTROCI/ 
MLADOSTNIKI 
 

 
 
 
 
Delo z mladostniki 

78. dan smo razdelili na dva dela – 
šolski in vzgojni 
80. po kosilu so skupinske aktivnosti 
81. dnevno prisoten na skupinskem 
sestanku 
82. dnevno mogel udeležiti vsaj ene 
organizirane aktivnosti 
83. individualni pogovori 
84. načrtovanje izhodov 
85. preverjanje izhodov 
86. delo na kaznivem dejanju 
87. odnosu do kaznivega dejanja 
88. odnos do težave, ki jo jaz imam 
zaradi uživanja drog in alkohola 
89. odnos do komunikacije 
90. individualno delo 
91. ozaveščal svoje primanjkljaje in 
svojo odgovornost 
92. učiti, da to odgovornost sprejme 
297. delali na temu, da jih čim več dela 
vozniški izpit 
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Priprava na 
samostojnost 
 

138. prevzemanje odgovornosti so 
velikokrat razumeli, da jih zavod 
zafrkava 
139. da jim zavod ne privošči, da so na 
drugem in tretjem nivoju 
140. tam ni bilo opozarjanja 
232. prevzgojni dom nima svoje 
stanovanjske skupine 
233. da se za mladoletnika poišče čim 
bolj ustrezno okolje  
288. ves čas se ga pripravlja! 
289. od prvega dneva 
290. to se stopnjuje z ugodnostmi 
293. gre zelo postopoma 
296. zelo intenziviralo 
298. varčevati od mesečne nagrade, ki 
jo je v zavodu dobival 

 

 
 
 
 
Naloge vzgojitelja 
 

126. na prvem nivoju si naučil nekoga, 
kako očistiti sobo 
127. kako skrbeti za urejenost prostora 
128. kako iti v aktivnost 
129. kako se pogovarjati 
131. na drugem nivoju je moral 
vzgojitelj občasno še opozarjati 
132. delati na teh stvareh in 
nadgrajevati 
133. še zdaleč ne na dnevni bazi 
134. na tretjem nivoju je bil vzgojitelj 
tam za koordinacijo stika z zunanjim 
svetom 
137. fokus »pa tam« 
407. si mu svetovalec 
408. si tisti, ki odločaš ali bo neki imel 
ali ne imel 
409. nudiš pomoč in podporo ampak 
istočasno si tisti, ki daje in jemlje 
410. kontradiktorne vloge 
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DELO S STARŠI 
 

 
 
 
 
 
 
Način dela 
 

234. veliko delalo z družino 
235. skupina za starše 
236. individualna sodelovanja 
237. starši hodili po pomoč in po 
nasvete v zavod, kjer se je delalo 
skupaj z mladoletnikom 
238. družino pripravi na to, da 
mladoletnik nazaj pride 
239. vsaka ugodnost izhoda skrbno 
načrtovana z družino 
240. jasni dogovori med zavodom in 
starši 
241. kam bo mladoletnik šel na izhod 
242. kaj vse bo počel 
243. katera pravila starši postavljajo 
244. kaj je starševska dolžnost 
245. obisk na domu 
246. na dom, kjer se vpričo 
mladoletnika pomenijo, kaj so pravila 
izhoda 
249. s temi izhodi se je družino najbolj 
pripravljalo na to, da se mladoletnik 
vrne 
251. kjer tega ni bilo, smo šli na širšo 
mrežo, na sorodnike 
258. preverjanje pri družini 
260. sodelovanje s starši 
261. vabljenje staršev na pogovore v 
zavod 

 
 
 
 
VLOGA PREVZGOJNEGA 
DOMA 
 

 
 
 
 
Cilji dela 
 
 

5. prizadeva doseči vse cilje, ki si jih 
vzgojni zavod 
10. naloge so popolnoma enake, kot 
vzgojnega zavoda 
14. cilji se medsebojno prepletajo, 
končni pa je skupen 
15. doseganje izobraževanja 
18. bodo opremili tudi s formalno 
izobrazbo 
21. učenje obvladovanja svojih lastnih 
potreb 
39. učenje primerne komunikacije 
41. pridobivanje delovnih navad 
49. eden izmed ciljev je, da razvije 
delovne navade 
141. končni cilj mladoletnika opremiti 
s takim znanjem, pa s takim vedenjem, 
pa s takimi izkušnjami, da bi preživeli  
142. uspešna vrnitev nazaj, v neko 
socialno okolje 
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Način dela 
 
 
 
 

45. čas v PD je strukturiran z ogromno 
aktivnostmi, ki zahtevajo njegovo 
aktivno udeležbo 
93. trinivojski program 
94. prvi nivoje matična skupina, po 
končanem sprejemnem obdobju 
97. opravljena dva 48 urna izhoda, da 
je dosegel formalne pogoje za drugi 
nivo 
98. po najmanj treh mesecih lahko greš 
107. šlo je tako, po korakih 
108. to je oddelek brez drog 
116. odpirali smo te ugodnosti 
117. zastaviti ta motivacijski sistem, ki 
bi deloval 
134. v tretji nivo, ko je vzgojitelj tam 
za koordinacijo stika z zunanjim 
svetom 
162. zavodi lahko naredimo ogromno 
163. na področju jačanja pozitivne 
samopodobe mladoletnika 
164. izobraževanju 
165. pa pridobivanje delovnih navad 
166. komunikacijskih veščin 
197. pošljemo mladoletnika v šolo 
izven zavoda 
198. tudi na delo izven zavoda 
199. on lahko normalno hodi na delo 
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Uspešnost dela PD 
 
 

59. uspešnost tega je zelo velika 
65. leta 96 je bilo 68 begov iz zavoda 
66. leta 2005 samo 2 
67. med letoma 96 in 2000 je bilo 60% 
odrejenih urinskih testov pozitivnih 
68. leta 2002 z ustanovitvijo oddelka 
brez drog 
69. št. pozitivnih urinskih testov 
upadlo pod 20% 
70. to je izredno zadovoljiva številka 
71. število poskusov samopoškodb ali 
dejanskih realiziranih samopoškodb 
pred letom 2000 je bilo 10 
72. potem pa 2,3,4, maksimalno na 
leto 
73. konflikti so se zmanjšali 
76. drastični upad v disciplinskih 
postopkih, ki so posledica večinoma 
fizičnih konfliktov 
148. 50% povratništvo 
149. veliko mladoletnikov ogromno 
napreduje, pridobi znanja in vse te 
stvari 
180. desetletno povprečje povratništva 
nekje 30%, povprečno slovensko je 
okoli 50% 
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Prostovoljci 
 

311. ja imeli smo prostovoljce 
312. jaz sem bila v času svojega 
študija ena teh svetovalk in dobivala 
sva se na 14 dni 
313. se skupaj učila 
314. se pogovarjala 
315. načrtovala stvari 
316. mu prinašala informacije 
317. redki ti prostovoljci, ki so želeli 
pridet v PD 
318. zaradi oddaljenosti in 
nedostopnosti 
319. so šli skupaj z njimi na izhod 
320. so prišli v zavod in so se 
pogovarjali o temah, ki jih je 
mladostnik izražal 
321. bili so samo dokler so bili v 
zavodu 
323. niso vsi prostovoljci vedno prava 
rešitev 
324. biti mora izredno odgovoren in 
zrel, da se lahko za kakšno tako stvar 
odloči 
325. zavedati se mora pomena mej in 
pravil 
326. zna nuditi pomoč in podpro 
331. mreža prostovoljcev preko 
Uprave za izvrševanje kazenskih 
sankcij 

 

 
 
Posledice 
prostovoljcev 
 

327. pozitivna sprememba v njegovi 
komunikaciji 
328. to se je opažalo na skupini 
329. v njegovi pripravljenosti za 
sodelovanje na skupinskih sestankih 
330. bil nek napredek 
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Način sodelovanja 
 

196. pokličeš na center in vprašaš, kaj 
je pa s tem pa s tem, če slučajno ve, 
kar je odvisno tudi od njenih 
pristojnosti 
268. sodelovali s centri za socialno 
delo 
269. intenzivno, ves čas 
273. so šli preveriti, kako je bilo v času 
izhoda ali počitnic 
274. če so bile kakšne krizne situacije 
v družini ali pri mladoletniku 
275. so še ločeno prihajali v zavod 
276. sodelovanje je bilo kontinuirano 
277. zelo dobro razvito, z enimi dobro 
razvito, z enimi manj razvito 
280. nabave nekih pripomočkov, 
obutve, obleke 
281. pri načrtovanju postpenale 
282. da se vrača ven, da vejo, da gre 
ven, da so seznanjeni s tem 
283. da naj ga spremljajo 
284. mladostnika nisi smel dati tja, 
smo poskušali pri centrih iskati pomoči 
285. centri imajo določena stanovanja 
ali kontakte z ljudmi, ki oddajajo 
stanovanja za zelo poceni 

 
 
 
 
SODELOVANJE S 
CENTRI ZA SOCIALNO 
DELO 
 
 

 
 
Dolžnosti centra 
 

270. dolžen poslati poročilo, ko je bil 
mladoletnik pripeljan k nam 
271. prišel na diagnostično 
konferenco, ki je bila po zaključenem 
sprejemnem obdobju 
272. je z njimi v kontaktu za 
preverjanje družinske situacije 
278. prošnje za izredno denarno 
pomoč 
279. za socialno pomoč zaradi šole 

 
 
 
 
NEVLADNE  
ORGANIZACIJE 
 
 

 
 
 
 
Sodelovanje 
 

299. predvsem s Centrom za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 
303. sodelovali smo z ogromno društvi 
304. razne prostočasne dejavnosti 
izvajajo v zavodu 
305. Stigma 
306. dela se z društvi 
307. se nevladne organizacije pri nas 
šele v zadnjih letih pojavljajo in 
intenzivirajo 
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Neuspeh ukrepa 
 

150. ker se vrača v nespremenjeno 
okolje 
151. v isto družino 
152. ker so prijatelji še vedno isti, taki 
kot so 
153. ker se v okolju ni nič spremenilo  
154. ker nima stanovanja 
155. nima zaposlitve 
156. ne možnosti preživetja 
157. logična posledica je, da boš na 
najlažji način za sebe poskrbel, da boš 
preživel 
158. da vlomiš 
159. ukradeš 
160. nekoga pretepeš 
161. se začneš ukvarjati s proizvodnjo 
in preprodajo mamil 

 
 
 
 
 
POINSTITUCIONALNA 
OBRAVNAVA 
 

 
 
 
 
Problemi 
 

143. ampak potem nastopijo drugi 
problemi 
144. ta poinstitucionalna pomoč, 
postpenala 
145. kje so institucije, ki bi stale 
mladostnikom ob strani, saj brez neke 
močne socialne podpore ne morejo 
preživeti 
146. in to je problem našega sistema 
167. zavod je samo en kamenček v 
milijardi kamnov 
168. in kot sam, ne more biti 
učinkovit!!! 
173. mi nimamo podpornih 
programov!!!! 
177. potrebno vlagati tudi v 
postpenalo, da se zmanjša 
obremenjenost zaporov in zavodov 
179. in to je glavni problem! 
183. nezaposljiva kategorija 
184. zaradi predsodkov 
226. ker dnevna oskrba mladoletnika v 
zavodu ni poceni 
227. in tudi ni rešitev!!! 
336. dolžnost zavoda je samo, da 
mladoletnika vključi nazaj v okolje 
337. v nekaterih primerih pomeni, da 
samo odpre vrata 
394. ni preventivnega ozaveščanja 
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Spremljanje 
 

193. prevzgojni dom nima pravice 
spremljati mladoletnika po prestanem 
ukrepu 
194. nič ne vemo, kaj se z njim dogaja 
195. če nas pokliče in nam pove, kaj se 
z njim dogaja 
196. pokličeš na center in vprašaš kaj 
je s tem pa s tem, če slučajno kolegica 
ve 
309. problem, da ti ne smeš 
mladoletnika poklicati oziroma nad 
njim izvajati nadzor 
310. nimaš zakonske pravice 
mladoletnika spremljati, ker to ni tvoja 
funkcija 

 

 
 
 
 
 
Kritika sistema 
 
 

169. milijarda kamnov je naša družba 
170. ki je nefleksibilna 
171. ki je rigidna 
172. ki ne gre v korak s časom za 
razvoj določenih programov, ki so 
nujno potrebni 
174. socialna politika še ni ozavestila, 
to je državni problem 
175. to je problem slovenske politike, 
ki še ni doumela, da je to problem 
230. naš sistem temelji na financah, 
preračunljivosti, kaj stane manj 
341. pravilnik je hotel s tem pritisniti 
tudi na obvezo še ostalih organizacij 
342. ampak pravilnik je samo 
pravilnik, ni zakon 
343. ta politika ni usklajena 
344. izgovarja: to ni moje področje 
353. umikamo se odgovornostim, ki jih 
imamo pri svojem poklicu 
380. v osnovi je zakonodaja 
381. to je področje, ki mu je nujno 
potrebno dati posebno pozornost 
382. področje socialnega skrbstva 
generalno urediti 
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Možnosti 
 
 

181. lahko prijaviš zaprto osebo na 
zavod za zaposlovanje šest mesecev 
pred iztekom ukrepa 
182. cilj je zaposliti čim prej 
228. rešitev je v programih, učenju, 
omogočanju možnosti 
229. treba je vlagati, krepiti socialno 
sfero 
340. moraš ves čas prestajanja ukrepa 
mladoletniku zagotoviti določene 
socialne izkušnje 

 

 
 
 
 
 
Primerjava s tujino 
 

200. nizozemski sistem 
202. tri mesece pred odpustom gredo 
živeti v hišo, ki spada pod zavod  
203. tam vse: skrbijo sami, kuhajo 
sami, likajo sami, perejo, hodijo v 
šolo,… 
204. imajo mentorja, ki samo občasno 
izvaja nadzor 
206. imajo svetovalca ves čas na 
razpolago 
207. učijo se tega samostojnega 
življenja  
211. dolžni strokovni delavci opravljati 
nadzor še pol leta po prestanem ukrepu 
212. enkrat na teden jih gredo obiskat 
na dom 
213. vsak dan jih pa pokličejo po 
telefonu 
214. šest mesecev!! 
215. če je okolje negativno, ga ne 
vrnejo v isto okolje 
216. ga preselijo čisto na drugi konec 
države in mu tam vse zagotovijo 
218. če je družina ok, gre pa k družini 
220. zavod poskrbi tudi za zaposlitev 
221. še šest mesecev nad njim izvajajo 
monitoring 
222. mi imamo samo 6% povratništva 
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Nujno storiti 
 

351. prvi pogoj je, da se zakoni 
uskladijo 
352. potrebna uskladitev vseh 
zakonov, ki urejajo področje 
socialnega varstva 
356. potrebno zagotavljati 
stanovanjske in bivanjske kapacitete za 
mladoletnike 
357. to je predpogoj 
358. omogočiti prostor, stanovanje, 
garsioniero, nekaj, karkoli 
359. kjer bo imel možnost nekega 
svetovalca 
360. delati tudi potem, da on ve, kje 
ima to podporo 
361. v prvi fazi po odpustu rabi kraj, 
kamor bo šel 
362. stanovanje in sredstva za 
preživetje 
363. vključitev v delovne procese 
364. štipendijo, če se vključi v redni 
izobraževalni proces 
365. zagotovi v osnovi materialno 
stabilnost 
366. svetovanje 
371. da se naredi mreža, s katero je 
točno seznanjen 
372. več ljudi 
373. konstantna oseba mora vedno biti 
379. zavod bi moral imeti svojo SS 

 

 
 
 
 
Preventiva 

389. v štartu delati z družino, na 
generalnem nivoju 
391. preventivno delovanje določenih 
organizacij 
392. ozaveščanje, predavanja, 
izobraževanja,… 
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PRILOGA 4: Odprto kodiranje četrtega intervjuja  
 
 
KATEGORIJA KODE II. REDA KODE I. REDA 
 
 
 
 
 
DELO Z OTROCI/ 
MLADOSTNIKI 
 
 

 
 
 
 
 
Način dela 
 

65. vzgojitelji so otrokom neke referenčne točke 
221. učenje osamosvajanja mladostnikov 
222. dajem mladostnikom žepnino, da se naučijo 
delati z denarjem 
223. nekaj se mi zdi dobro, da ga dam njim 
224. da se pač naučijo delati z denarjem 
225. neumno, da se te otroke razvaja 
226. potrebno naučiti samostojnosti 
227. vse prineseno pod rit in potem ne delajo nič 
228. če ne delajo nič, jim hodijo neumnosti po glavi 
229. lahko govorimo o institucionalni razvajenosti 
231. iz institucije dobili delovne navade 
237. če institucija v polnosti poskrbi za otroka je prej 
kontraproduktivno 
238. kuhanje in skrb za lastno stanovanje sta močna 
dejavnika, ki povežeta skupino 
240. občutek imetja, jim postane pomembno in med 
seboj poveže  

 
 
 
 
 
DELO S STARŠI 
 
 

 
 
 
 
 
Pomen dela s 
starši 
 

98. družina danes na nek način pomembnejša, kot je 
bila v preteklosti 
100. družina je vsakemu otroku kot nek back up 
101. pomembno delati z njo 
102. da jo ojačamo v njeni vzgojni vlogi 
103. jih pripravimo, da bodo otroci doma in da 
morajo pač znati delati z njimi 
105. večina problemov zaradi neuspešnosti staršev 
114. delo s starši kot zelo pomembno  
115. da uvidijo svoj del odgovornosti pri celotni stvari 
118. starši prevzamejo odgovornost za svoje otroke 
125. potrebujejo veliko podpore 
127. so še vedno otrokovi starši in zanj so odgovorni 
129. staršem sporočilo, da se ga niso rešili s tem, ko 
je med tednom pri nas 
130. oni še vedno njegovi starši 
131. morajo živeti s tem otrokom 
133. da se naučijo hendlat z njim 
154. nikjer predpisano, koliko moramo delati s starši 
162. smo se odločili, da bomo starše maksimalno 
vključili 
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Način dela 
 

116. projekt, v katerem bodo tudi starši na koncu 
šolskega leta dobili diplomo 
117. ocenjeno njihovo delo in napredek tekom celega 
leta 
119. imamo skupine za starše oz. t.i. šolo za starše 
120. edukacijo in podporo staršem 
122. dnevno individualno delo s starši, ki kličejo v 
šolo 
123. »govorilne ure za vzgojne probleme« 
126. neprestano pozivamo k odgovornosti za otroka 
134. prepoznati vzgojni stil staršev  
135. pomagati, da se učijo konstruktivnejših vzgojnih 
metod 
145. moramo narediti načrt in dogovor o izhodu 
153. tudi načrt za naslednji vikend 
155. srečati s starši vsaj enkrat na mesec 
156. ob izrednih priložnostih pa takoj 
157. jih pokličemo in povabimo na razgovor 
158. po telefonu predebatiramo kaj in kako  
160. če se kaj zgodi v šoli, morajo starši takoj priti na 
pogovor 
163. spodbujali njihovo sprejemanje odgovornosti 

 
 
 
 
 
VLOGA 
ZAVODA 
 
 

 
 
 
 
 
Kritika sistema 
 
 

1. glavna težava zastarelost sistema 
2. pred 40 ali več leti vzpostavila mreža zavodov, ki 
je še danes enaka 
10. vzpostavila mreža zavodov, ki je takrat delovala, 
danes je zastarela 
20. ni neke evalvacije programov 
21. programi so že 30, 40 let isti 
22. nihče se ne sprašuje o uspešnosti programa 
23. nihče jih ne prenavlja 
24. delajo po istem principu že od takrat 
25. nihče jih ne sili h konkurenčnosti, izboljšavam 
26. nihče ne gleda, kako delajo 
28. nič ni prišlo »od zgoraj« 
36. mladinski dom po resorjem šolstva 
39. rigidnost sistema 
41. namešča jih sociala 
42. dva ločena resorja, ki delujeta drug mimo drugega 
107. niso v vseh zavodih tako varčni 
110. pomembnost evalvacije programov 
111. lahko prihranili, če bi bili programi evalvirani 
113. primoran k racionalizaciji dela in stroškov 
172. važno, da je postopek prav speljan 
178. ena inšpektorica edina, ki je kdaj prebrala 
poročila 
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Pedagoška 
naravnanost 
 

57. gredo mulci čim prej stran 
58. pri nas so lahko 12-18 mesecev 
59. več kot to nima smisla 
67. odvisno od vsake vzgojne skupine posebej 
191. pozitivno pedagoško naravnani 
193. če ne želiš biti v skupini, te nihče ne sili 
194. niso motivirani, jih pač izključimo 
195. pogosta grožnja, ki jo uporabljamo, če se mulci 
ne držijo načrta dela 
196. smo avtoriteta in zahtevamo neka vedenja, ki jih 
ne moremo spregledati 

 
 
 
 
SODELOVANJE S 
CENTROM ZA  
SOCIALNO 
DELO 
 

 
 
 
 
 
Način 
sodelovanja 
 

136. veliko bolj sodelovati 
141. obstaja samo strožji nadzor mladoletnika, kar je 
res absurd 
209. precej konfliktov 
210. socialne delavke ne vidijo tega, da če v enem 
letu ni napredka, ukrep nima več smisla 
215. socialkam je cilj, da otroka nekam dajo 
216. da ne ostane doma, ker tam zanj ni ok 
217. velika stiska, če ga dom zavrne ali želi prekiniti 
sodelovanje 
219. se večinoma uspemo zmeniti 

 
 
 
NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
 
 

 
 
 
Način 
sodelovanja 

180. redko vključujemo 
182. pri prostovoljcih se jih malo odloči 
kontinuiranega dela 
183. opravijo študijsko obveznost in izginejo 
184. presoja vzgojiteljev posamezne stanovanjske, če 
želijo prostovoljce ali ne 
185. prostovoljci so nočni, v kombinaciji z 
vzgojiteljem ali sami 
186. nimajo pristojnosti 
187. ni strokovno usposobljen 
188. vloga od skupine do skupine različna 
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Odpust 

57. gredo mulci čim prej stran 
59. več kot to nima smisla 
197. predodpustni timi 
198. stalno pogovarjajo o tem, da bo prišel čas, ko bo 
moral oditi 
199. proti koncu šolskega leta vedno pride na plan 
tudi ta tema 
200. pomembna želja otroka 
201. stremimo, da bi otroci institucijo čim prej 
zapustili 
202. v zadnjem obdobju je pogosto, da otroci že živijo 
doma 
203. odločbo še imajo v domu in se v dom vračajo 
enkrat na teden 
204. se evalvira, kako je bilo v preteklem tednu 
205. kako je doma, se potem odločajo, ali bodo 
bivanje v domu še podaljšali 
232. uspeh bivanja vezan predvsem na šolanje 
234. zaključitev bivanja res ne more biti pogojevan s 
tem, da zaključijo šolanje 
235. jim lahko damo, kar jim imamo za dati že v 
enem letu 

 
 
 
 
 
POINSTITUCION
ALNA 
OBRAVNAVA 
 
 

 
 
 
Možnost 
spremljanja 

15. 30 let nazaj, funkcija stanovanjske skupine čisto 
nekaj drugega 
16. logično nadaljevanje bivanja v instituciji 
17. mulci živeli doma ali samostojno 
16. so hodili samo občasno v stanovanjsko skupino 
19. prehodna zadeva 
29. stanovanjske skupine že nekaj časa priljubljena 
oblika spremljanja 
30. mladinska stanovanja 
31. nadaljevanje spremljanja 
73. pri nas več teh nekih iniciativ 
74. vse bolj kot ne klavrno končale 
274. zanimivo področje porabe sredstev za otroka s 
strani zavoda 
275. dobimo denar za otroka, kar ne pogojuje, da 
mora otrok dejansko bivati v tej stavbi 
276. to omogoča delovanje mladinskih stanovanj 
277. imamo dva otroka tudi v dijaškem domu 
279. so nameščeni tu, živijo pa nekje drugje 
282. smo morali gospoda zaposliti, da je lahko postal 
strokovni rejnik za tega fanta 
283. če si spreten znotraj sistema, se da marsikaj 
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Načini 
spremljanja 

46. spremljati jih itak ne moremo 
48. organizirati neke reunione 
55. če bi jih preveč spremljali, bi bilo 
kontraproduktivno 
56. kot da smo jim neka socialna bergla 
61. več kot so, je samo podpiranje neke pasivnosti, 
lenobe 
62. jih tudi spremljamo 
63. na neki neformalni ravni 
66. hodijo mladostniki potem na obiske, ko že 
končajo program 
75. neko prehodno stanovanjsko skupino 
77. v enih je ful potreba po tem in sprašujejo za še več 
enot 
79. nekdo opravi vse po svojem indiviualnem načrtu 
80. rabi še neko spremljanje 
81. dajo v bolj dislocirano enoto 
82. v isti hiši kot preostanek skupine 
83. ločeno sobo, celo svoj vhod 
85. nekako živi vzporedno s skupino 
86. mora hoditi na tedenske sestanke 
88. je samostojen pri odločitvah kaj bo in kaj ne 
91. progresivni sistem, neke tri stopnje 
93. življenje ob skupini 
95. več režimov v eni hiši 
206. bo čez poletje doma in bo hodila v dom na 
pogovore 

 

 
 
 
 
Generalna 
preventiva 

246. zgodnja detekcija 
247. morala začeti že v vrtcu 
248. Praper, ki je naredil presejalne teste za otroke v 
vrtcu 
249. ugotavljajo ogroženost v smislu čustvenih in 
vedenjskih težav 
250, spodbujati odgovornost staršev in diagnostiko 
celotne družine 
253. nič se ne pogleda družine same 
255. glavno vlogo pri diagnostiki šola, saj otroka 
najbolje pozna  
256. komisije vidijo otroka za pol ure 
257. ne moreš po enkratnem srečanju povedati, kaj je 
z otrokom narobe 
258. bi se že v vrtcu ali prvi triadi ugotovilo, da imajo 
neke težave 
260. ko so težave majhne, se jih da hitro rešiti 
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Moralo biti 
spremljanje 

262. nevladne organizacije, bolj tržno usmerjeno 
263. potrebno delati na kvaliteti 
264. država podpirala tiste, ki so dobri 
265. enega svetovalca, nosilca primera 
266. bi poznal mrežo pomoči 
267. bi bil odgovoren za primer 
268. staršem bi se dalo denar 
269. starši s pomočjo svetovalca porabili denar za 
pomoč otroku 
270. potreben velik nadzor nad službami pomoči 
272. ohrani sistem stanovanjskih skupin, kot jih 
imamo danes 
273. so dobre in služijo svojemu nameni 

 
 


