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IZVLEČEK 

Magistrska naloga se ukvarja s tematiko spolnosti oseb, ki bivajo v institucionalnem 

varstvu, v kombiniranem Socialno varstvenem zavodu Hrastovec (v nadaljevanju SVZ 

Hrastovec). V teoretičnem delu sem predstavila socialnovarnostni zavod kot obliko 

institucionalnega varstva, še konkretneje pa SVZ Hrastovec. Prav tako sem predstavila 

totalno institucijo po Goffmanu in spolnost znotraj institucionalnega varstva. V 

empiričnem delu sem opravila raziskavo, v kateri sem s pomočjo intervjujev 

raziskovala doživljanja oseb, ki bivajo v SVZ Hrastovec, o spolnosti na splošno in o 

spolnosti znotraj zavoda. Raziskovala sem tudi njihove potrebe na področju spolnega 

življenja ter njihove izkušnje. V drugem delu empiričnega dela sem s pomočjo analize 

dokumentov raziskovala, kakšna so pravila, hišni red, omejitve za osebe, ki bivajo v 

zavodu in kako le-ti omejujejo spolno življenje oseb, ki bivajo v zavodu. Rezultati 

raziskave pokažejo, da je spolnost v SVZ Hrastovec precej spregledana, saj 

udeleženci svoje spolno življenje v zavodu ocenjujejo kot neaktivno. Udeleženci 

raziskave prav tako opozarjajo na prostorske pogoje, ki njihovo spolno življenje 

otežujejo, saj jim ne omogočajo zasebnosti.   

 

KLJUČNE BESEDE: Totalna institucija, spolnost, SVZ Hrastovec, institucionalno 

varstvo 
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ABSTRACT 

The master thesis deals with sexuality of the people who live in institutional care, 

especially in the Hrastovec Social Protection Institution. In the theoretical section, we 

introduce social protection institution as a form of institutional care system, more 

specifically the Hrastovec Social Protection Institution. We also introduce a total 

institution according to Goffman and sexuality inside of institutional care system. In the 

empirical part of the master thesis, we used qualitative empirical research in which we 

conducted six interviews with people living in the Hrastovec Social Protection 

Institution. We researched experiences about their sexuality in general and also their 

sexuality inside the institution. Furthermore, we researched their needs in the field of 

sexuality and their experiences so far. In the second part of the empirical part of the 

master thesis we researched what kind of restrictions, house rules and limits do the 

people living in the Hrastovec Social Protection Institution need to follow and how these 

restrictions, rules and limits restrict their sexual life. The results of the research show 

that the sexuality in the Hrastovec Social Protection Institution is quite overlooked. 

Participants in the survey rate their sexual life in institution as inactive. They also warn 

about spatial conditions that complicate their sexual life because they do not enable 

them privacy.    

 

KEY WORDS: Total institution, sexuality, Hrastovec Social Protection Institution, 

institutional care  
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I. UVOD  

Skozi celotno študijsko pot sem vedno našla navdih in voljo do študija, ko sem 

sodelovala ali pripravljala  naloge, povezane z osebami s posebnimi potrebami. Zdaj 

je morda bolj jasno, zakaj sem prvo zaposlitev našla ravno v Socialno varstvenem 

zavodu Hrastovec. Ob prihodu na delo in raziskovanju, kako tako velika institucija 

deluje, pa sem hitro ugotovila, da se zaposleni v zavodu ves čas počasi srečujemo s 

tematiko spolnosti oseb, ki bivajo v zavodu. Na žalost je to vedno, kadar se pojavijo 

različne težave, povezane s spolnostjo. Ravno v tem času sem bila sama v iskanju 

teme magistrske naloge in hitro sem vedela, da želim več izvedeti o tem, kako ljudje v 

socialnovarstvenih zavodih živijo spolno življenje.   

O spolnosti v socialnovarstvenih zavodih je še zmeraj zelo malo raziskanega, saj ljudje 

spolnost še zmeraj razumemo kot tabu (Romih, 2014). Vse dosedanje raziskave pa so 

povezane s splošnimi socialnovarstvenimi zavodi, torej domovi za starejše. O spolnosti 

odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki bivajo v posebnih ali kombiniranih 

socialnovarstvenih zavodih pa ne govori nihče. Odločila sem se, da bom o tem govorila 

jaz.  

Socialno varstveni zavod Hrastovec je institucija, ki ima veliko vzporednic s totalno 

institucijo, kar so zelo dobro raziskali v letu 1987 na taboru v Socialno varstvenem 

zavodu Hrastovec in opisali v Hrastovških analih (Flaker in Urek, 1988). Koliko pa se 

je v organizaciji in sistemu dela spremenilo v 34 letih in v katerih segmentih je zavod 

še naprej ostal totalna institucija? Za totalne institucije je namreč značilno, da imajo 

osebe, ki v njej prebivajo, zelo malo zasebnosti (Goffman, 2019). Pomanjkanje 

zasebnosti pa vsekakor omejuje spolnost posameznika. Rebec idr. (2015) ugotavljajo, 

da se v institucionalnem varstvu največ omejitev v povezavi z izražanjem spolnih 

potreb pojavlja ravno zaradi prostorskih pogojev ustanove in organizacije dela 

(institucionalna politika, organizacijski protokoli, pravila, smernice, navodila itd.). Zato 

sem se odločila, da bom raziskala, kako pravila, ki veljajo v zavodu in so zapisana v 

Hišnem redu Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, omejujejo doživljanje in 

izražanje spolnosti oseb, ki v njem bivajo. Hkrati me zanima, kako osebe, ki bivajo v 

zavodu, razumejo spolnost in kakšne razlike vidijo med spolnostjo v zavodu in 

spolnostjo izven zavoda.  

V teoretičnem izhodišču na podlagi domače in tuje literature predstavim značilnosti 

totalne institucije, Socialno varstveni zavod Hrastovec, osebe, ki v njem bivajo, 

spolnost in spolnost v instituciji. Empirični del magistrske naloge je nastal na podlagi 

intervjujev z osebami, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec in analize 

Hišnega reda Socialno varstvenega zavoda Hrastovec. Na podlagi tega sem prišla do 

ugotovitev, s katerimi sem odgovorila na raziskovalna vprašanja, katerih cilj je 

ugotoviti, kakšno je spolno življenje oseb, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu 

Hrastovec.  
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II. TEORETIČNO IZHODIŠČE 

1 TOTALNA INSTITUCIJA 

Ustanove, ki zajemajo vse vidike posameznikovega življenja (delo, zabava, rekreacija 

idr.), Erving Goffman imenuje totalna ustanova (2019). Razpotnik (2018) pravi, da se 

totalnost zajetja življenja oseb, ki bivajo v instituciji, o kateri piše Goffman (2019) v 

svojih Azilih, odraža tudi skozi stavbe z različnimi arhitekturnimi pregradami, s katerimi 

so ločene od preostalega sveta. Avtorici (prav tam) je zanimivo, da so pretekle rabe 

stavb, v katerih sedaj bivajo osebe s posebnimi potrebami, navadno iz preteklosti 

povezane z dehumanizacijo, s trpinčenjem, z zapiranjem ipd. Navezave na preteklost 

naj bi prikazovale kontrast današnjim urejenim razmeram, vendar hkrati povzročajo 

kontaminacijo prostora z nehumanimi praksami. Goffman (2019) opozarja, da totalnost 

totalne institucije simbolizirajo ovire, ki preprečujejo stik s širšo družbo. Te ovire so 

zaklenjena vrata, visoki zidovi, voda, prepadi, gozdovi ipd.  

Goffman (2019) pravi, da je totalna institucija kraj namenjen bivanju in delu določene 

skupine ljudi, ki je v dokaj podobni situaciji in so odrezani od širše družbe. Živijo zaprto 

in formalno urejeno življenje, vendar nimajo stika s širšo družbo.  

Tudi Flaker (1998) opiše značilnosti totalnih ustanov. Za totalno institucijo velja 

značilnost dominacije osebja nad osebami, ki bivajo v zavodu, kar pomeni, da so 

osebe, ki bivajo v zavodu, odvisne od zaposlenega osebja v zavodu. Prav tako je 

značilno, da velike ustanove povečujejo stigmo, kar pomeni, da bivanje osebe v taki 

ustanovi zapečati njeno  usodo v očeh drugih, nemalokrat pa tudi v njegovih lastnih 

očeh. Flaker (1998) nadaljuje, da je bivanje v zavodu škodljivo, saj pride do razosebitve 

osebe, ker se pretrgajo stiki z njegovim izvirnim okoljem. Osebe, ki bivajo v zavodu, 

izgubijo prihodnost (osebe lahko izgubijo želje, upe, načrte za prihodnost), kar se zelo 

stika z institucionalno nevrozo, ki jo je opisal Barton (1966); institucije onemogočajo 

učinkovito strokovno pomoč (zaradi iztrganosti iz vsakdanjega konteksta se težko 

govori o celostni obravnavi in psihosocialnem spoznavanju oseb). Značilnost totalnih 

institucij je tudi, da so zdravila pogosto v rabi za blažitev simptomov institucionalnega 

življenja in za lažje upravljanje z osebami, kar ni skladno s prvotnim namenom zdravil. 

Značilno za osebe, ki bivajo v zavodu je tudi, da se učijo spretnosti, ki jih potrebujejo 

za življenje v ustanovi in ne spretnosti, ki jih potrebujejo za življenje izven ustanove 

(civilne spretnosti oseb lahko zelo hitro pozabijo po vstopu v totalno ustanovo). 

Nenazadnje pa Flaker (1998) omeni tudi izoliranost oseb, ki bivajo v zavodu, saj ta 

zmanjšuje možnost nadzora in vpliva svojcev, sosedov in drugih. 

Zgoraj omenjena institucionalna nevroza, katere koncept je s svojo raziskavo razvil 

Barton (1966), razumemo kot pomanjkanje iniciativnosti, apatično držo, izgubo 

zanimanja za zunanji svet in podredljivost. Zanjo je prav tako značilno, da človek začne 

zanemarjati svoj videz, da njegova drža postane sključena, da je hoja drsajoča, kar se 

lahko stopnjuje v radikalen umik vase, depresijo ali celo avtistično držo.  
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Barton institucionalno nevrozo pripisuje sedmim dejavnikom, ki so: 

• izguba stika z zunanjim svetom, 

• vsiljeno brezdelje, 

• oblastnost zdravstvenega in negovalnega osebja, 

• izguba osebnih prijateljev, lastnine in osebnih dogodkov, 

• pretirana uporaba zdravil, 

• zaporniško vzdušje in 

• izguba perspektiv zunaj ustanove (Goldstein in Goldstein, 1984).  

Poleg institucionalne nevroze pa se pojavlja tudi proces mortifikacije, ki pomeni 

razlastitev osebnih vlog. Oseba pride v zavod, v katerem počasi zavrže osebna 

prepričanja in sprejme zavodska. Medtem, ko proces mortifikacije še traja, pa se oseba 

v zavodu sreča s sistemom privilegijev, ki ji nudi nov okvir za osebno reorganizacijo po 

tem, ko se je njegov civilni jaz zamajal. Sistem privilegijev je sestavljen iz treh 

elementov, ki so hišna pravila (formalen niz pravil in predpisov, katerih se mora oseba 

držati med bivanjem v zavodu), določene nagrade in privilegiji (oseba jih dobi, če je 

ubogljiva, vendar gre za stvari, ki so za osebo bile samoumevne, to so npr. kava, 

cigareti, pogovor) in kazen (zaradi neupoštevanja pravil pride do odtujitve privilegijev, 

kar oseba dojema kot kazen). To je za totalne ustanove posebnost, saj v zunanjem 

svetu ne funkcioniramo na način, da bi pogojevali dobrine odraslim osebam; le otrokom 

in živalim (Flaker in Urek, 1988). 

Goffmanova (2019) analiza življenja v totalni ustanovi je stara 60 let, vendar še zmeraj 

zelo aktualna za današnji svet. Gre za prvo celostno študijo totalne ustanove. Med 

totalne ustanove je prišteval naslednje skupine ustanov: ustanove za tiste, ki ne 

zmorejo skrbeti zase in so nenevarni (npr. domovi za slepe, ostarele, revne ipd.); 

ustanove za tiste, ki so nezmožni skrbeti zase, hkrati pa so nenevarni za skupnost, 

čeprav nehote (npr. bolnišnice za tuberkulozne, duševne bolnike ipd.); ustanove za 

zavarovanje skupnosti pred nevarnostmi (npr. zapori, taborišča za vojne ujetnike, 

koncentracijska taborišča idr.); ustanove za izvajanje delovnih nalog (npr. ladje, 

vojašnice, internati idr.) in ustanove za verski umik (samostani). 

Omenjenim ustanovam je skupno, da vsi vidiki življenja potekajo na istem kraju, da za 

vse aktivnosti poteka urnik, ki ga organizira osebje. Kot eno izmed značilnosti totalnih 

ustanov je Goffman (2019) opredelil tudi maloštevilnost osebja, ki prevladuje in 

nadzoruje veliko večje število oseb, ki bivajo v zavodu. Dalje so značilnosti totalnih 

institucij tudi nezmožnost oseb o odločanju o svojem življenju in sprejemanje odločitev, 

povezanih s svojim življenjem.  

Mali (2006) pa povzema ugotovitve Straussa in njegovih sodelavcev ter pravi, da je 

razporeditev moči v totalni instituciji drugačna, saj imajo določene skupine nekaj moči. 

Osebe, ki bivajo v zavodu, se lahko dogovarjajo za spremembo pri zdravljenju oziroma 

pri nastanitvi v bolnici, negovalci in bolničarji pomembno vplivajo na napredovanje ali 

nazadovanje osebe in upravitelji imajo zgolj teoretično popoln nadzor nad vodenjem 

ustanove.  
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Goffman (2019) pravi, da je ključna lastnost totalnih institucij, da tri glavne življenjske 

sfere ne potekajo ločeno, kar konkretno pomeni, da vsi posameznikovi vidiki življenja 

potekajo na enem, istem kraju in pod isto oblastjo. To prav tako pomeni, da vse 

aktivnosti posameznikovega življenja potekajo v navzočnosti večjega števila drugih, pri 

čemer so vsi obravnavani zelo podobno. Poleg zgoraj naštetega pa totalno institucijo 

zaznamuje tudi racionalen načrt, ki ga ustvarjajo osebe, ki ne živijo po omenjenem 

načrtu. Konkretno pa pomeni, da so vse aktivnosti načrtovane in si sledijo v sosledju. 

Med značilnostmi totalne institucije so prav tako omejeni stiki oseb, ki bivajo v instituciji, 

z zunanjim svetom, medtem ko je osebje, ki je v instituciji zaposleno, socialno 

integrirano v zunanji svet. Ta lastnost bistveno ločuje eno in drugo stran. Med  

skupinama pa se pogosto pojavljajo nesoglasja, nestrpnost in sovražni odnosi. 

Pomembna značilnost je tudi , da je družbena mobilnost med obema slojema skorajda 

nemogoča (Goffman, 2019). Flaker (1998) celo nadaljuje, da argumentov, ki bi govorili 

v prid institucijam, ni. Pove celo, da je edini argument, ki bi lahko bil v prid ustanovam 

ta, da je ustanova zgolj boljša kot nič.  

Ob pregledu zgodovine vidimo, da so prve totalne institucije, kot so opisane v zgornjih 

odstavkih, v Sloveniji množično zaživele po drugi svetovni vojni. Takrat so ljudi, ki so 

potrebovali pomoč, naselili v gradove in druge stavbe, ki so bile oddaljene od ostalih. 

To je bilo zelo povezano z industrializacijo, saj so ljudje, ki so prej skrbeli za osebe, ki 

so potrebovale pomoč, odšli delat v tovarne in pisarne. Varstvo za osebe je bilo 

potrebno poiskati drugje. Našli so ga v ogromnih zapuščenih stavbah, ki so bile dovolj 

oddaljene od drugih (Flaker, 1998). Podobno razlaga Zaviršek (2018), 

v zgodovini so socialnovarstvene institucije za hendikepirane, revne in deviantne 

nastale zato, da bi skrbele za golo preživetje bioloških bitij, ki so se zdela ne-ljudje; 

telo prebivalstva so s poimenovanjem najprej razvrščale v razne prostore, zavode 

različnih imen; uporabljale so tehnike, s katerimi so strokovnjaki v skrbi za ljudi 

preizkušali in izpopolnjevali metode zapiranja, kar je konstitutivni del 

institucionalnega nasilja; bile so laboratorij za zapiranje ranjljivih, za katere se je 

potem skrbelo (str.15).  

Goffman (2019) opozarja na to, da samo ustanovo in njeno ime osebe, ki bivajo v 

zavodu, doživljajo kot last zaposlenih v zavodu. Torej je razcep med zaposlenimi in 

osebami, ki bivajo v zavodu, ki je zelo značilen za totalne institucije, pomemben vidik 

upravljanja zavodov. Prav tako pomemben vidik totalnih institucij je delo. V totalni 

instituciji vlada točno določen urnik, v katerem je predvideno dogajanje. Prav tako so 

v naprej načrtovane potrebe oseb, ki bivajo v zavodu. Od oseb se zahteva delo, ki je 

včasih v tako majhnem obsegu, da se osebe v veliki meri dolgočasijo. Delo pa navadno 

spodbujajo z določenimi nagradami, kar kaže na popolnoma drugačno strukturiranost 

dela, kot ga ljudje opravljajo sicer.  

Strauss s sodelavci (Mali, 2006) opozarja prav tako na to, da so organizacijska  pravila 

v institucijah pogosto kršena, podvržena pogajanjem in uporabljena zgolj v določenih 
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trenutkih. Iz tega razloga opozarjajo, da pravila le malo vplivajo na samo delovanje 

institucije, veliko bolj so  pomembne interakcije med člani institucije.  

1.1. Bivanje v instituciji  

V Sloveniji več kot 20.000 ljudi biva v institucionalnem varstvu. Socialnovarstveni 

zavodi predstavljajo le en del institucionalnega varstva. V Sloveniji je devet posebnih 

socialnovarstvenih zavodov, ki zagotavljajo 2375 mest za posebne skupine odraslih 

(podatek iz leta 2016) (Razpotnik, 2018).    

O samem bivanju v posebnem socialnovarstvenem zavodu ali kombiniranem 

socialnovarstvenem zavodu izhajajo zapisi iz obdobja odpiranja Socialno varstvenega 

zavoda Hrastovec in iz obdobja akcijske raziskave študentov socialne pedagogike v 

Domu na Krasu. Več raziskav je narejenih na področju splošnih socialnovarstvenih 

zavodov – Domov za starejše občane. Glede na to, da med obojimi, v smislu 

institucionalne politike in kulture, lahko zarišemo vzporednice, v nadaljevanju 

povzemam ugotovitve avtorjev o bivanju v splošnem socialnovarstvenem zavodu in o 

bivanju v posebnem socialnovarstvenem zavodu. 

Tabor, ki je potekal v SVZ Hrastovec1 v 80-ih letih prejšnjega stoletja, je omogočil 

realen vpogled v svet znotraj institucije. Rezultati akcijskega tabora, kot jih poročajo 

Flaker, Urek (1988) in Zaviršek (2018), so pretresljivi. Poročajo o tem, da so ljudje v 

času bivanja v zavodu dobili ozebline – fizična ovira, ki je pridobljena2. Ljudje so bili 

večino časa znotraj, na grajsko dvorišče so bili pospremljeni bolj malo, kar je privedlo 

do tega, da so se težko gibali, niso vedeli prečkati sosednjega prehoda in izgubili so 

socialne spretnosti. Uporabljali so institucionalne uniforme, ki so jih razosebljale. Prav 

tako so bili vsi sfrizirani enako, tako moški kot ženske. Glavne ugotovitve, do katerih 

so prišli, so bile, da osebe, ki bivajo v zavodu, najbolj moti brezdelje, da nimajo kaj 

početi. Moti jih tudi odnos zaposlenih, ko so v odnosu z njimi podrejeni.  

Naloge osebja v takratnem zavodu so bile predvsem skrb, da preživijo, skrb, da so 

zaklenjene sobe, da ne more nihče pobegniti, preprečevati družbo pred »defektinimi« 

in pred »novimi defektnimi«, kar pomeni preprečevati spolne stike. Delo osebja v 

zavodih je bilo organizirano tako, da je bila glavna funkcija zaposlenih čiščenje, 

hranjenje, nadzorovanje, vzpostavljanje medsebojnih odnosov pa ni bila naloga 

zaposlenih. Kljub temu so zaposleni poročali o tem, da so opazili pri osebah, ki so 

bivale v zavodu, da so se od vsega najraje navezale na katerega izmed zaposlenih in 

vzpostavljale z njim stik (Zaviršek, 2018). 

Ključni problem velikih institucij je v tem, da so zaradi svoje velikosti primorane k 

rutinskemu izvajanju aktivnosti, s čimer ne odgovarjajo na aktualne potrebe oseb, 

katerih je toliko, kolikor je oseb v instituciji. Avtorica izpostavi paradoks velikih institucij, 

ki imajo poslanstvo varovati / zdraviti / negovati, vendar je stranski učinek njihovega 

delovanja velikokrat ustvarjanje novih, dodatnih težav za ljudi. Ob tem se poraja 

vprašanje, ali se dodatne težave pri osebah, ki bivajo v instituciji, pojavljajo zaradi 

                                            
1 Takrat se je zavod imenoval Zavod za živčno in duševno bolne Hrastovec Trate. 
2 Primer, kako institucija ustvarja več ovir za osebe s posebnimi potrebami. 
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posledic njihove prikrajšanosti, oviranosti ali zaradi posledic bivanja v instituciji in s tem 

povezanimi posledicami diagnoz, stigem, izoliranosti (Razpotnik, 2018). Zaviršek 

(2018) meni, da je institucionalno življenje proizvajalo nove ovire (fizične bolezni, 

duševne stiske), spremenile so se telesne in duševne lastnosti oseb s posebnimi 

potrebami, kar je bila posledica uporabe zdravil, nepremičnega sedenja, odsotnosti 

vsakdanje komunikacije. S tem je osebje dobilo vso moč nad osebami, ki bivajo v 

zavodu. Namreč bolj kot je zavod zaprt, »poseben«, bolj postane »zaseben«. Flaker 

in Urek (1988) opozarjata na to, da institucija s svojimi pravili in z obstoječo 

organizacijo osebam, ki bivajo v njej, sporoča, da so družbeni kolaps in ne morejo 

preživeti izven ustanove.  

Postružnik (2000) ugotavlja, da so osebe, ki bivajo v institucionalnem varstvu bolj 

pogosto v negativnih čustvenih stanjih, na kar vpliva brezkompromisno prilagajanje 

domskemu redu, onemogočena samostojna skrb zase in za svoje ožje bivalno okolje 

ter seveda zmanjšani stiki s svojci. Zmanjšani stiki s svojci povzročajo pri osebah 

neprijetne občutke, kot so npr. občutek nekoristnosti, izguba samostojnosti in občutek 

pasivnosti. Gašparovič (1999) opozarja, da se kakovost življenja oseb v 

institucionalnem varstvu vse prevečkrat poskuša zagotoviti preko visoke kakovosti 

prostorske opremljenosti domov. Pozablja pa se na duhovno aktivnost oseb, ki bivajo 

v institucionalnem varstvu in na njihovo medsebojno socialno interakcijo ter na 

socialne interakcije med osebami, ki v institucionalnem varstvu bivajo, in osebami, ki 

so v instituciji zaposleni.  

S kakovostjo bivanja oseb v institucionalnem varstvu so se ukvarjale Pap idr., (2015) 

ter ugotovile, da se depresija pojavlja med osebami v institucionalnem varstvu kot 

posledica namestitve v institucionalno varstvo. Osebe se po namestitvi namreč več ne 

vključujejo v družbene aktivnosti v tolikšni meri kot prej, zmanjša se njihova aktivnost 

pri skrbi zase, kar neugodno vpliva na njihovo doživljanje lastne učinkovitosti in 

zadovoljstva. Tudi Glover (2014, v Švab, 2015) opozarja, da si ljudje ne želijo bivanja 

v institucionalnem okolju. Glover celo pravi, da je dokazano, da institucija škodi 

duševnemu zdravju osebe, ki v njej biva ter poslabša posameznikove sposobnosti.  

Glede na to, da se več avtorjev (Flaker, 1998; Flaker, 2014; Gašparovič, 1999; Glover, 

2014; Pap idr., 2015 in Postružnik, 2000) strinja, da institucija ni primerna ustanova, 

kjer bi osebe bivale dlje časa, je zanimivo dejstvo, da se osebe še dalje namešča v 

institucionalno varstvo v posebne socialnovarstvene zavode. Razpotnik (2018) navaja 

razloge, s katerimi se opravičuje nameščanje oseb v institucije namesto v oblike 

obravnav v skupnosti in pravi, da so to medicinski razlogi, kar pomeni, da so osebe 

bolne in nezmožne samostojnega življenja. Sledijo varnostni razlogi, saj osebe 

predstavljajo grožnjo in nevarnost. Naslednji so skrbstveni razlogi, kar pomeni, da 

osebe ne zmorejo samostojnega življenja in je zanje potrebno poskrbeti. Omenja tudi 

paternalistične razloge, kar pomeni, da nekdo mora poskrbeti za njih; vseeno je bolje, 

da je to naloga institucije kot nikogar. Zadnji izmed razlogov, ki jih navaja, so 

disciplinatorni in pedagoški, ki zagovarjajo prevzgojo oseb s posebnimi potrebami.  
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1.2. Kratenje človekovih pravic in deinstitunalizacija  

Čeprav so preko različnih mednarodnih pravnih dokumentov (Splošna deklaracija o 

človekovih pravicah, Konvencija o pravicah invalidov, Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in svoboščin idr.) osebam s posebnimi potrebami formalno priznane 

človekove pravice, se še vedno dogaja, da dejanskih človekovih pravic po večini 

nimajo, saj so v očeh drugih videni kot »invalidi«. S takšnim razumevanjem ljudje 

gledajo na osebe s posebnimi potrebami kot na osebe, ki potrebujejo pomoč in 

podporo, kar onemogoča, da bi osebam ponudili možnost avtonomnega življenja. 

Zaviršek idr. povzemajo argumente iz strokovne literature (Finkelstein, 1980; Foucault, 

1998; Snyder, Mitchell, 2006; Scully, 2008, v Zaviršek idr., 2015), ki kažejo, da sta 

nevključenost v običajno življenje in spodbujanje odnosnih razmerij kršenje človekovih 

pravic. Ugotavljajo, da zavodske namestitve ljudi razvrščajo po kategorijah in 

strukturirajo življenje glede na institucionalno rutino. Prav tako ugotavljajo, da 

zavodska namestitev poteka po institucionalnem urniku (brez zasebnosti, 

samoodločbe, smiselnih izbir, izzivov ipd.) ter da zavodske namestitve ovirajo, da bi 

se razvili ljudem prijazni servisi. Organizirana oblika institucionalnega varstva, ki 

poteka v velikih institucijah, izgubi zelo pomembno komponento kakovosti oskrbe, saj 

zaradi delitve dela in kadrovske zasedbe ne upošteva oskrbe kot praktičnega, 

kognitivnega in čustvenega dela, ampak oskrbo razume zgolj kot opravljanje osnovnih 

nalog (Krstulović, 2014). 

  



8 
 

 

Tabela 1: Sprememba institucionalne kulture v kulturo razvijanja storitev v skupnosti 

Institucionalna kultura osredotočena 

na institucije 

Razvoj skupnostnih služb, ki se 

odzivajo na potrebe posameznikov/ic 

Prostorska segregacija (zavod, bivalna 

enota, VDC ipd.). 

Bivanje v stanovanju in manjših enotah 

(največ 6 oseb) v skupnosti in opravljanje 

samoumevnih opravil v skupnosti. 

Uporabniki so prisiljeni živeti skupaj 

praviloma glede na določene diagnoze 

in glede na prostorsko zasedenost. 

Oseba z oviro se lahko odloči, s kom in 

kako bo živela. 

Človek ne more nadzorovati svojega 

življenja, saj obstaja vnaprej določen 

urnik zavoda glede na ritem zaposlenih. 

Oseba z oviro ima toliko podpore, kot je 

potrebuje in lahko vpliva na dnevno 

rutino ter ohranja nadzor nad svojim 

življenjem. 

Rigidnost rutine na področju bivanja, 

hranjenja, nege, prevozov. 

Načela običajnega življenja. 

Popolno 24-urno pokritje.  Podpora glede na to, kakšne so 

posameznikove potrebe. 

Pokroviteljski odnos, nezaupanje, 

predsodki. 

Sodelovanje med uporabniki in 

zaposlenimi poteka po načelih 

partnerstva. 

Pravila institucije so pomembnejša kot 

potrebe uporabnikov. 

Fleksibilnost pri načrtovanju in izvajanju 

storitev (spoštovanje potreb 

posameznika).  

Prirejeno po Zaviršek, D., Krstulovič, G., Leskošek, V., Videmšek, P., Bohinec, M., 

Pečarič, E., Jeseničnik, N. in Poropat, K. (2015). Analiza sistema institucionalnega 

varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za 

uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji. YHD – društvo za teorijo in kulturo 

hendikepa. http://www.za-mdi.si/files/aktivnosti/Analiza%20final.pdf  

Tabela 1 prikazuje institucionalno kulturo v zavodu, s katero se onemogoča osebam, 

da bi lahko polno živele temeljne človekove pravice. Na drugi strani je primer 

obravnave v skupnosti kot možnega rezultata procesa deinstitunalizacije. 

Piletič (2017) s svojo raziskavo, ki jo je izvedel v Domu na Krasu ugotavlja, da imajo 

ljudje, ki bivajo v  sobah z več posteljami, v le-teh zelo malo zasebnosti. Še najbolj 

zasebne so postelje in omare. Lahko se zgodi, da se ljudje v skupnih prostorih počutijo 

bolje, (v skupnih prostorih najdejo več varnosti in zavetja) kot v svojih sobah. Piletič 

(2017) opozarja tudi na občutek prostora, ki je lahko v socialnovarstvenih zavodih zelo 

različen pri osebah, ki tam bivajo in osebah, ki so tam zaposlene (za primer navaja 

stanovalca, ki se je prhal, medtem ko je v kopalnico stopila strežnica zaradi svoje 

delovne naloge). Prostori v zavodih so na preseku med bivališčem nekaterih ljudi in 

delovnim mestom drugih, kar seveda manjša občutek zasebnosti pri osebah, ki bivajo 

v ustanovi. Za učinkovit proces deinstitucionalizacije je potrebno preveriti, kako 

http://www.za-mdi.si/files/aktivnosti/Analiza%20final.pdf
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organizacija prostora veča moč oseb, ki v njej bivajo: kdo ima ključ, kdo določa 

urejenost prostora, koliko lahko kdo sodeluje pri rabi prostora in koliko so prostori 

osebam dostopni.  

Bilčič, Ločniškar in Sovdat (2017) navajajo ugotovitve s tabora, ki so ga organizirali v 

Domu na Krasu in so povezane z bivanjem v instituciji. Ugotavljajo, da je dnevni red v 

zavodu podrejen delovnemu času zaposlenih in ne osebam, ki bivajo v zavodu (obroki 

so postreženi ob uri, zdravila se delijo ob določeni uri, umivanje poteka po vnaprej 

določenem seznamu ipd.). Prav tako so ugotovili, da je prisotno ogromno pasivnosti, 

vodljivosti, pomanjkanje lastnih želja, kar avtorji povezujejo s procesom mortifikacije, 

ki je značilen za totalne ustanove. Flaker (1998) opiše proces mortifikacije kot izgubo 

smisla po tem, ko občutijo minljivost lastne identitete. Dalje Bilčič, Ločniškar in Sovdat 

(2017) ugotavljajo, da je za institucijo značilna odsotnost zasebnosti, saj človek le 

stežka zadovolji potrebo po zasebnosti v več posteljni sobi (težave se pojavljajo tudi 

pri vzpostavljanju intimnih odnosov, saj nimajo prostora za zasebnost).  

Zanimiva je ugotovitev, ki jo navaja Škerlj (v Zaviršek, 2018), da je zapiranje oseb v 

totalne institucije kruto in drago in je zato veliko bolje prakticirati sterilizacijo. Tako je 

zavodska skrb v povojnem obdobju prepovedovala biološko reprodukcijo. Tudi Košiček 

(1994) je zagovarjal sterilizacijo deklet s posebnimi potrebami in to v imenu skrbi. Pravi, 

da osebam s posebnimi potrebami ne bi smeli odvzeti možnosti do spolnosti, saj so 

njihove potrebe popolnoma enake kot potrebe njihovih vrstnikov. Kljub temu opozarja, 

da je potrebno dekleta, za katere se ocenjuje, da so spolno zrela sterilizirati (razen, če 

živijo z osebo, ki lahko zagotavlja, da bo skrbela za redno konzumiranje 

kontracepcijskih tablet). To dejanje označi celo kot humano, saj se s tem prepreči 

rojstvo otroka s posebnimi potrebami. Prav tako se prepreči, da bi otrok imel starše, ki 

niso sposobni skrbi zanj.  

1.2.1. Deinstitucionalizacija 

»Beseda deinstitucionalizacija označuje kompleksne procese ukinjanja velikih ustanov 

in sočasen razvoj palete skupnostnih služb. Preobražanje velikih institucij v 

skupnostne pomeni postopen razvoj, usmerjen k potrebam ljudi in ne institucionalnemu 

ustroju prilagojenih oblik podpore in pomoči« (Razpotnik, 2018, str. 174).  

Koncept deinstitucionalizacije v Sloveniji ni nov, saj se je o njem začelo govoriti že 

konec 80-ih let 20. stoletja s prvimi razpravami o zaprtju SVZ Hrastovec (Zaviršek idr., 

2015).  Po letu 1991 so namreč po vsej državi zaprli vse stare stavbe, razen Zavoda 

Hrastovec, tukaj so zaprli samo grad Cmurek na Tratah.  

V Sloveniji socialna in zdravstvena oskrba ljudi še vedno poteka v velikih ustanovah,  

ki so izolirane od skupnosti. V njih lahko najdemo elemente totalne institucije, kot jih 

opisuje Goffman (2019). Razpotnik (2018) piše o socialnovarstvenih zavodih, v katerih 

ljudje večinoma bivajo večji del svojega življenja in jih povezuje z nujnim procesom 

deinstitucionalizacije, do katerega na sistemski ravni v Sloveniji še ni prišlo. Zaviršek 

in Škerjanc (2000) navedeta predloge za spremembe v socialnem varstvu, med 

katerimi je med drugim tudi ukinitev Socialno varstvenega zavoda Hrastovec (pospešiti 
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proces deinstitunalizacije). Predlagata, da se za te ljudi najde ustreznejša namestitev, 

saj institucionalno varstvo ne pokriva vseh potreb, ki jih imajo osebe z dolgotrajnimi 

težavami v duševnem zdravju. Z deinstitunalizacijo povezan pa je njun naslednji 

predlog, ki vključuje večanje izbire za ljudi, ki se soočajo z duševnimi težavami (krizni 

centri, dnevni centri, mobilni krizni timi, stanovanjske skupine, krizne družine, krizni 

telefoni in posebni socialnovarstveni programi).  

Basaglia (1967, v Rafaelič idr., 2017) navaja, da je deinstitucionalizacija proces 

vračanja državljanskih pravic osebam, ki bivajo v instituciji, saj jih v sami instituciji ni 

moč spoštovati. Med temi pravicami je tudi pravica do zasebnosti. Rafaelič idr. (2017) 

celo pravijo, da bi morala slovenska deinstitunalizacija sloneti na razumevanju oseb, 

ki bivajo v ustanovi, kot polnopravnih državljanov, kar pomeni, da morajo imeti 

zagotovljene vse državljanske pravice, kot so pravica do prostosti, osebnega 

dostojanstva, zasebnosti, družinskega življenja ipd. Tudi Kac (2017) opozarja na 

pomanjkanje zasebnosti v instituciji, vendar problem povezuje s sistemi pravil, ki 

vladajo v instituciji in ne toliko s samim prostorom. S pravili je mišljen hišni red (formalni 

red življenja) ter kazni (odtegnitev privilegijev in nagrad).  

2 SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC 

SVZ Hrastovec je bil ustanovljen že davnega leta 1948. Gre za največji 

socialnovarstveni zavod v Sloveniji. SVZ Hrastovec je skozi svoje celotno obdobje 

menjal več različnih imen, najprej je bil Dom za duševno defektne in mladino Hrastovec 

pri Mariboru. Zavod je že takrat bil opredeljen kot socialnovarstveni zavod. SVZ 

Hrastovec velja v slovenskem prostoru za največji socialnovarstveni zavod v Sloveniji, 

kar seveda pomeni, da gre za široko paleto oseb, ki imajo toliko različnih težav, kot je 

število oseb, ki bivajo v zavodu. V zavodu je nastanjenih 640 oseb, ki pa bivajo v 

različnih oblikah (od varovanega oddelka pa vse do neodvisnih stanovanj) in na 

različnih lokacijah (od Maribora do Hodoša), kar pomeni, da zajema celotno 

severovzhodno območje Slovenije (Socialno varstveni zavod Hrastovec, 2018).  

SVZ Hrastovec je dolga leta slovel kot »zadnja postaja«. Tudi Hrastovški anali za leto 

1987 (Flaker in Urek, 1988) označujejo SVZ Hrastovec kot zgolj zadnjo postajo v verigi 

institucionalizacij. Zaviršek (2018) dodaja, da so v ljudeh velikokrat vzbujali strah z 

grožnjami: »Če ne boš priden in ne boš delal; prenehal piti; boš prišel v Hrastovec...« 

(str.42). V zadnjih dvajsetih letih pa zavod za osebe, ki v njem bivajo, predstavlja tudi 

nov začetek (Socialno varstveni zavod Hrastovec, 2018).  

SVZ Hrastovec po zakonski usmeritvi spada med posebne socialnovarstvene zavode, 

katerih osnovno poslanstvo je izvajanje institucionalnega varstva za odrasle osebe s 

težavami v duševnem zdravju, odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju 

ter gibalno in senzorno ovirane odrasle osebe, ki ne zmorejo živeti v domačem okolju. 

Institucionalno varstvo dopolnjuje funkcije doma, kar pomeni, da zajema bivanje, 

organizirano prehrano, varstvo in zdravstveno varstvo (Skupnost socialnih zavodov 

Slovenije, 2010). Po sociološki usmeritvi spada med totalne institucije, ki so opisane v 

poglavju totalna institucija (Goffman, 2019). Tudi Flaker in Urek (1988) ter Zaviršek 
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(2018) uvrščajo SVZ Hrastovec med totalne institucije, saj ga opredeljujejo kot zadnjo 

postajo v množici zavodov, ki delujejo po principu institucionalizacije. V nadaljevanju 

bom preverila, ali med pravnim pogledom na SVZ Hrastovec in sociološkim pogledom 

obstajajo bistvene razlike.  

SVZ Hrastovec slovi po spretnosti pri ravnanju z najbolj ranljivimi skupinami oseb, ki 

imajo težave bodisi na področju duševnega zdravja bodisi na področju duševnega 

razvoja, nemalokrat  pa celo kombinacijo obojega (Bohak, 2017).  

Osebe so nastanjene v različnih oblikah bivanja, med drugim so to bivalne enote na 

lokaciji, (ne)verificirana varovana oddelka, dislocirane bivalne enote (se razprostirajo 

od Maribora pa vse do Hodoša), neodvisna stanovanja, varovani dom, center starejših, 

večnamenska kmetija, nadomestne družine in dnevni centri (Socialno varstveni zavod 

Hrastovec, 2018).  

Strokovne dejavnosti, ki se izvajajo v zavodu, so pod strokovnim vodstvom. Postopki 

izvajanja storitev zavoda pa morajo biti vodeni tako, da zagotavljajo uresničevanje 

splošnih in z zakonom določenih pravic oseb. Strokovno delo se opravlja po načelih 

normalizacije, integracije, destigmatizacije in deinstitunalizacije (Socialno varstveni 

zavod Hrastovec, 2018). Bohak (2017) govori o tem, da se v zavodu od ustanovitve 

dalje izmenjujeta medicinski in psihosocialni model obravnave, ki sta opisana v 

nadaljevaju.  

2.1. Pravna ureditev delovanja SVZ Hrastovec 

Institucionalno varstvo v Republiki Sloveniji urejata Zakon o socialnem varstvu in 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.  

Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) (1992) navaja storitve, ki so 

namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav. Med slednjimi je tudi institucionalno 

varstvo, ki zajema »vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani 

obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne 

družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo” 

(ZSV, 1992, čl. 16.).   

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju 

Pravilnik) (2010) nadalje opiše storitev institucionalnega varstva za odrasle osebe z 

motnjami v duševnem in telesnem razvoju. V sklopu institucionalnega varstva je zajeto 

bivanje (mora biti organizirano v vzdrževanih sobah z ustrezno temperaturo. Sobe 

morajo biti eno- ali dvoposteljne za odrasle osebe in starejše od 65 let. Sobe morajo 

prav tako imeti sanitarne prostore, prostore za osebno higieno, skupne prostore ter 

prostore za izvajanje programov. Zagotovljeno je tudi čiščenje bivalnih prostorov in 

pranje ter vzdrževanje oblačil in perila), organiziranje prehrane (nabava, priprava in 

ustrezna postrežba), tehnična oskrba (vzdrževanje opreme, prostorov, objekta in 

okolice) in prevoz (organizacija in izvedba prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih 

pravic in obveznostih v nujnih primerih).  



12 
 

Pravilnik (2010, čl. 8) nadalje opiše tudi socialno oskrbo, ki je »strokovno vodena 

dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja 

upravičencev«. Vključuje varstvo (nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in 

izvajanju dnevnih aktivnostih), posebne oblike varstva (namenjene ohranjanju in 

razvoju samostojnosti, socialnih odnosov, aktivnemu preživljanju prostega časa ter 

reševanju osebnih in socialnih stisk) in vodenje (oblikovanje, izvajanje in spremljanje 

individualnih programov, sodelovane s posameznikom ter svojci, sodelovanje z 

drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasne dejavnosti).  

Pravilnik (2010) prav tako določa upravičence storitve institucionalnega varstva, ki so 

med drugim tudi odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v 

duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalo 

kronično boleznijo ob koncu življenja: 

Prav tako so upravičenci storitve institucionalnega varstva starejše osebe od 65 let, ki: 

- zaradi starosti ne zmorejo samostojnega življenja in potrebujejo manjši obseg 

osebne pomoči, 

- zaradi starosti in zdravstvenih težav ne zmorejo samostojnega življenja in 

potrebujejo večji obseg osebne pomoči, 

- zaradi najzahtevnejših starostnih in zdravstvenih težav potrebujejo pomoč pri 

vseh osnovnih življenjskih aktivnostih in 

- zaradi starostne demence potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in 

nadzor (Pravilnik, 2010).  

Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena v socialnovarstvenem zavodu 

(med drugim posebni socialni zavodi in domovi za starejše) ali v drugi organizirani 

obliki (pravne ali fizične osebe, ki izpopolnjujejo predpisane zakonske pogoje za 

opravljanje institucionalnega varstva). Institucionalno varstvo lahko obsega 

celodnevno varstvo (za posameznike, ki potrebujejo pomoč in podporo 24 ur na dan) 

ali dnevno varstvo (za posameznike, ki potrebujejo pomoč in podporo le določeno 

število ur na dan, nujno pa je da se vsakodnevno vračajo nazaj domov). Storitev 

institucionalnega varstva je lahko trajna ali začasna (v primeru, da se izvaja samo 

določeno obdobje) ali občasna (izvaja se krajši čas in se periodično ponavlja). Storitev 

institucionalnega varstva se izvaja po metodah individualnega in timskega dela, 

upoštevajoč strokovnih načel individualizacije, normalizacije, celovitosti, kontinuiranost 

obravnave in multidisciplinaren pristop (Pravilnik, 2010).   

2.2. Strokovno delo z osebami, ki bivajo v SVZ Hrastovec 

Pri obravnavi oseb institucionalnega varstva je zelo pomembno, kateri model 

obravnave uporablja osebje, ki je v ustanovi zaposleno. Skozi zgodovino so se modeli 

obravnave institucionalnega varstva spreminjali, med vodilnimi pa se je zmeraj 

ohranjal medicinski model. Tudi Diamond (2000) ugotavlja, da je vsem institucijam, še 

posebej tistim, ki nudijo institucionalno varstvo starejši populaciji, skupen medicinski 

model dela z osebami, ki bivajo v zavodu.  
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V SVZ Hrastovec se je v letu 2001 zgodil pomemben preobrat, ki je vplival na 

preoblikovanje pri obravnavi oseb, saj so s takratnim direktorjem dr. Josipom Lukačem 

začeli preoblikovanje, ki je vodilo v socialni model. Do takrat je namreč prevladoval 

medicinski model obravnave (Lukač, 2003).  

Medicinski model v ospredje postavlja medicinsko stroko, lahko rečemo, da gre za 

medicinsko hierarhijo dela, ki se kaže v prevladovanju medicinskih nalog in 

zanemarjanju ostalih nalog. Lahko bi rekli celo, da ostale naloge zanemarja (Mali, 

2006). Za medicinski model je prav tako značilno, da se osredotoča na pomanjkljivosti 

pri osebi ter v njegovi pomanjkljivosti išče vzrok izključitve iz družbe. Takšen model 

raziskuje zgolj tisto, kar je narobe, kar odstopa od norme, kar pa posledično pomeni, 

da so pri uporabi medicinskega modela prezrte spretnosti, talenti in sposobnosti ljudi. 

Obravnava je usmerjena zgolj v posameznika, ki ima določene težave, kar pomeni, da 

se ne gleda širše slike in vpliva okolice, ampak se težava išče in rešuje zgolj 

individualno s posameznikom in v njem (Škerjanc, 2006).  Za medicinski model je 

značilno, da postane diagnoza duševne bolezni središče pozornosti, med tem ko je 

odnosna raven popolnoma izrinjena in se z njo nihče ne ukvarja. Osnova medicinskega 

modela pa je premagati oziroma zatreti jezo, strah, bes ter seveda še vrsto drugih 

čustev, ki so neprijetna. Z zatiranimi čustvi se ne ukvarja nihče, edini blažilec teh čustev 

so zdravila (Glasser, 2003).  Zaviršek (2018) dodaja, da je medicinski model ustvaril 

prakse zapiranja in siljenja ljudi v kvazizaposlitvene dejavnosti, hkrati pa je s tem prikril 

(velikokrat tudi ustvaril) zlorabe, ki so povezane s pretirano uporabo zdravil, 

institucionalnim režimom, zanemarjanjem ljudi ter njihovih čustev ipd. V času najbolj 

razširjene uporabe medicinskega modela je namreč bila mentaliteta utemeljena na 

polarizaciji med “deviantnimi (kriplji, blazni, duševno zaostali) in normalnimi (Zaviršek, 

2018, str. 39).  

Strokovni delavci v zavodih so razvili »tretmaje«, s katerimi so želeli osebe, ki bivajo v 

zavodu, naučiti neke »normalnosti«, kar je v večini primerov pomenilo samostojno 

umivanje rok, samostojno hranjenje z žlico ipd. Ta »normalnost« je bila omejena zgolj 

na zavodsko življenje. Paradoksalno je bilo verjeti, da lahko človek vzame usodo v 

svoje roke na eni strani, na drugi strani pa je institucionalizacija potekala na način, da 

je nemogoče pričakovati izboljšanje stanja pri osebah, ki so bivale v zavodih.  

Pot do spremembe so ustvarili aktivisti med osebami s posebnimi potrebami, njihovi 

svojci in akademiki, ki so se borili za njihove pravice in jih podpirali s pomočjo 

zagovorništva. Ta premik se je začel v prvi polovici 20. stoletja, razmahnil pa se je po 

prvi svetovni vojni. Predvsem se je začelo zavračanje medicinskega modela, kar je 

pomenilo, da se je nehalo pomilovanje in občudovanje oseb s posebnimi potrebami 

(Zaviršek, 2018).  

Razlogi, ki so vodili k odločitvi, da se v SVZ Hrastovec naredi premik od medicinskega 

modela obravnave oseb, so bili predvsem etični (domnevno kršenje človekovih pravic 

in domnevno izvajanje nekaterih oblik nasilja), strokovni (ogrožajoče stigmatiziranje s 

strani zavoda, apatičnost oseb, njihovo razosebljanje ter izolacija od okolja in socialne 
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mreže) in ekonomski (zavodsko varstvo je relativno draga oblika bivanja) (Lukač, 

2003).  

2.3. Psihosocialni model obravnave 

V nasprotju z medicinskim modelom obravnave pa poznamo psihosocialni model 

obravnave, ki je znan tudi pod imenom celostni model, holistični model ali integrativni 

model obravnave. Psihosocialni model je gradil na tradiciji socialne diagnoze. Pristop 

orisno opredeljujejo sistematičnost, zbiranje informacij, ki so bistvene za razjasnitev 

problema in ki vodijo do opredeljenega cilja, preverljivost procesa in rezultatov 

ocenjevanja, participacija uporabnikov, upoštevanje uporabnikovih pravic, zasebnosti 

in varovanja podatkov, zagotavljanje pomoči in kooperativno sodelovanje (Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2004). 

Psihosocialni model postavlja v ospredje obravnave osebe in jih dojema kot 

edinstvene. Metode dela, ki se uporabljajo, vodijo k opolnomočenju posameznika, kar 

pomeni, da posameznik pridobi moč za samostojno odločanje o svojem življenju. Zato  

je seveda potrebno osebam, ki bivajo v zavodu, priskrbeti ustrezne informacije, znanja 

in veščine, ki jim omogočajo, da se lahko samostojno odločajo o svojem življenju (da 

tega ne počnejo drugi – svojci, strokovni delavci ipd.). Prav tako je pomembno , da se 

oseba zaveda, da za samostojno sprejete odločitve prevzema odgovornost. Osebi je 

potrebno pomagati, da postane aktivni akter svojega življenja, kar pomeni, da ne sme 

postati odvisna od naše pomoči. Mora se naučiti spretnosti in veščin, s katerimi bo v 

prihodnosti lahko sama reševala svoje osebne stiske. Na takšen način pa istočasno 

krepi tudi samozavest in samospoštovanje (Zgonc idr., 2015). (Psiho)socialni model 

se osredotoča na prepoznavanje in preštevanje ovir, ki preprečujejo, da bi se ljudje 

lahko polno vključevali v družbo in živeli kakovostno življenje v skupnosti (Škrjanc, 

2006).  
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Slika 1: Značilnosti (psiho)socialnega modela 

 

Škerjanc, J. (2006). Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev. Pomen 

uporabniškega vpliva pri zagotavljanju socialno-varstvene storitve. Center RS za 

poklicno izobraževanje in usposabljanje. 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/individualno_nacrtovanje_jelka_skrjanc.

pdf 

Slika 1 prikazuje glavne karakteristike (psiho)socialnega modela obravnave, kateri v 

središče ne postavlja problema človeka, ampak vidi problem v okolju, v katerem je 

posameznik, kar je na sliki orisano s tem, da je v središču okolje in ne posameznik, 

kakor je pri medicinskem modelu.  

Vito Flaker (2014) opisuje spremembe v SVZ Hrastovec kot središče dogajanja v 

slovenski sociali, kot vzor in zgled za domače in tuje ustanove. Kot največji dosežek 

pa omeni, da se je skoraj polovica oseb preselila iz zavoda v bodisi stanovanjske 

skupine oziroma dislocirane bivalne enote bodisi v nevladne organizacije, ali celo 

domov z individualno oskrbo in podporo. Flaker omenjene spremembe označi kot skok 

od institucionalnega varstva k skupnostni oskrbi, vendar hkrati opozori, da se je proces 

ustavil ali celo nazadoval, saj je danes manj oseb v okolje integriranih enotah kot jih je 

bilo v preteklosti. 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/individualno_nacrtovanje_jelka_skrjanc.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/individualno_nacrtovanje_jelka_skrjanc.pdf
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V SVZ Hrastovec je strokovna podpora skozi leta prehajala iz medicinskega v socialni 

model. Oba modela pa sta prisotna še danes in pokrivata vsak svoj del delovanja 

zavoda. Osnovno načelo, ki se v zavodu izpostavlja, je »delati s človekom in ne 

namesto njega«. Iz zgoraj zapisanega načela izhaja psihosocialni model, ki deluje po 

metodah, ki višajo samopodobo oseb, poudarjajo  individualizacijo in krepijo  močne 

točke oseb, ki bivajo v zavodu (Socialno varstveni zavod Hrastovec, 2018).  

2.4. Osebe, ki bivajo v SVZ Hrastovec 

V bivši Jugoslaviji so se ustanovili socialnovarstveni zavodi med letoma 1950 in 1970, 

ki delujejo še danes (tudi SVZ Hrastovec). Večina ljudi, ki biva v teh ustanovah, ima 

skupni značilnosti, ki sta predvsem revščina in  nesposobnost pri delu, ki lahko izhajata 

iz telesne ali socialne ovire (Zaviršek, 2018). Zaviršek (2018, str. 28-29) nadaljuje, 

revščina in pomanjkanje sta bili praviloma spremjevalni okoliščini, ki sta ljudi z 

ovirami (prirojenimi in pridobljenimi), odvisne od alkohola in druge, pripeljali za 

zidove zavodov po Sloveniji... se je specializirana kategorizacija, ki je ljudi razdelila 

po specializiranih institucijah (»za slebe in slabovidne«; »gluhe in gluhoneme«; 

»duševno prizadete«; »fizično prizadete«, stare itn.) zdela humana, saj je lahko 

človeka »izobrazila« in »rehabilitirala«. Veljalo je, da je za ljudi z ovirami najbolje, 

da živijo med »sebi enakimi«. 

Od 17. stoletja naprej so bili najpogostejši prebivalci različnih zavodov ljudje, ki so imeli  

ovire, »hendikepirani, berači, klateži brez zaposlitve in denarja, revne ženske z 

nezakonskimi otroki, samske ženske in vdove, prostitutke, brezdomci, stari in tujci« 

(Zaviršek, 2018, str. 40). Kasneje, v 20. stoletju, so se jim pridružili še pripadniki 

različnih etničnih manjšin, ki so bili v primerjavi s prevladujočim narodom ponavadi tudi 

najbolj revni. Zaviršek pa razlaga tudi, da so se kar hitro začeli oddajati v te iste zavode 

tudi otroci etničnih manjšin, saj se je obravnava v teh zavodih zdela koristna v smislu 

koristi in resocializacije, kar pa mnogi raziskovalci vidijo kot značilnost ustanov 

zaprtega tipa, ki vztraja in živi še danes. Tako so se v institucijah znašli ljudje z bodisi 

prirojenimi bodisi pridobljenimi telesnimi ovirami, prostituke, alkoholiki, ljudje, ki so bili 

dlje časa v psihiatričnih bolnišnicah, piromani, delomrzneži. Zaviršek opozarja, da je 

bila skupna lastnost omenjenim skupinam revščina (Zaviršek, 2018). V nadaljevanju 

Zaviršek (2018) razlaga, 

država je z novimi institucijami postala »dobri oče«, ki skrbi tudi za »nemočne 

državljane« od »zibeli do groba«... V resnici so tedanje socialnovarstvene institucije 

replicirale in ohranjale kontinuiteto tistih praks racionalnosti, ki so že v 19. stoletju 

hendikepirane ločevale na »zaslužne« in »nezaslužne« revne (str. 41-42).  

Podobno pravita tudi Flaker in Urek »Hrastovec je predvsem prebivališče za celo 

množico ljudi, ki jih naša družba, enostavno rečeno, nima kam dati« (1988, str. 142). 

Danes pa se bivanje v socialnovarstvenih zavodih ureja predvsem zakonsko. Skozi 

razne taksonomije bolezni se uvršča ljudi in ocenjuje njihovo primernost za bivanje v 

SVZ. Skriti razlogi (revščina, prostitucija, alkoholizem ipd.), ki jih navaja Zaviršek 
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(2018), se nemalokrat ugotovijo šele, ko oseba vstopi v institucijo, v katero je prišla s 

popolnoma drugačno diagnozo. Diagnozo pa oseba potrebuje za bivanje v SVZ 

(strokovni delavci SVZ, 5.12.2020, osebna komunikacija). Do storitev v posebnih 

socialnovarstvenih zavodih so namreč upravičeni državljani Republike Slovenije (v 

nadaljevanju RS) s stalnim prebivališčem v RS in tujci z dovoljenjem za bivanje. Za 

sprejem v SVZ je potrebno izvedensko mnenje pristojne komisije, saj so do 

socialnovarstvenih storitev v posebnih socialnovarstvenih zavodih upravičeni odrasli z 

dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, odrasli z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, odrasle osebe z več motnjami, odrasli s težjo ali težko obliko gibalne ali 

senzorne oviranosti, ki ne zmorejo samostojnega življenja (Skupnost socialnih 

zavodov Slovenije, 2010). Glede na pravno formalno zakonsko podlago, kdo je 

upravičen do socialnovarstvenih storitev je jasno izražena prisotnost medicinskega 

modela. Središče obravnave je namreč v diagnozi osebe (Mali, 2006).  

2.4.1. Dolgotrajne težave v duševnem zdravju 

»Duševno zdravje je neločljiv del celotnega zdravja posameznika in je tudi vir blaginje. 

Je mnogo več  kot le odsotnost duševne bolezni« (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2014). Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje 

dobrega počutja, v katerem posameznik razvije svoje sposobnosti, se spoprijema s 

stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo 

skupnost« (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). Podobno pravi tudi Ban Ki-

moon, »ni zdravja, brez duševnega zdravja« (v Jeriček Klanšček idr., 2009, str. 1). 

Duševno zdravje je konstrukt modernega časa in vključuje določene lastnosti, kot so 

srčnost, zadovoljstvo, zmožnost postavljanja ugodnih medosebnih odnosov, 

učinkovitost pri delu, obvladovanje težav, odsotnost odklonskih pojavov, dojemanje 

notranjega in zunanjega sveta in še več. V dualnem načinu razmišljanja imajo težave 

na področju duševnega zdravja negativni predznak. Težave se pojavijo, saj je za 

težave v duševnem zdravju predvsem značilen vpliv družbenega konteksta, ki generira 

lik človeka s težavami v duševnem zdravju (Mikuš Kos, 2019). 
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Slika 2: Kontinuum duševnega zdravja 

 

DUŠEVNE MOTNJE           TEŽAVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA    DUŠEVNO ZDRAVJE 

anksioznost                        težave pri soočanju s problemi          dober odnos do sebe 

depresija                            težave s samopodobo                       dobri odnosi z drugimi 

tvegano pitje alkohola itd.  težave s spanjem itd.                      uspešno soočanje z izzivi 

                                                                                               vsakdanjega življenja itd. 

»Prirejeno iz« Jeriček Klanšček, H., Zorko, M., Bajt, M. in Roškar, S. (2009). Uvod. V 

H. Jeriček Klanšček, M. Zorko, M. Bajt in S. Rošker (ur.), Duševno zdravje v Sloveniji 

(str. 1-2). Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.  

Duševne motnje so na skrajni točki kontinuuma duševnega zdravja, ki obsega tudi 

težave duševnega zdravja in samo duševno zdravje. Iz kontinuuma se je moč učiti 

pomembnosti preventivnega dela in dobrega opazovanja težav duševnega zdravja, da 

ne pride do duševnih motenj (glej Sliko 2). Tudi Mikuš Kos (2019) razvršča duševna 

stanja na premici: »odsotnost stisk, prisotnost stisk različne intenzitete, majhne in večje 

težave, psihosocialne motnje, ki so reakcija na neugodne okoliščine, duševne motnje 

in duševne bolezni« (Mikuš Kos, 2019, str. 275). 

Dalje duševno zdravje Jeriček Klanšček, Zorko, Bajt in Roškar (2009) opišejo kot 

bistveno za našo percepcijo, razumevanje in interpretacijo okolja, mišljenje, govor in 

medsebojno komunikacijo. Kar posledično pomeni, da je duševno zdravje bistveno za 

naše vsakdanje življenje pri oblikovanju in vzdrževanju odnosov s sabo in z drugimi. 

Duševno zdravje se oblikuje v družinah, šolah, na javnih krajih in delovnih mestih, kar 

pomeni, da je rezultat tega, kako nas obravnavajo drugi, kako mi obravnavamo druge 

ter kako mi obravnavamo sebe. 

Erzar (2007) nadaljuje, da problem težav v duševnem zdravju ni zgolj pri definiranju 

težav na področju duševnega zdravja, ampak tudi v drži družbe do težav v duševnem 

zdravju. Velikokrat namreč družba do omenjenih težav vzpostavi stigmatizirajoč in 

odklonilen odnos, katerega spremlja veliko predsodkov. Mikuš Kos (2019) dodaja, da 

je v sodobnem svetu veliko govora o vplivu družbe na duševno zdravje in znotraj tega 

družbeni ego-ideal. Današnji ego-ideal je hedonističen, socialno, delovno in statusno 

uspešen človek, ki samostojno napreduje na socialnem in materialnem področju. Tisti, 

ki tega ne zmorejo, pa so obravnavani kot osebe s primankljaji.  

Mikuš Kos (2015) navaja sestavine duševnega zdravja, ki so emocionalna 

komponenta (notranje psihično stanje), performans komponenta (delovanje), socialna 

komponenta (kakovost medsebojnih odnosov), odpornostna komponenta 

(obvladovanje težav), razvojna komponenta, bolezenska komponenta (odsotnost 

simptomov) in družbeno participativna komponenta.  
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2.4.2. Odrasli z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju 

Naj uvodoma pojasnim, da je definicij, ki opredeljujejo motnje v duševnem razvoju, 

veliko. Strban in Bagari (2019) povesta, da je potrebno ločiti med definicijami 

medicinske znanosti in med socialnopravno opredelitvijo. Enotno opredelitev pa po 

njunem mnenju ponuja Pravilnik (2010), ki določa, da gre za osebe, ki imajo znižano 

prirojeno raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 

motoričnem, socialnem področju in pomanjkanje veščin, kar se kaže v neskladju med 

njihovo kronološko in mentalno starostjo. Lahko pa gre za osebo, pri kateri je takšno 

stanje posledica bodisi poškodbe bodisi bolezni.  

»Motnja v duševnem razvoju pomeni pomembno omejitev v vsesplošnem 

funkcioniranju posameznika. Je splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki 

se pojavlja v razvojni dobi in je vezano na neadekvatnost adaptivnega reagiranja 

(vedenja) in to na področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja« 

(Lačen, 2001). Lačen (2001) nadaljuje, da so osebe, ki imajo motnjo v duševnem 

razvoju tiste osebe, ki pri testiranju dosežejo rezultat, ki bistveno odstopa na vsaj dveh 

področjih izmed komunikacije, skrbi za samega sebe, domačih opravil, znajti se v 

okolju, akademskega znanja, samousmerjanja, zdravja in varnosti, prostega časa, dela 

in zaposlitve ter socialno interpersonalne sposobnosti.  

Marinič idr. so opredelili motnjo v duševnem razvoju kot nevrološko pogojeno razvojno 

motnjo, »ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v nižjih 

intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti« 

(2015, str. 6). Jurišič (Zveza Sožitje, b.d.) pa dodaja, da je pri razumevanju definicije 

potrebno upoštevati kulturno okolje in vrstnike, kulturno in jezikovno raznolikost, 

močna področja posameznika, iz močnih področij je potrebno oblikovati sistem pomoči 

ter vzeti v znanje, da se z ustrezno obliko pomoči kvaliteta življenja osebe z motnjo v 

duševnem razvoju izboljša.  

2.4.3. Odrasli z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Navadno živijo samostojno življenje in se vključujejo v življenje in zaposlovanje enako 

kot vsi ljudje, brez posebnih pravic in prilagoditev. Velika večina jih ima svojo družino, 

prijatelje. O njih redko govorimo kot o osebah z motnjo v duševnem razvoju. Odrasli z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju v veliki večini ne potrebujejo institucionalnega varstva 

in zmorejo samostojno opravljati vse življenjske aktivnosti (Zveza Sožitje, b.d.). 

2.4.4. Odrasli z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju  

Gre za odrasle osebe, ki potrebujejo posebno pomoč tudi v odrasli dobi. Iz tega razloga 

pridobijo status invalidne osebe, ki jim zagotavlja oblike pomoči, ki pa so lahko 

raznovrstne. V zaposlitev se lahko vključujejo pod določenimi pogoji, prav tako v 

delavnice. Za njih  so organizirane različne oblike bivanja v varstvenodelovnih centrih, 

stanovanjskih skupnostih ali zavodih (Zveza Sožitje, b.d.).  
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2.4.5. Odrasli s težjo ali težko gibalno ali senzorno oviranostjo 

Osebe z gibalno oviranostjo 

Že iz samega poimenovanja je moč sklepati, da gre za oviranost na področju gibanja. 

Gre za izjemno široko skupino ljudi, ki vključuje »osebe z okvaro hrbtenjače, živčno-

mišičnimi obolenji, multiplo sklerozo, s cerebralno paralizo, osebe po poškodbah glave 

ali po preboleli možganski kapi, osebe z vnetnim in degenerativnim revmatizmom, s 

prirojenimi in pridobljenimi okvarami gibal itd.« (Horvat, 2013, str. 83). Horvat (2013) 

nadaljuje, da se morajo osebe z gibalno oviranostjo v svojem življenju ogromno 

prilagajati svojim življenjskim zmožnostim. Velikokrat pa imajo težave tudi pri 

vključevanju v družbo, saj ne ustrezajo normativom družbe in »normalnemu« 

posamezniku. 

Osebe s senzorno oviranostjo 

Senzorna oviranost se lahko pojavlja na vseh senzornih sistemih, ti so vidni, slušni, 

olfaktorni-vonj, gustatorni-okus, taktilni, proprioceptivni in vestibularni ter imajo vpliv na 

vse ravni življenja. Pojavljajo se težave z motoriko, s čustvovanjem, socialno 

integracijo, z govorom in vsakdanjimi dejavnostmi. Gre za motnje v zaznavanju in 

procesiranju dražljajev (Korelc in Groleger Sršen, 2013).  

2.5. Pravna usmeritev SVZ Hrastovec v primerjavi s socialnopedagoško usmeritvijo 

Pravna usmeritev določenega zavoda je pomembna predvsem zaradi tega, ker je od 

same usmeritve odvisno po katerih načelih osebje deluje v odnosu do oseb, ki bivajo 

v zavodu. Pri tem so zelo pomembna zakonska določila, ki zavezujejo osebje, da 

vzpostavijo in ohranjajo spoštljiv odnos do oseb, ki bivajo v socialnovarstvenih zavodih. 

V posebnih socialnovarstvenih zavodih so glavna pravna podlaga Zakon o socialnem 

varstvu, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in Zakon o 

duševnem zdravju (Flego, Sorta in Orel, 2012). Pri vzpostavljanju odnosa in rednem 

delu osebja v socialnovarstvenih zavodih pa je še posebej pomembna doslednost 

uporabe Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, ki zavezuje osebje, da so spoštljivi 

do človekove individualnosti, do dostojanstva, zavezuje jih k dolžnosti pomoči itd. 

(Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, 2014). Pravna usmeritev in 

socialnopedagoška usmeritev se v določenih segmentih podpirata, v določenih pa si 

nasprotujeta. Socialnopedagoška usmeritev v povezavi s socialnovarstvenimi zavodi 

se namreč močno navezuje na načela normalizacije in dezinstitucionalizacije. Socialna 

pedagogika je vpeljala proces normalizacije in naredila preobrat, saj se je končalo 

iskanje vzrokov odklonskega vedenja v posamezniku. Prav tako se je socialna 

pedagogika začela zanimati za okolje in njegov vpliv, kar pomeni, da ni bila 

osredotočena zgolj na značilnosti odklonskega vedenja (Klančar, 2012). Kot navajata 

Razpotnik in Rapuš Pavel (2017) je zavodom naloženo veliko zahtev, ki pa med seboj 

velikokrat niso združljive. Tako posebni socialnovarstveni zavodi opravljajo številne 

funkcije, ki so razpete med socialnovarstvenimi nalogami in azilskimi nalogami 

(varovanje družbe pred osebami, ki so nameščene v varovane oddelke teh zavodov).  
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Razpetost je jasno vidna tudi pri opredelitvi oseb, ki bivajo v socialnovarstvenih 

zavodih, in sicer med opredelitvami medicinske znanosti in med socialnopravinimi 

opredelitvami. Medicinska znanost se v Sloveniji namreč opira na mednarodno 

klasifikacijo bolezni MKB-10 (Strban in Bagari, 2019). Socialna pedagogika kot veda 

gleda na osebe z motnjami v duševnem zdravju in razvoju drugače in ne postavlja 

njihove diagnoze v ospredje. Tudi Mikuš Kos (2019), ki sicer priznava, da se uravnava 

tudi po mednarodni klasifikaciji bolezni MKB-10, pa opozarja na pomemben vpliv 

družbenega in okoljskega vpliva, družbene ureditve, vrednote časa in prostora. Sama 

tudi dodaja, da se temu socialnokonstruktivističnemu pogledu upirajo klinični 

strokovnjaki, ki sodelujejo z osebami, ki imajo velike  težave na področju duševnega 

zdravja (depresija, psihoze ipd.). Medicinski model (spreminjanje, korekcija, 

popravljanje posameznika s kemičnimi preparati) je namreč veliko lažje izvedljiv in 

manj naporen za izvedbo kot spreminjanje družbenih odnosov.  

Poleg tega pa se jasno kažejo razlike med pravno in socialnopedagoško obravnavo 

tudi v izbiri besed, pojmov, s katerimi opišemo določene osebe, pojave ipd. Medicinski  

model v večini primerov naslavlja osebe z bolniki ipd. med tem, ko se osebe iz 

socialnopedagoškega pogleda naslavlja drugače. V samem pojmovanju je bistvo, da 

je najprej izraženo, da gre za osebo in šele na to se poimenuje težava, saj je vsak 

najprej človek. Še več, s tem se prikaže, da je oseba mnogo več kot samo bolnik. 

Drugačen pa je tudi diskurz, saj socialno pedagoški pogled vključuje vpliv družbe in 

okolja na posameznika, kar je pri pravno formalnem pogledu in medicinski obravnavi 

velikokrat izključeno (Razpotnik, 2011). Tudi Zaviršek (2018) opozarja na 

poimenovanje oseb s posebnimi potrebami3, katere se še vedno velikokrat naslavlja 

pacienti, oskrbovanci. Opozarja pa tudi na poimenovanje strokovnih delavcev za 

osebe s posebnimi potrebami, ki so se pred poimenovanjem specialni in rehabilitacijski 

pedagogi imenovali defektologi, kar oznanja, da gre za strokovnjake za »človeške 

defekte«.  

2.6. Socialno varstveni zavod Hrastovec in totalna institucija 

Za razumevanje, kako totalna institucija omejuje osebe, ki bivajo v njej pri 

uresničevanju potreb, povezanih s spolnim življenjem, je potrebno razumeti značilnosti 

totalnih institucij, ki so v ta namen razložene v poglavju o totalni instituciji. Za 

razumevanje, če in kako SVZ Hrastovec omejuje osebe, ki bivajo v njem pri 

uresničevanju potreb, povezanih s spolnim življenjem, je potrebno poiskati značilnosti, 

ki so skladne s totalno institucijo in z zavodom Hrastovec.  

O stičiščih totalne institucije in SVZ Hrastovec je že leta 1988 izšla knjiga Hrastovški 

anali. Zaradi pomembnosti ugotovitev takratnega eksperimenta v nadaljevanju 

povzemam glavne značilnosti totalnih institucij, ki so bile vidne v zavodu. Flaker in Urek 

(1988) pravita, da se v zavodu pojavlja proces mortifikacije. Oseba ima najprej dolge 

sprejemne procedure, katerih rezultat je razlastitev vlog civilnega življenja. Ta proces 

traja kasneje še naprej in pride do smrti socialne vloge (za bivanje v zavodu je namreč 

                                            
3 Sama jih poimenuje stanovalci. 
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značilna dolga doba bivanja, ki preprečuje, da bi se oseba po bivanju lahko 

»normalno« vrnila v družbeno življenje, tj. se poročila, vzgajala otroke, opravljala 

poklic. V zavodu Hrastovec je moč zaznati kontaminirajoče življenje, kot ga opisuje 

Goffman, kar pomeni, da so osebe popolnoma brez zasebnosti (stranišča brez vrat, 

osebne preiskave, preiskave ležišč, cenzuriranje pošte ipd.). V zavodu Hrastovec je 

namreč vse javno in vse na očeh drugih: čustva, misli, telesa. Flaker in Urek razložita 

tudi specifično vlogo »moralne kariere hrastovških oskrbovancev«. Zavod Hrastovec 

je namreč veljal kot zadnja postaja v verigi institucij. V zavodu so namreč večinoma 

ljudje z zelo bogato preteklostjo bivanja v institucijah. To pa posledično povzroči 

občutek brezizhodnosti in ujetosti. Kljub temu pa v zavodu ne vlada občutek, da bi bili 

vsi naveličani in se ne bi nič trudili, saj vsi vedo, da možnost izhoda obstaja, četudi je 

ta možnost zelo oddaljena. Za to pa se je potrebno truditi in upoštevati hišna pravila, 

ki vladajo v zavodu. Hišna pravila pa upoštevajo tudi zato,da so nagrajeni s privilegiji 

(kava, cigareti, časovno in prostorsko gibanje). V zavodu so namreč odprti in zaprti 

oddelki in premestitev v zaprti oddelek se razume kot kazen in obratno - premestitev v 

odprti oddelek pomeni nagrado.  

Flaker in Urek (1988) prav tako ugotovita, da je v zavodu Hrastovec jasno prisotno 

razmerje zunaj in notri, kar pomeni, da osebe, ki bivajo v zavodu, zelo zanima, kaj se 

dogaja izven zavoda in jasno ločijo življenje v zavodu in življenje izven njega. Ugotovita 

tudi, da je svet osebja strogo ločen od »sveta oskrbovancev« (uniforme, delno bivanje 

v zavodu, funkcija). Kljub temu pa je za zavod Hrastovec specifičen topel, bližnji odnos 

z osebami, ki bivajo v zavodu (spominja na družinski odnos, saj zaposleni osebe 

pojmujejo kot otroke). To avtorja pripisujeta temu, da je za zavod značilno dolgotrajno 

bivanje in je težje ohranjati hladen in neoseben odnos4.  

3 SPOLNOST  

 »Človekova seksualnost je humus za mnogotere in raznolike prijetnosti in užitke, tako 

za dolgotrajne intimne zveze in erotične igrice s človekom, ki ga ljubimo, kot za vsa 

druga osrečujoča početja, tudi masturbacijo« (Owens in de Than, 2020,  str. 15).  

Kot pravi Foucault (2010) se je beseda seksualnost v današnjem pomenu besede 

začela uporabljati šele v 19. stoletju. Heath (1982, v Giddens, 2019) razloži, da se je 

beseda seksualnost pojavila v letu 1889 v Oxfordskem angleškem slovarju, in sicer v 

pomenu biti seksualen ali spolno dejaven.  

Spolnost je del vsakega človekovega življenja, kljub temu pa se vsem zdi, da se o njej 

pogovarjamo veliko manj kot o drugih stvareh, ki so za človeka vsakdanje. To pomeni, 

da je pri spolnosti prisotna neka moralna konotacija. Že sama opredelitev spolnosti je 

lahko problematična, saj jo lahko obravnavamo zgolj po funkciji, torej reprodukciji ali 

pa jo obravnavamo širše in je reprodukcija zgolj ena izmed funkcij spolnosti. V 

nadaljevanju sledi opredelitev spolnosti, ki jo sama razumem širše kot zgolj 

zagotavljanje potomstva.  

                                            
4 Povprečno obdobje, ki ga oseba preživi v zavoduje je 14 let. 
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3.1. Opredelitev spolnosti 

Simetinger in Rahne Otorepec (2019) pravita, 

spolnost je osrednji vidik človekove vseživljenjske izkušnje in vključuje biološki spol, 

družbeni spol, spolno identiteto in vlogo, spolno usmerjenost, etiko, užitek, intimnost 

in razmnoževanje. Spolnost doživljamo in izražamo skozi misli, fantazije, želje, 

prepričanja, stališča, vrednote, vedenja in odnose. Vključuje lahko vse omenjene 

razsežnosti, čeprav človek vseh ne izkusi ali izrazi. Na spolnost vplivajo številni 

vzajemno delujoči dejavniki, kot so: biološki, psihološki, družabni, ekonomski, 

politični, kulturni, pravni, zgodovinski, verski in duhovni. Gre za razvijajoč se proces 

in je v vsakem posamezniku, razvija se tekom odraščanja in v vseh življenjskih 

obdobjih (str. 48).  

»Seksualnost je družbeni konstrukt, ki deluje na področjih moči, in ne zgolj niz bioloških 

vzgibov, ki jih neprestano zadovoljimo ali pa ne« (Giddens, 2000, str. 30).  

Spolnost še zmeraj ostaja tabu tema, ki je le malo raziskana (Romih, 2014). Obstaja 

vrsta klasifikacij, ki na različne načine opredeljujejo človekovo spolnost. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika jo opredeli kot značilnosti oziroma ravnanja, ki so 

izhajajoča iz spolnega nagona (spolnost, 2014). Takšna opredelitev je omejena zgolj 

na nagonski vidik.  Zanimivo razlago spolnosti ponuja Giddens (2000), ki pravi, da je 

spolnost v pozni moderni postala avtonomna in last posameznikov ter njihovih 

medsebojnih dogovorov. Močno loči spolnost in seks za potrebe reprodukcije. Nojič 

(2007) pravi, da spolnost pripada čisto vsakemu človeku, saj je vir njegove življenjske 

moči, kar pomeni, da sega v vse življenjske faze človekovega razvoja. Tudi cela vrsta 

drugih avtorjev (Bauer idr., 2014; Nojič, 2007; Romih, 2014) se strinja, da je človekova 

spolnost kompleksen pojav, ki zajema veliko več kot omejenost na spolni nagon.  

Romih (2014) podobno navaja, da se spolnost navezuje na človeka kot celoto in izraža 

ne samo človekovo naravo, ampak tudi njegove karakterne lastnosti.  

Medicinske, psihološke in sociološke znanosti ne razumevajo spolnosti zgolj kot 

potrebo po reprodukciji. Spolnost sprejemajo kot aktivnost človeka, ki je osnovna 

potreba in je enakovredna drugim človekovim aktivnostim (Hrastar, 2013).  

Tudi Železnikar (2014) opredeli spolnost v najširšem pomenu besede kot dejavnost, ki 

vključuje spolne organe. Zavrača uveljavljen pogled, da je to dejavnost, katere namen 

je zagotoviti čutne užitke, kdaj in kdaj pa tudi potomstvo. Primerneje bi bilo reči, »da je 

spolnost sredstvo za krepitev telesne in duhovne vitalnosti ter plemenitenje človeka« 

(Železnikar, 2014, str. 45).  

Spolnost je v tem kontekstu  zelo širok spekter, ki zajema spolni odnos, masturbacijo, 

intimnost, fizično privlačnost; spolno identiteto; spolno usmerjenost in telesno podobo, 

osebno nego in spolno izražanje (Bauer idr., 2014; Romih, 2014).  
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3.1.1. Spolnost v različnih kulturnih okoljih 

Na razvoj in oblikovanje spolnosti, poleg bioloških danosti, pomembno vplivajo izvorna 

družina, družba, kultura, v katero je posameznik rojen in v kateri biva (Simetinger in 

Rahne Otorepec, 2019). Tudi Tiefer (1985) opozarja na vpliv kulture na doživljanje 

spolnosti. V različnih kulturnih okoljih namreč vladajo različne vrednote, ki so povezane 

s spolnostjo. Vsaka družba si po svoje prikroji razvijanje in izražanje spolnosti, in sicer 

na način, ki je skladen z njihovimi družbenimi, političnimi in gospodarskimi razmerami. 

Skobrne (2004, v Kiphut in Hafner, 2019) dodaja, da je spolnost del človekove 

osebnosti in združuje telesni, emocionalni, kognitivni, osebni, medosebni, kulturni, 

etični in duhovni vidik.  

Različne kulture imajo različne vrednote, povezane s spolnostjo. Iz tega sledi, da 

kultura določeno spolno vedenje označi za nenormalno, izprijeno, odklonsko. V 

sodobni zahodni civilizaciji sta ljubezen in spolnost tesno povezani. Pripadniki zahodne 

kulture verjamejo, da ljubezen okrepi spolnost, ker v ljubezenskem odnosu vladajo 

zaupanje, odkritost in želja, da bi dajali in ne samo sprejemali. Predstavniki drugih 

kultur pa so drugačnega mnenja, saj menijo da je ljubezen kratka, zato strast, ki zraste 

iz nje, hitro tudi izgine, kar je nevarno za snovanje zakonske zveze (Tiefer, 1985). 

Kar želi Tiefer (1985) poudariti je, da se družbe razlikujejo po tem, kako sprejemajo 

različno spolno vedenje. Glede na spolne navade lahko zmeraj najdemo eno družbo, 

ki sprejema določeno spolno vedenje in drugo, ki isto spolno vedenje zavrača. Med 

družbami so neverjetne razlike glede tega kaj naj bi bilo spolno dejanje/vedenje (v 

nekateri družbi je to lahko že to, da je ženska odišavljena). Avtor opozarja tudi na moč 

oznak, s katerimi označimo spolna dejanja (primer »homoseksualec« in 

»heteroseksualec«). Bernik in Klavs (2011) pa opozarjata, da na spolnost poleg makro 

družbenih dejavnikov5 vplivajo tudi socialna omrežja, v katera so vključeni spolni 

partnerji.  

Velikokrat se v človeku, kadar govori o spolnosti, pojavi nemir, neprijeten občutek, 

napetost. Prav tako se velikokrat pojavijo pomisleki. Železnikar (2014) pravi, da sta 

tradicija in verska vzgoja krivi, da so ljudje polni predsodkov in tabujev, kadar je govora 

o spolnosti. Raziskovati svojo roko ali nogo je popolnoma sprejemljivo, medtem ko je 

raziskovati svoje spolovilo popolnoma prepovedano ali celo grešno (Železnikar, 2014).  

3.1.2. Spolnost v času nove spolne revolucije 

V središču pozornosti spreminjanja spolnosti v zahodnih družbah je proces 

demokratizacije intimnega življenja, ki predpostavlja individualizacijo, racionalizacijo in 

družbeno enakost med spolnimi partnerji. Interakcijski okvir, v katerem poteka 

demokratizacija spolne intimnosti, je »čisto razmerje«, za katerega je značilno, da dva 

stopita v družabni stik zaradi stika samega in traja, če obe osebi menita, da je stik 

obojestransko zadovoljiv. Vzpostavljanje čistega razmerja temelji na »sotočni 

ljubezni«, ki motivira oba partnerja k ohranjanju partnerske zveze, vendar le dokler 

menita, da je zveza koristna. Ravno zato se o bodočnosti vsake partnerske zveze 

                                            
5 Makro družbeni dejavniki so družbene vrednote, norme, neenakosti idr. (Bernik in Klavs, 2011).  
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neprestano odloča (Giddens, 2000). Tudi Tiefer (1985) opozarja na spreminjanje 

spolnih vrednost v zahodni kulturi. Pri tem pomemben vpliv daje nastanku učinkovitih 

metod za nadzorovanje rojstev. Na tak način se namreč loči spolnost od oplajanja. 

Zmanjšana reprodukcijska vloga žensk se kaže v tem, da imajo bolj enakovredno vlogo 

v partnerski zvezi. Giddens (2000) pa gre celo dalje in pravi, da učinkovita 

kontracepcija pomeni več kot, da lahko ženske omejujejo nosečnost. Seksualnost je 

postala prilagodljiva in jo je lahko ženska oblikovala, kar pomeni, da je postala njena 

»last«. Seksualnost je tako postala avtonomna. Takšno vrsto seksualnosti Giddens 

imenuje plastična seksualnost. Železnikar (2014) dodaja, da je spolna revolucija 

prinesla miselnost, da je spolni užitek pravica vsakogar in da je menjavanje spolnih 

partnerjev nekaj normalnega.  

Bauman (1999) pa pravi, da je spolna aktivnost v postmoderni družbi usmerjena na 

orgazemske učinke. To pomeni, da spolni užitek ni več povezan z reprodukcijo in 

ljubeznijo pač pa so vse prvine samostojne. Bauman (1999) našteje tudi značilnosti 

postmodernih družb zaradi katerih je nastopila erotična revolucija: 

• doživljanje časa (daje prednost takojšnjim užitkom  pred odloženimi); 

• povečana fluidnost in prilagodljivost osebnih identitet; 

• hitro siromašenje človekovih odnosov, ki sta jim odvzeta intimnost in 

emocionalnost (ločitev eroticizma od partnerskih zvez).  

Bernik in Klavs (2011) s pomočjo sistemske teorije opišeta spreminjanje spolnosti v 

zahodnoevropskih družbah kot dolgotrajen proces dvojne diferenciacije. Prva 

diferenciacija predstavlja osamosvajanje spolnosti od pokroviteljstva drugih družbenih 

področij (npr. slabljenje vpliva religij). Drugi vidik sistemskega spreminjanja pa je 

notranja diferenciacija, ki je pomenila večje možnosti izbire v spolnem delovanju.  

3.2. Spolnost oseb s posebnimi potrebami 

Spolnost je še zmeraj področje, o katerem se zelo malo govori in piše, še posebej 

kadar je govora o spolnosti oseb s posebnimi potrebami. Owens in de Than (2020) še 

zmeraj ugotavljata, da se osebe, ki imajo posebne potrebe v družbi, dojema kot 

aseksualna bitja, ki ne bi smela imeti seksualnih občutkov, potreb, želja. Še huje je to, 

da avtorja ugotavljata, da velikokrat različni strokovnjaki (zdravniki, medicinske sestre, 

socialni delavci, fizioterapevti, delovni terapevti) ravnajo kot da za ljudi, ki imajo 

posebne potrebe, spolno življenje ne obstaja.  

Skobrne (2004) opozarja, da je potrebno osebje, ki dela z osebami, ki imajo posebne 

potrebe, podučiti o spolnosti oseb, ki bivajo znotraj ustanove. Pomembno je tudi, da 

osebje pomaga osebam s posebnimi potrebami, da razvijejo normalne socialne 

vzorce. Dodaja, da študije kažejo velika odstopanja v vedenju osebja do izražanja 

spolnosti pri osebah s posebnimi potrebami.   

3.3. Seksualne potrebe ljudi s posebnimi potrebami 

Vsi ljudje imamo enake osnovne človekove potrebe. Ne glede na kulturno, družbeno 

ali celo ekonomsko okolje si ljudje enačijo osnovne človekove potrebe. Teorijo o 
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človekovih potrebah je razvil Maslow. Njegova teorija sloni na ugotovitvah, da vse 

potrebe ne morejo biti zadovoljene, da se potrebe med seboj razlikujejo po svoji 

intenziteti, da so potrebe med seboj odvisne, kar pomeni, da lahko začutimo željo po 

zadovoljitvi višjih potreb šele, ko so nižje potrebe zadovoljene. Pomembna ugotovitev 

njegove teorije je, da so potrebe med seboj v hierarhičnem odnosu (Varga, 2003). 

Slika 3: Hierarhija potreb po Maslowu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Prirejeno po« Varga, R. (2003). Teorija motivacije Abrahama Maslowa v 

humanistični psihologiji. Socialna pedagogika 7(3), 339-360. 

https://www.revija.zzsp.org/2003/03-3-339-360.pdf  

Slika 3 prikazuje hierarhijo potreb po teoriji motivacije Abrahama Maslowa. Potrebe se 

stopnjujejo od nižjih potreb proti višjim potrebam.  

Seks se preučuje kot fiziološka potreba, spolno obnašanje pa usmerja več potreb 

(potreba po spolnosti, ljubezni, nežnosti). Pomembna ugotovitev je, da je kar nekaj 

potreb, ki jih lahko oseba zadovolji samo v interakciji z drugimi ljudmi. Ljudje z 

nezadovoljenimi potrebami se bolj bojijo okolja, kar vodi k izgubi svobode in k 

odvisnosti od okolja. Tisti, ki dosegajo stopnjo samouresničitve, so veliko bolj 

samozadostni in bolj mirni v sebi (Varga, 2003).  
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Owens in de Than (2020) opredelita potrebe na področju spolnosti, ki jih imajo osebe 

s posebnimi potrebami. Pravita, da osebe s posebnimi potrebami potrebujejo izražanje 

seksualne identitete (osebe, ki imajo posebne potrebe imajo prav tako seksualno 

identiteto, ki jo želijo kazati navzven ter si želijo, da bi bila le-ta sprejeta in spoštovana). 

Prav tako želijo krepiti seksualno samozavest (osebe s posebnimi potrebami si želijo, 

da bi drugi spoštovali njihovo zasebno življenje) in se dobro počutiti v svoji koži (ljudje 

imajo namreč občutek, da niso lastniki svojih teles, niti več ne čutijo svojega telesa. To 

je posledica tega, da so njihova telesa ves čas pod drobnogledom raznih zdravnikov, 

medicinskih sester in negovalcev. Zanje je pomembno, da svoje telo sprejmejo in ga 

imajo radi). Pomembno je zavedanje, da so seksualna bitja (zelo pomemben je odkrit 

in konstruktiven pogovor o spolnem življenju osebe, ki ima posebne potrebe) ter 

zasebnost (skupno iskanje rešitve, kako bi lahko osebi omogočili zasebnost – npr. 

zaklepanje vrat). Pri delu z osebami s posebnimi potrebami je potrebno znanje o 

spolnosti tistih, ki delajo z osebo, ki ima posebne potrebe (omogočiti varen prostor, kjer 

se lahko o spolnosti pogovarja). Ena izmed potreb je tudi zagotovitev podobnih 

možnosti pri spolnih aktivnostih kot jih imajo ostali (postelje za dve osebi, seksualni 

pripomočki ipd.). Nenazadnje pa je potrebno tudi, da imajo oporo in pomoč pri 

pomembnih življenjskih odločitvah/prelomnicah (npr. kadar izvejo za diagnozo jim je 

pomembno, da se pogovarjajo tudi o tem, kakšno bo njihovo spolno življenje).  

Poleg zgoraj naštetih potreb avtorici v ospredje postavljata predvsem zavedanje, da 

so osebe, ki imajo posebne potrebe, prav tako seksualna bitja (Owens in de Than, 

2020). Tudi Hrastar (2013) opozarja na zmotno prepričanje, da so osebe s posebnimi 

potrebami aseksualna bitja. Pravi, da imajo velikokrat še večjo potrebo po ljubezni, 

naklonjenosti, toplini kot drugi. Njihovo izkazovanje čustev je večkrat nekontrolirano in 

neposredno.  

3.4. Pravice oseb s posebnimi potrebami na področju spolnosti 

Pravice na področju spolnosti zajemajo človekove pravice, ki so že priznane v 

nacionalni zakonodaji in mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah. Vključujejo 

pravice vseh ljudi brez prisile, diskriminacije in nasilja do najvišjega standarda 

spolnega zdravja, vključujoč dostop do spolne in reproduktivne zdravstvene oskrbe, 

iskanja in sprejemanja informacij, povezanih s spolnostjo, spolne edukacije, 

spoštovanja telesne integritete, lastne izbire partnerja, izbire o lastni spolni aktivnosti, 

spolnih odnosov na podlagi svobodne volje, zakonov, ki temeljijo na podlagi svobodne 

volje, lastne odločitve o tem, če sploh in kdaj imeti otroke in sledenja zadovoljnemu, 

varnemu in prijetnemu spolnemu življenju (World Health Organization, b.d.).  

Cotič in Mlinar (2015) izpostavita Konvencijo o pravicah invalidov (v nadaljevanju 

Konvencija), ki celovita ureja in hkrati ščiti pravice oseb s posebnimi potrebami. 

Konvencija je bila sprejeta leta 2008 s strani Generalne skupščine Združenih narodov, 

leta 2008 pa jo je ratificirala tudi Slovenija. Z ratifikacijo je Konvencija postala del 

slovenskega pravnega reda in se posledično uporablja neposredno. Namen 

Konvencije je zagotavljati polno in enakopravno uživanje človekovih pravic in 

svoboščin ter spoštovanje dostojanstva oseb s posebnimi potrebami.  
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Leta 1971 je Organizacija združenih narodov sprejela Deklaracijo o pravicah duševno 

prizadetih ljudi, kjer so osebam, ki imajo posebne potrebe prvič priznali pravico do 

spolnosti. Prav tako je bila pomembna Delhijska deklaracija iz leta 1995, katera je 

dodala smernice za bolj učinkovito uresničevanje pravic, ki so bile zavedene v 

Mednarodni deklaraciji o pravicah duševno prizadetih (Petek, 1998).  

V Mednarodni deklaraciji o pravicah duševno prizadetih so zavedene naslednje 

pravice, neposredno vezane na spolnost oseb s posebnimi potrebami: 

1. Pravica do socialno-seksualne edukacije. 

2. Pravica do informiranosti in pridobivanja seksualnega znanja. 

3. Pravica do izražanja seksualnih potreb v skladu z družbenimi normami. 

4. Pravica do sodelovanja v odločanju o kontroli rojstev, izbiri zakonskega statusa, 

rojstvu in vzgoji otrok. 

5. Pravica do življenjskih razmer in strokovne pomoči, ki omogoča uresničevanje 

teh pravic (Bratković in Bilić, 2004).  

Kasneje je Organizacija združenih narodov (1994) v letu 1993 sprejela Standardna 

pravila za izenačevanje možnosti oseb s posebnimi potrebami, v katerih se ponovno 

izpostavlja pravica oseb s posebnimi potrebami do družine in osebne integritete. V 

osnovi 9. pravilo imenovano Družinsko življenje in osebna integriteta zagotavlja 

osebam s posebnimi potrebami polno vključenost v družinsko življenje. Država mora 

zagotavljati pravo, ki ne diskriminira oseb s posebnimi potrebami in mora spoštovati 

njihovo spolnost, zakonsko zvezo in starševstvo. 9. pravilo je razčlenjeno v več točk, 

ki podrobneje opredelijo pravice oseb s posebnimi potrebami na področju spolnosti.  

Točka zajema, da mora biti osebam s posebnimi potrebami zagotovljeno bivanje v 

njihovih družinah. Prav tako je potrebno poskrbeti, da se za te družine nudi ustrezno 

družinsko svetovanje in strokovna pomoč. Država mora odstraniti vse nepotrebne 

ovire, ki preprečujejo, da bi osebe posvojile tako otroke kot tudi odrasle s posebnimi 

potrebami. Prav tako jim ne sme biti odstranjena možnost izkusiti lastno seksualnost 

in s tem povezano možnost imeti spolne odnose in možnost postati starš ter vzgajati. 

Na tem področju mora država prav tako poskrbeti za ustrezno strokovno svetovanje, 

ki bo osebam pomagalo pri iskanju partnerja in ustvarjanju družine. Država mora 

skrbeti za to, da se negativna nastrojenost in predsodki o spolnosti, zakonski zvezi in 

starševstvu oseb s posebnimi potrebami spremenijo. Pri tem še posebej pomembno 

vlogo igrajo mediji, preko katerih se lahko razvije popolnoma drugačno mnenje. Prav 

tako je pomembno informiranje oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin o 

preventivnih ukrepih proti različnim oblikam zlorabe, vključujoč spolno zlorabo. Osebe 

s posebnimi potrebami so namreč še posebej ranljiva skupina na področju zlorab v 

družini, skupnosti in v različnih institucijah. Potrebno jih je podučiti o tem, kako se 

izogniti zlorabi, kako zlorabo, ki se zgodi, prepoznati in jo tudi prijaviti ustreznim 

oblastem (United Nations, 1994).  

Tudi Videmšek (1999) izpostavi pravice oseb s posebnimi potrebami, ki so vezane na 

spolnost in jih morajo osebe s posebnimi potrebami poznati. Te zajemajo pravico do 

uživanja v medsebojnem odnosu (tudi spolnem odnosu), pravico do zasebnosti, 
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pravico do doživljanja in izražanja svojih čustev, pravico do spolnosti, pravico do 

opredelitve lastne spolne usmerjenosti, pravico do izobraževanja o spolnosti, pravico 

do izobraževanja o zaščiti v spolnosti, pravico do poroke in pravico do otroka 

(Videmšek, 1999).  

Ann Craft (1986, v Skobrne, 2004) je že v letu 1986 navedla pravice, ki se nanašajo 

na spolnost oseb s posebnimi potrebami in pravi, da imajo osebe pravico vedeti vse o 

spolnosti, svojih telesih, čustvih itd., vendar je pri tem potrebno upoštevati stopnjo 

njihovega razumevanja. Prav tako pravi, da imajo pravico do zasebnosti, še posebej 

se navezuje na zagotavljanje zasebnosti v domovih in bolnišnicah. S tem povezana je 

tudi naslednja pravica, ki varuje osebe pred različnimi spolnimi stališči oseb, ki 

negujejo osebe s posebnimi potrebami. Imajo pa tudi pravico imeti razmerje in delati 

napake, pri čemer jim je potrebno nuditi svetovanje in pomoč. 

Everett (2008, v Karnjuš idr., 2015) navaja, da ima vsak, ki je v institucionalnem 

varstvu, pravico izražati svoje spolne potrebe, če s tem ne posega v pravice drugega. 

Tudi Heath (2011) opozarja, da bi si izvajalci socialnovarstvenih storitev morali 

prizadevati za razvoj pravil, ki podpirajo pravice vseh, ki bivajo, delajo ali obiščejo 

socialnovarstveni zavod. Prav tako bi morali ponuditi okolje, v katerem je mogoče 

izražati individualne spolne potrebe in intimne odnose. Zraven okolja pa bi morali 

ponuditi podporo in izobraževanje o spolnosti, zasebnosti, odnosih in seksu 

zaposlenim v socialnovarstvenih zavodih.  

Heath (2011) nadaljuje, da mora vsak sistem oskrbe biti naravnan na osebo, biti 

osredotočen na perspektive posameznikovega edinstvenega življenja, biti odprt za 

učenje o pomembnih izkušnjah posameznika in njegovih odnosih, spodbujati in 

podpirati človekove pravice, dostojanstvo, zasebnost, izbiro in nadzor ter spodbujati 

meje, ki ščitijo in podpirajo tako osebe, ki bivajo v ustanovi kot tudi zaposlene v 

ustanovi.  

3.5. Spolnost znotraj institucije 

O spolnosti znotraj posebnih socialnovarstvenih zavodih ni moč najti domačih ali tujih 

raziskav. Veliko več ugotovitev je vezanih na splošne socialnovarstvene zavode, v 

katerih večinoma bivajo starostniki. Glede na to, da je sam koncept institucije zelo 

podoben in da imajo tako osebe s posebnimi potrebami kot starostniki potrebo po 

spolnosti ter da je v SVZ Hrastovec dejansko zelo velik del populacije starostnikov, v 

nadaljevanju povzemam ugotovitve zgoraj omenjenih raziskav.  

»Spolnost je v vseh starostnih obdobjih pomemben aspekt življenja, ki v veliki meri 

določa človekovo identiteto in samopodobo, zadovoljuje pa tudi človekovo potrebo po 

bližini in ljubezni« (Karnjuš idr., 2015, str. 161).  

Zanikanje lastne spolnosti ima negativen vpliv na lastno samopodobo, socialne odnose 

in duševno počutje (Hajjar in Kamel, 2004 v Karnjuš idr., 2015). Tudi Rački (1994) 

poudarja, da je za kvalitetno bivanje v institucionalnem okolju potrebno osebi dovoliti, 

da živi svojo spolno vlogo in preko tega osebi omogočati izražanje osebnosti.  
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Na spolnost pa lahko pomembno vpliva posameznikovo bivanje v institucionalnem 

varstvu, odnos in vedenje zaposlenih v socialnovarstvenih ustanovah. Raziskave so 

pokazale, da se zaposleni v omenjenih ustanovah velikokrat odzovejo negativno na 

spolno vedenje oseb v institucionalnem varstvu, kar največkrat izhaja iz sramu in 

nelagodnega občutka, ko se znajdejo v takšni situaciji. Posledično osebe, ki bivajo v 

institucionalnem varstvu, zanikajo potrebe in želje na področju spolnosti, kar je v 

nasprotju s kvalitetnim bivanjem v institucionalnem varstvu. Zaposleni v 

socialnovarstvenih ustanovah bi se morali na spolno vedenje, potrebe in želje odzvati 

pozitivno (Karnjuš idr., 2015). Tudi Doll (2013) s svojo raziskavo ugotavlja, da osebe v 

institucionalnem varstvu izražajo spolne potrebe na različne načine. Prav tako 

ugotavlja, da se v večini ustanov izvaja spolna aktivnost. Zaskrbljujoča je ugotovitev, 

da zaposleni v institucionalnem varstvu obravnavajo spolno aktivnost oseb, ki bivajo v 

ustanovah, kot problematično. Na žalost je aseksualnost velikokrat dojeta kot 

neizogiben učinek institucionalizacije. To lahko razberemo tudi v izjavi osebe, ki je 

dolga leta bivala v SVZ Hrastovec »Kazen za seks v zavodu sta bila prisilni jopič ali 

mreža« (Mijo Pomislek, preživel Trate, arhiv Muzeja norosti, 2015, v Zaviršek, 2018). 

Večina oseb v institucionalnem varstvu potrjuje, da je spolnost zanje pomembna in 

vpliva na njihovo kakovost življenja. Svojo spolnost osebe, ki bivajo v 

socialnovarstvenih zavodih izražajo preko spolnih odnosov ali pa svoje spolne potrebe 

zadovoljujejo preko dotikanja in objemanja, izražanja naklonjenosti ali z gradnjo novih 

partnerskih odnosov (Feldkamp, 2003, v Karnjuš idr., 2015). Socialna psihologija je 

raziskala institucionalne poškodbe na osebnosti ljudi v ustanovah, kjer ni zagotovljena 

njihova potreba po intimnosti. Za institucionalne poškodbe so predvsem nevarne 

totalne institucije, ki izhajajo iz predpostavke, da zadovoljujo vse potrebe oseb, ki 

bivajo v njej. Ljudje, ki so bivali v totalnih institucijah, so namreč prikrajšanost osebne 

intimnosti ponotranjili tako, da so izgubili čut zanjo (Ramovš, b.d.).  

Izražanje spolnosti je še posebej slabo sprejeto s strani osebja, če se izraža skozi 

telesno aktivnost oseb, ki bivajo v socialnovarstveni ustanovi. Prav tako se pojavlja  

pomanjkanje zasebnosti. Velikokrat se to kaže že skozi prostorsko ureditev 

socialnovarstvenih zavodov. Sobe so namreč dvo- ali več- posteljne, kar dodatno 

otežuje zagotavljanje zasebnosti (Roach, 2004, v Karnjuš idr., 2015). Knaplund (2009) 

opozarja, da so prakse zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih zelo različne. V 

določenih ustanovah si osebe, ki v njih bivajo, ne smejo zaklepati svojih sob, spet v 

drugih imajo zaposleni politiko trkanja in vstopanja, ne da bi počakali na odziv osebe, 

ki biva v sobi. Tudi Heath (2011) opozarja, da bi morali vsi socialnovarstveni zavodi 

strmeti k temu, da bi zagotovili uravnoteženo mero med nadzorom in zasebnostjo, kar 

pomeni, da obstaja možnost zaklenjenih sob in da zaposleni vstopijo v sobo šele, ko 

so povabljeni naprej. Prav tako veliko ustanov nima sob, v katerih bi bila zagotovljena 

zasebnost, kar se kaže s tem, da namesto zidov uporabljajo zavese, s katerimi ločijo 

prostore (Knaplund, 2009).  
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Poleg prostorskih omejitev se v socialnovarstvenih zavodih velikokrat pojavlja tudi 

starševski model vodenja, ki ne podpira avtonomije oseb, ki bivajo v ustanovi. Ta 

temelji na nadzorovanju vedenja oseb in podpira želje svojcev namesto želja oseb, ki 

bivajo v ustanovi, kar lahko pomeni tudi, da se glede spolnosti upošteva želja svojcev 

in ne želja osebe v institucionalnem varstvu (Bauer idr., 2009, v Karnjuš idr., 2015). 

Poleg starševskega modela se pojavlja tudi medicinski model obravnave, ki se 

osredotoča na zagotavljanje varnosti in zadovoljevanje zgolj temeljnih fizioloških 

potreb. V ustanovah, kjer prevladuje starševski ali medicinski model, je osebam zelo 

težko svobodno izražati svojo spolnost (Bauer, 1999, v Karnjuš idr., 2015).  

Institucionalna oskrba nudi osebam, ki bivajo v ustanovah, zadovoljitev osnovnih 

življenjskih potreb, vendar ne omogoča izražanja lastne identitete in občutka 

pripadnosti, kot lahko to oseba izraža v domačem okolju. Velikokrat je onemogočeno 

ravno izražanje spolnosti in intimnosti (Elias in Ryan, 2011 v Karnjuš idr. 2015). 

Zaposleni v socialnovarstvenih zavodih celo direktno prepovedo spolno aktivnost med 

osebami, ki bivajo v ustanovi ali pa to delajo posredno z nadlegovanjem in 

posmehovanjem (Knaplund, 2009). Heath (2011) zato opozarja, da je potrebno v 

socialnovarstvene zavode vključiti seks kot eno izmed možnosti poleg ostalih vidikov 

oskrbe (npr. nasveti o zdravi spolnosti, higiena med spolno aktivnostjo, učenje o 

nalezljivih boleznih ipd.).   

Tudi Rebec idr. (2015) ugotavljajo, da se v institucionalnem varstvu6 največ omejitev v 

povezavi z izražanjem spolnih potreb pojavlja ravno zaradi prostorskih pogojev 

ustanove in organizacije dela (institucionalna politika, organizacijski protokoli, pravila, 

smernice, navodila itd.). Rezultat tega je namreč strukturirano in organizirano 

vsakodnevno življenje oseb, ki v zavodu bivajo.  

  

                                            
6 Ugotovitve se navezujejo na domove starejših občanov, ki so prav tako socialnovarstveni zavodi. 
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Tabela 2: Omejitve v socialnovarstvenih zavodih pri izražanju spolnih potreb oseb, ki 
v njih bivajo 

PROSTORSKI POGOJI 

Pol zasebne sobe (tudi več kot dvoposteljne sobe). 

Pomanjkanje individualnih sob in kopalnic. 

Skupne bivalne površine oseb, ki bivajo v zavodu. 

Zavod je oblikovan kot bolnišnica in omogoča hiter dostop osebja do oseb in 

bivalnih območij zavoda. 

INSTITUCIONALNA POLITIKA, ORGANIZACIJSKI PROTOKOLI IN DELOVNI 

PROCES 

Politika odklenjenih sob in odstranitev ključev zaradi varnosti in nadzora (osebe 

so prisiljene, da zasebnost iščejo drugje). 

Odsotnost znakov »ne moti«. 

Nezmožnost izbire sostanovalca v sobi, kjer je soba več posteljna. 

Ločenost od partnerja. 

Vsiljena izbira družbe oseb za preživljanje prostega časa v skupnih bivalnih 

prostorih in drugih prostorih za socializacijo. 

Strukturirano dnevno življenje, urniki aktivnosti in poudarjanje skupnih aktivnosti 

(namesto dopuščanja, da si osebe same izberejo način, kako preživeti prosti čas). 

Strukturirani načini, kako in kdaj opraviti določene aktivnosti (npr. osebna nega). 

Omejevalna oblačila (oblačila, ki omejujejo dostop do določenih delov telesa kot je 

npr. pajac). 

Konstantna prisotnost zaposlenih. 

Zahteva, da ob določenih urah osebe, ki bivajo v zavodu, samega zavoda ne 

zapustijo (npr. ponoči). 

Nadzor zaposlenih nad izvajanjem dnevnih aktivnosti in nad odnosi med osebami, 

ki bivajo v zavodu. 

Dnevni in nočni pregledi zaposlenih oseb, ki bivajo v zavodu.  

Širjenje osebnih informacij o osebah, ki bivajo v zavodu med zaposlenimi (podatki 

lahko postanejo vir diskusije, opravljanja, norčevanja ipd.). 

Informiranje svojcev o osebah, ki bivajo v zavodu in prilagajanje pričakovanjem, ki 

jih imajo svojci o osebi, ki biva v zavodu, da bi se zaposleni izognili morebitnim 

težavam.  

Sprejemanje odločitev skupaj s svojci brez dovoljenja osebe, ki biva v zavodu o 

njegovem življenju. 

Uporaba medicinskega modela, ki ne predvideva spolnih potreb oseb, ki bivajo v 

zavodu (vzpostavitev procesa dela s čim manj motnjami). 

Bauer in Geront, 1999; Bauer, 1999; Madsen, 2014 in Villar idr., 2014, v Rebec, D., 

Karnjuš, I., Ličen, S. in  Babnik, K. (2015). Breaking Down Taboos Concerning 

Sexuality among the Elderly. V A. P. Mivšek (ur.), Sexology in Midwifery (str. 189-208). 

InTech. https://www.intechopen.com/books/sexology-in-midwifery/breaking-down-

taboos-concerning-sexuality-among-the-elderly#T2  

https://www.intechopen.com/books/sexology-in-midwifery/breaking-down-taboos-concerning-sexuality-among-the-elderly#T2
https://www.intechopen.com/books/sexology-in-midwifery/breaking-down-taboos-concerning-sexuality-among-the-elderly#T2
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Kot je razvidno v Tabeli 2, se v institucionalnem okolju, poleg prostorskih pogojev, ki 

onemogočajo zasebnost oseb, ki bivajo v instituciji, pojavlja tudi institucionalna politika, 

ki prav tako pomembno vpliva na zasebnost življenja oseb v instituciji. 

Heath (2011) opozarja, da je v socialnovarstvenih zavodih zelo pogosto izražanje 

spolnih potreb videno kot težava osebe, ki biva v zavodu, vendar Heath poudarja, da 

je to težava zaposlenih in ne osebe, ki biva v zavodu. Zaposleni ob tem nemalokrat 

občutijo sram in ne zmorejo sprejeti dejstva, da imajo osebe, ki bivajo v zavodu, prav 

tako spolne potrebe. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Socialno varstveni zavod Hrastovec spada med posebne socialno varstvene zavode, 

ki osebam, ki imajo motnjo v duševnem razvoju in/ali motnjo v duševnem razvoju, nudi 

dom. Osebe so torej v zavodu večinoma vse dni v letu, kar pomeni, da se njihovo 

življenje odvija znotraj institucije. Vsaka institucija pa ima določena pravila in omejitve, 

ki vplivajo na vsakodnevno življenje oseb, ki bivajo znotraj nje, kar je opisoval že 

Goffman (2019). Področje, ki je pri tem še posebej spregledano, pa je področje 

spolnosti, na kar s svojo raziskavo opozarja že Romih (2014).  

Velikokrat se namreč govori o vseh vidikih posameznikovega življenja, pri tem pa se 

pozablja na zelo pomembno področje spolnosti. Spolnost je namreč del vsakega 

človeka, kar pomeni, da mu kot taka tudi mora biti omogočena ne glede na to, kje 

oseba biva. Pri osebah, ki bivajo v socialnovarstvenih zavodih, pa je morda še težje 

zagotoviti pogoje za spolnost, saj v zavodih velja  skupek pravil in norm, ki morda 

omejujejo razumevanje spolnosti. Prav tako morda osebe, ki bivajo v zavodu, 

omejujejo prostorski pogoji, ki so vsekakor drugačni od tistih, ki jih imamo doma. 

Navsezadnje pa verjetno spolnost v zavodu omejujejo tudi odnosi z drugimi osebami, 

ki bivajo v zavodu, in pa z zaposlenimi.   

V slovenskem prostoru ni raziskav, ki bi se konkretno ukvarjale s spolnostjo v socialno 

varstvenih zavodih. Zanima me, kako institucija kot ustanova s svojimi pravili, hišnim 

redom in z normami, veljavnimi v instituciji, omejuje spolnost oseb, ki bivajo znotraj nje. 

Prav tako me zanima, kako institucija s svojimi prostorskimi pogoji in drugimi pogoji za 

bivanje omejuje spolnost oseb, ki bivajo v instituciji.  

2. NAMEN  

Namen magistrske naloge je raziskati spolnost znotraj socialnovarstvenega zavoda 

Hrastovec, kar konkretno pomeni pregledati hišna pravila, hišni red in raziskati, kako 

zavod kot institucija s svojimi pravili in normami omejuje spolno življenje oseb, ki v njej 

bivajo. Poleg pravil me zanima tudi, kako institucija s prostorskimi pogoji omejuje 

spolno življenje oseb, ki v njej bivajo. Z magistrsko nalogo želim opozoriti na spolnost 

oseb v socialnovarstvenih zavodih, saj se o njej ne govori, še huje, nanjo se pozablja. 

Čeprav  gre za spregledano temo, pa velja, da spolnost v instituciji živi. Njen obstoj in 

sprejemanje s strani zaposlenih je za kakovost bivanja oseb v zavodih bistvenega 

pomena. Zato želim spodbuditi zaposlene v zavodih in vse ostale, ki vstopajo v zavode, 

da si ne zatiskajo oči pred spolnim življenjem oseb, ki bivajo v zavodu.  
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3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako ljudje živijo spolno življenje v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec kot 

instituciji? 

2. Kakšna so pravila in norme spolnega življenja v Socialno varstvenem zavodu 

Hrastovec, ki veljajo med osebami, ki bivajo v instituciji? 

3. Kakšne možnosti imajo osebe, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, 

da se pogovarjajo o izkušnjah, povezanih s spolnostjo? 

4. Kako osebe, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, razumejo spolnost 

na splošno? 

5. Kako osebe, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, razumejo spolnost 

v instituciji? 

4. METODOLOGIJA 

4.1. Metoda in raziskovalni pristop 

Za namen raziskave sem uporabila deskriptivno metodo in kvalitativni raziskovalni 

pristop, ki išče intenziven in dolgotrajen kontakt z vsakodnevnimi situacijami, ki so 

običajne in odražajo vsakdanje življenje oseb, družb, organizacij. V splošnem 

preučuje, kako ljudje v določenih situacijah razumejo, si razlagajo vsakdanje dogodke 

(Mesec, 1998, v Kordeš in Smrdu, 2015). Uporabila sem delno strukturiran intervju, s 

katerim sem intervjuvala osebe, ki bivajo v SVZ Hrastovec. Poleg delno strukturiranega 

intervjuja sem za namen raziskave uporabila tudi analizo dokumentov kot samostojno 

tehniko zbiranja podatkov. Analizirala sem Hišni red Socialno varstvenega zavoda 

Hrastovec, saj pravila, omejitve določajo pogoje bivanja v zavodu.  

4.2. Vzorec 

V vzorec, ki sem ga zajela v empiričnem delu magistrske naloge, so zajete osebe, ki 

bivajo v SVZ Hrastovec. Izmed 644 stanovalcev (na dan, 8.6.2020), ki bivajo v SVZ 

Hrastovec, sem izbrala 6 oseb z namenskim vzorčenjem, ki so sodelovali v empiričnem 

delu magistrske naloge. Kategorije, ki so mi bile v pomoč pri izbiri vzorca, so naslednje: 

o v vzorec nisem zajela oseb, ki bivajo v dislociranih bivalnih enotah, centru 

starejših, varovanem domu, večnamenski kmetiji ali samostojnih stanovanjih 

(269 oseb) 

o v vzorec nisem zajela oseb, ki bivajo na verificiranem varovanem oddelku 

Socialno varstvenega zavoda Hrastovec (52 oseb) 

o v vzorec nisem zajela oseb, ki bivajo na ne verificiranem varovanem oddelku za 

osebe s težjimi kognitivnimi težavami (21 oseb) 

o v vzorec nisem zajela oseb, ki bivajo v ne verificiranem varovanem oddelku za 

osebe, ki imajo težave zaradi demence (23 oseb) 

o v vzorec nisem zajela oseb, ki bivajo na paliativnih oddelkih (59 oseb) 

o v vzorec nisem zajela oseb, ki bivajo na oddelku za kontaktno izolacijo (20 oseb) 
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o v vzorec nisem zajela oseb, ki imajo težjo motnjo v duševnem razvoju in je z 

njimi verbalna komunikacija zelo otežena ali nemogoča (52 oseb).  

Kategorije, ki so mi bile v pomoč pri izbiri vzorca, sem določila tako, da sem z njimi 

izločila vse osebe, ki bivajo v netipičnih nastanitvenih oblikah, kot so dislocirane bivalne 

enote, ki so del SVZ Hrastovec, vendar je njihova lokacija daleč vstran od zavoda, kar 

posledično pomeni, da v vsaki enoti veljajo svoja pravila in drugačen način življenja. 

Prav tako pa so popolnoma drugačni prostorski pogoji in drugi pogoji za bivanje (npr. 

gre za manjše skupine ljudi, ki bivajo skupaj). Izločila sem varovane oddelke, saj tam 

veljajo veliko bolj poostrena pravila in popolnoma drugačni prostorski pogoji za bivanje 

kot v zavodskih enotah. Prav tako sem izločila tudi vse enote, v katerih bivajo osebe, 

s katerimi ne bi bilo možno opraviti intervjuja. Gre za enote, kjer bivajo osebe s težjimi 

in težkimi motnjami v duševnem razvoju in je posledično komunikacija z njimi omejena.  

Prav tako sem izločila enoto s paliativno oskrbo, saj sem ocenila, da bi jim sodelovanje 

v raziskavi predstavljalo nepotreben napor, mnogi med njimi pa so tako šibki, da ne 

zmorejo pogovora. Izločila sem tudi oddelek s kontaktno izolacijo, saj je vstop v enoto 

zaradi bolnišničnih okužb omejen in bi z osebami, ki tam bivajo, lahko opravila intervju 

zgolj virtualno, kar sem ocenila kot veliko oviro glede na temo raziskovanja.  

Izmed 148 oseb, ki ostanejo ob upoštevanju kategorij, sem izbrala 6 oseb, ki 

predstavljajo vzorec, ki čim bolje reprezentira celotno skupino oseb, ki bivajo v SVZ 

Hrastovec. To pomeni, da so v vzorcu zajeti tako moški kot ženske in da so v vzorcu 

osebe različnih starosti. Zaradi ukrepov, ki so veljali v zavodu zaradi preprečevanja 

širjenja respiratornega obolenja COVID-19, sem imela pri izbiri udeležencev težave, 

saj so bile enote z osebami, ki bi prav tako lahko sodelovale  v raziskavi v času mojega 

raziskovanja, v karanteni in nisem smela vstopati v njihove enote. Tako je izmed 148 

oseb ostalo zgolj 48 oseb, ki  v času raziskovanja niso bili v karanteni. Izmed 48 oseb 

sem izločila tiste, ki so starejši od 60 let. Med 30 osebami, ki so ostale ob upoštevanju 

kategorij, sem v vzorec zajela tiste, ki so želeli sodelovati. Kar nekaj oseb namreč ni 

želelo sodelovati, ko so izvedeli temo raziskave. V vzorcu so zajete osebe moškega in 

ženskega spola v starosti med 30 in 60 let. Vse osebe imajo diagnosticirane ali težave 

v duševnem zdravju in/ali težave v duševnem razvoju.  

V nadaljevanju sledijo predstavitve oseb, ki so sodelovale v raziskavi. Osebe so 

predstavljene na podlagi odgovorov, ki sem jih pridobila z intervjuji. Prvi del anketnega 

vprašalnika namreč zajema vprašanja, vezana na njihovo življenjsko zgodbo in bivanje 

v zavodu na splošno.  

Oseba M.  

Gre za moškega, ki v zavodu ne biva dlje kot 2 leti in je v zavod prišel zaradi šibke 

socialne mreže doma, ki mu po preboleli kapi ni bila zmožna nuditi ustrezne pomoči. 

Gospod je star 55 let in do selitve v SVZ Hrastovec ni bil v bližnjem stiku z zavodsko 

obliko bivanja. Pred tem je redno hodil v službo in živel doma s svojo mamo. O otroštvu 

pravi, da je bilo zelo lepo, in da so se z brati razumeli. Tudi na osnovno  in srednjo šolo 

ima lepe spomine. Kasneje je dolga leta delal v tovarni; vmes je tudi služil vojaški rok. 
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Kasneje je odprl svoje podjetje, ki se je ukvarjalo z vodovodno inštalacijo in montažo 

hiš. Partnerke ni imel nikoli, posledično tudi otrok ne. Bratje ga v zavodu občasno 

obiščejo, prav tako z njimi preko telefonskih klicev redno ohranja stik. Največje težave 

ima pri sprejetju gibalne oviranosti, zaradi katere uporablja invalidski voziček.  

Oseba V. 

Gre za žensko, staro 47 let, ki je v zavod prišla leta 2018. Do leta 2006 je bivala doma, 

pri svoji družini, takrat pa je zaradi glavkoma oslepela. Od takrat naprej potrebuje 

pomoč pri vsakdanjem življenju, saj zaradi slepote ne zmore samostojno skrbeti zase. 

V tem obdobju je menjala kar nekaj zavodov (DSO Gornja Radgona, Podgorci, Društvo 

za slepe in slabovidne Maribor, Dom starejših Japa v Štrigovi na Hrvaškem, Dom 

Lukavci in Materinski dom). Za otroštvo pravi, da ji ni bilo lepo, saj je bil »ata 

unterhunt7«. Prisotno je bilo redno zlorabljanje alkohola. Pri 19-ih letih je spoznala 

svojega prvega moža, s katerim ima tri otroke, vendar so vsi trije v rejniškh družinah. 

Zadnjega, četrtega sina ima z zadnjim možem, ki ga je spoznala v DSO Gornja 

Radgona. Tudi ta je oddan v rejniško družino, vendar je ta bil oddan že pri rojstvu. 

Stike s prvimi tremi otroki ohranja, z zadnjim redkeje. Gospa ima v zavodu partnerja, s 

katerim bivata v skupni sobi. 

Oseba T. 

Gre za moškega, starega 61 let. V letu 2019 je ponovno prišel v zavod Hrastovec. Pred 

tem je v zavodu bival od leta 1984 do leta 2005, ko se je preselil v stanovanjsko skupino 

Novi Paradoks na Malem Vrhu pri Šmarju Sap. Gospod je v preteklosti prekomerno 

užival alkohol. Z bivanjem v zavodu je izredno nezadovoljen, vendar ne vidi druge 

možnosti. Upokojen je že 30 let, saj je »zbolel na živcih«. Pravi, da je svoje zdravje še 

poslabšal s tem, da »Alkohol sem jaz tanku na velko. Ja pol sem dobival moditen8 

depo injekcije za živce. Po treh dneh sem pa že vino pil, po 4 litre na dan«. Stikov z 

družino nima, njegova polsestra tudi biva v zavodu Hrastovec, vendar nista v najboljših 

odnosih in nimata stikov. Otrok nima, tudi resne partnerske zveze ni imel nikoli.  

Oseba A. 

Gospod A. je bil sprejet v SVZ Hrastovec leta 2018 iz PB Ormož. Gre za mlajšega 
stanovalca (star je 34 let), ki ima bogato institucionalno kariero. V zavodu je izredno 
nezadovoljen. Za bivanje v zavodu pravi: »Ne vem zakaj sem tukaj, najbrž zato ker 
nimam kam drugam«. Zelo je aktiven na socialnih omrežjih, kjer pridobi veliko pomoči. 
V zavodu mu je dolgčas, v aktivnostih, ki se dogajajo, pa ne želi sodelovati. Gospod je 
samski, brez otrok. Večino svojega življenja je preživel v zavodih. Bil je nameščen v 
Dom Lukavci, ki ga je samovoljno zapustil. Nekaj časa je bival v Domu Nine Pokorn 

                                            
7 Njen ata je bil vražji.  
8 Zdravilo Moditen depo je namenjeno za vzdrževalno zdravljenje in preprečevanje duševnih motenj, za katere je 
značilno, da oseba vidi, sliši ali čuti stvari, ki jih v resnici ni. Prav tako je značilno, da je oseba pretirano sumničava 
in ne najde stika z okolico. Namenjen je tudi za vzdrževalno zdravljenje manije in obvladovanje hiperaktivnosti, 
vzburjenosti, nasilnosti in drugih vedenjskih motenj ter bolezenskih stanj, za katera so značilni povečana čustvena 
napetost, strah, razdražljivost... 
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Grmovje, bil v zavetišču za  brezdomce, vedno je samovoljno odšel. Vedno je želel 
bivati pri materi, ki pa ga zaradi njegovih težav ne želi sprejeti. 

Oseba O.  

Gre za stanovalca starega 47 let, ki biva v zavodu od leta 2017. Izhaja iz večje družine, 
kjer je bilo osem otrok. Z družino nima stikov, nima nobene socialne mreže. Zase pravi, 
da je prišel v zavod, ker mu je umrla sestra in »pol pa sem bil na robu živcev«. To je 
bilo leta 2000. Pred bivanjem v zavodu je prehajal med različnimi psihiatričnimi 
bolnišnicami. Otrok ali partnerke ni imel, tudi v zavodu še ni imel partnerske zveze. 
Velik del obdobja bivanja v zavodu je bival v zunanji enoti, vendar se je tam naveličal 
in želel priti nazaj v zavod.  

Oseba D. 

Gre za moškega, starega 45 let, ki biva v zavodu od leta 2004. Otroštvo in mladost je 
D. preživel sam z očetom. Z očetom se nista najbolje razumela, saj je pogosto posegal 
po alkoholu. Mati je D. zapustila pri starosti dveh mesecev in je prav tako prekomerno 
uživala alkohol. Obiski matere v njegovem otroštvu niso bili pogosti, prav  tako se je D. 
slabo razumel z maminim partnerjem. Pri vzgoji so očetu pomagali tudi sorodniki, 
predvsem stric, pri katerem je D. nekaj časa bival. Gospod ima še polsestro, vendar je 
ne pozna. Redne stike tako ohranja samo z botrom. Pred sprejemom v zavod je bil na 
zdravljenju v Psihiatrični bolnici Maribor. Pred tem pa je nekaj časa bil tudi na 
prestajanju kazni v zaporu.  

Tabela 3: Pregled intervjuvancev (spol, starost in dolžina bivanja v zavodu) 

Oseba M. 55 let Moški spol V zavodu biva 2 leti. 

Oseba V. 47 let Ženski spol V zavodu biva 3 leta. 

Oseba T. 61 let Moški spol V zavodu biva 22 let. 

Oseba A.  34 let Moški spol V zavodu biva 3 leta. 

Oseba O. 47 let Moški spol V zavodu biva 4 leta. 

Oseba D. 45 let Moški spol V zavodu biva 17 let. 

 

Vsi intervjuvanci so podali razloge za prihod v zavod, ki vključujejo šibko socialno 

mrežo, ki jim ne omogoča, da bi lahko živeli v domačem okolju. Vsi bi namreč 

potrebovali določeno pomoč, katere jim svojci ali bližja okolica ni bila pripravljena ali 

zmožna nuditi. Oseba A. pove, da ni imela podpore svoje mame, kar jo je privedlo do 

bivanja v SVZ Hrastovec: »Mama me ni hotla, nato so me dali v Hrastovec.« Tudi 

oseba O. pove, da je zbolela po smrti svoje sestre, kasneje pa ji je primanjkovala 

pomoč družine, da bi zmogel samostojno živeti. »Emmm... Mal pri mami, mal pri ati, 

sam zdravila so mi davali te pa me je nekdo tresno...« Pove, da mu družina ni stala ob 

strani, da so mu dajali samo zdravila, in da je bilo prisotno nasilje. Tudi oseba D. mi 

zaupa, da mu družina ni stala ob strani, saj je bil v družini prisoten alkohol: »Otroštvo 

sem mel bol slabo, ker so starši pili. Prvo je mel oče dosti žensk in sem se selil... 

(mmm), saj razumete?«  Po tem, ko je imel prometno nesrečo in je zaradi le-te moral 

po sodnem nalogu najprej v zapor in potem v psihiatrično bolnišnico, mu družina ni 

nudila opore, ampak je moral svoje življenje začeti graditi v zavodu. Takrat se mu je 

življenje obrnilo na glavo: »Pol pa sem mel prometno pa gotovo.« O pomanjkanju 
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družinske pomoči po tem, ko ga je doletela možganska kap, pravi tudi oseba M.: 

»Domov več nisem mogo it, pomoči nisem mel, tud stanovanje ni blo tak nareto, da bi 

lahko z vozičkom tam si pomagal.« Oseba T. je odraščala brez družine, do šestega 

leta je bila v rejniški družini, kasneje pa v zavodu Malči Beličeve. Ko bi najbolj 

potrebovala pomoč družine, je ni imela. Tako je morala v zavod. O pomanjkanju 

pomoči družine pa pove tudi oseba V., ki je v zavod prišla po tem, ko je oslepela: »Ja 

v zavod sem prišla samo zavolo tega, ka sem oslepela čez noč. Če se mi ne bi to 

zgoudlo ne bi tu bila. Drugo pa ti nemam kaj rečti...« Družina pa ji pri tem ni mogla 

pomagati, saj stikov s starši nima, ker je bil oče zelo nasilen: »Otroštvo je bilo boj tak, 

ja pa ne. Ata je bija unterhunt, nas reza, pija.« S prvim možem, s katerim ima tudi tri 

otroke, nima stikov. Otroci pa so bili oddani v rejništvo že v času svojega otroštva in ji 

prav tako niso mogli nuditi pomoči, ki jo je, po tem ko je oslepela, potrebovala.  

Poleg pomanjkanja socialne mreže pa so kot razlog za prihod v zavod intervjuvanci 

vedno navedli tudi bolezen. Vsi intervjuvanci so zase povedali, da so zboleli, kar 

pomeni, da svoje stanje dojemajo kot bolezen. Oseba O. pravi: »Ja zbolel sem 2000. 

leta, ko je umrla sestra. Takrat sem bil na robu živcev.« Tudi T. pravi, da je zbolel in 

šel v invalidsko upokojitev in tako prišel v zavod: »Zbolel sem na živcih, mal ženske 

mal alkohol pa je šlo.« 

Za tri osebe, ki so sodelovale v intervjujih, je značilna bogata institucionalna kariera, 

saj so mi A., T. in V. zaupali, da SVZ Hrastovec ni prva institucija, v kateri bivajo. Pri 

teh treh osebah je zelo značilno seljenje med zavodi in društvi, kar bi lahko opisali 

skozi učinek vrtljivih vrat (Roberts, 1981, v Williamsson, 2003, v Razpotnik, 2010). Pred 

prihodom v SVZ Hrastovec so namreč že poiskusile vrsto drugih institucij, pomoči, ki 

pa se niso izkazale za njim potrebne. Velikokrat so jim tudi bila zaprta vrata. Zelo 

izrazito je vidno redno prehajanje med zavodi: »Ko sem bil star 17 let, sem šel prvo na 

zaprti oddelek v Grmovje, eno leto sem bil na zaprtem oddelku, nato so me dali na 

odprti oddelek SVZ Grmovje. Tam sem bil osem let. Iz Grmovja sem šel v Dutovlje, 

tam sem bil dve leti in pol. Nato sem šel iz Dutovlj v Lokavce. Tam sem bil dve leti in 

pol. Nekaj časa v bivalnih enotah. Nato se mi je stanje poslabšalo, sem šel v 

psihiatrično bolnico Ormož, nato sem šel iz psihiatrične bolnišnice Ormož v zavetišče 

za brezdomce Murska Sobota, nato sem šel k mami. Mama me ni hotla, nato so me 

dali v SVZ Hrastovec.« Gre za redne selitve v zelo kratkem času, saj je danes star 34 

let. Iz tega lahko sklepamo, da si je težko, v katerikoli izmed omenjenih institucij, našel 

dom. O seljenju med raznimi zavodi govori tudi oseba V.: » V Radgoni v domi starejših 

sem bla prvo, potem sma šla z možon v stanovanje v Maribor, od tam sen šla v bolnico. 

V bolnici sem bla precik dugo. Od tan pa so me dali nah v Podgorce. Te sma v Lokavcih 

bila. Z Lokavc sma šla doj v Štrigovo (na Hrvaško). Od tan so me dali v materinski dom 

k Jurje. Od tan pa te sen.« Tudi oseba T. je v svoji preteklosti menjala več različnih 

zavodov od Malči Beličeve, Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, društvo Novi 

Paradoks in SVZ Hrastovec. Pri osebah D., O. in M. se seljenje med zavodi ne pojavlja. 

Njihovo prvo srečanje z zavodom je namreč bivanje v SVZ Hrastovec. Vsi, razen osebe 

M., pa so bili v zavod sprejeti po bivanju v psihiatrični bolnišnici. Samo oseba M. je bila 

v zavod sprejeta iz splošne bolnišnice.  
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Tudi dolžina bivanja v zavodu je zelo različna, najdlje v zavodu biva oseba T., sledi ji 

oseba D., potem oseba O., oseba A. in V. ter najmanj časa oseba M. V spodnji tabeli 

je za lažji pregled prikaz dolžine bivanja za vse intervjuvance.  

Tabela 4: Dolžina bivanja intervjuvancev v SVZ Hrastovec 

Oseba M. 2 leti 

Oseba V. 3 leta 

Oseba T. 22 let 

Oseba A. 3 leta 

Oseba O. 4 leta 

Oseba D. 17 let 

 

Za lažje razumevanje, kdo so osebe, ki so sodelovale v raziskavi, sem v nadaljevanju 

orisala njihov življenjski kontekst glede na njihove odgovore. Oris njihovega 

življenjskega konteksta zajema razumevanje življenja v zavodu, potek njihovega 

vsakdanjega življenja, (ne)zadovoljstvo z bivanjem v zavodu in sprijaznjenje s situacijo. 

Pomemben segment vsakdanjega življenja v zavodu je potek dneva in aktivnosti, s 

katerimi se redno ali občasno ukvarjajo intervjuvanci. Vsi intervjuvanci so opisali svoj 

dan precej podobno. Zjutraj se zbudijo, oblečejo, uredijo in gredo na zajtrk. Sledi 

počivanje, pitje kave in kajenje cigaret. Nato je kosilo in po kosilu spet počivanje, pitje 

kave in kajenje cigaret do večerje in potem spat. Oseba A. svoj dan opiše tako: »Moj 

dan poteka tako: zjutraj se stuširam, pol je zajtrk, pol je kavica cigaret. Pol mal počitka. 

Takda... Pol pa malo na sprehod gremo okoli zavoda, dolgčas mi je. Po kosilu grem 

na kavico, pol malica, večerja. Pol še kadim, pol pa grem spat.« Zelo zanimivo je, da 

vsi pri opisu svojega dneva omenjajo obroke. Čisto vsi intervjuvanci se orientirajo glede 

na obroke. Prav tako je zanimivo, da vsi omenjajo kavo in cigarete. Gre za dve dobrini, 

ki ju sicer v življenju razumemo kot samoumevni, vendar za intervjuvance ni videti tako. 

Zanimivo je tudi, da oseba O. omeni, da si privošči kavico, če ji naložijo denar na 

ključek, kar pomeni, da je za pitje kave popolnoma odvisna od zaposlenih: »Kavo 

pijem, če dajo kaj gor.« Prav tako osebi O. in T. povesta, da lahko kadita cigarete 

takrat, ko jima jih dajo zaposleni. Tudi pri tem sta odvisni od zaposlenih. Oseba T. sicer 

pove, da je tako dogovorjena, saj sicer pokadi preveč cigaret naenkrat in ji jih ne ostane 

za čez celotni mesec, vendar je s tem zelo nezadovoljna: »V redu, samo z zaposlenimi 

se pričkamo zarad cigaret nonstop. Jaz bi mel več cigaret, kot mi jih dajo.« 

Naslednji pomemben vidik vsakdanjega življenja, ki se pojavlja pri vseh, je dolgčas. 

Vsi intervjuvanci so omenili, da jim je večino dneva dolgčas. Oseba V. pravi, da ni v 

zavodu nikakršnih sprememb in so vsi dnevi isti: »Isto vsaki den. Pač vse takak pač. 

Od dneva do dneva pač. Ista pesem.« Tudi osebi A. je dolgčas in si ne najde nobene 

zaposlitve, s pomočjo katere bi ji hitreje minil čas: »Kaj delam... hm... ne vem, počivam, 

ležim. Nič. Mam preveč dozo tablet, ne morem se zbrat.« Oseba A. tudi pove, da imajo 

tablete stranske učinke, zaradi katerih je večkrat dnevno precej utrujena in ne more 

sodelovati ali izvajati določenih aktivnosti. Oseba M. pove, da ji pri preganjanju časa 

najbolj pomagata računalnik in telefon, po katerih brska takrat, ko nima ničesar 
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drugega početi: »Pač tak pomal, da te pol dan mine. Da mine dan. In to je tak vsak 

dan isto, skoraj vsak dan isto.« Oseba D. In oseba V. omenita, da si dan zapolnita tudi 

s plačanim delom v zavodu, zaradi katerega jima dan hitreje mine. Hkrati pa sta veseli, 

da si lahko tako zaslužita nekaj dodatnega denarja. Oseba V. pravi: »Čuješ to še nekak 

hvalabogi no. Se hvalabogi tudi ne sekiram, čeprav sem takak sem, še mi glih tak gre. 

Pa neki penez je coj, pa cajt mine, saj veš...« Oseba D. pa pove, da ob tem, da opravlja 

delo v pralnici, pomaga tudi zaposlenim in si s tem krajša čas: »Tepa če kaj rabijo na 

oddelki, da sestram kaj pomagam, kake slinčke dam gor alpa kaj takiga. To ni problem. 

Pa stanovalce devlem spat.« 

Intervjuvanci so večkrat posredno ali neposredno izrazili tudi nezadovoljstvo z 

bivanjem v zavodu. Pri tem se nezadovoljstvo pri vseh intervjuvancih največkrat kaže 

pri tem, da je v zavodu premalo aktivnosti, s katerimi bi zapolnili svoj čas. Tiste 

aktivnosti, ki so, pa jih velikokrat ne pritegnejo. Oseba A. mi zaupa, da je najbolj 

nezadovoljna s tem, da ni nič, kar bi lahko počel: »To, da ni nič... Da nič ni takega za 

počet, kaj bi jaz rad počel. S športom se ukvarjal.« Tudi oseba O. se pritožuje nad tem, 

da nima ničesar  početi: »Hmmm... ja nič kaj takega. Tak nič ne moreš.« Tudi oseba 

O. pravi, da si želi, da bi počela še kaj razen pitja kave in kajenja: »Jaaa, da bi se bolše 

počuto, če ne bi samo kave pa cigaretov.« Prav tako se pritožuje oseba T.: »Nič ne 

počnem, al ležim al kadim al karkoli.« Tudi oseba M. pove, da ji manjka aktivnosti, ki 

bi spremenile en dan od drugega in ji je recimo všeč, kadar gre lahko sama v trgovino: 

»Razen tak ko dans recimo, da smo skup šli v trgovino. Pa ne samo v trgovino, ampak 

da bi šli še kam, malo okoli.« Tudi oseba T. si želi, da bi v zavodu potekalo več 

aktivnosti, predvsem redno praznovanje rojstnih dni: »Ja, edino mogoče, da bi se 

rojstni dnevi praznovali. Junija smo ga komaj praznovali, mel sem ga pa februarja«. 

Aktivnosti pa manjkajo tudi osebi V., ki si želi, da bi večkrat imeli glasbo v živo: »Drugo 

kot drugo je to, ka nega tak muzike v živo npr., kak smo v Radgoni včasih meli. So za 

novo leto tudi špilali, veš kak smo se smejali.« 

Pomemben vidik nezadovoljstva z bivanjem v zavodu predstavi oseba A., ki z bivanjem 

v zavodu ni zadovoljna, saj ji preveč omejujejo svobodo: »Pač jaz nisem navajen 

takega življenja, rabim več svobode, em... pa tak.« Predstavi tudi svojo starost in željo 

po selitvi iz zavoda: »Spremenil bi to, da bi šel kam drugam. Star sem 34 let pa moram 

bit v zavodu.« Tudi oseba M. je povedala pomemben vidik omejevanja svobode, kako 

se je z nakupom električnega vozička začela počutiti manj odvisna od ostalih, 

predvsem zaposlenih, saj se sedaj lahko prosto giblje: »Zdaj je dobro, da me ni treba 

tak tišati, sam grem z električnim.« 

Nezadovoljstvo z bivanjem v zavodu se kaže tudi v povezavi z alkoholom, s hrano in 

»fehtanjem«. En izmed intervjuvancev se zelo pritožuje, da ga moti prekomerno 

uživanje alkohola drugih v zavodu: »Alkohol ja, to sem zabrinjen. Brez alkohola je 

boljše živet. Nači je živet z alkoholom kak brez.« Spet drugi intervjuvanec pa si želi, da 

bi bilo uživanje alkohola dovoljeno v zavodu, vendar se zaveda, da se to ne bo zgodilo. 

Prav tako pove, da mu je v preteklosti že uspelo med bivanjem v zavodu uživati 

alkohol: »Enkrat mi je ratalo pivo dobit v gostilni, kr me ni poznala. Sm ga prevrnu, veš 
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kok mi je teklo.« Glede hrane je pri intervjuvancih zelo deljeno mnenje. Oseba A. se 

nad hrano ne pritožuje in pravi, da je hrana dokaj v redu. Ni ji pa všeč, da je točno 

določeno, kdaj mora iti jest. Sanja o tem, da bi lahko živela v svojem stanovanju in si 

sama kuhala: »Maš stanovanje, maš hišo. Si lahko sam kuhaš, kosilo je kdajkoli lahko 

ješ.« Oseba D. je zadovoljna s hrano: »Pa kosilo je dobro, zajtrk pa večerja je dobra. 

Jaz sn zadovolen s hrano. Pa zredo sem se preveč, to je tisto ne...« Medtem, ko se 

oseba V. pritožuje nad hrano in pravi, da bi to pri bivanju spremenila: »Pa ču večinoma 

hrana. Mlečno mi ne odgovarja pa ribe. Pa purečjo. Tega zaj ne jejn pa tega nemam 

rada pa tega nikol nesen jela čuješ. Pa nebon. Ka gren večkrat, ti odkrito povem, večer 

lačna spat. Enostavno. Hrano bi spremenila, to je prvo.« Skoraj vsi intervjuvanci so 

izpostavili, da jih moti, da ostali stanovalci prosjačijo denar in cigarete. Oseba A. celo 

pove: »Jaz se tle ne počutim dobro, sam fehtajo cigarete, kavo.« Tudi osebo D. moti 

prosjačenje in se celo spominja negativne izkušnje, zaradi katere je pristala na 

varovanem oddelku, ker se je stepla z drugimi stanovalci: »Saj vete kak je, eni nimajo 

za kavo tepa izsiljujejo, tepa nisem mel dnara za kavo tepa smo se zgrabli.« 

Prav tako sem opazila, da so nekateri intervjuvanci vdani v usodo in ne vidijo niti 

možnosti sprememb: »Kaj pogrešam? Nič kaj takega ne pogrešam, ampak tak pač je,« 

(oseba A.). Tudi oseba M. ne vidi možnosti za spremembe, čeprav je povedala 

nekatere želje po spremembah: »Glej, če zdaj tak gledam, ne morem rečt, kaj bi se 

lahko spremenilo.« Tudi oseba T. ne vidi možnosti, da se kaj spremeni v zavodu: »Ja 

nč, kva čm spremenit. Tko je.« 

Oseba D. pove, da je z bivanjem v zavodu zadovoljna, saj ima svojo sobo, v kateri ima 

sobno kolo in uteži in lahko telovadi. Manjka samo družba ženske, s katero bi lahko 

imel partnerski odnos: »Mogoče kaj te jaz vem, da bi kako kolegico spoznal. Drugo pa 

nemam želje ne.« Tudi oseba M. pove, da je zadovoljna z bivanjem v zavodu, da se je 

navadila na življenje v zavodu in da konflikte, ki jih ima z zaposlenimi ali drugimi 

stanovalci, rešuje sproti: »Pa smo se nekak ustalili, da je zadovoljivo, zaenkrat nimam 

nobenih večjih pripomb. Tisto, kar pa je, se pa sproti rešuje.« 

Želja, ki jo izraža, je, da bi imel več fizioterapevtskih obravnav, ki bi mu pomagale pri 

rehabilitaciji. Tudi V. pravi, da je z bivanjem v zavodu zadovoljna, vendar v razlagi ni 

moč razbrati pretiranega zadovoljstva, saj pravi, da je navajena že vsega hudega: »Ču 

se še nekak ali... Veš kak je včasih ne, včasih rabuka, včasih tišina. Tak da... Pač mi 

ne narede več nič ke sen že navajena vsega hujdega, pa že dala skozi. Tak, da bi 

pač... se ne sekiram tak ne.« 

Vzorec pa predstavlja tudi dokumentacija, ki sem jo zbrala in se navezuje na pravila in 

omejitve bivanja v SVZ Hrastovec. Vogrinec (2008) v grobem deli osebne uradne 

dokumente na tiste, ki so namenjeni interni uporabi in na dokumente, ki so namenjeni 

širši javnosti. Sama sem uporabila Hišni red, ki velja v SVZ Hrastovec (sprejet je bil 

leta 2010, s popravki 2013) in spada med dokumente, ki so dostopni širši javnosti.  
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4.3. Uporabljeni instrumenti 

Za namen magistrske naloge sem uporabila instrument za zbiranje podatkov, ki se 

imenuje delno strukturiran intervju, ki sem ga oblikovala na podlagi ugotovitev 

teoretičnega raziskovanja ter na podlagi ugotovitev iz analize dokumentov. Delno 

strukturiran intervju je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov, v 

katerem so vprašanja odprtega tipa. Gre za intervju, ki je fleksibilnejši in omogoča 

raziskati novo področje raziskovanja. Odgovori v delno strukturiranem intervjuju so 

spontani, konkretni in osebni (Kordeš in Smrdu, 2015).  

Vnaprej pripravljen vprašalnik, ki mi je bil pri sami izvedbi delno strukturiranih 

intervjujev v pomoč,  sem oblikovala na podlagi raziskovalnega problema, ki sem si ga 

zastavila. Glavne teme, ki sem jih zajela, so bile: kratka življenjska zgodba, 

vsakodnevno življenje v zavodu, razumevanje spolnosti na splošno, razumevanje 

spolnosti v zavodu in bivanje v zavodu (hišni red, pravila). Okvirna vprašanja so 

priložena v poglavju IX. Priloge (Vprašalnik za osebe, ki bivajo v Socialno varstvenem 

zavodu Hrastovec). Vprašanja sem za vsak intervju smiselno prilagodila glede na 

odgovore udeležencev in jih po potrebi tudi izpustila/preoblikovala. 

Pomembno je poudariti, da je v kvalitativnem raziskovanju raziskovalec glavni 

instrument za zbiranje podatkov, saj na potek raziskave pomembno vplivajo njegova 

osebna nagnjenja in karakteristike (osebnostne lastnosti, spol, starost, izkušnje…). To 

pomeni, da je to, kar raziskovalec sliši, vidi in kako interpretira določene rezultate, 

odvisno od njegovih karakternih lastnosti (Vogrinc, 2008). Med  analizo dokumentacije 

sem bila jaz kot raziskovalka glavni instrument, saj sem s svojimi osebnimi nagnjenji 

in lastnostmi vplivala na interpretacijo podatkov, ki sem jih pridobila z analizo 

dokumentacije.  

4.4. Opis postopka zbiranja podatkov 

Postopek zbiranja podatkov sem pričela s pisno prošnjo strokovnemu svetu SVZ 

Hrastovec, v kateri sem prosila zavod za dovoljenje, da empirični del magistrske 

naloge izvedem v zavodu. Glede na to, da sem v zavodu tudi zaposlena, sem imela 

lažji dostop do stanovalcev, kot bi ga imela sicer. Po soglasju strokovnega sveta SVZ 

Hrastovec sem pričela z iskanjem oseb, ki bi želele sodelovati v raziskavi in hkrati 

predstavljajo vzorec. Za etičnost raziskave sem poskrbela s tem, da so v raziskavi 

sodelovali vsi prostovoljno in so bili predhodno informirani o namenu raziskave. Prav 

tako sem poskrbela za zasebnost in zaupnost njihovih odgovorov.  

Vse intervjuje sem izvedla osebno v mesecu septembru v prostorih SVZ Hrastovec, ki  

zagotavljajo mir in tišino ter zasebnost. Zaradi globalne situacije z respiratornim 

obolenjem COVID-19 sem pri sami izvedbi uporabljala zaščitno opremo in upoštevala 

splošno sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Intervjuji so trajali od 45 

minut do ene ure. Vse intervjuje sem, po predhodno pridobljenem dovoljenju, snemala 

in jih kasneje tudi dobesedno pretipkala. Po tem sem intervjuje izbrisala. Transkripte 

intervjujev hranim posebej in ohranjam njihovo zasebnost.  
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Pomemben vir podatkov za raziskavo predstavlja tudi dokument SVZ Hrastovec, ki 

določa pravila in strukturo bivanja v zavodu. Gre za dokument, ki je dostopen tudi širši 

javnosti, torej gre za informacije javnega značaja. Zato s pridobitvijo tega dokumenta 

nisem imela posebnih težav, saj je prosto dostopen (Hišni red SVZ Hrastovec).  

Uporabila sem tehniko preučevanja dokumentacije, s katero sem se predhodno 

pripravila na izvedbo intervjujev ter poglobila predhodno pridobljeno teoretično znanje.  

4.5. Postopki obdelave podatkov 

V svoji kvalitativni raziskavi sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo, katere bistvo 

je iskanje tem (kod, pojmov) v analiziranem gradivu. Osrednji del kvalitativne 

vsebinske analize je namreč kodiranje, kar pomeni določevanje pomena posameznim 

delom besedila. Analiza poteka v šestih korakih: 

1) urejanje gradiva; 

2) določitev enot kodiranja; 

3) kodiranje; 

4) izbor in definiranje relevantnih pojmov (oblikovanje kategorij); 

5) definiranje kategorij in 

6) oblikovanje končne teoretične formulacije (Vogrinc, 2008).  

Najprej sem intervjuje prepisala in jih uredila. Sledilo je razčlenjevanje besedila, kjer 

sem označila tiste dele besedila, ki so se mi zdeli pomembni za moj raziskovalni 

problem in sem jih kasneje tudi analizirala. V fazi kodiranja, ki je tudi bistvena, sem 

iskala bistvo iz posameznih enot kodiranja. Določila sem kode, ki so se mi zdele 

smiselne. Tako kot piše Charmaz (2006, v Vogrinc, 2008, str. 62) »v procesu kodiranja 

začne raziskovalec razmišljati o podatkih in v njih iskati globlji pomen«. 

Pri procesu kodiranja sem uporabila induktivni pristop. Induktivni pristop je postopek 

oblikovanja pojmov oziroma kod iz enot besedila, dobljenih v fazi razčlenjevanja 

besedila. Mesec (1998, v Vogrinc, 2008) ga poimenuje odprto kodiranje. Gre za 

postopek, v katerem sem besedila, katerim sem predhodno pripisala isto kodo, zbrala 

in jih ločila od besedila, katerega sem označila z drugo kodo. Temu je sledilo 

primerjanje kod med seboj, katere sem združila v kategorije. Gre za združevanje 

skupnih značilnosti več med seboj različnih zapisov. Primer kodiranja je priložen v 

poglavju IX. Priloge. V nadaljevanju sem kategorije tudi definirala, torej sem jim določila 

pomen. Kasneje sem te kategorije med seboj primerjala in povezala. Iz tega je sledilo 

oblikovanje odgovorov na raziskovalna vprašanja, raziskovalni problem in oblikovanje 

zaključka.  

Analiza dokumentacije je prav tako potekala s pomočjo kvalitativne raziskave, saj sem 

pred samo izvedbo intervjujev in pripravo vprašalnika analizirala dokument s pomočjo 

kvalitativne vsebinske analize. Kasneje sem v fazi rezultatov in interpretacije združila 

kategorije, pridobljene s pomočjo analize dokumentacije in kategorije, pridobljene s 

pomočjo analize intervjujev. Združila sem jih smiselno, glede na raziskovalna 

vprašanja in raziskovalni problem ter s pomočjo obojega oblikovala rezultat raziskave.  
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IV. PREDSTAVITEV PODATKOV 

V tem poglavju sledi predstavitev podatkov, ki sem jih pridobila med raziskavo. 

Omenjene podatke (kategorije) sem v naslednjem poglavju analizirala in z njihovo 

pomočjo odgovorila na raziskovalna vprašanja in cilj raziskave. Podatke, ki sem jih 

pridobila med raziskavo in so za raziskavo pomembni, sem glede na njihovo 

smiselnost združila v kategorije. V tem poglavju sledijo definicije kategorij.  

Razumevanje spolnosti v zavodu 

Ta kategorija zajema opise, kako intervjuvanci razumejo spolnost v zavodu Hrastovec, 

kako opišejo svoje izkušnje, povezane s spolnostjo v zavodu Hrastovec ali katerem 

drugem zavodu. Ta kategorija prav tako zajema opis prednosti in opis slabosti 

spolnosti v zavodu, ki jih izpostavijo intervjuvanci ter vrednotenje svojega spolnega 

življenja v zavodu. 

Razumevanje spolnosti 

Ta kategorija zajema opise, kako intervjuvanci razumejo spolnost na splošno, kakšne 

so njihove pretekle izkušnje, povezane s spolnostjo izven zavoda. Ta kategorija prav 

tako zajema vrednotenje njihovega  spolnega življenja pred prihodom v zavod. 

Razumevanje samozadovoljevanja 

Ta kategorija zajema opise, kako intervjuvanci razumejo samozadovoljevanje na 

splošno. Prav tako zajema njihove izkušnje, povezane s samozadovoljevanjem pred 

prihodom v zavod. 

Razumevanje samozadovoljevanja v zavodu 

Ta kategorija zajema opise, kako intervjuvanci razumejo samozadovoljevanje v 

zavodu. Zajema tudi njihove izkušnje, ki jih imajo v povezavi s samozadovoljevanjem 

v zavodu Hrastovec ali v katerem drugem zavodu, v katerem so prav tako bivali.  

Spolno življenje v zavodu 

Ta kategorija zajema opise intervjuvancev o tem, kakšno je spolno življenje v zavodu 

Hrastovec. Ta kategorija prav tako zajema njihove želje na področju spolnosti v 

zavodu.  

Zavodska pravila 

Ta kategorija zajema odgovore intervjuvancev o tem, katera pravila, ki veljajo v zavodu 

Hrastovec, poznajo in jih morajo upoštevati. Ta kategorija zajema tudi podkategorijo: 

- Hišni red: Ta podkategorija zajema opis pravil, ki so zabeležena v Hišnem redu 

SVZ Hrastovec in posredno ali neposredno vplivajo na spolno življenje oseb v 

zavodu Hrastovec. 

Zavodska pravila na področju spolnosti 
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Ta kategorija zajema odgovore intervjuvancev o tem, katera pravila, ki veljajo v SVZ 

Hrastovec in so povezana z njihovo spolnostjo, poznajo.  

Kršenje zavodskih pravil 

Ta kategorija zajema opise o tem, kako intervjuvanci razumejo kršenje zavodskih pravil 

in posledice kršenja zavodskih pravil. Ta kategorija prav tako zajema njihove izkušnje 

na področju kršenja zavodskih pravil.  

Pogovor o spolnosti 

Ta kategorija zajema odgovore intervjuvancev, ki se navezujejo na pogovor o 

spolnosti. Zajema njihove želje in izkušnje v povezavi s pogovori o spolnosti. Ta 

kategorija zajema tudi več podkategorij: 

- Odnos z zaposlenimi: Ta podkategorija zajema odgovore intervjuvancev o tem, 

kakšen odnos imajo z zaposlenimi. Prav tako zajema njihove želje in izkušnje v 

povezavi s pogovori o spolnosti med njimi in zaposlenimi.  

- Odnos s svojci: Ta podkategorija zajema odgovore intervjuvancev o tem, 

kakšen odnos imajo s svojci. Prav tako zajema njihove želje in izkušnje v 

povezavi s pogovori o spolnosti med njimi in svojci. 

- Odnos s stanovalci: Ta podkategorija zajema odgovore intervjuvancev o tem, 

kakšen odnos imajo z drugimi osebami, ki prav tako bivajo v zavodu. Prav tako 

zajema njihove želje in izkušnje v povezavi s pogovori o spolnosti med njimi in 

ostalimi osebami, ki bivajo v zavodu.  

Občutki ob pogovoru o spolnosti 

Ta kategorija zajema opise občutkov, ki jih imajo intervjuvanci, kadar se pogovarjajo o 

spolnosti. 
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V. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju sledi analiza in interpretacija pridobljenih podatkov, ki sem jih pridobila 

s pomočjo kvalitativne vsebinske analize tako intervjujev kot tudi dokumentov. Celotno 

poglavje je razdeljeno na podpoglavja, ki se navezujejo na raziskovalna vprašanja. 

Podpoglavja zajemajo interpretacijo rezultatov analize intervjujev in rezultate analize 

dokumentov. Na vsako raziskovalno vprašanje odgovarjam preko kategorij, ki sem jih 

v analizi določila in so povezane z raziskovalnim vprašanjem. Posamezne ugotovitve 

podkrepim z dobesednimi navedki udeležencev, ki so zapisani v ležem tisku.   

1. Kako ljudje živijo spolno življenje v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec 
kot instituciji? 

Prvo raziskovalno vprašanje zajema lastnosti spolnega življenja oseb, ki bivajo v 
zavodu. Zajeti sta naslednji kategoriji: razumevanje spolnosti v zavodu in spolno 
življenje v zavodu.  

RAZUMEVANJE SPOLNOSTI V ZAVODU  

Zanimivo je, da sta A. in O. izrazila, da nimata želje po spolnih odnosih v zavodu, 

čeprav gre za relativno mlada stanovalca. Oseba A. na primer pravi, da je v zavodu 

Hrastovec nemogoče imeti spolne odnose;  da so mu to povedali drugi stanovalci.  

Pravi, da je v preteklosti, ko je bivala v drugih socialnovarstvenih zavodih, imela spolne 

odnose in partnerske zveze. Razlika v bivanju med različnimi zavodi je v tem, da so jo 

drugje bolj poznali in je zaradi tega lažje našla partnerko.  

Največje ovire pri spolnosti v zavodu vidijo v pomanjkanju prostora. OsebI A. in V. 

izpostavita, da v zavodu ni prostora, kjer bi lahko imeIi spolne odnose. Oseba A. pravi: 

»To, da lahko, lahko... Em... tu ne morš imet spolne odnose, nimaš kje. Na hodniku 

nimaš, ne moreš, drugje pa itak, drugi majo, ne vem kje že, to ne vem.« Tudi oseba T. 

izpostavi kot glavno težavo, ki jo ovira pri spolnem življenju v zavodu, prostor: »Tam 

moraš pazit, da te kdo ne vidi, doma pa ni treba nič pazit. Pa da vsi ne govorijo in 

govorice ne širijo pa s to si bil, pa s to si bil. Zunaj pa ni treba nč, pride, prespi pr teb 

pa nikome ništa. Če ti paše jo še maš, če ne pa poteraš. Če ti ni všeč je lahko takoj 

konc.« A. pove, da ve, da nekatere osebe, ki bivajo v zavodu, imajo spolne odnose: 

»Zadi gradu, vem, zadi gradu seksajo.« Vendar zanj to ni opcija, saj si ne želi spolnih 

odnosov tako, da bi ga vsi gledali. Podobno pravi oseba T., da jo ovira tudi to, da je 

toliko ljudi, ki skupaj živijo. Ves čas ti je nekdo za petami in težko najdeš svoj mir. Pravi, 

da ni toliko težava v tem, da bi zavod prepovedoval spolne odnose, ampak je večja 

težava, da zavod ne omogoča prostora, kjer bi lahko osebe imele spolne odnose: 

»Dovoljeno je, sam moraš pazit, da ne bo kdo gledal, kdo prišel. Ja, da ne bi kdo prišel 

pa gledal kaj počneš.« T. moti  tudi, da nima ključa svoje sobe, da bi lahko tam občasno 

našel svoj mir. Prav tako meni, da bi lažje imel spolne odnose, če bi imel ključe svoje 

sobe, saj bi tako imel prostor, kjer ga nihče ne bi mogel motiti pri spolnem odnosu. 

Vsem na očem pa si ne želi imeti spolnih odnosov. Podobno izpostavi tudi M., ki 

razmišlja hipotetično, če bi imel žensko, bi si želel, da bi imela v zavodu skupaj svojo 

sobo, sicer ne vidi možnosti, da bi lahko imela spolne odnose. Oseba D. prav tako 
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izpostavi prostorske težave in pove, da so v zavodu kamere, zaradi katerih ne moreš 

imeti spolnih odnosov kjerkoli: »Ne, ne, so kamere, vse vidijo.« 

Poleg prostora veliko intervjuvancev omenja, da imajo težave pri spolnih odnosih, saj 

si v zavodu ne morejo najti partnerke ali partnerja, izven zavoda pa nimajo toliko stika 

z ljudmi ali pa jih tisti, ki ne bivajo v zavodu, ne želijo. Oseba T. mi zaupa: »Ja, saj so 

samo starejše gospe... Tu je nemogoče dobiti punco.«  Tudi V. pove, da v zavodu ni 

take izbire moških, kakršno bi si zase želela: »Pa veš ke maš take lidi ke so za tebe 

pa maš take ke neso. Enostavno ti ne odgovarja ne. Neso tisti tipi pač... Kerega pač 

maš. Tu nemaš nobenega takega. Ke ja vem.« Tudi M. pove, da mu manjka ženska, 

vendar za to ne krivi bivanja v zavodu ampak svojo izbirčnost. Kljub temu v 

nadaljevanju pove, da v zavodu ni žensk, tiste, ki pa so, pa so že zasedene: »Samo ni 

žensk tu. Iste pa ne mormo met.« Tudi  D. si nadvse želi, da bi našel žensko, s katero 

bi imel partnerski odnos, vendar izpostavi, da si v zavodu težko najde partnerko, saj ni 

izbire.  

SPOLNO ŽIVLJENJE V ZAVODU 

Vsi intervjuvanci se strinjajo, da spolno življenje v zavodu obstaja, in da imajo osebe, 

ki bivajo v zavodu, spolne odnose: »Zadi gradu, vem, zadi gradu seksajo,« pove oseba 

A. in nadaljuje, da tiste osebe, ki bivajo v zavodu in jih ne moti, da jih pri spolnih odnosih 

drugi gledajo, imajo spolne odnose zunaj na prostem, največkrat kar za gradom. Za 

tiste stanovalce, ki pa želijo zasebnost in mir, pa v zavodu ni prostora, da bi lahko imeli 

spolne odnose. Zanimiv aspekt, vezan na spolnost v zavodu, daje tudi bivši direktor 

SVZ Hrastovec Josip Lukač (b.d.), ko pove, da spolnost v zavodu Hrastovec obstaja, 

in da ni prepovedana: »Spolnosti ne propagiramo niti je ne prepovedujemo, pustimo jo 

ne glede na to, za katero obliko gre.« 

Kljub temu vsi intervjuvanci zase povejo, da spolnih odnosov nimajo. Večina jih pove, 

da je to zaradi pomanjkanja partnerja oziroma partnerke, in da bi v primeru, da bi našli 

moškega ali žensko, imeli spolne odnose. »Nič, nič me noben ne omejuje, punce pa. 

Vse so zasedene,« pove oseba A. V nadaljevanju oseba A. pove: »Ja nimam jih, bi jih 

pa imel.« Tudi T. pove podobno, vendar izpostavi še prostorsko plat spolnega življenja 

v zavodu, ki velikokrat onemogoča spolne odnose, saj ni primernega prostora: »Ni 

tako, ni take izbire. Pa prostor... Bi mogu it v šumo.« 

Oseba O. mi je v intervjuju zaupala, da spolnih odnosov nima, in da so le-ti greh ter da 

jih v nobenem primeru ne bi želela, tudi če bi našla žensko: »Tega se ne sme početi 

ne.« Oseba V. pa nima spolnih odnosov, saj se boji spolno prenosljivih bolezni, ki bi  

jih lahko dobila, če bi imela spolne odnose s katero izmed oseb, ki bivajo v zavodu: 

»Saj nič ne veš kaj se lehko nalezeš«. Oseba V. mi prav tako pove, da spolnih odnosov 

v zavodu sploh ne želi: »Ču v zavodi kot v zavodi zaj na primer ne. Absolutno ne. Če 

si si dober s kolegon si si tak kot prijatel ampak brez vsakih dotikov.« Kljub temu mi 

oseba V. v nadaljevanju pove, da je v preteklosti imela spolne odnose v zavodu, saj 

ima s pokojnim možem tudi otroka, katerega sta spočela v zavodu, vendar ne v zavodu 

Hrastovec. Pove, da je takrat imela skupaj z možem svojo sobo, v kateri sta bivala in 
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sta lahko imela spolne odnose. Zanimiv je podatek, ki ga je v intervjuju povedal Josip 

Lukač (b.d., str. 10),  

v tesni povezavi sta spolnost in terapija. Zdravila namreč zmanjšujejo spolno slo, 

saj so večinoma narejena na osnovi pomirjeval, ki na človeka deluje tako, da mu 

uničijo spolno slo. Naši stanovalci jih ne dobivajo zato, da bi jim jo mi zatrli, ampak 

izgubo povzročijo stranski učinki zdravil, ki jih uživajo zaradi drugih duševnih stanj. 

To je ena izmed možnosti, kako si lahko razlagamo podatek, da spolnost v zavodu, 

glede na odgovore intervjuvancev, skorajda  ni prisotna.  

Zanimivo je, da mi oseba V. pove, da bi si želela, da bi bila spolnost v zavodu 

prepovedana, kar argumentira s tem, da so posledice spolnosti v zavodu grozne: »Veš 

ka ti poven... Če bi se to godilo na primer... Kam pa pridemo? Po eni strani.«  

V analizi dokumentacije ni podatkov o lastnostih spolnega življenja oseb v zavodu.  

Ugotavljam, da osebe, ki bivajo v zavodu, ne živijo svojega spolnega življenja, saj iz 

njihovih odgovorov sklepam, da spolno življenje ni prisotno za vse osebe, ki bivajo v 

zavodu. Iz njihovih odgovorov sodeč lahko razberem, da so vzroki, ki jih vidijo, da je 

spolnost odsotna, v bistvu temeljne značilnosti totalnih institucij (pomanjkanje 

prostorskih pogojev, pomanjkanje zasebnosti, stigma zavodskih ljudi, katera jim oteži 

spoznavanje ljudi izven institucije in s tem povezano pomanjkanje ljudi, s katerimi bi 

lahko imeli spolne odnose). Za zagotovitev boljših pogojev za spolnost ljudi v instituciji 

bi torej bilo potrebno zrušiti totalno institucijo.  

2. Kakšna so pravila in norme spolnega življenja v Socialno varstvenem zavodu 
Hrastovec, ki veljajo med osebami, ki bivajo v instituciji? 

To raziskovalno vprašanje zajema pravila, ki veljajo v SVZ Hrastovec in omejujejo 

osebe, ki bivajo v zavodu pri njihovem življenju v zavodu ter pravila, ki so neposredno 

povezana s spolnostjo oseb, ki bivajo v zavodu Hrastovec. Zajema kategoriji zavodska 

pravila in zavodska pravila na področju spolnosti ter kršitev zavodskih pravil. Odločila 

sem se, da zajema tudi splošna pravila, ker le-ta posredno omejujejo spolnost v 

zavodu. Pri tem mi je zelo pomagala anliza hišnega reda, ki velja v zavodu.  

ZAVODSKA PRAVILA 

Hišni red 

V zavodu velja Hišni red SVZ Hrastovec (2010), katerega se morajo držati tako 

zaposleni kot tudi osebe, ki bivajo v zavodu. V njem so določena pravila, ki so 

konkretno vezana na vsakdanje življenje v zavodu.  
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Na začetku so zapisane pravice oseb, ki bivajo v zavodu in jih je nujno potrebno 

spoštovati (naštete so zgolj tiste, ki so vezane na raziskovalno vprašanje): »Stanovalci 

imajo vse pravice, ki jim pripadajo po zakonih in mednarodnih konvencijah, zlasti še:  

- pravico do spoštovanja osebne integritete, 

- pravico do spoštovanja in varovanja zasebnosti,  

- [...] 

- pravico do vključevanja v življenje izven zavoda v skladu s svojimi sposobnostmi.« 

Pogledala sem tudi poročila Varuha za človekove pravice in preverila, ali so se v 

preteklosti pojavljale kršitve človekovih pravic v zavodu in ugotovila, da je bila zaznana 

kršitev pravice do spoštovanja in varovanja zasebnosti, saj zavod namešča stanovalce 

na varovanih oddelkih na kavč, kadar se preseže kapaciteta. Zavod se je po pomoč 

večkrat obrnil na razne institucije, vendar neuspešno, kljub temu pa ostaja dejstvo, da 

stanovalec, ki biva na kavču, nima zasebnosti. Prav tako nima možnosti zasebnih 

spolnih odnosov ali zasebnega prostora za samozadovoljevanje (Varuh človekovih 

pravic, 2017). 

V zavodu prav tako velja pravilo, da mora vsak stanovalec sam čuvati  svoje stvari, ki 

jih ima pri sebi. Tudi O. pove, da ga večino dneva skrbi za to, da čuva svoje stvari: »Da 

svoje stvari čuvam, to mi je najbolj.« Gre namreč za zelo netipično dejavnost, ki jo šteje 

kot glavno dejavnost v svojem domu. Zavod je namreč njegov dom, saj tukaj živi vse 

dni v letu, vendar vidimo, da ne izpolnjuje nekaterih glavnih funkcij doma. 

Hišni red dovoljuje tudi pregled nočnih omaric in omar,  

sobe, sanitarije, balkone in skupne prostore pospravljajo, zračijo, čistijo in vzdržujejo 

delavci zavoda. Delavci vzpodbujajo stanovalce pri skrbi zase in svoj bivalni prostor. 

Iz sanitarno higienskih razlogov se po potrebi pregledajo nočne omarice in 

garderobne omare z odobritvijo vodje enote ob prisotnosti stanovalcev, neuporabne 

in pokvarjene stvari se odstranijo. O pregledu se izdela zapisnik, s katerim se 

seznani namestnika-co direktorja za zdravstveno nego. 

To pomeni, da so stvari, ki jih ima oseba v nočni omarici, vidne zaposlenim, kar 

osebam, ki bivajo v zavodu omogoča manjšo zasebnost kot sicer.  

 

Hišni red prav tako prepoveduje vnos alkohola in prepovedanih substanc v zavod in 

uživanje le-teh: »Prinašanje in uživanje alkohola in prepovedanih substanc v zavodu 

ni dovoljeno ne za delavce in ne za stanovalce.«  Prav tako pa je točno določeno, kje 

se lahko kadi cigarete: »Kajenje stanovalcev je dovoljeno le v za to posebej določenih 

in označenih prostorih.«  

 

Obroki so prostorsko in časovno natančno določeni in osebe, ki bivajo v zavodu, se 

morajo tega držati: »Stanovalci se hranijo v jedilnici zavoda in dnevnih prostorih na 

oddelkih, ki služijo tudi kot jedilnica. Čas obrokov: zajtrk od 8.00 do 9.00 ure, kosilo od 

12.00 do 13. 30 ure, popoldanska malica ob 16.00 uri, večerja od 18.00 do 19. 30 ure.« 
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Prav tako je določeno, da morajo imeti zaposleni do oseb, ki bivajo v zavodu, spoštljiv 

odnos in zagotavljati zasebnost, 

delavci zavoda se morajo do stanovalcev vesti spoštljivo in etično (vikanje, trkanje 

na vrata pred vstopom v sobo, poimenovanje stanovalcev z osebnimi imeni in ne z 

vzdevki…), spoštovati njihovo zasebnost in intimnost. Pri svojem delu morajo 

delavci upoštevati kodeks etičnih načel na področju socialnega varstva in kodeks 

etičnih načel na področju zdravstva. 

Poleg tega pa jim je še posebej potrebno omogočati zasebnost pisem, s katerimi si 

osebe, ki bivajo v zavodu dopisujejo. 

 

Naslednje pravilo glede bivanja v zavodu je to, da je določen nočni počitek, ko mora 

biti v zavodu mir in so vrata enot zaklenjena: »V zavodu mora biti zagotovljen nočni 

mir med 22.00 uro zvečer in 6.00 uro zjutraj, v tem času so vhodna vrata na enotah 

zaklenjena.« Prav tako morajo obvestiti zaposlene o vsakršnem odhodu iz enote: 

»Stanovalci morajo o vsaki svoji odsotnosti iz zavoda obvestiti delavce enote.« 

 

Na koncu pa so v hišnem redu zajete sankcije, ki sledijo ob neupoštevanju pravil 

hišnega reda. Najprej delavci enote opozorijo osebo, ki biva v zavodu, na 

neupoštevanje pravil. Če to ne zaleže, se obravnava na multidisciplinarnem timu, kjer 

se določijo dogovori. Stanovalca pa se lahko tudi odpusti iz zavoda zaradi 

neupoštevanja pravil/dogovora ali zaradi hujše kršitve hišnega reda. Med hujše kršitve 

hišnega reda sodijo: nasilen, grob ali žaljiv odnos do sostanovalcev, delavcev in 

obiskovalcev, nasilno obnašanje in fizično obračunavanje s stanovalci ter fizičen napad 

na delavce zavoda, razgrajanje, povzročanje materialne škode, odnašanje opreme in 

inventarja ali preprodaja le-te, opustitev plačevanja oskrbe.  

 

Vsi intervjuvanci se zavedajo, da v zavodu vladajo pravila, katerih se morajo držati. 

Vsak izmed intervjujancev pa si pravila, ki veljajo v zavodu, predstavlja drugače. Oseba 

A. mi pojasni: »Pravila so to, da vsak dan tuširanje, pol redno na obroke hodit, em... 

Večer pa, zvečer, em... Zvečer treba takoj na oddelek it, ko te pokličejo. Nikamor it 

brez dovoljenja, vprašanja.« Oseba M. pa mi pove: »Ena je to, da alkohol ni dovoljeno 

tu not. Kar je tudi prav, se držimo. Pa izhodov zaj ni tak ko prej zaradi korone no, to 

tud zastopmo. To zastopimo ja, da je čim manj stika z drugimi. Da ne smemo hoditi po 

enotah.« Oseba V. pa mi odgovori: »Prvo kot prvo je mir. Da ne razgrajaš, da se pač, 

da se obnašaš kak človek, da ne kot kaki lopov odkrito povedano ne. In to je to. Pa ču 

gle čistoča, mir in to je to vse. Da si vljuden do človeka.« Oseba D. pa si zavodska 

pravila predstavlja kot prepoved uživanja alkohola: »Ja pit ne smeš, to je tisto. To je 

prvo kaj je prvo. Pol kdaj je kosilo, malca, kdaj je večerja morš it, se držat ob točni uri. 

No točno uro ne, 10 minut gor al dol.« V nadaljevanju še doda, da je v zavodu 

prepovedano izvajati norije: »Ja pretepat se ne smeš, zmerjat ne smeš, delavcev ne 

smeš zmerjat. Saj jaz nea zmerjam nobenga.« Oseba T. pa mi pove, da upoštevanje 

zavodskih pravil pomeni, da upoštevaš, kar ti povedo zaposleni, vendar lahko 

upoštevaš samo tisti del, ki se ti zdi pameten. Konkretno to pomeni: »Da pospravim 
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pojstlo, da se skopam, da se obrijem, da mi nohte porežejo zaposleni. In alkohol je 

prepovedan. Enkrat mi je uspelo dobit pivo v gostilni kr me ni poznala. Sem ga prevrnu, 

veš kok mi je teklo.« Oseba O. pa pove, da je prepovedano: »Fehtanje. Fehtanja 

nimam rad. Pa alkohol. Pol glas ne smejo dvignit na mene. Kr mi v srcu te tak dela, tik-

tak.« 

 

O zavodskih pravilih vsi stanovalci govorijo kot o nečem, kar jim je zelo nepoznano. 

Predvsem je veliko odgovorov v smislu, da ne vedo, kaj odgovoriti oziroma, da ne 

vedo, kaj bi sploh lahko bila pravila. Zanimivo pa je, da jih je velika večina takoj vedela 

povedati, da je eno od pravil, da ni dovoljeno uživati alkohola.  

 

Oseba O. si kot zavodska pravila predstavlja tudi to, da ji zaposleni delijo cigarete: 

»Cigarete sem vzel, eno škatlo dobim.« O deljenju cigaret je sicer spregovorilo več 

intervjuvancev in vsi so mnenja, da je to del zavodskih pravil, da jim zaposleni delijo 

cigarete.   

 

ZAVODSKA PRAVILA NA PODROČJU SPOLNOSTI 

 

Zanimivo je, da večina intervjuvancev ni omenila nobenega pravila na področju 

spolnosti, ko sem spraševala o pravilih, ki veljajo v zavodu. Tudi pri vprašanjih, vezanih 

konkretno na zavodska pravila na področju spolnosti, so bili intervjuvanci v veliki meri 

negotovi pri odgovarjanju. Njihovi odgovori so v veliki večini bili ne vem, dokler nisem 

postavila nekaj več podvprašanj. Noben izmed intervjuvancev ne ve, da bi na področju 

spolnosti v zavodu vladala kakšna pravila. Oseba T. pove: »Ne vem. Vrjetno ni.« 

Oseba O. pa mi pove: »Ne vem, noben mi ni nč povedu.« Zanimiv je odgovor, ki mi ga 

je podala oseba V., da pravil na področju spolnosti ne pozna in da je le-ta niti ne 

zanimajo: »Ne, pa me niti najmenje ne zanimlejo.« 

 

Ko sem jim postavljala podvprašanja, so odgovorili, da spolni odnosi niso dovoljeni na 

hodniku oziroma nekje, kjer so vsem na očeh. Prav tako so odgovorili, da spolni odnosi 

niso dovoljeni med dvema moškima ali dvema ženskama, da morajo biti spolni odnosi 

prostovoljni. Oseba V. pa je dodala tudi, da morajo biti spolni odnosi zaščiteni. 

 

Osebi M. in A. pa sta povedali, da pravila na področju spolnosti v zavodu obstajajo. 

Oseba A. je povedala, da jo pravila omejujejo pri tem, da bi si lahko našla punco: »Vse 

je tako, tako. Ne vem, drugi imajo, jaz pa ne. Ne smem hodit po enotah, ne smem oditi 

iz zavoda. Tako si ne najdem punce.« Oseba M. pa pove, da pravila morajo obstajati, 

da je to normalno, saj bi sicer vladal kaos. Pove, da obstaja pravilo, da ne smejo 

obstajati spolni odnosi med osebami, ki bivajo v zavodu in zaposlenimi. Prav tako pove, 

da ni vsepovsod dovoljeno imeti spolnih odnosov, vendar ji je to pravilo všeč: »Ne, to 

pa je čist normalno, saj na ulici tudi ne moreš kr tega počet.« V nadaljevanju pove, da 

jo zavod omejuje s pravili, saj se ne sme dotikati zaposlenih: »Si me našla tu ja... Glih 

mene ko še kiro tu pa tam čm za rit prjet.« 
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KRŠENJE ZAVODSKIH PRAVIL 

 

Vsi intervjuvanci so povedali, da kršenju pravil sledi kazen. Večina stanovalcev je za 

kazen omenila selitev na varovani oddelek, česar se tudi najbolj bojijo. Oseba D. 

odgovori, da je varovani oddelek kazen za vse: »Varovani oddelek, to tak al tak. To je 

kazen za vse.« Tudi kadar je govora o pravilih, vezanih na spolnost v zavodu, je oseba 

D. prepričana, da bi kršenje teh pravil pomenilo selitev v zavod: »Seveda ja. Če bi na 

hodniki seksal pa so kamere pa bi me vidli bi me dali takoj v zaprti oddelek.« Tudi T. 

pove, da je bil nekoč kaznovan in poslan na zaprti oddelk, ki je bil veliko slabši kot 

danes varovani oddelek: »Ne, ni bil varovani, zaprti oddelek je bil. Zdaj grejo v zavod 

Hrastovec, pridejo na varovani oddelek, so tam 14 dni in grejo na odprtga kot gospodje. 

Jz pa tm cepu, ko v samici porkaduš.« 

 

Oseba D. je prav tako opisala svojo izkušnjo, kako je bila kaznovana z varovanim 

oddelkom: »Pa neke smo se, neke smo se zaradi kafeja al kaj smo se zgrabli, saj se 

nea spomnim. Tam pri avtomati mensezdi, da je blo. Saj vete kak je, eni nimajo za 

kavo pa izsiljujejo tepa… tepa nisem mel dnara za kavo, tepa smo se zgrabli in so me 

dali gor za mesec dni tepa pol več nisem prepirov mel.« 

 

Oseba A. pa je povedala, da kršenju pravil najprej sledi razgovor in šele nato varovani 

oddelek: »Ja, sledi razgovor. Al pa zaprti oddelek, če zbežiš iz zavoda.« Oseba V. ne 

ve točno, kaj sledi, če krišiš pravila: »Ja te pa pač bog si sam vedi. Tepa si na stezi. 

Ja 100 posto, da veš, da ne boš tak nor, da te nedo tak gledali, če se tak nekulturno 

obnašaš ne.« Kljub temu nakaže z odgovorom, da meni, da sledi selitev iz zavoda.  

 

Oseba M. pa pove, da sledi kršenju pravil zaušnica: »Bačn dobiš.« Vendar je M. s tem 

mislil na ženske, ki bivajo v zavodu, če se jih dotika in jim ne odgovarja. Za kazni, ki jih 

dobiš, če krišiš zavodska pravila, pa ne ve, kakšne so, ve samo, da gotovo so: »Ja, 

samo do zdaj še nisem vido česa takiga, da bi kdo počel. Samo, če bi, bi pa sigurno 

bla kazn. Pa saj je normalno, da ne, da bi kdo na hodniki mel spolni odnos. Ziher kazen, 

samo kaka pa ne vem.« 

Ugotavljam, da v Hišnem redu SVZ Hrastovec ni zapisanih neposrednih pravil, ki bi 

vplivala na spolno življenje oseb, ki bivajo v zavodu. Kljub temu pa obstajajo določena 

pravila, ki posredno vplivajo na njihovo spolno življenje (osebam je potrebno 

zagotavljati zasebnost, osebno integriteto, omogočanje stikov z ljudmi, ki ne bivajo v 

zavodu, pregled nočnih omaric, določen urnik vsakodnevnih aktivnosti – s 

strukturiranjem dneva osebam, ki bivajo v zavodu imajo le-ti zelo majhen maneverski 

prostor kdaj sploh najti čas za spolnost). Še pomembnejša pa so tista pravila, ki jih 

poznajo osebe, ki bivajo v zavodu in jih omejujejo pri njihovem spolnem življenju, četudi 

niso nikjer zapisana. Gre za neformalna pravila in norme. Ta med drugim narekujejo, 

da se spolnost ne sme dogajati vsem na očem, da je spolnost med istospolnima 

partnerjema prepovedana in da je prepovedana spolnost med zaposlenimi in tistimi, ki 
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v zavodu bivajo. Zanimivo se mi zdi, da Lukač (b.d.) pove, da spolnost v zavodu ni 

prepovedana. Kljub temu pa so možnosti, da bi osebe, ki bivajo v zavodu, imele spolno 

življenje, majhne, saj so pogoji zanjo zelo slabi. Gre za paradoks, saj osebe, ki v 

zavodu bivajo, nimajo prepovedi spolnega življenja, vendar hkrati tudi nimajo zanjo 

potrebnih pogojev. 

3. Kakšne možnosti imajo osebe, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu 
Hrastovec, da se pogovarjajo o izkušnjah, povezanih s spolnostjo? 

To raziskovalno vprašanje zajema odgovore intervjuvancev, ki se navezujejo na 

pogovor o spolnosti z zaposlenimi, svojci, prijatelji, ostalimi, ki bivajo v zavodu. Prav 

tako zajema občutke intervjuvancev, ko govorijo o spolnosti z različnimi osebami. 

Zajeti sta kategoriji pogovor o spolnosti, ki zajema odnos z zaposlenimi, s stanovalci 

in svojci ter občutki ob pogovoru o spolnosti. 

POGOVOR O SPOLNOSTI 

Večina intervjuvancev je bila zelo zadržana, ko je tema nanesla na spolnost, čeprav 

so v naprej vedeli, da se bodo pogovarjali o spolnosti. Vsi intervjuvanci so mi zaupali, 

da se o spolnosti ne pogovarjajo niti z zaposlenimi niti s prijatelji. Večina jih omeni, da 

jim pogovor o spolnosti niti ne manjka in le-tega ne pogrešajo. M. mi pove: »Ne, ne. 

To mi ne manka, se nima noben kej. Manka mi ženska.« Zaupa mi, da bi se o spolnosti 

pogovarjal zgolj z žensko, če bi jo imel. Sedaj, ko je nima, pa mu niti pogovor o 

spolnosti ne manjka. Tudi oseba V. mi pove, da se o spolnosti ne želi pogovarjati in da 

o spolnosti niti ne razmišlja: »Ne. Man druge študirunge ne pa za to.« Prav tako mi 

pove, da tudi, če bi imela možnost se več pogovarjati o spolnosti, je ne bi izkoristila, 

saj si tega ne želi. Zelo podoben odgovor mi je podal tudi D., ki pravi, da mu ni do 

pogovora o spolnosti, in da ne ve natančnega razloga, čemu je tako.  

A. mi je povedal, da se o spolnosti občasno pogovarja s svojimi prijatelji, si pa zelo 

želi, da bi imel žensko, partnerico, s katero bi se lahko pogovarjal o spolnosti: »Zaj 

trenutno z nobeno, če bi pa imel kako žensko v Hrastovcu bi se pa pogovarjal, ja.« 

Tudi D. pove, da se je največkrat pogovarjal o spolnosti s kakšno prijateljico, sicer pa 

v pogovorih o spolnosti ni sodeloval.  

Oseba T. pa pove, da bi se želela pogovarjati o spolnosti s kakšnim prijateljem, vendar 

le-teh nima v zavodu in se zato o spolnosti ne pogovarja: »Nimam dost prjatlov tlele, 

da bi se o tem pogovarjal. Z A. sva se štekala, ampak njega več ni.« 

Pogovor o spolnosti intervjuvanci razumejo zelo različno. Npr. oseba M. mi pove, da si 

predstavlja, da ti oseba to, kar ti govori, tudi pokaže: »So včasih rekl, da iz besed pride 

do dejanj.« Tudi oseba A. se najraje o spolnosti pogovarja s partnerico, saj meni, da 

se pogovarjaš o tem, kar kasneje počneš. Pravi, da bi bilo več pogovarjanja o spolnosti, 

če bi imeli večjo izbiro pri iskanju partnerke v zavodu Hrastovec. Oseba V. pa naprimer 

ne vidi smisla v pogovoru o spolnosti in ga razume kot nepotrebno porabo časa: »Z 

nobenim, kr si vse druge reči gučimo samo o tem ne, kr je to škoda cajta.« Oseba O. 

pa razume pogovor o spolnosti kot nekaj prepovedanega: »Kako brezvezno vprašanje. 

Sej pa veš, da jz nisn taki, bog ne dej, da bi to govoru.« 
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Odnos z zaposlenimi 

Večina intervjuvancev pove, da z zaposlenimi ne govori o spolnosti. Razlogi za to so 

različni, A. recimo pove, da bi se s katero izmed zaposlenih pogovarjal o spolnosti 

samo, če bi to osebo dojemal kot prijatelja/ico: »Ne, z zaposlenimi ne. Če bi spoznal, 

kako zaposleno kot prijateljico bi se pogovarjal.« Njemu je torej izjemno pomemben 

vidik prijateljstva, da se z osebo lahko pogovarja o spolnosti. Osebi D. in T. pa povesta, 

da se z zaposlenimi ne želita pogovarjati o spolnosti. Razlog, ki ga navedeta je, da 

nimata želje.  

M. pove, da z nekaterimi zaposlenimi govori o spolnosti lažje kot pa z drugimi ter da je 

vse odvisno od tega, v kakšnem odnosu si s katerim od zaposlenih: »No, pač... Ni 

tistega odziva... Ja ni vsaki za vse, da bi vse mu lahk reko. Ni dobrih kontaktov blo 

trenutno. Da bi to vse tak spelal, da bi mel tak močn pogovor.« Zaupa mi tudi primer, 

kako se je z eno od zaposlenih šalil glede spolnosti: »No to sem jaz enkrat reku pa me 

je K. (zaposlena) zajebavala. Sm reku, da bom mogu it pokazat ka sem si naročo. Sm 

reku, da sem Ančko nabavo pa da morm pokazat ka sm naročo, ka sm dobo. Sm reku 

Ančko. Je rekla nimaš roke... Sem reku ne znam. To je bil hec.« Pove, da si želi, da bi 

bilo več takšnih trenutkov med njim in zaposlenimi, saj mu na tak način veliko hitreje 

mine čas, vendar opaža, da si zaposleni zelo težko vzamejo čas za pogovor z njimi. 

Sicer intervjuvanci povedo, da imajo z zaposlenimi korekten odnos, v katerem vlada 

obojestransko spoštovanje, kar tudi narekuje Hišni red SVZ Hrastovec. Zaposleni 

namreč morajo ohranjati spoštljiv odnos z osebami, ki bivajo v zavodu, prav tako 

morajo spoštovati njihovo zasebnost. Velika večina intervjuvancev si želi, da bi imeli 

zaposleni več časa za pogovor z njimi o različnih stvareh in ne samo o spolnosti. O. 

pove, da si želi, da bi zaposleni prisluhnili njegovim željam in jih upoštevali, saj si zelo 

želi, da bi se selil v drugo enoto, kjer ne bi bil v tolikšnem stiku z ženskami. Oseba V. 

pa pove, da se ji zdi, da se morajo oboji spoštovati, tako osebe, ki bivajo v zavodu kot 

zaposleni in potem lahko skupaj shajajo. Pove pa tudi, da ima z določenimi zaposlenimi 

bolj zaupen in trden odnos kot z drugimi in da bi se o spolnosti pogovarjala zgolj s 

tistimi, s katerimi ima bolj trden odnos. Tudi ostali intervjuvanci povedo, da bi za 

pogovor o spolnosti izbrali zaposlene, s katerimi imajo globlji odnos in so se na njih 

tudi bolj navezani. Velika večina intervjuvancev je namreč povedala, da bi najraje 

izbrali svojega ključnega delavca9.  

Odnos s svojci 

Čisto vsi intervjuvanci so povedali, da s svojci nimajo stikov. Osebi O. in D. povesta, 

da sta imeli v preteklosti stik samo s svojo materjo, vendar sta obe umrli in od takrat 

naprej nimata nobene osebe izven zavoda, s katero bi imeli vzpostavljen odnos. Tudi 

V. pove, da ima stik samo z bivšo sosedo, od svojcev pa se je v preteklosti nekajkrat 

slišala s svojimi otroki, vendar sama ne bi povedala, da ima z njimi redne stike. Dokler 

ji ni umrl mož, ki je bival v drugem zavodu, je z njim ohranjala reden stik, sedaj pa z 

                                            
9 Ključni delavec je koncept dela, ki poteka v zavodu Hrastovec. Vse osebe, ki bivajo v zavodu imajo 
svojega ključnega delavca, med katerima vlada obojestranska simpatija.  
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nikomer. Osebi T. in A. pa sta odraščali po različnih zavodih in sta že takrat izgubili 

stike s svojci. Oseba A. mi pove, da ima zunaj zavoda veliko prijateljev, s katerimi 

redno ohranja stik.  

Prav tako večina intervjuvancev izpostavi, da se s svojci o spolnosti niso in ne bi 

pogovarjali. Povedo, da s svojci nimajo želje do pogovora o spolnosti. Samo V. pove, 

da se je o spolnosti pogovarjala z bivšima partnerjema. Sedaj pa nima želje, da bi se 

s komerkoli pogovarjala o spolnosti: »Veš, kaj ti povejn, pred sem se ja, z obema 

moužoma menla o tem ... Zdaj pa pač ne. Niti se ne bi, resno. To je minlo.« 

Odnos s stanovalci  

Odnos, ki ga imajo intervjuvanci z ostalimi, ki bivajo v zavodu, je zelo različen, vendar 

je vsem skupno, da se v določenih trenutkih ne počutijo dobro zaradi drugih, ki bivajo 

v zavodu. Predvsem O. in A. izpostavita, kako zelo ju moti, da drugi prosjačijo in zaradi 

tega nimata miru. Tudi D. pove, da ga moti, da je v zavodu toliko prosjačenja.  

Glede odnosov, ki jih imajo z drugimi, je razvidno, da imajo z določenimi osebami 

precej slabe odnose. Opazi se, da O. in V. gledata na druge osebe, ki bivajo v zavodu, 

zviška in sebe postavljata na mesto, kot da nista del njih. V. namreč misli, da osebe, 

ki bivajo v zavodu, nikakor ne bi smele imeti spolnih odnosov, čeprav  je sama v zavodu 

spočela zadnjega otroka. O. pa govori o drugih, ki bivajo v zavodu, skrajno ponižujoče: 

»Pa tam na tistih Korenjakih so vsi pahnjeni. Saj ne, uni tisti starejši so bogi.« 

Zanimivo je, da O. zelo motijo ženske in si želi, da z njimi ne bi rabil imeti stika: »Eh... 

Samo bi šel gor na D1 pa bi mel mir s Korenjaki pa ženskami.« V nadaljevanju pove, 

da ga moti, ker mu samo pametujejo: »Z ženskami nisem rad. So samo pametne.« 

Glede pogovora o spolnosti pa povedo, da jim je najlažje govoriti o spolnosti s 

prijatelji/cami in da imajo večinoma prijatelje v zavodu, saj z drugimi nimajo stika. D. 

pove, da se o spolnosti največkrat pogovarja s kakšno prijateljico. T. pa si želi, da bi 

imel kakšnega prijatelja v zavodu, s katerim bi se lahko pogovarjal o spolnosti: 

»Mankajo prjatli. Tle jih nimam, z drugimi pa tko al tko nism v stiku.« Pove tudi, da je 

imel prijatelja, vendar je le-ta preseljen v drugo enoto in zaradi prepovedi druženja ne 

moreta ohranjati stika. Tudi A. pove, da bi se o spolnosti pogovarjal s svojim najboljšim 

prijateljem: »Ne, ne, ne bi se z zaposlenimi pogovarjal, prej z najboljšim prjatlom.« 

OBČUTKI OB POGOVORU O SPOLNOSTI 

Intervjuvanci so občutke, ki so jih deležni ob pogovoru o spolnosti, opisali zelo različno. 

Vsak je povedal po svoje, kako se počuti, ko govori o spolnosti. Za vse interjuvance 

pa lahko povem, da so z neverbalno komunikacijo nakazovali sram (zardelost, 

gledanje v tla, smejanje med odgovarjanjem). D. pove, da se ne počuti najboljše ob tej 

temi, saj mu je neprijetno: »Ja, neprijetno. Nea rad govorim o tem.« M. je povedal, da 

ima tremo, ko govori o spolnosti in prosil, če lahko ne odgovori na vprašanja, ki so 

vezana na občutke, ko govori o spolnosti, kar sem spoštovala. Zanimiv odgovor je 

povedal A., ki čuti olajšanje, ko lahko govori o spolnosti in še posebej poudari, da o 

spolnosti rad govori. T. prizna, da mu je malo nerodno, ko govori o tej temi: »Sram me 
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lih ni, mal nerodn.« O. pa je na vprašanja o občutkih, ko govori o spolnosti, ves čas 

odgovorjal, da so to brezvezna vprašanja in da na njih nima odgovora. Samo V. je 

povedala, da se počuti normalno, ko govori o spolnosti: »Tak, ko se zaj me 

pogovarjama? Normalno, saj pa to je človeško.«  

Iz analize dokumentacije nisem razbrala podatkov o tem, kakšne možnosti imajo 

osebe, ki bivajo v zavodu, da se pogovarjajo o izkušnjah, povezanih s spolnostjo. 

Osebe, ki bivajo v zavodu. možnosti, da bi se pogovarjali o spolnosti in z njo 

povezanimi izkušnjami, praktično nimajo. Intervjuvanci povedo, da si želijo pogovora o 

spolnosti s partnerjem/ko (katere/ga nimajo, saj v zavodu težko najdejo partnerja, izven 

zavoda pa še težje), s  prijatelji, katerih tudi nimajo veliko (v večini odgovarjajo, da 

imajo prijatelje zgolj v zavodu, s katerimi pa imajo zaradi ukrepov za preprečevanje 

širjenja bolezni COVID-19 otežene stike. S svojci nimajo stikov, da bi se z njimi 

pogovarjali o spolnosti, niti si tega ne želijo. Prav tako si ne želijo pogovora o spolnosti 

z zaposlenimi (vseeno zaznam, da bi se z zaposlenimi pogovarjali o spolnosti, če bi z 

njimi imeli dovolj poglobljen odnos).  
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4. Kako osebe, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, razumejo 
spolnost na splošno? 

To raziskovalno vprašanje zajema razumevanje spolnosti intervjuvancev  na splošno. 

Zajema njihov pogled na spolnost, njihove pretekle izkušnje in vrednotenje njihovega 

spolnega življenja. Zajema tudi razumevanje samozadovoljevanja kot del spolnosti. 

Kategorije, ki so zajete v tem raziskovalnem vprašanju, so razumevanje spolnosti in 

razumevanje samozadovoljevanja.  

RAZUMEVANJE SPOLNOSTI 

Vsi intervjuvanci so na vprašanje, kaj si predstavljajo z besedo spolnost, odgovorili, da 

je to seks. Ko so v nadaljevanju odgovarjali natančneje, pa so se njihovi odgovori začeli 

že bolj razlikovati, čeprav so se večinoma nagibali k mnenju, da je spolnost, če imaš 

spolni odnos z žensko/moškim. D. razume spolne odnose kot nekaj dobrega: »Seks z 

žensko (smeh). To je dobro, če maš spolne odnose.« M. se strinja, da je spolnost 

spolni odnos z žensko, vendar doda, da mora biti brez nadlegovanja, sicer ni spolnost. 

A. pa spolnost razume širše: «To, da spoznaš kako žensko, da jo maš rad, da hodiš z 

njo na sprehode pa tak. Si predstavlajm otroke, družino, familijo pa to.« Zelo podobno 

pa si spolnost predstavlja tudi V.: »Ja, spolnost je pač človeška, človeško odločanje 

pač kot živlensko ne? Da se pač, ke ja ven, da se spoznaš s kakim prijatlom ali ga maš 

nah za moža ali fanta na primer ne. Pa da mata nah družino in to pač je to.« T. pa 

spolnost razloži kot seks z žensko, ko ženska zanosi. Zanimiv odgovor je podal O., ki 

ni želel razložiti, kaj je spolnost: »Mene ne boš vidla tega delat, te pizdarije.« 

Ob vprašanju, ali je spolnost tudi spolni odnos med dvema moškima ali dvema 

ženskama, intervjuvanci niso bili enotni. Nekateri menijo, da je to tudi spolnost, drugi 

menijo, da to sploh ni spolnost. Bili pa so enotni, da je to napačno, in da se to ne počne. 

M. pove: »Je spolnost, ampak čisto napačna.« 

Intervjuvanci so zaupali svoje pretekle spolne izkušnje, ki niso vezane na zavod. 

Njihove izkušnje so zelo različne, zanimiv pa je pogled T. na ženske, saj jih dojema 

zgolj kot spolni objekt: »Nisem bil zaljubljen, samo pasal mi je. Sm dubo kar sm hotu. 

Če ti paše jo še maš, če ne pa poteraš. Če ti ni všeč je lahko takoj konc.« Tudi D. ima 

zanimiv pogled na ženske, saj pravi, da si vse želijo samo spolnih odnosov: »Jaaa, saj 

vete kake so ženske, da bi mele samo spolne odnose. Pa saj je blo fajn, si je ona to 

želela pa smo naredli to.« Intervjuvanci so izkušnje razlagali zelo podobno, večinoma 

so bili v partnerskem odnosu, v katerem je bila prisotna tudi spolnost. Samo M. in O. 

sta povedala, da s spolnostjo nimata izkušenj. M. pove, da je bil vedno izbirčen in si 

zaradi tega ni nikoli našel ženske, sedaj pa meni da je prepozno, da bi iskal žensko: 

»Nisem bil žejen al kak vam naj to povem, da sem čisti nevednež. Če že prej nisem, 

sem bil zbirčen sem te tak pač ostal... So rekli, da cuk je že odpelal.« O. pa pove, da 

ni nikoli imel spolnih odnosov, ker se to ne počne: »Pa saj veš, da jaz nisn taki. Tega 

se ne sme početi.«  

Intervjuvanci so na vprašanje, kako vrednotijo svoje spolno življenje, preden so prišli v 

zavod, odgovarjali s številko od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da so imeli zelo aktivno 
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spolno življenje in 5, da sploh niso imeli aktivnega spolnega življenja. Njihovi odgovori 

so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 5: Ocena spolnega življenja pred prihodom v zavod 

INTERVJUVANEC OCENA SPOLNEGA ŽIVLJENJA PRED 

PRIHODOM V ZAVOD 

M. 5 – Neaktivno spolno življenje 

O. 5 – Neaktivno spolno življenje 

T. 2 – Aktivno spolno življenje 

A. 1 – Zelo aktivno spolno življenje 

V.  1 – Zelo aktivno spolno življenje 

D. 4 – Malo aktivno spolno življenje 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da so odgovori zelo različni, nekateri so spolno življenje pred 

prihodom v zavod ocenili kot zelo aktivno, spet drugi pa kot neaktivno.  

RAZUMEVANJE SAMOZADOVOLJEVANJA 

Večina intervjuvancev je razložila samozadovoljevanje kot dejanje, v katerem sam 

zadovoljiš svoje potrebe: »Ja, da se sam zadovoljuješ, drkanje ne?« je odgovoril 

naprimer M. Tudi drugi intervjuvanci so odgovarjali zelo podobno. Vsem odgovorom je 

skupno, da samozadovoljevanje razumejo kot dejanje ene osebe, ki s tem dejanjem 

zadovolji svoje potrebe. Samo O. ni želel razložiti, kaj bi to pomenilo. Le intervjuvanka 

V. ni poznala besede samozadovoljevanje. Potem, ko sem ji razložila pomen, pa je 

povedala, da to razume kot spolni odnos sam s sabo, ne, da bi moral o njem kaj 

razmišljati: »Si pač prosti brez vsake študirunge.« 

Glede izkušenj, ki jih imajo v povezavi s samozadovoljevanjem, pa so bili njihovi 

odgovori zelo različni. O. recimo pove, da tega ni nikoli počel in da s 

samozadovoljevanjem nima izkušenj. Podobno pove tudi V., ki ima o 

samozadovoljevanju negativno mnenje: »Eh! Tak doč smo še pa ne prišli, da bi to 

delala.« Tudi M. pove, da se ni nikoli samozadovoljeval, in da te potrebe nima, vendar 

doda, da bi bilo verjetno drugače, če bi spoznal kakšno žensko: »Ni mi potrebno, če bi 

pa kira bla, bi pa verjetno drgač blo.«  Pove tudi, da je večkrat videl drugega 

stanovalca, da se je samozadovoljeval na kavču: »Njega so že vidli tam baje na foteli.« 

Razloži, da ne ve, če so kakšne sankcije sledile, ve samo, da so ga zaposleni opozorili, 

da naj to počne v sobi.  

O svojih izkušnjah zelo zanimivo govori T., saj pravi, da tega ne počne, odkar je imel 

svoj prvi spolni odnos: »Vem, pa ne delam tega. Ja prej predn sem s prvo punco spal 

sigurno... Ja. Pol pa več ne. Večina moških je tko, najprej je to delal pol pa je punco 

dubo šele.« 

Zanimivo je tudi, kako odgovori D., saj najprej pove, da ima izkušnje s 

samozadovoljevanjem, vendar še iz časa, ko je bil na psihiatriji. Kasneje pa mi v 

pogovoru pove, da se včasih samozadovoljuje tudi v zavodu. Ob tem iz telesne 
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govorice jasno preberem, da mu je nerodno govoriti o tem: »Ja, ko tote filme gledam, 

porno. Mam tote filme, tepa... Včasih.« 

Podatkov o tem, kako osebe, ki bivajo v SVZ Hrastovec, razumejo spolnost na splošno, 

nisem našla dokumentacije. 

Vsi intervjuvanci razumejo spolnost na splošno zelo podobno. Spolnost si namreč 

predstavljajo kot seks. Nekateri si spolnost razlagajo kot nekaj naravnega, človeškega, 

spet drugi pa kot nekaj prepovedanega. Razlike se pojavljajo tudi v tem, da si nekateri 

spolnost (seks) predstavljajo kot nekaj, kar se zgodi iz užitka, spet drugi pa si 

predstavljajo, da do spolnosti pride iz ljubezni in partnerskega odnosa.  

5. Kako osebe, ki bivajo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, razumejo 
spolnost v zavodu? 

To raziskovalno vprašanje zajema razumevanje intervjuvancev o spolnosti v zavodu 

Hrastovec. Zajema njihov pogled na spolnost v zavodu in njihove izkušnje s spolnostjo 

v zavodu. Zajema tudi razumevanje samozadovoljevanja v zavodu kot del spolnosti v 

zavodu Hrastovec. Zajema tudi prednosti in omejitve spolnosti v zavodu Hrastovec. 

Kategoriji, ki sta zajeti v tem raziskovalnem vprašanju, sta razumevanje spolnosti v 

zavodu in razumevanje samozadovoljevanja v zavodu. 

RAZUMEVANJE SPOLNOSTI V ZAVODU 

Vsi intervjuvanci razumejo spolnost v zavodu zelo podobno, in sicer, da imaš spolne 

odnose v zavodu. »Ja, seks, ampak seks v zavodu ne, kva pa če drugo bit? Pa 

kakšnga lupčka da mi da,« je na primer odgovoril T. Tudi drugi intervjuvanci so podali 

zelo podoben odgovor. 

Na vprašanje, kakšne so njihove izkušnje s spolnostjo v zavodu, so prav tako odgovorili 

zelo različno. O., T., in M. nimajo izkušenj s spolnostjo v zavodu. A. pove, da ima 

izkušnje, vendar ne v zavodu Hrastovec. Spolne odnose je imel v Domu Nine Pokorn 

Grmovje. Glavno razliko, da jih je tam imel, pa vidi v tem, da so ga tam ljudje bolj 

poznali in da je večja izbira med ženskami: »Ja, v Gmovju je tak, da sem tam žensko 

spoznal po naključju, ko sva bila še skup na zaprtem oddelku. Jih je več, lažje jih 

spoznaš.« D. je imel izkušnje v preteklosti, ko je še bival v dislocirani bivalni enoti in je 

tam spoznal žensko, s katero sta bila v partnerskem odnosu. V. pa je imela izkušnje s 

spolnostjo v domu starejših občanov, kjer je živela s svojim možem do njegove smrti. 

Pove, da sta lahko imela spolne odnose, saj sta bivala v svoji sobi, kjer sta imela dovolj 

zasebnosti: »Se sen se odselila k njemi v sobo. Samo sma se pred poročila ne.« 

Glede razlik, ki se pojavljajo, ko govorimo o spolnosti v zavodu ali spolnosti izven 

zavoda, pa so mnenja intervjuvancev zelo različna. Odgovarjali so na podlagi lastnih 

izkušenj in D. meni, da je spolnost v zavodu ali izven zavoda enaka in da ne občuti 

razlik: »Neeee, nobene razlike. Čist isto.« 

A. pa meni popolnoma drugače in celo pove, da ne razume spolnosti v zavodu. Zdi se 

mu tudi, da je spolnost zanj v zavodu nemogoča. V. pa meni, da spolnosti v zavodu 

sploh ne bi smelo biti, čeprav je sama živela v zavodu z možem, s katerim je imela 
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spolne odnose. Meni, da bi spolnost lahko bila samo v domovih za starejše, medtem 

ko v socialnovarstvenih zavodih ne bi smelo biti spolnosti, saj so posledice grozne.  

Glavna razlika, ki jo vidita T. in A., je predvsem v tem, da dom omogoča zasebnost, 

zavod pa ne: »Recimo, kako bi se temu izrazo. Maš stanovanje, maš hišo. Si lahko 

sam kuhaš, kosilo je in kdajkoli lahko ješ ...//... To, da lahko... Em... Tu ne moreš imet 

spolnih odnosov, ker nimaš kje.« A.. nadaljuje, da drugi imajo spolne odnose, vendar 

jih imajo zunaj na prostem, kar zanj ne pride v poštev, ker si želi zasebnosti: » ...//... 

Drugi majo, ne vem kje že, to ne vem ...//... Zadi gradu, vem, zadi gradu seksajo.« A. 

pa si ne želi imeti spolnih odnosov tako, da ga vsi vidijo. Tudi T. pove, da je za spolnost 

v zavodu potrebno zagotoviti zasebnost, česar pa sam nima: » ...//... Pa prostor, bi 

mogu it v šumo, to pa ne bom«. T. prav tako pove, da so velike razlike med spolnostjo 

v zavodu in izven zavoda: »To pa je velika razlika ...//... Tam moraš pazit, da te kdo ne 

vidi, doma pa ni treba nič pazit. Pa da vsi ne govorijo pa govorice širijo pa s to si bil, 

pa s to si bil. Zunaj pa ni treba nič, pride, prespi pr teb pa nikome ništa.« Pomembnost 

zasebnosti pa omenja tudi M., ki pravi, da bi v primeru, da bi imel žensko, želel, da 

imata svojo sobo, saj si sicer težko predstavlja, kako bi imela spolne odnose: »Če bi 

bla, bi bla v svoji sobi, drugače ne gre.«  

Katere pa so glavne ovire, ki jih intervjuvanci vidijo, da nimajo spolnih odnosov v 

zavodu?  

Tukaj pa je skoraj enoznačen odgovor vseh intervjuvancev, in sicer vsi vidijo oviro v 

tem, da je premajhna izbira žensk v zavodu, s katerimi bi lahko imeli spolne odnose. 

Zgolj V., ki je ženska, in O. sta povedala, da ju nič ne ovira, ker nimata želje po spolnih 

odnosih. Vsi ostali pa so odgovorili, da je največja ovira, da nimajo ženske. A. recimo 

pove, da ga zavod omejuje pri tem, da bi si našel dekle, ker ne sme hoditi v druge 

enote, niti oditi iz zavoda: »Ne smem hoditi po enotah, ne smem oditi iz zavoda. Tako 

si ne najdem punce.« A. prav tako meni, da bi bile njegove želje, povezane s 

spolnostjo, uresničene, če ne bi bival v zavodu. D. pa pove, da ga zavod pri ničemer 

ne omejuje, pogreša pa družbo ženske: »Če bi mel žensko bi blo fajn. Pa ja, da bi se 

meno z njo pa da bi se malo... Saj razumete ...//... v zavodu pa so same bolj stare, ne 

vem, ni jih tu.« Tudi M. pove, da je največja ovira , da ni žensk, s katerimi bi lahko imel 

spolne odnose. Tudi T. pravi, da si zase ne more najti ženske v zavodu: »Ja, so same 

starejše gospe... Tu je nemogoče dobiti punco ...//... Zunaj so luštne punce v minicah.« 

Sicer pa T. pove, da bi ga najbolj oviralo, če bi imel dekle, da bi moral ves čas paziti, 

da ga kdo ne gleda: »Ja, dovoljeno je, sam moraš pazit, da ne bo kdo gledal, kdo 

prišel. Ja, da ne bi kdo prišel in gledal kaj počneš.«  

Prednost spolnosti v zavodu vidi samo M., ki pove, da je doma bil ves čas vpet v delo 

in ni imel niti časa razmišljati o tem, kaj šele, da bi kakšno žensko kdaj pogledal.  

Intervjuvanci so na vprašanje, kako vrednotijo svoje spolno življenje v zavodu, 

odgovarjali s številko od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da imajo zelo aktivno spolno 

življenje in 5, da je njihovo spolno življenje neaktivno. Njihovi odgovori so prikazani v 

spodnji tabeli.  
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Tabela 6: Ocena spolnega življenja v zavodu 

INTERVJUVANEC OCENA SPOLNEGA ŽIVLJENJA V 

ZAVODU 

M. 3 – Srednje aktivno spolno življenje 

O. 5 – Neaktivno spolno življenje 

T. 5 – Neaktivno spolno življenje 

A. 5 – Neaktivno spolno življenje 

V.  5 – Neaktivno spolno življenje 

D. 4 – Malo aktivno spolno življenje 

 

Iz tabele je razvidno, da so ocene spolnega življenja kar precej podobne in se bolj ali 

manj nagibajo k temu, da je njihovo spolno življenje neaktivno. Zanimivo je videti, da 

so vsi razen osebe M. določili, da je njihovo spolno življenje bilo bolj aktivno pred 

prihodom v SVZ Hrastovec. M. pa je ocenil, da je njegovo spolno življenje v zavodu 

boljše: »Na pogled nič, ampak da bi pa kero kaj primo pa bi reko 3. Tu več vidiš, tak 

face pa to. Pa to ko smo se skup navadli si bolj sproščen, doma pa je blo samo delo, 

sam napet si bil.«  

RAZUMEVANJE SAMOZADOVOLJEVANJA V ZAVODU  

Večina intervjuvancev, razen D., povedo, da s samozadovoljevanjem v zavodu nimajo 

izkušenj. O. in V. si sploh ne želita izkušenj s samozadovoljevanjem, tudi izven zavoda 

ne. M. si prav tako ne želi izkušenj razen, če bi spoznal, kakšno žensko, vendar je 

upanje za to že izgubil. T. pa meni, da je samozadovoljevanje nekaj, kar je počel pred 

prvim spolnim odnosom, sedaj pa te potrebe več nima. 

Izkušnje s samozadovoljevanjem v zavodu ima A., vendar ne v SVZ Hrastovec. A. si 

želi, da bi se lahko v SVZ Hrastovec samozadovoljeval, vendar za to potrebuje svoj 

prostor, ki pa ga trenutno nima: »Nimaš... Mam izkušnje ja, sam nimaš placa. Placa ni. 

Na wc-ju ne morš, v sobi ne morš, v kopalnici ne morš«. V nadaljevanju pove, da ga 

motijo samo prostorske omejitve, in da bi se sicer lahko samozadovoljeval.  

D. pa pove, da se ravno zato, ker ima svojo sobo, od katere ima tudi ključ, lahko 

samozadovoljuje. Zase pove, da ima zagotovljene vse pogoje za bivanje, v katerem 

ima dovolj zasebnosti: »To vse mam, to je vse vredi. Nea vem, kaj bi mi mankalo. Vse 

mam, svojo sobo, ključ, sem lahko sam in noben ne pride not. Mam svoj mir. Več ne 

rabim, jaz ne.« Mi pa pove, da bi v primeru, da ne bi imel svoje sobe, bilo vse drugače, 

takrat pa se tudi ne bi mogel samozadovoljevati, saj mu je to, da ima pri tem zasebnost, 

zelo pomembno.  

Ostali intervjuvanci o omejitvah samozadovoljevanja v zavodu niso govorili, saj s 

samozadovoljevanjem v zavodu nimajo izkušenj.  

Podatkov o tem, kako osebe, ki bivajo v SVZ Hrastovec, razumejo spolnost v zavodu, 

nisem razbrala iz dokumentacije. 
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Intervjuvanci si spolnost v zavodu predstavljajo zelo podobno kot spolnost na splošno, 

in sicer kot seks. Glavne ovire, ki jih vidijo pri spolnosti v zavodu, so predvsem 

pomanjkanje zasebnosti in pomanjkanje izbire pri iskanju spolnega partnerja. 
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VI. SKLEP 

V medijih in širši družbi lahko večkrat slišimo različne teme, ki se navezujejo na zavod 

Hrastovec. Gre za zelo prepoznaven zavod, kar morda lahko pripisujemo tudi njegovi 

velikosti, saj gre za največji socialnovarstveni zavod v Sloveniji (Socialno varstveni 

zavod Hrastovec, 2018). Pa vendar, se med temami, o katerih se govori v povezavi z 

osebami, ki bivajo v zavodu, kdaj pojavi spolnost?  

Menim, da je spolnost prisotna povsod, kadar so v igri ljudje, tudi v socialnovarstvenih 

zavodih, vendar ljudje spolnost še vedno vidimo kot tabu temo in se ji raje izognemo. 

Ampak, ali to, da se o spolnosti ne govori, pomeni, da le-ta ne obstaja? Nikakor, vendar 

na videz zares izgleda, kot da spolnosti ni. Izgleda kot da osebe, ki bivajo v 

socialnovarstvenem zavodu, nimajo potreb na področju spolnosti.  

Sama sem v zavodu Hrastovec zaposlena, zato sem zavod in njegovo delovanje 

spoznala tudi bližje. Tema magistrske naloge je nastala ravno ob mojem delu, saj sem 

opazila, da je spolnost v zavodu prisotna, saj se veliko težav, s katerimi se soočajo 

osebe, ki bivajo v zavodu, pojavlja ravno zaradi pomanjkanja pogojev za spolnost. 

Osebe, ki bivajo v zavodu, se namreč večkrat soočajo s stisko, kako imeti spolne 

odnose ob danih pogojih življenja v zavodu. Kljub temu pa ni spolnost nekaj, kar bi  

zaposleni obravnavali preventivno. Gre za področje, ki se pojavi v strokovnem delu 

predvsem kadar pride do težav na tem področju, torej gre v večji meri za kurativno 

delovanje. Kurativno delovanje pa ne prinese drugačnih možnosti, ki bi spolnost 

omogočale, temveč zgolj rešuje dotično težavo posameznika ali posameznice. Vse to 

so razlogi, ki so me privedli do raziskovanja spolnosti v zavodu. Predvsem me je 

zanimalo, kako zavod kot institucija s svojimi pravili omejuje ali spodbuja spolnost v 

zavodu.   

V tem poglavju sledijo rezultati raziskave, ki sem jo izvedla. Rezultati so skupek 

ugotovitev, do katerih sem prišla preko odgovorov intervjuvancev in analize 

dokumentov, lastnega mnenja ter uporabljene teorije. 

Uvodoma bi rada pojasnila, da v celotni nalogi uporabljam besedo spolnost, čeprav  so 

nekateri avtorji uporabljali besedo seksualnost. Tukaj sta predvsem pomembna 

avtorja, ki uporabljata besedo seksualnost Giddens (2000) in Foucault (2010). Sama 

namreč seksualnost razumem ožje, vezano predvsem na spolni odnos in masturbacijo. 

Ugotavljam, da tudi Giddens in Foucault razumeta seksualnost podobno kot sama 

razumem spolnost, saj razložita seksualnost širše, torej ne vključuje zgolj spolnega 

nagona. Razlika, ki jo sama opazim v različnih definicijah spolnosti, je predvsem v tem 

ali pojmuje spolnost zgolj po reproduktivni funkciji ali jo pojmuje širše. Spolnost, 

gledano širše, je zelo širok spekter, ki zajema spolni odnos, masturbacijo, intimnost, 

fizično privlačnost; spolno identiteto; spolno usmerjenost in telesno podobo, osebno 

nego in spolno izražanje (Bauer idr., 2014; Romih, 2014). Tudi sama razumem 

spolnost kot širok spekter, ki vključuje zgoraj naštete elemente. Pomemben element 

spolnosti, ki ga predstavi Giddens in ga je na tem mestu potrebno omeniti je, da na 

spolnost vpliva družbena razporeditev moči, kar se še posebej vidi v kombiniranih 
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socialnovarstvenih zavodih. Raziskovala sem tudi, kako udeleženci razumejo spolnost 

na splošno, saj se mi zdi zelo pomembno vedeti, kako sploh razumejo glavno temo 

raziskovanja. Njihovo razumevanje je predvsem omejeno na spolni nagon in funkcijo 

spolnosti, torej zagotavljanje potomstva. Spolnosti v širšem pomenu besede, kot jo 

razumem sama, udeleženci niso omenili. Njihovo pojmovanje zajema spolni odnos, 

samozadovoljevanje, poljubljanje in rojstvo otrok.  

Življenje v  Socialno varstvenem zavodu Hrastovec se v mnogih pogledih razlikuje od 

življenja izven zavoda. Zanimivo pa je pogledati že samo ozadje prihoda v zavod, saj 

je vsem intervjuvancem skupna šibka socialna mreža, ki jim ne zmore nuditi pomoči 

za samostojno življenje izven zavoda. Gre za pomemben faktor, ko govorimo o 

življenju v zavodu, saj lahko iz tega razberemo, da imajo intervjuvanci zelo šibko 

socialno mrežo  izven zavoda, ki pomembno vpliva tudi na njihovo spolno življenje, saj 

nimajo nikogar izven zavoda, s katerim bi se lahko pogovarjali o spolnosti, ki bi jim 

lahko nudil nasvete in morebitno oporo. Skobrne (2004) opozarja, da je potrebno 

osebje, ki dela z osebami, ki imajo posebne potrebe, podučiti o spolnosti oseb, ki bivajo 

znotraj ustanove. Pomembno je tudi, da osebje pomaga osebam s posebnimi 

potrebami, da razvijejo normalne socialne vzorce. Za učenje normalnih socialnih 

vzorcev je namreč potrebna socialna mreža, katere pa intervjuvanci niso imeli in je tudi 

trenutno nimajo. Zelo pomemben dejavnik je tudi seljenje med različnimi institucijami, 

ki prav tako onemogoča, da bi si oseba lahko oblikovala socialno mrežo, saj ves čas 

menjuje okolje. Pri dveh intervjuvancih je zelo vidno to pogosto prehajanje med 

institucijami, kar Roberts (1981, v Williamsson, 2003, v Razpotnik, 2010) imenuje 

učinek vrtljivih vrat. Učinek vrtljivih vrat ponazarja neuspešno prehajanje od ene oblike 

pomoči do druge. V našem primeru je to med različnimi institucijami, ki osebam 

navidezno pomagajo, vendar samo za kratek čas. Potem spet sledi selitev v drugo 

institucijo. Gre za začarani krog, katerega pa bi bilo potrebno urejati sistemsko. Za dva 

intervjuvanca pa je značilno, da imata zares dolgo dobo bivanja v zavodu (17 let in 22 

let). Oba povesta, da stikov z zunanjim okoljem nimata, niti s svojci. Uvodoma sem se 

spraševala, ali so v SVZ Hrastovec elementi totalne institucije in če so, kako le-ti 

omejujejo spolnost znotraj insititucije. Goffman (2019) namreč pravi, da je totalna 

institucija kraj namenjen bivanju in delu določene skupine ljudi, ki je v dokaj podobni 

situaciji in so odrezani od širše družbe. Živijo zaprto in formalno urejeno življenje, 

vendar nimajo stika s širšo družbo. Lahko bi rekli, da je v tem primeru viden Goffmanov 

(2019) primer smrti socialne vloge. Za bivanje v zavodu je namreč značilno, da oseba 

v njem biva zelo dolgo, kar onemogoča, da bi se iz zavoda vrnila v družbeno življenje, 

saj popolnoma izgubi stik s socialnim okoljem in se ne zmore »normalno« vključiti v 

okolje. Izguba socialne vloge prav tako vpliva na posameznikovo spolnost, saj je 

spolnost pomemben element socialne vloge posameznika.  

Intervjuvanci so opisovali svoj dan in aktivnosti, ki potekajo v zavodu. Njihovi odgovori 

so bili precej podobni, največkrat pa se je pojavljalo nezadovoljstvo s tem, da je v 

zavodu premalo aktivnosti in, da se večino časa dolgočasijo. Gre za vidik, ki ponazarja 

totalnost institucije, saj je že Goffman (2019) pisal o tem, da je za totalne institucije 

zelo značilno dolgočasenje oseb, ki bivajo v ustanovi. Totalnim ustanovam je skupno 
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to, da vsi vidiki življenja potekajo na istem kraju, da za vse aktivnosti poteka urnik, ki 

ga organizira osebje (Goffman, 2019). Tudi o tem govorijo intervjuvanci, saj razlagajo, 

da si želijo večkrat oditi iz zavoda in imeti aktivnosti, ki bi bile prilagojene njim (primer 

praznovanje rojstnih dni). Intervjuvanci prav tako omenjajo, da jim zaposleni delijo 

cigarete in nalagajo denar na ključek za kavni aparat, kar pomeni, da so za kajenje in 

pitje kave odvisni od zaposlenih. Tudi to je ena izmed značilnosti totalne institucije, ki 

se imenuje sistem privilegijev. Sistem privilegijev je sestavljen iz treh elementov, in 

sicer hišna pravila (formalen niz pravil in predpisov, katerih se mora oseba držati med 

bivanjem v zavodu), določene nagrade in privilegiji (katere dobi oseba, če je ubogljiva, 

vendar gre za stvari, ki so za osebo bile samoumevne, to so npr. kava, cigareti, 

pogovor) in kazen (zaradi neupoštevanja pravil pride do odtujitve privilegijev, kar oseba 

dojema kot kazen). To je za totalne ustanove posebnost, saj v zunanjem svetu ne 

funkcioniramo na način, da bi pogojevali dobrine odraslim osebam, pač pa otrokom in 

živalim (Flaker in Urek, 1988). Vse to kaže na to, da je SVZ Hrastovec v določenih 

pogledih še zmeraj totalna institucija, kljub temu, da je minilo 60 let od Goffmanove 

raziskave totalnih institucij. Kako pa totalnost ustanove omejuje spolnost oseb, ki 

bivajo v zavodu pri njihovem spolnem življenju? 

Sama menim, da jih zavod Hrastovec omejuje predvsem v tem, si težko najdejo 

partnerja/ko, saj so na nek način iztrgani iz socialnega okolja. Res je, da sem 

raziskovala v času epidemije zaradi prisotnosti respiratornega obolenja COVID-19 in 

so ukrepi, ki veljajo v zavodu precej drugačni kot sicer, vendar v trenutni situaciji to za 

osebe, ki bivajo v zavodu pomeni, da ne zapuščajo zavoda, omejeni so stiki z zunanjim 

okoljem in obiski v zavodu. Vse to pomembno vpliva na spolnost oseb, ki so v zavodu, 

saj je večina enot v zavodu ali samo moških ali samo ženskih, kar pomeni, da so osebe, 

ki bivajo v zavodu težko ali bolje rečeno nemogoče v družbi nasprotnega spola.  

Druga stvar, ki jo navajajo intervjuvanci, da jih ovira pri njihovem spolnem življenju v 

zavodu, pa je prostor. Za totalne institucije je značilno, da jih simbolizirajo ovire, ki 

preprečujejo stik s širšo družbo. Te ovire so zaklenjena vrata, visoki zidovi, voda, 

gozdovi itd. Tudi SVZ Hrastovec je na takšni lokaciji, ki je izključujoča od širše družbe, 

saj je na vrhu hriba okrog katerega je jezero in gozd. Veliko enot pa je še zmeraj v 

starem gradu. Razpotnik (2018) pravi, da navezave na preteklost prikazujejo kontrast 

današnjim urejenim razmeram, vendar hkrati povzročajo kontaminacijo prostora z 

nehumanimi praksami. Za totalno institucijo pa je prav tako značilno, da gre za stavbo, 

v kateri biva veliko število oseb. Ravno to pa je tisto, kar intervjuvanci izpostavljajo kot 

veliko omejitev, saj jih moti, da nimajo zasebnosti. Moti jih, da nimajo svoje sobe, 

ključev od sobe, saj bi jim le-to omogočalo spolno življenje.  

Iz odgovorov intervjuvancev je mogoče razbrati, da so temeljni elementi totalne 

institucije tisti, ki onemogočajo spolnost oseb v zavodu (pomanjkanje prostorskih 

pogojev, pomanjkanje zasebnosti, stigma zavodskih ljudi, katera jim oteži spoznavanje 

ljudi izven institucije in s tem povezano pomanjkanje ljudi, s katerimi bi lahko imeli 

spolne odnose). To pa pomeni, da bi bilo potrebno zrušiti totalno institucijo, da bi lahko 

izboljšali pogoje za spolnost v zavodu. 
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Kakšno je torej spolno življenje oseb, ki bivajo v zavodu Hrastovec? Intervjuvanci, 

hkrati pa tudi sama, menim, da spolno življenje v zavodu obstaja in živi. Res pa je, da 

zaradi prostorske stiske, s katero se soočajo osebe, ki bivajo v zavodu, osebe iščejo 

drugačne rešitve, ki pa največkrat niso zanje najboljše. Na tem mestu pa je prav tako 

zelo pomembno poudariti to, kar so izpostavili tudi intervjuvanci. Spolne odnose imajo 

tisti, ki imajo svojo sobo ali pa tisti, katerih ne moti, če jih drugi pri tem vidijo. Tudi 

različni avtorji se strinjajo, da se je spolnosti v instituciji nemogoče in hkrati nesmiselno 

izogniti, saj bo vedno del življenja oseb, ki v instituciji bivajo (Karnjuš, 2015; Doll, 2013 

in Zaviršek, 2018). Bolj zaskrbljujoči so podatki, ki kažejo na posledice zatiranja 

spolnosti v instituciji. Socialna psihologija je raziskala institucionalne poškodbe na 

osebnosti ljudi v ustanovah, kjer ni zagotovljena njihova potreba po intimnosti. Za 

institucionalne poškodbe so predvsem nevarne totalne institucije, ki izhajajo iz 

predpostavke, da zadovoljuje vse potrebe oseb, ki bivajo v njej. Ljudje, ki so bivali v 

totalnih institucijah so namreč prikrajšanost osebne intimnosti ponotranjili tako, da so 

izgubili čut zanjo (Ramovš, b.d.). S tem pa lahko povežemo odgovore intervjuvancev, 

ki so odgovorili, da jih spolnost ne zanima in da nimajo želje po spolnosti. Prav tako je 

zanimiv podatek, ki ga pove bivši direktor Josip Lukač (b.d.) in sicer, da na željo po 

spolnosti vplivajo zdravila (pomirjevala), ki jih dobivajo osebe, ki bivajo v zavodu in 

sicer, da zmanjšujejo spolno željo. Morda tudi zaradi tega nekateri izmed 

intervjuvancev povedo, da nimajo želje po spolnosti.  

Pravila in norme, ki omejujejo spolno življenje oseb, ki bivajo v SVZ Hrastovec so 

zapisana v Hišnem redu Socialno varstvenega zavoda Hrastovec (2010). Gre za 

dokument, katerega morajo spoštovati tako zaposleni kot tudi osebe, ki bivajo v 

zavodu. V analizi omenjenega dokumenta sem ugotovila, da pravila posredno 

omejujejo spolnost oseb, ki bivajo v zavodu. Hišni red osebam, ki bivajo v zavodu 

zagotavlja pravice, ki jih morajo zaposleni upoštevati. Med drugim sta med njimi 

pravica do spoštovanja osebne integritete in pravica do spoštovanja in varovanja 

zasebnosti. To pomeni, da morajo zaposleni spoštovati zasebnost osebe, ki biva v 

zavodu. Kljub temu pa se v  samem dokumentu nahaja paradoks, saj ta isti dokument 

v nadaljevanju dovoljuje, da zaposleni (pod določenimi pogoji) pregledajo nočno 

omarico osebi, ki biva v zavodu, kar pa definitivno ne spada pod zagotavljanje 

zasebnosti.   

Prav tako je določeno, da morajo imeti zaposleni do oseb, ki bivajo v zavodu spoštljiv 

odnos in zagotavljati zasebnost: Delavci zavoda se morajo do stanovalcev vesti 

spoštljivo in etično (vikanje, trkanje na vrata pred vstopom v sobo, poimenovanje 

stanovalcev z osebnimi imeni in ne z vzdevki…), spoštovati njihovo zasebnost in 

intimnost. Kljub temu se tukaj pojavi težava, da sami prostorski pogoji ne zagotavljajo 

zasebnosti osebam, ki bivajo v zavodu. Intervjuvanci namreč povedo, da si želijo, da 

bi imeli svojo sobo ali sobo skupaj z morebitno partnerko, saj bi jim to zagotavljalo 

zasebnost, v kateri bi lahko imeli spolne odnose. Prav tako povedo, da si želijo, da bi 

si lahko zaklenili sobo, saj bi se le na tak način počutili, da imajo dovolj zasebnosti za 

spolne odnose in masturbacijo. Tudi Roach (2004, v Karnjuš, 2015) opozarja, da se v 

institucijah pojavlja pomanjkanje zasebnosti, saj so sobe večinoma dvo- ali več- 
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posteljne, kar otežuje zasebnost. Knaplund (2009) in Heath (2011) pa opozarjata, da 

bi morali v zavodih zagotavljati uravnoteženo mero med nadzorom in zasebnostjo, kar 

pomeni, da obstaja možnost zaklepanja vrat in, da zaposleni vstopijo v sobo šele, ko 

so povabljeni. 

Tudi Rebec idr. (2015) ugotavljajo, da se v institucionalnem varstvu največ omejitev v 

povezavi z izražanjem spolnih potreb pojavlja ravno zaradi prostorskih pogojev 

ustanove in organizacije dela (institucionalna politika, organizacijski protokoli, pravila, 

smernice, navodila itd.). Rezultat tega je namreč strukturirano in organizirano 

vsakodnevno življenje oseb, ki v zavodu bivajo. Tudi intervjuvanci so povedali, da je 

njihovo življenje v zavodu zelo strukturirano, saj imajo določeno kdaj poteka katera 

aktivnost. Strukturirana pa imajo tudi osnovna življenjska opravila kot so obroki, 

osebna higiena ipd.  Prav tako pa je točno določeno, kdaj se zavodske enote zaklenejo 

in poteka nočni počitek. Menim, da zavod s svojimi pravili postavlja določene ovire, ki 

preprečujejo osebam, ki bivajo v zavodu, da bi izražali svoje spolne potrebe. Gre 

namreč za to, da imajo osebe postavljenih ogromno pravil, ki jih morajo upoštevati, če 

želijo, da dobijo določeno nagrado (sistem privilegijev, katerega sem že omenila). Te 

nagrade pa so velikokrat vsakdanje dobrine kot so npr. kava in cigareti. Osebe imajo 

točno določeno kdaj lahko hodijo na druge enote, trenutno pa jim to sploh ni dovoljeno. 

O tem govori tudi A., ki pravi: »Vse je tako tako. Ne vem drugi imajo, jaz pa ne. Ne 

smem hodit po enotah, ne smem oditi iz zavoda. Tako si ne morem najti punce.« Prav 

tako imajo omejene izhode iz zavoda in omejene obiske svojcev in drugih (kar pomeni, 

da je tudi zunanji partner omejen, da pride do osebe, ki biva v zavodu). O pravilih, ki 

veljajo na področju spolnosti, intervjuvanci še povedo, da so prepovedani spolni odnosi 

med zaposlenimi in osebami, ki bivajo v zavodu ter, da ni dovoljeno imeti spolnih 

odnosov na javnih mestih v zavodu. Iz tega lahko sklepam, da imajo osebe, ki bivajo 

v zavodu zelo težko nalogo, če želijo najti primeren prostor za zaposlene v zavodu in 

primeren prostor za njih same, kjer bi lahko imeli spolne odnose. Iz odgovorov 

intervjuvancev lahko sklepam, da so neformalna pravila tista, ki omejujejo osebe, ki 

bivajo v zavodu pri njihovi spolnosti. Formalna pravila namreč spolnost izključujejo. 

Iz odgovorov intervjuvancev lahko razberem, da vsako kršenje pravil povezujejo s 

selitvijo na varovani oddelek. Prav tako lahko razberem, da se vsi intervjuvanci tega 

bojijo in na vsak način izogibajo, torej upoštevajo pravila, da ne bi bili kaznovani s 

selitvijo na varovani oddelek. Zanimivo je, kako razumejo varovani oddelek: »Varovani 

oddelek, to tak al tak. To je kazen za vse.« Intervjuvanka pa pove, da je potrebno 

absolutno upoštevati pravila, saj sicer ostaneš brez doma: »Ja te pa pač bog si sam 

vedi. Tepa si na stezi. Ja 100 postov da veš, da ne boš tak nor, da te nedo tak gledali, 

če se tak nekulkturno obnašaš ne.«  

Ko razmišljam o pravilih, ki veljajo in o sistemu nagrajevanja, se mi porodi misel. Ali 

morda niso neformalna pravila tiste nevidne prepreke, ki vladajo v zavodu in imajo zelo 

podobno funkcijo kot so jo imele včasih rešetke v zavodih?  
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V svoji nalogi sem raziskovala tudi, kakšne možnosti imajo osebe, ki bivajo v zavodu 

o pogovoru o spolnosti. Ugotavljam, da si velika večina intervjuvancev sploh ne želi 

pogovora o spolnosti, medtem, ko si pa nekateri želijo, vendar nimajo prijateljev ali 

partnerja/ke, da bi se lahko o spolnosti pogovarjali. Tukaj se spet pokaže šibka 

socialna mreža oseb, ki bivajo v zavodu, kar ves čas posredno omenjajo.  

Želijo si partnerskega odnosa, vendar ne vidijo realnih možnosti, kako najti osebo, s 

katero bi si partnerski odnos lahko zgradili. Teh možnosti pa ne vidijo, saj menijo, da 

si je v zavodu Hrastovec nemogoče najti partnerja/ko. Moški del intervjuvancev omenja 

starost kot ključen faktor, ki jih omejuje, saj pravijo, da so v zavodu samo starejše 

ženske. V. kot predstavnica žensk pa pove, da enostavno zanjo ni primerne izbire med 

moškimi, kar je zelo zanimivo, saj ima v zavodu partnerja, s katerim tudi bivata skupaj 

v sobi. Ko jo o tem povprašam pove, da je to zgolj njeni prijatelj. Vsi intervjuvanci, ki 

se želijo pogovarjati o spolnosti se namreč želijo pogovarjati s svojim partnerjem/ko ali 

prijateljem/prijateljico. Tukaj je pomembno dodati, da so prijatelji o katerih govorijo prav 

tako osebe, ki bivajo v zavodu, saj izpostavijo, da izven zavoda nimajo nikogar. 

Ugotavljam, da pogovor o spolnosti močno povezujejo s spolnimi dejanji, torej, da 

pogovoru sledi dejanje. Morda lahko tukaj najdemo razlog zakaj se noben od 

udeležencev ne želi pogovarjati o spolnosti s svojci in skoraj večina udeležencev ne 

pogreša pogovora o spolnosti z zaposlenimi. Njihovi odgovori so precej zaskrbljujoči 

glede na ugotovitve avtorjev. Owens in de Than (2020) govorita ravno o tem, kako 

pomembno je, da se oseba, ki ima posebne potrebe pogovarja o spolnosti, saj preko 

tega ozavešča svoje spolne potrebe in jih ne zatira. O negativnih posledicah 

nezavedanja svojih spolnih potreb pa govorita Hajjar in Kamel (2004, v Karnjuš idr., 

2015). Pravita, da zanikanje lastne spolnosti negativno vpliva na samopodobo osebe, 

socialne odnose in duševno zdravje. Feldkamp (2013, v Karnjuš idr., 2015) pa razloži, 

da osebe, ki bivajo v institucionalnem varstvu svojo spolnost izražajo preko spolnih 

odnosov ali pa svoje spolne potrebe zadovoljijo preko dotikanja in objemanja, izražanja 

naklonjenosti ali z gradnjo novih partnerskih odnosov. Menim, da bi v SVZ Hrastovec 

morali omogočiti, da se osebe, ki bivajo v zavodu pogovarjajo o spolnosti (več 

skupnega druženja, sklepanja prijateljstev, spodbujanja stikov z zunanjim okoljem 

ipd.), saj iz odgovorov udeležencev lahko razberemo, da so v veliki meri začeli zanikati 

svojo spolnost, kar pa negativno vpliva na njihovo počutje. Ko pogledam njihove 

odgovore globlje, lahko opazim vzporednice negativnih posledic zanikanja lastne 

spolnosti, saj je pri udeležencih vidno, da imajo na področju spolnosti slabšo 

samopodobo (npr. T. se je sprijaznil s tem, da ne bo našel ženske, ki bi ga želela) in 

šibko socialno mrežo (ponavljajo se odgovori, da zunaj zavoda nimajo nikogar ali da 

celo nimajo nikogar niti v zavodu). Prav tako opažam, da niso ciljno naravnani, da si 

ne želijo sprememb pri bivanju v zavodu, saj menijo, da pa že tako mora biti, kljub 

temu, da so odgovorili, da so z določenimi stvarmi, v povezavi z bivanjem v zavodu, 

nezadovoljni.  

Raziskovala sem tudi, kakšne možnosti imajo udeleženci, da se lahko pogovarjajo o 

spolnosti z zaposlenimi. Udeleženci so ponovno v veliki meri odgovarjali, da nimajo 

želje, da bi se z zaposlenimi pogovarjali o spolnosti. Samo M. mi je povedal anekdoto, 
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ko sta se z eno od zaposlenih šalila o spolnosti in izrazil željo, da si želi več takih 

situacij. Pri tem ugotavljam, da gre za stanovalca, ki najmanj časa biva v zavodu in 

razmišljam ali je njegova želja po pogovoru o spolnosti morda povezana z dolžino 

bivanja v zavodu. Drugi intervjuvanci povedo, da si želijo, da bi imeli zaposleni več 

časa za pogovor z njimi, vendar ne samo o spolnosti. Prav tako mi zaupajo, da bi se o 

spolnosti pogovarjali samo s tistimi zaposlenimi, s katerimi imajo globlji in bolj tesni 

odnos. Pri tem ugotavljam, kako pomembno je, da zaposleni pri svojem delu 

uporabljajo psihosocialni model obravnave, ki postavlja v središče posameznika 

(Kobolt in Rapuš Pavel, 2004) in ne medicinski model obravnave, ki v središče 

postavlja medicinsko delo in diagnozo (Škerjanc, 2006). Osebe, ki bivajo v zavodu 

namreč želijo zaposlenim zaupati, z njimi vzpostaviti pristen stik in šele takrat z njimi 

govoriti o spolnosti, kar z medicinskim modelom težko dosežemo. Tudi raziskave 

(Karnjuš idr., 2015) kažejo, da lahko zaposleni pomembno vplivajo na to, kako oseba 

doživlja lastno spolnost. Zaposleni se namreč velikokrat odzovejo negativno na spolno 

vedenje, saj občutijo sram in nelagodni občutek. To pa potem vpliva na osebe, ki bivajo 

v zavodu tako, da svoje spolne potrebe zanikajo. Roach (2004, v Karnjuš, 2015) 

opozarja, da je spolno vedenje posameznikov v socialnovarstvenih zavodih v večini 

primerov sprejeto negativno, kadar gre za telesno izražanje spolnega vedenja. 

Knaplund (2009) opozori, da v nekaterih primerih zaposleni direktno prepovedo spolne 

aktivnosti ali pa to počnejo posredno z nadlegovanjem in posmehovanjem. V intervjujih 

sicer poudarijo, da imajo z zaposlenimi korekten in spoštljiv odnos, vendar kljub temu 

večina udeležencev ne govori o spolnosti z zaposlenimi, kar je dober pokazatelj 

trdnosti odnosov.  

Kar sem ugotovila in se mi zdi še posebej zanimivo je, da je bilo udeležence pri 

odgovarjanju na vprašanja, vezana na spolnost, zelo sram. Predvidevam, da je morda 

razlog njihove zadržanosti tudi v tem, da jim je bilo o spolnosti nelagodno govoriti. Za 

tem pa je lahko več razlogov, med drugim tudi dejstvo, da sem v zavodu zaposlena, 

kar lahko povzroča njihovo zadržanost v pogovoru, saj so večkrat povedali, da se o 

spolnosti z zaposlenimi ne želijo pogovarjati. Lahko pa je razlog tudi v tem, da je 

spolnost še zmeraj tako tabuizirana tema, o kateri se osebe težje pogovarjajo. To kaže 

tudi dejstvo, da je več oseb, ki sem jih prosila za sodelovanje v raziskavi njihovo 

sodelovanje zavrnilo po tem, ko sem jim predstavila temo in namen raziskave. 

Udeleženci raziskave pa so tisti, ki so v veliki meri odgovarjali, da izkušenj s spolnostjo 

v zavodu nimajo. Osebi O. pa je o spolnosti zelo neprijetno govoriti, saj spolnost 

dojema kot grešno dejanje in verjetno iz njenega razumevanja spolnosti izhaja njena 

zadržanost. 

Nenazadnje pa sem raziskovala tudi, kako udeleženci razumejo spolnost v SVZ 

Hrastovec in, kakšne so njihove izkušnje. Njihovi odgovori so me zelo presenetili, saj 

so zelo različni. Trije intervjuvanci povedo, da izkušenj s spolnostjo v zavodu sploh 

nimajo, A. pove, da ima izkušnje, vendar ne v zavodu Hrastovec. Glavna omejitev, ki 

jo vidi v zavodu Hrastovec in zaradi katere meni, da je spolnost zanj nemogoča je to, 

da tukaj ne spozna nobene punce. D. pove, da ima izkušnje, vendar še iz obdobja, ko 

je bival v dislocirani bivalni enoti. To se mi zdi zelo pomemben podatek, saj lahko iz 
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tega sklepamo, da osebe, ki bivajo v zavodu lažje najdejo partnerski odnos, če bivajo 

v dislociranih bivalnih enotah. To lahko razumemo tudi z vidika deinstitunalizacije, torej 

procesa, v katerem se ukinjajo velike totalne ustanove in se pomoč osebam s 

posebnimi potrebami usmerja v skupnostne oblike pomoči (Rafaelič idr., 2017). Ravno 

deinstitunalizacija razloži prednosti bivanja v manjših enotah, med katerimi je tudi 

opravljanje samoumevnih opravil v skupnosti in redni stik s skupnostjo (Zaviršek idr., 

2015), kar osebi omogoča, da lahko gradi nova poznanstva in morebitna partnerstva. 

Najbolj drastično razmišljanje o spolnosti v zavodu pa ima V., ki meni, da bi spolnost v 

zavodu morala biti prepovedana, saj so posledice grozne (otroki). To me je še posebej 

presenetilo, saj je sama zadnjega otroka spočela v institucionalnem varstvu.  

Glede razlik, ki se pojavljajo, ko govorimo o spolnosti v SVZ Hrastovec ali o spolnosti 

izven institucije, pa so udeleženci odgovarjali različno. D. razlik ne vidi in meni, da jih 

ni. Ob tem razmišljam, ali je morda njegova dolžina bivanja v zavodu povezava s tem, 

da ne vidi razlik, saj drugi udeleženci, ki v zavodu bivajo krajši čas menijo drugače. 

Kljub temu pa T., ki v zavodu biva že 17 let, razmišlja drugače in vidi razlike. Glavna 

razlika, ki se pojavlja je, da v zavodu ni zasebnosti. T. in A. menita, da lahko imajo v 

SVZ Hrastovec spolne odnose samo tisti, ki jih ne moti, če jih ob tem kdo vidi in pa 

tisti, ki imajo svojo sobo, a takšnih je v zavodu zelo malo. Izjema so tudi tisti, ki so v 

partnerskem odnosu in lahko s partnerjem živijo skupaj v svoji sobi. Vsi ostali pa si 

veliko težje zagotovijo zasebnost, da bi lahko imeli spolni odnos. Podobno odgovarjajo 

tudi za samozadovoljevanje, saj jim prav tako manjka zasebnost, da bi se lahko 

samozadovoljevali. Tudi Elias in Ryan (2011, v Karnjuš idr., 2015) opozarjata, da 

bivanje v institucionalnem okolju nudi osebam zadovoljitev osnovnih življenjskih 

potreb, vendar pa ne omogoča izražanja lastne identitete in občutka pripadnosti kot 

lahko to oseba izraža v domačem okolju. Velikokrat je namreč onemogočeno ravno 

izražanje spolnosti in intimnosti. 

Glavno oviro, ki jo prepoznajo udeleženci v SVZ Hrastovec, da nimajo spolnih 

odnosov, pa poimenujejo pomanjkanje izbire partnerja. V veliki večini pa se strinjajo, 

da tudi, če bi imeli partnerja/ko bi imeli težave z zagotavljanjem zasebnosti, saj bi si 

vsi želeli, da bi imeli svojo sobo, katero bi lahko zaklenili, kar pa se jim ne zdi, da bi 

lahko dobili. Prednost bivanja v SVZ Hrastovec, v povezavi s spolnostjo, vidi samo M., 

ki pa meni, da je tukaj bolj sproščen in ne misli toliko o delu. To mu omogoča, da lahko 

občasno pogleda kakšno žensko, kar mu odgovarja.  

Udeleženci so prav tako ocenjevali svoje spolno življenje izven zavoda in sedaj, ko 

bivajo v zavodu. Iz rezultatov sem ugotovila, da je samo M. ocenil, da je njegovo spolno 

življenje trenutno bolj aktivno. Vsi ostali so svoje spolno življenje v zavodu ocenili kot 

neaktivno.  

Ugotavljam, da institucija s svojim delovanjem privede do tega, da spolnost kot taka 

izgine iz besednjaka oseb, ki bivajo v njej. Do tega pride zaradi institucionalne politike 

in pravil, ki vladajo v instituciji, saj omejujejo osebe, ki v njej bivajo, da bi lahko izražale 

lastno spolnost. Udeleženci raziskave namreč govorijo o tem, kako nimajo ključa od 

svoje sobe, kar pomeni, da je institucionalna politika zavoda takšna, da vzdržuje 
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politiko odklenjenih sob, kar pa prisili osebe, ki bivajo v zavodu, da zasebnost iščejo 

drugje (en udeleženec govori o tem, da se spolni odnosi dogajajo za gradom). 

Udeleženci prav tako izpostavijo, da si želijo, da bi lahko imeli sobo skupaj s 

partnerjem, kar pa se jim zdi težko verjetno, da bi se uresničilo. To pomeni, da je izbira 

družbe vsiljena. Vsi intervjuvanci so tudi opisali svoj dan v zavodu in iz njihovih 

odgovorov lahko razberem, da je njihov dan izredno strukturiran (urniki aktivnosti, 

strukturirani načini opravljanja aktivnosti, tudi vsakodnevnih kot je osebna nega). Poleg 

strukturiranosti pa udeleženci izpostavijo tudi prisotnost in kontrolo zaposlenih nad 

izvajanjem tako aktivnosti kot tudi nad odnosi, kar vsekakor zmanjšuje njihovo 

zasebnost. Prav tako pa je v takih pogojih težje biti sproščen in navezovati stike. Iz 

hišnega reda je prav tako razvidno, da imajo zaposleni možnost pregleda njihovih sob, 

kar prav tako zmanjša zasebnost oseb, ki bivajo v zavodu. En izmed udeležencev 

izpostavi tudi širjenje osebnih  informacij po zavodu kot negativno značilnost bivanja v 

zavodu in pove, da si v zavodu ne želi spolnih odnosov, saj bi potem vsi opravljali in o 

tem govorili. Poleg pravil in institucionalne politike pa na spolnost oseb v zavodu 

vplivajo tudi prostorski pogoji, predvsem pomanjkanje enoposteljnih sob.  

Ob koncu bi rada še enkrat izpostavila, kako pomembno je, da ima oseba, ki biva v 

socialnovarstvenem zavodu, dovolj zasebnosti, da lahko izraža svoje spolne potrebe. 

Iz moje raziskave je namreč razvidno, da osebe teh potreb ne izražajo. Kar pa je še 

huje - niti ne čutijo potrebe po tem, da bi te potrebe izražali. Različni avtorji so opozorili,  

kako pomembno je, da lastne spolnosti ne zanikamo in do kakšnih negativnih posledic 

lahko zanikanje lastne spolnosti privede (Owens in de Than, 2020; Hajjar in Kamel, 

2004, v Karnjuš idr., 2015; Rački, 1994; Doll, 2013 in Heath, 2011). Menim, da bi se 

morali vsi zavedati pomembnosti izražanja lastne spolnosti in delovati preventivno ter 

osebam, ki bivajo v zavodih, omogočati, da imajo dovolj zasebnosti, da to počnejo 

(omogočiti enoposteljne sobe, omogočiti zaklepanje sob, omogočiti redne stike med 

različnimi osebami, ki bivajo v zavodu in pa tudi s tistimi, ki v zavodu ne bivajo ter s 

tem povečati njihove možnosti pri iskanju spolnih partnerjev). Kljub temu pa se kot 

zaposlena v SVZ Hrastovec zavedam, da se zaposleni v  zavodu trudimo in iščemo 

rešitve, da bi se osebam, ki v njem bivajo, zagotovila večja zasebnost. Prav tako vem, 

da se zaposleni v zavodu trudimo, da bi čim več oseb lahko bivalo v dislociranih 

bivalnih enotah, da bi bili bolje vključeni v družbo, vendar smo velikokrat neslišani. Gre 

za družbeno ureditev, ki potrebuje sistemske spremembe. Ko pa razmišljamo o 

sistemskih spremembah, pa se vprašajmo, kot se je vprašala Razpotnik (2018), ali se 

dodatne težave pri osebah, ki bivajo v instituciji pojavljajo zaradi posledic njihove 

prikrajšanosti, oviranosti ali zaradi posledic bivanja v instituciji in s tem povezanimi 

posledicami diagnoz, stigem in izoliranosti? Rešitev za osebe s težavami na področju 

duševnega zdravja in/ali duševnega razvoja na področju spolnosti je namreč potrebno 

iskati v drugačnih namestitvenih možnostih, ki so skladne z obravnavo v skupnosti in 

deinstitunalizacijo, saj iz ugotovitev raziskave lahko sklepamo, da zgolj zrušitev totalne 

institucije lahko pripomore k boljšemu zadovoljevanju spolnih potreb oseb, ki bivajo v 

zavodu.  



73 
 

Glavna ugotovitev magistrske naloge je namreč ravno to, kako prikrito poteka 

zanikanje lastne spolnosti oseb, ki bivajo v zavodu. Do tega pa pride zaradi 

institucionalne politike in pravil (pri tem so še posebej pomembna neformalna pravila), 

ki vladajo v instituciji. S pravili, ki vladajo v zavodu, z načinom dela, z odnosi z 

zaposlenimi, z odnosi izven zavoda in s prostorskimi pogoji namreč nevede in počasi 

dosežemo, da oseba ne samo zanika lastno spolnost, ampak je čez čas tudi ne čuti. 

Zanikanje lastne spolnosti pa vpliva na doživljanje osebe, kar se čez čas kaže tudi v 

nezadovoljstvu z bivanjem v zavodu. To nezadovoljstvo pa vedno rešujemo na 

področjih, ki so daleč stran od spolnosti osebe, kar je verjetno tudi razlog, da 

nezadovoljstva nikoli ne odpravimo.  

  
 
  



74 
 

VII. OMEJITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI ZA NADALJNO RAZISKOVANJE 

Magistrsko delo zaključujem z omejitvami raziskave, ki sem jo opravila in s priporočili 

za nadaljnje raziskovanje.  

V  procesu zbiranja podatkov sem imela težave pri pridobivanju oseb, ki bi sodelovale 

v raziskavi. Kar velik del oseb, ki sem jih želela vključiti, je namreč sodelovanje 

zavrnilo, ko so izvedeli temo magistrske naloge. To lahko povežem s tem, da je 

spolnost še zmeraj zelo tabuizirana tema. Zelo so me presenetili rezultati raziskave, ki 

dejansko ponazarjajo, da v zavodu spolnosti ni. To je morda povezano s tem, da tiste 

osebe, ki bivajo v zavodu in imajo aktivno spolno življenje, niso želele sodelovati v 

raziskavi. Dejstvo je, da so vsi udeleženci raziskave odgovarjali, da izkušenj s 

spolnostjo v zavodu Hrastovec nimajo. Še večjo oviro pa so predstavljale enote, ki so 

bile v času zbiranja podatkov v karanteni zaradi ukrepov proti širjenju respiratornega 

obolenja COVID-19. Velik del mlajše populacije, ki biva v zavodu, je namreč prav v 

času zbiranja podatkov bil v karanteni in zato zame nedostopen. Zaradi tega je 

heterogenost vzorca manjša, kar vidim kot pomanjkljivost raziskave.  

Ko razmišljam o heterogenosti vzorca, ugotavljam, da sem v raziskavo vključila samo 

osebe, ki bivajo v odprtih zavodskih enotah. Za boljšo heterogenost vzorca bi morala 

v raziskavo vključiti tudi osebe, ki bivajo v dislociranih bivalnih enotah in osebe, ki 

bivajo na varovanem oddelku. Tega nisem storila, saj sem ocenila, da so razlike med 

različnimi nastanitvenimi oblikami prevelike, da bi jih lahko raziskovala skupaj.   

Kot glavno omejitev raziskave vidim svojo zaposlitev v zavodu, saj sem opazila, da so 

udeleženci name gledali kot na del institucije, saj so bili pri odgovarjanju zelo zadržani. 

Verjetno bi zunanjemu raziskovalcu povedali več, saj ga ne bi povezovali z institucijo. 

Prav tako je moja zaposlitev definitivno vplivala na njihovo odgovarjanje, saj so med 

intervjujem  večkrat  povedali, da se z zaposlenimi ne želijo pogovarjati o spolnosti. 

Tudi to je lahko razlog, da so bili pri odgovarjanju precej zadržani. Drugo omejitev, ki 

sem jo opazila in je povezana s tem, da sem zaposlena v zavodu, pa vidim v tem, da 

sem se med raziskovanjem večkrat ujela v začaranem krogu institucionalnega 

razmišljanja. Konkreten primer tega je, da sem  med pisanjem magistrske naloge 

morala biti zelo pazljiva in se konstantno opozarjati, da nisem uporabljala besede 

stanovalec/ka. Zelo težko sem namreč stanovalec/ka nadomestila z osebo, ki biva v 

zavodu. Kljub temu, da se zavedam, kakšno moč ima izbira besed, sem se v času, ko 

delam v zavodu, že spozabila in začela uporabljati besedo stanovalec, čeprav vem, da 

so to osebe, ki so mnogo več kot samo osebe, ki stanujejo v zavodu.  

Mojo zaposlitev v zavodu pa vidim tudi kot prednost, saj sem že pred raziskovanjem 

dobro poznala vsakdan oseb, ki bivajo v zavodu, življenje v zavodu in organizacijo 

zavoda. Vse to mi je pomagalo, da sem lahko lažje razumela odgovore udeležencev. 

Poznavanje organizacije zavoda pa mi je pomagalo tudi pri zbiranju podatkov, saj sem 

lahko intervjuje opravila tako, da sem maksimalno zagotovila mir in tišino.  
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Tema, ki sem jo raziskovala, je v Sloveniji zelo slabo raziskana. O spolnosti v 

kombiniranih socialnovarstvenih zavodih ni literature, ki bi direktno prikazovala to 

področje. Zato sem pri uporabi literature izhajala tudi iz starejše literature, še posebej 

Hrastovški anali so mi bili eden od glavnih virov srkanja znanja. Težava starejše 

literature pa je predvsem v tem, da je ni moč zmeraj posploševati na aktualno 

dogajanje.  

Spolnost v socialnovarstvenih zavodih je zelo širok spekter, kar pomeni, da je možnosti 

za raziskovanje ogromno. Skozi celotno nalogo pa sem se sama spraševala o tem, 

kakšne omejitve, vezane na spolnost oseb, ki bivajo v socialnovarstvenem zavodu, pa 

doživljajo tisti, ki bivajo na varovanih oddelkih. Na varovanih oddelkih vladajo namreč 

veliko strožja pravila, velikokrat pa tudi veliko slabši prostorski pogoji, kar zagotovo 

vpliva na zagotavljanje zasebnosti.  
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IX. PRILOGE 

1. VPRAŠALNIK ZA OSEBE, KI BIVAJO V SVZ HRASTOVEC 

VPRAŠALNIK ZA OSEBE, KI BIVAJO V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU 

HRASTOVEC 

Sem Vanessa Kozar, študentka Socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Za namene magistrske naloge raziskujem Spolno življenje oseb, ki bivajo v 

Socialno varstvenem zavodu Hrastovec (v nadaljevanju SVZ Hrastovec). Intervju je 

popolnoma anonimen, kar pomeni, da noben ne bo vedel, da ste vi odgovarjali, prav 

tako je prostovoljen, kar pomeni, da ne rabite sodelovati, če ne želite. Vaši odgovori 

mi bodo pomagali predvsem v raziskovalnem delu magistrske naloge, v katerem bom 

preko vaše izkušnje bivanja v SVZ Hrastovec poskušala odgovoriti na raziskovalna 

vprašanja. Podatki, ki jih bom tekom raziskovanja ugotovila, bodo uporabljeni zgolj v 

namene magistrske naloge. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.  

1. Predstavite se (starost, spol), opišite svojo zgodbo. 

2. Kako dolgo že bivate v zavodu Hrastovec? 

3. Ste pred tem bivali v kakšnem drugem zavodu ali je to vaše prve srečanje z 

bivanjem v zavodski strukturi? 

4. Kako poteka vaš dan? Opišite. 

5. Kaj počnete vsak dan?  

6. Kako ste zadovoljni z bivanjem v zavodu?  

7. Kaj bi pri bivanju v zavodu spremenili? 

8. Katera pravila poznate, ki veljajo v zavodu Hrastovec in jih morate upoštevati? 

9. Ali veste kaj sledi, če teh pravil ne upoštevate? 

10. Če veste mi prosim povejte kaj je to, kar sledi. 

11. Kako razumete pojem spolnost? Kaj si pod tem pojmom predstavljate? 

12. Ali imate izkušnjo povezano s spolnostjo? Če jo imate, mi jo prosim opišite.  

13. Kako pa razumete spolnost v zavodu Hrastovec? So kakšne razlike s spolnostjo 

sicer? 

14. Kaj si predstavljate pod pojmom samozadovoljevanje? Imate izkušnjo s tem? 

15. Kaj v zavodu že imate, da se lahko samozadovoljujete? 

16. Kaj v zavodu pogrešate, da bi se lahko samozadovoljevali? 

17. Kako bi ocenili vaše spolno življenje izven zavoda (izkušnja s spolnim življenjem 

pred prihodom v zavod?) 1 -  neaktivno 5  -aktivno.  

18. Kako bi ocenili vaše spolno življenje v zavodu? 1 - neaktivno, 5 - aktivno 

19. Kaj vas pri spolnem življenju v zavodu omejuje? 

20. Ali poznate pravila, ki veljajo v zavodu in so povezana z vašim spolnim 

življenjem? Katera? 

21. Kakšne so kazni, ki sledijo, če teh pravil ne upoštevate? 

22. Kako se počutite, ko govorite o spolnem življenju v zavodu? 

23. Ali lahko o tem govorite večkrat?  

24. S kom lahko največkrat govorite o vašem spolnem življenju? 
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25. So vaše želje, povezane s spolnim življenjem, uresničene?  

26. Menite, da bi bile vaše želje uresničene, če ne bi bivali v zavodu? 

27. Kaj vas najbolj ovira pri spolnem življenju v zavodu? 

28. Kaj najbolj pogrešate v povezavi s spolnim življenjem v zavodu? 

29. Bi želeli dodati še kaj sami? 

 

Hvala za sodelovanje.  
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2. PRIMER KODIRANEGA INTERVJUJA 

 

Se vam zdi, da 

lahko v zavodu 

pogovarjate o 

spolnosti z 

zaposlenimi? Če bi 

že imeli željo. 

(64) No, pač… ni 

tistega odziva… Ja 

ni vsaki za vse, saj 

vidiš, da bi vse mu 

lahk reko. (65) Ni 

dobrih kontaktov blo 

trenutno… Da bi to 

vse tak spelal, da bi 

mel tak močn 

pogovor… 

Z nekaterimi 

zaposlenimi lažje 

govori o spolnosti 

kot z drugimi.  

 

 

 

 

 

Za tako globok 

pogovor mu 

manjka neka bolj 

močna naveza.. 

Pogovor o 

spolnosti z 

zaposlenimi 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor o 

spolnosti z 

zaposlenimi 

Pogovor o 

spolnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor o 

spolnosti 

Si želite, da bi se s 

kom pogovarjali o 

spolnosti? 

(66)  So včasih rekl, 

da iz besede pride 

do dejanja… 

Aha, vi si bolj 

želite, da bi pol to s 

kom lahko počeli 

kot pa, da bi se 

pogovarjali… 

Vse skup obojno. 

 

Meni, da bi 

pogovor o 

spolnosti vodil do 

spolnosti 

Mnenje o 

pogovoru o 

spolnosti 

Pogovor o 

spolnosti 

Kaj pa samo 

pogovor, da bi se 

samo pogovarjali, 

to pa vam ne 

manjka? 

(67) Ja, ker more tak 

bit, da ti pol pokaže 

tud… 

 

Če se pogovarjaš 

o spolnosti mora 

biti zraven tudi 

prikaz tega. 

Mnenje o 

pogovoru o 

spolnosti 

Pogovor o 

spolnosti 

Da bi se s prijetelji 

o tem pogovarjali. 

To vam ne manjka? 

Pogovor o 

spolnosti s prijatelji 

mu ne manjka. 

Pogovor o 

spolnosti s 

stanovalci 

Pogovor o 

spolnosti 
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(68) Ne, ne. Se nima 

noben kdo kaj.  

(69) Ženska mi 

manjka. 

 

 

 

 

Manjka mu ženska 

 

 

 

Želje na področju 

spolnosti 

 

 

 

Spolno življenje v 

zavodu 

Se vam zdi, da vas 

zavod omejuje pri 

tem, da ženske 

nimate? 

(70)  Ne, ni to zavod 

kriv. 

 

 

Za to, da nima 

partnerke ne 

obtožuje bivanja v 

zavodu 

 

Posledice bivanja 

v zavodu za 

spolnost 

 

Spolno življenje v 

zavodu 

Kaj pa če bi bli 

zunaj zavoda? 

(71) Bi blo isto, ni tu 

nič kaj. 

 

Tudi, če ne bi bival 

v zavodu, 

najverjetneje ne bi 

imel partnerke 

Razlike med 

spolnostjo v/izven 

zavoda 

Spolno življenje v 

zavodu 

Kaj pa vas najbolj 

ovira pri spolnem 

življenju v zavodu? 

(72) Samo ni žensk 

tu.  

Iste pa ne mormo 

met. 

 

V zavodu ni žensk, 

s katerimi bi lahko 

imel spolni odnos 

Ovire za spolnost 

v zavodu 

Spolno življenje v 

zavodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


