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POVZETEK 

Namestitev otroka1 v vzgojni zavod zanj in za njegovo okolico pomeni veliko spremembo. Pri 

tem se srečata njegova preteklost in prihodnost, ki bo drugačna od tega, česar je navajen. S tem 

se spremeni tudi način zadovoljevanja potreb, kot ga je otrok poznal do zdaj. Magistrsko delo 

raziskuje stanje, kako in v kolikšni meri so potrebe otrok v vzgojnih zavodih zadovoljene ter 

kakšne so želje za optimalno zadovoljevanje otrokovih potreb. Pri tem se deli na tri širša 

področja: potrebe otrok, vloga strokovnih delavcev (vzgojiteljev2) in obstoječi sistem 

institucionalizirane zunajdružinske vzgoje (vzgojni zavodi3).  

V teoretičnem delu so predstavljene potrebe otrok skozi prizme različnih strokovnjakov, 

specifičnost populacije otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami4, splošni podatki o vzgojnih 

zavodih, delu vzgojitelja in postopek nameščanja otroka v vzgojni zavod. Prav tako je 

predstavljeno obdobje navajanja v povezavi s spremembo okolja. Na podlagi teoretičnih 

spoznanj je bil oblikovan vprašalnik za otroke in vzgojitelje. Rezultati vprašalnika so predstavili 

okvirno stanje, kot ga doživljajo otroci, in stanje, ki ga zaznavajo vzgojitelji. S pomočjo treh 

fokusnih skupin otrok, ki bivajo v vzgojnem zavodu, in štirih intervjujev z vzgojitelji smo 

poskusili zajeti celostno sliko potreb otrok v prvih šestih mesecih bivanja v vzgojnem zavodu. 

Dotaknili smo se tudi sistemskih ureditev, ki vplivajo na zadovoljevanje potreb otrok znotraj 

institucije. Ob tem ne preseneča spoznanje, da so potrebe individualne in specifične za vsakega 

posameznika, čeprav imamo v svojem bistvu vsi enake potrebe. Za optimalno zadovoljevanje 

potreb pa se morajo vzgojitelji opreti predvsem na načela socialnopedagoškega dela 

(individualizacija, normalizacija, participacija, inovativnost itd.).  

 

KLJUČNE BESEDE – potrebe otrok in mladostnikov, vzgojni zavod, čustvene in vedenjske 

težave, adaptacijsko obdobje 

 

 

  

                                                           
1 V magistrskem delu je beseda otrok uporabljena za otroke in mladostnike obeh spolov. 
2 V magistrskem delu je beseda vzgojitelji uporabljena za oba spola.  
3 V magistrskem delu je beseda vzgojni zavod uporabljena za vse oblike namestitev – vzgojno izobraževalni 

zavod, mladinski dom in vzgojni zavod.  
4 V magistrskem delu je za čustvene in vedenjske težave večkrat uporabljena kratica ČVT. 



 
 
 

ABSTRACT 

Placing a child in an institutional residential care means a big change for him and his 

surroundings. In doing so, his past and future meet. The future will be different from what he 

is used to. This also changes the way the child's needs are met. The master's degree thesis 

explores the state of how and to what extent the needs of children in educational institutions are 

met, and what are the wishes for optimal satisfaction of children's needs. The thesis is divided 

into three broad areas: the children's needs, the role of educators and the existing system of 

institutionalized out-of-family care (group homes). 

The theoretical part of this thesis presents the children's needs through the prism of various 

experts, the specifics of the population of children with emotional and behavioural difficulties, 

some general information about residential care, the work of educators and the process of 

placing a child in a residential care institution. The adaptation period in relation to 

environmental change is also presented. Based on theoretical findings, a questionnaire was 

designed for children and educators. The results of the questionnaire presented the general 

situation as experienced by children and perceived by educators. With the help of three focus 

groups of children living in an educational institution and four interviews with educators, we 

tried to capture a comprehensive picture of children's needs in the first six months of their stay 

in a residential care. We also focused on the systemic arrangements that affect the satisfaction 

of how the children's needs are met within the institution. At the same time, it is not surprising 

to realize that needs are individual and specific to each individual, even though we all 

essentially have the same needs. To optimally meet the needs, educators must rely primarily on 

the principles of socio-pedagogical work (individualization, normalization, participation, 

innovation etc.). 

 

KEY WORDS – child and adolescent's needs, residential care, emotional and behavioural 

difficulties, adaptation period/accustom phase/acclimatization phase  
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UVOD 

Vsi ljudje na svetu imamo potrebe. Potrebe, ki so vsem enake, a hkrati tako zelo različne. 

Nimamo pa vsi enakih možnosti, da svoje potrebe zadovoljimo. Predvsem so otroci tista 

skupina, ki so pri zadovoljevanju potreb odvisni od drugih. Sprva smo kot dojenčki popolnoma 

odvisni od svojih staršev. Starši so tisti, ki zadovoljijo naše potrebe po preživetju, toplini in 

občutku ljubezni. Sčasoma postajamo manj in manj odvisni od staršev in okolice. Učimo se, 

kako sami zadovoljiti svoje potrebe. Kaj pa tisti, ki doma nimajo ustreznih pogojev, kjer jim 

starši ne zadovoljijo potreb? Kjer se otroci ne naučijo sami zadovoljiti lastnih potreb? Ali pa se 

jih naučijo zadovoljevati s tveganim vedenjem. Taki otroci so po navadi premeščeni v 

zunajdružinsko oskrbo, del katere so tudi vzgojni zavodi.  

Sama sem se z vzgojnimi zavodi prvič srečala v obliki strnjene prakse v tretjem letniku študija 

socialne pedagogike. Na tej praksi sem imela priložnost doživeti sprejem otroka v skupino. Že 

takrat so se mi v glavi porajala vprašanja, kako otrok doživlja namestitev v zavod. Različne 

spremembe v življenju posameznika (ekološki prehodi), med katere spada tudi namestitev v 

vzgojni zavod, oslabijo mezosistem posameznika, ki se mora na novo vzpostavljati (Peklaj in 

Pečjak, 2015). Kot pravi Krajnčan (2006), namestitev otroka v institucijo nikoli ni nekaj 

radostnega za otroka, saj si je večinoma niso izbrali prostovoljno. Zato je postopek nameščanja 

otroka v vzgojni zavod izjemno stresen trenutek. S tem se strinja tudi Kiehn (1997): »Ko 

mladega človeka iztrgamo iz njegove domače družine, je to vsekakor občutna zareza v 

njegovem razvoju, prav taka zareza pa je tudi za družino« (str. 161).  

Vzgojni zavod me je tako privlačil, da sem si ga izbrala tudi kot prakso v četrtem letniku. 

Večino časa sem opažala negativno nastrojenost otrok proti bivanju v zavodu. Bivanje sem 

poskušala primerjati z bivanjem doma in bivanjem v dijaškem domu. Veliko sem se spraševala 

in premlevala, kako lahko otrokom zavod postane bolj prijeten.  

Ob prebiranju literature sem naletela na različne vidike ljudi, ki so del mladosti preživeli v 

vzgojnem zavodu. Vsi se strinjajo, da je izkušnja bivanja v zavodu ena večjih prelomnic v 

življenju, ki jih je močno zaznamovala. Nekateri celotno izkušnjo gledajo kot pozitivno, saj so 

s pomočjo strokovnih delavcev naslovili svoje težave, uredili družinske razmere in postali bolj 

samostojni ter s tem pripravljeni na življenje. Spet drugi, ki so v večini, pa na čas bivanja v 

zavodu nimajo lepih spominov, saj so se njihove težave še poglobile (Rakar idr., 2012). Ob tem 

sem iskala različne poglede na to, kaj bi tej večini lahko spremenilo doživljanje bivanja v 

zavodu. Ne glede na to, kako sem obračala vidike, sem vedno znova in znova prišla nazaj do 

krovne teme – potrebe.  

Ko sem dobila priložnost temo bolj podrobno raziskati v sklopu magistrskega dela, sem jo 

zgrabila. Želela sem si, da bom z vstopom v službo, ki sem si jo želela opravljati prav v 

vzgojnem zavodu, imela podporo lastne raziskave o potrebah otrok, ki bivajo v zavodu. Na 

koncu sva skupaj z mentorico raziskavo omejili na začetno obdobje vstopa v zavod. Saj vemo, 

prvi korak je najtežji.  
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TEORETIČNI DEL 

1 POTREBE  

Potrebo lahko opredelimo kot stanje neravnovesja v človeku, ki ga povzroči pomanjkanje ali 

višek snovi v telesu oziroma informacij v duševnosti (Kompare idr., 2001; Musek in Pečjak, 

1997). Lastne potrebe neposredno zadovoljujemo od rojstva do smrti, medtem ko potrebe 

drugih zadovoljujemo znotraj medosebnih odnosov (Zadel, 2013).  

Večina avtorjev potrebe deli na biološke in psihosocialne (Komotar in Hauptman, 2011). Musek 

in Pečjak (1997) biološke oziroma organske potrebe opredelita kot potrebo po kisiku, hrani, 

razmnoževanju, psihološke pa kot potrebe po zbliževanju, ugledu, spoznanju resnice itd. K 

temu pa dodajata še novo kategorijo socializiranih potreb, ki pa za razliko od prejšnjih dveh 

kategorij niso prirojene, temveč se razvijejo skozi socializacijo in z njimi zadovoljujemo norme, 

načela in pravila lastne kulture. To je ena najosnovnejših delitev potreb, obstaja pa veliko 

avtorjev, ki potrebe razdeli v bolj razdelane kategorije.  

Najbolj znana je verjetno hierarhija potreb po Maslowu, ki temelji na človeški motivaciji. 

Potrebe je po pomembnosti razvrstil v hierarhijo, po kateri mora oseba najprej zadovoljiti 

najbolj osnovne potrebe (na dnu lestvice), preden se lahko začne ukvarjati s potrebami, ki so 

uvrščene višje na lestvici. To ne pomeni, da mora biti osnovna potreba zadovoljena v polni 

meri, da lahko posameznik začne zadovoljevati višje potrebe, ampak lahko do neke mere začne 

z zadovoljevanjem višjih potreb, ko je osnovna zadovoljena do določene mere, ali pa hkrati 

zadovoljuje več potreb (Musek in Pečjak, 1997).  

Maslow (Kobal Grum in Musek, 2009) je človeške potrebe razvrstil na fiziološke in 

psihosocialne potrebe. Razvrščene so na (od najosnovnejših do višjih potreb): 

 Fiziološke potrebe – povezane so s preživetjem in imajo zato prednost pred vsemi 

ostalimi. To so potreba po kisiku, hrani, vodi, počitku, toploti, gibanju in spolnosti. V 

ozadju zadovoljevanja fizioloških potreb je samoohranitveni nagon, saj so pogoj za 

zdravo delovanje telesa. 

 Potrebe po varnosti in zaščiti – kažejo se kot potrebe po varnem domu, preskrbljenosti, 

socialni varnosti, svobodi, redu in urejenem življenju. Vse to nudi stabilnost in 

zmanjšuje možnost nepričakovanih dogodkov ter nevarnosti.  

 Potreba po pripadnosti – se odraža v medosebnih odnosih kot naklonjenost, sprejemanje 

in ljubezen ter se kaže v vseh življenjskih obdobjih. 

 Potreba po spoštovanju – je povezana s tem, da nas ostali člani družbe spoštujejo in nam 

dajo moč, ugled in pomembnost. Kaže se s tem, da želimo, da imajo drugi o nas dobro 

mnenje, se želimo izkazati, kar nam prinese priznanje in s tem boljšo samopodobo ter 

samozavest.  

 Kognitivne potrebe – so potrebe po znanju in razumevanju sveta, kar se kaže kot 

radovednost in raziskovanje. 

 Estetske potrebe – kažejo se kot doživljanje lepega, harmonije, simetrije, reda in jih 

zadovoljimo z občudovanjem umetnosti.  
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 Potreba po samoaktualizaciji – je težnja, da postanemo najboljši, kar smo zmožni 

postati, in uresničimo svoje talente ter potenciale.  

Vse potrebe so namenjene ohranjanju človeškega življenja, razen zadnje, ki je namenjena 

osebnostni rasti. Smisel vsakega človeka je, da zadovolji potrebe čim višje na lestvici. Kasneje 

je Maslow (1982) dodal še potrebo po transcendentnosti, ki je potreba po tem, da pomagamo 

ostalim, da dosežejo višje potrebe. Verjel je, da so potrebe prirojene, univerzalne, točno 

določene in izražene v isti meri za vse posameznike. 

Nasprotno od Maslowe hierarhije potreb, je Teorija izbire prepoznavala, da nobena skupina 

potreb ni pomembnejša od ostalih in da mora imeti posameznik za učinkovito delovanje enako 

zadovoljene vse skupine potreb. Razvrščene so v pet sklopov, 4 psihološke in 1 fiziološko 

skupino (Zadel, 2013): 

 Potreba po preživetju – del teh potreb, kot so dihanje, odvajanje, vzdrževanje telesne 

temperature itd., je avtomatiziranih, za kar skrbijo mali možgani in vrh hrbtenjače. 

Drugi del pa je opredeljen kot delo za preživetje, kar razumemo kot skrb za zdravje, 

socialno varnost, prehrano, prebivališče, spolnost itd. Temeljna dobrina za 

zadovoljevanje potreb preživetja je denar. 

 Potreba po pripadnosti – v človeških genih se je skozi evolucijo zapisalo, da je za obstoj 

potrebno sodelovanje in že od rojstva čutimo potrebo, da se navežemo na starše, 

partnerje itd. ter izkusimo ljubezen, prijateljstvo, sodelovanje, pripadnost, toplino in 

varnost. Večino potreb v tem sklopu se zadovolji preko dotika.  

 Potreba po moči – sprva se kaže kot način za zadovoljevaje drugih potreb (jok malčkov), 

kasneje pa kot želja po priznanju, doseganju statusa in položaja v družbi, prevladovanje 

v odnosu, občutku samozavesti, samospoštovanju, ugledu in pozitivni samopodobi. 

Sredstvo za zadovoljevanje potrebe po moči je dobivanje pozitivnih informacij o 

lastnem početju. 

 Potreba po svobodi – gre za več vidikov svobode, kot so prosto gibanje, izbira načina 

življenja, izražanja, družbe, šolanja, dela itd. Kaže se predvsem skozi možnost izbire. 

 Potreba po zabavi – pomeni početi nekaj, kar ti ni treba početi, ampak to počneš zaradi 

lastne dobre volje. Kjer je dobro razpoloženje, se lažje prebrodijo tudi stiske in težave. 

Kot sredstvo za doseganje potreb po zabavi je opredeljen smeh.  

Ob nezadovoljitvi bioloških potreb se najprej pojavijo telesni simptomi, ki lahko v skrajnem 

primeru privedejo do smrti, kasneje pa se začnejo kopičiti tudi neprijetna čustva in frustracije. 

Nezadovoljenost psiholoških potreb se najprej pokaže na duševni ravni, kot kopičenje 

negativnih čustev, ki lahko privede do depresivnosti, agresivnosti, apatičnosti itd., kasneje pa 

njihovo nezadovoljevanje lahko vpliva tudi na fizično zdravje posameznika (Babšek, 2009, v 

Komotar in Hauptman, 2011). Ljudje smo zato notranje motivirani za zadovoljevanje svojih 

potreb, saj se ob tem dobro počutimo. Gibalo vedenja je v razliki med stanjem, v katerem smo, 

in tistim, v katerim si želimo biti. Zato izberemo vedenje, za katerega upamo, da nas bo 

približalo želenemu stanju (Zadel, 2013).  

Frankl, začetnik logoterapije, pa zadovoljevanja potreb ne vidi kot vodilo k ugodju ali želje po 

samoaktualizaciji, temveč po njegovem mnenju človeka vodi občutek, da ima njegovo življenje 
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smisel in vrednost. Tako naj bi vsak v svojem življenju našel nekaj, kar osmišlja njegov obstoj 

in ga vodi iz situacij brezupa in nesmisla (Kobal Grum in Musek, 2009).  

Od tradicionalnih pogledov na motivacijo in iskanja principa ugodja je tudi Reiss (2004) skozi 

raziskave ugotovil 16 osnovnih človeških hrepenenj: sprejetost, radovednost, prehrana, družina, 

čast, idealizem, neodvisnost, red, fizična aktivnost, moč, romantika, varčevanje, socialni stiki, 

status, mir in maščevanje. Ta hrepenenja naj bi bila skupna vsem človeškim bitjem in so 

prirojena, vendar se od posameznika do posameznika razlikuje, katero hrepenenje bo 

prevladujoče. Vsak človek v sebi nosi svojo hierarhijo, potrebe zadovoljuje po svojem vrstnem 

redu in lahko svojo hierarhijo do določene mere tudi spremeni.  

Potrebe so zadovoljene, ko se dobro počutimo. Vsi imamo enake potrebe, način, kako jih 

zadovoljimo, pa je človeku lasten in pogojen s kulturo, izkušnjami in predstavami. Pri tem je 

potrebno biti pozoren, da pri zadovoljevanju svojih potreb ne oviramo ali rušimo odnosa z 

drugimi ljudmi, saj večino potreb lahko zadovoljimo le znotraj odnosov (Zadel, 2013).  

Kadar vztrajamo pri vedenju, ki ne zadovoljuje naših potreb, se pojavi trpljenje (ki ni posledica 

travme), kar se kaže kot potrtost, umik, pritoževanje, strah, nasilje ali psihosomatska bolezen. 

To je nabor občutij, s katerimi neučinkovito poskušamo prevzeti nadzor nad stvarmi, saj na 

razpolago nimamo bolj primernih vedenj ali jih nismo sposobni (prav tam). Zagotavljanje 

najboljšega možnega razvoja in omogočanje celostnega razvoja pomeni nuditi otroku možnost, 

da zadovolji svoje temeljne potrebe in mu pri tem pomagati. Hkrati pa mu moramo dopuščati 

individualno svobodo za odkrivanje meja, mu predstaviti pravico do upora, dvoma, jeze, žalosti 

in nestrinjanja, hkrati pa mu nuditi brezpogojno ljubezen in varnost, ki omogočata varno vrnitev 

na temelje za izgradnjo zdrave osebnosti. Šele takrat se je otrok sposoben odcepiti od družinske 

celice in se orientirati v širšem okolju (Perič, 2010).  

 

1.1 Obdobje mladostništva  

Obdobje mladostništva oziroma adolescence je posebno življenjsko obdobje med otroštvom in 

odraslostjo, ki se je razvilo šele v dobi industrijske družbe, ko so se začeli spremenjeni poteki 

mladosti (Komotar in Hauptman, 2011). Razvojno obdobje se začne s puberteto, obdobjem 

pospešenega telesnega razvoja in se konča z začetkom zgodnje odraslosti. Razdelimo jo na več 

starostnih skupin, in sicer zgodnje mladostništvo (do približno 14. leta starosti), srednje 

mladostništvo (do približno 18. leta starosti) in pozno mladostništvo (do približno 23. leta 

starosti) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Mladostništvo je eno najpomembnejših oblikujočih obdobij v življenju (Kordeš, 2001), saj v 

tem obdobju posameznik postopno duševno in socialno dozoreva v odraslo osebo (Vičič, 2002). 

To je obdobje, v katerem mladostnik začne s privzemanjem lastne spolne in ponotranjene 

identitete, ko se zave svoje avtonomnosti (Nagode idr., 2011), ko se osebni in delujoči jaz 

razvijeta v takem obsegu, da lahko bolj kompetentno odloča o sebi, drugih in svetu, vendar je 

v svojem delovanju še vseeno razmeroma odvisen od okolja in ne v celoti avtonomen (Poštrak, 

2015). V tem obdobju se mladi soočajo s hitrimi spremembami struktur, motivov, občutkov, 
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načinov mišljenja in vzorcev reakcij, kar morajo povezati z izgradnjo samopodobe in identitete. 

Hkrati pa se od mladih pričakujejo masovne integracijske dejavnosti, kulturne prilagoditve in 

ekonomsko relevantne kvalifikacije (Kordeš, 2001).  

S sociološkega vidika mladostništvo predstavlja vraščanje posameznika v družbo (Nagode idr., 

2011), imenovano tudi sekundarna socializacija. Od mladostnikov se veliko pričakuje, hkrati 

pa se trudijo znajti sami s sabo znotraj svojega kompleksnega simbolnega sveta. V ta namen 

razvijejo različne oblike vedenja, strategije življenja oziroma preživetja na podlagi svojih 

predstav o resničnosti in razlag o dogajanju, ki so si jih ustvarili na podlagi razlag vsebin, ki 

jim jih posredujejo drugi in so jih ponotranjili (Poštrak, 2015). Če te strukture in strategije niso 

zadostne za premagovanje razvojnih nalog in ostalih pričakovanj, lahko pride do obremenitve 

(Kordeš, 2001), kar lahko vodi do razvoja tveganih vedenj (Poštrak, 2015).  

1.1.1 Razvojne naloge mladostnikov 

Vsako življenjsko obdobje prinese posamezniku nove naloge in izzive, s katerimi se more 

soočiti (Vičič, 2002). Te naloge imenujemo razvojne naloge in se oblikujejo kot rezultat 

posameznikovega fizičnega in fiziološkega dozorevanja ter zahtev in pričakovanj družbeno 

kulturnega okolja, v katerem živi (Zupančič, 1993). Konkretno so to znanja, stališča, spretnosti 

in načini vedenja, ki jih mora posameznik usvojiti v določenem obdobju življenja, da doseže 

socialno odobravanje in osebno zadovoljstvo ter izhodišče za uspešno obvladovanje nalog v 

naslednjem razvojnem obdobju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Mladostništvo je eno pomembnejših obdobij z vidika sprejemanja življenjsko pomembnih 

odločitev, kot so izbira življenjskega partnerja, izbira šolanja za poklic itd. Hkrati pa je to 

obdobje zmedenosti in iskanja sebe (Vičič, 2002). 

Razvojne naloge v obdobju mladostništva so (Vičič, 2002; Havighurst, 1972, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009): 

 prilagajanje na telesne spremembe in sprejemanje ter učinkovita uporaba svojega telesa, 

 oblikovanje svoje socialne spolne vloge, 

 čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih, 

 ustvarjanje novih, zrelejših in stabilnejših odnosov z vrstniki, 

 priprava na poklic z izbiro šolanja in odgovorno vlogo v družbi, 

 razvoj socialno odgovornega vedenja z oblikovanjem lastne hierarhije vrednot in etičnih 

načel, 

 priprava na partnerstvo in družinsko življenje. 

 

S pojavom novih razvojnih nalog pa se pojavi večja izraženost že obstoječih potreb ter porajanje 

novih (Vičič, 2002, str. 60):  

 »potreba po pripadnosti in enačenju z neko skupino, predvsem s skupino vrstnikov, 

 potreba po samostojnosti, doseganju lastnih ciljev brez pomoči drugih, biti nekaj 

posebnega, unikatnega, 
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 potreba po sprejetosti in čustveni podpori (od vrstniške skupine, staršev, partnerja …), 

 potreba po potrjevanju lastnih vrednot, stališč, mnenj, 

 potreba po spolnosti.« 

 

Ob tem pa Vičič (prav tam) kot enega najpomembnejših procesov prepoznava oblikovanje 

lastne identitete, ko se mladostnik sprašuje: Kdo sem?, Komu pripadam?, Kaj znam in kaj želim 

delati?, Kaj mi je pomembno?, Kaj pomenim drugim?, Kdo me privlači? itd. Ob vseh teh 

vprašanjih, izzivih, nalogah in spremembah (Dolenc, 2015) postanejo mladostniki povečano 

občutljivi za doživljanje stresa, ki je rezultat neskladja med dojemanjem zahtev na eni strani in 

sposobnostmi za obvladovanje teh zahtev na drugi. Prav v mladostništvu, ko se otroci prvič 

srečajo z večjimi zahtevami in stresom, je pomembno, da oblikujejo produktivne strategije 

soočanja s težavami in izzivi ter tako poskrbijo za svoje fizično in duševno zdravje.  

1.1.2 Socialna ranljivost mladostniškega obdobja 

V sodobni družbi je vse bolj značilen proces individualizacije življenja, kar pomeni 

osamosvajanje v razmerju do družbenega razreda, družine, spolnih vlog in organizacije dela. 

Na to vplivajo predvsem dejavniki, ki so vplivali na globalizacijo družbe: globalna narava 

kapitala in razmah globalnih trgov, globalno gibanje ljudi po svetu, porast pomena 

informacijske tehnologije, proizvodnje, porabe in prostega časa, zavedanje okoljskih 

problemov z globalnimi posledicami ter politični problemi, ki presegajo nacionalno državo 

(Komotar in Hauptman, 2011). 

Posameznik tako v današnjem svetu postaja vse bolj odvisen od samega sebe in svoje lastne 

usode na trgu dela. Z večjimi možnostmi izbire o svojem življenju na področju dela, 

izobraževanja in družine se hkrati pojavljajo tudi večja tveganja, da bodo te izbire napačne. 

Posameznik postaja negotov in zato sodobno družbo lahko poimenujemo tudi »družba 

tveganja« (prav tam).  

S tem, ko izginjajo tradicionalno določeni poteki življenja, imajo prav mladi največ možnosti 

izbire in s tem največ tveganih izbir. Na eni strani se srečujejo s podaljševanjem ekonomske 

odvisnosti od staršev in po drugi s čedalje hitrejšim vstopanjem v svet odraslih. Z zgodnjim 

psihosocialnim osamosvajanjem doživljajo svojo odraslost kot proces pogajanja o lastni 

identiteti in identiteti družbe ter izbirajo vrednosti, ki so bližje posamezniku in osebnemu 

izkustvu, zato lahko govorimo o uveljavitvi nove individualne etike vsakdanjega življenja 

(Šaponja, 2006).  

Skozi intenziven proces individualizacije mladosti in krize identitete, s spremenjenimi 

družinskimi in prijateljskimi razmerji, z drugačnimi izkušnjami v izobraževalnem sistemu in s 

komercializirano porabo prostega časa (Komotar in Hauptman, 2011) možnost izbire po eni 

strani bogati življenje mladih, po drugi strani pa predstavlja pasti, da se zaradi množice 

ponujenih opcij ne odločijo vedno najbolje (Šaponja, 2006). Zato lahko današnjemu udobju 

mladostništva pripišemo socialno ranljivost.  
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Različni avtorji (v Komotar in Hauptman, 2011) socialno ranljivost mladih opisujejo kot 

posameznike, za katere so prehodi v odraslost posebej težavni, oziroma tiste, ki so v stiku z 

družbenimi institucijami bolj izpostavljeni njihovemu nadzoru in sankcijam, kot pa imajo od 

institucionalnega poseganja koristi. To so predvsem mladi s posebnimi potrebami, mladi, ki 

bivajo v zunajdružinski vzgoji, ter mladi, ki so vpeti v razna prestopništva in resnejše 

kriminalne dejavnosti. K povečanemu tveganju za razvoj odklonskega vedenja ter razvoju 

čustvenih in vedenjskih težav Dolenc (2015) pripisuje tudi omejen izbor spoprijemalnih 

strategij s stresom, saj se psihični vidiki preobremenjenosti pogosto kažejo na kognitivnem 

področju delovanja mladostnikov, predvsem v zmanjšani koncentraciji, slabšem presojanju in 

v težavah s sprejemanjem odločitev. Stresne dogodke lahko razdelimo v 3 kategorije, in sicer 

na težave, vezane na dosežke, težave, vezane na odnose, in težave, vezane na družbena 

vprašanja.  

Mladina zavzema podoben položaj, kot ga imajo stigmatizirane manjšine – položaj nedorasle, 

nekompetentne in potencialno problematične skupine (Šaponja, 2006) in temu primerni so tudi 

odzivi mladih. Odzovejo se aktivno, kar se kaže kot oblike deviantnosti oziroma članstvo v 

skupinah, ali pasivno, kot umik oziroma psihosocialne oblike trpljenja (Ule idr., 2000).  

Z vedno več, na videz svobodnimi in neodvisnimi, izbirami, izpostavljeni številnim družbenim 

konfliktom in nasprotjem, doživljanju stresa, občutkom negotovosti in nekompetentnosti 

(Komotar in Hauptman, 2011) lahko obdobje mladostništva označimo kot nepredvidljivo, 

ranljivo, tvegano in individualizirano. Zanj so predvsem značilni tvegani, podaljšani, jo-jo 

prehodi (Šaponja, 2006).  

Čeprav je naloga mladostnikov, da se v tem obdobju počasi osamosvajajo od družine, je 

vendarle družina tista osnovna enota, ki jim ponudi popotnico v svet. Vsaka družina gre v 

svojem razvoju skozi različna razvojna obdobja, ki vsako zase prinaša posebne naloge, zahteve 

in obremenitve, pa tudi prijetnosti, spodbude in zadoščenja. Pomembno je, kako se družina 

odzove na te spremembe, saj s tem otroka opremi s spoprijemalnimi strategijami za nadaljnje 

življenje. Skupaj z družbo pa se vedno bolj individualizirajo tudi družine in njihovi poteki, saj 

so vse manj vezane na klasične družbene norme (Perič, 2010). Zgodovina otroka, vse doživeto 

in ponotranjeno skozi primarno socializacijo, ima največji vpliv na njegovo vedenje (Kompare 

idr., 2001). Škodljivi vzgojni stil, vzgojna brezbrižnost, kaotični stil, permisivna vzgoja in 

pomanjkanje jasnih meja otrokom oziroma mladostnikom ne dajo znanj, kako zadovoljiti svoje 

potrebe na konstruktiven način. Zato jih zadovoljijo s pomočjo vedenja, ki ga širše socialno 

okolje ne odobrava. Mladostništvo, ki je že samo po sebi razburkano obdobje, na plan še 

močneje privede primanjkljaje posameznika na področju čustvenih potrditev, varnosti in 

ljubezni (Žibert, 2017). 

V začetku devetdesetih let 20. stoletja se je začel uporabljati izraz funkcionalna družina, ki 

družino opiše kot družino, v kateri so jasna hierarhija, določene meje med podsistemi, prava 

mera prepletenosti in oddaljenosti, jasna sporočila, povezanost družinskih članov in ki opravlja 

osnovne naloge odgovornosti do otroka, kot so nega, varovanje in zaščita. Ob tem vsakemu 

članu omogoča dovolj samostojnosti in avtentičnega izraza, dopušča in olajšuje izražanje 
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čustev, daje vzor za stike in ustrezno socialno vedenje, spodbuja ustvarjalnost članov in jih uči 

premagovanja ovir. Na drugi strani pa imamo disfunkcionalno družino, v kateri obstaja motnja 

v smislu problematične organizacije ali medosebnih odnosov, nikakor pa motnja ni odvisna od 

same sestave družine (Perič, 2010). V disfunkcionalni družini otrok nima spoprijemalnih 

strategij za soočanje s tveganji in izbirami, s katerimi se srečuje, zato obstaja večja možnost, da 

se razvijejo odklonska in tvegana vedenja, otrok pa je ob tem potisnjen na rob družbe, kjer ta 

vedenja vzdržuje (Komotar in Hauptman, 2011). 

Ena vrsta tveganih vedenj se pogosto navezuje na drugo, kar še povečuje nevarnost in 

škodljivost nekaterih tveganih vedenj. To je še posebej nevarno za mladostnika, kadar  s 

tveganimi vedenji prične zgodaj v procesu razvoja in jih izvaja kontinuirano v krogu vrstnikov, 

ki tako vedenje spodbujajo in odobravajo. Ugodje, sprostitev, vznemirjenje, občutek odraslosti 

in neodvisnosti je le nekaj pozitivnih teženj, zaradi katerih mladostnik s takim vedenjem ne 

preneha zlahka (prav tam). Zato so se znotraj družbe oblikovale institucije, ki nudijo vzgojo 

otrok, ki ne živijo v spodbudnem okolju in je zaradi okolice ogrožen njihov zdrav razvoj ali pa 

so »nevarni družbi« ter jih je potrebno resocializirati. S tem je država opravičila tudi nadzor 

nad družino (Perič, 2010).  

 

2  POPULACIJA OTROK S ČVT 

Opredelitev populacije s čustvenimi in vedenjskimi težavami (v nadaljevanju ČVT) je težka 

naloga, s čimer se strinjajo tudi mnogi avtorji (Kosmač, 2007; Razpotnik, 2004; Marovič, 2018a 

idr.). Najbolj zanimivo pa je, da tudi Vzgojni program (2004), ki je bil dolga leta osnova za 

delo z dotično populacijo, opredeljevanje in diagnosticiranje čustvenih in vedenjskih težav 

opredeljuje kot kompleksno nalogo. Razpotnik (2004) nas spomni, da je temu tako, ker klasični 

pristopi diagnosticiranja predvidevajo, da je mogoče izdelati šablono za razvrščanje ljudi in 

merilo, kaj je ustrezno in kaj ni. Socialnopedagoška diagnostika pa ni namenjena popisu stanja, 

ki ga zaznamo, temveč je njen cilj razumevanje posameznikovega položaja in omogočanje 

načrtovanja izboljšanja posameznikovega življenja. Z izrazi (Kosmač, 2007), kot so motnje, 

disocialno vedenje, simptomi itd., pa se kažejo tudi ostanki nekdanje paradigme medicinskega 

modela.  

Hkrati se brez enotne definicije in diagnostike pojavlja mnoštvo različnih poimenovanj, ki se 

skozi čas spreminjajo in prilagajajo aktualnim potrebam. Konstantna sprememba izrazoslovja 

privede do nekonsistentnosti in zmede, ki posledično vpliva na zaznavanje, nameščanje in 

obravnavo populacije (Marovič, 2018a). Kosmač (2007) pove, da se za poimenovanji skrivajo 

zelo različni otroci in mladostniki in da bi bili v praksi bolj koristni funkcionalni kriteriji, ki bi 

za opredeljevanje populacije uporabljali raznoliko pojavnost ČVT in ki bi populacijo zajemali 

bolj celostno. Še bolj kot sama pojavnost vedenj pa so različni vzroki za nastala vedenja.  

Prav vzroki in nastanek ČVT pa je večkrat spregledan vpliv pri definiranju populacije s ČVT. 

Vzgojni program (2022) vzroke išče med socialnimi, biološkimi, psihološkimi in drugimi 

dejavniki, Vzgojni program (2004) pa pravi, da je ČVT mogoče opredeliti le znotraj socialno-
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kulturnega konteksta in da izven tega konteksta ne obstajajo. S tem se strinja tudi Kosmač 

(2007), ki opredelitve ČVT v Vzgojnem programu (2004) razume kot disocialno vedenje, s 

katerim naj bi otroci prestopali normative družbe. S tem se oteži delo, saj se enotnost norm in 

odklonskega vedenja iz dneva v dan lahko spreminja. To lahko podpre tudi Marovič (2018a), 

ki poudari, da že enostaven izraz »težavno vedenje« lahko v različnih socialnih kontekstih 

pomeni različno. Težavno vedenje v šoli ali v vzgojnem zavodu ima drugačno konotacijo in 

drugačno težo. Prav tako se v šoli lahko s težavnim vedenjem spopademo na različne načine, s 

stopnjevanjem intervencij in v najslabšem primeru z oddajo v vzgojni zavod. V vzgojnem 

zavodu (kot bomo kasneje lahko spoznali, večkrat omenjenem kot »končni postaji«) pa se lahko 

intervencije izvajajo zgolj znotraj zavodskega okvirja. 

Marovič (prav tam) povzame ugotovitve domačih in tujih avtorjev, ki iz različnih zornih kotov 

opozarjajo na problematičnost neenotne opredelitve ČVT, ki izhaja iz neenotnosti teorij, 

terminologije, prevladujočih norm itd. Vzroke išče v raznolikosti razumevanja problematike, 

kontradiktornih poimenovanjih v zakonodaji, neenotnosti strok, večdimenzionalnosti 

strokovnih paradigm in nenazadnje tudi v interpretaciji izobraževalnega sistema, iz katerega 

poimenovanja ČVT največkrat izhajajo. Nekaj poimenovanj (prav tam, str. 50): »čustvene in 

vedenjske težave/motnje, vedenjske težave/motnje, emocionalne težave/motnje, težave v 

socialni integraciji/adaptaciji, vedenjska problematičnost, neprilagojeno vedenje, 

odklonsko/deviantno vedenje, disocialnost, asocialnost, antisocialnost, delinkventnost, 

prestopništvo, izstopajoče vedenje, moteče vedenje, težavno vedenje, agresivno vedenje, 

»acting out« (nekontrolirano) vedenje, vedenjska problematičnost idr.« 

Z namenom enotnosti bom v nalogi populacijo otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih 

poimenovala kot populacijo s čustvenimi in vedenjskimi težavami (ČVT), čeprav imajo morda 

nekateri samo eno od oblik (čustveno ali vedenjsko), spet drugi pa imajo poleg čustvene in 

vedenjske komponente še pridružene težave ali motnje.  

Iz literature poznamo različne teorije, ki na podlagi različnih ved poskušajo pojasniti nastanek 

ČVT. V grobem jih Nagode idr. (2011) delijo na biološke, psihološke in sociološke. Podobno 

tudi Kobolt (2011) opiše ČVT kot odziv na preplet bioloških dejavnikov, dejavnikov 

posameznikovega razvoja oz. značilnosti individualnih biografskih potekov in rezov, 

kombinacijo varovalnih dejavnikov in interaktivnih dejavnikov življenjskega okolja. Če 

povzamemo obe razlagi, govorimo o posamezniku kot individuumu in posamezniku kot delu 

okolja. V nadaljevanju bom poskušala prikazati, kako različni avtorji definirajo ČVT skozi 

pojavnost (posameznik) ali okolje. 

 

2.1 Pojavnost ČVT 

Za pojavnost ČVT se mnogi avtorji (Kosmač, 2007; Bluestein, 2019; Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi  potrebami, 2015, ZUOPP-1, 

2015 idr.) strinjajo, da je tako imenovano disocialno vedenje intenzivno, ponavljajoče in 

trajnejše. Vzgojni program (2022) k temu doda, da imajo otroci s ČVT moten odnos do 
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stvarnosti, socialnega okolja in do sebe. Potrebe zadovoljujejo na zanj in njegovo okolico 

ogrožajoč način, kar se kaže kot nesprejemljivo moteče vedenje. Kaže (Kosmač, 2007)  se tudi 

z neuspešno socialno integracijo in je lahko zunanje ali notranje pogojeno. Bečaj (2003) 

disocialno vedenje razdeli na antisocialno vedenje, ki povzroča škodo drugim, in asocialno 

vedenje, ki sicer ne povzroča škode, vendar ni v skladu z normami. Vedenje (Kobolt, 2011) je 

lahko pasivno/umirjeno ali agresivno/impulzivno.  

ČVT se manifestirajo v naslednjih oblikah (več avtorjev: Bečaj, 2003; Kosmač, 2007; 

Bluestein, 2019; Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi  potrebami, 2015; Svetin Jakopič, 2005; ZUOPP-1, 2015): 

 agresivno in avto agresivno vedenje, 

 bojazni in tesnobe, 

 depresija, 

 doživljanje hude notranje stiske, 

 izguba motivacije in brezvoljnost, 

 izogibanje obveznostim, 

 manjši uvid v lastno krivdo in pripisovanje napak drugim, 

 nestrukturiranost, 

 nezaupanje vase in v druge, 

 nizka frustracijska toleranca, 

 občutek krivde, 

 pobegi od doma, 

 pomanjkanje interesov in koncentracije, 

 pomanjkanje samozavesti in nizka samopodoba, 

 primanjkljaji v zaznavanju in interpretiranju kompleksnih socialnih situacij, 

 razvajenosti – niso navajeni stisk in naporov, niso navajeni odrekanja, prepovedi ter 

omejitev, 

 težave pri iskanju rešitev za probleme, 

 težave pri navezovanju stikov ali »lepljivost« na ljudi, 

 težave s primernim izražanjem čustev, 

 umik okoliščinam, ki sprožajo neprijetne občutke, 

 uničevanje tuje lastnine ali kazniva dejanja, 

 uživanje alkohola in mamil, 

 vdanost v položaj, občutek nemoči, 

 zmanjšana kontrola lastnih impulzov, 

 zmanjšana sposobnost učenja iz izkušenj, 

 zmanjšana sposobnost zavzemanja perspektive drugih oseb in 

 zmanjšano samospoštovanje ter občutek manjvrednosti. 

 

Vse to ali še več so vedenja, ki jih pripisujemo otrokom z večjimi ČVT. Nekatera vedenja so 

bolj značilna za otroke z večjimi čustvenimi težavami, spet druga za otroke z večjimi 
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vedenjskimi težavami. Se pa (Kosmač, 2007) vse čustvene težave manifestirajo kot neustrezno 

vedenje in obratno. Kot opozarja Bluestein (2019), se verjetno vsi najdemo v nekaterih od 

naštetih točk, vendar to še ne pomeni, da imamo ČVT. Kot že omenjeno, se ta vedenja 

pojavljajo intenzivno, ponavljajoče in so trajnejša. Po navadi se dogajajo v nespodbudnem 

okolju, brez varovalnih dejavnikov, ki ta vedenja z neprimernimi odzivi ohranjajo. Otrok je 

prepoznan kot otrok s ČVT (ZUOPP-1, 2015), kadar dosedanje delo strokovnih delavcev z 

otrokom, socialno skupino ali družino ni vodilo do zmanjšanja opisanih težav. Pri tem je 

potrebno opozoriti na kazalnik šolskega uspeha, saj so ob dobrem učnem uspehu ČVT večkrat 

spregledane in niso obravnavane.  

Nekdanji ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik, Franc 

Ravnikar (1997, str. 20), je populacijo otrok v zavodu opisal z besedami: »Naši otroci so težki, 

naporni. So odzivni, vendar čustvujejo drugače kot otroci, ki nimajo težav v odraščanju. 

Tradicionalnih avtoritet ne spoštujejo, svetu odraslih ne verjamejo. Sami morajo večkrat skusiti, 

da verjamejo in začnejo uvidevati nekatera pravila. Nezaupljivi so do odraslih. Zelo so 

impulzivni, naglo se razjezijo in razžalijo, vendar to tudi hitro pozabijo. Res je tudi, da so zelo 

manipulativni. Takšni so morali postati, da so lahko preživeli, kakor so denimo slepi, gluhi ali 

kako drugače invalidni morali razviti druge čute, da jim je v življenju lažje.«  

Težave otrok s ČVT (Kobolt, 2011) so praviloma nastajale dolgo časa, niso pa trajne, če se 

mladi znajdejo v razumevajočem in spodbudnem okolju, kjer si ponovno lahko pridobijo 

izgubljeno ravnotežje. Tudi avtorji Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj otrok s posebnimi  potrebami (2015) ponovno opomnijo na pomen okolja, ki ga le-

ta ima na razvoj težav v socialni integraciji. Vrsta travmatskih dogodkov, razvoj obrambnih 

mehanizmov, pomanjkanje doživljanja uspehov in sprejetosti v okolju lahko privedejo do 

drugačnih rezultatov (ne ČVT), če se dogajajo v okolju, kjer je več varovalnih dejavnikov.  

 

2.2 Vpliv okolja na razvoj ČVT 

Prav za ČVT je bolj kot za vse druge razvojne posebnosti pri otrocih značilno, da so neločljivo 

povezane z okoljem, v katerem nastanejo, in so pogosto odvisne od specifičnih situacij. To 

pomeni, da jih je potrebno opazovati v vlogi odnosa do okolja, saj se problem nahaja vmes, 

med otrokom in okoljem, ne le znotraj otroka samega (Kosmač, 2007). Ker je moteče vedenje 

vezano na socialno interakcijo, je njegova značilnost, da v večini primerov vedenje ni moteče 

za tistega, ki tako vedenje izraža, temveč za njegovo okolico. Za te otroke in mladostnike so 

moteče posledice, ki so jih zaradi svojega vedenja deležni (Vec, 2011).  

Otroci in mladostniki so tako vpeti v začarane kroge, ki vedenjske težave utrjujejo. Pri takem 

mladostniku je prizadeto njegovo celotno funkcioniranje, saj se konflikti pojavljajo na več 

življenjskih področjih (Svetin Jakopič, 2005). Otroci zato razvijejo vrsto obrambnih 

mehanizmov (razumljenih kot neustrezno vedenje) pri soočanju s težavami (Kosmač, 2007). 

Največ dejavnikov tveganja najdemo v kombinacijah ključnih sistemov – družinski odnosi, 

otrokove osebnostne značilnosti, šola ter širše socialno okolje, vrstniki in socioekonomske 
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razmere (Žibert, 2017). S tem se strinjajo tudi Fettig in Ostrosky (2011) ter Vzgojni program 

(2004), ki poudarjajo pomen primarne socializacije (družine) in s tem zadovoljevanje otrokovih 

temeljnih razvojnih potreb na družbeno sprejemljiv način. Prav zato bi morale biti vsakršne 

vedenjske težave obravnavane znotraj konteksta družinskih odnosov. Svetin Jakopič (2005) 

dodaja, da je potrebno družino in ostale dejavnike okolja vključiti ne le v kontekst nastanka 

ČVT, temveč tudi v obravnavo ČVT. 

Najpogostejši dejavniki tveganja za razvoj in ohranjanje ČVT v okolju (več avtorjev: Mrežar, 

2013; Bluestein, 2019; Žibert, 2017.) so: 

 pomanjkanje pozitivnih vzornikov/modelov in močnega vrednostnega sistema, 

 družba vrstnikov, ki goji tvegano vedenje, 

 izključenost iz družbe vrstnikov in diskriminacija, 

 nagnjenost k promiskuitetnosti, 

 neupoštevanje mladostnikovega glasu, 

 neustrezen odnos strokovnjakov v ustanovah (zloraba položaja, uporaba žaljivk), 

 neustrezni vzgojni pristopi, 

 odsotnost čustvene podpore staršev, 

 odsotnost podpore v šoli, 

 podrejanje, biti brez lastnega mnenja (»hrbtenice«), 

 posmehljivi vrstniki, 

 slabi odnosi v družini, 

 socialna (samo)izolacija, 

 socioekonomski status družine ali brezdomstvo, 

 večje življenjske prelomnice, 

 zatekanje staršev k različnim omamnim substancam ter 

 zlorabe in travmatični dogodki. 

 

Kot že omenjeno pri pojavnosti ČVT, velja tudi tukaj, da se ljudje večkrat znajdemo v 

nespodbudnih okoljih, kar pa ne pomeni, da bomo razvili ČVT. Res pa je, da se z večjim 

številom dejavnikov tveganja poveča tudi možnost za razvoj neustreznih odzivov. Prav zato 

poudarjamo povezanost okolja in posameznika pri razvoju in ohranjanju ČVT.  

Vec (2009, v Vec, 2011) je s tem namenom razvil model SIVI, ki poskuša povezati štiri temeljna 

psihološka ozadja motečega vedenja: skupina, individuum, vodenje (stil vzgoje) in institucija. 

Zaradi kompleksne povezanosti različnih dejavnikov (Vec, 2011) redko kot izvor ČVT 

prepoznamo en sam dejavnik. Posledično tudi ne obstajajo preproste in hitre rešitve pri soočanju 

s to problematiko.  

Ni pa vsak vedenjski odklon (Svetin Jakopič, 2005) znak ČVT. Lahko gre za povsem normalno 

obliko vedenja, ki se pogosto pojavi v času adolescence. Oznaka »normalno« ne pomeni, da se 

na tako vedenje ni potrebno odzivati, ampak da je to povsem normalen razvoj mladostnika in 

ne predstavlja posebne nevarnosti. Prav zato ČVT definiramo znotraj dolgotrajno prisotnih 
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sprememb ali odstopanj, pri katerih (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 32):  

»1. intenziteta čustvenih odzivov in vedenja presega stopnjo pričakovanega za razvojno 

obdobje ali okoliščine;  

2. je vedenje in/ali čustvovanje nekontrolirano ali iracionalno ter se kaže vsaj šest mesecev; 

motnje se pojavljajo v najmanj dveh okoljih (npr. v šoli, doma, v vrstniški skupini, širšem 

okolju); 

3. težave pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na enem ali več področjih 

(učni uspeh, socialni odnosi, prilagajanje šolskim pravilom, skrb zase); 

4. otrok nima zadosti varovalnih dejavnikov v svojem primarnem in širšem socialnem okolju 

(odsotnost izkušenj dobre povezanosti, doživljanje odklanjanja in zavrnitev).« 

ČVT se večkrat pojavljajo tudi v kombinaciji s primanjkljaji na drugih področjih, npr. motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-

jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi  potrebami, 2015) ali v kombinaciji z duševno 

boleznijo (Nagode idr., 2011). Ker gre za kompleksno, spreminjajočo se problematiko, izvajalci 

vzgojno-izobraževalnih programov večkrat niso ustrezno opremljeni za obravnavo otrok s 

kombiniranimi težavami, ne z vidika prostora, kadra ali doktrine dela. Tako otroci in 

mladostniki lahko ostanejo brez ustrezne obravnave in se izgubijo v sistemu (prav tam).  

 

2.3 Stigma  

Biti obravnavan kot otrok s ČVT ni lahko, predvsem zaradi stigme, ki spremlja obravnavo. 

Skalar (2003) meni, da so ti otroci v primerjavi z drugimi kategorijami otrok s posebnimi 

potrebami v najslabšem položaju, saj okolica ne sočustvuje, temveč v okolju zbujajo jezo in 

željo, da bi se njihovo moteče vedenje ustavilo ali da bi bili zanj kaznovani. S tem se strinja 

tudi Ravnikar (1997), ki pove, da gredo večini odraslih zavodski otroci na živce, saj ogrožajo 

njihovo avtoriteto. Okolica (Krajnčan, 2012) jih ne zaznava kot posameznike, temveč kot del 

problematične skupine, kar je tudi en izmed razlogov za decentralizacijo vzgojnih zavodov.  

Ker jih okolica ne zaznava kot posameznike, je zato to naloga socialnopedagoške obravnave. 

Poleg posameznikovih težav in ovir je potrebno evalvirati tudi njegove spretnosti, močne točke, 

sposobnosti in elemente, na katerih lahko gradimo zanj in za okolje ustrezne spremembe 

(Kosmač, 2007). Ti otroci ne smejo veljati za »barabice«, ki jih je potrebno priviti, kaznovati 

in tako bodo njihovi problemi rešeni. Potrebno jih je obravnavati enakovredno ostalim otrokom 

s posebnimi potrebami (Ravnikar, 1997). Na žalost pa je, kot je ugotovila Mrežar (2013), nekaj 

ljudi s predsodki do otrok s ČVT zaposlenih tudi na področju dela z mladimi.  

S stigmo pa se ne srečuje samo otrok, temveč tudi njegova družina. Predvsem starši se poleg 

občutka krivde in neuspeha (Frensch, Cameron in Adams, 2002) srečujejo tudi z obtožbami 
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okolice, da so sami krivi, da je otrok v vzgojnem zavodu (Mrežar, 2013). Čeprav strokovni 

delavci poudarjajo pomen vzdrževanja vezi s širšim in lokalnim okoljem, je to zaradi bivanja v 

zavodu lahko zelo oteženo za vse udeležene (Rakar idr., 2012).  

Namestitev v vzgojnem zavodu lahko povzroči veliko stigme, pomanjkanje kontinuitete v 

odnosih, zmanjšane stike z družino in okolico, občutke zapuščenosti in predvsem spremembo 

okolja ter vsega poznanega (Browne in Lynch, 1999). S pravo podporo otroku in njegovi okolici 

se lahko namestitev v vzgojnem zavodu obrne v pozitivno smer, kar zagovarja tudi Zrim 

Martinjak (2017), ki z izsledki sodobnih raziskav potrdi, da obstajajo pozitivni vplivi 

institucionalnih oblik pomoči na otrokovo psihosocialno funkcioniranje. Zato namestitve v 

vzgojni zavod ne smemo razumeti zgolj skozi prizmo skrajnega ukrepa, temveč kot eno redkih 

oblik pomoči izvendružinske podpore za čustveno in socialno najbolj občutljive otroke.  

 

3 VZGOJNI ZAVODI 

Vzgojni zavodi so namenjeni otrokom in mladostnikom, opisanim v prejšnjem poglavju. To so 

otroci, ki morda niso »moteči« sami sebi, temveč jih kot moteče zaznava okolica. Tako je že 

od nastanka vzgojnih zavodov. Svete (2015) opisuje potek nastajanja vzgojnih zavodov od 

začetka 19. stoletja, ko se je v šolah odpravilo telesno kaznovanje in se je razvil diskurz o 

neobvladljivih otrocih, neprimernih za običajno šolanje. Namesto telesne kazni se je pojavil 

ukrep izključitve iz šolanja in v začetku 20. stoletja se je pojavila potreba po posebni instituciji, 

ki bi prevzela vzgojo teh otrok in s tem zaščitila okolico pred delinkventnim otrokom.  

Vzgojni zavodi imajo torej nalogo pomagati pri različnih, tudi najtežjih oblikah odklonskosti 

(kot jih definira družba), saj matično okolje slabo vpliva na otroka ali ni sposobno uspešne 

vzgoje. Vsemu temu pa se običajno pridruži še šolska neuspešnost (Ravnikar, 1997). Kot 

opisuje Vzgojni program (2004), so vzgojni zavodi ustanove, namenjene otrokom s ČVT, ki 

nimajo ustreznega družinskega varstva, oskrbe in vzgoje za obravnavo teh težav, zato je njihova 

skrb varstvo, nega, oskrba, vzgoja in izobraževanje teh otrok. Ustanove pa se med sabo 

razlikujejo predvsem v organizaciji življenja in dela, v teoretičnih izhodiščih ter konceptih dela. 

Vsem je skupno (Krajnčan, 2012), da so zapleten organizem, saj v njih poteka življenje dan in 

noč, vse leto in da je njihov glavni cilj otroke in mladostnike opremiti, da bodo postali sposobni, 

okrepljeni, zdravi in v družbo vključeni posamezniki.  

 

3.1 Opredelitev VZ 

Vzgojne ustanove v Sloveniji se delijo na vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ), vzgojne zavode 

(VZ) in mladinske domove (MD) – v nadaljevanju vse imenujem vzgojni zavod. Vsaka od teh 

ustanov je specifično prilagojena populaciji, ki tam prebiva. Delijo se glede na spol, starost, 

organiziranost šole in bivanja. Po novem Zakonu5 o obravnavi otrok in mladostnikov s 

                                                           
5 V nadaljevanju ZOOMTVI (2020). 
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čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (2020) so se vzgojni 

zavodi združili v strokovne centre, ki nudijo celostno obravnavo otrok. Strokovni centri so 

razdeljeni po regijah. 

Za potrebe magistrskega dela sem se osredotočila na tri vzgojne zavode znotraj različnih 

strokovnih centrov – Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Vzgojni dom 

Veržej in Mladinski dom Malči Belič. Vsi trije zavodi so zavodi z osnovnošolsko populacijo in 

podobno organiziranostjo bivanja. Do leta 2019 so bili v te zavode nameščeni otroci s strani 

pristojnih centrov za socialno delo (od leta 2019 naprej pa je vlogo nameščanja prevzelo 

družinsko sodišče).  

Vzgojni zavodi so posredna oblika socialne integracije, saj so otroci in mladostniki izločeni iz 

domačega okolja, s posebnimi strokovnimi metodami pa jim omogočamo socialno 

(re)integracijo (Krajnčan, 2012). V vzgojnih zavodih kot institucijah gre za vrste psihosocialne 

pomoči, kjer je tega potrebnim mladim zagotovljeno življenjsko okolje, ki je prilagojeno 

njihovim letom, težavam in stanjem. To pomeni, da na istem mestu, v več ali manj umetnem 

okolju, živijo skupno življenje ljudje, ki niso izbrali drug drugega. Vsi so odsotni od doma, 

oddaljeni od poznanega okolja in se soočajo z nekoč skrito odvisnostjo od pristojnosti in 

razpoloženja zaposlenih (Weezel in Waaldijk, 2000, v Krajnčan, 2012). Je tudi institucija, ki je 

strukturno in arhitekturno ločena na šolski (interni ali zunanji) in vzgojni del. Po pouku so otroci 

med tednom v vzgojnih skupinah, ki naj bi nadomestile domače okolje, za vikende pa odhajajo 

v domače okolje (Svete, 2015). Krajnčan (2012) dodaja, da so za zavodsko delo značilne 

lastnosti velikih organizacij: delitev dela, visoko formalizirana uporaba pravil, kompleksna 

hierarhija in ločevanje gospodinjskih, terapevtskih in pedagoških funkcij. Zavod (Svete, 2015) 

je zavezan k trem poglavitnim disciplinskim tehnikam, kot jih je opredelil Foucault: 

opazovanje, normaliziranje in preizkušanje.  

Pri obravnavi vzgojnega zavoda kot institucije moramo omeniti koncept totalne institucije po 

Goffmanu, saj obsega celotno posameznikovo življenje, med institucijo in zunanjim svetom pa 

je svojevrstna meja, ki posamezniku omogoča prehod v zunanji svet. Pri delu ne gre le za 

individualno obravnavo posameznika, temveč strokovno osebje hkrati obravnava skupino 

posameznikov. Posameznik se mora prilagoditi procesoma mortifikacije (podreditve) in 

sistemu privilegijev (Svete, 2015). Zavod je tako na eni strani klasična totalna institucija po 

Goffmanu, po drugi strani pa je prostor intenzivnih medosebnih odnosov med pedagoškimi 

delavci in mladostniki (Krajnčan, 2006).  

Vzgojni zavod je kraj protislovij in nanj ne moremo gledati enoznačno in ga razumeti zgolj v 

kontekstu disciplinskega oblastnega modela in totalne ustanove. S tem bi spregledali druge 

vidike delovanja zavoda, kot so pomoč otrokom, ki tam bivajo, sproščeno obravnavo, 

osredotočanje na pozitivne lastnosti in pristne stike z njimi (Svete, 2015). Tudi strokovni 

delavci zavoda delujejo prek diskurzov socialne integracije, inkluzije, normalizacije, 

decentralizacije in dezinstitucionalizacije (Krajnčan, 2006). Pedagoški delavci (običajno par 

matičnih vzgojiteljev) poskušajo v vzgojnem delu zapolniti čas z različnimi obveznostmi in 

dejavnostmi z namenom omilitve ali odprave ranljivosti posameznika. Njihovo dolgotrajno 
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sobivanje hipotetično omogoča vzpostavitev poglobljenih medosebnih odnosov in razumevanje 

problemov posameznika ter razlogov, ki so pripeljali do namestitve v zavod (Svete, 2015). 

Pedagogi si prizadevajo, da pomagajo mladim živeti svoje življenje ne glede na notranje ali 

zunanje ovire, da premagajo težave ali se z njimi naučijo živeti, da najdejo pravo ravnovesje 

med posameznikom in njegovo mrežo ter jih poskušajo razumeti izven diagnoz (Weezel in 

Waaldijk, 2000, v Krajnčan, 2012). Petrie idr. (2006) so z raziskavami potrdili pomen 

pedagogike, ki izhaja iz vsakdana otrok oz. njim pomembnih dogodkov. To pa je mogoče le, če 

so v vsakodnevnem stiku, ob pomembnih in nepomembnih dogodkih, ob dobrih in slabih 

dnevih, tukaj in zdaj.  

Bivanje v instituciji, ki obsega celotno posameznikovo življenje, ima tudi svoje prednosti. 

Frensch, Cameron in Adams (2002) poudarijo pomen interne šole. Po eni strani nudi večji 

nadzor nad delom otroka, po drugi strani pa omogoča boljšo komunikacijo med vzgojitelji, 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci zavoda. Tako tudi učitelji v šoli lahko bolje zaznavajo 

otroka, njegove vsakodnevne težave in stiske ter na tak način ustvarijo boljši odnos z otrokom. 

S tem lahko prilagodijo šolsko delo otrokovim potrebam in zmožnostim, kar otroku omogoča 

boljši napredek na akademskem področju in posledično več možnosti za doseganje poklica.  

 

3.1.1 Dezinstitucionalizacija 

Kot že omenjeno, so se vzgojne ustanove razvijale v času industrijske revolucije in so bile 

namenjene umiku »motečih« otrok iz družbe. Skozi čas se je pojavljalo več dvomov v 

ustreznost tovrstnih ustanov in pogojev, v katerih otroci bivajo. Dogajale so se raznovrstne 

zlorabe otrok, pretirane uporabe agresivnih metod dela in vedno večji porast stigme, ki so jo 

doživljali otroci, ki so bivali v vzgojnih ustanovah. Največji vpliv na začetek sprememb, 

predvsem v šestdesetih letih 20. stoletja v Angliji, je imel že omenjeni sociolog Irvin Goffman. 

Negativni vplivi institucij in stigma, ki se je obdržala tudi po odhodu iz ustanove, so vodili k 

iskanju alternativnih načinov in konceptov dela s »težavno« populacijo otrok. V Evropi so se 

zgodile večje spremembe v načinu oskrbe v domovih: domovi so se specializirali za različne 

populacije in njihove potrebe, postali so manjši in bolj osebni, otroci so ostajali tam manj časa 

in so ohranjali povezavo z matičnim okoljem (Petrie idr., 2006). 

V Sloveniji se je dezinstitucionalizacija začela z Logaškim eksperimentom (od leta 1967 do 

1971) in s prenovo vzgojnih zavodov. Povežemo jo lahko tudi z vzporednimi pojmi 

decentralizacije, regionalizacije, normalizacije ter socialne integracije. Razumemo jo kot 

odpravo delitve dela v organizaciji, v fleksibilnih pravilih, ki jih soustvarjajo vzgojitelji in 

otroci, ter kot fleksibilno uporabo razpoložljivih sredstev (Krajnčan, 2012). Lahko jo 

opredelimo tudi kot iskanje ravnotežja med izhodom iz ustanove in preoblikovanjem ustanov, 

da bodo bolj služile svojemu namenu: da do namestitve ne pride (preventivno delo in 

alternativne oblike podpore) in ustvarjanje pogojev, ki uporabnikom omogočajo prehod nazaj 

v samostojno življenje (Kobolt, Žižak in Zrim Martinjak, 2019).  
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Proces razvoja dezinstitucionalizacije lahko delimo na tri obdobja: dezinstitucionalizacija v 

izvedbi zavodov (1978–1992), dezinstitucionalizacija v izvedbi nevladnih organizacij (1992–

2000) in dezinstitucionalizacija v izvedbi obeh (od leta 2000 naprej). Prve pobude so nastale v 

zavodih kot odgovor na njihove prostorske stiske, in sicer z oblikovanjem različnih služb zunaj 

zavodov (vzgojne posvetovalnice, šolske svetovalne službe) (Videmšek, 2012), z grajenjem 

namenskih stavb, ki so zamenjale stare graščine, in s preoblikovanjem v stanovanjske skupine 

(Krajnčan, 2012). Leta 2020 je bil sprejet ZOOMTVI in s tem se je zgodil nov premik na 

področju dezinsitucionalizacije, saj z ustanovitvijo Strokovnih centrov sledi načelu 

regionalizacije ter ponudbi pomoči v domačem okolju, brez namestitve v institucijo (zavod). 

Zakon se je oblikoval s pomočjo pilotnih programov, ki so jih izvajali različni vzgojni zavodi 

v Sloveniji med leti 2017 in 2019. Kobolt, Žižak in Zrim Martinjak (2019) upajo, da bodo učinki 

in prispevki omenjenih programov pripomogli k nadaljnjemu razvoju sprememb, ne le na 

področju delovanja, temveč tudi v razmišljanju zaposlenih.  

 

3.2 Cilji in naloge VZ 

Zgodnji teoretiki (Frensch, Cameron in Adams, 2002, kot primer navajajo Riedl in Wineman, 

1952) naj bi cilj vzgojnih ustanov prepoznali v ustvarjanju okolja, kjer se lahko vsakodnevni 

dogodki spremenijo v korektivne izkušnje, ki naj bi zamenjale negativne izkušnje, ki so jih 

doživeli otroci. S tem bi otrokom pomagali prepoznati probleme in konflikte, razviti 

komunikacijske sposobnosti in načine reševanja težav. Vse to se dogaja znotraj odnosov, ki se 

razvijejo v vzgojnih ustanovah. Da pa se odnosi razvijejo, sta potrebni stabilnost in konsistenca 

vzgojnega procesa ter uvid, toleranca in podpora strokovnih delavcev (Frensch, Cameron in 

Adams, 2002). Današnja vloga vzgojnih zavodov je vzgojna, preventivna, kompenzacijska in 

korektivna (ZOOMTVI, 2020), kar se prav tako uresničuje skozi stabilnost, odnose in podporo 

strokovnih delavcev zavoda.  

Glavni cilj pri izvajanju vzgojnega programa, kot ga definirata oba Vzgojna programa (2004 in 

2022), je ponovna uspešna vključitev otroka ali mladostnika v običajno življenje v domačem 

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

Zaradi razvojnih primanjkljajev in vrzeli mora biti vzgoja, da bi zagotovila celovitost in 

konsistentnost, dosledno usmerjana k naslednjim ciljem Vzgojnega programa (2004): 

 odpravljanju negativnih posledic neugodnih razvojnih dejavnikov preteklega obdobja, 

 preprečevanju nastajanja novih čustvenih in vedenjskih težav, 

 utrjevanju in širitvi zdravih otrokovih razvojnih potencialov, 

 kompenzaciji razvojnih vrzeli in primanjkljajev ter 

 izboljšanju oziroma spremembi otrokovega oziroma mladostnikovega družbeno 

nesprejemljivega funkcioniranja ter razvoju in utrjevanju/utrditvi zdravega 

samozaupanja, zaupanja do odraslih in do družbe, ki ji pripada. 

 

Naloge vzgojne ustanove so številne, različne in povezane v sistem, ki zagotavlja celovitost 

njenega delovanja, ter se med sabo funkcionalno povezujejo in dopolnjujejo. Vsaka ustanova 
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ima glede na specifično populacijo naloge natančneje definirane v letnih načrtih. Vsem pa je 

skupno, da morajo imeti za svojo dejavnost ustrezne nastanitvene in druge prostorske pogoje 

(za bivanje, nego, oskrbo, učenje, interesne dejavnosti, rekreacijo, razvedrilo, možnosti 

osnovnega ali poklicnega izobraževanja otrok in mladostnikov, bodisi znotraj ali izven 

ustanove, ustrezne pogoje za strokovno delo pedagoških in drugih delavcev), zagotovljena 

finančna in druga sredstva za izvajanje dejavnosti, ustrezno usposobljen kader in strokovni 

koncept ter organizacijo življenja in dela, ki ustreza sodobnim pogledom na otroke in 

mladostnike s ČVT (Vzgojni program, 2004). 

Vzgojni zavodi delujejo po sledečih načelih (ZOOMTVI, 2020):  

 največja korist otroka, 

 enake možnosti z upoštevanjem individualnosti, 

 čimprejšnja pomoč in zagotavljanje kontinuitete z izvajanjem preventivnih nalog, 

 priprava, spremljanje in izvajanje individualiziranega programa za vsakega otroka, 

 delo, ki temelji na socialnopedagoškem delu ter razumevanju funkcionalnosti 

čustvovanja in vedenja otroka, 

 aktivna vloga in soodgovornost otrok pri načrtovanju lastne vzgoje in razvoja, 

 varno, stabilno in predvidljivo okolje, 

 sodelovanje z družino in otroku pomembnimi osebami ter usmerjenost v 

socialnopedagoške pomoči v življenjskem okolju posameznika, 

 celostna obravnava v obliki timskega dela in sodelovanja strokovnjakov z vseh področij 

ter 

 regionalizacija in dezinstitucionalizacija. 

 

 

3.3 Namestitev v zavod 

Otroci in mladostniki, ki prihajajo iz družin, v katerih niso bile zagotovljene ustrezne razmere 

za zdrav razvoj, imajo pogosto posledice na čustvenem, vedenjskem in socialnem področju 

(Kreft Toman, 2017). K temu lahko vplivajo negativni učinki primarne socializacije, neustrezni 

vzgojni stil staršev, vzgojno in čustveno zanemarjanje, razvajanje, zlorabe itd. (Vzgojni 

program, 2004). Dlje časa, kot je otrok izpostavljen negativnemu okolju, bolj bo začel 

uporabljati neprimerne vzorce vedenja in le-ti se bodo bolj utrdili, kar pomeni, da jih bo težje 

spremeniti (Fettig in Ostrosky, 2011). S tem ko otroka namestimo v izvendružinsko vzgojo, mu 

ponudimo socialno okolje, v katerem ima boljše možnosti za zdrav razvoj. Namestitev lahko 

poteka v obliki družinskega konteksta (rejniška družina) ali institucije (vzgojni zavod, 

mladinski dom) (Knorth, Anglin in Grietens, 2005).  

O oddaji otroka v zavod od leta 2019 naprej odloča pristojno sodišče, ki upošteva mnenje centra 

za socialno delo (v nadaljevanju CSD), ki je bilo pred tem pristojno za nameščanje otrok v 

vzgojne zavode. Sodišče se za namestitev odloči zaradi otrokovih psihosocialnih težav, ki se 

kažejo kot vedenjske, čustvene, učne ali druge težave v odraščanju, če je otrok v domačem 
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okolju ogrožen in če je le z namestitvijo možno zavarovati otrokove koristi. Ukrep traja največ 

tri leta. Če v tem času mladostnik postane polnoleten, lahko v zavodu ostane le, če v to pisno 

privoli. Sodišče tudi določi zavod, kamor bo otrok nameščen (Družinski zakonik, 2017).  Pri 

tem praviloma določi zavod na območju, kjer otrok prebiva, razen če obstajajo utemeljeni 

razlogi, zakaj bi bilo bolj smiselno otroka namestiti izven območja bivanja (ZOOMTVI, 2020). 

Strokovni delavci CSD-ja z otrokom in s starši pred namestitvijo opravijo informativni 

pogovor, kjer jim predstavijo dejavnosti, oblike dela in možnosti pomoči ter se dogovorijo za 

informativni ogled zavoda, kamor bo otrok nameščen. Zavod nato otroka in starše seznani s 

pravili vedenja in ukrepi v primeru kršitev (prav tam).  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2015) je bilo ob koncu leta 2014 v 

domsko oskrbo vključenih 1272 otrok s posebnimi potrebami, kar je 4,5 % manj kot v letu 

2013. 998 otrok je bilo v celodnevnem, 274 pa v dnevnem varstvu. Konkretno je bilo od vseh 

otrok s posebnimi potrebami v letu 2014 410 otrok s ČVT, leta 2013 pa 382 otrok s ČVT, kar 

je 6,8 % (28 otrok) padec namestitev otrok s ČVT (v vseh ustanovah, ne le v vzgojnih zavodih). 

Tabela 1: Število otrok, udeleženih v mladinskih domovih, prevzgojnih domovih in vzgojnih 

zavodih, med letoma 2005 in 2014. 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) (b. d.). Pridobljeno s https://www.stat.si/statweb  

Namestitev otroka v izvendružinsko vzgojo ima močan vpliv tako na otroka, kot tudi na celotno 

družino (Knorth, Anglin in Grietens, 2005; Frensch, Cameron in Adams, 2002) in je močan 

                                                           
6 Podatek z * je priključen v stolpec 'Vzgojni zavodi'. 

Leto Mladinski dom Prevzgojni dom Vzgojni zavod Skupaj 

2005 114 24 183 321 

2006 106 7 175 288 

2007 117 8 170 295 

2008 115 9 178 302 

2009 117 8 181 306 

2010 120 7 187 314 

2011 107 *6 178* 285 

2012 118 * 183* 301 

2013 130 * 231* 361 

2014 138 * 239* 377 
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poseg v družinsko dinamiko, ki običajno povzroči številne čustveno negativne reakcije staršev 

in otroka. Pri starših sproži občutke krivde zaradi lastne vzgojne neuspešnosti, pri otroku pa 

jezo, strah pred neznanim, občutke nemoči (Marovič, 2018) in prekinitev življenja, kot ga pozna 

(Krajnčan, 2002). Čeprav je domača situacija lahko neprimerna za zdrav otrokov razvoj in 

otrokovo vedenje predstavlja težave njegovi okolici (Knorth, Anglin in Grietens, 2005), lahko 

ločitev otroka od družine skriva nevarnost, da bo zaradi pripadnosti družini porušen ali moten 

temeljni občutek identitete (Krajnčan, 2002).  

Namestitev otrok in mladostnikov v zavod za vzgojo in izobraževanje običajno povzroči 

številne čustveno negativne reakcije otroka, npr. strah pred neznanim. Poleg tega je v laični 

javnosti še vedno prisotno mišljenje, da je oddaja v zavod kazen za otroka, kar lahko povzroči 

številne odpore do namestitve in nepotrebne ovire v zavodskih prizadevanjih, da bi s strokovno 

vzgojo pomagali otroku in družini (Priloga k vzgojnemu programu, 2004). 

Kot je razvidno, je ukrep oddaje otroka ali mladostnika v vzgojni zavod huda sprememba v 

mladostnikovem življenju. Kahan (1995) k temu dodaja, da so otroci ob prihodu v vzgojni 

zavod ranljivi in v nevarnosti, da bodo s strani ostalih mladostnikov, ki so v zavodu, izključeni. 

Zaradi tega v sebi čutijo tesnobo, saj se priključijo v za njih povsem novo in neznano okolje, 

kjer so obkroženi s skupino ljudi, ki je ne poznajo. Otroci, ki so v zavodu že dlje časa, se med 

seboj poznajo, zato posameznik, ki pride na novo, čuti v sebi strah, da tudi tam ne bo sprejet s 

strani vrstnikov in osebja. Zaradi vseh negativnih učinkov namestitve mnogi avtorji, med njimi 

tudi Frensch, Cameron in Adams (2002) odvzem otroka iz družine vidijo kot zadnjo možno 

rešitev med vzgojnimi ukrepi, kar podprejo tudi z načeli dezinstitucionalizacije. Prav zato je 

potrebno obravnavati vsak primer individualno. Najpomembnejši vidiki pri tem so (Krajnčan, 

2003) starost otroka, posebne obremenilne okoliščine v družini, kakovost odnosov v družini 

(tudi s sorojenci) in ocena možnosti ter tveganj v širšem življenjskem okolju. Kot najbolj 

ranljivo starost za namestitev v vzgojni zavod Krajnčan (prav tam) prepoznava med 11. in 14. 

letom. Namestitev izven družine (Knorth, Anglin, Grietens, 2005) pa je lahko tudi pozitivna 

izkušnja kot priložnost za nov začetek in nove izkušnje, tako posameznika kot družine, kar 

lahko prinese pozitivne izide namestitve. S tem se strinja tudi Kreft Toman (2017), ki pove, da 

namestitev lahko pomembno dobro vpliva na življenjski potek posameznika.  

Krajnčan (2002) pa opozori tudi na otroke, ki prehajajo iz enega vzgojnega zavoda v drugega. 

S tem, ko menjajo okolje, menjajo tudi svojo vlogo, življenjska področja in s tem spremenijo 

svoj položaj, kar je praviloma izhodišče za krizo in možnost razvoja v napačno smer. S tem, ko 

se otroka premešča iz ustanove v ustanovo, se vsakič znova poveča tveganje za otroka. Pri tem 

so posebej ogrožene osebnostne značilnosti, kot so obvladovanje okolja, stopnja aktivnosti, 

iniciative in optimizma.  

Z nameščanjem in premeščanjem otrok brez njihove želje ali strinjanja se v njih povečuje 

občutek nemoči in zmanjšuje občutek nadzora nad lastnim življenjem. Gregorec in Debeljak 

(2007) sta v raziskavi ugotovili, da so v postopku nameščanja mladostniki pogrešali več 

informacij in podrobnejšo obrazložitev, kam odhajajo. Poleg informacij so si želeli še 

vzpostavitev pristnejšega odnosa s socialnim delavcem pristojnega CSD, saj bi jim s tem bolj 
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zaupali. Več informacij o otroku in besede pri odločanju pa so si želeli tudi vzgojni zavodi, kar 

so z ZOOMTVI (2020) tudi dobili. Zrim Martinjak (2017) je v raziskavi ugotovila, da so 

ravnatelji navajali problem nameščanja otrok v vzgojne zavode po principu prazne postelje, 

brez strokovne dogovorjene diferenciacije, kar je pripeljalo do neustreznih namestitev ter 

posledično neustrezne pomoči. Zavodi z interno šolo so tako postali »odlagališče« za tiste 

otroke, za katere družba ne najde ali noče vpeljati ustreznih programov pomoči. Problem pa se 

lahko, zaradi prenosa odločevalne funkcije o namestitvi na sodišča, hitro ponovi, saj imajo 

sodišča manj znanja in vpogleda v delovanje vzgojnih zavodov.  

3.3.1 Sodelovanje centrov za socialno delo 

O namestitvi otroka v vzgojni zavod so do sprejema novega Družinskega zakonika (2017) 

odločali timi znotraj CSD-jev, od leta 2019 (ko je v veljavo stopil Družinski zakonik, 2017) pa 

je nameščanje prevzelo družinsko sodišče. Pri tem sodišče izda odločbo na podlagi mnenja 

pristojnega CSD, zato je sodelovanje centrov pri odločitvi za namestitev otroka v vzgojni zavod 

še vedno ključno. Raziskava (Krajnčan, 2003) je pokazala, da so bili načini odločanja neenotni 

in različni od centra do centra, končna odločitev pa je bila prepuščena strokovnjakom, ki so 

imeli različna mnenja in stopnje poznavanja vzgojnih zavodov. Pomanjkanje kriterijev za 

usmeritev otrok v vzgojne ustanove pa ni problem le v Sloveniji, temveč tudi po svetu (Frensch, 

Cameron in Adams, 2002). Na tem področju je napredek spodbudil ZOOMTVI (2020), ki 

opisuje postopnost in vključevanje strokovnih centrov (v sklop katerih spadajo tudi vzgojni 

zavodi) že pred namestitvijo otroka v vzgojni zavod. Po zaprosilu šole, staršev, mladostnika ali 

CSD-ja se otrok vključi v mobilno obravnavo strokovnega centra. Ta sestavi mobilni tim, ki v 

otrokovem okolju poskuša skupaj z otrokom premagati ovire. Če so pri tem neuspešni ali se 

presodi, da bi bil umik iz okolja v otrokovo največjo korist, se otroka namesti v vzgojni zavod. 

Z ustanovitvijo mobilnih timov strokovnih centrov, ki se vključijo v delo z otrokom pred 

namestitvijo, se je v postopek nameščanja vključil tudi sam strokovni center, znotraj katerega 

strokovni delavci lažje presodijo ustreznost namestitve glede na zmožnosti in oblike dela 

znotraj centra.  

Pri odločanju socialni delavci tehtajo več dilem in možnosti, preden se odločijo za vključitev 

otroka v vzgojni zavod (znotraj strokovnega centra). Odločitev je res velika in ob tem čutijo 

odgovornost, saj predstavljajo eno od referenčnih točk za opredelitev stanja (Kosmač, 2007), 

vendar to odgovornost prevečkrat uporabijo tako, da se začnejo ukvarjati s težavami otrok in 

mladostnikov, namesto da bi delali skupaj z njimi (Vec, 1999). Otroci so sicer redko mnenja, 

da sami pomoč sploh potrebujejo, saj velikokrat za svoje vedenje krivijo druge. Prav tako se za 

pomoč redko odločijo tudi starši, pri katerih se običajno pojavijo odpor, strah in jeza, ker 

menijo, da so s tem, ko so bili napoteni v CSD, kaznovani za vedenje svojega otroka. Oboji 

pomoč lahko doživljajo kot prisilo in iz tega izvira nepripravljenost za sodelovanje v procesu 

nudenja pomoči (Svetin Jakopič, 2005).  

Vsi sodelujoči v procesu namestitve v vzgojni zavod si želijo, da bi se mladostnik strinjal z 

namestitvijo (kar se v primeru stanovanjskih skupin dogaja, saj naj bi bilo povpraševanje še 

večje od kapacitet), ker je lažje in učinkoviteje delati z nekom, ki si pomoči želi in je motiviran 
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za spremembo. Res pa je, da je prav pomagati tudi tistim, ki ne vidijo potrebe po spremembi in 

pomoč odklanjajo. Pri tem moramo biti predvsem pazljivi na izbiro pravega trenutka za 

namestitev, tj. ko smo uporabili vse možne oblike pomoči v domačem okolju in imamo občutek, 

da se bo otrokova situacija v dosedanjem (domačem) okolju poslabšala (prav tam).  

Med najpogostejšimi razlogi strokovni delavci navajajo, da se za namestitev odločijo, kadar je 

za otroka škodljivo bivanje v družini, ko gre za veliko šolsko neuspešnost, za dolgotrajne 

vedenjske težave (Krajnčan, 2003) ali za odklonsko vedenje, ki kaže na vzgojno zanemarjanje, 

kazniva dejanja in ogroženost otroka (Marovič, 2018). Ob tem pa razmišljajo, ali bo večja 

škoda, če bo otrok ostal v domačem okolju ali če bo v zavodu izpostavljen slabšim socialnim 

vplivom, ali bo premestitev mladostniku izboljšala življenjske perspektive, ali je namestitev 

zgolj potuha staršem itd. Pri tem je treba upoštevati tudi pogled strokovnega delavca na vzrok 

ČVT, in sicer ali vzroke razume bolj znotraj posameznika ali jih zaznava v njegovi okolici 

(Krajnčan, 2002).  

3.3.2 Razlogi za namestitev 

Največ otrok je v vzgojne zavode nameščenih zaradi vedenjskih težav, šolske neuspešnosti in 

težavnih odnosov (Frensch, Cameron in Adams, 2002). Pri nas to poimenujemo čustvene in 

vedenjske težave, pri nekaterih otrocih pa kombinirane težave – pridružene so tudi druge težave, 

npr. psihiatrične bolezni (Nagode idr., 2011). Spomnimo, da morajo za razumevanje težav kot 

ČVT te težave trajati daljše časovno obdobje, da gre za tako resen problem, da ogroža otrokov 

razvoj in ga z običajnimi spremembami, ukrepi in odzivi nismo uspeli ublažiti (Kobolt, 2011), 

starši in učitelji pa mu niso več kos (Marovič, 2018).  

Pred namestitvijo v vzgojni zavod se po ZOOMTVI (2020) upošteva načelo postopnosti. S tem 

namenom so strokovni centri oblikovali mobilne time, ki otroke že predčasno spremljajo in 

poskusijo ponuditi pomoč v domačem okolju, saj s tem zmanjšajo dejavnike tveganja, ki se 

pojavijo ob selitvi v novo okolje. Če strokovni tim (Vzgojni program, 2022) presodi, da taka 

oblika pomoči ne zadošča oziroma otrok ne napreduje, se pričnejo pogovori o namestitvi otroka 

v vzgojni zavod znotraj strokovnega centra.  

Težko bi našli enotne kriterije za oddajo otroka v vzgojni zavod (Krajnčan, 2006). Pri tem se 

največ upoštevajo dlje trajajoče, intenzivne čustveno vedenjske težave skupaj s tveganimi 

vedenji (pobegi od doma, kazniva dejanja, psihoaktivne substance, izostajanje iz šole itd.) in 

neugodnimi vplivi okolice (neprimerna družba vrstnikov, težavna družinska situacija, vzgojna 

zanemarjenost, nasilje v družini itd.). Predvsem pa, ko so v domačem okolju že izčrpane vse 

obike pomoči, ko je to otrokova želja ali ko bi bil zavod kot stalna oblika bivanja bolj primerna 

za otrokov razvoj (Marovič, 2018; Krajnčan, 2002; Kobolt, 2002). 

Vedno je pri namestitvi v mislih največja korist otroka, h kateri smo strokovni delavci tudi 

pravno zavezani (Marovič, 2018), in zagotovitev ustreznega okolja za otroka, da bo deležen 

pozitivne vzgoje, ki je v domači okolici ni bil deželen (Petrie idr., 2006). Čeprav delujemo z 

mislijo na učinkovito skrb za otroka, se večkrat zgodi, da vzgojni zavod ni primerna oblika 

pomoči za nekatere otroke in mladostnike (Krajnčan, 2002). Zato moramo tudi pri delu z otroki 
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in mladostniki, ki so že nameščeni, imeti v mislih, da je pedagogika razumevanje otrokovih 

potreb, kar lahko dosežemo le z odgovornostjo in odnosom med otrokom in vzgojiteljem (Petrie 

idr., 2006). 

 

4 OBDOBJE NAVAJANJA 

 

4.1 Sprememba okolja 

Odraščanje v izvendružinski vzgoji ima bistveno drugačne značilnosti od odraščanja v družini 

(Kreft Toman, 2017). Življenjske razmere v ustanovi sprožijo drugačno dojemanje samega sebe 

– prekinitev običajnih stikov z zunanjim okoljem (vrstniki, starši) in omejitve v drugih, za 

identifikacijo posameznika, pomembnih postopkih, kot so odvzem razpolaganja s prostim 

časom, omejitev uporabe telefona in računalnika ter omejitev zasebnosti s stalnim nadzorom 

(Svete, 2015).  

S tem, ko so prekinjena vsa pomembna socialna razmerja, je otrok postavljen pred situacijo, ko 

se mora znajti v novem okolju. Težave nastanejo, ko se otrok v novem okolju ne uspe ujeti s 

strokovnimi delavci, se boji drugih otrok ali ga ti ne sprejmejo in če predviden program ni v 

nikakršni zvezi z njegovim dotedanjim življenjem (Krajnčan, 2012). Zato je pomembno, da se 

vzgojitelj potrudi biti razumevajoč in pripravljen nuditi pomoč mladim (nasveti, učna pomoč, 

pogovor itd.). Še posebej pa je pomembno, da mladim podporo nudi ob vstopu v zavod, saj 

prihod v zavod zanje predstavlja neke vrste travmatično izkušnjo, ker vstopajo v neznan svet 

(Rakar idr. 2012). Se pa temu svetu, po izsledkih raziskave Gregorec in Debeljak (2007), lažje 

prilagodijo mlajši otroci, ki prej zapustijo matično družino.  

Začetno obdobje je zelo težavno in ga vsak doživlja drugače, kar kaže tudi izsledek raziskave 

(Kreft Toman, 2017), ko so mladi, nameščeni v institucijo, postopek namestitve komentirali 

različno – nekateri so izrazili zadovoljstvo, spet drugi pa na namestitev gledajo kot na neugodno 

izkušnjo. So pa vsi kasneje uvideli nekaj pozitivnih plati bivanja v zavodu, kot so zaključeno 

šolanje, pridobitev poklicnih spretnosti in osvojene delovne navade.  

 

4.2 Teorija navezanosti  

Teorija navezanosti govori o trajajočem, intimnem, emocionalnem odnosu med otrokom in zanj 

pomembno osebo, ki služi kot baza, iz katere otrok dobi vso potrebno nego in čustveno podporo 

za nadaljnje raziskovanje sveta (Praper, 1992). Vsak posameznik oblikuje različne modele 

navezanosti, ki vplivajo na to, kako posameznik vidi svet in kako se vede (Siegel, 2014). Varna 

navezanost na vsaj eno odraslo osebo je eden poglavitnejših dejavnikov, ki vpliva na razvoj 

življenjskih potekov posameznika, ki je prikrajšan za običajno družinsko življenje. Interakcija 

odnosa mora v otroku zbuditi občutek varnosti in stabilnosti ter mora biti dolgotrajna in 

podporna (Zaviršek, 2012, v Rakar idr., 2012). Večina otrok, ki pridejo v vzgojni zavod, ni 
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varno navezanih v krogu matične družine, saj so bile ravno domače razmere pogosto povod za 

namestitev v zavodu.  

Znotraj teorije navezanosti obstajata po besedah Petrieja in sodelavcev (2006) dve pogosti 

zmoti, in sicer da se navezanost zgodi samo z eno osebo (po navadi mamo) in da se dogaja zgolj 

znotraj vidika novorojenčkov. Obstaja več dokazov o obstoju več navezanosti glede na odnose, 

ki se zgodijo v življenju posameznika in se razvijajo/formirajo znotraj teh odnosov. To potrdi 

tudi Elliot (1982), ki pove, da so vzorci navezovalnega vedenja povezani tudi z vzorci 

socialnega vedenja in igre z odraslimi in z drugimi otroki, ne le z mamo. S tem potrdi, da je 

navezanost prisotna skozi celotno življenje osebe, najbolj vidna pa je v otroštvu.  

V raziskavi sta Kerns in Richardson  (2005, v Erzar in Kompan Erzar, 2011) ugotovila, da varno 

navezani otroci ostanejo varno navezani mladostniki. S starši imajo manj konfliktov, saj 

poznajo njihove dobre plati, tako kot tudi njihove omejitve. Z vrstniki samostojno navezujejo 

stike, dobro prenašajo slabe izkušnje, pripravljeni so odpuščati tako drugim, kot tudi sebi. Iz 

svojih napak se učijo, kar jim povečuje samopodobo. Na splošno se manj odzivajo s telesom in 

vedenjem. Kot smo že omenili, pa večina mladostnikov, ki so nameščeni v zavod, ni varno 

navezanih - so ambivalentno oziroma preoukupirano navezani, izogibajoče se navezani ali 

zavračajoče navezani. Pri vseh lahko ne varno navezan stil navezanosti privede do odklonskega 

vedenja, kot na primer potrjevanje samega sebe na rušilen način, motnje hranjenja, zlorabe 

psihoaktivnih snovi, impulzivno in agresivno vedenje itd. (Kerns in Richardson, 2005, v Erzar 

in Kompan Erzar, 2011). 

Teorija navezanosti je ena pomembnejših teorij za razumevanje delovanja posameznika in 

temelji na sposobnosti skrbnika, da bo poskrbel za otrokove potrebe in mu s tem pomagal razviti 

delovni model, ki bo spodbujal njegov nadaljnji razvoj. Za zadovoljevanje potreb pa lahko 

poskrbijo tudi druge pomembne osebe v otrokovem življenju, kot so učitelji ali vzgojitelji, in 

jim s tem ponudijo nadomestni model navezovalnega odnosa in razvijanje varnega stila 

navezanosti (Petrie idr., 2006). To, da ima otrok pomembno drugo osebo (ki ni starš), je 

predvsem pomembno pri otrocih, ki so prikrajšani za običajno družinsko življenje (Zaviršek, 

2012, v Rakar idr., 2012). Vsak otrok razvije navezanost na odraslo osebo in če je navezan na 

več oseb, ima lahko razvitih več modelov navezanosti, ki vplivajo na vedenje v različnih 

situacijah (Siegel, 2014).  

Teorija navezanosti govori o tem, kako se počutimo blizu oziroma kadar smo oddaljeni od 

ljubljene osebe. Kadar smo tej osebi blizu, se počutimo prijetno, in ko smo stran, se počutimo 

žalostno, osamljeno in prestrašeno (Holmes, 1993). Majhni otroci neprijetne občutke začutijo 

že ob kratki ločitvi, medtem ko na starejše vpliva daljša ločitev. Daljše obdobje neprijetnih 

občutkov pa pri posamezniku začne formirati občutke anksioznosti (Bowbly, 1976). Kot pove 

Kobolt (2011), se anksioznost kaže kot pretežno čustvena težava (kaže se tudi na vedenju), ki 

se odraža predvsem, kadar se od posameznika zahtevata asimilacija in delovanje brez 

prisotnosti staršev.  

Kvaliteta odnosa navezanosti je odvisna od kvalitete interakcij otroka z odraslo osebo (Siegel, 

2014). Petrie in sodelavci (2006) poudarjajo, poleg kvalitete interakcij, tudi pomen kontinuitete 
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in senzibilnosti v odnosu. Ravno to je ena največjih težav v odnosu vzgojitelj–otrok, saj v 

profesionalni karieri vzgojitelja pogosto zmanjka prostora za bolj oseben stik z otrokom. Prav 

tako je problem frekvenca menjav otrok in vzgojiteljev v vzgojnih zavodih, da bi se lahko 

razvile za otroke ključne nove navezanosti. Znotraj okvirja vzgojnega zavoda pa obstaja še 

težava zadovoljevanja otrokovih potreb, kar ponovno razkrije tveganje za razvoj še ene ne-

varne navezanosti.  

Čeprav obstaja veliko ovir za vzpostavitev zdrave navezanosti, je naloga vzgojiteljev, da 

poskrbijo za dobrobit otroka, da se bo v okolju počutil varnega, sprejetega, slišanega in 

razumljenega. S tem vzpostavijo zaupanje in lahko gradijo temelje za zdrav otrokov razvoj 

(prav tam). Ob tem je potrebno razmisliti, ali so vsi strokovni delavci, predvsem vzgojitelji, 

sposobni vzpostaviti varne navezave in ali si jih upajo vzpostaviti z zavodskimi otroki (ne 

pozabimo, da še vedno obstaja velika stigma).  

 

5 DELO V ZAVODU Z OTROKI S ČVT 

Mladostniki svoje stiske skrivajo za vedenji, preko katerih jih drugi vidijo kot močne. Dobro se 

počutijo v odklonskih družbah, kjer jih sprejmejo z razumevanjem in toplino (Pretty in 

sodelavci, 2001, v Zrim Martinjak, 2014), svoja čustva pa poskusijo utopiti v alkoholu in 

psihoaktivnih substancah, ki jim dajo občutek nepremagljivosti (Rebula, 2009, v Žibert, 2017). 

Tovrstna vedenja pripeljejo v vzgojni zavod, kjer je naloga učiteljev, poklicnih vzgojiteljev in 

drugih strokovnih delavcev, da poskušajo nadomestiti razvojne primanjkljaje in poskrbijo za 

nadaljnji celovit osebnostni razvoj otrok in mladostnikov (Vzgojni program, 2004).  

Za pozitivno izkušnjo bivanja v vzgojnem zavodu morajo biti zadovoljene naslednje potrebe 

(Rakar idr., 2012; Knorth, Anglin in Grietens, 2005): 

 varnost in preživetje – ustrezna prehrana, zavetje in varnost pred poškodbami, 

 sprejetost in podpora – ljubezen, stabilnost, nove izkušnje, 

 pripadnost in identiteta – družinski model bivanja, stik z matično družino in okoljem, 

srečanje preteklosti in prihodnosti, občutek lastne vrednosti. 

 

Strokovna pomoč obsega še več kot le zadovoljevanje potreb. Potrebno je prepoznati otrokove 

osebnostne lastnosti v najširšem smislu in vzgojni stil, ki ga je bil deležen, vzpostavljati 

ustrezno razmerje med postavljanjem ciljev, nagrajevanjem in kaznovanjem (Vzgojni program, 

2004) ter otroka naučiti strategij spoprijemanja s stresnimi situacijami, saj so te sestavni del 

obdobja mladostništva. To vključuje predvsem spodbujanje pozitivne samopodobe in 

samozaupanja, učenje reševanja problemov, razvijanje različnih socialnih in komunikacijskih 

spretnosti, spoznavanje različnih sprostitvenih tehnik ter spodbujanje zadostne gibalne 

aktivnosti (Dolenc, 2015).   

Se pa v zadnjem obdobju pojavlja fenomen, da otroci in mladostniki ostajajo brez ustreznega 

tretmaja, saj vzgojni zavodi pogosto niso opremljeni za njihovo obravnavo in jim s 

socialnopedagoškimi prijemi ne morejo pomagati. To so primeri nesodelovanja posameznika, 
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različne oblike agresije, uporaba nedovoljenih substanc itd. (Marovič, 2018), ob katerih so 

strokovni delavci zavoda večkrat nemočni. ZOOMTVI (2020) kot odgovor na ta fenomen 

dodaja večjo pozornost na sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, ki izvajajo terapije.  

 

5.1 Vzgojne skupine 

Skupina je socialna enota vsaj treh članov. Ločimo velike (narod, člani organizacije itd.) in 

majhne skupine, kot so na primer vzgojne skupine v vzgojnem zavodu. Majhne skupine 

imenujemo tudi psihološke skupine, saj v njih bolj intenzivno potekata procesa socialnega 

vplivanja in socialne interakcije. Razvijejo se tudi čustvena in kognitivna povezanost, skupni 

cilji, emocije, ki se izražajo skozi sodelovanje ali tekmovanje, zaupanje ali nezaupanje in norme 

vedenja. Ti procesi skozi izkustvo čustvene podpore spodbujajo socialno in osebnostno zorenje, 

torej naj bi mladostnik v skupini lahko zadovoljil svoje osnovne socialno-psihološke potrebe 

(Kobolt, 2009; Kompare idr., 2001).   

Skupine ločimo na formalne in neformalne. V formalnih skupinah je struktura natančno 

predpisana in postavljena od zunaj. V njej so jasna pravila vedenja in posledice, jasne socialne 

vloge in v naprej določeni statusi. V neformalnih skupinah pa se struktura spontano oblikuje 

sama. Formalno vodstvo ne obstaja, vendar se lahko razvije skozi srečanja članov skupine. Med 

člani se razvijejo vloge, vedenje in način komunikacije, ki se članom zdijo smiselni (Kompare 

idr., 2001).  

Znotraj strokovnih centrov je oblikovanih več vrst skupin, v katere so lahko vključeni otroci: 

skupina v dnevni obliki dela, mladinsko stanovanje, stanovanjska skupina, vzgojna skupina 

(znotraj vzgojnih zavodov) in intenzivna skupina (Vzgojni program, 2022). Zavodska vzgoja 

je vedno skupinska vzgoja, saj skozi socialno mrežo odnosov v skupini spreminjamo področje 

delovanja in interakcij z namenom, da bi odstranili ali spremenili neželene vzorce delovanja 

(Krajnčan, 2012). Načelo skupinske dinamike je vpeljal logaški eksperiment z namenom 

vzpostavitve demokratičnih odnosov z otroki (Flaker, 2012).  

Po novem ZOOMTVI (2020) je normativ otrok v vzgojni skupini 8. Vendar pa je v praksi 

trenutno stanje še vedno po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-

izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (2007), kjer je normativ v vzgojni 

skupini 10 otrok7. Kot pove Ravnikar (1997), so bili včasih normativi veliko večji. Do 

zmanjšanja števila otrok v skupini (in ugodnejših bivanjskih pogojev) je po besedah Skalarja 

(2002) prišlo zaradi težavnosti otrok in učinkovitejšega nadzora nad njimi, za kar skrbita 

najmanj dva matična vzgojitelja. Poleg vzgojiteljev so v vzgojnem zavodu prisotni še 

(Ravnikar, 1997) učitelji z dodatnimi socialnopedagoškimi znanji in ostali strokovni delavci 

(psihologi, socialni delavci, pedagogi itd.). S številčnostjo strokovnih delavcev in arhitekturno 

postavitvijo prostorov se udejanja ideja panoptikona. Stalna navzočnost odrasle osebe, ki 

nadzoruje in sankcionira, se v glavah otrok zasidra tako, da v resnici vzgojitelju ni treba videti 

                                                           
7 V času izvajanja raziskave (2019) je veljal normativ 10 otrok, zato tudi v empiričnem delu udeleženci raziskave 

govorijo o desetih otrocih v skupini. 
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vsega, vendar je za otroka dovolj že, da obstaja verjetnost, da bi lahko bil opažen pri 

nesprejemljivih dejavnostih (Svete, 2015). Pozitivni vidik številčnosti zaposlenih pa je, da 

obstaja večja možnost, da se vsakemu otroku temeljiteje posvetijo in mu pomagajo odpraviti 

učne ter vzgojne težave, saj je več možnosti za individualizacijo pouka in otroku prilagojen 

način dela (Ravnikar, 1997).  

Individualizacija je pomembna predvsem, ker so v vzgojnih skupinah združeni otroci z 

različnimi problematikami: težko vodljivi otroci, agresivni/impulzivni otroci, mladi, ki se 

nezrelo obnašajo, boječi otroci, otroci s pridruženimi težavami (hiperaktivnost, avtizem), 

pasivni otroci, ki se zapirajo vase, otroci s hitrimi spremembami vedenja, z nezmožnostjo 

tolerance, otroci s težavami z jezikom, s strahom pred šolo, otroci s težavami v socialni 

integraciji, s travmami iz preteklosti, otroci, odvisni od psihoaktivnih substanc itd. (Kobolt, 

2011). Vse to pa mora vzgojitelj znati povezati med sabo in vzpostaviti odnose, ki bodo 

posameznikom pomagali pri doseganju ciljev in pri zdravem razvoju.  

Predvsem je uspeh skupine odvisen od članov, njihovih ciljev, izkušenj, osebnosti, pričakovanj, 

vedenj, vsebin, s katerimi se srečujejo itd. S pravimi pristopi je mogoč vpogled v delovanje 

skupine in s tem oblikovanje smernic za spremembe skupine, ki bodo pozitivno vplivale na 

njeno delovanje in razvoj (Kobolt, 2009). Skupina je dinamična enota, znotraj katere se nenehno 

dogajajo spremembe in spremembe pri enem članu skupine izzovejo spremembe pri celotni 

skupini (Kompare idr., 2001), zato mora vzgojitelj pozorno spremljati spremembe, ki se 

dogajajo znotraj odnosov v skupini, in vsakega posameznika, ki vpliva na skupinsko dinamiko, 

ter vse skupaj usmerjati v pravo smer (Petrie idr., 2006).  

Pri tem je ključnega pomena, da vsi člani občutijo pripadnost skupini, saj s tem sprejmejo 

skupinske vrednote, norme in pravila. Občutki sprejetosti, varnosti in razumljenosti pripeljejo 

do sproščenega delovanja v skupini in drugačnega zaznavanja sebe (Žnidaršič, 2004), ki ga 

morda zaradi preteklih izkušenj otroci še niso občutili (Petrie idr., 2006). Hkrati se z razvojem 

sproščenosti in odnosov v skupini člani skupine tudi učijo drug od drugega. Ob skupinskem 

učenju posameznik opusti nekatere vidike lastnih kognitivno-emocionalnih map, s katerimi je 

prišel v skupino in spozna nove vidike razumevanja. Med tem procesom pa znotraj skupine 

prihaja do konfliktov, usklajevanj, oblikovanja položajev in splošne varnosti (Kobolt, 2009). 

Z razvojem skupine potekata procesa približevanja med člani (unifikacija) in povečanja 

različnosti med člani (diverzifikacija). Prvi kaže na prilagajanje članov skupini (norme, pravila, 

pričakovanja), drugi pa teži k ohranjanju identitete in različnosti od drugih članov. Skupina je 

torej prostor socialnega učenja, kjer se posameznik hkrati uči o skupinskih procesih in o sebi 

prek lastnih izkušenj ali na osnovi opazovanja drugih (imitacijsko učenje) (prav tam).  

Močan člen skupine in formalni vodja je tudi vzgojitelj, zato je pomembno, da se tudi sam 

vključuje v skupinsko dinamiko in prepoznava svoj prispevek k razvoju skupine. Z otroki naj 

bi delil življenje v zavodu (Petrie idr., 2006), najsi bo to v igri, pri gospodinjskih opravilih ali 

med različnimi aktivnostmi. Pri tem tesno sodeluje z otroki, priporočljivi pa so tudi večdnevni 

projekti skupaj z otroki, ko je vzpostavljena kontinuiteta in možnost za tesnejše grajenje 

odnosov. Vzgojitelj naj se opre na svoja močna področja (šport, ustvarjanje itd.) in s tem 
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izkustvenim učenjem otrokom razširi njihova obzorja, spremeni njihovo zaznavanje in 

doživljanje okolice ter spodbuja pogovore.  

 

5.2 Delo vzgojitelja v vzgojni skupini 

Pri delu z otroki in mladostniki v vzgojnih zavodih matični vzgojitelji igrajo pomembno vlogo 

v njihovem procesu bivanja v zavodu, saj so udeleženi v vse vidike otrokovega življenja. Pri 

tem morajo biti pozorni tako na posameznike, kot tudi na skupino kot celoto. Ob tem vzgojitelj 

ne sme pozabiti (Krajnčan, 2012), da mora ponuditi vsem otrokom v skupini enake možnosti 

za razvoj, kar pa ne pomeni, da jih obarvava enako. Vsakemu otroku je potrebno ponuditi okolje 

in možnosti za napredovanje, saj bo le tako posameznik iz svojega življenja lahko potegnil 

največ. To pomeni (Zrim Martinjak, 2017 in Žibert, 2017), da mora vzgojitelj imeti odgovoren 

pristop do dela, spoznati stiske in potrebe otrok ter se vsakodnevno odzivati na njih.  

Na splošno je naloga vzgojitelja, kot strokovnjaka s socialnopedagoškimi znanji, da »pomaga 

posamezniku pri razvijanju njegovega aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispeva k 

njegovemu polnejšemu vključevanju v okolje, ga opolnomoči po poteh opogumljanja, 

usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih 

potreb, razvoju njegovih potencialov in predvsem v smeri sožitja s samim seboj in s svojim 

okoljem /…/, z namenom, da bi življenje živel polno in za sebe smiselno« (Etični kodeks, 

2006). Vse to lahko vzgojitelj doseže le s tem, da skrbi za ugodno psihosocialno klimo ter s tem 

ugodne pogoje za delo in učenje, ki jih doseže na materialni (videz in urejenost skupine) ter 

odnosni ravni (Oman, 2011).  

Po vzgojnem programu (2022) naj bi vzgojitelji pri svojem delu preko odnosa z mladostnikom 

in jasno izraženih pričakovanj dobrega sodelovanja nudili vzgojno-učno, psihološko, socialno 

in zdravstveno podporo ter hkrati sledili razvojnim nalogam in potrebam otrok in mladostnikov. 

Naj ob tem spomnim, da je v skupini do 10 otrok različnih starosti, ponekod tudi spolov, s ČVT, 

ki se kažejo na različne načine, ob različnih pogostostih in intenzitetah, s pridruženimi 

zdravstvenimi in učnimi težavami. Menim, da to potrdijo besede Krajnčana (2012), da terja 

delo in življenje v zavodu izjemno zahteven pristop in da se znotraj obstoječih struktur, v zelo 

zahtevnih in pogosto izjemno napornih situacijah, izzvani iz vrst mladih z večplastnimi 

težavami, vsi delavci zavoda zelo trudijo za korektno, v otroka usmerjeno, izvajanje 

predvidenih programov in za doseganje ciljev.  

Vzgojitelji so pogosto edine referenčne odrasle osebe, s katerimi otroci preživijo veliko 

skupnega časa in lahko z njimi vzpostavijo zaupljiv odnos (Krajnčan in Grum, 2013). Do 

vzpostavitve odnosa pa lahko mine kar nekaj časa, saj veliko otrok zavod doživlja kot kazen in 

bivanja v zavodu ne doživljajo kot smiselnega (Žibert, 2017). Zato mora vzgojitelj znati 

uporabiti različne spretnosti, metode in oblike dela, da lahko dela in vzpostavi odnos z otrokom, 

ki ima veliko kompleksnih čustvenih, vedenjskih in psiholoških težav (Browne in Lynch, 1999).   

Za doseganje vseh zgoraj opisanih nalog se vzgojitelji poslužujejo različnih oblik in metod dela. 

Izbirajo med individualno in skupinsko obliko dela. Pri tem uporabljajo metode dela, kot so 
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(Horvat, 2000): socialno terapevtske metode, elevacijske metode, poučevalne metode, metode 

socialnega učenja, svetovanje, individualni pogovor, metode usmerjanja k pozitivnemu 

vedenju, nasvete o vedenju v situacijah, dogovore, metodo pohvale, nagrade in posebnih 

ugodnosti, metode preprečevanja, opozorila in kazni itd.   

Vzgojitelj z mladostniki vzpostavlja ustrezno komunikacijo z jezikom sprejemanja in 

opogumljanja, ki mora biti spoštljiva in izhajati iz vloge odgovornega odraslega. Svojo 

avtoriteto gradi na kompetentni strokovnosti in odnosu, ki ga sestavlja ob upoštevanju 

življenjskega sveta otroka ali mladostnika in prepoznavanju njegovih potreb. Zato naj bi 

poskušal vzgojitelj v določeni meri skupaj z otrokom ustvarjati pravila in red zavodskega 

življenja, kot tudi ukrepe ob neupoštevanju, saj so tako otroci bolj motivirani za njihovo 

upoštevanje in lažje prevzamejo odgovornost za lastna dejanja (Poštrak, 2015; Oman, 2011). 

Še bolj kot na besede mora biti vzgojitelj pozoren na nebesedno komunikacijo, saj ta običajno 

pove več kot besede same in otroci to začutijo. Pomembno je, da je vzgojitelj pristen in verjame 

v to, kar govori (Faber in Mazlish, 1996) in dela.  

Mnogi se ob predstavitvi dela vzgojitelja spomnijo na naloge staršev v domačem okolju. Petrie 

in sodelavci (2006) ugotavljajo, da bi lahko potegnili vzporednice med skrbjo za vsakodnevne 

potrebe otrok in odnosom, ki ga z otrokom vzpostavijo starši in vzgojitelji. Razliko pa definirajo 

v tem, da so starši odgovorni za velike odločitve v otrokovem življenju, kot so na primer šolanje, 

kje bodo živeli itd., medtem ko vzgojitelji lahko le prispevajo svoje mnenje h končni odločitvi, 

ki je v rokah staršev in ostalih strokovnjakov (npr. CSD, sodišče itd.). Ob tem pa Krajnčan 

(2012) opozarja še na pomembno razliko, in sicer da zaupanja, pozornosti, angažmaja, 

naklonjenosti in najpomembneje, ljubezni, ne moremo zagotoviti ali celo ustvariti s pravili 

znotraj institucije. Svete (2015) pove, da je prav zato delovni odnos vzgojitelja z otrokom lahko 

zelo protisloven. Znotraj delno totalne ustanove, kjer morajo vzgojitelji izvajati disciplinske 

tehnike in hkrati nuditi okolje za uporabo soustvarjalnih pristopov, vzgojitelji težko vzpostavijo 

konstruktiven stik, ki bi prinašal rešitve in spremembe otrokove situacije. Čeprav na določen 

način nadomeščajo otrokove starše, so v svoji vlogi omejeni na sistemsko določene naloge.  

Vzgojitelji so pri svojem delu večkrat pozorni na izpolnjevanje predpisov, saj se želijo izogniti 

negativnim sankcijam, kar pa omejuje optimalno delo vzgojitelja, saj ko prevlada usmerjenost 

v pravila, umanjka bistvo vzgoje (Krajnčan, 2012). Zato je pomembno, da stroka podpira in 

vzpostavlja pristope, ki temeljijo na pozitivnih lastnostih otrok, ne le na disciplinskem modelu 

sistema (Svete, 2015). Predpisi ne urejajo zgolj stanja organizacije, temveč trdno zapisujejo 

identiteto vzgojiteljev (Krajnčan, 2012).  

5.2.1 Osebnost vzgojitelja 

Poleg potrebnih kvalifikacij, strokovnega znanja in poklicnega razvoja je eden 

najpomembnejših elementov dobrega vzgojitelja njegova osebnost (Petrie idr., 2006), saj se v 

vzgoji zabriše meja poklicne in človeške plati vzgojitelja in se poveže v celoto. V proces vzgoje 

je vpeta celotna vzgojiteljeva osebnost, ki je ne more zamenjati, ko pride v službo (Kordeš, 

2001).  
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Pri delu v vzgojnem zavodu mora imeti vzgojitelj oblikovano močno poklicno identiteto, za 

izpolnjevanje svoje naloge in reševanje situacij pa potrebuje tudi strokovno kompetentnost, ki 

jo Kordeš (prav tam) razdeli na: 

 instrumentalno – obvladovanje spretnosti, vedenjskih vzorcev in uporaba strokovnega 

znanja, strategij, vzorcev in metod dela; 

 refleksivno – integracija lastnega razvoja v poklicno delo, zavedanje svojih šibkih in 

močnih področij, osebne zgodovine in vpliva vsega naštetega na delo (otroci ne smejo 

postati objekt zadovoljevanja vzgojiteljevih potreb); 

 socialno – prilagajanje potrebam in zahtevam mladih, sposobnost razmisleka o situaciji, 

sposobnost empatije in refleksije, iskanje bližine in oddaljenosti z otroki; 

 duhovno – vnašanje na vrednotah temelječo vzgojo, ki izhaja iz širokega 

svetovnonazorskega ozadja, opredelitev do vrednot, odgovarjanje na življenjsko 

pomembna vprašanja. 

 

Kot najpogostejše zaželene osebnostne lastnosti vzgojiteljev avtorji (Kordeš, 2001; Oman, 

2011; Petrie idr., 2006; Gregorec in Debeljak, 2007) na podlagi raziskav navajajo: ustvarjalnost, 

prodornost, prijaznost, potrpežljivost, pravičnost, umirjenost, komunikativnost, empatijo, 

zagnanost, živahnost in energičnost, uvidevnost, dostopnost, spretnost primernega vedenja, 

spretnost argumentacije, komunikacije in timskega dela, pripravljenost na različne aktivnosti, 

sprejemanje drugačnosti, sposobnost aktivnega poslušanja in pozornosti na malenkosti ter 

pripravljenost pomagati in ne takoj kaznovati. Zaželeno je tudi, da vzgojitelji znajo postaviti 

omejitve, ne vsiljujejo svojih navad drugim, se znajo soočiti s stresnimi situacijami, spodbujajo 

druge, so občutljivi za druge, pokažejo čustva in naklonjenost, imajo realističen pogled na svet, 

so pomirjujoči, usmerjeni v ljudi, delajo, kar govorijo, so pristni, spoštujejo dogovore, so 

spoštljivi in zaupanja vredni, s pozitivnim vidikom na mlade, uporabljajo odprto komunikacijo, 

predvsem pa, da so predani svojemu delu in ga radi opravljajo.  

Ker verjetno ni ene same osebe, ki bi posedovala vse naštete lastnosti, je prisotnost več 

vzgojiteljev v eni vzgojni skupini velika prednost, saj skupaj tvorijo celoto, ki vsebuje vsaj 

večino naštetih lastnosti. Tako se otroci lahko obrnejo na različne vzgojitelje ob različnih 

trenutkih. Seveda ima verjetno vsak od njih tudi kakšno osebnostno lastnost, ki otrokom in 

mladostnikom ni najljubša. Oman (2011) navaja nekaj manj zaželenih lastnosti vzgojiteljev: 

siljenje k strogemu upoštevanju pravil, nezaupanje otrokom, vzgojitelji, ki pri delu preslišijo 

besede, potrebe in želje otrok, imajo do otrok predsodke, delajo razlike med njimi, so vsiljivi, 

kričijo, ukazujejo, so strogi, imajo prevelike zahteve, se hitro razjezijo, izražajo jezo po 

nepotrebnem, prenašajo jezo na vso skupino, uporabljajo stroge in nepravične kazni, so 

vzvišeni, se vmešavajo v osebne stvari, preveč resno obravnavajo vsa dejanja, delajo razlike 

med otroki itd. K temu Petrie in sodelavci (2006) dodajajo, da delu škodi pogosto menjavanje 

kadra, neizkušeni vzgojitelji, vzgojitelji z nerealnimi pogledi na službo, taki, ki niso 

konsistentni ali ki službo opravljajo zaradi plače, ker delo ni »zahtevno« in lahko cel dan 

gledajo televizijo.  
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Kot je mogoče razbrati, osebnostne lastnosti močno vplivajo na pedagoško delo, in sicer 

predvsem takrat, kadar je to namenjeno vzgajanju otrok s ČVT, ki še bolj kot ostali otroci 

postavljajo svoje vzgojitelje pred vsakodnevne preizkušnje. Kot obrazloži Kordeš (2001), je 

vzgajanje tesno povezano z osebo vzgojitelja, saj le-ta mladim nudi podporo tam, kjer sami ne 

zmorejo rešiti situacije. Skozi svoje delo vzgojitelj spodbuja otroka, da najde svoje mesto, 

oblikuje svoja stališča v svetu in da sam opravi naloge. Pri tem mu je vzgojitelj zgled s svojimi 

dejanji in s svojo osebnostjo. Temu pa mora dodati še humor ali veselje srca in šele ta osrednji 

čustveni ton zares ustvari možnost vzgoje.  

5.2.2 Odnos 

Odnos je osnova socialnopedagoškega dela, saj »predstavlja možnost za bolj polno in celovito 

doživljanje samega sebe in je s tem eden najučinkovitejših medijev za razvijanje novih vzorcev 

doživljanja in vedenja« (Etični kodeks, 2006, str. 1). Predvsem na odnosu temelji vzgoja mladih 

in vzgojitelji morajo imeti željo vstopiti v odnos z mladostnikom in biti sposobni, da ta odnos 

oblikujejo (Kordeš, 2001). Oblikujejo ga preko interakcije, najpogosteje pogovora (Razpotnik, 

2004), pri čemer je močno vpeta tudi vzgojiteljeva osebnost. Le-ta, skupaj s strokovnostjo in 

pripravljenostjo, močno zaznamuje odnos med otrokom in vzgojiteljem (Etični kodeks, 2006), 

v katerem morajo biti prisotna medčloveška čustva, kot so sočutje, medčloveška ljubezen, 

veseliti se in biti žalosten z drugim (Kordeš, 2001). Brez odnosa je življenje v zavodu le 

preživetje, in to je institucionalizacija (Petrie idr., 2006). 

Tako tesen in intimen odnos je včasih težko vzpostaviti in meji na odnose, ki jih otroci 

vzpostavljajo s svojimi starši. Zato po navadi en vzgojitelj ne uspe vzpostaviti tako tesnega 

odnosa z vsemi otroki v skupini, ampak ima nekaj otrok, s katerimi vzpostavi bolj intimen 

odnos, ki ga poglablja s tedenskimi pogovori, kjer se zanima za otrokove občutke in potrebe. 

Pri tem je pomembno, da se odnosu ne približa z namenom zamenjati odnosa, ki ga ima otrok 

s svojimi starši (prav tam). Na odraslih, ki imajo v odnosu več moči, je, da so zavezani k 

strokovnim vlogam in odgovornosti (Kobolt, 2011).  

Kobolt (prav tam) poudari, da je posebej za otroke s posebnimi potrebami, kot je populacija 

otrok s ČVT, pomembno graditi kulturo skupnosti, ki jih bo vključila in podprla v njihovih 

potrebah po pripadnosti in participaciji. Oboji, otroci in strokovni delavci, so soustvarjalci 

odnosov in ravnanje obeh vpliva na kakovost in druge atribute odnosa. Bluestein (2019) kot 

najpomembnejši element odnosa med otrokom in odraslim vidi v proaktivnosti, ki jo definira 

kot jasno izražanje in zadovoljevanje osnovnih potreb, predvidevanje in preventivno delovanje, 

jasno postavljanje meja s primerno komunikacijo in sprejemanje situacije ter otroka tukaj in 

zdaj.  

Kljub temu da sta proaktivnost in predvidevanje smiselni za uporabo pri delu z otrokom, se 

med vzgojiteljem in otrokom ne sme vzpostaviti odvisnostni odnos, kjer bi strokovnjak s svojim 

znanjem namesto mladih definiral njihove potrebe, želje in možne rešitve (Gregorec in 

Debeljak, 2007). Otroci cenijo odnose, ki so dinamični in v njih lahko aktivno sodelujejo. 

Pomembno jim je, da se čutijo povezane, in da občutijo, da je sočloveku mar zanje in mu skrb 

tudi vračajo (Mason in Gibson, 2004).  
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Vzgoja mladih v zavodu je več kot le odnos, saj bi bil tak model preveč usmerjen samo na 

tesnost odnosov, ki so v družini. Vzgojitelj ali otrok slej ko prej institucijo zapusti in s tem tudi 

odnos. Zato je vloga vzgojitelja zelo zahtevna in pogosto paradoksalna, saj mora po eni strani 

vzgojitelj za dobro opravljanje svojega dela (ki je vzgoja) vzpostaviti odnos, po drugi strani pa 

mora zahtevati določeno mero discipline in spoštovanja pravil (Kordeš, 2001). S tem se strinjajo 

tudi Frensch, Cameron in Adams (2002), ki dodajo, da se otroci, ki ne občutijo odnosa z 

vzgojiteljem, pogosto uprejo sistemu, kar povzroči nesodelovanje in zavračanje pomoči. Po 

drugi strani pa otroci brez nadzora popustijo v učnem smislu in se vključujejo v negativne 

odnose v vrstniki. Zato je potrebno najti ravnovesje podpornega okolja in nadzora pri učenju 

novih vedenj.  

 

5.3 Potrebe otrok v vzgojnem zavodu 

Kot že omenjeno, v vzgojnem zavodu bivajo otroci s posebnimi potrebami, natančneje s ČVT. 

Največkrat so diagnosticirani na podlagi motečega vedenja, ki pa je običajno moteče za okolico. 

Vec (2011) je mnenja, da je veliko boljši kriterij za določanje ČVT stopnja zmožnosti 

zadovoljevanja osnovnih psihosocialnih potreb. Poda kontinuum čustvenih, vedenjskih in 

socialnih težav: 

1) prehodne, manjše, običajne težave, ki ne potrebujejo posebnih oblik pomoči in jih otrok 

premaguje sam v interakciji s socialnim okoljem; 

2) težave, ki ovirajo zadovoljevanje otrokovih potreb in jih otrok ne zmore konstruktivno 

reševati in zato potrebuje pomoč v okviru drugačnih pristopov (svetovalna služba v OŠ); 

3) težave, ki resneje ovirajo zadovoljevanje otrokovih potreb in zato otrok potrebuje 

specializirano pomoč (mobilna socialnopedagoška pomoč); 

4) otrok ima moten odnos do stvarnosti, socialnega okolja in do sebe ter potrebe 

zadovoljuje tako, da pomembneje ogroža sebe ali okolico, zato potrebuje obravnavo v 

specializirani ustanovi (vzgojni zavod). 

 

Z ogrožanjem sebe in okolice oziroma destruktivno agresivnostjo otrok želi zadovoljiti osnovno 

psihološko potrebo, na primer po varnosti, ko z nasiljem poskuša pregnati občutja nemoči, 

ranljivosti in osramočenosti (Kosmač, 2007). S tem se strinjajo tudi Fettig in Ostrosky (2011) 

ter Kobolt (2011), ki dodajajo, da ima neustrezno zadovoljevanje potreb škodljive posledice za 

zdrav razvoj otroka in ga postavlja v tvegan položaj za nadaljnje težave v socialni integraciji 

ter šolski neuspešnosti, saj se težje prilagaja na pričakovanja in zahteve okolja. Imajo pa ti otroci 

(prav tam, str. 159) »enake potrebe, želje, pričakovanja in probleme kakor mi vsi, kakor nekateri 

med nami, hkrati pa tudi takšne, ki jih ima le eden med njimi.« K temu pa Mason in Gibson 

(2004) dodajata, da imajo otroci, ki bivajo v vzgojnem zavodu vseeno drugačne potrebe, saj ne 

živijo znotraj matične družine in imajo izkušnje, ki jih večina otrok nima.  

Tudi v vzgojnem zavodu je poleg osnovnih materialnih dobrin (zavetje, hrana) enako 

pomembno nuditi tudi čustveno oporo in zmožnost, da otroci v celoti razvijejo svoje potenciale 

(Faber in Mazlish, 1996; Rakar idr., 2012), kar pa se lahko doseže le znotraj dobrega odnosa 
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med vzgojiteljem in otrokom (Mason in Gibson, 2004). Pri tem moramo biti pozorni na 

specifične potrebe posameznika, saj otroci in mladostniki, ki so vključeni v zavod, niso 

homogena skupina (Rakar idr., 2012) in vizija ustanove je normalizacija, ki veleva čim večje 

prilagajanje potrebam uporabnikov (Krajnčan, 2012). Kot enotno potrebo in eno 

najpomembnejših nalog vzgojiteljev pa Faber in Mazlish (1996) prepoznavata potrditev in 

sprejemanje otroka takšnega, kot je: »Naša naloga je, da našim otrokom povemo, kaj je z njimi 

prav.« (Faber in Mazlish, 1996, str. 72) 

V raziskavi sta Mason in Gibson (2004) raziskovala potrebe otrok, nameščenih v zunajdružinski 

vzgoji z vidika otrok, vzgojiteljev oziroma rejnikov (v nadaljevanju vzgojitelji) ter socialnih 

delavcev. V nadaljevanju bom skušala prikazati izsledke raziskave, s katero lahko potegnem 

vzporednice s temo magistrskega dela.  

Potrebe otrok v zunajdružinski vzgoji z njihovega vidika (prav tam): 

 potreba po občutku povezanosti, ki temelji na poznanosti, kontinuiteti in skupnih 

interesih (matična družina, prijatelji); 

 potreba po tem, da ima v življenju osebo, ki ji je mar zanj in se vedno lahko obrne nanjo 

ter ji skrb tudi vrača; 

 potreba po vplivu in samostojnemu odločanju; 

 potreba biti slišan; 

 potreba po informacijah, ki jim povrnejo moč soodločanja ter nadzor nad svojim 

življenjem in 

 potreba po izobraževanju. 

 

Potrebe otrok v zunajdružinski vzgoji z vidika vzgojiteljev (prav tam): 

 potreba po normalnosti, ker so občutili drugačen potek življenjskih dogodkov 

(nastanitev v izvendružinski vzgoji); 

 potrebe po ljubezni, varnosti in pripadnosti; 

 potreba po stabilnosti in kontinuiteti; 

 potreba po osebi, ki ji je mar zanje; 

 potreba po stiku z matično družino; 

 potreba po socializaciji, skupaj s postavljenimi mejami in ustrezno disciplino, ki se 

izraža skozi odnos in vodi v samodisciplino; 

 potreba biti slišan in imeti vpliv na svoje življenje in 

 potreba po aktivnostih, ki jih zaposlijo ter skozi katere otroci lahko najdejo svoja močna 

področja. 

 

Ob tem vzgojitelji poudarjajo tudi lastno potrebo po poznavanju ozadja otroka in zgodbo, s 

katero otrok prihaja v zavod, saj se s tem vedenjem lahko odzovejo bolj primerno. To se 

navezuje npr. na stike z matično družino, saj nekateri otroci ne želijo imeti stika s starši. 

Vzgojitelji se ob poznavanju ozadja lažje odločijo, ali je smiselno pri stikih vztrajati (zaradi 
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največje koristi otroka), imeti nadzorovane stike, ali je v otrokovo največjo korist, da se na 

njegovo željo prekinejo stiki z matično družino. Pri tem se navežejo na potrebo otrok, da so 

slišani in imajo besedo v svojem življenju, vendar poudarjajo, da je pomembno tudi mnenje 

odraslih strokovnjakov, ki so v dnevnem stiku z otrokom (torej vzgojitelj) in otroka dobro 

poznajo ter imajo z njim vzpostavljen odnos. Tudi odnos je bila ena od dilem, ki so jih ob 

potrebah otrok izpostavili vzgojitelji, in sicer da čeprav za otroke skrbijo z ljubeznijo, je včasih 

težko imeti rad vse otroke in jim dati ljubezen, ki jo potrebujejo (prav tam).  

Mason in Gibson (prav tam) sta k prepoznanim potrebam dodala, da je ob vsem skupaj najbolj 

očitna individualnost potreb posameznika, ki variira glede na njihove življenjske poteke in se 

spreminja skozi čas. Ob tem pa je Zrim Martinjak (2017) ugotavljala, da se vzgojni zavodi 

trudijo slediti potrebam otrok in mladostnikov, vendar ob spreminjajočih se potrebah populacije 

otrok s ČVT v obstoječih pogojih ni mogoče odgovarjati na vse njene potrebe. Trenutni sistem 

ni dovolj prožen in je ujet v preteklosti, čeprav so vzgojni zavodi že pred leti razvojno zrli k 

cilju, kako odgovoriti na potrebe otrok, nastanjenih v vzgojnih zavodih. Avtorica poudari, da 

bi bilo vzgojne zavode potrebno podpreti na poti k spremenjenim pogojem delovanja, tako 

prostorskim kot vsebinskim, in stremeti k načelu majhnosti (normativi) in normalizacije, ki naj 

bi posnemala običajno družinsko življenje. Rakar in sodelavci (2012) ob tem ugotavljajo, da 

verjetno zaradi teh načel rejniške družine lažje odgovarjajo na posameznikove čustvene in 

druge potrebe, pri tem pa izpostavijo tudi dejstvo, da sta ti dve populaciji težko primerljivi 

zaradi kompleksnejših težav otrok, ki so nameščeni v vzgojni zavod.  

Krajnčan (2012) ob zadovoljevanju potreb doda še načelo inkluzije, ki »poudarja spoštovanje 

človeka oz. sprejemanje tega, da je vsak človek zase nekaj enkratnega, da ima vsak svoje 

potrebe, svoje značilnosti, sposobnosti pa tudi ambicije in želje. V tem procesu moramo 

upoštevati potrebe posameznikov, še zlasti otrok, ki se razlikujejo od drugih.« (Krajnčan, 2012, 

str. 123) 
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RAZISKOVANJE 

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Krajnčan in Miklavžin (2010) poudarjata, da se je pomembno vprašati, ali koncepti vzgoje v 

vzgojnih zavodih ponujajo dovolj senzibilne programe, ki se lahko prožno prilagajajo potrebam 

otrok, ali pa se morajo otroci prilagajati zahtevam ustanove, če želijo v njej ostati. Tudi Gregorc 

in Debeljak (2007) na podlagi raziskave oblikujeta mnenje, da so otroci premalokrat vprašani 

ali slišani, kaj pravzaprav želijo, pričakujejo ali potrebujejo v oblikah zunajdružinske skrbi. V 

odnosih med strokovnimi delavci in uporabniki strokovnjaki s svojim znanjem namesto mladih 

definirajo njihove potrebe, želje in možne rešitve. Posameznik ima tako manjšo možnost 

sodelovati pri reševanju svojih stisk, nima vpliva pri načrtovanju življenja in pri definiranju, 

kaj zanj sploh pomeni kakovost življenja. Koncept vključevanja uporabnika je prepogosto 

zanemarjen ali zgolj zbirokratiziran. Participacija otrok, vključevanje njihovih mnenj, interesov 

in potreb pa je zagotovo primer dobre prakse, s katerom strokovni delavci sledijo najboljšemu 

interesu otroka oziroma mladostnika. Z magistrsko raziskavo sem še bolj raziskala konkretne 

potrebe otrok, ki začenjajo bivanje v vzgojnih zavodih (kot obliki zunajdružinske oskrbe), ter 

kako se lahko socialni pedagogi v vlogi matičnega vzgojitelja odzovemo na njihove potrebe.  

CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Cilji raziskave: Z vidika otrok ugotoviti, s kakšnimi potrebami se v prvih šestih mesecih bivanja 

v vzgojnem zavodu srečujejo otroci. Ugotoviti, ali so in kako so te njihove potrebe zadovoljene 

ter kaj bi jim olajšalo začetno fazo bivanja v vzgojnem zavodu. Z vidika strokovnih delavcev 

(matičnih vzgojiteljev) ugotoviti, kako sami vidijo potrebe otrok v začetni fazi bivanja v 

vzgojnem zavodu, kaj je že storjeno na področju lažjega sprejemanja bivanja v vzgojnem 

zavodu ter kako sami vidijo izboljšave na tem področju. Namen je torej pridobiti celosten 

pogled na prvih šest mesecev bivanja v vzgojnem zavodu znotraj interakcije otrok – vzgojitelj. 

Raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Kakšne potrebe se pojavijo v zvezi z bivanjem prvih šest  mesecev? 

 RV2: Kaj otrokom in mladostnikom v prvih šestih mesecih bivanja otežuje 

zadovoljevanje potreb? 

 RV3: Kaj bi otrokom in mladostnikom olajšalo začetno bivanje v zavodu z vidika otrok 

ter z vidika vzgojiteljev? 

 RV4: Kakšni pristopi že obstajajo ter kaj otroci in mladostniki ter vzgojitelji še 

potrebujejo, da bi bilo bivanje prvih šest mesecev v vzgojnem zavodu lažje? 

Hipoteze: 

 H1: Med otroki in mladostniki v vzgojnih zavodih se v prvih šestih mesecih po 

namestitvi pojavljajo potrebe, ki v zavodu niso v celoti zadovoljene, to so potrebe po 

ljubezni, varnosti, svobodi, oziroma niso zadovoljene na način, kot bi otroci potrebovali. 

 H2: Otroci in mladostniki se imajo težavo navaditi na novo okolje, urnik in pravila, ki 

veljajo v vzgojnem zavodu. 
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 H3: Otroci in mladostniki v prvih šestih mesecih namestitve v vzgojni zavod ne zaupajo 

vzgojiteljem in jim zato ne povedo svojih potreb. 

 H4: Otroci in mladostniki si v prvih šestih mesecih bivanja želijo obravnave, ki bi 

odgovarjala na njihove takratne potrebe. 

Originalne hipoteze in raziskovalna vprašanja sem razdelila, premešala in povezala v smiselne 

sklope glede na časovno zaporedje dogajanja. Nekaterim raziskovalnim vprašanjem sem dodala 

podvprašanja, s pomočjo katerih sem se lahko lotila bolj poglobljene analize, četrto 

raziskovalno vprašanje pa sem razdelila na 3 dele in iz njega oblikovala 3 nova podraziskovalna 

vprašanja, ki zajamejo obsežnejši odgovor na pregled obstoječega stanja in želja za prihodnost. 

Hipotezi H4 sem dodala hipotezo H5, ki razširi pregled stanja. Sklopu Potrebe otrok pa sem 

dodala hipotezo H1.1, kjer sem preverjala razlike v razumevanju potreb med otroki in 

vzgojitelji.  

1) Doživljanje otrok 

RV3: Kaj bi otrokom in mladostnikom olajšalo začetno bivanje v zavodu z vidika otrok ter z 

vidika vzgojiteljev? 

Kako otroci in vzgojitelji doživljajo postopek namestitve in obdobje adaptacije? Kaj bi otrokom 

in mladostnikom olajšalo začetno bivanje v zavodu? Kako si želijo otroci in mladostniki biti 

sprejeti v zavodu? 

2) Potrebe otrok 

H1: Med otroki in mladostniki v vzgojnih zavodih se v prvih šestih mesecih po namestitvi 

pojavljajo potrebe, ki v zavodu niso v celoti zadovoljene, to so potrebe po ljubezni, varnosti, 

svobodi, oziroma niso zadovoljene na način, kot bi otroci potrebovali. 

H2: Otroci in mladostniki se imajo težavo navaditi na novo okolje, urnik in pravila, ki veljajo 

v vzgojnem zavodu. 

RV1: Kakšne potrebe se pojavijo v zvezi z bivanjem prvih šest mesecev? 

RV2: Kaj otrokom in mladostnikom v prvih šestih mesecih bivanja otežuje zadovoljevanje 

potreb? 

H1.1: Med otroki in mladostniki ter vzgojitelji obstajajo razlike v razumevanju potreb otrok in 

mladostnikov, ki se pojavijo v prvih šestih mesecih bivanja v vzgojnem zavodu. 

3) Obstoječ sistem in želje za prihodnost 

R4: Kakšni pristopi že obstajajo ter kaj otroci ter vzgojitelji še potrebujejo, da bi bilo bivanje 

prvih šest mesecev v vzgojnem zavodu lažje? 

3.1 Vloga vzgojitelja 

H3: Otroci in mladostniki v prvih šestih mesecih namestitve v vzgojni zavod ne zaupajo 

vzgojiteljem in jim zato ne povedo svojih potreb. 
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RV4.1: Kakšno vlogo ima vzgojitelj pri zadovoljevanju potreb otrok in mladostnikov? 

3.2 Obstoječ sistem 

H4: Otroci in mladostniki si v prvih šestih mesecih bivanja želijo obravnave, ki bi odgovarjala 

na njihove takratne potrebe. 

H5: Otrokom in mladostnikom obstoječi način odzivanja vzgojiteljev na njihove potrebe ne 

odgovarja. 

RV4.2: Kako na zadovoljevanje otrokovih in mladostnikovih potreb vpliva vpetost v zavodski 

sistem?  

3.3 Pogled v prihodnost 

RV4.3: Kaj otroci in mladostniki ter vzgojitelji potrebujejo, da bi v začetnih mesecih bivanja 

lažje zadovoljili potrebe? 

 

METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabljeni sta deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja 

ter kombiniran pristop – kvantitativni in kvalitativni – s triangulacijo. 

Vzorec 

V vzorec kvantitativnega dela raziskave je bilo zajetih 105 otrok, ki so na dan raziskave že vsaj 

pol leta bivali v enem izmed vzgojnih zavodov v Sloveniji. Vzorec je bil izbran priložnostno 

znotraj osnovne množice otrok, ki bivajo v osnovnošolskih vzgojnih zavodih v Sloveniji. Drugi 

del vzorca kvantitativnega dela raziskave so predstavljali matični vzgojitelji in vzgojiteljice 

vzgojnih zavodov v Sloveniji. V ta vzorec je bilo zajetih 33 strokovnih delavcev različnih 

profilov izobrazb. Tudi ta vzorec je bil izbran priložnostno znotraj osnovne množice matičnih 

vzgojiteljev in vzgojiteljic v osnovnošolskih vzgojnih zavodih v Sloveniji.  

V vzorec kvalitativnega dela raziskave so bile zajete 3 fokusne skupine otrok treh različnih 

osnovnošolskih zavodov v Sloveniji, ki v vzgojnem zavodu bivajo vsaj 6 mesecev. Fokusne 

skupine sem poimenovala FS1 (prisotnih je bilo 6 otrok: 4 fantje in 2 dekleti), FS2 (prisotnih je 

bilo 6 otrok: 2 dekleti in 4 fantje) ter FS3 (prisotni so bili 4 otroci: 3 dekleta in 1 fant). Opravila 

sem tudi 4 intervjuje z matičnimi vzgojitelji, ki so že spremljali namestitev otrok v vzgojni 

zavod. Med vzgojitelji so bili trije moški (Ivo, Tim in Žuti) in ena ženska (Ana). Vsi vzgojitelji 

imajo opravljeno socialnopedagoško dokvalifikacijo in so v osnovnošolskih vzgojnih zavodih 

zaposleni že vsaj 8 let.  

Pri zbiranju in obdelavi podatkov je bila anonimnost oseb zagotovljena z osebnim pristopom 

ter uporabo šifer. Prav tako so bili naknadno spremenjeni vsi podatki, ki lahko nakazujejo na 

identiteto posameznika. Nihče od sodelujočih pri izvedbi raziskave ni uporabil svojega imena 

ali priimka. 
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Opis postopka zbiranja podatkov 

Do podatkov sem prišla s pomočjo metod spraševanja (Mesec, 1998): anketnega vprašalnika, 

skupinskega pogovora in delno strukturiranega intervjuja. Pri oblikovanju vprašalnikov, 

namenjenih kvantitativnemu delu raziskave, sem se naslonila na literaturo, mnenje mentorice 

ter praktične izkušnje oseb v praksi. Vprašalniki, namenjeni otrokom, so se razlikovali od tistih, 

namenjenih vzgojiteljem, oboji pa so zajemali vprašanja glede otrokovih potreb prve pol leta 

bivanja v vzgojnem zavodu ter željenega odzivanja na njihove potrebe v tem času. Vprašalnike 

sem razdelila in sprejela osebno ter s tem zagotovila zaupnost odgovorov. Po analizi zbranih 

podatkov sem glede na rezultate oblikovala teme pogovora z otroki ter intervjuja z vzgojitelji. 

S tem menim, da sem prišla do interpretacije rezultatov ankete. To pomeni, da je bil uporabljen 

triangulacijski postopek zbiranja oziroma obdelave podatkov, ki ga Sagadin (2001) predlaga 

kot enega od postopkov večje veljavnosti raziskave. Kot druge navaja tudi kontrolo 

konsistentnosti odgovorov, avtorizacijo prepisa intervjuja in zagotavljanje podobnih pogojev 

za vse udeležence raziskave. Sama sem se poslužila vseh treh pogojev.  

Ankete so bile izpolnjene maja in junija 2019. Na podlagi anket sem oblikovala oporne točke 

za vodenje fokusnih skupin, ki sem jih prav tako izvedla junija 2019. Fokusne skupine so trajale 

povprečno 80 minut glede na skupinsko dinamiko. V fokusni skupini FS2 ena od deklet ni bila 

pripravljena na sodelovanje, zato je po približno 30 minutah na lastno željo zapustila fokusno 

skupino. Sledil ji je tudi fant, ki je pred tem močno prevzemal pogovor. Na podlagi informacij, 

ki sem jih pridobila s pomočjo ankete in fokusnih skupin, sem oblikovala pol strukturiran 

intervju z vzgojitelji. Intervjuje sem opravila januarja in februarja 2020. Vse sem opravila v 

neformalnem okolju izven delovnega mesta. 

Postopki obdelave podatkov 

Kvantitativni podatki so bili obdelani s pomočjo statističnega programskega paketa SPSS IBM 

Statistics 22, na nivoju deskriptivne analize z namenom prikaza podatkov in ugotavljanja 

statistično pomembnih razlik med otroki in vzgojitelji glede dojemanja potreb otrok. Za 

kvalitativno zbrane podatke fokusnih skupin in intervjujev je bila uporabljena kvalitativna vrsta 

analize besedila – kodiranje. Kodirala sem po priporočilih Kordeš in M. Smrdu (2015), kjer 

najprej besedilo razdelimo na manjše enote, ki jih šifriramo, odprto kodiramo in tem kodam 

pripišemo kode višjega reda oziroma kategorije. To pomeni, da najprej naredimo konkretne 

povzetke izbranih enot besedila ter z vsako nadaljnjo kodo prihajamo k večji splošnosti in 

abstrakciji. Med nastalimi kategorijami naredimo osno kodiranje, kar pomeni, da poskušamo 

najti hierarhijo med njimi, izberemo tiste, ki so pomembne, ter jih definiramo. Sledi še odnosno 

kodiranje, kjer iščemo povezave med nastalimi kategorijami, in kot končni korak oblikujemo 

poskusno teorijo. Pri kodiranju fokusnih skupin sem bila ob vsem pozorna še na opozorilo 

Klemenčič in Hlebec (2007), da so zapisi posledica interakcije med udeleženci, zato sem se 

oprla na opazovanja, ki sem jih zabeležila med pogovori. Zapise otrok in vzgojiteljev sem 

pustila v originalnem, fonetičnem zapisu.  
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1) OBDOBJE NAMESTITVE 

RV3: Kaj bi otrokom in mladostnikom olajšalo začetno bivanje v zavodu z vidika otrok 

ter z vidika vzgojiteljev? 

Kako otroci in vzgojitelji doživljajo postopek namestitve in obdobje adaptacije? Kaj bi 

otrokom in mladostnikom olajšalo začetno bivanje v zavodu? Kako si želijo otroci in 

mladostniki biti sprejeti v zavodu? 

Pogovore o namestitvi v vzgojni zavod otroci in mladostniki skupaj s starši pričnejo na CSD-

ju, kjer jim je predstavljena možnost namestitve otroka v vzgojni zavod kot en zadnjih ukrepov: 

»Pr velik teh otrok kr dolg časa traja, da pridejo sm ... To je res skrajni ukrep in je veliko, veliko 

možnosti prej preizkušenih. In prešolanje in pogovori in če ne gre, smo pa tle« (Ana). V 

podobnem času kot otrok, preko poslanih zapisov CSD-ja, o otroku izvedo tudi strokovni 

delavci zavoda, ki pa se s predstavitvami večkrat ne strinjajo: »Vzgojitelji smo se pa pripravil 

glede na zapise, ki smo jih dobili. 90 % so bili nerealni zapisi. Na koncu smo, glede na izkušnje, 

zapise samo preleteli, ker smo pričakovali agresivnega otroka in na koncu je bil to pridkan 

otrok.« (Tim), »… tko da tisti prvi vtisi, mogoče sploh dopisi iz centrov so zlo tko. /…/ Šele ko 

dobiš otroka v skupino, vidiš, kaj si dobil« (Ana). To težavo naslavlja tudi raziskava, ki sta jo 

izvedla Krajnčan in Šoln Vrbinc (2015), kjer sta ugotovila, da ob namestitvi socialni delavci 

pogrešajo sodelovanje strokovnih delavcev zavoda, obratno pa pogrešajo tudi strokovni delavci 

zavoda. Ti so večkrat mnenja, da CSD namerno prikriva informacije (droge, nasilje, psihiatrične 

izkušnje) v strahu, da bi zavod zavrnil namestitev. CSD pa veliko podatkov o otroku sploh ne 

poseduje zaradi varovanja osebnih podatkov (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015). ZOOMTVI 

(2020) vidike nepoznavanja otroka, informacij iz druge roke in nesodelovanja izboljša, saj se 

strokovni center že pred namestitivjo v vzgojni zavod vključi v obravnavo otroka.  

Idejo, da bi se otroci in vzgojitelji spoznali pred samim prihodom v zavod, so podprli otroci: 

»Ja, da se prej dobimo z vzgojitli pa da vidmo, kakšen človek sploh je ... tko enkrat, dvakrat ... 

nevem, da niso tok ... kako se temu reče ... službeni. Da bi bli tut tko mal .. bl podoben privat 

človeku.« (FS1), medtem ko so vzgojitelji v tem videli tudi slabosti: »Spoznavanje otroka pred 

sprejemom oziroma postopno uvajanje je dvorezen meč, ker po svoje ga ne bi blo slabo prej 

spoznat samo ... k pridejo tle notr ... smo le en svoj, mal drugačen svet« (Ana). So pa vzgojitelji 

povedali, da se otroci večkrat že poznajo med sabo, kar jim olajša namestitev: »Zanimivo je, 

kok se te otroci že od prej poznajo vsaj s kom in tem je lažje.« (Ana), »V vsakem primeru bi 

pomagalo, če bi se otrok lahko prej pogovoril s kom od teh, ki so že v zavodu /…/ Prepričal ga 

je s tem, da tukaj ni tako hudo, kot se mu zdi, da ni tako, kot so mu predstavili« (Žuti). Najlažje 

pa namestitev poteka, če se otrok pred namestitvijo strinja z njo oziroma je vsaj pripravljen 

nanjo, kar prepoznava tudi Krajnčan (2002): »Pri otrocih, ki niso pripravljeni, da naredi 

strokovna služba vse ali več, da ko pride otrok, je vsaj malo pripravljen in lažje sprejme 

namestitev« (Ivo), »… kot sem mel izkušnje, maš otroke, ki prihajajo sprijaznjeni s tem, da so 

nameščeni, in otroke, ki totalno zavračajo ... posledično je tudi pri njih ta reakcija uporniška, 

lahko je pa ok« (Tim). Pri tem so otroci dodali, da namestitev spremljajo mešani občutki 



51 
 
 

pričakovanja in strahu pred neznanim: »Se spomnim, da k so me klical, še predn sm pršla, da 

kuj k pridem, gremo na jadranje, cela skupina, da komi čakajo, da pridem in da me želijo 

spoznat ... to me je tko mal motiviral, sam vseen me je blo pa strah, da me ne bodo sprejel ...« 

(FS3), »… recimo mene je moja mama sama spravla v zavod, k je misnla, da bo kej pomagalo 

... k prvi dan sm js isto reku, bom probu, mogoče je pa to dobra izkušnja« (FS1).  

Po namestitvi se prične obdobje adaptacije na drugačen način bivanja. To obdobje traja različno 

dolgo, in sicer od par dni do enega leta: »Js sm se v prvem mescu navadu, ker je prsillo okolje 

in sm vedu, da je bolš, da sodelujem. Ker to sm vedu, da vn itak ne morem pridt, čeprou so rekl, 

da bo eno leto.« (FS1), »V resnici imajo eni adaptacijsko obdobje zelo kratko. /…/ Drugi pa to 

ful rabjo in lahko traja adaptacijsko obdobje tut več mescov. Čist tko bi reku od 1 do 3 mesce 

pa sigurno vsaj rabi, da sprejme namestitve, institucijo, red pa da sprejme tut ns, tiste druge 

nadomestne starše za ta čas bivanja. Eni pa itak nikol ne sprejmejo, a priori odklanjajo 

namestitev in se ves čas po malem upirajo« (Ivo). Obdobje adaptacije lahko otroci doživljajo 

zelo negativno: »Prvi teden je jeba.« (FS1), vsi pa se sčasoma privadijo na bivanje v zavodu: 

»Sej mi je blo še vedno kriza hodit v nedeljah nazaj, sam sm se pol navadla in mi ni blo več tok 

težko.« (FS3), kar jim lahko predstavlja travmatično izkušnjo. O travmatični izkušnji govori 

tudi Zaviršek (2012, v Rakar idr., 2012), ki pojasni, da otroci doživljajo travmo v obdobju 

namestitve v vzgojni zavod, zaradi doživljanja prekinitve odnosov in vsega poznanega, zaradi 

novega okolja, novih in neznanih ljudi, ter v obdobju po sprejemu v vzgojni zavod. Travma 

pomeni hud stres za prizadeto osebo, ki se lahko odraža na psihi in telesu posameznika.  

Čez čas, ko se otroci navadijo na zavod in vzgojitelje, se pokaže tudi bolj čista percepcija 

otroka: »Itak pa mislim, da od meseca do treh mesecev traja, da se počuti varno in da dobiš 

pravo sliko otroka. /…/ Nikoli ne delat slike otroka takoj na začetku, šele kasneje, ko se 

stabilizira, se pokažejo neke stvari in zakaj je otrok tukaj in mu lahko pomagamo.« (Tim), »Na 

začetku loh zgleda ena oseba ful fajn pa tko, sam se čez neki časa pokaže, kakšna je in pol 

ugotoviš, da ni prijazna in se vedno pokaže to čez neki časa« (FS1). Drugačno sliko o sebi pa 

na začetku lahko dajo tudi vzgojitelji: »… da si dobrodošel, so prijazni vzgojitli. Ko si leto al 

pa leto pa pol tuki, pa dobiš filing, kakšni so v resnici ... pač se ti hočjo na začetku sam mal 

priliznt, pol so pa tako, kot so« (FS3). Čas je torej eden ključnih dejavnikov, da se vsi udeleženi 

v procesu pokažejo v svoji luči in lahko pričnejo z vzgojo, ki vključuje tudi prepoznavanje 

otrokovih potreb. 

Pomemben del otrokovega novega načina bivanja ima tudi skupina, v katero je vključen: »Prva 

stvar, ko te otroci pridejo v skupino, so drugi otroci. Na odrasle gledajo drugače kot na vrstnike. 

V kolikor imaš ti stabilno skupino, v smislu, da upoštevajo pravila zavoda, se držijo dogovorov, 

in potem je tudi, ko pride novinc, ga lažje vpeljat v vse to« (Tim). Vzgojitelji skupino pred 

prihodom novinca pripravijo z informacijami o otroku: »Najprej čist tehnično, pogledaš, v 

kateri sobi je lahko. S skupino se odkrito pogovoriš, seveda ne navajaš čist vseh dejstev …« 

(Ivo) in jih spodbujajo, naj otroka lepo sprejmejo z navezavo na obdobje njihovega sprejema: 

»Spodbuja nas vzgojitel, da ga lepo sprejmemo, ker smo bli tudi mi 'lepo sprejeti'« (FS3). Kljub 

prigovarjanju pa so otroci mnenja, da vzgojitelj težko vpliva na to, kako bodo vrstniki sprejeli 

novinca: »Vzgojitelj proba vzpodbudit, naj ga vseeno sprejmejo ... tut če bi mi reku, je ne bi ... 



52 
 
 

pač k js sm bl tko, kaj mi boš pa ti naredu, če tega ne nardim.« (FS3), »vzgojitli nič ne morejo, 

če nekoga ne sprejmejo, to je volja samega človeka« (FS2). Vsaka večja sprememba (npr. 

prihod novega člana) lahko povzroči spremembo utečenih vzorcev vedenja, kar pri nekaterih 

povzroči negativna občutja (Kobolt, 2009). Tega pa se na svoj način zavedajo tudi vzgojitelji, 

ki poudarijo, da je prihod novega člana skupine prav tako stresen dogodek za skupino: »Na 

splošno rabijo eno stalnost. Isto je pri teh novih otrocih k pridejo – vsak vnese neki novga, ne 

vejo, preizkušajo ... in jim je težko, ane« (Ana).  

Tako je sprejem v skupino lahko slaba izkušnja, kjer novinec ne občuti sprejetosti v skupini: 

»On se je spomnu, da mu nekdo ne odgovarja, in ga niso sprejeli …« (Žuti), »… loh je tut tko, 

da če se en v skupini odloč, da se js nam z njim družu, se js z nobenim nam smeu družt.« (FS1), 

»Mene niso sprejeli, ker sem bil grozen.« (FS2), ali pa se hitro vklopi v skupino: »Mene so v 

skupini ful dobr sprejel ... ja, že prvi dan so me vsi zajbaval ... že prvi dan so me na čiku dobil 

...« (FS1), »… mene so lepo sprejeli …« (FS2), »… js sm se kr sama vključila, najprej sm bla 

tiha, pol sm se pa začela pogovarjat« (FS3). Je pa večina otrok prepoznavala medvrstniško 

pomoč novincem na lastnem primeru: »Js, ko sm prišla, so se mi kuj predstavle in sm bla najprej 

neki časa sama zase, sam pač pol sm se začela vključevat in mi je blo pol uredu …« (FS1), »… 

mene je blo tut strah, kako me bodo sprejeli, ampak je takoj, ko je mami šla, en mali fantek 

prišou do mene in me prašou, če bi se šla igrat z njim ... in mi je blo fajn.« (FS3), ali pa v svojih 

dejanjih do novincev: »V bistvu vedno, ko pride kakšna nova novinka, vedno vse naskočimo 

nanjo, kako ji je ime, iz kje je, zakaj je tle not ... tko ful nas zanima in me se vedno podružimo z 

njo in smo zraven nje ...« (FS1), »… js tut novincem probam zmeri neki pomagat, recimo, a 

greva to delat al kej druzga ... ker vem, da je blo men ful težko to in probam te napake neki 

popravt.« (FS1). Pozitivne plati medvrstniške pomoči pri adaptaciji na novo okolje pa 

prepoznavajo tudi vzgojitelji: »Ampak ta medvrstniška pomoč je bla – ti bom js razkazal, ti bom 

js pokazal, kje je šola in tko ... to je blo zlo dobrodošlo ...« (Ivo), »… pol smo pa, če smo imeli 

v skupini kakega takega otroka, ki je bil pripravljen in sposoben otroka vodit, mal smo mu neko 

mini nalogo dali, mu boš pomagal, pokazal, ga boš konec koncev tudi branil« (Tim). Vzgojitelji 

so večkrat posegli tudi po povezovalnih skupinskih aktivnostih: »Socialne igre, igre 

spoznavanja ... lahko bi pa tudi kaj ... no, jaz bi en izlet takoj na začetku, lahko pa kakšen 

sprehod v okolico in mogoče res na sladoled.« (Žuti), kar so kot pozitivno prepoznali tudi 

otroci: »Mi smo se igral veliko namiznih iger ... pač js sm bla tut veliko v sobi in pol je enkrat 

pršla vzgojitlca po mene in me zvlekla dol in rekla, da se morem it in pol sm se tut bolj vključla 

in smo se vsak večer igral te igre« (FS3).  

Otroci se v zavodu kmalu soočijo z drugačnim načinom življenja, kot so ga vajeni. Postavljeni 

so pred pravila, omejitve in zadolžitve. Vzgojitelji menijo, da je otroke potrebno čim prej 

navaditi na okvir, ki ga imajo: »Mislm, da je bolš takoj jasna pravila postavt, ker velik lažje 

popustiš, kokr pa potem zategneš. Ko otrok pride, mu daš podporo, mu daš vedt, da ga razumeš, 

si z njim in gor-dol, sočustvuješ z njim, ampak pravila pri nas taka so in to se od tebe pričakuje. 

Tko da jasna pravila je potrebno brezpogojno držat. Pol pa lahko kkšne stvari zmehčaš in 

popustiš« (Ana). Wolf (1995, v Krajnčan, 2012) pomanjkljivost vzgojnih zavodov vidi ravno v 

tem, da probleme obvladujejo s pravili, ki jim dajajo prevelik poudarek, jih uporabljajo izjemno 

rigidno in jih spremenijo šele, ko takšno obvladovanje problemov očitno ni več uspešno. Otroci 
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pa okvir pravil doživljajo kot pritisk: »Men je blo ful čudn, da sm že mela določeno dežurstvo, 

še predn sm prišla. Pol sm mogla pa čistit to, predn sm sploh vedla, kaj je to.« (FS2), delo 

vzgojiteljev pa kot namerno dodajanje pritiska: »Recimo je blo neki slabga v šoli, pol te še 

vzgojitelji stisnejo, pol te pa še provucirajo in pride do tega, da gre na beg« (FS1). Edina 

rešitev, ki jo vidijo, je beg od situacije: »Stres pa te stisne še bl … vsak misl, da bi šou na beg, 

sam eni ne grejo« (FS1). Otroci so izrazili željo, da bi bili vsaj na začetku vzgojitelji bolj 

popustljivi do novincev, ki prihajajo v zavod: »… da ti kaj pusti ... sploh na začetku. Pa te pol 

kasnej spet stisne v kot ... al pa postopoma, ne takoj, da se mal navadiš, pol moreš it pa po 

pravilih« (FS1). Mnenje vzgojiteljev pa ostaja, da čeprav razumejo stisko otroka, se je potrebno 

držati okvirja, ki ga lahko kasneje postopoma razširjajo, saj bi obraten sistem dela (najprej 

popustljivo in nato zahtevajoče) lahko otroke dodatno zmedel: »Pritisk verjamem, da je, ampak 

mislim, da bi blo napačno, da se z novincem od začetka bolj nežno dela, pol se pa kr naenkrat 

zaostri na drug nivo. Lažje je štartat od začetka in kasnej popuščat« (Tim). Pri tem pa poskušajo 

najti kanaliziranje občutkov pritiska na otroka: »… fajn je sigurno, da ima nekje nek filter, neko 

pumpo, da bo to dal ven iz sebe« (Tim). Hkrati pa povedo, da ima vsako pravilo tudi izjeme: 

»Je prav, da se novincem kdaj popusti. Čeprav ostali otroci na to gledajo z nezadovoljstvom, 

ampak se potem hitro spomnijo, da je bilo podobno tudi z njimi« (Žuti).  

Sprememba okolja je za vsakega stresen dogodek. Prihod v novo, neznano okolje hkrati prinaša 

tudi določena pričakovanja, kako bo potekal nov način življenja. Večina otrok je doživljanje 

zavoda opisala kot šok: »Pač šok je, ko prideš notr.« (FS1), »Js prvi teden, k sm biu tle, sm 

mislu, kam sm to pršu. Js, k sm pršu sm, sm klicu mamo, če me loh pride iskat. Js se spomnem 

prvi tedn, k sm biu v razredu, se spomnem, k sm sedeu tm v kotu, k je en bivši učenc učitlco 

pluvou. Pa sj js razumem, js tut izzivam učitle pa take, ampak vidu sm pa prvič v življenju, da 

je človk pluvu učitlco, pa da ji je metu stvari v glavo. Js sm mislu, da sm pršu v norišnco« (FS1). 

Vse to otrokom lahko povzroči občutek nelagodja: »Prvi dan je blo fajn, pol pa ne več.« (FS2), 

»Meni je bilo grozno na začetku ... tak, kot vsem.« (FS3), kar pa lahko razumejo tudi vzgojitelji: 

»Ker če js sebe postavm pri 13, 15 letih, men bi se tut pomojem zmešal. Men bi blo to neki najbl 

groznga in verjetn bi se tut upirala. predstavli si, da si 24 ur na dan /…/ da te nekdo gleda, da 

ti reče, zdej mamo to, zdej mamo to /…/ in skos ti nekdo diha za ovratnik. To more bit res 

grozn.« (Ana), »Sigurno doživljajo stisko. Konec koncev pridejo v neznano okolje, nikogar ne 

poznajo, morda kakšnega od prej. Verjetno je za njih strah, kakšne grožnje od staršev, vrstnikov 

– pazi, prišel boš v zavod, pa boš že videl, kaj je tam« (Žuti). Ob tem pa se zavedajo, da 

namestitev otroka v zavod odraža težave, ki se dogajajo že dlje časa: »Ker konc koncev to, da 

pride nekdo v zavod, je stvar, k se je verjetno nekej časa kuhala in nabirala. To je posledica 

tvojih dejanj, da si prišel k nam, ni nagrada – je posledica in ti moreš to občutit« (Tim).  

Otrokom na začetku, poleg neznanega okolja: »Ja, pač vsak se ustraši in noče bit tle, ker se boj 

tle bit, ane.« (FS1), stisko predstavlja tudi navezovanje novih stikov: »Js, k sm najprej pršla, 

sm se počutla ful osamljeno, k nism nobenga poznala, pa tut v skupini mi je blo zlo težko, k sm 

bla ful tiha in se z nobenim nism pogovarjala. Drugač sm ful zgovorna, sam takrt sm bla ful 

tiha.« (FS2), občutek izločenosti iz skupine: »Ma sami problemi ... Izločl so me kuj, čeprou pol, 

k sm prjatle dobu, čeprou niso bli najbolši ... Pol so me eni izkoristl in pač ja ... prvi teden je 

za vse ful bedn.« (FS1), občutek slabe klime: »Ne vem, taka čudna energija je. Tle je preveč ... 
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napetosti.« (FS1), odtujenost od prijateljev: »Strah pred tem, da bo ločen od svoje družbe, ne 

bo imel več stikov, ne bo več tistih kriminalnih dejanj, s katerimi se je prej ukvarjal.« (Žuti) in 

domotožje: »Mene so mal podkupval. Če se bom vse navadu pa vse to, so me hvalil pa nagrade 

dajal, pa še zdej hočem domov, ker nism navajen na mesto. Ni tak lep kraj kot vas« (FS2). Spet 

drugi pa spremembo okolja doživijo kot pozitivno in občutijo zadovoljstvo: »Men je bil prvi 

teden čist v redu« (FS1).   
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2) POTREBE OTROK 

H1: Med otroki in mladostniki v vzgojnih zavodih se v prvih šestih mesecih po namestitvi 

pojavljajo potrebe, ki v zavodu niso v celoti zadovoljene, to so potrebe po ljubezni, 

varnosti, svobodi, oziroma niso zadovoljene na način, kot bi otroci potrebovali. 

H2: Otroci in mladostniki se imajo težavo navaditi na novo okolje, urnik in pravila, ki 

veljajo v vzgojnem zavodu. 

RV1: Kakšne potrebe se pojavijo v zvezi z bivanjem prvih šest mesecev? 

RV2: Kaj otrokom in mladostnikom v prvih šestih mesecih bivanja otežuje 

zadovoljevanje potreb? 

 

Tabela 2: Prikaz odgovorov otrok in vzgojiteljev na zadovoljene potrebe otrok v prve pol leta po namestitvi v vzgojni zavod. 

 

DA % da NE % ne

FIZIOLOŠKE POTREBE PO PREŽIVETJU

dovolj se gibam na prostem 68 51,5 64 48,5

dovolj se gibam v notranjih prostorih 67 50,8 65 49,2

hrana v zavodu mi je všeč 43 32,6 89 67,4

dobim zadosti hrane 75 56,8 57 43,2

imam dovolj počitka 63 47,7 69 52,3

POTREBE PO VARNOSTI, ZAŠČITI, SVOBODI IN REDU

v zavodu imam dovolj svobode 27 20,5 105 79,5

imam nekoga, ki mu/ji lahko zaupam 67 50,8 65 49,2

v skupini se počutim varno 63 47,7 69 52,3

v zavodu se počutim varno 48 36,4 84 63,6

razumem zakaj nosimo copate 65 49,2 67 50,8

všeč mi je dnevni urnik 24 18,2 108 81,8

ustreza mi tuširanje enkrat na dan 64 48,5 68 51,5

v zavodu imam zasebnost 51 38,6 81 61,4

če želim sem lahko sam/a 73 55,3 59 44,7

všeč mi je, da si z nekom delim sobo 63 47,7 69 52,3

lahko se oblačim kot si želim 55 41,7 77 58,3

POTREBE PO PRIPADNOSTI, SPREJEMANJU, PRIJATELJSTVU, TOPLINI, DOMAČEM OKOLJU

v skupini se počutim sprejeto 70 53,0 62 47,0

počutim se, da pripadam svoji skupini 61 46,2 71 53,8

v zavodu imam nove prijatelje 105 79,5 27 20,5

v skupini imam nove prijatelje 102 77,3 30 22,7

kot skupina se družimo 91 68,9 41 31,1

v zavodu se med sabo družimo 80 60,6 52 39,4

v skupini se med sabo dovolj pogovarjamo 76 57,6 56 42,4

imam dovolj pozornosti vzgojiteljev/vzgojiteljic 71 53,8 61 46,2

nimam domotožja 24 18,2 108 81,8

ne pogrešam prijateljev od doma 19 14,4 113 85,6

všeč mi je kako se v skupini razumemo med sabo 65 49,2 67 50,8

POTREBE PO SPOŠTOVANJU, MOČI, POMEMBNOSTI

imam vpliv na dogajanje v skupini 51 38,6 80 60,6

imam vpliv na dogajanje v zavodu 25 18,9 107 81,1

v skupini me spoštujejo 56 42,4 76 57,6

zdi se mi, da imam dovolj nadzora 63 47,7 69 52,3

v domači okolici vedo, da sem v vzgojnem zavodu 75 56,8 57 43,2

imam nadzor nad svojim življenjem 49 37,1 83 62,9

KOGNITIVNE TER ESTETSKE POTREBE IN POTREBA PO ZABAVI

imamo ravno prav aktivnosti 53 40,2 79 59,8

dovolj časa preživim na telefonu 14 10,6 118 89,4

dovolj časa preživim na računalniku 26 19,7 106 80,3

zadovoljen/zadovoljna sem s svojim učnim uspehom 72 54,5 60 45,5

v zavodu se zabavamo 64 48,5 68 51,5

imam dovolj prostega časa 48 36,4 84 63,6

zavod mi omogoča interesne dejavnosti, ki si jih želim 66 50,0 66 50,0

POTREBA PO SMISLU

vidim smisel bivanja v vzgojnem zavodu 46 34,8 86 65,2
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Glede na rezultate vprašalnika sem z otroki opravila fokusno skupino in se z njimi poskušala 

bolje poglobiti v razlago, kaj za njih pomeni nezadovoljena potreba po nečem, kako se to izraža 

in kako se ob tem počutijo. Naknadno sem podobne teme odprla tudi z vzgojitelji ter jih prosila 

za razlago, kako sami dojemajo dane rezultate in razlage.  

Vzgojitelji so v večni mnenja, da imajo v splošnem otroci osnovne življenjske potrebe bolje 

zadovoljene, kot bi jih morda imeli v domačem okolju. Opažajo pa težavo v pozornosti, odzivih 

in v času vzgojiteljev, ko pride do zadovoljevanja teh potreb: »Morali bi vzgojitelji prepoznat 

potrebo, saj konec koncev si prebereš dokumentacijo pa vidiš, kakšne težave ima. Pa kljub temu 

tudi že v prvem mesecu spoznaš, kakšne ima potrebe. Je pa spet vprašanje časa, kako, kdaj?« 

(Žuti), »Zdej, če otrok reče, da ima potrebo po nečem, je to treba zlo fajn slišat. Zdej mogoče 

pri novih absolutno, če je zadeva na mestu« (Ana). Prav posebej pa je potrebno prisluhniti ravno 

zato, ker mladi z vse večjo težavo izražajo, česa si želijo in kaj čutijo, so precej negotovi in 

njihovo samospoštovanje je na dokaj nizki ravni. Počutijo se osamljene in se radi gibljejo v 

okolju, ki spodbuja tvegana vedenja. Številni izkusijo stresne situacije, kakršne so npr. bolezen, 

izguba bližnjega, zlorabe (čustvene, telesne ali spolne) in druge travme, na katere se ne zmorejo 

ali ne znajo ustrezno odzvati (Kastelic in Mikulan, 2004). Zato je ob prvi priliki nakazovanja 

izražanja potrebe po pomoči potrebno prisluhniti, poskušati razumeti in pomagati.  

Za lažjo preglednost sem rezultate razdelila v manjše kategorije z grafičnim prikazom 

kvantitativnih rezultatov. Kot že omenjeno, sem se na fokusnih skupinah natančneje dotaknila 

potreb, ki so jih otroci v večini označili kot nezadovoljene. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, 

da smo si ljudje med sabo različni in imamo individualne potrebe. Prav tako pa je tanka meja 

med željo in potrebo. Kot opisujeta Kastelic in Mikulan (2004), se številni mladostniki radi 

spuščajo v tvegane situacije. Predvsem v zgodnjem obdobju adolescence težko načrtujejo svoje 

cilje in se težko odpovejo svojim željam. Živijo namreč za tukaj in zdaj.   
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2.1) FIZIOLOŠKE POTREBE PO PREŽIVETJU 

 H1.1: Fiziološke potrebe so pri večini otrok zadovoljene. 

 

Graf 1: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev glede zadovoljenosti fizioloških potreb po 

preživetju prve pol leta bivanja v zavodu. 

Kot je razvidno iz grafa, je večina otrok označila, da imajo fiziološke potrebe po preživetju v 

večini zadovoljene, kar lahko potrdi tudi izjava enega od udeležencev fokusne skupine: »Streho 

maš, hrano maš, kaj še hočeš?« (FS2).  

Kot najbolj nezadovoljeno potrebo so otroci izrazili všečnost hrane, ki jo jedo: »Men je blo fajn 

vse, razn hrana mi še zdej ni tok dobra« (FS3). Ko sem jih povprašala po konkretnejših razlogih 

za nezadovoljstvo, so to bili predvsem zdrava in raznolika prehrana, ki jo potrebujejo za 

primeren razvoj: »Skos neke bio hrane dobivamo.« (FS3), »Skos so nam dajal to mlečno hrano« 

(FS2). Kot komentar na prehranjevanje po izbiri, vzgojitelji odgovarjajo: »Otroci večkrat letno 

dobijo možnost sestavljanja jedilnika in dodajanja svojih predlogov.« (Žuti) in »Otrok je v fazi 

razvoja in njegove potrebe, izražanje potreb je lahko totalno neprimerno, nezrelo. Mi smo 

odrasli, tudi strokovno podkovani, da vemo, kje so ... Daš mu vedet, da ga slišiš in razumeš, 

ampak ti odločiš, ne on« (Tim).  

Skozi rezultate je moč razbrati, da imajo otroci zadovoljene osnovne fiziološke potrebe, ni pa 

vse po njihovih željah. Otroci imajo v večini dovolj počitka, gibanja in hrane, kar so po 

Maslowu eni osnovnih gradnikov za nadaljevanje zadovoljevanja potreb.  

Kot sem omenila že v začetku, se želje in pričakovanja otrok razlikujejo od osebe do osebe, iz 

dneva v dan, kar je potrebno vzeti v zakup pri analizi rezultatov. Posebej zanimiv se mi je zdel 

vidik izbiranja hrane. Več otrok je potožilo, da jim hrana v zavodu ni všeč, hkrati pa je vzgojitelj 

povedal, da imajo otroci možnost sodelovanja pri izbiri jedilnika. To pomeni, da so otroci bili 

slišani, hkrati pa strokovni delavci v zavodu skrbijo, da je zadovoljena potreba otrok po zdravi 

in raznoliki prehrani – potreba, ki je otroci ne prepoznajo kot potrebo. To je podprl tudi 

vzgojitelj Tim, ki je povedal, da otroke strokovni delavci slišijo, vendar v končni fazi sami 

presodijo, kaj je za otroke bolje.  
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2.2) POTREBE PO VARNOSTI, ZAŠČITI, SVOBODI IN REDU 

 H1.2: Potrebe po varnosti in zaščiti pri večini otrok niso zadovoljene. 

 H1.3: Potrebe po svobodi pri večini otrok niso zadovoljene. 

H2: Otroci in mladostniki se imajo težavo navaditi na novo okolje, urnik in pravila, ki 

veljajo v vzgojnem zavodu. 

 

Graf 2: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev glede zadovoljenosti potreb po varnosti, zaščiti, 

svobodi in redu prve pol leta bivanja v zavodu. 

Kot ene izmed najbolj nezadovoljenih potreb (na celotnem spektru) so otroci izrazito poudarjali 

nezadovoljene potrebe na področju varnosti, svobode, identitete in urnika. Vse te med sabo 

lahko povežemo – predvsem varnost in urnik ter svobodo z zasebnostjo, zaupanjem in z 

identiteto.  

Varnost 

Začela bom s potrebo po varnosti, ki jo sama povezujem tudi s potrebo po redu in 

predvidljivosti, saj predstavljata eno izmed oblik varnosti, s čimer se strinja tudi vzgojitelj Tim: 

»Je pa fajn da vejo, kako pridt do nagrade in kako izgubit nekej. Da že prej vejo. Mislim, da je 

šok za otroka dost manjši, če ga prej pripraviš. Kaj je primerno in ne, primerno obnašanje in 

kakšne so posledice«. Samo zadovoljstvo z urnikom pa povezujem s potrebo po participaciji, 

ki se je bom dotaknila kasneje. V sklop varnosti so otroci večinoma upoštevali fizično in 

psihično (strah) nasilje med vrstniki, zato bom v tem delu izpustila institucionalno nasilje in 

nasilje vzgojiteljev nad otroki. Podobno so ugotovili Rakar idr. (2012), ki so v svoji raziskavi 

dognali, da otroci tudi v zavodu ne morejo ubežati negativnim situacijam, npr. nasilju. Iz 

pogovora z mladimi, ki so živeli v zavodu, je razvidno, da so pogosto izpostavljeni 
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medvrstniškemu nasilju. Pri tem je potrebno poudariti, da je situacija od zavoda do zavoda 

različna in da se v tem oziru MD razlikujejo od VZ in VIZ. Vzgojiteljica v VIZ opisuje stanje, 

kot ga doživlja sama: »Js mislm, da v osnovi je neka varnost. Zdej če maš v skupini 

posameznike, k so ekstremni … Je pa od leta do leta odvisno. V bistvu niso bili ne vem kaj 

ogroženi, to je bl njihov vtis bil, ker pridejo v novo okolje, ne poznaš sistema, vsi okrog tebe so 

novi, vsi mu neki govorimo in to je grozn pritisk pomojem. In ni čudn da ... Mislm, js verjamem, 

da se ne počutjo dobr, tut ogrožene mogoče« (Ana).  

Kot prvo obliko nasilja so otroci izpostavili fizično nasilje v povezavi s strahom pred fizičnim 

nasiljem: »V prve pol leta ... ker sm se stepu z enim članom skupine, k je biu kr visok, in sm 

vedu, da ga bom najebu zvečer, če ostanem ... od vseh v skupini« (FS1). K temu Bučar Ručman 

(2004) dodaja, da si ne smemo zatiskati oči pred nasiljem v slovenskih šolah in tudi dijaških 

domovih, saj je le-to v eni izmed oblik prisotno na vsaki šoli. Nenazadnje pa je tudi pri nas že 

prišlo do uporabe nožev, sekir in groženj s strelnim orožjem. Tudi vzgojitleji se zavedajo 

problematike medvrstniškega nasilja znotraj skupin: »Tako bom rekel – v zadnjih letih je manj 

nasilja. Ko so bli v preteklih letih uprizorjeni raznorazni krsti, so šli precej daleč v tem. Tudi 

res boleče izkušnje od poškodb do osramotitve pred celotno skupino. Kolikor vem, zadnja leta 

tega ni bilo« (Žuti). Ta stavek v kombinaciji s trditvama otrok, kjer sta oba opisovala, da je do 

dogodka skoraj prišlo, ne pa zares, je morda pokazatelj, da se na področju fizične varnosti 

dogajajo napredki. Po drugi strani pa so še vedno prisotne tudi izjeme: »Mogoče na začetku 

sem se bala, ker js sm mela na začetku sošolca, ki me je tepu, sam pol sm mu pokazala, da me 

ni strah /…/ sva zdej prjatla.« (FS2).  

Najbolj razširjeno in očem tudi najbolj skrito nasilje je psihično nasilje. Izvajalci te oblike 

nasilja so v določeni meri skoraj vsi učenci (vedno se zgodi, da nekdo nekoga užali, zmerja …). 

Dokler je to nasilje omejeno na redke primere, temu ni potrebno pripisovati prevelikega 

pomena, huje pa postane takrat, ko posameznik ali skupina nenehno izvaja pritisk nad določeno 

osebo. Psihično nasilje se izvaja v vseh šolskih prostorih (razredih, telovadnici, jedilnici itd.), 

tudi v prisotnosti učiteljev. Za fizično nasilje velja, da si še tako predrzen nasilnež (praviloma) 

ne upa trpinčiti svoje žrtve v prisotnosti učitelja (Bučar Ručman, 2004). Podobno prepoznava 

tudi vzgojiteljica: »Ni pa to tolk res možnosti nekega fizičnega nasilja, lahko da so s strani 

posameznikov kkšne manipulacije in izsiljevanja.« (Ana).  

Otroci kot psihično nasilje prepoznavajo le strah in vpitje: »Ja, ena se ful dere … Pač vedno me 

je blo strah ji karkoli rečt. Zdaj, ko se dere na mene, ji rečem, da se nima kaj dret name« (FS3). 

Kot nasilje pa ne prepoznajo oblik, kot so zmerjanje, zaničevanje, izključevanje in podobna 

šikaniranja, ki jih Bučar Ručman (2004) opisuje kot verbalno-psihično nasilje in lahko v 

številnih primerih naredijo več dolgoročne škode kot udarec, saj lahko bistveno vplivajo na 

samopodobo otroka in njegove kasnejše odnose z ljudmi. Hkrati pa poudarja, da ne smemo 

vsake vrste nasilja šteti kot trpinčenje. V primerih, ko sta obe osebi v konfliktu prostovoljno 

stopili v odnos in tekmujeta kot enakovredna nasprotnika (moč, izgled, šport, priljubljenost 

itd.), govorimo o medsebojnem dokazovanju.  

Menim, da je varnost ena bistvenih potreb človeka in kot smo pokazali, se tako otroci, kot tudi 

vzgojitelji, zavedajo, da je včasih le-te premalo. Veliko vlogo pri izboljšanju občutka varnosti 
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imajo predvsem vzgojitelji. Odzive vzgojiteljev otroci opisujejo kot nezadostne, zato težave 

večkrat rešujejo sami: »Pa da ne čakajo, da se nekaj zgodi. Tok dugo so čakali, da ni nekoga 

pretepel. To bi morali takoj videti. Mene to ne zanima, vi med sabo rešujte.« (FS2), »Nisem 

povedala vzgojitlom, ker itak nič ne naredijo. Tudi če sem povedala, niso naredli nič« (FS2). S 

tem se strinja tudi vzgojitelj: »Če gledamo in nam je jasno, kako potekajo različne oblike 

agresije in nasilja, potem je logično, da večje število strokovnih delavcev zmanjša nasilje. 

Seveda spet strokovni delavci, ki znajo prepoznat to. Če so pa te vzgojitli tam v kotu in se 

pogovarjajo, ostali otroci pa se spravljajo na enega ... potem pa ne« (Tim). Trditev lahko 

naslonimo tudi na teorijo. Oman (2011) opozarja, da je za kakovostno omiljevanje nasilja v 

vzgojnih zavodih treba spremembe doseči pri ljudeh, ki z otroki preživijo največ časa – 

vzgojitelji in drugi strokovni delavci. Ob tem se nasloni še na institucionalno nasilje in opozori 

nad izrabljanjem (pre)moči zaposlenih nad otroki, kar rodi kulturo nasilja tudi med otroki.  

Po drugi strani pa se vzgojiteljica zaveda problematike in dodaja rešitev: »… če pa je dejansko 

prisotno, pa maš take učence, da točno veš, da bo težava, pol je pa dobr, da si čim več v bližini 

tega novega člana, da mu nudš občutek, da je nekdo odrasu z njim in ga bo zaščitu« (Ana). K 

tem Nagode, Kovač idr. (2011) dodajajo, da je problem zagotavljanja varnosti v zavodu ta, da 

so strokovni delavci ob napadu oziroma ogroženosti popolnoma nemočni, saj z izključno 

pedagoškimi ukrepi ne morejo zagotavljati varnosti otrok in zaustaviti nasilnega mladostnika, 

da bi ga zaščitili pred sabo in druge pred njim. Tu se srečata pravica posameznika do pomoči 

in šolanja ter pravica drugih otrok do varnosti.  

Svoboda 

Z roko v roki z varnostjo pa hodi tudi svoboda. Pojem oziroma potreba po svobodi se je tekom 

raziskave vedno znova pojavljala. Otroci so svobodo večinoma definirali kot prost izhod: »Men 

bi blo fajn, če bi lahko večkrat šel ven s prijatli.« (FS3), »… da bi lahko šli v trgovino« (FS3). 

Z razumevanjem stališča otrok so podobno dojemali tudi vzgojitelji: »Za njih je svoboda, da 

gre in mu noben nč ne teži, da dela, kar hoče.« (Ana), hkrati pa dodali: »K vidš, zarad kakšnih 

vzrokov je pršou ... Tle pa res ne znam povedat enga recepta al pa številke, kdaj se jim dovoli 

izhod. Prou kmalu običajno ne. Drugo je, če gremo na sprehod /…/ Svoj čas baje da so imel 

nagradni izlet tko, da je šou otrok sam mal okrog. In to je dejansko bla konkretna nagrada« 

(Ana). Tudi Krajnčan (2012) je prišel do podobnih ugotovitev. Pravi, da so v vzgojnih zavodih 

nameščeni otroci, ki so iz kakršnihkoli razlogov in na kakršenkoli način prekinili obremenjene 

odnose s svojo dotedanjo okolico. V njih se je ta odmaknjenost razvila v nesamostojnost, 

pasivnost, strah in neracionalne predstave o tem, kaj lahko pričakujejo zunaj. Pred namestitvijo 

osovražene starše zdaj idealizirajo, prav tako tudi svobodo in prijatelje, o katerih sanjarijo.  

Velikokrat otroci svobodo povezujejo tudi z zasebnostjo in samostojnostjo. Želijo si svobodnih 

izhodov, ki so jih navajeni iz preteklosti: »Meni ja, ker duma smo meli vse, v zavodu ti pa dihajo 

za vratom. Morajo znati, ke si, kdaj si, zakaj si.« (FS2), »… da bi šla ven s prjatli, razen med 

vikendi, pa še to k grem, vse vzgojitli v domu izvejo, če sm kej nardila narobe« (FS3).  

Prav preteklost je tista, ki jih najbolj zaznamuje. Skozi čas se otroci tega zavedo tudi sami: »K 

js sm človk, ne zdej tko k misljo še en najstnik, ampak sj ta svoboda … to je primitivno, k mi 
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smo zdej pršli sm sam zato, da mamo mn svobode, k smo jo mel prej preveč.« (FS1). K temu pa 

jih lahko usmerjajo tudi vzgojitelji sami: »Otrok se ne zaveda, kaj pomeni imet svobodo in bi 

jim dal mogoče primer, če bi nekdo rekel, da nima svobode – ok, mogoče imaš ti zdej tak 

občutek, ker si prišel iz okolja, kjer si imel vse dovoljeno, zdej ti pa kr naenrkat omejujemo 

stvari« (Tim).  

Pot do prostih izhodov pa je tlakovana z zaupanjem: »K so dokazal neko določeno stopnjo 

zaupanja in si vedu, da ne bojo neki nardil, si jih spustu na kkšn sprehod same« (Ana). V 

nekaterih zavodih so imeli vzpostavljen sistem, ki je v zameno za zaupanje dovolil izhode po 

želji: »V zavodu smo pobrali naročila, mel so nek svoj fond. Šel je nekdo kupit enkrat tedensko, 

če so si zaslužil, kakšne čipse al pa čokoladice. Je šel en ali dva, ki si jima zaupal, in sta šla peš 

in pršla nazaj čist zadovoljna. Ko so pa čike kupil, so me pa že klical iz trgovine, predn so nazaj 

pršli. Pa smo spet pri svobodi.. mi se lahko velik gremo in lahko prisluhnemo, ampak gradimo 

na zaupanju. Ker so prevelikrat svobodo izigral in jih je pahnila ta svoboda na rob« (Ivo). 

Izigravanje prostih izhodov poznajo tudi otroci sami in drug drugemu odgovarjajo na dileme: 

»A: No, recimo na stari šoli si med odmorom lah šel v trgovino, si kupu za jest. Tle, če greš 500 

m ven brez dovoljenja, si na begu. Rad bi šel do trgovine, si kupu kj za posladkat pa pršu nazaj. 

B: Premal časa si tuki, da bi vedu, kakšna je zgodovina in zakaj nas ne pošiljajo do trgovine, k 

tle notr so bli taki, da si ga poslou ne za 500 m, ampak za 50 m pa je pršu z litrom vina v 

hlačah« (FS1). Tako prejšnje generacije z negativnimi vplivi vzgojiteljem dajejo negativne 

izkušnje in več je potrebnega zaupanja, da otroka spustijo ven. K temu pristopi še odgovornost 

do otrokovih dejanj izven zavoda in pridemo do razpotja, kjer se krešeta potreba otroka po 

svobodi (prost izhod) in odgovornost vzgojitelja do otroka.  

Pri tem se vprašam, ali je mogoče svobodo in svobodno voljo izraziti na druge načine. Odgovor 

otrok in vzgojiteljev je zanikajoč. Zato poskusim po drugi poti – kaj pa svoboda izbire? Otroci 

vprašanje hitro dojamejo zelo dobesedno: »Sej nam nič ne pustijo, vse je določeno že naprej, 

kaj mormo delat« (FS2). Medtem ko vzgojitelji bolj razumejo vprašanje izbire: »To je zelo, zelo 

veliko poglavje, k se mi zdi, k bi ga mi lahko z otroki delal. Teorija izbire provzaprov. /…/ Tole 

sm se odloču in take so posledice« (Ana). S tem na eni strani preidemo na polje občutka vpliva 

in nadzora nad svojim življenjem ter po drugi strani posledic in prevzemanja odgovornosti za 

svoja dejanja. Dve plati iste zgodbe, ki hodita z roko v roki in ki ju morajo otroci še mnogokrat 

izkusiti. Kot opisuje Krajnčan (2012), je naloga institucije, da je fleksibilna v usmerjanju 

pogojev življenja, prirejenih posamezniku in skupini, kar pomeni, da je naloga vzgojiteljev, da 

otrokom predstavijo vsakodnevne izbire, ki jih sprejemajo po svobodni volji. 

Omejevanje svobode izbiranja v vzgojnih skupinah prepoznava tudi Oman (2011), ki ugotavlja, 

da skupine otrokom ne omogočajo biti drugačni in svoje drugačnosti tudi pokazati. Zupančič 

(1993) predstavi izsledke analiz, ki kažejo na to, da šola vsaj delno negativno vpliva na 

kreativnost, individualnost in iskanje lastnih pogledov na svet z namenom oblikovanja 

identitete, ki je ena ključnih razvojnih nalog v času mladostništva. Res pa je, da so zavodi v 

prvi vrsti vzgojno-izobraževalna ustanova, kjer ne morejo in ne smejo biti dovoljeni vsi poskusi 

otrok po iskanju samega sebe.  
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Identiteta 

V vzgojni zavod otroci pridejo iz različnih okolij, z različnimi izkušnjami, na podlagi katerih 

so si oblikovali sebi lastne identitete: »Ko pridejo, probajo ohranit identiteto. Kar nekaj časa 

traja, da uvidijo, da temu ni tako. Da so identiteta kriminalca, dilerja, odvisnika ... Da so na to 

ponosni, kar nekaj časa traja, da to spremenijo« (Žuti). Krajnčan (2012) izrazi močno 

nestrinjanje s takim načinom in to vidi kot namen razbijanja stare identitete. Opisuje, da naj bi 

po mnenju institucije dotedanje življenje veljalo za slabo in zgrešeno ter da je potrebno za nov 

začetek prekiniti obstoječe socialne vezi. To se zgodi predvsem z napotitvijo v zelo oddaljen 

zavod in napadom na osebne identifikacijske simbole, kot so pričeska, obleka in osebne stvari. 

V zavod pa pridejo tudi otroci, ki si svojih identiet niso izbrali, vendar jim jih je »določila« 

okolica: »Če je bil iz manj spodbudnega okolja, je bil tut neurejen v šoli in bi tuki lahko bil 

večji problem, da je imel status črne ovce al pa šibkega. /…/ In nam je blo pomembno, da te 

stigme iz primarnega okolja ne vleče sem« (Ivo). 

Tudi otroci so prepoznali omejevanje identifikacijskih simbolov: »Vsak nej obleče, kaj si želi. 

Ne morjo ti ukazvat, kako morš bit oblečen.« (FS3), »Ne morš poslušat tist, kar ti hočeš. Na 

primer smo mi poslušal smešno glasbo, pa smo bli kregani, ker je bla neprimerna beseda notr« 

(FS1). Največ omejitev so otroci prepoznali pri oblačenju – oblačila, ki pokažejo veliko gole 

kože, sončna očala, kapuce, frizure in pokrivala – ter pri poslušanju glasbe – predvsem glasbe, 

ki vključuje kletvice ter vulgarnosti. Vzgojitelji prepoznavajo omejitve, ki jih postavljajo: »So 

pa recimo punce, ki so mele težje izkušnje. So šle pa recimo v promiskuitetno vedenje, parirat 

unim in se naučit kadit. Pomanjkljivo oblačenje, poudarjanje telesa, seksualnosti …« (Ivo). 

Razumejo pa jih tudi otroci, ki niso neposredno vključeni: »Ja, če je res tak neprimerno, da 

kažeš pol riti ven ... to razumem « (FS3). Iz tega je razvidno, da je vzgojiteljev namen usmerjati 

otrokovo identiteto iz smeri promiskuitetnosti in povezanosti s prestopništvom, hkrati pa s 

skrbjo za zdravje posameznika. Kot opisuje Kordeš (2001), imajo mladi težave z oblikovanjem 

identitete, saj imajo zaradi individualizacije veliko možnosti, po drugi strani pa te možnosti 

povečajo tveganje za napačne odločitve.  

To pomeni, da je naloga vzgojitelja, da usmerja razvoj otrokove identitete skozi poplavo 

različnih možnosti. Vedno pa se postavi dilema v mnenju, kaj je za koga neprimerno in napačno. 

Pri tem se med sabo razlikujejo tudi vzgojitelji: »Enkrat smo bli na izletu in sm vzgojitlco 

prašala, če so hlače primerne in je rekla, da ja, in pol sm enkrat pršla iz šole, me je druga 

vzgojitlca napadla, da so prekratke. Se mi ne zdi fer« (FS3). Pomembno je tudi slišati otroka in 

njegove želje ter potrebe: »Tle težijo že, če daš kapuco gor, k te zebe. Tut če mamo logičen 

razlog – sm mel mokre lase, k sm bil prešvican, dam gor kapuco, da se ne bi prehladu, in mi 

učitel kuj zateži, da nej jo dam dol. Pa sm mu povedu in sm biu skor kaznovan« (FS1).  

Na splošno imamo ljudje, predvsem mladostniki, potrebo biti povezan in se identificirati z 

drugimi. To počnemo skozi pripadnosti skupinam ljudi, s katerimi imamo podobne interese. 

Tako vrstniška skupina mladostniku postane referenčna skupina, na katero je močno čustveno 

navezan in v njej zadovoljuje veliko svojih potreb. S preživljanjem časa v skupinah otroci 

pridobijo veliko novih izkušenj, predvsem glede odnosov in zavzemanja različnih vlog. 

Vrstniške skupine na mladostnika ne gledajo kot na otroka, pa tudi zahtev po pretirani odraslosti 
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in odgovornosti ne postavljajo, kar je za mladostnika v tem obdobju zelo pomembno in pri tem 

dobiva občutek varnosti ter bližine. V njih se ima mladostnik za enakovrednega – občutek, ki 

ga v odnosih z odraslimi večkrat pogreša (Vičič, 2002). 

V zavod pridejo otroci in mladostniki z različnimi izkušnjami, ki so jih v veliko primerih 

prisilile, da so si poiskali referenčne skupine vrstnikov, ki imajo podobno težke izkušnje, težave 

v socialni integraciji in v spoštovanju splošnih norm in pravil družbe. Tudi ob prihodu v zavod 

se otroci med sabo povežejo predvsem na podlagi podobnih izkušenj in ena izmed njih je prihod 

v zavod: »Men je pomagal, da sm se pogovorila z mojo cimro« (FS3). V raziskavi Rakarja idr. 

(2012) se je izkazalo, da vrstniki en drugemu v zavodu redko predstavljajo pomembno socialno 

oporo in po navadi po izhodu iz zavoda ne obdržijo stikov. Prijateljstva ne nastajajo iz sočutja, 

ampak so funkcionalna.  

Zaupanje 

Kot omenjeno, v zavod prihajajo otroci s podobnimi izkušnjami in ena izmed večjih skupnih 

lastnosti je pomanjkanje zaupanja: »Na splošno se mi zdi, da jim je težko sprejemat nove ljudi, 

večini od teh otrok. Ker se mi zdi, da so vsi dost ranjeni že od prej in ne vem, kok ljudi so zgubl 

in nevem kaj, in so zlo nezaupljivi. In vsakič ko pride en nov, je to za njih kr zalogaj za predelat, 

za spoznat, ne vem, kaj še vse« (Ana).  

Kot opisujejo otroci, je najtežji začetek. Nekateri se odločijo, da bodo najprej zaupali 

vrstnikom: »Na začetku sm se js ful zapirala vase, nism nobenmu mogla povedat, pol kasnej sm 

ugotovila, da loh. Najbl sm zaupala svoji cimri, sm z njo že dl časa v sobi in ji res loh vse povem. 

In pol sm začela tut vzgojitlom bl zaupat.« (FS3), spet drugi pa prej vzgojiteljem: »Pač, js sm 

vzgojitloma začela zaupat in sm jima vse govorla, kaj se dogaja ... nevem ... sm bla pa vajena, 

da sm mami povedala, pa sm mela mal treme« (FS3). Otroci se o zaupanju odločajo na podlagi 

treh dejavnikov: predhodne izkušnje, situacijskih dejavnikov in dispozicijskih dejavnikov, ki 

vplivajo na generalizirano zaupanje in pripravljenost tveganja. Vse skupaj je odvisno od 

subjektivne presoje posameznika (Lamovec, 1989). »Glede zaupanja pa js mislm, da je tko – 

otroci si hitr najdejo nekoga, sam koga pa, je pa drugo. Js verjamem, da imajo vsi nekoga. /…/ 

Kar se tiče zaupanja otrok do strokovnih delavcev, je pa drugač, je pa številka manjša. Nekateri 

nimajo nikogar in mogoče zarad izkušenj tudi ne bodo imel« (Ana).  

Otroci si tudi znotraj zavoda in znotraj skupine vedno znova ustvarjajo nove izkušnje zaupanja. 

V pogovorih so govorili o tako pozitivnih kot tudi negativnih izkušnjah z vrstniki in vzgojitelji. 

Največ težav z zaupanjem vzgojiteljem so otroci imeli zaradi občutka, da vzgojitelji vse 

informacije povedo naprej ostalim: »Ja, na začetku me je vzgojitelca prašala, kako je tukaj in 

tko in sm jo prosila, naj ne pove, a drug dan so že vsi vedli in socialna in učitli in vsi« (FS2). 

Po drugi strani pa določeno mero deljenja informacij med strokovnimi delavci razumejo: »Sam 

itak, da če js povem enmu, bo tut drug vzgojitel zvedu, k se med sabo pogovarjata. To je prou, 

da se vzgojitla pogovarjata. Mamo dva matična in je prou, da obadva vesta« (FS3).  

Vzgojitelji menijo, da se otroci raje prej obrnejo na vrstnike: »Mal kkšn bo pršu do vzgojitla. 

Prej se bojo obrnil na vrstnike, sploh če koga poznajo že od prej. Se mi zdi, da na žalost se v 

velikih primerih prej obračajo na vrstnike, pol so pa ti nasveti lahko tut ne najboljši« (Ana). 
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Nekateri to trditev potrdijo: »Raje zaupaš cimru, ker veš, da on ti ne more dat kazni. On ti želi 

pomagat po najboljših močeh. K vzgojitli ti bojo prec dal kazen.« (FS3), spet drugi pa imajo 

prav tako težave z zaupanjem vrstnikom: »En tip, on je biu na začetku čist izločen, noben se ni 

hotu z njemu družt, pol sm mu neki pomagu in neki in tip me je res začeu pol neki zafrkavat in 

mi res nož v hrbet zariu« (FS1).  

Večina odgovorov je bila, da otroci imajo vsaj eno osebo, ki ji zaupajo: »Drugač pa mi je blo 

vredu, da so me sprejel tko, kokr so me, všeč mi je, da mam prjatle, k jim lahko zaupam.« (FS3), 

»Sem rabila kkšn teden, da sem zaupala vzgojiteljem« (FS3). Zaupanje pa je dvosmerna ulica. 

Po eni strani se vzgojitelji trudijo pridobiti zaupanje otrok: »Igre zaupanja so taka lepa stvar, 

ko jih počasi pripelješ do tega, da začnejo zaupat. Si prvo med seboj, potem pa tudi odraslim.« 

(Žuti), po drugi strani pa tudi sami testirajo, koliko lahko zaupajo otrokom. Pri tem tudi 

vzgojitelji uporabljajo že prej opisane dejavnike – izkušnje, situacija ter stopnja tveganja: 

»Mogoče zarad par posameznikov mečemo vse v isti koš, al pa teh par meče slabo luč na vse 

ostale. Pretekle izkušnje so nas pripeljale tako delč, da ne zaupamo« (Ivo). Si pa glede na 

raziskavo, ki jo je opravil Kordeš (2001), obojestranskega zaupanja želijo tudi otroci. Približno 

32 % otrok meni, da dober vzgojitelj zaupa otrokom, in 25 % otrok meni, da morajo biti 

vzgojitelji zaupanja vredni.  

 

Otroci in vzgojitelji imajo glede potreb po svobodi in varnosti podobno razumevanje, vendar 

drugačen pogled. Obojim je jasno, da otroci hrepenijo po prostih izhodih, oboji hrepenijo po 

medsebojnem zaupanju in posledično večji varnosti, vendar oboji trmasto vztrajajo na svojih 

bregovih. Oboje vodijo pretekle negativne izkušnje, ki jih imajo z odraslimi ali z otroki, ki so 

že bivali v zavodu. Dolgo časa traja, da se vzpostavi odnos med vzgojiteljem in otrokom. Na 

žalost pa medtem oboji doživijo ponovne neuspehe, ki kopljejo globljo jamo razkola med 

pogledom otroka in odraslega na enako potrebo.  
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2.3) POTREBE PO PRIPADNOSTI, SPREJEMANJU, PRIJATELJSTVU, TOPLINI IN 

DOMAČEM OKOLJU  

 H1.4: Potrebe po pripadnosti in sprejetosti so pri večini otrok v večini zadovoljene. 

 H1.5: Potrebe po domačem okolju in ljubezni pri večini otrok niso zadovoljene. 

 

Graf 3: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev glede zadovoljenosti potreb po pripadnosti, 

sprejemanju, prijateljstvu, toplini in domačem okolju prve pol leta bivanja v zavodu.  

Verjetno bi pomislili, da so potrebe po pripadnosti, sprejemanju, prijateljstvu, toplini in 

domačem okolju najtežje zadovoljive potrebe v tako kratkem času, kot je obdobje pol leta. 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da imajo otroci te potrebe v večini zadovoljene. Najbolj 

nezadovoljena potreba je potreba po domačem okolju, ki se odraža kot domotožje, pogrešanje 

stare družbe in starega načina življenja: »Trenutno je dobr, ampak bi šou rajš domu.« (FS3), 

»Vedno, ko sem šla v nedeljo nazaj, sm mela ful hudo domotožje.« (FS3), »Mene je blo strah, 

da ne bom več vidu mami« (FS2). Po eni strani je tak rezultat pričakovan, saj otroci v zavodih 

večinoma prekinejo ali močno zmanjšajo obstoječe povezave z domačim okoljem, saj tako 

lahko začnejo s spreminjanjem svojega vedenja. Po drugi strani pa je eden od namenov 

zavodske vzgoje vrnitev nazaj v domače okolje, kar pa je težko brez socialnih povezav s tem 

okoljem. To dilemo obravnava tudi Krajnčan (2012), ki meni, da bi z regionalizacijo in 

namestitvami blizu domačega okolja otroci lažje obdržali socialna razmerja, pomembne kraje, 

znanja in kompetence. Obdržali bi nek občutek identitete in se izognili dodatnim težavam, ki 

jih prineseta razpetost med dvema krajema in občutek brezdomnosti. Dodaja še, da bi se pri 

mladostnikih lažje odpravile negativne posledice stikov z vrstniki v bližini doma, če se jim 
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pozitivno spremenijo življenjske okoliščine (namestitev v zavod kot varno in podporno okolje, 

ki otroku pomaga razumeti odnose).  

S sprejemom Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

in motnjami v vzgoji in izobraževanju (2020) in pilotnimi projekti oblikovanja strokovnih 

centrov so se tudi na področju regionalizacije začele dogajati spremembe. Otroci so tako 

nameščeni v ustrezen vzgojni zavod znotraj svoje regije oziroma v najbližji regiji. S tem bomo 

lahko preizkusili tudi teorijo bližine domačega okolja in ohranjanja socialnih povezav.  

Domotožje 

Pravilo v večini vzgojnih zavodov je, da otroci prvi vikend preživijo v zavodu. V tem času 

imajo na voljo obisk staršev: »Včasih smo mel celo dva vikenda ... je namen ta separacija in da 

se mal navadjo na sistem. /…/ in ko gre domov, je laži pridt nazaj« (Ana). Večina otrok je skozi 

pogovore povedala, da so se vsaj na začetku srečevali z domotožjem: »Da bi nas vzgojitli puščal 

vikend domov.« (FS2). Kot nasvete, kako pomagati pri domotožju, so omenili pogovor z 

vrstniki z enako izkušnjo: »Men je pomagal, da sm se pogovorila z neko osebo, k mi je povedala, 

kako je blo njej.« (FS3), tolažbo vzgojitelja: »Mene pa so vzgojitli objeli in tolažli, pa moja 

cimra isto.« (FS3), osebne predmete: »Pomaga plišasta igračka od doma.« (FS3) in čas: 

»Domotožje ti ne more pomagat, moreš sam premagat s časom. Vsaj jaz sem dolgo rabla, da 

sem ga premagala« (FS3). Kot najpogosteje omenjena oblika pomoči je bil naveden stik s starši 

preko telefona: »Pomagal bi, da pokličem domov« (FS1).  

Uporaba telefonov v zavodu je močno omejena za današnje razmere uporabe: »Je pa tako 

pravilo, da imajo enkrat na dan telefone in se takrat slišijo s starši ali pa tudi ne. Od njih 

odvisno. Mislim, da jim to v redkih primerih celo omogočamo, da pokličejo domov tudi izven 

časa uporabe telefonov.« (Žuti), zato se poraja dilema, ali bi povečan čas uporabe telefonov 

dejansko namenili komunikaciji s starši ali za kaj drugega: »Redki majo potrebo po starših, 

ampak bl mal po svobodi pomojem. Cel dan telefon, bit na računalniku, s prjatli, mal žurat, 

kkšno travco pokadit ... V večji meri to, kot pa pogrešam starše« (Ana).  

Vzgojitelji so pri uporabi besede domotožje skeptični, ali se domotožje res nanaša na pogrešanje 

staršev ali zgolj pogrešanje starega, lagodnega načina življenja: »Js mislim, da je odvisno, kaj 

je on delou doma. Smo imel primer fanta, ki je bil ogromno časa na računalniku, telefonu in ko 

tega ni bilo, je bil tle problem, ker je to zginlo. S starši ni imel praktično nič kontakta, zato jih 

ni tolk pogrešal. Pol so bli primeri, ko so prijatelje pogrešal. Ful je odvisno od primera do 

primera. Včasih pogrešajo samo enga starša, pa druzga ne« (Tim). Delno skepticizem potrdijo 

tudi otroci sami: »Js želim domov, ker doma lahko delam, kar hočem, in ker mam nekoga, ker 

sem navajena domačih stvari, ker mam dostop do česarkoli, kar bi hotla« (FS1).  

Med pogovorom pa se je našlo tudi nekaj otrok, ki so v zavodu našli svoje mesto: »Po eni strani 

pa nočem it domov, ker sm se tok navadla tle – pojstle, sobe ... Ko poskušam spat doma, ne 

morem, sploh nisem navajena in mam domotožje včasih.« (FS1), »Mam doma še hujšo situacijo 

k v zavodu.« (FS1).  
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Po načelih Vzgojnega programa (2022) naj bi ustanova – zavod – ohranjala stike z družino in 

matičnim okoljem z: izvajanjem pogovorov in timskih obravnav z družino, izvajanjem 

svetovalnega in terapevtskega dela, obiskov na domu, pogovorov s šolo, ki jo otrok obiskuje, 

in z matičnim centrom za socialno delo oziroma sodiščem. Nikjer pa ni opisano, kako naj otrok 

ohranja stike z vrstniki iz domačega okolja in kakšna je pri tem vloga zavoda oziroma 

vzgojitelja. Kot ugotavlja Mrežar (2013), so za otroke, poleg podpore staršev, sprejetosti med 

vrstniki v šoli in zavodu, dobrega odnosa z vsaj enim odraslim, poodpustnih ciljev in motivacije 

za njihovo doseganje, eden ključnih varovalnih dejavnikov tudi zadovoljstvo s prijatelji in 

dobro počutje med njimi. Pa jim je to v zavodu omogočeno? 

Sprejetost in pripadnost 

V anketi je veliko otrok označilo, da so v zavodu uspeli najti družbo. To so potrdili tudi med 

pogovorom: »Drugač pa mi je blo vredu da so me sprejel tko, kokr so me, všeč mi je, da mam 

prjatle, k jim lahko zaupam. Na splošno mi je vredu« (FS3). Nekateri so bili v to prisiljeni zaradi 

prekinitve stikov s prijatelji iz domačega okolja: »Js sm mela doma dobre prjatle in zdej k me 

že tok časa ni doma, se s tastarimi ne družm več tok in sm vesela, da mam tle nove prijatle« 

(FS3). Spet tretji pa so nezaupljivi do vrstnikov v zavodu: »To ni isto kot prijatelji zunaj. Ker 

so dvolični tu notri. prvo se delajo, da so prijatli, pol ga pa šinfajo povsod.« (FS2), kar jim 

onemogoča ustvariti pristne povezave. Krajnčan in Grum (2013) opažata tudi pomanjkanje 

povezanosti z lokalno skupnostjo v okolici zavoda, ki bi morda nekaterim otrokom omogočila 

navezovanje pristnih stikov z vrstniki izven zavoda. Podobno so v raziskavi ugotovili tudi Rakar 

idr. (2012), ki so na podlagi odgovorov strokovnih delavcev poudarili pomen vzdrževanja vezi 

s širšim, lokalnim okoljem, ob tem pa opozorili na stigmo, ki jo ob poskusih navezovanja stikov 

lahko doživijo zavodski otroci. Pri tem vzgojitelji opozarjajo na morebitne težave: »Ker kako, 

da je otrok prišel do zavoda ... Neki mal mamo v sebi, nas privlačijo težave, ker naši otroc grejo 

na sprehod in jim tm ponujajo travo, men pa noben. A ni to čudn? To se kr med sabo povohajo 

rečmo« (Ana). Ena izmed oblik povezovanja z okolico pa so tudi prostovoljci, ki prihajajo v 

zavod ali pa skupaj z otroki odidejo iz zavoda. Večina vzgojiteljev in otrok prisotnost 

prostovoljcev prepoznava kot pozitivno: »V domu je velik poudarek pri delu s prostovoljci. /…/ 

Pa to niso bli strokovnjaki, to so bli skor vrstniki. Pa so se čist pokonektal in je šlo lepo skos ... 

To je ful dobr, ker so se sproščal, to je drug nivo debate.« (Ivo), »Men je blo všeč, k sm mela 

družbo, pa da so mi lahko pomagali za šolo« (FS3).  

Vseeno pa so otroci, tako v anketi kot tudi med pogovori, navajali, da najbolj pogrešajo vrstnike 

iz domačega okolja: »Js ful pogrešam prejšnjo šolo, k je bolša od te. Pogrešam prejšnje sošolce 

in prjatle. Ful so drugačni pa z njimi sm bla več let na šoli. Na njih sm se bolj navezala.« (FS3), 

»Men pa telefon predstavlja druženje s prjatli, k niso v tem kraju, ampak kje drugje in vseen 

loh navežem stike … al pa z družino« (FS1). To potrebo vzgojitelji tudi prepoznajo, vendar 

ostajajo v skrbeh, kakšen vpliv na otroke bi imela stara družba, predvsem, če je to družba, ki se 

ukvarja s prepovedanimi substancami in kaznivimi dejanji. Na pobudo, da bi vzgojitelji 

otrokove prijatelje osebno spoznali in s tem zmanjšali svoje strahove, so vzgojitelji odgovarjali, 

da za to nimajo zakonske podlage: »Na primer otrokom dovolimo, da se vračajo na srečanja v 

bivše osnovne šole. Spet pa je to majhen procent teh otrok. To se mi ne zdi nič slabega, zdaj da 
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bi jaz osebno spoznaval stare prijatelje, se mi ne zdi primerno. Zdaj, če bi prijatelj prišel s 

starši na obisk, potem recimo bi« (Žuti).  

Za mlade, za katere se predvideva, da se bodo po končanem bivanju v vzgojnem zavodu vrnili 

v domače okolje, je ključnega pomena sodelovanje in dopuščanje povezovanja tako z družino, 

kot tudi z bližnjo okolico. Vrnitev v okolje, kjer so stiske enake, kot pred namestitvijo v vzgojni 

zavod, za otroka ne prinaša pozitivnih posledic (Krajnčan in Grum, 2013). Pomena dela z 

družino se zavedajo tudi vzgojitelji: »Tako da sodelovanje z domačim okoljem definitivno. Tut 

starši bi moral nujno nujno delat na sebi. Ker otroc pridejo domov ... Tle so z novimi vzorci in 

pridejo domov, pa se stvari odvijajo po starem lahko ... Bi mogl tut starši se kej novga naučit« 

(Ana). Večkrat pa ostane zgolj pri razumevanju problematike in se zatakne pri sistemskih 

rešitvah, kot so število zaposlenih: »Starši bi se mogl vključevat ... Sam bi pa rabl več ljudi za 

te stvari.« (Ana), izobraženost kadra, zakonske omejitve, pomanjkanje motivacije pri starših: 

»Naredit spremembe pri starših je zelo, zelo težko. Mogoče težje kot pri otrocih.« (Tim) itd. 

Pozornost in toplina 

Kljub temu da otroci pogrešajo dom, matično okolje in že poznane socialne povezave, je 

pomembno, da se tudi v novem okolju počutijo sprejete in dobijo dovolj pozornosti ter topline. 

Večina otrok je povedala, da jih je bilo pred začetkom bivanja strah, kako bodo sprejeti v novem 

okolju: »Mene je blo strah, kako me bodo sprejel« (FS3). Pri tem je velika vloga vzgojiteljev, 

ki morajo poskrbeti, da se otrok počuti dobrodošlo: »Mene je učitlca dobr uvedla, čutu sm se 

sprejetga. Tut ostale je dobr motivirala, da so mi pomagal. Rekla jim je, dejte mu pomagat, 

vidte, da je nov. Res so mi pomagal« (FS1). Do težav lahko pride, če se otrok z zanj pristojnim 

delavcem nikakor ne more ujeti, saj je tak, kot so bili doslej vsi odrasli, s katerimi je imel težave, 

če se boji ostalih otrok, če ga le-ti ne sprejmejo, če zanj predvideni programi niso v nikakršni 

zvezi z dotedanjimi življenjskimi izkušnjami itd. (Krajnčan, 2012). Predlog rešitve bi lahko bil 

naslednji: »Tle obstajajo kaki taki zaposleni, ki bi to bila njihova naloga. Ki mogoče niso tok 

vključeni v samo vzgojno delo al pa delo učitelja in mu nudijo ta suport… Lahko je to recimo 

psiholog, socialna delavka, nočni vzgojitelj, kuhar, čistilka. Nekdo, ki ni tako vpleten v njegovo 

delo, mu pa da možnost, da se pri njemu zjoče. Na ta način bi se lahko naredilo, da bi bilo 

otroku v stiski lažje« (Tim). V večini primerov so otroci označili, da se počutijo sprejete, 

dobrodošle. Kot vedno pa je vse odvisno od okoliščin – skupine otrok, ki je trenutno nameščena, 

ujemanja s strokovnimi delavci itd. Več kot polovica otrok je označila, da ne čutijo pripadnosti 

skupini, s čimer se strinjajo tudi vzgojitelji: »Pripadnost – te nimajo. No, nekateri imajo, ampak 

to sta 1 ali 2, v prve pol leta sigurno niso še razvili občutka, da pripadajo skupini ali da so 

povezani. Nekateri imajo morda iste želje ...« (Žuti). 

Vzgojitelji z željo po povezanosti skupine, vključenosti novinca v novo okolje in spoznavanju 

novega člana temu otroku namenijo dodatno pozornost: »Pri novincih je pa dejansko to, da ne 

smeš bit vsiljiv. Mu poveš in daš vedt, da si tm za njega in da boš pomagu, če bo šlo. Če ne bom 

znala sama, bom nekoga našla, da bo. Velikrat je pa že dost, da sam poslušaš. Pozornost.« 

(Ana), kar občutijo tudi otroci: »Na začetku sem imela dost pozornosti vzgojiteljev …« (FS3). 

Kljub vložku, ki ga novincu namenijo vzgojitelji in ostali otroci v skupini, se nekateri otroci ne 

uspejo povezati s skupino, saj zavračajo bivanje v zavodu: »Niso sprejel obstoječega hišnega 
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reda, režima in so a priori odklanjal mene kot vzgojitlja, kot nadomestnega starša, in tm je blo 

mal teži zadovoljevat to potrebo po sprejetosti, po ljubezni, ker oni odklanjajo. Pa doma sploh 

ni blo rožnato, ampak starš je še zmeri starš. Kar koli je on doma počel temu otroku …« (Ivo).  

Prav potreba po ljubezni pa je ena izmed tistih potreb, ki po mnenju vzgojiteljev v zavodu ne 

more biti zadovoljena: »Ka pa vem ... te potrebe ... če bi reku, edin te potrebe po neki pristni 

materinski ljubezni. To itak ne moreš nadomestit, tega jim dom ne more dat« (Ivo). Tudi sama 

sem se pri pripravi anketnega vprašalnika spraševala, ali bi vključila potrebo po ljubezni. 

Predvidevala sem, da bodo otroci in mladostniki to razumeli kot romantično ljubezen, zato sem 

to vprašanje preskočila. Še vedno pa sem poskušala najti neko toplino, povezanost, zato sem 

otroke med pogovorom povprašala o dotikih, ki so lahko močno sredstvo povezanosti: »Mene 

pa so vzgojitli objeli in tolažli, pa moja cimra isto.« (FS3), »Kar se objemov tiče – v domu so 

sami precej hlastal po teh objemih, ker so bli otroc mlajši in so bli tok bl odkriti ... deklice al 

pa fantje, in so kr pritekl in objel. /…/ Lahko je to samo dotik, potrepljat po rami al pa pristen 

objem, ki traja nekaj sekund« (Ivo).  

 

Zdi se, da imajo otroci potrebe po pripadnosti, sprejemanju, prijateljstvu, toplini in domačem 

okolju bolj zadovoljene kot potrebe, ki so po Maslowu na nižji stopnji (varnost, svoboda). 

Morda to lahko razumemo kot dejstvo, da imajo izkrivljene podobe o obeh vrstah potreb. Po 

eni strani so navajeni več svobode oziroma svobode v smislu »delati, kar želim«, po drugi strani 

pa niso navajeni topline, zaupanja in sprejemanja, saj morda doma tega niso bili deležni. Tako 

jim njihove lastne predstave in izkušnje umetno nižajo ali višajo nivo potrebe glede na to, česa 

so navajeni. Ali pa je Maslowa definicija hierarhije ničelna (saj potrebe po toplini ne bi mogle 

biti zadovoljene, če niso zadovoljene potrebe nižje na lestvici) in se v primeru otrok v zavodu 

bolj opremo na Teorijo izbire, kjer je za optimalno delovanje posameznika potrebna 

enakovredna zadovoljitev vseh potreb.  
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2.4) POTREBE PO SPOŠTOVANJU, MOČI, POMEMBNOSTI 

H1.6: Potrebe po moči in vplivu pri večini otrok niso zadovoljene. 

 

Graf 4: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev glede zadovoljenosti potreb po spoštovanju, moči 

in pomembnosti prve pol leta bivanja v zavodu. 

Naloga socialnega pedagoga je, da pri načrtovanju dela izhaja iz uporabnikovih zaznav in 

teženj, spoštuje ter upošteva njegove pobude, zagovarja njegove interese ter pomaga pri 

izražanju njegovih mnenj, potreb in želja. Hkrati uporabnika uči vseh potrebnih spretnosti in 

znanj, ki povečujejo možnost participacije in samostojnosti, mu nudi možnost izbire ter 

participacije, skupaj z njim sprejema dogovore in vrednoti svoje delo (Etični kodeks, 2006). 

Glede na rezultate ankete imajo otroci v zavodih zelo majhen občutek možnosti participacije: 

»Premal glasu mamo v skupinah, ne posluša se nas.« (FS1) oziroma nadzora nad svojim 

življenjem. To je stanje, ki se ga zavedajo tudi vzgojitelji, ki so bili presenečeni nad odstotkom 

otrok, ki menijo, da imajo nadzor nad svojim življenjem: »Nadzor nad svojim življenjem mi je 

pa ful presenetljivo … Da otroci čutijo, da ga imajo, ker običajno jokajo, kako so zaprti v 

zaporu. Ker dejstvo je pa ... Mislm, nadzor ... na nek način vplivamo vedno na svoje življenje, 

kok to nadziramo, je pa drugo. Ta mnenja se različno lahko interpretira. Nadzora sicer res 

nimaš, v zavod si dan, kaj lahko nadziraš … Kaj boš doma čez vikend delal« (Ana).  

Pri participaciji razlikujemo več stopenj: ne-participacija, simbolična participacija in 

participacija oziroma udeležba, sodelovanje, soodločanje in samoodločanje. V obeh definicijah 

stopenj možnost participacije narašča z vključenostjo posameznika (Marovič, Bajželj in 

Krajnčan, 2014). Če pogledamo rezultate ankete in pogovorov, bi lahko dejali, da so otroci v 

zavodu na stopnji sodelovanja. Imajo nekaj vpliva na odločanje, še vedno pa ne toliko, kot bi 

si sami želeli. Zagotovo pa otroci ne morejo imeti stopnje samoodločanja o vseh aspektih 
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svojega življenja, saj so še vedno mladoletni in v fazi razvoja. S tem se strinjajo tudi Marovič, 

Bajželj in Krajnčan (prav tam), ki menijo, da morajo biti oblike participacije posameznika 

pogojene z njihovo razvojno stopnjo, sposobnostmi in zmožnostjo. Participacija se lahko 

razprostira na kontinuumu od sprejema v ustanovo, sodelovanja pri oblikovanju vzgojnega 

programa, do koriščenja prostega časa, različnih vsakodnevnih aktivnostih itd. Predstavljene 

morajo biti realne oblike participacije, ki vključujejo aktivno podporo odraslih: »In če bom 

naredil verzijo a, se bo zgodilo to pa to, če izberem opcijo b, se bo dogajal to pa to. Ne pa da 

je vedno nekdo drug kriv. Sej te noben v nobeno stvar ne sili« (Ana).  

»Čeprav imajo otroci možnost dajanja predlogov in mnenj, je poglavitna dejavnost pri 

načrtovanju namenjena vzgojitelju, natančno določena struktura poteka dneva pa v veliki meri 

onemogoča skupno načrtovanje zunaj področja predpisanih dejavnosti. Tak sklep potrjuje tudi 

izražena želja otrok po sodelovanju pri oblikovanju zavodskih pravil in njihovi predlogi glede 

preživljanja prostega časa« (Oman, 2011, str. 378). Tudi med našimi pogovori so otroci izrazili 

želje po spremembah urnika, pravil in načina preživljanja prostega časa:  »Želimo več vpliva 

pri pravilih, hrani.« (FS3), »Več prostega časa, da bi lahko bli v sobah, da ne bi blo pravilo 

takšno, da se moraš zadrževat dol, da bi lahko spal vmes.« (FS1), »Men je učna ura dobr, sam 

pač na živce mi je šlo, da je točno določena ura« (FS1). Vse želje kljub njihovi legitimnosti 

niso vedno uresničljive z vidika zdrave prehrane, navajanja na rutino, varnosti, povezanosti itd. 

Vsekakor pa je potrebno otroke v procesih načrtovanja razumeti kot avtonomne partnerje, saj 

se na svoj način in s svojimi spoprejimalnimi mehanizmi trudijo dosegati željene vrednote ter 

normativne cilje (Kobolt, 2002). S tem, ko jih vključimo v proces participacije, dobijo večji 

občutek nadzora nad svojim življenjem, začnejo prevzemati več odgovornosti in s tem gradijo 

temelje za življenje po zavodu.  
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2.5) KOGNITIVNE TER ESTETSKE POTREBE IN POTREBA PO ZABAVI 

 H1.7: Potrebe po zabavi pri večini otrok niso zadovoljene.  

 H1.8: Kognitivne in estetske potrebe so pri večini otrok zadovoljene. 

 

Graf 5: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev glede zadovoljenosti kognitivnih ter estetskih 

potreb ter potrebe po zabavi prve pol leta bivanja v zavodu. 

Kot ena izmed najbolj nezadovoljenih potreb se je izkazala potreba po uporabi mobilnega 

telefona oziroma računalnika. Oboji sem umestila med potrebi po zabavi. Poleg pomanjkanja 

uporabe elektronskih naprav otroci pogrešajo tudi več prostega časa in zabave. Iz grafa lahko 

razberemo, da otroci niso zadovoljni s količino aktivnosti, ki jih imajo. Skupaj z željo po več 

prostega časa lahko razberemo, da je njihov dan prenasičen z različnimi aktivnostmi.  

Morda se bo ob branju kdo vprašal, od kdaj je želja po mobilnem telefonu oziroma računalniku 

(za namen pojasnjevanja sem kategoriji združila, saj imata v osnovi podoben namen) potreba. 

Ob prebiranju literature (Ling, 2004) je možno zaznati, da mobilni telefon mladostnikom daje 

občutek varnosti, jim omogoča mikrokoordinacijo njihovega vsakdana in je del mladostniške 

kulture, kjer so informacije dostopne v trenutku. Poleg funkcionalnega namena (klici, 

ohranjanje stika z bližnjimi itd.) je telefon postal simbol varnosti (deluje kot »ščit«, informacije 

o vrstnikih, priljubljenih temah, stilu itd.) in statusa (znamka telefona, število stikov itd.). 

Najstnikom telefon pomaga iskati svojo identiteto in hkrati izkazovati skupinsko pripadnost. Iz 

tega lahko razberemo, da se je velik del razvojnih nalog mladostnikov iz resničnega življenja 

preselil v virtualni svet, kar pomeni, da sta telefon in računalnik (dostop do spleta) postala 

ključna za premik na naslednjo razvojno stopnjo. S tem ju sama obravnavam kot sredstvi za 

zadovoljitev potrebe.  

Ob uporabi mobilnih telefonov se srečujemo z različnimi mnenji, tako med strokovnimi delavci 

kot tudi med otroki, in sicer predvsem o času in namenu uporabe telefona. Trenutni časovni 

okvir uporabe telefona se od zavoda do zavoda razlikuje: »Lah bi imel telefone vsaj eno uro na 

dan.« (FS2), »Pri nas tut srednješolci morjo oddat telefone, če ne ubogajo pa tko ... Pa med 
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učnimi urami jih morjo oddat na neko polico.« (FS3), »In prejšnji zavod smo jim telefon vzeli 

samo med učno uro in zvečer, čez dan so jih pa imel. K tle zdej te boge pol urce jih dobijo ... 

To ni res vse skup nič« (Ana). Ob tem se poraja vprašanje, kakšen je optimalen časovni okvir 

uporabe telefona za mladostnike. Po nekaterih laičnih podatkih (npr. safe.si) naj bi mladostniki 

do 12. leta telefon/računalnik za namen zabave uporabljali do pol ure na dan, kasneje pa do ene 

ure na dan. Hitro se zgodi, da je mladostnikom vsaka omejitev odveč: »To ni fer, da majo 

srednješolci lahko skos telefon pri sebi, osnovnošolci pa ne. Nekateri ga majo pol ure, nekateri 

15 minut, eni pa uro in pol na dan« (FS3). Nekateri uporabo telefona vidijo kot odvisnost: 

»Skratka gre se za tipično odvisnost, ki jo ima mularija danes – en od telefonov, drugi od česa 

drugega.« (Tim), spet drugi pa rešitev vidijo v ne-omejevanju uporabe telefona: »Ker lih zarad 

tega, sam pol ure ga mam, in res samo to razmišlajo na koncu. Js ne vidm blazne težave, tut če 

bi jih čez dan imel, seveda če se stvari delajo, kot je treba.« (Ana), »Js vem, da bi ga zlo manj 

uporablou, če bi ga loh skos meu. Isto računalnik, če bi ga mel kr naprej, grem gor loh kadarkol 

čem. Tko, k pa vem, da ga mam loh sam eno uro na dan, pa valda, da sm na njemu« (FS1).  

Ob tem se ne smemo pozabiti vprašati, kaj je sploh namen uporabe telefona: »Men je telefon 

odprta družba, tam se lahko potolažim s kkšno pravljico pa še kul je bit na telefonu.« (FS3), 

»Loh bi bil na mesingerju, poklicou družino, prjatle« (FS1). Največ odgovorov je bilo podobnih 

omenjenim – iskanje stika z zunanjim svetom, kar je razumljivo in logično, vendar ima lahko 

svoje negativne posledice: »Zdaj ne smejo imet telefonov, ker so klicali frende, tukaj so se 

dobivali, hodili na pijače, pa pizdarije delal.« (FS2), »Da bodo zdaj na primer telefon 

uporabljal tako, kot so ga v življenju, kar jih je pripeljalo sem, za dilanje drog in podobno, 

potem pa ne vidim smisla, da bi ga imeli, ker jim bo vsaka minuta preveč, ker se bodo 

dogovarjali, kaj bodo počeli čez vikend, kam bodo šli in podobno« (Žuti). Ponovno pridemo do 

dileme – omejiti potrebo za »dobro« mladostnika ali mu dopustiti ostati v stiku, iskati svojo 

identieto, se pridruževati različnim, morda tudi delinkventnim, skupinam, hkrati pa ga učiti, kaj 

je prav in kaj ne. Vendar kako lahko to storimo, preden vzpostavimo odnos z otrokom? Lahko 

otroci dobijo telefone za cel dan, ko pokažejo mero zaupanja? Kaj, če je otrok v zavodu premalo 

časa za vzpostavitev odnosa? Hkrati pa želimo, da otrok ohrani stik z matičnim okoljem, v 

katerega se bo slej kot prej vrnil. Vse to so dileme, o katerih sem razmišljala, ko sem iskala 

idejo, rešitev tega perečega problema. Prišla sem na idejo skupinskega telefona, ki bi bil 

otrokom vedno na voljo za klice na odobrene številke. Mnenja so bila deljena: »Kul bi blo met 

telefon v skupini, k ga loh skos uporabljamo.« (FS1), »Ni pointa, če ne moreš pošiljat smsov al 

pa se tipkat s folkom« (FS1). Hkrati pa v nekaterih zavodih že prakticirajo uporabo skupinskega 

telefona: »Imamo skupinski telefon pr nas, lahko kličejo kadarkol« (FS3). Zanimivo pa je, da 

čeprav je skupinski telefon v uporabi, še vedno obstaja potreba po uporabi lastnega mobilnega 

telefona. To lahko že povezujemo z večjo željo po zasebnosti, izvajanju dejavnosti, ki jih 

strokovni delavci ne odobravajo, po statusnem simbolu itd.  

V današnjem času je telefon tudi sredstvo za zabavo: »Vir interneta, Facebook, Snapchat itd.« 

(FS1). Pogosto je to tudi skoraj edina oblika zabave, ki jo otroci poznajo (poleg igranja 

računalniških igric): »Čeprou mi smo taka skupina, k mamo več stvari. Mamo tut peljstejšn pa 

take stvari, tko da glede tega se js lih ne prtožujem« (FS1). V vzgojnih zavodih pa so zaradi 

manjšega dostopa do elektronskih naprav primorani najti drugačno zabavo. Predvsem si želijo 



74 
 
 

zunanjih aktivnosti: »Kolesarjenje recimo, ko smo ga že imeli. Zdaj pa gnijejo, ker jih ne 

uporabljamo.« (FS2), »Lahka bi imeli kake pohode, hodili na sprehode.« (FS2), »… da bi se 

šli kakšne igre al pa zdej, ko je poletje, da bi bli dlje zuni.« (FS1), ki jih povezujejo tudi z 

druženjem izven matičnih skupin: »Fino bi bilo, ka bi v zavodu imeli znotraj nek prostor, kjer 

bi se lahko družili, fitnes ali kaj podobnega. Neko telovadnico, družabne igre in kaj podobnega 

...« (FS2). Glede na rezultate ankete je razvidno, da so otroci deljenega mnenja glede zabave v 

zavodu. V pogovorih s fokusnimi skupinami so v večini potožili, da je zabave premalo. S tem 

se strinjajo tudi vzgojitelji: »Zabave nimajo, pa lahko rečejo otroci, kar hočejo, ker jo je 

premalo« (Žuti). Vsekakor je definicija zabave lahko zelo splošna in individualizirana, kar 

pomeni, da je v skupini težko doseči, da se vsi zabavajo.  

Po drugi strani se zdi, da so kognitivne potrebe otrok v večini zadovoljene. Zupančič (1993) 

opisuje prikaz analiz, ki kažejo, da šola vsaj delno negativno vpliva na kreativnost, 

individualnost, iskanje in preizkušanje pogledov na svet, življenje in na posameznika. Del 

nezadovoljstva mladostnikov s šolskim izobraževanjem lahko pripišemo značilnostim 

institucionalnega izobraževanja, ki premalo upošteva bistvene mladostnikove razvojne naloge 

ali vsaj premalo pozornosti posveča povezovanju učnih vsebin in metod dela z mladostnikovimi 

potrebami. Glede na prikaz analiz in prilagojeno šolanje za otroke v vzgojnem zavodu (kjer 

imajo interno šolo in do 8 učencev v razredu) lahko sklepamo, da so otroci v zavodu bolj 

zadovoljni s šolo in posledično z učnim uspehom, ker je vse skupaj bolj individualizirano in 

prilagojeno posameznikovim potrebam. Učitelj ima več časa, da se posveti vsakemu otroku 

posebej, mu prilagodi zahteve, razlago in upošteva njegovo počutje. Veliko pomoči otroci 

dobijo tudi v popoldanskem času, med učnimi urami: »Men je blo všeč, k sm mela družbo, pa 

da so mi lahko pomagali za šolo.« (FS3).  

 

2.6) POTREBA PO SMISLU 

 H1.9: Potreba po smislu pri večini otrok ni zadovoljena.  

 

Graf 6: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev glede zadovoljenosti potrebe po smislu prve pol leta 

bivanja v zavodu. 

Po mnenju Frankla, začetnika logoterapije, človeka vodi občutek, da ima njegovo življenje 

smisel in vrednost. Tako naj bi vsak v svojem življenju našel nekaj, kar osmišlja njegov obstoj 

in ga vodi iz situacij brezupa in nesmisla (Kobal Grum in Musek, 2009). Ne glede na življenjsko 

obdobje, v katerem se nahajamo, se nam vsakodnevno dogajajo situacije, zaradi katerih je 

potrebno ponovno osmisliti naše izbire in odločitve. V življenju posameznika se smisel 
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življenja konkretno izraža v idealih in vrednotah, ki jih človek živi (Inštitut Stopinje, 2017). S 

tem namenom sem v raziskavo vključila tudi vprašanje o smislu in vrednosti, ki ju otroci 

doživljajo ob bivanju v vzgojnem zavodu. Večina otrok je označila, da v bivanju v zavodu ne 

vidi smisla: »Js hočem domov, k js nism nč kriv. Js bi tko naredu, da un, k je kriv, nej pride sem 

in un, k ni, nej doma ostane. – Kdo pa je kriv? – Starši.« (FS3), »Mene so poslal zarad šole in 

mam letos dobre ocene in vse, pa me nočjo spustit ven. Sam tak je zdej vredi ...« (FS2), s čimer 

se strinjajo tudi vzgojitelji: »Redki ga najdejo (smisel). Mogoče 20 %. Dvomim« (Žuti).  

Franklove predpostavke za razumevanje pojmovanja smisla so:  

 ne gre za to, kaj lahko pričakujemo od življenja, marveč za to, kaj življenje pričakuje 

od nas; 

 smisla ni mogoče izbrati, temveč ga je potrebno odkriti; 

 iskanje smisla je svobodno, temveč hkrati odgovorno početje; 

 smisel se razlikuje od človeka do človeka in od trenutka do trenutka; 

 smisel je subjektiven, relativen in transsubjektiven (Inštitut Stopinje, 2017). 

 

V fokusnih skupinah sem očitno naletela tudi na otroke, ki pri bivanju v zavodu najdejo smisel 

in vrednost, vendar šele na daljši rok: »Par mesecev sem rabila, da sem vidla smisel, zakaj sem 

tu« (FS3). Smisel vidijo tudi v stvareh, ki jim morda niso najljubše: »Zato maš delo zuni, ker te 

oni učijo delovnih navad.« (FS1), »Men se je na koncu že mešal od tega, da sm se mogla sam 

učit, zdej na koncu sm jim hvaležna, da so to delal.« (FS3), »A ti js zdej povem, zakaj se on na 

tebe dere? Ker ve, da si ti pameten, in za njega ne bo zapravlou besed, zate jih pa bo« (FS1). 

Da so ti otroci našli smisel bivanja v zavodu, lahko povežemo tudi z načeli logoterapije, ki 

pravi, da je smisel mogoče odkriti na 3 načine: z ustvarjalnim delovanjem, z izkušnjami in z 

lastnim odnosom do neizogibnega trpljenja (Inštitut Stopinje, 2017). Da bi otroci iz vsega tega 

potegnili največ, je potrebna predvsem podpora vzgojiteljev, ki lahko podajo razumevanje 

situacije in kako se učiti iz njih: »Res je, da večina teh otrok ima zunanjo motivacijo. Pri večini 

je problem, ker so vse stvari samo tuki in zdej in ne razmišlajo, kaj bo čez en teden. Mogoče en 

teden še, ne pa, kaj bo čez en mesec al pa en let. To bi bla neka notranja motivacija, da bi dojel, 

da bo poskusil nekaj dobrega potegnit iz zavoda.« (Ana), »Js sm na začetku hotla it takoj 

domov, ko pa sem spoznala, da doma ni vse ok, sm rekla, da je bolš zame, da sm tle, dokler se 

doma ne uredi vse in grem pol domov« (FS3).  

Pri nekaterih otrocih je vrednost in smiselnost bivanja v zavodu na nivoju osnovnih potreb – 

hrana, varnost, izobrazba: »Eni to zelo odkrito in hitr povejo, da jim je v domu bolje kot doma, 

ker je za njih poskrbljeno – osnovna varnost, topli obroki, redna prehrana, topla voda, čista 

postelja, okolje, kjer se ne tepe, kjer se ne seksa, kjer se ne grozi, ne konzumira droge pa tko 

naprej.« (Tim), »Js sm pa v bistvu nekak ful vesela, da sm tle, ker v bistvu doma se je mama 

vedno spravlala name, ker ni vedla, kako ravnat z mano« (FS1). Omenjeno je bilo tudi obratno 

–  ogroženost okolice pred otrokom: »Js sm mel bl probleme z vedenjem, js bi bil razvajen mulc, 

k bi tepu svojo mamo vsak dan, če ne bi pršou sm« (FS1).  

Za sodobnega človeka je poleg osnovnih potreb pomembna tudi samouresničitev, ki jo srečamo 

predvsem v hierarhiji potreb po Maslowu, ne zanika pa je niti Frankl. V praksi se to izvaja kot 



76 
 
 

zadovoljevanje lastnih potreb, želja in interesov. Frankl k temu dodaja, da samouresničenje ne 

more biti cilj človekovih prizadevanj, ampak je vedno le posledica izpolnjevanja cilja oziroma 

v kolikor izpolni svoj smisel (Inštitut Stopinje, 2017). Veliko otrok v fokusnih skupinah je 

povedalo, da jim zavod omogoči več pozitivnih izkušenj: »Ker se mi zdi da mi je ta dom velik 

stvari omogoču /…/ k jih doma ne bi mela in mi je dobr postalo« (FS3). Podobno povedo tudi 

vzgojitelji: »Ironija je, da si kr velik otrok želi ostat. /…/ Čas, ko se neki dogaja, ko nekam 

otroke pelješ – al je to na nek hrib, v neko jamo, na sprehod, z njimi neki kuhaš, okrasiš prostor 

–  al pa ostane, da se bo lahko učil« (Ivo).  

Predvsem otroci, ki zaključujejo z bivanjem v zavodih, na svoje bivanje gledajo s pozitivno 

naravnanostjo: » »Se mi zdi to, da kokr pravjo, da nas učijo tuki živet, da je to fajn. Kar se tiče 

mene, je ta zavod naredu čist dost za mene pa js za njega, čeprou so ene stvari bedne. Men se 

tut včasih utrga … Sam men se zdi, da če ne bi blo tega, js nikol ne bi naredu šole« (FS1). Do 

podobnih zaključkov pride tudi Kreft Toman (2017), ki je v svoji raziskavi ugotavljala, da se 

odraščanje v izvendružinski vzgoji razlikuje od odraščanja v družini. Predvsem so intervjuvanci 

kot varovalne dejavnike našteli zaključeno šolanje, pridobitev poklicnih spretnosti in usvojene 

delovne navade.  

Če človek ne najde smisla, se znajde v bivanjski praznoti, kot jo poimenuje Frankl. V situaciji 

brez smisla, kjer ne najde smisla za naslednji korak. Če odsotnost smisla traja dlje časa, lahko 

vodi v različne oblike deviantnega, destruktivnega in samodestruktivnega vedenja (Inštitut 

Stopinje, 2017), kar pa lahko povežemo tudi z razlogi za namestitev v vzgojni zavod. 

Namestitev lahko s tem predstavlja nov naslednji korak, ki omogoči iskanje smisla. Tudi Zrim 

Martinjak (2017) povzame različne raziskave (npr. Knorth idr., 2008; de Swart idr., 2012), v 

katerih so ugotovili pozitivne vplive institucionalne oblike pomoči na otrokovo psihosocialno 

funkcioniranje.  

 

 

H1.1: Med otroki in mladostniki ter vzgojitelji obstajajo razlike v razumevanju potreb 

otrok in mladostnikov, ki se pojavijo v prvih šestih mesecih bivanja v vzgojnem zavodu. 

Med vzgojitelji in otroki obstajajo razlike 8v dojemanju potreb otrok. Pri skoraj vsaki kategoriji, 

lahko najdemo eno različno dojemanje potrebe: 

- fiziološke potrebe: gibanje; 

- varnost oziroma predvidljivost: dnevni red, tuširanje; 

- sprejetost in pripadnost: vzdušje v skupini, druženje med vrstniki; 

- potreba po moči: občutek nadzora nad lastnim življenjem. 

Razlike se pojavljajo predvsem zaradi negativnega pogleda vzgojiteljev. V vseh primerih je 

bilo s strani vzgojiteljev izraženo, da otroci določene potrebe nimajo zadovoljenje, medtem ko 

                                                           
8 Podroben prikaz razlik je prikaz v prilogi 3. 
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so otroci povedali, da je potreba sorazmerno dobro zadovoljena oziroma v večji meri, kot to 

menijo vzgojitelji. Za to lahko ponudimo več možnih razlag.  

 Prva razlaga je, da otroci pogosto glasno izražajo nestrinjanje oziroma so tisti, ki so 

nezadovoljni, bolj ekspresivni, kot tisti, ki jim je stvar v redu. V tem primeru vzgojitelji 

slišijo le negativno plat, ki jo posplošijo na vse otroke: »Nadzor nad svojim življenjem 

mi je pa tut ful presenetljivo … Da otroci čutijo, da ga imajo, ker običajno jokajo, kako 

so zaprti v zaporu« (Ana). 

 Druga razlaga je, da so vzgojitelji do svojega dela zelo kritični in vidijo možnosti za 

izboljšave v zadovoljevanju potreb otrok dotičnih kategorij. Na to razlago lahko 

navežemo tudi predpostavko, da vzgojitelji pri otrocih prepoznajo nezadovoljene 

potrebe, ki jih otroci pri sebi ne prepoznajo (npr. otroci se počutijo vključene v skupino, 

hkrati pa vzgojitelj opaža, da je otrok odrinjen od skupine): »Mene v bistvu zmoti ta 

nizek odstotek zaposlenih. Ne vem, ali je to objektivizem, pesimizem ... Ne vem, zakaj 

imajo vzgojitelji tako negativno mnenje. Zanimivo je to. Js verjamem, da imajo 

zadovoljene potrebe. Vzgojitelj nudi okolje, priložnost. Dejmo rečt, da je adaptacijsko 

obdobje mimo, da je že nekej osvojil. Potem je to na njemu, da on zagrabi priložnost, 

vidi v tem nek plus. Da zadovolji katero koli od svojih potreb. Nemogoče ga je silit. 

Lahko se odkrito pogovarjam, ampak ni to samo odgovornost vzgojitelja … tudi otroka« 

(Ivo). 

 Tretja razlaga, ki se povezuje s prejšnjo, je, da otroci potreb nimajo zadovoljenih glede 

na razvojno stopnjo in za napredovanje, vendar zaradi pomanjkanja pozitivnih izkušenj 

v preteklosti menijo, da je ta njihova potreba v zadostni meri zadovoljena: »Hm ... 

zanimivo. Zadovoljene potrebe … osnovne življenjske majo tle sigurno bl zadovoljene, 

kot so jih imel doma. Za ostale stvari pa – nekateri nimajo nikogar in mogoče zarad 

izkušanj tudi ne bodo imel.« (Ana), »Ker so to otroci, ki so v različnih razvojnih fazah, 

in logično, da ne, da ti je vseeno za njihova mnenja, ampak so mnenja posledica 

razvojne faze, ki je velikokrat daleč od realnosti. Vedno mislim, da zrel odrasel človek, 

ki ima ene stvari v glavi poštimane, je definitivno njegov pogled dosti bolj vreden kot 

pogled otroka« (Tim). 

 Četrta možna razlaga pa je drugačno razumevanje oziroma interpretacija vprašanja 

oziroma trditve: »Te mnenja se različno lahko interpretira. Nadzora sicer res nimaš, v 

zavod si dan, kaj lahko nadziraš … kaj boš doma čez vikend delal?« (Ana). 
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3) OBSTOJEČ SISTEM IN ŽELJE ZA PRIHODNOST 

R4: Kakšni pristopi že obstajajo ter kaj otroci ter vzgojitelji še potrebujejo, da bi bilo 

bivanje prvih šest mesecev v vzgojnem zavodu lažje? 

 

3.1) VLOGA VZGOJITELJA 

H3: Otroci in mladostniki v prvih šestih mesecih namestitve v vzgojni zavod ne zaupajo 

vzgojiteljem in jim zato ne povedo svojih potreb.  

 

Graf 7: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev, ali otroci prve pol leta bivanja v zavodu izrazijo 

svoje potrebe. 

 

otroci izrazijo potrebe 

Skupaj da ne 

 VZGOJITELJ f 28 0 28 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

OTROK f 56 39 95 

% 58,9% 41,1% 100,0% 

Skupaj f 84 39 123 

% 68,3% 31,7% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Pearson Chi-Square 16,832a 1 ,000 

Število primerov 123   

a. 0 celic (0,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 8,88. 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali otroci izrazijo 

svoje potrebe. 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna (χ2=16,832; g=1 ; α=0,000). 
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V vzorcu se med vzgojitelji in otroki pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, ali 

otroci izrazijo svoje potrebe. Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,0001 % tveganjem lahko trdimo, 

da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike glede mnenja, ali otroci 

izrazijo svoje potrebe. 

Vsi vzgojitelji (100 %) so poročali, da otroci izrazijo v prve pol leta bivanja v zavodu svoje 

potrebe, medtem ko enako ocenuje dobra polovica otrok (58,9 %). 

 

Podatki na izbirno vprašanje, komu otroci izrazijo potrebe, so predstavljeni v spodnji tabeli: 

Komu otroci izrazijo 

potrebo? ↓ 
OTROCI VZGOJITELJI 

Vzgojitelju. 33 25 

Sovrstnikom. 6 12 

Staršem. 10 5 

Strokovnim in tehničnim 

delavcem zavoda 

(svetovalna služba, učitelji, 

vodstvo, kuhar, šivilja). 

2 8 

Zunanjim strokovnim 

sodelavcem. 
/ 2 

Vsem. 4 / 

Tabela 3: Prikaz števila otrok/vzgojiteljev glede na to, komu po njihovem mnenju otroci 

zaupajo svoje potrebe. 

Otroci, ki so povedali, da nezadovoljenih potreb ne zaupajo drugim, so kot razlog navedli:  

a) da ne potrebujejo ničesar (vse potrebe imajo zadovoljene) – 8 otrok; 

b) niso želeli ali si upali izraziti svojih potreb – 15 otrok; 

c) menili so, da teh potreb ne bo nihče zadovoljil (npr. po nikotinu) – 5 otrok. 

Večina vzgojiteljev in otrok meni, da otroci potrebe izrazijo ravno vzgojiteljem. Na tej točki 

je pomembno, kako se prejemnik na to odzove. Za naš primer nas zanimajo predvsem odzivi 

vzgojiteljev. Pri tem smo preverjali, ali imajo otroci občutek slišanosti. 
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Graf 8: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev, ali se otroci prve pol leta bivanja v zavodu počutijo 

slišane . 

 

občutek slišanosti 

Skupaj da ne 

 VZGOJITELJ f 21 7 28 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

OTROK f 61 38 99 

% 61,6% 38,4% 100,0% 

Skupaj f 82 45 127 

% 64,6% 35,4% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Pearson Chi-Square 1,709a 1 ,191 

Število primerov 127   

a. 0 celic (0,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 9,92. 

 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali se otroci počutijo 

slišane. 

Vrednost χ2 preizkusa ni statistično pomembna (χ2=1,709; g=1 ; α=0,191). 

V vzorcu se med vzgojitelji in otroki ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, 

ali se otroci počutijo slišane. Ničelno hipotezo potrdimo. 

Za vzorec pa lahko trdimo, da je večina vzgojiteljev (75 %) in otrok (61,6 %) poročala, da se 

otroci prve pol leta bivanja v zavodu počutijo slišani. 

 

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da se otroci ob izraženi potrebi v večini počutijo slišane. 

V največ primerih se je to odražalo v obliki pogovora (izkušnje 12 otrok in 6 vzgojiteljev) 

oziroma poslušanja in poskusa razumevanja situacije (2 vzgojitelja). Ali je bila izražena potreba 
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oziroma želja (kot je opisalo veliko otrok) uresničena, pa je bilo odvisno od situacije (3 otroci 

in 3 vzgojitelji). Večina otrok je poročala (12), da se je situacija spremenila v pozitivno smer – 

zadovoljena potreba, 2 otroka sta povedala, da je bil odziv slab, 8 otrok pa je povedalo, da 

odziva ni bilo oziroma je šlo za sklicevanje na pravila. Čeprav gre za majhen vzorec, lahko 

sklepamo, da otroci so slišani in uslišani glede svojih potreb, dokler so le-te znotraj sistema, 

pravil in zmožnosti vzgojiteljev.  

Ob tem so vzgojitelji v anketi povedali: 

 »Otroci bi predvsem želeli zadovoljiti potrebe, katere so z načinom življenja v zavodu omejene, 

z namenom vzpostaviti okvir, red, disciplino, posledično umirjanje, občutek varnosti in 

pripadnosti, kar nadalje vodi v vzpostavitev odnosa in lažje, konstruktivnejše delo na sebi. 

Potrebe, katere želijo zadovoljiti, so v veliki meri povezane z njihovim dotedanjim neustreznim, 

neprimernim načinom vedenja, kar je tudi del vzroka, da so prišli k nam. Ker določenih potreb 

ne morejo zadovoljevati tako, kot bi sami želeli, je to za njih seveda velik problem. Lahko so 

nesramni, odklonilni, se upirajo in podobno.« 

»Otroci/mladostniki razumejo pravila in organizacijo dela, želje pa vseeno ostajajo, saj so 

navajeni, da se takoj ugodi vsaki njihovi potrebi.« 

»Predvsem pogrešajo ugodnosti, ki jih imajo doma (mobilne naprave, računalniške igrice, 

socialna omrežja, neomejeno gibanje na prostem, druženje s prijatelji).«  

  

 

RV4.1: Kakšno vlogo ima vzgojitelj pri zadovoljevanju potreb otrok in mladostnikov? 

Vloga vzgojitelja v vzgojnem zavodu je zelo pomembna, saj je vzgojitelj najtesnejši stik, ki ga 

ima otrok med bivanjem v zavodu. Še posebej je pomembno, da vzgojitelj nudi čustveno oporo 

otrokom pri vstopu v zavod, saj jim namestitev lahko predstavlja travmatično izkušnjo, ker 

zapustijo znano okolje in vstopijo v neznani svet (Rakar idr., 2012).  

Družinski model delovanja 

V slovenskih vzgojnih zavodih večinoma prevladuje oblika dela po družinskem modelu. Načelo 

družine je usmerjenost v manjše, po možnosti po starosti in spolu mešane skupine s strukturnimi 

značilnostmi družine (Krajnčan, 2012). Kobolt (2009) pri družinskem modelu poudari, da ne 

gre le za družino kot specifično in primerno skupino, temveč da posamezniki skozi življenje v 

skupinah na nek način ponavljamo vzorce, vloge, komunikacijske značilnosti, vrednostne 

usmeritve itd., s katerimi smo odrasli v primarni družini. Krajnčan (2012) se ob tem sprašuje, 

kakšen tip družine naj bi bil model – družine, iz katerih izvirajo otroci, družine, iz katerih 

izvirajo vzgojitelji, ali kakšna tretja opcija. Zagotovo je to vprašanje, ki bi si ga morali postaviti 

vzgojitelji, saj se navezuje na norme in vrednote, ki jih prenašajo otrokom. V raziskavi so 

vzgojitelji večinoma zagovarjali dejstvo, da z otroki delajo tako, kot bi delovali v svoji družini: 

»Js sm si predstavljal to kot neko nadomestno družino. Sebe sem vedno gledal, kot če bi delal 

doma. Približno. Tudi ko smo delali v 4, smo bili vedno v paru, moški-ženska in smo delovali 
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kot neka mini družina« (Tim). Ob tem se pojavi problematika 'naravnosti', kot jo poimenuje 

Perger (2012). S tem se dotakne odnosnih razmerij med spoloma in heteroseksualne 

organiziranosti družine in heteroseksističnih odnosov znotraj nje, ki delujejo po načelu 

specifične delitve dela glede na spol. Gre torej za izpolnjevanje materinske in očetovske vloge, 

pri čemer prva implicira skrb in varno zatočišče matere ter očetovo strogost, disciplino in 

avtoriteto. Pri tem se otrok najprej identificira preko tradicionalne spolne vloge vzgojitelja, šele 

nato pa prek vzgojiteljevih osebnostnih vrlin in kompetenc.  

Vzgojni program (2004) pri družinskem modelu vidi vrednost tudi v normalizaciji bivanja v 

zavodu in podobnosti naravnemu družinskemu življenju, kjer družinski člani skrbijo drug za 

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

red in čistočo: »Sej nas itak obračajo po malem, ampak sej to so vse stvari, k se počnejo v enih 

normalnih familijah doma in tut tle nej bi bli kvazi družine in zakaj ne ...« (Ana).  

Naloge vzgojitelja 

Delo vzgojitelja v različnih zavodih poteka ob različnih urah, vsem pa je skupno, da se večino 

dela opravi v popoldanskem času, ko se otroci vrnejo iz šole: »Imeli smo različne turnuse, glede 

na turnuse se je nanašalo tudi delo. Ampak v osnovi ob jutrih bujenje, zajtrk, priprava na šolo, 

šola, po šoli kosilo, po kosilu prosti čas do učnih ur – v prostem času je bilo največ nekega 

dela, predvsem šport, potem pomoč pri učnih urah, priprava večerje, po večerji dežurstva, 

prosti čas, higiena, ob osmih telefoni, pol ure telefoni in po telefonih priprava na spanje. 

Izredno so bile pa še interesne dejavnosti, organizacija izletov itd.« (Tim). Poleg osnovnega 

dnevnega reda pa so prisotne tudi druge naloge in vloge vzgojiteljev. Rakar idr. (2012) 

poudarjajo, da je pomembno, da so vzgojitelji razumevajoči, pripravljeni nuditi pomoč, ko jo 

otroci potrebujejo (nasveti, učna pomoč, pogovor itd.) in predvsem nuditi emocionalno 

podporo: »V sami skupini pa spremljanje otroka na različnih področjih – vzgojno, socialno, 

zdravstveno … /…/ ... dobil mojo podporo in pomoč, ko je potreboval, da sem ga začutil, če me 

je rabil – redki so sami od sebe prišli, če so imel težave … Da smo razreševal težave, iskal 

močna področja – to mi je blo zmeri pomembno, stik in kontakt z otrokom, grajenje odnosa. 

/…/ Velikrat je bla moja vloga, da sem bil inštruktor. /…/ ... ampak težava je, da nimaš sam 

enga, ampak jih maš deset v skupini in si raztrgan na vse konce« (Ivo).  

Predvsem podporo v vsakdanjih in odnosnih situacijah želijo tudi otroci: »Pa da ne čakajo, da 

se nekaj zgodi. /…/ To bi morali takoj videti. /…/ Mene to ne zanima, vi med sabo rešujte« 

(FS2). Pri tem je otrokom neznan uvid v sprejemanje odgovornosti za reševanje težav, ki ga 

imajo v mislih vzgojitelji: »Vodenje skupine, čeprov v nekaterih stvareh jih pustiš, naj se sami 

zmenijo, ker koncev koncev je to tudi učenje. Kadar grejo stvari v skrajnosti, je pa treba 

pomagat razrešvat« (Ana). S tem vzgojitelji upoštevajo tudi načelo aktivne vloge, ki jo Vzgojni 

program (2004) razume kot človekovo temeljno potrebo in gibalo njegovega osebnostnega in 

socialnega razvoja. 

Glede na to da so zavodi organizirani v manjše skupine, sama skupina in dinamika skupine 

močno vplivata na otroka in kako bo lahko zadovoljil svoje potrebe. Pri tem ima kot vodja 
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skupine veliko vlogo predvsem vzgojitelj, ki mora skupino usmerjati v tako smer, da bodo 

otroci dosegli vzgojne in razvojne cilje. Vzgojni program (prav tam) predvideva usmerjenost: 

• k odpravljanju negativnih posledic neugodnih razvojnih dejavnikov preteklega obdobja, 

• k preprečevanju nastajanja novih čustvenih in vedenjskih težav, 

• k utrjevanju in širitvi zdravih otrokovih razvojnih potencialov, 

• h kompenzaciji razvojnih vrzeli in primanjkljajev ter 

• k izboljšanju oziroma spremembi otrokovega oziroma mladostnikovega družbeno 

nesprejemljivega funkcioniranja ter razvoju in utrjevanju zdravega samozaupanja, zaupanja do 

odraslih in do družbe, ki ji pripada. 

V povezavi s tem vzgojitelji cilje vzgoje vidijo kot: 

 navajanje na omejitve, ki jih otroci do zdaj niso poznali: »Otrok rabi jasno vedet, kaj ja 

in kaj ne – to pomeni, da ima jasna pravila in meje, ki jih izvajaš tudi do drugih. /…/ Ni 

cilj, da te imajo radi, super, če te majo, ampak je cilj, da ga pripravimo na življenje, na 

situacije. Zdej si na tem, da spoznaš, da ko ti nekej želiš, ne dobiš vedno.« (Tim); 

 prevzemanje odgovornosti: »In tudi vsako leto, na vseh timih in sprejemih se 

pogovarjamo – pa naj si zadajo 3 cilje. Kaj pa potem na tem naredijo? Nič kej prov 

velik. Fino je, da ga vzgojitelj spomne, ker te otroc vse pozabjo. Ampak js se bl 

fokusiram na kratkoročne zadeve, na zlo konkretne, dosegljive in otipljive cilje. Ko so 

večje težave, pa opomnimo, da na tak način ne bo šlo.« (Ana); 

 navajanje na splošno veljavne vrednote: »Moreš skrbet za splošne vrednote, ki jih 

razvijamo pri njih, do opravljene šolske obveznosti, do pospravljanja …« (Tim) in 

 razvijanje novih, zdravih odnosov in navezav: »Nekako na primeren način, eni tako, 

drugi drugače, vzpostavit odnos z mulci, da nismo tirani, da vsako stvar kaznujemo in 

jih sčasoma navajat na življenje zunaj« (Žuti). 

 

S hišnim redom in aktivnostmi v skupini vzgojitelji otroke navajajo na samostojnost. To 

počnejo z učenjem osnovnih veščin samooskrbe – osebna higiena, skrb za zdravje, čistočo, red 

in kulturo bivanja, zdrav način prehranjevanja itd, hkrati pa tudi učenje sobivanja, kjer naj bi 

otroci z osebnimi pobudami, idejami in predlogi sooblikovali pogoje in pravila skupnega 

življenja (prav tam). 

V grobem delo vzgojitelja lahko razdelimo na dva dela: delo s skupino in delo s posameznikom. 

Pri tem vzgojitelji večji poudarek dajo na delo s skupino: »Jaz se najbolj spomnem, ko je enkrat 

rekel supervizor, »vaše delo je motiviranje«. To mi je odzvanjal. Kasnej je pa enkrat ravnatelj 

rekel, da jenaše delo vodenje skupine, da se ne tolk ukvarjat z vsakim posameznikom pa neke 

terapije in nevem kaj delat, ker jih ubistvu nismo kompetentni, ampak skupino« (Ana).  

Delo s skupino in s posameznikom 

Delo s skupino se prične še pred prihodom novega člana skupine, ko vzgojitelji ostale otroke 

pripravijo na spremembo dinamike skupine,: »Pa jih malo spomnit na to, kako je bilo, ko so 
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sami prišli, kakšen sprejem so doživeli. Jaz jim sicer lahko povem, nekateri, ki so a pripori proti 

novincem, jih ne bodo sprejeli« (Žuti). Ker so to otroci, ki so bili večkrat razočarani v življenju, 

težko zaupajo in se bojijo razočaranj, se zgodi, da težko sprejmejo nove osebe v svoj življenjski 

prostor (kar jim predstavlja skupina). Ob vprašanju, kaj lahko vzgojitelj naredi s skupino, da 

bodo novinca sprejeli, so otroci odgovarjali tako: »Tle je pa zid. To pa ne. Vi na primer loh 

govorite, dej pejt se igrat z njim, ampak če se js nočem, ne bom šou. Nimate vi tle besede. Če 

ga bo skupina izločla, ni šans« (FS1). Za novinca lahko zavrnitev s strani sovrstnikov 

predstavlja stisko, saj občutki sprejetosti, varnosti in razumljenosti pripeljejo do sproščenega 

delovanja v skupini in drugačnega zaznavanja sebe (Žnidaršič, 2004), ki ga morda zaradi 

preteklih izkušenj otroci še niso občutili (Petrie idr., 2006). 

Vzgojitelji pa so do izjav otrok skeptični in menijo, da obstajajo načini, kako lahko vplivajo na 

skupino, npr. s pogovorom: »Če ti otrokom prezrcališ to izjavo na njih, kako je v neki situaciji, 

in jih postaviš v vlogo, da se tudi oni lahko kdaj pa kdaj znajdejo v taki situaciji, da bi mogoče 

… Težko, da bi se tok združli in dali nekoga tok na stran, da vzgojitelj ne bi imel nobene moči. 

Mislm, da ne.« (Tim), z negativnimi/pozitivnimi posledicami: »Delni vpliv že imaš. Kar sicer 

ni prav, ampak lahko začneš izvajat metode totalne institucije. Delno s prisilo jih prisiliš, da 

začnejo sodelovat. Mogoče ni strokovno, ni pedagoško, ampak včasih moraš. Lahko pa jih na 

primer motiviramo s kakšnimi nagradami, če ga bodo lepo sprejeli. Ima verjetno kakšen vpliv 

vzgojitelj, to je le njihovo mnenje.« (Žuti) ali z vplivom na posameznike: »Če pa skupina 

zavrača, a priori vsi, takrat je pa mogoče dobr delat s posamezniki tut, med tistimi alfa, 

vplivnimi v skupini, da se mal pogovoriš, da mu daš možnost, da z drugimi očmi pogleda in on 

potem vpliva še na ostale. Bl kokr da bi js na celo skupino, kot ja, jo morte sprejet, ker je tko 

fajn« (Ana). 

Ko pride nov član skupine, se vzgojitelj iz dela s skupino preusmeri v delo s posameznikom: 

»Tko da v bistvu vzgojitelj pove, da pride nov, potem kam in h kom ga v sobo dat in take stvari. 

Potem je pa predvsem, da novemu dobr predstavš osnovni hišni red in če je otrok bl tak zgublen, 

da mu je težko, da v bistvu bl posmaeznika, na njemu delaš kokr na skupini« (Ana). Prav delo s 

posameznikom predvideva načelo individualizacije (Vzgojni program, 2022), znotraj katerega 

vzgojitelj upošteva otrokove potrebe ter razlike od ostalih in ustrezno njegovim individualnim 

značilnostim, sposobnostim in zmožnostim prilagodi zahteve, naloge, obremenitve, ugodnosti, 

omejitve, vloge itd. K temu stremijo tudi vzgojitelji: »Se je vključeval v interesne dejavnosti, 

se vključeval v druge dejavnosti doma, se družil z ostalimi, dobil mojo podporo in pomoč, ko je 

potreboval« (Ivo). Večjo pozornost so občutili tudi otroci: »Js sm mela dost pozornosti, ker sm 

bla nova in so se bl posvečal men. Bolj so me izpostavljal skupini pred vsemi, probal so me bolj 

vključit« (FS3).  

Za otroke lahko namestitev predstavlja travmatično izkušnjo vstopa v neznani svet, zato je 

pomembno, da se vzgojitelj potrudi biti razumevajoč in pripravljen nuditi pomoč mladim 

(nasveti, učna pomoč, pogovor itd.) (Rakar idr., 2012): »Da ni tako hudo in da se trudimo, 

kolkor je v naši moči, da bi lažje naredili preskok, prestop iz prejšnjega okolja v tole« (Žuti). 

Ob tem potrebujejo tudi podporo zadovoljevanja potreb, saj se v novem okolju morda ne 

znajdejo in ne morejo zadovoljiti svojih potreb: »Je treba prisluhnit. /…/ Velik teh otrok v bistvu 
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rab, da ga vidš, da ga slišš in si ob njemu, ko mu je težko« (Ana). Ob tem poudarijo tudi dejstvo, 

da otroci niso zmožni prepoznati svojih potreb, ki morda v preteklosti niso bile ustrezno 

zadovoljene oziroma jih zadovoljujejo na neprimerne načine (npr. promiskuitetnost kot 

zadovoljevanje potrebe po sprejetosti): »Otrok je v fazi razvoja in njegove potrebe, izražanje 

potreb je lahko totalno neprimerno, nezrelo. Mi smo odrasli, tudi strokovno podkovani, da 

vemo, kje so. Daš mu vedet, da ga slišiš in razumeš, ampak ti odločiš, ne on« (Tim). Ob 

prepoznavi potreb in želja posameznika je vseeno vzgojiteljeva odgovornost, da poskrbi za 

zdrav razvoj otroka, kar velikokrat otrokom ni všeč: »Al pa vedno hočjo te spremenit, kokr da 

ti hočjo pomagat.« (FS1), »Pogled otrok in odraslih – še vseen oni vsega ne razumejo, zakaj so 

neki drugačni nameni, druga ozadja. Je pa dejstvo, da mi smo za njih odgovorni« (Ana). Spet 

drugi otroci pa s časom razumejo dejanja vzgojiteljev: »Začel sem razmišljat kot normalen 

človek. /…/ Do tega sem prišel zarad učitlov, ko so mi dali mislit. Nisem hotel vsega še bolj 

zajebat, kot sem« (FS2).  

Če se navežemo na zgornjo izjavo otroka – spremembe so se pričele dogajati šele, ko je otrok 

sprejel ponujeno pomoč. Iz tega lahko črpamo, da doseganje glavnega cilja vzgoje – samostojno 

življenje in s tem zadovoljevanje višjih potreb – lahko dosežemo šele z otrokovim 

sodelovanjem. Največ, kar lahko naredi vzgojitelj, je, da ponudi pomoč: »Če ne želi, mu ne 

moreš pomagat. Lahko se pogovoriš z njim, ampak če nekdo trmasto vztraja pri tem, da ne bo 

sodeloval,nimaš kaj« (Žuti). K ponudbi pomoči, kjer je potrebna, spodbuja tudi Vzgojni 

program (2022) z zagotavljanjem ugodne psihosocialne klime. Posebno pozornost je potrebno 

nameniti novincem, ki še nimajo vzpostavljenega zaupnega odnosa z vzgojitelji ali drugimi 

strokovnimi delavci: »Da si pozoren na spremembe ... K je nov, ga šele spoznavaš, k je neki 

časa, pa zaznavaš in da takrt pristopš, mu poskušaš pomagat, ponudiš roko – če jo bo sprejel 

ali ne, je pa odvisno« (Ana).  

Osebnost vzgojitelja 

Definitivno ni lahko vedno zagotavljati ugodnega okolja v skupini, saj se vedno znova pojavijo 

različne stiske, težave in vedenjski odkloni posameznikov, ki vplivajo na celotno skupino. Ob 

tem je pomembna osebnost vzgojitelja in njegovo delovanje v skupini. Znotraj pogovorov v 

fokusnih skupinah so otroci izpostavili, da si želijo pristnih vzgojiteljev, s katerimi se da 

dogovorit in so prilagodljivi. Želijo jih bolje spoznati na osebni ravni, saj bi jim tako lažje 

zaupali. Želijo si več pozitivnih spodbud, nagrad in svetovanja. Želijo si več pojasnil pravil, 

dotikov, objemov in tolažbe. »V resnici, al je to zavodsko okolje ali dom, otrok ima pravico do 

teh pričakovanj, ne rabmo se mi pokazat ne grdi, ne lepi – pokažemo se taki, kot smo. Ampak 

to je vprašanje stila in empatije, ki jo imaš kot vzgojitelj. Eni je imajo več, eni manj« (Ivo). Do 

podobnih ugotovitev so v raziskavah prišli tudi Kordeš (2001), ki je raziskoval vlogo vzgojitelja 

v dijaških domovih, in Petrie s sodelavci (2006), ki so raziskovali delo z otroki v izvendružinski 

vzgoji. Vsem so skupne želje po osebi, vredni zaupanja, občutku, da je vzgojiteljem mar za 

otroke, da izžarevajo toplino, prijaznost ter so pripravljeni prisluhniti in pomagati otrokom. 

Odziv vzgojiteljev na želje je sledeč: »Pol včasih sama sebe sprašujem, a sem dober vzgojitelj 

al nisem, a bi mogla bit bolj stroga. K vidš situacijo v skupini, pa rečeš, ne bi smel tok popuščat. 

V bistvu js to vse razumem in se strinjam in konec koncev to poskušam delat. Je pa treba bit zlo 
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pazljiv, da te ne obrnejo« (Ana). Ob tem smo ponovno soočeni z vzajemnostjo odnosa, ki ga 

imata vzgojitelj in otrok. Predvsem je odnos eden od ključnih elementov za zadovoljevanje 

otrokovih potreb. Frensch, Cameron in Adams (2002) dodajo, da se otroci, ki ne občutijo 

odnosa z vzgojiteljem, pogosto uprejo sistemu, kar povzroči nesodelovanje in zavračanje 

pomoči. Po drugi strani pa otroci brez nadzora popustijo v učnem smislu in se vključujejo v 

negativne odnose v vrstniki. Zato je potrebno najti ravnovesje podpornega okolja in nadzora pri 

učenju novih vedenj. Pomembnosti odnosa se zavedajo tudi vzgojitelji: »K je pa lih odnos pogoj 

za tri četrt stvari. Ker če hoče vzgojitelj neki narest, moreš odnos imet. Če te otrok sprejema in 

ti zaupa, je to največ.« (Ana), »Odnos … Vse tako temelji na odnosu. Na začetku se jim postaviš 

kot nek tiran, nekdo, ki jim non stop teži, ampak jaz probam tu nekako najti neko pravo smer. 

Mogoče ni prav, mogoče je – med strogostjo, med pripravljenostjo pomagati, včasih se tudi 

pošalit z njimi in tako. Da balansiraš nekako, malo levo, malo desno« (Žuti). Dobre odnose 

cenijo tudi otroci: »Naša vzgojitlca je taka, da se z njo da vse dogovort. Tle ni kričanja, ampak 

lej, js ti bom pomagala, ti vzem to, js bom pa to. Js ne pravm, da zdej ona nam spodnaša rit, 

ona nam pomaga in s tem nas motivira« (FS1). Odnos sam po sebi ima predvsem vzgojno moč, 

saj premosti distanco med vzgojiteljem in otrokom. Pojavi se domačnost, s katero vzgojitelj 

otroka potegne v smer svojega dela in delo doživlja kot nekaj, kar si želi opraviti, namesto da 

bi ga doživljal kot prisilo. To je tudi najnaravnejša pot do discipline (Bajželj in Krajnčan, 2008).  

Odnos 

Odnos je dvostranska cesta, pri kateri ni samo vzgojitelj tisti, ki daje, in otrok tisti, ki sprejema. 

Gre za obojesmerni proces in šele kvaliteten odnos služi kot podlaga za uspešno pomoč (prav 

tam). Vzajemnih odnosov si želijo predvsem otroci: »Ampak mam pa ful respect, da se spoštuje 

to, kar daš ti men, dam js teb. Na primer sploh z učitli. Js mam take učitlce, vsaj ena je, k je čist 

v tem. Zdej bova kul, ti dej men, kar hočem, pa dam js teb, kar hočeš.« (FS1), ki pa imajo vse 

prevečkrat slabe izkušnje iz preteklosti in niso vešči vzdrževanja odnosov: »S tem se strinjam, 

potem pa jaz lahko isto pričakujem od njih. Ne, da sem jaz iskren, oni pa te gledajo z nasmeškom 

pa se ti lažejo v obraz« (Žuti). Za vzajemen odnos je v prvi vrsti potrebna zadostna mera 

obojestranskega zaupanja, česar se zavedajo tudi otroci: »Ja to je tut odvisno od zaupanja 

vzgojitlov. Pač k prideš, dobiš zaupanje vzgojitla in k ga enkrat zgubiš, ga težko dobiš nazaj« 

(FS3). Ne pozabimo pa, da je naloga vzgojiteljev, da poskrbijo za dobrobit otroka, da se bo v 

okolju počutil varnega, sprejetega, slišanega in razumljenega. S tem vzpostavijo zaupanje in 

lahko gradijo temelje za zdrav otrokov razvoj (Petrie idr., 2006).  

Stopnja zaupanja v odnosu je interaktiven proces, ki je odvisen od zaupanja vase, v drug 

drugega in v odnos sam. Proces vzpostavljanja zaupanja pa lahko pospešimo s pozornim 

poslušanjem in razumevanjem. Dokler ni vzpostavljeno zaupanje, otroci ne bodo niti želeli, niti 

se ne bodo zmožni spopasti s svojimi zmotnimi mišljenji in predstavami (Nelson-Jones, 2014). 

Pri tem se otroci srečujejo z različnimi stopnjami zaupanja. Nekateri nimajo težav zaupati 

vzgojiteljem: »N: Js sm vzgojiteljom takoj zaupala. A: Js sm rabla ene 2-3 dni. K: Js tut ne tok 

dost. S: Tko ... en teden.« (FS3), drugim pa vzgojitelji ne vlivajo občutka zaupanja: »Zakaj bi 

jim zaupal? Ko, da bi šel na cesto, pa najdu nekoga na pločniku pa reku, da mu zaupaš.« (FS2), 

predvsem zaradi slabih izkušenj: »Takrat, ko me ne dušijo, ko niso tečni, jim kaj povem. Samo 
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je brezveze, da jim govoriš, ker te tak ne poslušajo. Ko jim neki poveš, rečejo, da pojdi stran« 

(FS2). Brajša (1993) poudarja, da so za vzpostavitev zaupnega odnosa ključna sporočila, ki jih 

odrasli posredujemo otrokom. Če so sporočila čustveno obarvana in podana s pozitivnim 

prizvokom, le-ta lažje dosežejo otroka.  

Vzgojiteljeva vloga je torej, da vedno znova išče načine vzpostavljanja odnosa z otrokom, saj 

bo le z odnosom lahko pripomogel k zadovoljevanju otrokovih potreb, ki so nujno potrebne za 

zdrav razvoj. Kot pravita Bajželj in Krajnčan (2008), delo socialnega pedagoga na videz ni kaj 

posebnega – kuha, se pogovarja, druži itd., s tem pa ob interakciji z otroki ustvarja 

socialnopedagoško delovno polje, pomembne možnosti za strokovno spremljanje in gradi 

odnos: »Sej odnos se kr zgodi, ampak ne sam od sebe. Na primer, s tem mladostnikom v prostem 

času – recimo, js sm velik gradil odnos preko športa, preko družabnih iger, kkšni projekti pa 

smo tam kuhal, pa smo se povezoval na drugačen način. /…/ Je on vidu mene tut ne kot samo 

tečnga vzgojitelja, kot del sistema, ampak tut kot partnerja v igri, k isto lahko zgubi na koncu, 

al pa partnerja tabornika, k v istem šitu spi med komarji kot on. Bolj njemu enakovreden ...« 

(Ivo). Ob tem pa je potrebno biti pozoren na bližino in distanco, ki sta vsekakor ena od 

težavnejših komponent odnosa. Če je v ospredju distanca, se vzgojitelj ne more vživeti v otroka 

in ga celostno razumeti. Na drugi strani pa je bližina lahko problematična, saj pripelje do 

otrokove odvisnosti od vzgojitelja (prav tam). Otroci so izrazili predvsem željo po grajenju 

odnosa prek pogovora: »Ja, po dveh dneh bi te vsaj vprašal lahko kdo, kako je v zavodu. Pa če 

nam kdo teži al pa če smo v redu.« (FS2), občutka, da so vzgojitelji na voljo: »Ja, men se zdi, 

da je prov, da veš, da če se želiš pogovorit z vzgojiteljem, da se lahko. Js se najprej ne bi, čez 

neki časa bi pa sama pršla.« (FS3), občutka slišanosti: »Js, če bi bla učitelj, bi upoštevala eno 

željo tega otroka, k že tko al tko bi se mi smilu, k je pršou sm notr. Bi rekla, lej to, kar bi ti js 

loh omogočla, ti bom.« (FS1) in spodbud: »… da te spodbuja, da se ne pizdi ampak da ti svetuje, 

da ti kaj pusti, sploh na začetku« (FS1). Na drugi strani podobno razmišljajo tudi vzgojitelji, ki 

se trudijo biti na voljo: »Je pa res, da je z nekaterimi otroki težko odnos zgradit, ker imajo slabe 

izkušnje. Na silo ne gre. Z nekim načinom, s časom mogoče, da vidi, da nisi zloben, da začuti, 

da mu imaš namen pomagat.« (Ana), trudijo prisluhniti otrokom: »Ravno s tem, ko mu 

prisluhneš, zdej ti si se men zaupou, si nekej izrazu in če js s tem ne bom nč nardila, ne bo več 

k men pršou. In sm js zamudila velik možnosti delat odnosa z otrokom.« (Ana) in jih 

opolnomočiti: »Se mi zdi pomembno iskat močna področja, bit orientiran na pohvalo, pridt 

nasprot, ne se delat lepga al pa idealizirat na začetku, mu omogočit nekej« (Ivo).  

Glede na predstavljeno sliko, da vzgojitelji otrokom želijo dati to, kar si otroci želijo, bi morali 

biti odnosi med vzgojitelji in otroki v zavodu na visokem nivoju zaupanja in posledično dobri. 

Zato se sprašujem, kako to, da so otroci v pogovorih pogosto omenjali, da imajo z vzgojitelji 

slabe odnose: »Dostikrat, k jim hočmo neki lepo povedat, se začnejo dret na nas. Al pa hočemo 

neki prašat in se derejo na nas.« (FS2), »Al pa to, k si reku pregovarjanje – naša te vpraša, kaj 

to pa to, pa začneš razlagat pa te kr prekine pa počak … Pa oni majo kr skos prou, mi pa nikol« 

(FS1). Ob tem del razlage lahko ponudita Krajnčan in Bajželj (prav tam), in sicer z dejstvom, 

da na odnos močno vplivajo tudi klima v skupini, vpliv zunanjih dejavnikov, dejstvo, da se je 

nekomu zgodila krivica, trenutno razpoloženje in utrujenost. Drugi del razlage pa najdem pri 

vzgojiteljih: »Ker po eni strani smo jih mogli od začetka bremzat, dokler se ne navadijo teh 



88 
 
 

pravil, po drugi strani pa hočeš nek odnos vzpostavit. In to zna bit zafrknjeno, ker velikokrat ne 

gre skupej. Če hočeš nekomu omejitve postavljat, po drugi strani bi se pa rad zbližal« (Tim). 

Ob tem naletimo na sistemsko težavo večplastne vloge vzgojiteljev za večje število otrok v 

skupini, brez prave podpore zunanjih sodelavcev, znotraj finančnih in zakonskih omejitev.  

 

Kot sem omenila ob začetku poskusa odgovora na raziskovalno vprašanje – vloga vzgojitelja 

je zelo pomembna. Ima vlogo zagotavljanja ustreznega okolja in okoliščin za zadovoljevanje 

večine potreb ter deluje v smeri zdravega razvoja otroka. Okolje lahko ustvarja preko drugih 

oseb (otroci, on sam), preko fizičnega prostora ali preko situacij. Prepoznamo lahko, da ima 

vzgojitelj ključno vlogo pri oblikovanju okolja za zadovoljevanje: 

- fizioloških potreb,  

- potrebe po varnosti (rutina, struktura, predvidljivost, ukrepanje ob nasilju) in zaščite, 

- kognitivnih (učna pomoč), estetskih potreb in del zabave (različne aktivnosti) ter 

- potrebe po smislu (prek pogovorov). 

 

Manj pa je moč prepoznati usmerjenost vzgojiteljev na zadovoljevanje potreb po moči in 

spoštovanju, samoaktualizaciji, svobodi ter zabavi. Delno vlogo imajo tudi pri zadovoljevanju 

potrebe po sprejetosti in pripadnosti, saj vzgojitelj lahko nudi občutek sprejetosti s strani 

odraslih, ne pa tudi otrok. Ob tem ostaja deljeno mnenje med vzgojitelji in otroki, ali vzgojitelj 

lahko vpliva tudi na ostale otroke.  

Predvsem je vloga vzgojitelja pomembna ob namestitvi, saj mora biti še bolj pozoren na otroka 

in poskušati prepoznati njegove potrebe, ki jih sam morda še ni sposoben prepoznati ali jih ne 

zmore povedati. Z obstoječo obliko zavodske vzgoje naj bi otroci dobili tudi pozitivno izkušnjo 

družinske oblike življenja, podpore in usmeritve za nadaljnje življenje (samostojnost, odnosi 

itd.). Vse to pa je naložba za prihodnost, saj bo otrok s pridobljenim znanjem znal zadovoljiti 

svoje potrebe na konstruktiven način. To pomeni, da bo znal zadovoljiti svoje fiziološke (si 

pripraviti obrok, živeti v urejenem okolju, upravljati z denarjem itd.) in socialno-psihološke 

potrebe (imeti zdrave odnose, moč, vpliv, spoštovanje).  

Na možnost oblikovanja okolja pa poleg vzgojiteljeve osebnosti in zmožnosti navezovanja 

odnosov močno vpliva tudi zavodski sistem na širši, državni ravni, saj ne omogoča optimalnih 

pogojev za vse otroke, ki so nameščeni v zavodsko obliko vzgoje.    
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3.2) OBSTOJEČ SISTEM 

H4: Otroci in mladostniki si v prvih šestih mesecih bivanja želijo obravnave, ki bi 

odgovarjala na njihove takratne potrebe. 

H5: Otrokom in mladostnikom obstoječi način odzivanja vzgojiteljev na njihove potrebe 

ne odgovarja. 

 

Graf 9: Prikaz mnenja otrok in vzgojiteljev, ali bi se morali vzgojitelji do otrok, ki pričenjajo z 

bivanjem v zavodu, vesti drugače kot do ostalih otrok. 

 

drugačno vedenje do novih otrok 

Skupaj da ne 

 VZGOJITEJ f 14 14 28 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

OTROK f 31 65 96 

% 32,3% 67,7% 100,0% 

Skupaj f 45 79 124 

% 36,3% 63,7% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Pearson Chi-Square 2,940a 1 ,086 

Število primerov 124   

a. 0 celic (0,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 10,16. 

 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali bi se morali 

vzgojitelji do novih otrok vesti drugače kot do tistih, ki so v zavodu že dlje časa. 

Vrednost χ2 preizkusa ni statistično pomembna (χ2=2,940; g=1 ; α=0,086). 
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V vzorcu se med vzgojitelji in otroki ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, 

ali bi se morali vzgojitelji do novih otrok vesti drugače kot do tistih, ki so v zavodu že dlje časa. 

Ničelno hipotezo potrdimo. 

Za vzorec pa lahko trdimo, da je točno polovica vzgojiteljev (50 %) poročala, da bi se morali 

do novincev prve pol leta vesti drugače kot do otrok, ki so že dlje časa v zavodu, medtem ko je 

večina otrok (67,7 %) poročala, da se vzgojitelji prve pol leta bivanja ne bi smeli vesti drugače 

do novincev kot do ostalih otrok. 

 

 

Graf 10: Prikaz ocene otrok in vzgojiteljev glede odzivanja vzgojiteljev na potrebe otrok v prve 

pol leta bivanja v zavodu. 

 

odziv vzgojiteljev 

Skupaj zelo slabo slabo dobro zelo dobro odlično 

 VZGOJITELJ f 1 0 6 14 7 28 

% 3,6% 0,0% 21,4% 50,0% 25,0% 100,0% 

OTROK f 19 11 13 22 34 99 

% 19,2% 11,1% 13,1% 22,2% 34,3% 100,0% 

Skupaj f 20 11 19 36 41 127 

% 15,7% 8,7% 15,0% 28,3% 32,3% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Likelihood Ratio 16,755 4 ,002 

Število primerov 127   

a. 3 celic (30,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna 

pričakovana frekvenca je 2,43. 
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H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, kako dobro se 

vzgojitelji odzivajo na potrebe otrok. 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ. preizkusa je statistično pomembna (2Ȋ =16,755; g=1 ; α=0,002). V 

vzorcu se med vzgojitelji in otroki ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, 

kako dobro se vzgojitelji odzivajo na potrebe otrok. Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,2 % 

tveganjem lahko trdimo, da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike 

glede mnenja, kako dobro se vzgojitelji odzivajo na potrebe otrok. 

Polovica vzgojiteljev je (50 %) ocenila, da se na potrebe otrok prve pol leta bivanja otroka v 

zavodu odzivajo zelo dobro in četrtina vzgojiteljev (25 %) je ocenila, da se odzivajo odlično. 

Na drugi strani je največ otrok (34,3 %) ocenilo, da se vzgojitelji na potrebe otrok prve pol leta 

bivanja v zavodu odzivajo odlično in nekaj manj (22,2 %), da se odzivajo zelo dobro. Skoraj 

petina otrok (19,2 %) je ocenila, da se vzgojitelji na potrebe otrok prve pol leta bivanja v zavodu 

odzivajo zelo slabo, s tem pa se strinja tudi 1 vzgojitelj (3,6 %). 

Otroci dodatno obrazložijo, da se vzgojitelji dobro odzivajo na zadovoljevanje kognitivnih 

potreb (šola – 11 otrok), potrebe po sprejetosti (pogovor in pomoč – 7 otrok, toplina – 5 otrok, 

domotožje – 5 otrok), potrebe po zabavi (interesi – 6 otrok) in fizioloških potreb (skrb za zdravje 

– 4 otroci). Nekaj otrok (10) je podalo mnenje, da se vzgojitelji dobro odzivajo na vse. Hkrati 

je bilo tudi skoraj enako število otrok (11), ki menijo, da bi se vzgojitelji lahko bolje odzivali 

na vse. Bolj konkretno bi se lahko bolje odzivali na zadovoljevanje potreb po zabavi (uporaba 

telefona – 7 otrok), potreb po sprejetosti (pogovor in podpora – 4 otroci, odnosi med vrstniki – 

2 otroka, domotožje – 1 otrok, toplina – 1 otrok), fizioloških potreb (izbira prehrane – 3 otroci), 

potreb po zasebnosti (2 otroka) in nadzoru (prilagajanje dnevnega reda – 2 otroka). Poleg tega 

so otroci izrazili, da je trenutno neustrezno odzivanje na odvisnosti (nikotin). 10 otrok je 

poudarilo tudi pomanjkanje potrpežljivosti vzgojiteljev, predvsem ob pričetku bivanja v 

zavodu.  

Kot je razvidno, so mnenja deljena glede zadovoljevanja enakih potreb. Kar nekateri pohvalijo, 

drugim ni všeč. Prav zato, kot smo poudarili že v odgovoru na prejšnje raziskovalno vprašanje, 

je pomembna vloga vzgojitelja in njegov odziv, ki je prilagojen posamezniku. Ker pa se ne 

ujame vedno vsak z vsakim, je smiselna prisotnost več vzgojiteljev hkrati, z različnimi odzivi 

na potrebe otrok. Vzgojitelji svoje odzive utemeljujejo na več načinov: 1 vzgojitelj pove, da so 

pričakovanja otrok nerealna, 4 se strinjajo, da je zadovoljevanje odvisno od osebnosti 

vzgojitelja oziroma ujemanja vzgojitelja in otroka, 6 jih meni, da v pol leta premalo spoznajo 

otroka, 23 pa jih je mnenja, da lahko delujejo le znotraj sistema in svojih zmožnosti. Od tega 

jih 7 navaja otežene pogoje dela (velike skupine, ni individualnosti, ni pogojev za izpolnjevanje 

želja itd.), 16 pa se jih znotraj svojih zmožnosti po najboljših močeh skuša sproti odzivati na 

potrebe otrok in delati na odnosu. Kar pa je ponovno včasih oteženo, predvsem zaradi vpetosti 

v zavodski sistem. 
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RV4.2: Kako na zadovoljevanje otrokovih in mladostnikovih potreb vpliva vpetost v 

zavodski sistem?  

».. v šoli se vsak dan vidš s prjatli, tle si pa v skupini pa v šoli pa skos z istimi skup in veš več 

slabosti in se valda kr naprej kregaš« (FS1). 

Namestitev v vzgojni zavod je bila dlje časa v pristojnosti centrov za socialno delo. Kot 

poudarja Krajnčan (2002), je bila pri tem upoštevana težnja stroke, ki je zahtevala, da je za 

namestitev v vzgojni zavod potrebno privoljenje otroka: »Mene so vprašali na socialni, če grem 

v zavod, pa sm reku ja« (FS1). V praksi se je večkrat pokazalo, da otroci niso soglašali z 

namestitvijo: »Ne. Sploh te nič ne vprašajo, če hočeš v zavod.« (FS1) ali pa niso imeli občutka 

izbire: »Ko sm probala dvakrat nardit samomor in sm bla dvakrat v kliničnem in mi je rekla 

moja zdravnica, da bi ona rajši vidla, da bi js šla v kakšen dom, da se ne bi ponovilo ... In pač 

itak nism mela besede pri temu in so me kao vprašali, kam bi rajš šla v zavod al v navadno šolo. 

In js tut če bi rekla v navadno šolo, mene ne bi poslušali« (FS1). Podobno opaža tudi Marovič 

(2018), ki dodaja, da otroci namestitev posledično sprejemajo kot kazen in so nemotivirani za 

sodelovanje. Po novi uredbi Družinskega zakonika (2017) je od leta 2019 naprej za nameščanje 

otrok v zavod pristojno družinsko sodišče: »Naj bi soglašal otrok in starši, sam če logično 

pomilš … Oddaja v vzgojni zavod je vzgojni ukrep, ki ga je otrok prislužil z nekimi dejanji, 

vzorci, napakami in tle žou js ne vidm prou velik pravice, da se odloči, da ne bo šel. Tko da tle 

mislm, da pri vseh stvareh ne mormo imet demokracije. Vzrok – posledica ...« (Ana). Ukrep 

namestitve je lahko začasnega ali trajnega značaja: »Otroci, ki so tle 3 leta in več, se jim je prou 

utrgal, ker so prenasičeni tega sistema in zavodskih scen. Mogoče bi mogl tut tle časovno 

omejit. 3 leta je tak maksimum. Mi je pa na misel prišlo to, da je eno leto pa mogoče premalo. 

Lahko se nakažejo spremembe, ampak ne bodo trajne. Dve leti. Tist, k je tak, da dela, bo naredu, 

tist, k ne bo, pa tut v treh al pa štirih ne bo« (Ana). Težava pa lahko nastane v tem, da se otrok 

spremeni, ni pa se spremenilo okolje, iz katerega prihaja in bo imel težave ob vračanju v domače 

okolje: »Pa tudi težje bo enkrat se vrnil nazaj v okolje, iz katerega so ga poslali. Smo imeli 

primere, ko je dekle odšlo, ampak se je potem samo vrnilo naslednje leto po približno treh 

tednih, sama nazaj« (Žuti). 

Ob namestitvi v vzgojni zavod se pogosto zgodi, da se otroka »preda« v oskrbo zavodu, starši 

pa se umaknejo od dolžnosti vzgajanja (Krajnčan, Grum, 2013). Ob tem se osredotoči zgolj na 

vedenje otroka, premalo pozornosti pa je namenjene celotnemu družinskemu sistemu in njegovi 

vlogi pri nastajanju vedenjskih vzorcev in stisk. Zavod je »mehka« totalna ustanova, kjer otroci 

med vikendi odhajajo v domače okolje in ustaljene neprimerne vzorce. Posledica vsega skupaj 

pa je negativna zavodska podoba otroka (Svete, 2015): »Js osebno itak ne bi dal otrok v zavod, 

ampak bi raje naredil, da te otroci, ko so, razen hudih primerov, bi jih rajš imel v šolah in bi 

bili ob njih nekje zadaj, na stand by vzgojitelji, učitleji, strokovni delavci in bi s tem otrokom 

bivali v tem njihovem okolju in jih učili, vzgajali in po potrebi umaknili« (Tim). Prav tako se v 

vseh letih bivanja v zavodu otroci priučijo dodatnih neustreznih vedenj: »Sigurno pa se v 

ustanovi naučijo velik tudi slabega, ne samo dobrega ...« (Ivo), ki lahko še dodatno okrepijo ali 

razvijejo negativno identiteto posameznika. Z namenom preprečevanja neustreznih vedenj se 

zavodi poslužujejo predvsem upoštevanja strogih pravil, ki pa ne ustrezajo vedno potrebam 



93 
 
 

posameznika ali pa se jim posameznik prilagodi: »Za dobro delovanje zavoda more bit zavod 

opremljen s pravili, ukrepi itd., da se jasno ve in se vsi držimo. Po drugi strani pa glede na 

široko paleto otrok, ko misliš, da si otroku nardil uslugo in ga spravil v ta zavodski kalup – če 

nisi pozoren na zadevo, ki se dogaja zunaj, v družini, in to ne upoštevaš pri vsem tem, ga maš 

zavitega v vato in ko ven pride, je vsega konc« (Tim). 

Vzgojne skupine 

K izboljšanju nastalega problema lahko pripomorejo spremembe na širši sistemski ravni. 

Ravnatelji zavodov so v raziskavi Zrim Martinjak (2017) izrazili zadovoljstvo z upoštevanjem 

načel majhnosti in normalizacije, ki omogočata večjo individualizacijo. Le-ta pa je hkrati 

otežena z večjo zahtevnostjo otrok, ki prihajajo v zavode, zato predlagajo tudi znižanje 

normativov otrok v skupinah, saj bi se s tem vzgojitelji lažje posvetili individualnim potrebam 

otrok: »Za pogovor mislim, da imajo možnost. Čeprav ravno v zadnjem času, ko jih imaš 10 v 

skupini, pa je težje. V vsaki skupini so dva, trije, ko bi k tebi prišli petkrat na dan, pa tudi enkrat 

nimaš časa, da bi se z njimi pogovarjal. To je dosti odvisno od števila otrok in normativov. Ne 

moreš se vsem v enaki meri posvetit oziroma se jim ne moreš toliko, kot bi se jim moral. Ne 

gre« (Žuti). Potrebo po znižanju normativov so v raziskavi zaznali tudi Nagode idr. (2011): 

»Glede na to, da se ukvarjamo z vedno bolj zahtevnimi otroki. Z desetimi samo še šteješ, to ni 

nobeno delo. Če jih je premal, ni nobena skupina, tko da ene 7« (Ana).  

Kot smo že večkrat omenili, je ob prihodu novinca potrebno več pozornosti posvetiti njemu in 

skupinski dinamiki: »Idealno, recimo neka skupina, ko pride nek nov, pa da ni vsa pozornost 

samo na njemu, bi reku 4 ali 5« (Ivo). Ob tem se poraja ideja o uvajalni skupini: »Mogoče ne 

bi bla slaba stvar. To bi blo neko uvajanje za njih v sistem. Otroka bi mi imel možnost spoznat, 

laži bi se odločl, v katero skupino bi ga dal. /…/ Bi bilo pa 1 mesec, ne bi imela pa pol leta ali 

dlje.« (Ana), »Ja, fajn bi blo, če bi imeli novinci svojo skupino. Pa bi imeli najprej eno mešano 

skupino in bi vidli, kam paše in bi ga potem tja dali.« (FS2), hkrati pa je takoj mogoče videti 

sistemske omejitve: »Že glede na število otrok, normative, ki jih imamo, ni variante, da bi se to 

izpeljalo. Zdaj, če bi imeli kakšen prostor za skupino … ampak vsekakor ne gre, ker jih preveč 

pride na začetku leta. To bi bila ena skupina premalo« (Žuti).  

Sistemska ureditev ne otežuje le možnosti uvajalnih skupin, temveč tudi intenzivnih skupin. 

Kot že omenjeno, je tudi Marovič (2018) v raziskavi ugotovila, da destruktivna vedenja (npr. 

avtoagresija, heteroagresija itd.) prerastejo v trend, ki lahko zelo škoduje otrokom. Potreba po 

varnosti, ki je ena izmed osnovnih potreb posameznika, je v tem in še mnogih drugih (fizična 

obračunavanja ostalih otrok, uničevanje inventarja itd.) primerih lahko nezadovoljena. Zavod 

mora v tem primeru imeti možnost, kapacitete in strokovno osebje, da take posameznike lahko 

umakne v varno okolje: »Skos bl se kaže, da bi mogel vsak zavod imet eno tako intenzivno 

skupino za tiste najbl izstopajoče, k rušjo sistem, zarad katerih ti ne moreš s skupino delat« 

(Ana). Težavo zazanavajo tudi otroci: »Da bi dali tiste ta pridne skup, da bi šli nevarni v eno 

skupino, pa imeli več vzgojitlov, bolj pridni pa bi imeli v 4 skupinah. Ne pa, da so nevarni in 

pridni skupin pridni pol nastradajo zarad slabih« (FS2). Kot odgovor na prepoznane težave 

ZOOMTVI (2020) predlaga več vrst intezivnih skupin. 
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Potrebna bi bila katogorizacija zavodov glede na težave otrok, okrepitev varnosti v zavodu in 

izobraževanje strokovnih delavcev (Rakar idr., 2012): »Naslednji korak so zavodi, ki imajo 

različne stopnje otrok. Od takih, ki morajo bit zaprti, do takih, ki imajo nekaj svobode, in takih, 

ki so dokazali, da imajo lahko veliko svobode. In tudi prehodi med skupinami, zavodi je mogoč, 

v kolikor nekje nekaj ni v redu« (Tim). Nagode idr. (2011) pa predlagajo spremembe znotraj 

zavodov, ki bi že omogočile delni umik otrok – zagotavljati več prostora za namestitev, možnost 

okolja za sproščanje in terapevtske sobe v vsaki vzgojni skupini, z možnostjo uporabe 

varovalnega ukrepa omejitve gibanja znotraj enega prostora. Zrim Martinjak (2017) zaključi, 

da so prostorski in materialni pogoji temelj za dobro odzivanje na potrebe otrok.  

K večjemu občutku varnosti in več možnostim za individualno delo z otrokom bi pripomoglo 

tudi večje število vzgojiteljev v skupini: »S tem, da sta matična v skupini hkrati, ne glede na 

število otrok. Da se lahko z enim ukvarjaš in ostala skupina normalno funkcionira … Ali vsaj 

delno podvajanje ... Zdej, če si ti sam, lahko vodiš skupino in hišni red furaš, kokr so pa kkšni 

izredni dogodki, so pa otroc sami. In je škoda, ker običajno ekstremno izstopajoče otroke, se 

moreš z njimi ukvarjat, da zagotavljaš osnovno varnost. Tisti otroc, k pa majo potrebo in željo 

po tebi, po pogovorih, po vzgojnem delu, ga pa ne uspeš izvest« (Ana). Nagode idr. (prav tam) 

na podlagi raziskave pridejo do podobnih ugotovitev. Strokovni delavci si želijo večjega števila 

zaposlenih z različnimi funkcijami – biti na voljo za pogovor ob stiski, spremljevalci za 

aktivnosti izven ustanove in vzgojitelji, ki nudijo vsakodnevno vodenje in usmerjanje. Pri tem 

bi lahko vključili tudi zunanje sodelavce: »Če razmišljam, sploh o teh mojih puncah, kaj vse so 

čez dale. Sj te razjezijo in včas počnejo tak, da  ne veš, kaj bi z njimi naredu, ampak kaj dejansko 

so otroci večinoma preživel, kok je blo nasilja nad njimi in kok so oškodovani, bi rabl eno resno 

terapijo – ne to, enkrat na dva mesca k doktorju, oni bi mogl imet vsi po spisku po mojem 

mnenju terapijo tedensko. Tako da vsak zunanji strokovnjak je dobrodošel« (Ana). Dejstvo, ki 

ga navajajo v mnogih raziskavah (Zrim Martinjak, 2017; Marovič, 2018; Nagode idr., 2011) in 

na katerega opozarjajo predvsem zaposleni v zavodih, je, da se populacija otrok v zavodih 

spreminja. Predvsem se pojavlja več rizičnih otrok, ki imajo težave z odvisnostjo, pridružene 

psihiatrične težave ali izražajo težje oblike vedenjskih motenj. Ob teh specifičnih težavah 

zavodi zaradi sistemskih omejitev ne zmorejo nuditi vseh oblik pomoči, ki bi jih otrok 

potreboval. Zato so pogosto potrebna sodelovanja zunanjih strokovnjakov, ki pa niso vedno 

najbolj optimalna: »Vse te stvari so dobrodolšle, sploh če že ima stik in odnos. Se mi zdi 

pomembno, da ta človek pol z nami tut sodeluje. Zlo pomembno je, da smo vsi na istem bregu. 

Zdej, če bo ta strokovnjak reku, bogi revček, k si v zavodu, zavod je grozen, pol to ne bo dobr. 

Predvsem ne za otroka« (Ana).  

Na podlagi prejšnjega raziskovalnega vprašanja lahko sklepamo, da sistem zavodske vzgoje 

dobro zadovoljuje osnovne potrebe otrok (po Maslowu). Pogoji delovanja in sredstva, s 

katerimi razpolagajo zavodi, so omejena in jih ne morejo uporabljati fleksibilno, glede na 

posamezne potrebe otrok (Krajnčan, 2012): »Kar se tiče izletov, je tut dost pogojeno s samim 

zavodom v smislu, kok lahko finančno omogoči stvari … kadrovsko, konc koncev. Najlaži bi 

bilo, da nekoga isti trenutek nagradiš, greva na pico. Ampak tega ne morš izvest – to lahko 

izvedeš enkrat na mesec, na teden« (Tim). Predvsem se finančne omejitve poznajo pri 

zadovoljevanju kognitivnih, estetskih potreb in potreb po zabavi: »Večje finančne zmožnosti bi 
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sigurno pripomogle k boljši volji nas in otrok. Konec koncev bi imeli več možnosti za različno 

izvajanje ugodnosti in kaj, kar bi jih zanimalo. /…/ Pa verjetno bi jim bila tudi motivacija višja« 

(Žuti). S tem, ko bi otroci imeli več možnosti izbire preživljanja konstruktivnega prostega časa, 

bi imeli več izbire in s tem zadovoljevali potrebo po moči. Kljub finančnim oviram marsikateri 

otrok v zavodu dobi več izkušenj, kot bi jih bil deležen doma: »Fajn je, da si v domu, ker doživiš 

več k doma. Doma si ne moreš tega privoščit in vidiš več sveta« (FS3).  

Delo z družino 

Pogosto sama namestitev v zavod povzroči mešane občutke v odnosih do staršev. Nekateri 

otroci so na starše jezni, drugi postanejo preveč okupirani: »Pač, js sm jima zaupala, sam si 

vseen nism upala vsega povedat in pol sm mami ful govorla o tem. Nevem, sm bla vajena, da 

sm mami povedala« (FS3). Prav zaradi prekinitve odnosov z dotedanjo okolico, želje po 

svobodi in prijateljih se lahko pojavi idealiziranje staršev, ki so bili pred namestitvijo 

osovraženi (Krajnčan, 2012) oziroma vzgojno nemočni. Pri marsikaterem otroku se pojavi 

stiska, ki jo še poveča preživljanje vikenda v zavodu: »Zakaj mormo bit prvi vikend tle? Veste, 

kaj je fora ... Itak sm biu že čist razfukan, k vidm, kam so me poslal, pa da mam domotožje in vi 

men še neki nabijete vikend« (FS1). Pri tem so deljena mnenja vzgojiteljev, saj se v nekaterih 

pogledih strinjajo z otroki: »Mogoče bi morali biti malo bolj fleksibilni na ravni zavoda, kar se 

tiče pravila prvega vikenda. Imaš takega, ki mu prvi vikend ne bo čisto nič pomenil in bi rabil 

3–4 vikende, da bi se kolikor toliko vklopil, maš pa nekoga, ki od začetka začne sodelovat in 

nima smisla, da ostane prvi vikend tu. Ima pa mogoče tisti prvi vikend največjo stisko in ne bi 

bilo slabo, da bi ga poslali domov. Mogoče že zaradi družbe, v kateri bo preko vikenda tukaj v 

zavodu.« (Žuti), v drugih pa v daljši ločitvi od domačega okolja vidijo dobro: »Ker polovica 

otrok tut s starši nima lih nekih odnosov in če se mal ločijo, da oni posebej mal razmislejo, 

otrok mal razmisli in pol mogoče začnejo mal drugač gledat pa mal cenit en druzga« (Ana). V 

nekaterih primerih si otroci želijo ostati v zavodu tudi med vikendi: »Otroci si želijo za vikende 

ostat, se stisnejo, te objamejo iskreno, pridejo v naročje. Take male sirotke ... al pa vlke sirotke« 

(Ivo).  

Kot ena najpogostejših pomanjkljivosti sistema vzgojnih zavodov je (ne)sodelovanje z družino 

in z domačim okoljem. Le-to pa je, kot opozarjata Kukovič in Kukovič (2016), za doseganje 

trajnih sprememb nujno. O zavedanju pomena okolja, iz katerega otrok prihaja, in 

obojestranskega vpliva lahko razberemo iz Brofenbrennerjevega koncepta ekološkega sistema, 

ki pove, da se vplivi iz enega področja življenja in delovanja prenašajo na druga (Svetin Jakopič, 

2005). Zato je pomembno, da vzgojitelj, ki dela z otrokom, pozna tudi druge otrokove sisteme, 

predvsem družinskega, ki je eden izmed pomembnejših v otrokovem razvoju. S tem lažje 

ugotovi tudi otrokove potrebe in hotenja. 

 »Iz izkušenj lahko rečem, da pri otrocih, kjer so starši aktivno sodeloval in so bli iskreni, so 

povedal, kako je bilo doma čez vikend, je bil tudi na koncu rezultat boljši« (Ana). Pomembno 

je predvsem obojestransko sodelovanje, kar sta v svoji raziskavi ugotavljala tudi Fettig in 

Ostrosky (2011). V primerih, kjer so starši uporabili predlagane strategije ali so skupaj z 

vzgojitelji oblikovali strategije dela, so se vedenjske težave otrok zmanjšale. Niso pa vsi starši 

vedno pripravljeni na sodelovanje. Kukovič in Kukovič (2016) ugotavljata, da starši želijo 
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pomoč, zgolj ko zaznajo težave. Kontinuirana obravnava se jim ne zdi smiselna: »Novinci imajo 

mislim da 3 ure obiska oba dneva med vikendom, pa bi mogoče naredili tako, da so 2 uri s 

starši, eno uro pa smo skupaj. Je pa spet odvisno, s katerimi starši je smiselno delat« (Žuti). Po 

izkušnjah staršev v raziskavi avtorice Razpotnik in sodelavcev (2019) je sodelovanje zelo 

odvisno od tega, kako se na potrebe staršev odzivajo strokovni delavci. Starši izrazijo potrebo 

po večji vidnosti, spoštljivosti, dostopnosti in vključenosti. Avtorji predlagajo pridobitev 

dodatnih znanj (komunikacija, organizacija, sodelovanje), zavzemanje perspektive staršev, 

pokazati več zanimanja za kontekst družine in prositi starše za pomoč pri vzgoji otroka. 

Predvsem je pomembno (Kukovič in Kukovič, 2016), da pomoči starši ne doživljajo kot napad, 

temveč se počutijo sprejete, slišane in enakovredne: »Men se zdi pomembno, ta praksa, obisk 

družine na domu. Videt otroka v domači situaciji, mogoče preživet vikend skupej, na projektu, 

opazovat interakcije« (Ivo). Tako vzgojitelji z različnimi metodami poskušajo vzpostaviti svoj 

odnos s starši in opazovati odnose med starši in otroki: »Recimo, k smo spoznaval Bosno, smo 

mi povabil familijo, prišla je mama od enga fanta. No, in efekt je bil nenormalen! Kok je otrok 

s tem pridobu na samozavesti, od začetne zadržanosti in občutka sramu, kaj bo zdej ta mama. 

K je ona začela tisto mesit pa kuhat, pa čevape, pa pito, so vsi samo občudoval to mamo in tut 

otroka. In takrt sm js tut njun odnos čist drugač vidu in doživel. To je bogata izkušnja in več 

tovrstnih izkušenj bi blo dobr negovat« (Ivo). Starše morajo strokovni delavci dojemati kot 

strokovne poznavalce otroka in njegovih navad. Le oni posedujejo znanje o družinskih 

vrednotah, ciljih, rutinah in socialnih, ekonomskih ter kulturnih kapitalih (Fettig in Ostrosky, 

2011): »Deklica je spoznala moje otroke, k so bli mejhni, in je jasno izražala željo, da bi se še 

kdaj družli in to se je na koncu tko speljal, da je ta punca pršla k nam v rejništvo. In ko dobiš ti 

otroka domov, v familijo, pod svojo streho, vidiš, kok ga kot strokovnjak, kot vzgojitelj, sploh 

ne poznaš v resnici« (Ivo).  

 

»Družinska situacija je pri vsakem od otrok drugačna. Družinska struktura je ena najbolj zaprtih 

in v naši kulturi je vstop v ta prostor tabuiran. Kljub temu bi bilo treba najti primerne načine, 

kako okrepiti sodelovanje z družinami mladostnikov, v katere se ti vračajo med vikendi. Kot se 

mladi samostojnosti in odgovornosti učijo med tednom v vzgojnem zavodu, bi morali to med 

vikendi in počitnicami početi tudi doma« (Krajnčan in Grum, 2013, str. 317). Tekom pogovorov 

sem večkrat slišala besede 'bi morali' ter razlago: »Smo del enga sistema in mamo zvezane 

roke.« (Ivo), »Kar se tiče prilagodljivosti, pa vzgojitelji nimamo vedno vpliva« (Žuti). Zdi se, 

da obstoječ sistem že dlje časa teži strokovne delavce vzgojnih zavodov, saj lahko povzetke 

moje raziskave povežem s povzetki že obstoječih raziskav. Do podobnih rezultatov so prišli 

Zrim Martinjak (2017), Kukovič in Kukovič (2016), Marovič (2018) ter Krajnčan in Šoln 

Vrbinc (2015), ki povzameta, da si strokovni delavci želijo predvsem več kadra, ki je izobražen 

za delo z otroki s ČVT, manjših normativov otrok v skupini, prehajanja med stopnjami 

zahtevnosti skupin ter specializiranih obravnav, dela s starši itd. Čeprav se v zadnjih nekaj letih 

dogajajo prenove zakonov in s tem sistema, se zdi, da na mnogih nivojih želje zaposlenih še 

niso povsem uresničene. Predvsem bi bilo potrebno še veliko dela, da bi znotraj enotnega 

sistema lahko zadovoljevali vse ravni potreb otrok, ki imajo povsem individualne potrebe.  
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3.3) POGLED V PRIHODNOST 

RV4.3: Kaj otroci in mladostniki ter vzgojitelji potrebujejo, da bi v začetnih mesecih 

bivanja lažje zadovoljili potrebe? 

Otroci so izpostavili, da si predvsem želijo več razumevanja in bolj »prijazno« obravnavo. Na 

tak način bi bile bolj slišane tudi njihove potrebe oziroma jih ne bi bilo strah povedati, kaj 

potrebujejo, da se bodo dobro počutili. Želijo si več pogovora, humorja, spodbude in topline ter  

več priložnosti, da naredijo napake in se iz njih učijo. Nenazadnje si želijo svobode, 

spoštovanja, občutka enakovrednosti in individualnosti. In pa seveda, več računalnika oziroma 

telefona.  

Hkrati pa vzgojitelji optimalno zadovoljevanje otrokovih potreb vidijo v manjših skupinah, 

prisotnosti več vzgojiteljev hkrati, delitvi otrok glede na podobnosti, več dostopnih in 

brezplačnih oblik pomoči (terapevti), več informacij o otroku, predobravnavi otroka itd.  

Če pogledamo želje obeh skupin, ju primerjamo in povežemo med sabo, opazimo, da si otroci 

želijo, da bi imeli več pozornosti, da bi se jim vzgojitelji bolj individualno posvetili. To je 

možno le v dobrem razmerju otrok in vzgojiteljev v skupini. Tako jim vzgojitelji lahko nudijo 

več podpore, pomoči in si vzamejo več časa za grajenje odnosa, kar s sabo potegne tudi toplino, 

»prijaznost« in individualnost. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi različni avtorji (Nagode 

idr., 2011; Petrie idr., 2006; Zrim Martinjak, 2017). V našem prostoru potrebujemo nove oblike 

institucij – na eni strani ustanove bolj zaprtega tipa, ki omogočajo večjo varnost otrok (vnosi, 

nasilje, avtoagresija, beganje itd.), in na drugi strani ustanove, ki imajo specializirano 

obravnavo, prilagojeno potrebam posameznih otrok. Pri tem bi se lahko oprli tudi na 

psihoterapijo in druge strokovnjake, ki bi bili v podporo tako otrokom, kot tudi zaposlenim. 

Glede na raznolikost populacije otrok s ČVT, ki imajo individualne potrebe, je nujno pripraviti 

programe, ki bodo lahko odgovorili na njihove potrebe. Nujna pa je tudi možnost prehajanja 

med programi.  

Pri tem pa moramo biti pozorni, da se ne zapletemo v fenomen »vrtljivih vrat«, kot ga opisujejo 

Razpotnik idr. (2019). Težav otrok s ČVT ne moremo in ne smemo definirati preozko, temveč 

jih moramo razumeti v kontekstu, v katerem so se pričele pojavljati. Znali bi se znajti v sistemu, 

kjer bi otroka pošiljali od programa do programa, nikjer pa se mu ne bi resnično posvetili, otroci 

pa bi dobili občutek, da so odveč. Zato bi bilo smotrno, da bi vsi, ali vsaj večina zavodov, imela 

znotraj svojega okvira delovanja na voljo različne oblike dela in pomoči. Tako bi otrok ostal 

znotraj znanega, v stiku z vrstniki, ki jih pozna, še vedno pa bi bil deležen pomoči in podpore, 

ki jo potrebuje za zdrav razvoj. S tem ne bi ob vsaki selitvi ponovno doživljal adaptacijskega 

obdobja, ki je za otroke še dodaten stres.  
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SKLEP 

Namen dela je bil ugotoviti stanje potreb otrok v prvih šestih mesecih bivanja v vzgojnem 

zavodu z vidika otrok in vzgojiteljev ter kako jih lahko zadovoljijo znotraj interakcije otrok–

vzgojitelj. V teoretičnem delu sem opredelila, kako različni avtorji s pomočjo teorij razlagajo 

človekove potrebe in katere potrebe ter razvojne naloge se pojavljajo znotraj obdobja 

mladostništva. Hkrati sem predstavila značilnosti populacije otrok s ČVT, sistem vzgojnih 

zavodov, v katerih bivajo, ter ranljivost adaptacijskega obdobja. V raziskovalnem delu sem 

opravila kvantitativno raziskavo, s pomočjo katere sem pridobila širši vpogled v stanje. Na 

podlagi rezultatov sem opravila fokusne skupine z otroki in intervjuje z vzgojitelji, s pomočjo 

katerih sem dobila dodatno interpretacijo rezultatov ankete in odgovore na raziskovalna 

vprašanja.  

Ko je otrok enkrat nameščen v vzgojni zavod, je to sprememba okolja in poznanih ljudi. Otrok, 

ki pride v neznano okolje, potrebuje od nekaj dni pa do enega leta, da se navadi na bivanje v 

novem okolju. Čas adaptacije je odvisen od velikosti spremembe, ki jo otrok doživlja med 

domačim okoljem in zavodom. V povprečju so otroci potrebovali nekaj mesecev, da so se 

privadili na življenje v zavodu. Na to, kako se otrok navadi na bivanje, imajo veliko vlogo 

odnosi z zaposlenimi ter ostalimi otroki v zavodu. Zavedati se je potrebno, da prihod novega 

člana pomeni tudi spremembo v dinamiki skupine. Pri tem veliko vlogo odigrajo vzgojitelji, ki 

lahko z raznimi aktivnostmi otroka vključijo v dogajanje v skupini in v zavodu. Hkrati pa je 

vzgojitelj tudi nemočen pri odnosih, ki se dogajajo izven njegovega »vidnega polja«. Otroci si 

ob tem želijo biti slišani, spoštovani, sprejeti in dobrodošli. Nekateri otroci se v skupino hitro 

vključijo, spet drugi pa potrebujejo več spodbude. Kot najboljše spodbude so navedli igranje 

družabnih in socialnih iger ter skupinske izlete.  

Poleg novega okolja in ljudi v njem se otroci ob začetku bivanja v zavodu spoznajo tudi z 

novimi pravili, mejami in zahtevami, ki so drugačne od poznanih. To občutijo kot vršenje 

pritiska, ki ga največkrat rešujejo z begom. Želijo si več popustljivosti s strani vzgojiteljev, ob 

tem pa vzgojitelji zagovarjajo stališče, da je lažje popustiti kasneje, kot biti prenežen na začetku 

in kasneje nastopiti z zahtevami, ki so realne in pričakovane za otroke določene starosti. Razliko 

med pričakovanji, ki so jih imeli, in realnostjo bivanja v zavodu otroci opisujejo kot šok, ki jim 

po večini povzroča nelagodje. Nekaj je tudi primerov, ko so otroci že v začetku začutili 

pozitivne plati namestitve v vzgojni zavod, večina otrok pa se srečuje s stiskami, kot so 

navezovanje novih stikov, občutek izobčenosti, slaba klima in odtujenost od domačega okolja 

oziroma domotožje. Ob tem si želijo postopnosti na privajanje bivanja v zavodu.  

Vse te občutke, ki jih otroci opisujejo v začetnem obdobju bivanja v vzgojnem zavodu, pa lahko 

povežemo z nezadovoljenimi potrebami. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo otroci v 

osnovi zadovoljene potrebe po preživetju, med najbolj nezadovoljenimi pa ostajajo potreba po 

svobodi in možnosti izbire (dnevni red), potreba po moči in vplivu ter potreba po zabavi. 

Predvsem v začetni fazi bivanja pa je očitna potreba po domu in poznanosti z domačim okoljem. 

Opazno je, da se teh potreb zavedajo tudi vzgojitelji, ki mladostnike navajajo na bivanje v 

zavodu in temu namenijo več pozornosti. Hkrati z razumevanjem pa prihaja tudi dilema med 

»delati z otrokom« ali »delati za otroka« in kje je večja korist za otroka. Vzgojitelji v večini še 
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vedno večjo korist vidijo v »delati za otroka«, saj presodijo, da glede na razvojno stopnjo in 

oškodovanost otrok sam ni zmožen presoditi, kaj je zanj najbolj prav. Interpretacija se tako 

sklada z rezultati vprašalnika, saj otroci pogrešajo ravno možnost participacije.  

Glede na rezultate raziskave pa vzgojitelji menijo, da bi z zakonskimi in sistemskimi 

spremembami lahko močno vplivali tudi na stopnjo participacije otrok. Predvsem so to 

zmanjšani normativi števila otrok v vzgojni skupini in hkrati večje število hkrati prisotnih 

vzgojiteljev, manjše prostorske in finančne omejitve, delo v in z matičnim okoljem, iz katerega 

otrok prihaja itd. S tem bi v večji meri lahko odgovorili na tudi trenutno nezadovoljene potrebe 

otrok.  

Glede na to da se v zadnjem času pojavlja velik kontinuum težav, s katerimi se srečujejo otroci, 

ima vsak od njih drugačne potrebe in enotno zavodsko okolje se težko odzove na vse. Na to 

problematiko že dlje časa opozarjajo tudi ravnatelji vzgojnih zavodov (Zrim Martinjak, 2017), 

ki si želijo novih oblik programov, ki bi bolj individualno odgovarjali na potrebe otrok. 

Podobno razmišlja tudi Svete (2015), ki bi v nove programe vključil obravnavo pred sprejemom 

v ustanovo in delo z družino v domačem okolju. Pri tem bi se zavodi ohranili kot kratkoročna 

in prehodna namestitev z namenom vrnitve v matično okolje. Vec (2011) pri tem dodaja, da je 

preventiva najboljša možnost, da do namestitve v zavod sploh ne pride, saj so ob pojavu 

motečega vedenja delovanja strokovnih delavcev lahko zelo omejena na zmanjševanje 

negativnih posledic oziroma preprečevanje nadaljnje škode oziroma ogroženosti.  

V letu 2020 je bil sprejet nov ZOOMTVI, ki delno naslavlja prav to problematiko. Z večjo 

regionalizacijo vzgojnih zavodov oziroma, po novem, strokovnih centrov želi povečati 

preventivno delovanje in zgodnjo detekcijo neustreznega vedenja. Ob tem se je zmanjšal tudi 

normativ števila otrok v skupinah (na 8 otrok), kar bi omogočilo večjo individualizacijo dela in 

večjo odzivnost na potrebe otrok. Skalar (1993) pa že dolgo opozarja tudi na načelo 

normalizacije z ustvarjanjem pogojev, ki bi bili čim bolj izenačeni s pogoji življenja in 

možnostmi, ki jih ima mlada generacija, ki ne živi v instituciji. 

Še vedno ostaja veliko prostora za rast in razvoj novih oblik namestitev (skupine s terapevtsko 

pomočjo, skupine za otroke s psihiatričnimi težavami, skupine za mladostnike, ki so odvisni od 

drog, bolj zaprti in odprti tipi namestitev in možnost prehajanja med njimi itd.). Za razvoj novih 

oblik dela je potreben tudi velik finančni vložek v same zgradbe (sobe za umirjanje, športne 

dejavnosti itd.) in v izobraževanje ustreznega kadra (izobraževanje o psihiatričnih motnjah, 

supervizije itd.). Čeprav nov zakon ponudi nekaj izboljšav na področju delovanja vzgojnih 

zavodov, je večji vsakodnevni del odgovarjanja na potrebe otrok na plečih tandema otrok–

vzgojitelj. Krajnčan (2012) opozarja, da so zakonske ovire preslab razlog, da ne bi odgovarjali 

na aktualne potrebe otrok in moramo biti pri tem tudi vzgojitelji sami zelo fleksibilni.  
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ZAKLJUČEK 

Ob koncu si želim odgovoriti na vprašanje, ki me je gnalo v raziskovanje potreb otrok v prvih 

šestih mesecih bivanja v zavodu – kako otrokom narediti bivanje v zavodu bolj prijetno. Hkrati 

pa se po ugotovitvah vprašam, ali je res potrebno otrokom bivanje v zavodu narediti zgolj 

prijetno. Ali je »prijetno« to, kar otroci res potrebujejo, ali je prijetno tisto, iz česar izhajajo? 

Ali se otroci v coni udobja lahko razvijejo in odrastejo v samostojne osebe, ki bodo zmogli sami 

preživeti in razvijati dobre odnose? Pri tem si odgovarjam, da ne. Vsi ljudje, predvsem v 

otroštvu, doživljamo različne frustracije, prek katerih se naučimo, kako sami zadovoljiti svoje 

potrebe (npr. otrok se nauči držati žlico, čeprav mu je bolj udobno in prijetno, če ga hrani starš; 

v odrasli dobi se nauči, kako si pripraviti obrok, čeprav je bolj prijetno, da to opravi nekdo 

drug). Pri tem vidim vlogo zavoda, da otrokom ne zadovoljuje njihovih potreb na slepo, temveč 

da jih nauči, kako lahko sami na konstruktiven(!) način zadovoljijo svoje potrebe.  

Od začetka do zaključka mojega raziskovanja sem se vmes tudi sama zaposlila v vzgojnem 

zavodu kot vzgojiteljica. V tem času sem večkrat tudi v praksi poskušala odgovarjati na potrebe 

otrok, predvsem tistih, ki so prišli na novo. Ob tem sem prišla do zaključka, da otroci, ki 

vstopajo v zavod, težko zaupajo odraslim osebam, jih ne želijo »obremenjevati« s svojimi 

težavami ali pa obratno zahtevajo vso pozornost vzgojiteljev na sebi. Pri tem je ob hkratni 

prisotnosti osmih in več otrok naenkrat težko loviti ravnotežje med njimi, poskrbeti za nemoten 

potek dneva, biti hkrati zaupnik in tisti, ki postavlja meje. Je vloga, pri kateri je potrebna stalna 

refleksija lastnega dela, timsko delo, vključevanje zunanjih strokovnjakov, družine in veliko 

podpore kolektiva. Še vedno se srečujemo z otroki, katerih potreb ne moremo zadovoljiti in jih 

poskušajo zadovoljiti sami, po navadi na zelo nekonstruktiven način. Ob tem smo vzgojitelji 

nemočni in s pedagoškim pristopom ne uspemo otroku zagotoviti ustreznega okolja za nemoten 

razvoj. Pri tem so med bolj rizičnimi otroci, ki doma nimajo okolja, ki jih sprejema (so se jim 

odpovedali, jih zanemarjajo), in zato svoje mesto v svetu iščejo zunaj zavoda (nedovoljen 

izhod), ob spolnosti (tudi prostitucija), uporabi psihoaktivnih substanc in drugih ogrožajočih 

vedenjih. Takim otrokom zavod ne more nuditi tistega, kar res potrebujejo – ljubezni, ki jim jo 

lahko da le družina. Lahko jim ponudimo sprejetost, toplino in občutek pripadnosti, ki pa ga 

mora otrok biti pripravljen sprejeti. Česar pa ne more začutiti, če otrok fizično ni prisoten v 

zavodu. Tako se ponavlja začaran krog, ki poglablja težave otrok.  

Na podlagi rezultatov in lastnih izkušenj bi lahko potrdila, da zavod otrokom nudi pogoje in jih 

uči, kako zadovoljiti osnovne potrebe (preživetje, varnost, kognitivne potrebe itd.). Hkrati 

zaradi težavnosti otrok občasno v korist otroka tudi povozi dotične potrebe (npr. zasebnost – 

večji nadzor ob indikacijah na ogrožajoče vedenje). Težave se pojavijo pri zadovoljevanju 

potreb višjega reda, ki bolj temeljijo na individualnosti (potrebe po zabavi, prostočasne 

dejavnosti, razvoj samopodobe, moralnost itd.). Pri tem je zelo pomembna vloga vzgojitelja, ki 

s svojim delom poskuša ustvariti okolje, kjer bi otroci lahko zadovoljili tudi te potrebe. Pri tem 

se opira na pedagoške metode – pogovor, nagrajevanje, kaznovanje, zgled, humor itd. – ki pa 

včasih niso dovolj. Predvsem je eden najpomembnejših vzgojnih »prijemov« odnos. Šele na 

stopnji odnosa z otrokom lahko vzgojitelj otroku nudi tudi prostor za zadovoljevanje potrebe 

po pripadnosti. Razvoj dobrega odnosa pa je proces, ki zagotovo traja dlje kot šest mesecev. S 
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tem dobimo tudi odgovor na vprašanje, ali imajo otroci v prve pol leta bivanja v zavodu lahko 

zadovoljene vse ali vsaj večino potreb. 

Ob raziskovanju sem večkrat prišla tudi na različna razpotja in dileme. Velikokrat sem se, 

predvsem po slabem dnevu v službi, vprašala: »Pa kaj tem otrokom manjka? Vse imajo, pa še 

niso zadovoljni«. Hitro sem za vsakega od njih našla toliko stvari, ki jim manjkajo, toliko 

nezadovoljenih potreb, ki si jih niti sami ne upajo pustiti zadovoljiti. Ob tem sem razmišljala 

tudi o sebi, o svojem delu in prišla do vprašanja, ali lahko vzgojitelji ustrezno zadovoljimo 

oziroma ustvarimo okolje za zadovoljevanje potreb otroka, če sami nimamo zadovoljenih 

potreb. Pri tem nas lahko ovirajo že osnovne stvari, kot npr. lakota, zaradi katere smo bolj 

razdražljivi. Zdi se mi, da otroci s ČVT še bolj kot drugi potrebujejo sočuten vzgojni pristop, 

ki pa ga strokovni delavec, ki sam ni na tej stopnji, ne more zagotoviti. Pri tem se lahko ponovno 

vrnemo do zakonskih in finančnih omejitev, ki ne omogočajo dovolj izobraževanj, 

supervizijske podpore itd. Ob tem sem se večkrat spraševala tudi o pristranskosti raziskovanja, 

saj sem kot vpletena v proces stvari dojemala drugače. Razmišljala sem tudi o načinu 

raziskovanja in kot bolj optimalno morda našla idejo o zunanjem opazovalcu, ki bi na študiji 

primera lahko bolj konkretno povzel potrebe otroka in odziv okolice nanje.  

Socialni pedagog je izobrazba, ki je na mestu vzgojitelja v vzgojnem zavodu zahtevana. Študij 

nas usmerja v splošno poznavanje otrok s ČVT in kot pravi Müller (2006), pridobimo tudi nekaj 

specifičnih znanj, ki nas znajo usmerjati na poklicni poti. V vlogi vzgojitelja moramo ustvariti 

identiteto nekje vmes in dobro krmariti med »naseljencem« v vzgojnem zavodu (zakoni, 

pravila, dnevni red) in »vodnikom« po življenjskem prostoru otroka (zunanji strokovnjaki, 

starši, interesi itd.). Pozorni smo na otroka kot na individuum, njegove posebnosti in potrebe, 

pri tem pa, kot opozarja Müller (prav tam), tega dela ni mogoče opravljati brez aktivnega 

sodelovanja ostalih, v prvi vrsti otroka samega. Enako je pri zadovoljevanju potreb, saj mora 

otrok imeti željo se naučiti potrebo zadovoljiti na konstruktiven način, da jo bo znal zadovoljiti 

sam tekom celotnega življenja.  
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PRILOGE 

Priloga 1 – vprašalniki 

a) Vprašalnik za otroke 

Preberi spodnje trditve. Obkroži tiste, za katere misliš, da so VELJALE zate v PRVE POL 

LETA bivanja v vzgojnem zavodu. 

 

v domači okolici so vedeli, da sem v 

vzgojnem zavodu 

videl/a sem smisel bivanja v vzgojnem 

zavodu 

dovolj sem se gibal/a na prostem 

dovolj sem se gibal/a v notranjih prostorih 

v zavodu sem imel/a dovolj svobode 

hrana v zavodu mi je bila všeč 

imel/a sem zadosti hrane 

imel/a sem dovolj počitka 

imel/a sem dovolj prostega časa 

zavod mi je omogočal interesne dejavnosti, 

ki sem si jih želel/a 

imela sem nadzor nad svojim življenjem 

imela sem nekoga, ki mu/ji lahko zaupam 

v zavodu smo se zabavali 

v skupini sem se počutil/a varno 

v zavodu sem se počutil/a varno 

v skupini sem se počutil/a sprejeto 

imel/a sem vpliv na dogajanje v skupini 

imel/a sem vpliv na dogajanje v zavodu 

v skupini so me spoštovali 

v zavodu sem imel/a zasebnost 

če sem želel/a sem bil/a lahko sam/a 

počutil/a sem se, da pripadam svoji skupini 

v zavodu sem dobil/a nove prijatelje 

v skupini sem dobil/a nove prijatelje 

kot skupina smo se družili 

v zavodu smo se med sabo družili 

imeli smo ravno prav aktivnosti 

v skupini smo se med sabo dovolj 

pogovarjali 

dovolj časa sem preživel/a na telefonu 

dovolj časa sem preživel/a na računalniku 

razumel/a sem, zakaj nosimo copate 

všeč mi je bil dnevni urnik 

imel/a sem dovolj pozornosti 

vzgojiteljev/vzgojiteljic 

zdelo se mi je, da sem imel/a dovolj 

nadzora 

zadovoljen/zadovoljna sem bil/a s svojim 

učnim uspehom 

ustrezalo mi je tuširanje enkrat na dan 

všeč mi je bilo, da sem z nekom delil/a 

sobo 

všeč mi je, kako smo se v skupini razumeli 

med sabo 

nimam domotožja 

ne pogrešam prijateljev od doma 

lahko se oblačim, kot si želim 
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Med NEOBKROŽENIMI trditvami izberi 6 tistih, za katere si želiš, da bi veljale. 

Lahko dopišeš še kakšno trditev (ki morda ni na seznamu), za katero si želiš, da bi veljala: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ali si v prve pol leta bivanja kdaj povedal/a, če ti je kaj manjkalo oziroma si imel/a kakšno 

željo? (obkroži)  

   DA        NE 

Če DA, komu? ________________________ Zakaj NE? ______________________ 

Kakšen odziv je bil? Zakaj misliš, da je bilo tako?  _______________________________ 

_______________________________________ _______________________________ 

_______________________________________ _______________________________ 

 

 

Ali si se v skupini počutil/a sprejeto?  (obkroži)  DA   NE 

 Kako si to občutil/a?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Se ti zdi, da so te vzgojitelji/vzgojiteljice razumeli? (obkroži) DA   NE 

 Zakaj misliš, da je bilo tako?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ali danes potrebuješ/si želiš kaj drugega, kot si si v prve pol leta bivanja v vzgojnem zavodu? 

DA      NE 

Katere potrebe/želje so se spremenile?___________________________________________ 
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Katere potrebe/želje so ostale iste?_______________________________________________ 

Kdo ali kaj je vplivalo na to?____________________________________________________ 

 

Kaj ti je bilo pomembno v prve pol leta bivanja v vzgojnem zavodu in kaj ti je pomembno 

danes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Na lestvici od 1 – 5 obkroži, kako ocenjuješ, da so se vzgojitelji/vzgojiteljice odzivali na to, 

kar si potreboval/a v prve pol leta bivanja v vzgojnem zavodu? 

1  2  3  4  5 

Na katere potrebe/želje so se dobro odzvali? 

___________________________________________________________________________ 

Bolje bi se lahko odzivali na: 

___________________________________________________________________________ 

 

Kako si želiš, da bi se vzgojitelji odzivali na želje otrok, ki začenjajo z bivanjem v vzgojnem 

zavodu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Si želiš, da bi se prve pol leta bivanja v vzgojnem zavodu vzgojitelj/vzgojiteljica do tebe 

vedel/vedla drugače, kot do ostalih otrok? (obkroži)   

DA       NE 

Kaj si želiš, da bi bilo posebno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

 



112 
 
 

b) Vprašalnik za vzgojitelje 

 

Preberite spodnje trditve. Obkrožite tiste, za katere mislite, da za večino otrok in 

mladostnikov VELJAJO v PRVE POL LETA bivanja v vzgojnem zavodu. 

v domači okolici vedo, da sem v vzgojnem 

zavodu 

vidim smisel bivanja v vzgojnem zavodu 

dovolj se gibam na prostem 

dovolj se gibam v notranjih prostorih 

v zavodu imam dovolj svobode 

hrana v zavodu mi je všeč 

dobim zadosti hrane 

imam dovolj počitka 

imam dovolj prostega časa 

zavod mi omogoča interesne dejavnosti, ki 

si jih želim 

imam nadzor nad svojim življenjem 

imam nekoga, ki mu/ji lahko zaupam 

v zavodu se zabavamo 

v skupini se počutim varno 

v zavodu se počutim varno 

v skupini se počutim sprejeto 

imam vpliv na dogajanje v skupini 

imam vpliv na dogajanje v zavodu 

v skupini me spoštujejo 

v zavodu imam zasebnost 

če želim sem lahko sam/a 

počutim se, da pripadam svoji skupini 

v zavodu imam nove prijatelje 

v skupini imam nove prijatelje 

kot skupina se družimo 

v zavodu se med sabo družimo 

imamo ravno prav aktivnosti 

v skupini se med sabo dovolj pogovarjamo 

dovolj časa preživim na telefonu 

dovolj časa preživim na računalniku 

razumem, zakaj nosimo copate 

všeč mi je dnevni urnik 

imam dovolj pozornosti 

vzgojiteljev/vzgojiteljic 

zdi se mi, da imam dovolj nadzora 

zadovoljen/zadovoljna sem s svojim učnim 

uspehom 

ustreza mi tuširanje enkrat na dan 

všeč mi je, da si z nekom delim sobo 

všeč mi je, kako se v skupini razumemo 

med sabo 

nimam domotožja 

ne pogrešam prijateljev od doma 

lahko se oblačim, kot si želim 

 

Lahko dopišete še kakšno trditev (ki morda ni na seznamu), za katero menite, da velja: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Ali otroci in mladostniki kdaj izrazijo svoje (nezadovoljene) potrebe? (obkroži)   

   DA       NE 

Če DA, komu? ________________________ Zakaj NE?______________________ 

Kakšen je odziv? Zakaj menite, da je bilo tako?  _______________________________ 

______________________________________ _______________________________ 

______________________________________ _______________________________ 

 

Ali se vam zdi, da se otroci in mladostniki prve pol leta bivanja v skupini počutijo sprejete? 

(obkroži)   DA    NE 

Prosim za obrazložitev odgovora:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ali menite, da se otroci in mladostniki v prve pol leta bivanja počutijo slišane s strani 

vzgojiteljev/vzgojiteljic? (obkroži)   DA    NE 

 Zakaj menite, da je tako?_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ali imajo po vašem mnenju otroci in mladostniki kasneje drugačne potrebe, kot so jih imeli v 

prve pol leta bivanja v vzgojnem zavodu? (obkroži) 

DA      NE 

Katere potrebe se spremenijo?________________________________________________ 

Katere potrebe ostanejo iste?___________________________________________________ 

Kdo ali kaj vpliva na to?_____________________________________________________ 

 

Kaj menite, da je otrokom in mladostnikom pomembno v prve pol leta bivanja v zavodu in 

kaj kasneje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Na lestvici od 1 – 5 obkrožite, kako ocenjujete odzivanje vzgojiteljev/vzgojiteljic na potrebe 

otrok in mladostnikov v prve pol leta bivanja? 

1  2  3  4  5 

 

Prosim za obrazložitev: ________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kakšni pogoji bi bili potrebni, da bi lahko optimalno zadovoljevali potrebe otrok in 

mladostnikov v prve pol leta bivanja v vzgojnem zavodu?_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Se vam zdi smiselno, da se vzgojitelj/ica do otrok, ki so ravno začeli z bivanjem v vzgojnem 

zavodu vede drugače, kot do ostalih v skupini? (obkroži)    

DA       NE 

Kako menite, da bi bilo ustrezno?       Prosim za obrazložitev odgovora: 

________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________   __________________________________ 

__________________________________   __________________________________ 

__________________________________  __________________________________  
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Priloga 2 – fokusna skupina in intervju 

a) Oporne točke za fokusno skupino 

 potrebe: Kako bi novincem olajšali prehod navajanja? 

 vzgojitelji: vloga vzgojitelja in želje 

 skupina: dinamika v skupini z vidika člana in novinca 

 dodatno 

o soodločanje, participacija, upravljanje s svojim življenjem 

o obdobje namestitve in prednamestitve 

o odvisnosti 

 

b) Vprašanja za intervju: 

 delovno mesto: opis delovnega mesta, delovna doba na tem delovnem mestu, je bila 

zahtevana socialno pedagoška izobrazba, glavne delovne naloge in zadolžitve 

 primerjava rezultatov ankete otrok in vzgojiteljev 

 obdobje navajanja na bivanje v VZ 

 želja po odhodu domov, domotožje  

 dileme na ravni institucije 

 želje otrok, kakšne vzgojitelje si želijo  

 delo vzgojitelja 
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Priloga 3 – SPSS obdelava področij, kjer prihaja do razlik v dojemanju otrokovih potreb prvih 

šest mesecev bivanja v vzgojnem zavodu.  

 

H1.1: Med otroki in mladostniki ter vzgojitelji obstajajo razlike v razumevanju potreb 

otrok in mladostnikov, ki se pojavijo v prvih šestih mesecih bivanja v vzgojnem zavodu. 

 

GIBANJE 

 

dovolj se gibam na prostem 

Skupaj ne da 

 VZGOJITELJ f 24 7 31 

% 77,4% 22,6% 100,0% 

OTROK f 34 41 75 

% 45,3% 54,7% 100,0% 

Skupaj f 58 48 106 

% skupaj 54,3% 45,3% 100,0% 

 

 vrednost g α 

Pearson Chi-Square 9,114a 1 ,003 

Število primerov 106   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca 

je 14,04. 

 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali imajo otroci 

občutek, da se dovolj gibljejo na prostem. 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna (χ2=9,114; g=1 ; α=0,03 ). 

V vzorcu se med vzgojitelji in otroki pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, ali 

imajo otroci zadovoljeno potrebo po gibanju na prostem. Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,3 

% tveganjem lahko trdimo, da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike 

glede mnenja, ali se otroci dovolj gibljejo na prostem. 

Večina vzgojiteljev (77,4 %) je ocenila, da otroci v prve pol leta bivanja v zavodu nimajo dovolj 

gibanja na prostem, medtem ko je dobra polovica otrok (54,7 %) ocenila, da se prve pol leta 

bivanja v vzgojnem zavodu dovolj gibajo na prostem. 
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RED 

 

všeč mi je dnevni urnik 

Skupaj ne da 

 VZGOJITELJ f 31 0 31 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

OTROK f 63 12 75 

% 84,0% 16,0% 100,0% 

Skupaj f 94 12 106 

% 88,7% 11,3% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Likelihood Ratio 8,921 1 ,003 

Število primerov 106   

a. 1 celic (25,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 3,51. 

 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali je otrokom všeč 

dnevna rutina. 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ. preizkusa je statistično pomembna (2Ȋ =8,921; g=1 ; α=0,003). 

V vzorcu se med vzgojitelji in otroki pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, ali 

je otrokom všeč dnevna rutina.  Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,3 % tveganjem lahko trdimo, 

da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike glede mnenja, ali je otrokom 

všeč dnevna rutina. 

Vsi vzgojitelji (100 %) so poročali, da otrokom prve pol leta bivanja v zavodu ni všeč dnevna 

rutina, medtem ko se nekaj otrok s tem ni strinjalo (16 %). 

 

 

ustreza mi tuširanje enkrat na dan 

Skupaj ne da 

 VZGOJITELJ f 26 5 31 

% 83,9% 16,1% 100,0% 

OTROK f 33 42 75 

% 44,0% 56,0% 100,0% 

Skupaj f 59 47 106 

% 55,7% 44,3% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Pearson Chi-Square 14,128a 1 ,000 

Število primerov 106   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 13,75. 
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H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, da otrokom ustreza 

tuširanje enkrat dnevno. 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna (χ2=14,128; g=1 ; α=0,000). 

V vzorcu se med vzgojitelji in otroki pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, da 

otrokom ustreza tuširanje enkrat dnevno. Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,0001 % tveganjem 

lahko trdimo, da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike glede mnenja, 

da otrokom ustreza tuširanje enkrat dnevno. 

Večina vzgojiteljev (83,9 %) je poročala, da je otrokom v prve pol leta bivanja enkrat dnevno 

tuširanje preveč ali premalo, medtem ko se je s tem strinjalo le 44 % otrok. 

 

SPREJETOST 

 

všeč mi je, kako se v skupini 

razumemo med sabo 

Skupaj ne da 

 VZGOJITELJ f 24 7 31 

% 77,4% 22,6% 100,0% 

OTROK f 36 39 75 

% 48,0% 52,0% 100,0% 

Skupaj f 60 46 106 

% 56,6% 43,4% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Pearson Chi-Square 7,728a 1 ,005 

Število primerov 106   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 13,45. 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali so otroci 

zadovoljni z odnosi v skupini. 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna (χ2=7,728; g=1 ; α=0,005). 

V vzorcu se med vzgojitelji in otroki pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, ali 

so otroci zadovoljni z odnosi v skupini. Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,5 % tveganjem lahko 

trdimo, da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike glede mnenja, ali 

so otroci zadovoljni z odnosi v skupini. 
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Večina vzgojiteljev (77,4 %) poroča, da otrokom prve pol leta bivanja v zavodu ni všeč, kako 

so se v skupini razumeli med sabo, medtem ko dobra polovica otrok (52 %) poroča, da so jim 

prve pol leta bivanja v zavodu odnosi v skupini všeč. 

 

 

PRIPADNOST 

 

v zavodu se med sabo družimo 

Skupaj ne da 

 VZGOJITELJ f 21 10 31 

% 67,7% 32,3% 100,0% 

OTROK f 25 50 75 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

Skupaj f 46 60 106 

% 43,4% 56,6% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Pearson Chi-Square 10,572a 1 ,001 

Število primerov 106   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 13,45. 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali imajo otroci 

občutek, da se v zavodu dovolj družijo. 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna (χ2=10,572; g=1 ; α=0,001 ). 

V vzorcu se med vzgojitelji in otroki pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, ali 

imajo otroci občutek, da se v zavodu dovolj družijo. Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,1 % 

tveganjem lahko trdimo, da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike 

glede mnenja, ali imajo otroci občutek, da se v zavodu dovolj družijo. 

Dve tretjini otrok je (66,7 %) poročalo, da se prve pol leta bivanja v zavodu družijo z vrstniki, 

medtem ko so vzgojitelji v dveh tretjinah (67,7 %) poročali, da se prve pol leta bivanja v zavodu 

otroci ne družijo med sabo.  
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MOČ 

 

imam nadzor nad svojim 

življenjem 

Skupaj ne da 

 VZGOJITELJ f 31 0 31 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

OTROK f 43 32 75 

% 57,3% 42,7% 100,0% 

Skupaj f 74 32 106 

% skupaj 69,8% 30,2% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Pearson Chi-Square 18,946a 1 ,000 

Število primerov 106   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovane frekvence manjše od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 9,36. 

H0: Med vzgojitelji in otroki ni statistično pomembnih razlik glede mnenja, ali imajo otroci 

občutek nadzora nad svojim življenjem. 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna (χ2=18,946; g=1 ; α=0,000 ). 

V vzorcu se med vzgojitelji in otroki pojavljajo statistično pomembne razlike glede mnenja, ali 

imajo otroci občutek nadzora nad svojim življenjem. Ničelno hipotezo zavrnemo in z 0,0001 

% tveganjem lahko trdimo, da se v osnovni množici med vzgojitelji in otroki pojavljajo razlike 

glede mnenja, ali imajo otroci občutek nadzora nad svojim življenjem.  

Vsi vzgojitelji (100 %) so ocenili, da otroci prve pol leta bivanja v zavodu nimajo občutka 

nadzora nad svojim življenjem, medtem kot je to ocenila le dobra polovica otrok (57,3 %). 
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Priloga 4 – primer kodiranja fokusne skupine in intervjuja 

Predstavitev vseh članov skupine: H (fant), 15 let, 4 leta v zavodu. F (fant), 15 let, 4 leta v 

zavodu. R (dekle), 14 let, 2 leti v zavodu. A (dekle), 14 let, 1 leto v zavodu. B (fant), 15 let, 8 

mesecev v zavodu. Ž (fant), 14 let, 1 leto v zavodu.  

Prepis fokusne skupine Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije  

H: js recimo na mojem primeru.. v šoli se vsak dan 

vidš s prjatli, tle si pa v skupini pa v šoli pa vse.. in 

veš več slabosti in se valda kr naprej kregaš. 

B: pa tuki te tut vsak sam gleda kdaj te lah zajebe 

F: to je tko kokr.. tle je tko kokr da bi se vsak boriu 

za svoj teritorij. Tle nimaš kej in če maš prjatla in 

mu zaupaš svoj teritorij te loh vn fukne pa je to zdej 

njegov teritorij. 

Ž: hitr te loh zajebe in dobiš nož v hrbet. 

M: pa se vsi strinjate s tem kar govori F? 

Ž: zelo strinjamo! 

 

M: da ko pridete, je taka negativna energija v 

skupini? 

F: js sm bil prvi teden.. sm takoj.. a veste to je tko 

bomo mi frendi neki in mi je reku da nej enmu na 

hodnik nesem čike in pride nočni in me vid, js pa s 

šteko čikou v rokah. In me gleda in js tko fak kaj je 

zdej in sm nafukou ane.. in sm pol vidu ane da ni 

kul. 

B: isto js pa še en 

Ž: prvi teden je jeba.. 

 

H: ampak kokr se js spomnem tisto leto k sm js 

pršou, tisto je blo res uno.. takrt so hodil za hrib pa 

za hiške kadit 

F: sploh ni blo stavb pa igrišča.. sam travnik pa en 

kup zemlje pa so si tm klopce nardil pa nek ogn 

včasih delal.. ampak mam pa ful respect da se 

spoštuje to kar daš ti men, dam js teb. Naprimer 

sploh z učitli. Js mam take učitlce, vsaj ena je k je 

čist v tem. Zdej bova kul, ti dej men kar hočem, pa 

dam js teb kar hočeš.  

cel dan z 

istimi ljudmi 

 

 

med otroki ni 

zaupanja 

 

 

 

1. teden te 

otroci v 

skupini 

poskusijo 

spravit v 

težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoštovanje 

vzajemnega 

odnosa z 

vzgojitelji 

sistem 

 

 

 

zaupanje 

 

 

 

 

 

nelagodje 

 

 

 

 

 

odnos z 

vzgojitelji 

zavod - 

sistem 

 

 

potrebe 

 

 

 

 

 

obdobje 

navajanja 

 

 

 

 

 

zavod - 

vzgojitelji 
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Prepis intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije  

T: misliš, da je svoboda namenoma odvzeta, da se 

otrok podredi sistemu in se mu vrne, ko dokaže, da 

je »priden«? 

A: to je zdej tko.. res je da večina teh otrok ma 

zunanjo motivacijo. Pri večini je problem ker so vse 

stvari samo tuki in zdej in ne razmišlajo kaj bo čez 

en teden.. mogoče en teden še, ne pa kaj bo čez en 

mesec al pa en let. To je totalno nepredstavljivo.. in 

jih je velik teži motivirat oziroma.. to bi bla neka 

notranja motivacija, da bi dojel da bo poskusil nekaj 

dobrega potegnit iz zavoda.. to je za večino teh otrok 

znanstvena fantastika. In dejansko lahko pol prideš 

na klasično nagrajevanje in pogojevanje. Če boš v 

redu boš konc koncev šel domov al pa boš vikend 

tle.. sam neki pa tut mi mormo met s čimer ga mal.. 

ker sam z odnosom.. zdej odvisn kako te otrok 

sprejme. Velik teh otrok v bistvu rab da ga vidš, da 

ga slišš in so ob njemu ko mu je težko.  

 

T: kako pa je s popustljivostjo na začetku? Ali je 

bolje začeti strogo? 

A: mislm, da je bolš takoj jasna pravila postavt ker 

velik lažje popustiš, kokr pa potem zategneš. Ko 

otrok pride mu daš podporo, mu daš vedt da ga 

razumeš, si z njim in gor-dol, sočustvuješ z njim 

ampak pravila pri nas taka so in to se od tebe 

pričakuje. Sej ne pričakujemo nadstandardnih in 

visokih zahtev – da zjutrej ustane, se uredi in gre v 

šolo – to dela ne vem kok tisoč otrok vsak dan. To 

so stvari k jih doma niso počel. Pričakujemo neke 

normalne odnose.. to so vse njihove težave k so jih 

v zavod pripeljale in če mi pri temu popuščamo.. 

kakšno sporočilo mu damo? Tko da jasna pravila je 

potrebno brezpogojno držat. Pol pa lahko kkšne 

stvari zmehčaš in popustiš. 

 

T: se je bolje osredotočit na potrebe, ki jih opazi 

vzgojitelj ali tiste, ki jih sami izrazijo? 

 

 

pomanjkanje 

notranje 

motivacije 

 

 

nagrajevanje 

in 

pogojevanje z 

vikendi 

 

otroci rabijo 

podporo 

 

 

 

jasna pravila 

na začetku za 

jasna 

pričakovanja 

 

enake zahteve 

kot vsi otroci 

 

kasneje 

popuščanje 

glede na 

individualne 

potrebe 

 

 

prisluhniti 

otrokom 

 

 

manipulacije 

 

 

 

 

smisel 

 

kazni znotraj 

dovoljenega 

in možnega 

delo 

vzgojitelja 

 

spoznavanje 

bivanja v 

zavodu 

 

 

delo 

vzgojitelja 

 

 

delo 

vzgojitelja 

 

zaupanje 

 

odnos z 

otroki 

 

 

potrebe 

 

zavod – 

sistem 

 

zavod – 

vzgojitelji 

 

obdobje 

navajanja 

 

 

zavod – 

vzgojitelj 

 

 

zavod – 

vzgojitelj  

 

potrebe 

 

zavod - 

vzgojitelj 
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A: oboje je treba prisluhnit.. zdej če otrok reče, da 

ma potrebo po nečem je to treba zlo fajn slišat. Zdej 

mogoče pri novih absolutno, če reče je zadeva na 

mestu. Kasnej so kdaj lahko tut kkšne manipulacije 

pa to.. ampak res je pomembno. Ravno s tem ko mu 

prisluhneš, zdej ti si se men zaupou, si nekej izrazu 

in če js s tem ne bom nč nardila ne bo več k men 

pršou. In sm js zamudila velik na možnosti delat 

odnosa z otrokom. K je pa lih odnos pogoj za tri četrt 

stvari. Ker če hoče vzgojitelj neki narest moreš 

odnos imet. Če te otrok sprejema in ti zaupa je to 

največ. 

 

pomembnost 

grajenja 

odnosa z 

otrokom 

 

 

 


