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POVZETEK 

NASLOV: Analiza stanja svetovalnega dela v Koroški regiji  

Svetovalno delo je vrsta pomoči ter eno izmed področij dela socialnih pedagogov. Področje 

svetovalnega dela na Koroškem lahko razdelimo na področje šolske svetovalne službe, 

področje centrov za socialno delo ter področje svetovanja in terapije v okviru psihohigienskih 

dispanzerjev v zdravstvenih domovih. Tukaj so tudi nevladne organizacije, ki pa so usmerjene 

v specifične cilje skupine, kot sta na primer področje duševnega zdravja ali zasvojenosti. 

Pričujoče diplomsko delo s teoretičnega vidika prikaže področje svetovalnega dela. 

Empiričen del je kvalitativen in zajema tri delno strukturirane intervjuje s strokovnimi 

delavkami, ki delajo na področju svetovanja na Koroškem. 

 

KLJUČNE BESEDE: svetovanje, socialna pedagogika, šolska svetovalna služba, center za 

socialno delo, nevladne organizacije, Koroška  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

TITLE: The analysis of counseling in Koroška region 

Counseling is a form of helping people and one of the social pedagogic work areas. In 

Koroška region it can be devided into three areas: school counseling area, area of social work 

centers and area of counseling in community health centers. There are also non-

governmental organizations which are more oriented into specific target groups, like mental 

health and addiction areas. This diploma paper is describing counseling from a theoretical 

point of view. The empirical part covers three half-structured interviews with experts, who 

are working as counselors in Koroška region.  

 

KEYWORDS: counseling, social pedagogy, school counseling, center for social work, non-

govermental organizations, Koroška 
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1. UVOD 

 

Za študij socialne pedagogike sem se odločila naključno. Zanimiv predmetnik, še bolj zanimivi 

opisi služb, ki jih kot socialni pedagog lahko opravljaš ter dinamična in neformalna 

predstavitev profesorjev in študentov na informativnem dnevu. Vedno sem vedela, da se 

želim tudi poklicno ukvarjati s težavami drugih in na ta način sem pristala na tej študijski 

smeri. Danes, ko študij zaključujem sem  spoznala, da je socialna pedagogike več kot let 

poklicno ukvarjanje s težavami drugih, kljub vsemu sem navdušena, da bom opravljala ta 

poklic.  

Socialna pedagogika posega na številna področja posameznikovega življenja, deluje na 

mnogih področjih, skuša doseči različne ciljne skupine.  Sama se v tem diplomskem delu 

osredotočam na svetovalno delo, na področje, ki me je v zadnjih letih študija zelo pritegnilo. 

S teoretičnega in empiričnega vidika sem raziskala svetovalno delo, v empiričnem delu sem 

osredotočena na svetovalno delo v Koroški regiji.  

 

V teoretičnem delu najprej opišem razvoj socialne pedagogike kot stroke, tako pri nas kot v 

svetu. Opišem tudi socialno pedagoško delo. V nadaljevanju teoretičnega dela diplomske 

naloge pišem o svetovanju, kot eni izmed oblik pomoči. V nadaljevanju pa opišem delo na 

dveh ustanovah, kjer se svetovanje kot oblika dela pojavlja (osnovna šola, center za socialno 

delo). Sledi še krajše poglavje o značilnostih nevladnih, neprofitnih organizacij ter o 

nevladnem sektorju na Koroškem. 

 

V empiričnem delu, ki je kvalitativen, s pomočjo treh intervjujev pobliže spoznam področje 

svetovalnega dela na Koroškem. Intervjuvane osebe so zaposlene v različnih ustanovah, tudi 

izobrazbeno si med sabo niso  enotne, skupni imenovalec predstavlja njihovo delo, ki je  

področje svetovanja. Na podlagi intervjujev ugotavljam, koliko je socialna pedagogika 

zastopana na področju svetovalnega dela na Koroškem, kaj je delo strokovnjakov  s področja 

svetovanja. Zanimala me tudi kakšna je razvitost področja svetovalnega dela na Koroškem, s 

kakšnimi težavami se uporabniki obračajo na obstoječe oblike pomoči svetovanja ter kakšen 

so težave pri delu s katerimi se srečujejo strokovni delavci na področju svetovanja na 

Koroškem.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 
 

2.1 RAZVOJ SOCIALNE PEDAGOGIKE 

 

Pogled v zgodovino nam pokaže, da je bila socialna pedagogika kot veda vselej usmerjena v 

pomoč osebam v ogrožajočih življenjskih situacijah, v katere jih je porinila družba ali 

skupnost, mogoče celo izrinila iz nje. Cilj socialno-pedagoških intervencij pa je bil vselej 

usmerjen v integracijo posameznika v obstoječ družbeni tok (Zorc Maver, 2007).  

Potrebno pa je opozoriti še na družbeno-zgodovinski kontekst ter razvoj in izvajanje socialne 

in vzgojne zaščite, ki neposredno vplivata na delovanje socialne pedagogike v praksi kot jo v 

določenem časovnem okviru poznamo (Thiersch, 1987, v Kobolt, 1998). 

 

Pojem socialna pedagogika je leta 1844 prvi uporabil C. W. E. Magers. Magers socialne 

pedagogike ni opredelil kot pedagogiko, ampak jo je definiral kot teoretično disciplino, ki se 

»…ukvarja z evalvacijo, opisom in vprašanji dejansko izvajane pedagogike v določenem času 

in  prostoru.« (Kobolt, 1998, str. 7). 

Nemški pedagogi P. Natrop (leta 1899), A. Fischer (leta 1924) ter H. Nohl (leta 1927) pa so 

pojem socialna pedagogika teoretično in praktično utemeljili. Socialna pedagogika je bila v 

svojih začetkih poznana kot »socialna vzgoja za skupnost«. (Zorc Maver 2007, str. 7). 

 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bila socialna pedagogika že samostojna veda. V tem 

obdobju je poskušala dati odgovore na družbene probleme takratnega časa: nastanek 

industrijske družbe, naraščanje proletariata ter s tem povezani problemi otrok in mladine 

(Zorc Maver, 2007). 

 
 

2.1.1  RAZVOJ SOCIALNE PEDAGOGIKE PRI NAS 

 

Razvoj socialne pedagogike v slovenskem prostoru sega v čas po 2. svetovni vojni. Socialno-

pedagoška praksa se je v tem času odprla v evropski prostor, kljub vsem družbeno-političnim 

razlikam med Evropo in Slovenijo tedanjega časa (Kobolt, 1998). 
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 V tem času je bil zaznan porast mladinskega prestopništva, v porastu je bilo tudi 

ustanavljanje vzgojnih zavodov (v 50. letih prejšnjega stoletja). To je tudi čas ustanovitve 

Prehodnega mladinskega doma, ustanovitve Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti, čas 

splošnega razvoja Univerze v Ljubljani. Strokovna skupina pri Državnem sekretariatu za 

notranje zadeve pa je v leDh 1957  ̶ 1958 opravila obsežne raziskave pri mladoletnih 

prestopnikih v tedanjem Vzgojno-poboljševalnem domu (sedaj Vzgojni zavod) v Radečah 

(Skalar, 2007). 

 

Velik premik v razvoju socialne pedagogike pri nas predstavlja ustanovitev študija za 

vzgojitelja za obravnavanje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti (MVO) na 

Pedagoški akademiji.   

 

Pomemben mejnik tega časa pa predstavlja tudi Logaški eksperiment, ki je prispeval k 

pomembnim spremembam v načinu zavodske vzgoje, kar je pomenilo predvsem uporabo  

modernejših in manj represivnih metod v obravnavi mladoletnih prestopnikov (Skalar, 2007). 

 

80. in 90. so bila burna leta, polna dogajanja, in so pomembno vplivala na razvoj socialne 

pedagogike v Sloveniji kot jo poznamo danes. Prišlo do združitve sorodnih dveh programov, 

od tedaj naprej so se strokovnjaki urili le še na Pedagoški akademiji. V tem času je Inštitut za 

kriminologijo oblikoval skupino strokovnjakov, ki je pripravila analizo o delu vzgojnih domov, 

zaradi različnih konceptov delovanja vzgojnih zavodov, prav tako je bilo zaznanih veliko 

nepravilnosti. Ugotovitve raziskovalne skupine so bile nadvse uporabne. Izsledki raziskave so 

bili osnova za delo komisije za prenovo organizacij za usposabljanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami (Skalar, 2007). 

 

 

2.1.2 OD DEFICITOV K POTENCIALU 

 

Od začetka 70. do konca 80. let prejšnjega stoletja so se v Evropi in svetu pojavila številna 

gibanja in teorije, ki so kritizirala takratno družbo (kritične teorije frankfurtske šole, 

antipsihiatrično gibanje), svoj razvoj je doživel humanizem. V tem času je tudi socialna 

pedagogika doživela svojo kritično samorefleksijo. Z etiološkim razumevanjem nastanka 
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odklonskih pojavov (vzrok odklonskih oblike vedenja je predvsem v individualnih vedenjskih 

dispozicijah in osebnostnih značilnostih) je bila sama soustvarjalec patološkega, in je 

prispevala k etiketiranju in stigmatiziranju posameznikov (Zorc Maver, 2007). 

 

Pred dobrimi dvajsetimi leti pa je socialna pedagogika, tako pri nas kot na tujem,  kot 

odgovor na  kritike o reproduciranju odklonskosti, naredila premik v lastnem razumevanju 

odklonskosti. Od začetne usmerjenosti v deficite, tveganja in patologije se je usmerila k 

močem, virom in potencialom v posamezniku in njegovi socialni mreži. Socialna pedagogika 

naenkrat ni bila usmerjena le v marginalne skupine, temveč se je osredotočila na vse otroke 

in mladostnike ter ostale ranljive skupine (Zorc Maver, 2007). 

 V tem času je pri nas potekala adaptacija in gradnja številnih zavodov za usposabljanje. 

Strokovna komisija je določila smernice (po vzoru razvitejših evropskih držav), ki naj bi jih 

investitorji upoštevali: načelo majhnosti, izpodrivanje zavodskih kapacitet in nadomeščanje s 

stanovanjskimi skupinami, načelo izbire lokacije novogradenj v bližini ali v sestavu mestnih 

središč in industrijskih centrov, načelo integracije, načelo odprtosti. Prenova zavodov pa ni 

bila pomembna le v smislu izboljšanja bivanjskih pogojev otrok in mladostnikov, ampak je ta 

prenova spodbudila soočenja in izmenjave znanja med strokovnjaki. 

To je bilo torej zelo zanimivo, strokovno intenzivno obdobje, ki je pripomoglo k razčiščevanju 

stališč, seznanjanjem z modernimi koncepti, prijemi in strategijami. Rezultat tega je Oddelek 

za socialno pedagogiko, ki je nastal leta 1991 (Skalar, 2007).  

 

Koboltova (1998) poudarja, da prav odprtost in sodelovanje slovenskih strokovnjakov s 

tujino, ki ima že več kot 30-letno tradicijo, pomeni našo možnost primerjave z Evropo in 

svetom ter »…priložnost za refleksijo in evalvacijo naše umeščenosti in evropski in svetovni 

zemljevid«. (prav tam, str. 14). 

Pri razvoju socialne pedagogike kot jo poznamo danes, je potrebno posebej omeniti Hansa 

Thierscha, ki je v 80. letih prejšnjega stoletja oblikoval koncept življenjsko usmerjene 

socialne pedagogike. Koncept poudarja, da naj bo socialno-pedagoško delo usmerjeno na 

obvladovanje in premagovanje življenjskih problemov posameznika v njegovem celotnem 

življenjskem kontekstu. Naloga socialne pedagogike je torej kritičen pogled in razumevanje 

uporabnikovega vsakdanjika, cilj intervencije pa podpora posamezniku pri njegovem 

oblikovanju zanj bolj zadovoljivega vsakdana (Zorc Maver, 2007). 
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2.2 SOCIALNOPEDAGOŠKO DELO 
 

2.2.1 ZAKAJ PRAV »SOCIALNA PEDAGOGIKA«? 

 

Identiteto socialne pedagogike lahko prepoznamo že iz njenega poimenovanja. Uzelac (1998) 

pravi, da nekateri strokovnjaki dvomijo v izraz pedagogika, ker naj bi bil le-ta preozek, 

nanašal pa naj bi se zgolj na šolsko izobraževanje. Prav zaradi tega naj ne bi zajemal 

kompleksnosti ciljev celotnega dela z ljudmi, s kateri se socialna pedagogika ukvarja. 

Odgovor na to utemeljitev bi »…lahko bil lakonski: je ozek, če je!«. Pojem pedagogika lahko 

dojemamo zelo ozko, lahko pa nanj gledamo kot na stroko o vzgoji ali kot na znanost o 

vzgoji, kjer govorimo o znanstvenem delu, drugače pa lahko vzgojo razumemo kot enega 

temeljnih pojavov človeškega obstoja, od pedagoškega dela do socioterapevtskega dela. 

Avtor navaja Koboltovo (1997), ki pravi, da vzgoja zajema izobraževanje, vzgojo (v ožjem 

pomenu), svetovalno delo ter socialnoterapevtsko delo. 

 

V nadaljevanju se avtor poigra še s pojmom socialna. Splošni cilj vsake pedagogike je socialna 

integracija, zato ne poznamo pedagogike, ki ne bi bila socialna. Vendar pa je socialna 

pedagogika edina stroka, ki ta cilj potegne v središče svojega delovanja na način »…, da je 

zanjo socialna integracija ne samo nek splošni cilj, temveč več kot to, je sistem posameznih 

ciljev.« (prav tam, str. 27). 

 

2.2.2 SOCIALNOPEDAGOŠKE INTERVENCIJE  
 

Na socialnega pedagoga pri njegovem delu vpliva širši družbeni kontekst, socialno-

pedagoško delo pa zaznamuje tudi individualnost prav zaradi enkratnosti in neponovljivosti 

posameznika. Prav družbena vpetost in umeščenost socialne pedagogike v širši družbeni 

kontekst določa njeno »razbremenjevalno« vlogo, v kateri je njena funkcija zmanjševati in 

blažiti družbeno depriviligiranost posameznikov ali skupin. Njeno delo ostaja reševanje 

problemov socialne integracije posameznikov in skupin tukaj in sedaj, reorganizacija 

družbene moči ter širši družbeni vidiki pa ostajajo nespremenjeni. Na ta način ostaja socialna 

pedagogika, glede na družbenopolitične zahteve ter glede na socialno resničnost, tista ki 

pomaga »gasiti«, spreminjanje družbenih vplivov pa ji ostaja nedosegljivo (Kobolt, 1997). 
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Vse socialno-pedagoške intervencije naj bodo umeščene v življenjski prostor – koncept 

življenjsko usmerjene socialne pedagogike. Posamezniku/uporabniku naj bo omogočeno 

izobraževanje ter vzgoja in življenjska orientacija znotraj njegovega ožjega in širšega 

življenjskega prostora. Naloga strokovnjaka pa je spodbujanje, pomoč in oblikovanje takšnih 

razmer, ki bodo uporabniku to omogočale.  

Intervencije, ki jih socialni pedagog načrtuje, kasneje pa skupaj z uporabnikom izvaja, naj 

bodo usmerjene na: 

• močne točke; 

• lastni angažma uporabnika; 

• na večanje kreativnosti pri premagovanju življenjskih situacij; 

• samopotrjevanje, individualizacijo in pluralizacijo življenjskih stilov.  

 

Intervencije pa morajo ob upoštevanju zgoraj napisanega izhajati iz danih življenjskih 

struktur uporabnika. Te strukture je potrebno dopolnjevati, pri tem upoštevati individualne, 

socialne in družbene vire, pri tem pa si prizadevati za njihovo stabilizacijo, spreminjanje in 

razvoj (Kobolt, 1997).  

 

Koboltova podaja kontinuum socialnopedagoških intervencij, ki se razreza »od pedagoškega 

do socialno terapevtskega«. Na tem kontinuumu najdemo izobraževanje, vzgojo, svetovanje, 

korekcijo in socialno terapijo, kjer je izobraževanje opredeljeno kot razvoj novih kompetenc 

skozi nova znanja. Pod vzgojo, ki se realizira v različnih aspektih, razumemo osebno 

rast/razvoj, socializacijo, kulturalizacijo. Svetovanje opredeljujemo kot krajšo, časovno 

omejeno pomoč osebi, ki bi rada rešila svoje težave, medtem ko sta korekcija in socialna 

terapija pomoč pri resnejših osebnih, medosebnih in socialnih težavah, časovno pa sta lahko 

daljša ali krajša (Pallascha, 1993, v Kobolt, 1997). 

 

 
 

V praksi je težko, skoraj nemogoče razmejevati med vrstami intervencij. Res pa je, da se 

socialni pedagog zaposlen na osnovni šoli giblje bolj med intervencijami, ki zajemajo prvi del 

kontinuuma (izobraževanje, vzgoja in svetovanje), medtem ko se socialni pedagog, ki dela z 
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izbranimi uporabniki in skupinami giblje ravno na drugi strani kontinuuma (svetovanje, 

korekcija in socialna terapija). Kakorkoli, teoretično razmejevanje intervencij ima svoje pasti, 

v praksi pa to poteka lažje, kot pa se na prvi pogled zdi. 

 
 
 

2.2.3  PODROČJA DELOVANJA SOCIALNIH PEDAGOGOV 
 

 

Področja delovanja socialnih pedagogov (Škoflek, 1992):  

• preventivno svetovalno delo (za predšolsko vzgojo, osnovno in srednjo šolo); 

• ambulantno delo (centri za socialno delo, svetovalni centri … ); 

• zavodska vzgoja (dijaški domovi, mladinski domovi, vzgojni zavodi, prevzgojni 

domovi); 

• vzgojno delo v zaporih (za odrasle in mladoletnike); 

• izveninstitucionalno delo (z marginalnimi posamezniki in skupinami); 

• preventivno svetovalno delo s starši (težje vodljivih otrok).  

 
 

In na koncu koncev, kje vse socialni pedagogi delajo? 

Srečujemo jih v vrtcih, na osnovnih šolah, kot svetovalne delavce, kot učitelje za dodatno 

strokovno pomoč. Seveda tudi na srednjih šolah. Socialne pedagoge najdemo tudi na centrih 

za socialno delo, svetovalnicah ter v dijaških domovih. Mladinski domovi, vzgojni in 

prevzgojni zavodi so njihove matične institucije. Izobrazba ter znanje socialnega pedagoga 

ustreza tudi za delo v zaporih ter ostalih penoloških institucijah. V zadnjem času pa veliko 

diplomatov te stroke deluje na področju neprofitnega, nevladnega sektorja. Trend zadnjih let 

kaže, da socialni pedagogi delajo tudi v kadrovskih službah ter službah za upravljanje s 

človeškimi viri.  
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2.3  SVETOVANJE  
 
Svetovanje oziroma svetovalna dejavnost postaja počasi del vseh področij človekovega 

delovanja. Eden od dejavnikov, ki je zaviral razmah in razvoj svetovanja, je nejasnost pojmov 

svetovanje, vodenje in nasvet. Kristančičeva (1995) te tri pojme opredeli takole: 

• pri vodenju ne odkrivamo motivov in vzrokov, vendar pa je to proces, kjer ne 

obravnavamo samo težav, ampak tudi odkrivamo občutja in stališča tistega, ki 

potrebuje pomoč. Vodenje in psihoterapija sta si v marsičem podoba, vendar se še 

vedno razlikujeta v intenzivnosti in globini;  

• nasvet je neposredna informacija ali razlaga, ki jo nekdo od nas želi. Sam pa se odloči 

ali bo naš nasvet upošteval ali ne. Pogosto je nasvet izhodišče za razširitev in 

nadaljevanje svetovalnega procesa;  

• obstajajo strokovnjaki, ki zagovarjajo tezo, da med svetovanjem in psihoterapijo 

obstaja velika razlika ter tisti, ki trdijo nasprotno. Zagovorniki prve teze so mnenja, da 

je svetovanje usmerjeno predvsem k racionalnim, zavestnim dejavnikom, 

psihoterapija pa k afektivnim, čustvenim in podzavestnim dejavnikom človekovega 

življenja.  

 

McGiuness (1998) navaja razlike med pogovorom in svetovanjem. Pri pogovoru poskušamo 

tistemu, ki pogovor potrebuje, nuditi podporo, biti »tam«, ne da bi natančno vedeli, kako mu 

pomagati. Vendar pa s toplino in prepričanjem, da ne vrednotimo, tudi v takih situacijah 

pogovora uporabljamo temeljne svetovalne spretnosti. Razlika je ta, da svetovalne spretnosti 

usmerjanja pozornosti, poslušanja in vplivanja svetovalec v procesu svetovanja uporablja 

zavestno in premišljeno. Pri pogovoru gre predvsem za to, da je nekdo »tam« za nas, nas 

podpira in nam je naklonjen. Torej pri pogovoru posameznik nudi podporo. Vendar pa je v 

pogovoru vedno nekdo nedinamičen, le eden v pogovoru daje nasvete in predloge, drugi pa 

nastopa v pasivni in odvisni vlogi.  Kadar nastopa odnos, obstaja proces in so uporabljene 

določene spretnosti in tehnike, lahko govorimo o svetovanju. Značilnost svetovanja je, da 

spodbuja, ima namen spreminjanja in ne ovira. Svetovanje je dinamično, za svetovanca je 

lahko boleče, posameznik v njem teži k osebni rasti in neodvisnosti. Pogovor in svetovanje 

sta točki na kontinuumu, ki predstavlja interakcije med ljudmi z namenom pomoči.  
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2.3.1 OPREDELITEV SVETOVANJA  

 

Svetovanje ter svetovalni odnos pomenita pomoč svetovancu, da si pomaga sam, torej 

sprejme odgovornost za svoje življenje. Bistvo osebne odgovornosti pa vsebuje 

samozavedanje ali odzivnost na izkušnje ter zmogljivost za prožnost in svobodo izbire, kar se 

kaže v sposobnosti učinkovitega reagiranja in uravnavanja samega sebe ter okolja, v katerem 

posameznik živi, z namenom doseganja ciljev in zadovoljevanja svojih potreb (Kristančič in 

Ostrman, 1998). 

 

Nekaj opredelitev svetovanja: 

• Svetovanje lahko opredelimo kot vzajemen odnos klienta in svetovalca. KIient 

potrebuje pomoč, svetovalec pa je usposobljen, da nudi pomoč. Je organizirana 

oblika pomoči posamezniku pri njegovem nadaljnjem napredku, razvoju in osebni 

rasti (Kristančič, 1995). 

 

• McGuiness (1998) svetovanje opredeli kot proces nudenja pomoči. Ta proces izhaja iz 

posebnega odnosa med svetovalcem in svetovancem. Svetovalec svetovancu pomaga 

izkoristiti potenciale, zaradi katerih svetovanec lažje premaguje izzive življenja. Pri 

svetovanju so uporabljene specifične spretnosti in tehnike, ki svetovancu pomagajo, 

da postane bolj kompetenten in bolj kreativen. Svetovanje se prvenstveno ne ukvarja 

z duševno bolnimi, ampak z zdravimi posamezniki, ki se soočajo s težavami na 

družinskem, delovnem ali socialnem področju. Namen svetovanja je, da spodbuja 

posameznikovo osebno rast.  

 

Ključni pojmi McGuinessove definicije svetovanja: 
 

1. Svetovanje je odnos, ki je varen, usmerjen na svetovanca in dinamičen, in so v njem 

 

2. uporabljene številne spretnosti in tehnike, 
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3. s pomočjo katerih spodbujamo proces pomoči za doseganje pozitivnih sprememb.  

     od                                                                                k                   

          nezadovoljstva                                                            zadovoljstvu 

          trpljenja                                                                      razbremenitvi 

          nizkega samovrednotenja                                          višjemu samovrednotenju 

          manj razvitih socialnih                                               bolj razvitim socialnim 

          spretnosti                                                                    spretnostim 

           

2.3.2  TEMELJNE SPRETNOSTI SVETOVALCA 
 

 

Teorije svetovanja so intelektualni modeli, katerih funkcija je, da nam pomagajo razložiti in 

napovedati človekovo vedenje. Svetovalec torej izhaja iz različnih teoretičnih vidikov, zato pri svojem 

delu potrebuje nešteto veščin. Tako bo psihoanalitično usmerjen svetovalec usmerjen bolj npr. na 

interpretiranje svetovančevih sanj, behavioristično usmerjen svetovalec pa bo uporabljal npr. 

pristop krepitve klientovega specifičnega vedenja. Kakor koli, v obeh primerih ter v vseh teoretskih 

pristopih, je osnova odnosa svetovalni odnos (Kristančič in Ostrman, 1998). 

 

 
Slika 1: Hierarhija mikrospretnosti svetovalca (Ivey, 1987, str. 50, v Pečjak, 2005, str. 138) 
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Kristančič in Ostrman (1998) opozarjata, da svetovalci delujejo na različnih področjih, zato se 

razlikujejo tudi njihove veščine oziroma spretnosti. Kot primer lahko vzamemo svetovalca na 

področju poklicnega usmerjanja, ki mora poznati vrsto poklicev in njihovih potreb, na drugi 

strani pa mora svetovalec na področju partnerskih odnosov poznati specifično 

psihodinamiko teh odnosov. Vendar pa je obema v prvi vrsti pomemben odnos svetovalec-

klient. Le tako bo pomoč hitra in učinkovita, ob dodatnem upoštevanju potreb vsakega 

posameznika in naslednjih veščinah svetovalca: 

 

• pomaga klientu, da razume svoje obrambno vedenje in misli; 

• da lajša svetovancu tiste aktivnosti, ki bodo prispevale k spremembi vedenja; 

• da svetovalec pridobi dodatna znanja, ki so potrebna v kriznih posegih; 

• da ima znanja za skupinsko svetovalno delo in trening življenjskih veščin. 

 

 

2.3.3 SPECIFIČNE KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 

 

Vec (2002) opisuje naslednje specifične komunikacijske tehnike, ki so sestavni del 

svetovalnega pogovora: 

 

Znamenja pozornosti in opogumljajoče pripombe, katerih namen je spodbujanje 

svetovanca, da nadaljuje. S temi pripombami in znaki mu kažemo, da smo z njim, da nas 

zanima, ter da smo pripravljeni poslušati. Ne smemo pa zanemariti nebesednih znakov 

pozornosti, ki jih svetovalec med svetovanjem uporablja in jih izraža z medmeti npr. mhm, 

aha. 

 

Pomen razjasnjevanja z vprašanji je, da razsvetlimo oziroma bolj razumemo povedano. S 

postavljanjem teh vprašanj ne pomagamo le sebi, zaradi njih tudi svetovanec bolje razume, 

kar govori. Eksplorativna in odprta vprašanja so v svetovalni praksi prisotna predvsem v 

začetni fazi svetovanja t. i. diagnostični fazi. Pomen odprtih vprašanj je predvsem ta, da 

svetovanec osvetli določena področja svojega življenja.  
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Pri tehniki zrcaljenja ali reflektiranja usmerjamo pozornost sogovornika na tiste dele 

pogovora, ki se nam zdijo pomembni za nadaljnjo delo. Zrcalimo lahko le dele ali pa celoto 

sporočila. 

 

Parafraziranje je podobno tehniki zrcaljenja in reflektiranja, z razliko, da pri tej tehniki 

preverjamo tudi naše razumevanje slišanega (npr. »Če te prav razumem ne maraš… »). 

 

Aktivno poslušanje in aktivno razumevanje je sklop tehnik. Izraz aktivno poslušanje 

uporablja Gordon (Gordon, 1989 in 1991, v Vec, 2002), aktivno razumevanje pa opisuje 

Nelson-Jones (Nelson-Jones, 1996, v Vec, 2002). Aktivno poslušanje omogoča (Gordon, 1989, 

Nelson-Jones 1996, v Vec, 2002): 

• otrokom, da predelajo svoja močna čustva, da se jih rešijo in se ponovno usmerijo v 

aktivnost; 

• otrokom razumeti in sprejeti lastna čustva; 

• lajšanje reševanja težav; 

• prepuščanje odgovornosti za analizo in reševanje problema tistemu, ki ga ima; 

• da nas tudi otroci raje poslušajo, saj jim to daje občutek sprejetosti, upoštevanja in 

razumljenosti; 

• ustvarjanje tesnejšega in zrelejšega odnosa, kar otroku omogoča boljše 

samovrednotenje in vodi v ustreznejše vedenje. 

 

Aktivno razumevanje omogoča: 

• lajšanje drugemu razumevanja samega sebe; 

• drugemu, da lažje izrazi svoja misli in čustva; 

• drugemu, da lažje rešuje osebne probleme in se ustrezno odloča; 

• vaše lastno razjasnjevanje pozicije drugega na področjih, kjer se ne strinjata; 

• vašo zagotovitev, da je odgovornost za odločitve ali smeri delovanja v življenju 

drugega odvisna od drugih. 
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Poznamo dve vrsti interpretiranja, in sicer »trdo« in »mehko« interpretiranje. »Trda« oblika 

interpretiranja izhaja iz zgodnejših psihoanalitičnih pristopov, kjer terapevt trdi, da ve in da 

pozna razlago klientovega razmišljanja, ravnanja, čustvovanja … Značilnost »mehkega« 

interpretiranja pa je, da svetovalec le ponudi svojo razlago, klient pa se sam odloči ali se mu 

zdi ta razlaga pravilna ali ne.  

 

Izrazu konfrontacija je v psihološki terminologiji najbližje izraz soočanje. Kadar svetovalec 

uporablja spretnosti konfrontiranja, je njegov glavni namen povabilo sogovorcu, da razširi, 

razmisli, raziskuje druga možna izhodišča in vidike. Konfrontacijo lahko klient/svetovanec 

razume kot napad nase, razvrednotenje njega, njegovih dejanj, čustev. Prav zato je treba 

konfrontacijo uporabljati na način, da je možnost napačnega razumevanja s strani klienta 

čim manjša. 

 

Namen protislovja je ustvarjanje kognitivne disonance, prekinjanje utečenih vzorcev ter 

ustvarjanje težnje po prestrukturiranju. Te tehnike naj se poslužujejo le psihoterapevti, kajti 

tudi pri tej tehniki obstajajo pasti, podobne tistim s katerimi se lahko srečamo pri 

konfrontiranju.  

 

Pri povzemanju povzemamo navidezno nepovezana sporočila in informacije, ki smo jih od 

uporabnika dobili. S tem preverjamo razumevanje ali zaključujemo določen sklop. Nevarnost 

te tehnike pa je, da lahko z uporabo le-te zožimo uporabnikov prostor razmišljanja ali pa ga 

vodimo tja, kamor se le nam zdi, da je pomembno.  

 

Otroci ter najstniki večkrat težje izražajo svoje potrebe, misli in čustva, kajti njihove verbalne 

sposobnosti še niso na stopnji odraslih. Svetovanje tem skupinam od svetovalca zahteva 

poznavanje drugačnih svetovalnih intervencij, ki so primernejša za to ciljno skupino. Ann 

Vernon (2004) opisuje naslednje tehnike, ki so primerne predvsem za svetovanje otrokom in 

mladostnikom v primerih nizke samopodobe, agresivnosti, v procesu žalovanja, ob 

doživljanju stresa in anksioznosti: umetnost, biblioterapija, igre, glasba, delovni zvezki in 

delavnice, lutke, igra vlog, pripovedništvo, metafore, terapevtsko pisanje.  Svetovalec se 

odloča o uporabi posebnih terapevtskih tehnik ter interveniranja glede na 

otrokov/mladostnikov razvoj. Pozoren mora biti, da za osnovnošolske otroke ne izbere 
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tehnike, ki bi bazirala le na pisanju in pripovedovanju, ker bi to lahko bilo pretežko za otroke 

in bi jih zmedlo. Preveč igranja pa je lahko nezanimivo in dolgočasno za najstnike. Primerna 

tehnika je torej odvisna od starosti in razvoje stopnje, vendar pa je vsak posameznik 

individuum zase. Nekaterim so bližje in bolj všeč ene vrste tehnik, drugim spet druge. Dober 

strokovnjak prepozna želje in potrebe posameznika ter se jim prilagodi, kajti le na ta način 

lahko pride do optimalnega rezultata v procesu pomoči.  

 

2.3.4 FAZE SVETOVANJA  

 

2.3.4.1 ZAČETNA FAZA SVETOVANJA 

 

Začetno fazo lahko poimenujemo tudi kot inicialno oziroma zgodnjo fazo svetovalnega 

procesa (Kristančič, 1995). Večina otrok, mladostnikov ter njihovih staršev na obravnave k 

svetovalcu ne prihajajo prostovoljno, zato je namen ter cilj prvih srečanj izključno ta, da se 

otrok/mladostnik in družina k svetovalcu še vrnejo. Cilj je vzpostaviti dober odnos ter odprt 

komunikacijski prostor, kajti šele ob vzpostavitvi dobrega odnosa, lahko odpiramo tiste manj 

prijetne teme. Seveda je v tem koraku svetovalnega procesa potrebna tudi strokovnjakova 

ocena stanja. Potrebno je uloviti »pravo« ravnotežje med  ohranjanjem dobrega stika in 

odnosa ter soočanjem svetovancev z nefunkcionalnostjo, ki smo jo opazili. Že ob prvem 

srečanju mora svetovalec jasno pokazati, da deluje po načelu nevtralnosti, kar pomeni, da ne 

izbira strani. Prav tako mora svetovalec v tej fazi jasno predstaviti njegovo videnje 

sodelovanja, vendar na način, da ga svetovanci razumejo. Če je v obravnavi družina, je 

pomembno vse člane družine usmerjati v prevzemanje odgovornosti ter v aktiviranje za 

lastno spreminjanje. Prav tako je pomembno, da pri opredelitvi cilja obravnave sledimo 

tistemu, ki pomoč išče. Možna področja na katera se naslanjajo cilji obravnave in se med 

seboj prepletajo so: socialna mreža, mišljenje, telo, čustva, vedenje, vrednote/smisel. Pomoč 

otrokom in mladostnikom pa je bolj kot pri odraslih usmerjena v njihove socialne mreže, ker 

so otroci in mladostniki bolj pod vplivom vrstniških skupin, s procesom šolanja so 

avtomatsko vključeni v močno vplivno socialno mrežo, poleg tega pa so formalno ter 

neformalno odvisni od družine kot sistema. Če svetujemo otroku, mladostniku z vedenjsko 

problematiko in/ali njihovi družini, je po vseh opisanih korakih potrebno oceniti še stopnjo 

disocialne motenosti (Vec, 1999).  



15 
 

2.3.4.2  SREDNJA FAZA SVETOVANJA 

 

Srednjo fazo lahko imenujemo tudi »k spremembam usmerjena faza«. Je bistvo celotnega 

svetovalnega procesa in skuša izpolniti cilje svetovanja. Ne glede na to, zaradi kakšnih težav 

je nekdo prišel k svetovalcu, je bistvo srednje faze svetovanja ozaveščanje o silah, ki so v 

ozadju problema in dajejo posamezniku občutek brezizhodnosti. Ta cilj je zelo pomemben. V 

tej fazi svetovalec in uporabnik tudi natančneje določita razumevanje posameznikovih težav. 

To pomeni da formulirata naravo težav, osvetlita nove emocije, medčloveške vsebine in 

načine vedenja. Ob dejavnostih, ki so usmerjene k spremembam, morata svetovalec in 

uporabnik sodelovati. Skupno usmerjanje je odvisno od svetovančevih želja, strokovnjak pa 

ga spodbuja in skupaj z njim razčlenjuje morebitno korist, ki bi jo imel uporabnik od 

uresničenih dejavnosti. Svetovalec prav tako natančno določi posamezne naloge, dejavnosti 

in razvija načrt njihovega izvajanja. Svetovalec in uporabnik skupaj ocenjujeta ovire, 

oblikujeta ter ponavljata že udejanjene dejavnosti, strnjujeta, povezujeta ter načrtujeta 

izpolnjevanje dejavnosti. Tudi v tej fazi lahko svetovalec naleti na odpore pri uporabniku. 

Pomembno je, da jih prepozna, razišče ter reši. Odpori so različnih oblik, pogosto pa se 

dogaja, da uporabnik zamuja, menjava dogovore, usmerja pogovor na teme, ki so manj 

boleče, spreminja svetovanje v vsakdanjo konverzacijo, omalovažuje problem in vsebine ali 

usmerja pogovor k svetovalcu (Kristančič, 1995). 

 

 

2.3.4.3 KONČNA FAZA SVETOVANJA 

 

Ta faza je odvisna od dolžine, pomena in načina svetovanja. Odločitev za zaključek 

svetovanja je jasna in enostavna, kadar so cilji jasno določeni, kadar pa temu ni tako, naj 

strokovnjak zaključi svetovanje spretno in pozorno. Pogosto se zgodi, da je proces svetovanja 

zaključen enostransko, uvrščamo ga v kategorijo prezgodnjega, zato je posebej pomembno, 

da je svetovalec pozoren na številne možne indikacije, ki kažejo na enostransko, prehitro 

zaključitev. Dobro načrtovan zaključek svetovanja je pomemben, ker lahko v tem koraku, 

svetovanec in svetovalec še enkrat preverita bistvo težav. S tem se še dodatno razširi 

svetovančevo zavedanje, s tem se še bolje pripravi na soočanje s podobnimi težavami v 

prihodnosti. Pogosto se v tej fazi pojavlja ambivalenten odnos in čustva svetovanca do 
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zaključka svetovanja, ki ga spremlja tudi občutek negotovosti v zvezi z reševanjem težav v 

prihodnosti. Prav empatična komunikacija ter visoka raven spoštovanja pa zmanjšujeta 

svetovančev občutek »žalosti« zaradi zaključka in prekinitve odnosa (Kristančič, 1995). 

 

 

2.3.5 SVETOVANJE IN DELO Z OSEBAMI Z NIŽJIM SOCIALNO-EKONOMSKIM STATUSOM 

 

Pojem nižji socialno-ekonomski status (v nadaljevanju SES) je širok, najvažnejši dejavniki, ki 

ga določajo pa so: poklic, dohodki, izobrazba, stanovanje, status (ne)zaposlenega. Pri osebah 

z nižjim SES je pogosta nižja izobrazba, brezposelnost, slabe bivanjske razmere, odvisnost od 

socialnih pomoči, šibka socialna mreža, partnerske težave, več telesnih težav in hujših 

bolezni, občutek nemoči, psihiatrične in psihosomatične težave … Pomembno je poudariti, 

da povezava med nižjim SES in temi problemi ni vzročna, vendar pa obstaja povezava med 

problemi na različnih življenjskih področjih, ki vplivajo drug na drugega ter vodijo v 

nakopičenost problemov, kar je skupna značilnost oseb vseh z nižjim SES. Zato je nujno, da je 

obravnava celostna, pomagati je potrebno na vseh ravneh (svetovanje, posredovanje, 

storitve in terapija).  

Doživljanje problemov oseb z SES ima svoje specifike. Osebe z nižjim SES se ne čutijo dovolj 

kompetentne za reševanje svojih problemov, ker svoje probleme vedno vidijo kot nekaj, kar 

se jim je zgodilo od zunaj, zato se počutijo nemočne in odvisne. Problemi v skupini teh ljudi 

tudi niso psihološke, ampak so moralne narave. Problemov ne razumejo kot rezultat 

interakcije med ljudmi, h kateri vsak prispeva svoj delež, ampak vedno iščejo potrditev 

svojega »prav«. Te skupine razumejo vedenje kot nekaj nespremenljivega, razumejo ga kot 

nespremenljiv del človekovega značaja ter ne kot nekaj, kar se da spremeniti. Pomembno je 

tudi poudariti, da se te skupine ljudi problemov sramujejo. O svojih problemih jih je sram 

govoriti, jih skrivajo, če pa že, pa tega niso navajeni, imajo tudi manj izkušenj z besednim 

izražanjem lastnih občutkov. Tudi zaradi tega imajo skupine z nižjim SES velik odpor in 

nezaupanje do pomoči ali terapije. Če pa že, pa od pomoči pričakujejo nekoga, ki posluša 

njihove probleme in odloči, kdo ima prav, kaj je dobro in kaj ne. Potrebe po iskanju vzrokov 

problemov nimajo, nikoli ne pričakujejo, da bi morali delati na sebi. Pričakujejo hitro pomoč 

ter še hitrejše rešitve, terapevta imajo za sposobnega, če jim je podoben po starosti, spolu in 

načinu izražanja (Vries, Bouwkamp, 1995). 
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Pomoč skupinam z nižjim SES je zahtevna. Številne raziskave kažejo, da tudi 

svetovalec/strokovnjak v odnos s temi skupinami ne vstopa na enak način kot v odnos z 

ostalimi, ampak z določenimi predsodki in stereotipi, ki vplivajo na njegovo delo. Uspešnost 

dela je odvisna od tega, koliko bo strokovnjak sprejel klienta ter od tega, koliko bo 

strokovnjak pokazal svojo empatijo do njega. Pomembna je supervizija, kjer se razpravlja o 

pristopu do dela z osebami z nižjim SES (Jacobs idr., 1972, v Vries, Bouwkamp ,1995). 

 

 

2.4 SVETOVALNO DELO NA OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v svojem  67. členu 

svetovalne službe opredeljuje sledeče (citiram del člena): »V javnem vrtcu oziroma šoli 

deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in 

staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in 

evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja 

poklicno svetovanje.  

 

Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s 

posebnimi potrebami. Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, 

pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. (Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007). 

 

Področje šolskega svetovalnega dela na osnovi šoli pa določajo »Programske smernice« 

svetovalne službe v osnovni šoli (1999), ki jo je pripravila Kurikularna komisija za svetovalno 

delo in oddelčno skupnost. Svetovalno službo opredeljuje kot: »Svetovalna služba v vrtcu 

oziroma šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu za vrtec oziroma v 

šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega 

znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v 

kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega 

dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma 

šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.« (prav tam, str. 5). 
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Kot temeljne funkcije svetovalne službe navajajo: 

• svetovanje; 

• posvetovanje;  

• koordinacijo. 

 

Temeljne funkcije svetovale službe pa izhajajo iz »področij življenja in dela na šoli«. Ta 

področja so: 

 

• učenje in poučevanje; 

• šolska kultura, vzgoja, klima in red; 

• telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj; 

• šolanje in poklicna orientacija;  

• socialno-ekonomske stiske.  

 

Pri vsakem navedenem področju delo šolskega svetovalnega delavca obsega: 

 

• delo z učenci: lahko je skupinsko ali individualno. Poudarjeni pa sta zlasti preventivna 

dejavnost in intervencija. Svetovalni delavec izhaja iz načela dobrobiti, 

prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela sodelovanja v 

svetovalnem odnosu; 

 

• delo z učitelji (individualno ali skupinsko): vodilo svetovalnemu delavcu pri skupnem 

delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in 

načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu. Poudarek na posvetovalnem delu z učitelji 

ima namen preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije 

dela v šoli; 

 

• delo s starši, ki je prav tako individualno in skupinsko. Pri delu s starši se svetovalni 

delavec ravna v prvi vrsti po načelu zaupnosti in prostovoljnosti, po načelu celostnega 

pristopa in po načelu sodelovanja v svetovalnem odnosu; 
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• delo z vodstvom. Svetovalni delavec sodeluje z vodstvom največkrat z namenom 

preučevanja učnih in vzgojnih procesov v sistemu konkretne šole z namenom 

načrtnega poseganja v te procese; 

 

• delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi 

zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za zaposlovanje, s centri 

za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialnovarstvenimi ustanovami in 

organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo ipd.  

 

Resman (1999) navaja izsledke raziskave o delu svetovalne službe vrtcev, osnovnih ter 

srednjih šol. Raziskava se med drugim osredotoča na individualno in skupinsko delo, 

ugotavljati želi količino obeh načinov dela. Individualno delo zaznamuje manjša 

ekonomičnost ter uporaba v krizno-kurativne namene. Vendar se kljub temu v zadnjih letih 

za pomoč učencem v težavah uveljavlja delo z manjšimi skupinami. Rezultati kažejo, da 41 % 

svetovalnih delavcev raje uporablja individualno pomoč, ker se jim le-ta zdi učinkovitejša. 

12,9 % izbere skupinsko delo, ker se jim to zdi bolj ekonomično, 43,8 % pa ne preferira 

nobenega načina dela, pri svojem delu uporablja oba enako.   

 

V nadaljevanju sledi podrobnejša opredelitev dela ter delovnih nalog posameznih segmentov 

šolskega svetovalnega dela, ki zajema vse zgoraj naštete osnovne dejavnosti na vseh ravneh 

dela.  

 
 
 

2.4.1 PREVENTIVA 

 

Krajnčan (2007) glede na časovno dimenzijo preventive opredeli naslednje tri vrste 

preventive: 

• primarno; 

• sekundarno;  

• terciarno preventivo (kurativo). 
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 Namen primarne preventive je preprečiti, da pride do motnje oziroma težave. Zajema vse 

ukrepe, ki skrbijo za izboljšanje družbenih razmer in pogojev. S primarno preventivo skušamo 

preprečiti velike vedenjske odklone kot so nasilje, kraje, zlorabe, zloraba drog, ipd. 

(Holtappeles, Heitmeyer in Melzer, 2006 v Krajnčan, 2007)  

Sekundarna preventiva vključuje intervencije na začetku razvoja težav, ko so težave že 

prisotne, a poskrbimo, da se ne razvijajo naprej. Navadno so te intervencije intenzivnejše, saj 

so usmerjene bolj ozko in zajemajo ali posameznika ali skupino tistih, ki ne reagirajo na 

vložene napore na ravni primarne prevencije (Melzer, 2006 v Krajnčan, 2007).  

Terciarna preventivna oziroma kurativa pa je usmerjanje v zmanjševanje obstoječe motnje 

oz. problema in njenih posledic. Osredotoča se na potrebe posameznikov, ki imajo že 

trajnejše vedenjske težave (Krajnčan, 2007). 

 
 

2.4.2 DELO Z UČENCI 

 

Rezultati obsežne raziskave (Resman, 1999) na temo šolskega svetovalnega dela kažejo, da 

niti tretjina učencev ne pozna imena in priimkov svetovalnih delavcev, zaposlenih na njihovi 

šoli. Večina učencev je mnenja, da je svetovalni delavec na šoli prisoten zato, da se nanje 

obrnejo, ko potrebujejo pomoč (59 %), ter da pomaga učencem, ki imajo osebne težave 

(40,5 %). Učenci so tudi mnenja, da je svetovalni delavec na šoli zato, da pomaga učiteljem 

(32,9 %), enak odstotek pa jih je mnenja da se ukvarjajo z nediscipliniranimi učenci ter 

tistimi, ki imajo slabši učni uspeh. 

 
 

 Čačinovič-Vogrinčičeva (1999) pa v interpretaciji iste raziskave navaja bolj spodbuden 

podatek. 69 % učencev (21,7 % prav gotovo ter 47 % verjetno) bi se obrnilo na svetovalnega 

delavca, če bi imeli težave. Omenjena raziskava je obsegala učence srednjih in osnovnih šol. 
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2.4.2.1 POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v svojem 2. členu opredeljuje 

otroke s posebnimi potrebami: »Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno 

bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.«  

 

Socialni pedagog zaposlen na osnovni šoli se največkrat srečuje prav z učenci, ki so učno 

manj uspešni in/ali vedenjsko zahtevnejši. Nekateri od teh so tudi opredeljeni kot učenci s 

posebnimi potrebami. Krajnčan (1997) opozarja na mehanizme selekcije in uspeha, kar 

pomeni, da sodobna šola in tudi starši kot glavno zahtevo pred šolarja postavljajo njegov 

uspeh v šoli. Vendar pa šolski uspeh ni in ne sme biti edino merilo posameznikove 

uspešnosti. Kritičen socialni pedagog (po Kupffer, 1995, v Krajnčan, 1997) skuša vplivati na 

mišljenje, da ni pomembno izključno zanje, ampak da se v šoli dogaja velik delež socialnega, 

čustvenega in duhovnega. 

  

Delo socialnega pedagoga z otroki s posebnimi potrebami, kjer se največkrat srečuje z delom 

z otroki z motnjami vedenja in čustvovanja, je timsko delo. Tim sestavljajo učitelji, ki 

dotičnega učenca vsakodnevno srečujejo tudi v razredu ter vsi ostali strokovnjaki, ki so z 

otrokom povezani. Pomemben segment uspešne integracije učencev z motnjami vedenja in 

čustvovanja je tudi celosten pristop, z zavedanjem edinstvenosti in neponovljivosti 

posameznega »primera«. Uspešna integracija pa obsega tudi preventivno delo (tudi v 

razredu). Pomembna je dobra diagnostika, načrtovanje intervencij ter končna evalvacija 

rezultatov (Horvat, 1997). 
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Raziskave na področju zmanjševanja odklonskega vedenja v šoli pa kažejo sledeče 

(Hurrelmann, 1989, v Zorc Maver, 2007):  

 

• učni uspeh visoko sovpada z delinkventnim vedenjem, zato izboljšanje učne 

uspešnosti pomeni odpravo pomembnega dejavnika tveganja pri nastanku 

odklonskega vedenja; 

• treningi socialnih veščin se nanašajo na spoprijemanje z zahtevami šole, krepijo tudi 

odgovornost učenca, zato je pomembno, da so ti elementi integrirani v pouk. V tem 

primeru so še učinkovitejši; 

• izboljšanje socialne klime vodi v izboljšanje socialnih odnosov ter hkrati v učenje 

ravnanja v konfliktnih situacijah; 

• pravična in transparentna struktura možnosti pomeni vzpostavitev in natančno 

recenziranje pravil za presojo uspešnosti. Merila morajo vsebovati jasna pravila za 

pozitivne in negativne sankcije. Vzpostavitev participacijskih možnosti pri šolskih 

dogodkih povečuje identificiranje s šolo; 

• rekonstrukcija socialnih mrež: prizadevanja, da bi mlade potegnili iz subkulturnih 

skupin in tako zmanjšali nadaljnjo stigmatizacijo.  

 

2.4.3  SVETOVANJE 

 

Bistvo svetovalnega dela je svetovalni odnos,  bistvo svetovalnega odnosa pa je sodelovanje. 

Naloga svetovalnega delavca je v prvi vrsti vzpostavitev, definiranje in ohranjanje 

svetovalnega odnosa. Sodelovanje je ključnega pomena, temelj sodelovanja v procesu 

svetovanja pa predstavlja dogovor. Vsi udeleženi z dogovorom poiščejo definicijo problema, 

sledi raziskovanje možnih rešitev ter odločitev o deležu vseh sodelujočih. Svetovalni odnos, 

ki ga z vsemi uporabniki vedno znova vzpostavlja šolski svetovalni delavec, zagotavlja odprte 

prostore za pogovor ter ustvarjanje realnih pogojev za spreminjanje (Čačinovič-Vogrinčič, 

1999).  
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Muro in Dinkmeyer (Resman, 1999, str. 139) si v razvojnem svetovanju posameznim 

učencem postavljata naslednje cilje:  

 

• svetovalec na učencu pomaga spoznati in razumeti samega sebe, svoja lastna 

pričakovanja in  nagnjenosti; 

• razviti samospoštovanje z osebnostnega vidika; 

• razviti realne (realistične) metode reševanja razvojnih nalog na področjih dela in pri 

medsebojnih odnosih; 

• razviti samostojnost, sposobnost reševanja problemov in sprejemanja odločitev; 

• razviti odgovornost za lastne odločitve in dejanja; 

• razviti občutljivost do sebe; 

• spremeniti napačne poglede (koncepte) in prepričanja ter razviti ustreznejše. 

 

 

2.4.3.1 ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH RAZVOJNIH OBDOBIJ OTROK IN MLADOSTNIKOV 

 
Tabela 1: Najpogostejša vsebina težav učencev v posameznih razvojnih obdobjih (Košir in Pečjak, 2005). 

 
Obdobje 

 

 
Temeljni sistemi 

 
 

 
Razvojne naloge 

 

Razvojne krize 

 
zgodnje otroštvo 

 (2-4 let) 

 
razširjena osnovna 

družina 

 
samokontrola, jezikovni 

razvoj, igra, gibanje 

 

občutek osebne 

neodvisnosti, dvoma 

vase in sramu 

 
 

 
srednje otroštvo 

(5-7 let) 

 
družina, soseščina, šola 

 
spolna identiteta, 

zgodnji moralni razvoj, 
konkretne miselne 

operacije, skupinska igra 

 
 

 

jaz kot iniciator ali krivda 

zaradi lastnih želja 

 
pozno otroštvo  

(8-12 let) 

 
družina, soseščina, šola, 

skupina vrstnikov 

 
kooperativni socialni 

odnosi, 
samoevalvacija, učne 
spretnosti, pripadnost 

skupini 
 

 

 

inferiornost na teh 

področjih 
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Šolsko svetovanje se razteza na kar precejšen del otrokovega življenja, uspešno pa bo le, če 

bo otroka spremljajo vse od prvega kontakta s šolo, pa vse do trenutka, ko učenec zapusti 

šolo. Med mlajšimi in starejšimi šolarji je precejšnja razlika, zato je tudi vloga svetovalnega 

delavca na razredni stopnji drugačna od tiste na predmetni stopnji. Vendar pa: »Predmet in 

cilj svetovalnega dela je učenec (otrok), ki se bo znal sam soočiti s svojimi osebnimi, učnimi 

(študijskimi) in socialnimi situacijami in problemi.« (Resman 1999, str. 139) 

 
 
 

2.4.3.2 SVETOVANJE OSNOVNOŠOLCEM 

 

Če svetovanje v prvih letih šolanja otroka zaznamuje predvsem preventivno delo in posredno 

usmerjanje, pa ima svetovanje srednješolcem posebne karakteristike. S starostjo narašča 

zrelost ter sposobnost samostojnega odločanja, zato se posredno svetovanje umika, 

nadomešča ga neposredno svetovanje (Resman, 1999). V nadaljevanju sledi opis značilnosti 

svetovanja osnovnošolcem ter srednješolcem.  

  

V zgodnjem otroštvu otroci še nimajo razvitih sposobnosti samorefleksije in samoevalvacije, 

zato je najpogostejša oblika svetovanja v tem obdobju indirektna oblika oz. posvetovanje. 

Svetovalec predvsem opisuje otrokovo vedenje in daje nasvete v zvezi s tem vedenjem, 

vendar ne otroku, ampak staršem, vzgojiteljem ter učiteljem (Košir in Pečjak, 2005). 

 

 

 
zgodnje mladostništvo 

 (13-17 let) 

 
družina, skupina 

vrstnikov,šola 

 
fizično dozorevanje, 

formalne miselne 
operacije, pripadnost 

skupini vrstnikov, 
začetna spolna intimnost 

 
 

 

pripadnost ali socialna 

izoliranost 

 
pozno mladostništvo 

 (18-22 let) 

 
skupina vrstnikov, izbira 

šole ali dela, družina, 
širša skupnost 

 
neodvisno življenje, 
poklicne odločitve, 

ponotranjena moralnost, 
začeta intimnost, 

relativistično mišljenje 

 

 

oblikovanje identitete 

posameznika, 

identitetna kriza 
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Otroci v srednjem otroštvu se že zavedajo lastnih misli in idej, ki so povezane z njihovo 

situacijo. Od njih se že pričakuje, da se obnašajo bolj odgovorno in neodvisno, da bodo že 

pokazali svoje talente. V tem obdobju prihaja že do spontane samorefleksije. 

 V njihovih odnosih z vrstniki je že opaziti sposobnost kontrole impulzov z namenom 

ohranitve odnosov. Otroci so v tem obdobju že nekoliko bolj motivirani za zadovoljevanje 

potreb odraslih, vendar še vedno prepričani, da bodo odrasli zadovoljili njihove potrebe.  

Na emocionalnem področju pa se že zavedajo, da lahko čustva vplivajo na njihovo mišljenje 

in obratno. Zavedati se začnejo, da lahko situacije povzročajo tudi kotradiktorna čustva.  

Pri svetovanju otrokom tega starostnega obdobja se dogaja, da so otroci v defenzivni poziciji 

in ne želijo razkrivati svojih misli, vendar kažejo potrebo, da svetovalec spoštuje njihove skrbi 

(prav tam, 2005).  

 

Pomembno se je zavedati, da med procesom svetovanja, ko otrok obnavlja določeno 

problemsko situacijo, prihaja do tega, da otrok doživlja čustva samoobtoževanja, sramu in 

krivde. Posledično lahko to vodi do izmikanja ali odklanjanja svetovalnega pogovora ali 

srečanj s svetovalno službo (Davis, 2005). 

 

2.4.3.3 SVETOVANJE SREDNJEŠOLCEM 

 

Raziskave v svetu ter tudi pri nas kažejo, da je v srednjih šolah predvsem poklicno svetovanje 

tisto svetovanje, ki ga učenci iščejo in potrebujejo. Svetovanje na srednji šoli pa je pogosto 

usmerjeno tudi v probleme, ki jih mladostnikom prinaša življenje. In sicer: zlorabljenost, 

spolni problemi, pomanjkljiva socialna prilagojenost … Ti problemi se bolje rešujejo z 

individualnim kot skupinskim delom, zato je v ospredju srednješolskega svetovalnega 

delavca življenjsko svetovanje ter, kot že omenjeno, poklicno svetovanje (Bowman, 1987, v 

Resman, 1999).   

 

Bor in sod. (2000, v Košir, Pečjak, 2005) navajajo nekaj napotkov za uspešno svetovanje 

mladostnikom. Ob upoštevanju teh napotkov svetovalec spodbuja mladostnikovo 

avtonomijo in odgovornost ter se izogne temu, da bi ga mladostnik zaznaval kot vsiljivega: 
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• spodbujajte mladostnika, da spregovori o svojih skrbeh ter izražajte zanimanje in 

spoštovanje; 

• ohranite pozicijo posvetovalca in ne strokovnjaka ali avtoritativne figure, ki vse ve; 

• prepoznajte in sprejmite indiferentnost in negotovost svetovanca. Ne vztrajajte, da 

opredeli problem, dokler je očitno, da še sploh ni prepričan, da želi biti v procesu 

svetovanja; 

• sprejmite mladostnikovo perspektivo in se o njej pogovarjajte; 

• ob prvem srečanju poskušajte od svetovanca dobiti enostavne rešitve. Namig o 

določenih rešitvah je lahko v pomoč pri vključevanju uporniškega mladostnika v 

svetovalni proces; 

• pohvalite in potrjujte svetovanca/mladostnika, kadar je to na mestu. 

 

V komunikaciji z adolescenti je pomembno, da se z našim načinom komuniciranja od njih še 

bolj ne oddaljimo. Najstniki doživljajo številne spremembe, sami so v pogostih precepih. 

Vedno moramo biti pazljivi, da z njimi ne komuniciramo kot z otroci ter da jih ne 

obravnavamo kot nekoga, ki še ni zrel sam reševati svojih težav (Vec, 2011).  

 

 

2.4.4 DELO Z UČITELJI 

 

Za dobro razumevanje nekega otrokovega vedenja je potrebno poznati tudi vplive okolja. Na 

šoloobveznega otroka poleg domačega in širšega socialnega okolja vpliva tudi šolsko okolje, 

šolska situacija. Znotraj slednjega je učitelj osrednja oseba in prav zato je dobro sodelovanje 

med svetovalnim delavcem in učiteljem zelo pomembno (Bečaj, 1999). 

Koširjeva in Pečjakova (2005) navajata izsledke raziskave, ki sta jih opravila Bundy in Poppen 

(1986) o posvetovanju med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci. Kar v 77-odstotkih 

raziskav, ki sta jih avtorja pregledala, je ob sodelovanju učitelja in svetovalnega delavca prišlo 

do pomembnega izboljšanja vedenja, prilagojenosti ali uspešnosti določenih učencev. 

Svetovalni delavec pa lahko učitelju pomaga tudi pri osebni rasti, kar se kaže tudi v 

učiteljevem delu z učenci.  
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Rezultati raziskav objavljenih v zborniku Svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah 

kažejo, da je odnos med (slovenskimi) svetovalnimi delavci in učitelji relativno dober. Več kot 

90 odstotkov učiteljev pravi, da s svetovalnimi delavci dobro sodelujejo. Dve tretjini učiteljev 

je z dobljeno pomočjo zadovoljnih. Zanimiv pa je podatek, da kar 70 odstotkov učiteljev 

meni, da svetovalni delavci niso najbolj uspešni. V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz 

razlogov, zakaj se učitelji obračajo na svetovalni službo. Druga tabela pa predstavlja mnenja 

učiteljev o tem, kaj so prednostne naloge svetovalnih delavcev (Bečaj, 1999). 

 
Tabela 2: Razlogi, zakaj se učitelji obračajo na šolsko svetovalno službo (Bečaj, 1999) 

 OŠ SŠ 

Zaradi posameznih učencev 96* 91 

Zaradi staršev posameznih otrok 44 29 

Zaradi pomoči pri oblikovanju splošne podobe in klime dela v razredu 35 33 

Zaradi izobraževalnih namenov 27 17 

Zaradi izboljšanja dela pri pouku (nivojski pouk, projektno delo … ) 22 17 

Še nisem potreboval pomoči 0,4 0,4 

*vsi odgovori v tabeli so prikazani v odstotkih 

 
 

Izmed dvanajstih predlogov prednostnih nalog svetovalne službe so morali učitelji izbrati 

tiste tri, ki so po njihovem mnenju prednostne naloge svetovalnega delavca. Zanimiv je 

podatek, da se je le tretjina vprašanih odločila, da je najpomembnejše delo svetovalnega 

delavca odpravljanje razvojnih težav učencev ter delo s skupinami otrok s posebnimi 

potrebami.  

 
 
Tabela 3: Mnenja učiteljev kaj so prednostne naloge šolske svetovalne službe (Bečaj, 1999).  
 

 OŠ SŠ 

Odpravljanje razvojih težav posameznih učencev (individualno delo) 52 46 

Ukvarjanje s skupinami učencev kot so: nadarjeni, zanemarjeni, socialno problematični, učno 

manj zmožni … 

50 42 

Skrb za poklicno usmeritev učencev 36 48 

Proučevanje neuspešnosti učencev ter razlogov, ki so do tega pripeljali 29 38 

Nudenje neposredne pomoči učencem z učnimi težavami 26 22 

Pomoč učiteljem, da bi lažje obvladovali probleme, ki jih imajo s posameznimi učenci 22 15 

Ukvarjanje s posameznimi učenci, ki kršijo pravila šolskega dela in tudi običajne norme vedenja  22 17 
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Ukvarjanje s širšimi vprašanji vzgojno-izobraževalnega dela učencev na šoli (vzgojni režim, 

socialna klima, disciplina, kaznovanje, sistem nagrajevanja) 

22 29 

Reševanje problemov posameznih učencev pri delu v razredu, o katerih poročajo učitelji 19 9 

Delo s problematičnimi oddelki na šoli 14 15 

Odpravljanje dilem in problemov, ki se vsak dan sproti pojavljajo v zvezi z delom in vedenjem 

učencev 

5 12 

Pomoč učiteljem pri obvladovanju situacij v razredu 3 9 

*vsi odgovori v tabeli so prikazani v odstotki 

 

2.4.5 DELO S STARŠI  

 
Šola sodeluje s starši na dveh ravneh: 

• sodelovanje staršev pri delu šole;  

• sodelovanje staršev, ko otrok potrebuje pomoč. 

 

Na prvi ravni šola nagovarja starše, ko potrebuje njihovo ustvarjalnost, povezanost v 

skupnost, včasih tudi materialno pomoč, vseskozi pa ustvarjalni pogovor, na roditeljskih 

sestankih, govorilnih urah in v svetu staršev. Druga raven sodelovanja se odvija v situacijah, 

ko otrok ne more uspešno delati, ko učitelj ne more več zagotoviti spodbudnega okolja za 

otroka ter ko starši ne morejo ali ne znajo več sami pomagati otroku (Čačinovič Vogrinčič, 

1999). 

 

Prav tako je delo svetovalnega delavca svetovanje, opora in pomoč staršem otrok, katerih 

vedenje je za ostale moteče. Koseljeva (1997) pa opozarja, da je pri odpravljanju motečega 

vedenja pomembna preventiva, ne le kurativa. Ena izmed možnosti so komunikacijski, 

socialni in vedenjski treningi, v katerih starši razmišljajo o komunikaciji, vlogah in odnosih v 

družini. Avtorica pa poudarja, da katerekoli vrste že je sodelovanje med straši in svetovalnim 

delavcem/socialnim pedagogom, je pomemben dober stik s starši, sodelovanje z učitelji ter 

ostalimi člani šolske svetovalne službe. Le ko so izpolnjeni zgoraj našteti pogoji, lahko otroku 

ponudimo celostno obravnavo s poglobljenim razumevanjem njegovih težav.  

 
 

Koširjeva in Pečjakova (2005) kot primer dobre prakse navajata delavnice nekaterih 

gorenjskih šol, kjer učitelji ter svetovalni delavci skupaj pripravijo delavnico za starše, kjer jim 

pokažejo, kako otroka naučiti samostojnega učenja iz učbenika. 
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2.4.6 DELO Z VODSTVOM TER DELO Z ZUNANJIMI USTANOVAMI 

 

Raziskava, ki so jo opravili M. Resman, J. Musek, J. Bečaj, G. Čačinovič-Vogrinčič in T. Bezić  

(1999) kaže, da imajo vodstveni delavci veliko stika s svetovalnimi delavci. 

 

Več kot polovica vodstvenih delavcev v svoje naloge vključuje tudi svetovalne delavce oz. pri 

opravljanju svojih nalog pričakuje pomoč s strani svetovalnih delavcev.  

 

Te naloge so predvsem: 

• povezava šole s starši (skrb za roditeljske sestanke, govorilne ure); 

• priprava pedagoško-problemskih konferenc; 

• predlog letnega delovnega načrta. 

 

Tudi svetovalni delavci so ocenili sodelovanje z vodstvom pozitivno. 90 % jih z vodstvom šole 

na splošno dobro sodeluje, 83 % jih ima v vodstvu šole vedno ali vsaj pogosto oporo za 

uresničevanje načrtov svetovalnega dela, ki si ga sami zastavijo, 80 % pa jih pravi, da jim 

vodstvo običajno zaupa, da nanje računa in se o strokovnih stvareh z njimi posvetuje kot s 

partnerji (Bečaj, 1999). 

 

Svetovalni delavec na šoli sodeluje tudi z drugimi institucijami, predvsem v vlogi 

koordinatorja. Tako lahko sodeluje s centri za socialno delo (pri reševanju problematike 

posameznega učenca), s svetovalnimi centri in zdravstvenimi domovi (pri reševanju velikih 

stisk ali bolezni), s policijo ali pravosodjem (v primerih kaznivih dejanj in prekrškov), s 

poklicnimi in srednjimi šolami (pri poklicnem usmerjanju), z nevladnimi organizacijami (pri 

vključevanju prostovoljcev v šolski prostor, pri humanitarnih dejavnostih). 
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2.5 DELO NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO 

 

Področje socialnega varstva ureja Zakon o socialnem varstvu (ZSV). Centri za socialno delo,  

ki med ostalimi institucijami, ki izvajajo socialno varstvene storitve, po tem zakonu spadajo 

med javne socialno varstvene zavode (Zakon o socialnem varstvu, 2006).  

 

V Sloveniji imamo: 

• 62 centrov za socialno delo; 

• 55 domov za starejše; 

• 7 posebnih zavodov za odrasle; 

• 5 socialno varstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov s težko, težjo 

ali  najtežjo motnjo v duševnem razvoju; 

• 40 varstveno delovnih centrov; 

• 8 kriznih centrov za otroke in mladino. 

 

Centri za socialno delo izvajajo dejavnost socialnega varstva s številnimi dejavnosti. Te 

dejavnosti lahko razdelimo v naslednje kategorije (Socialno varstvene storitve Centra za 

socialno delo Ravne na Koroškem, 2006): 

 

• varstvo otrok in družine:  

Dovolitev in sklenitev zakonske zveze, urejanje starševstva, razveza zakonske skupnosti ali 

razpad zunajzakonske skupnosti, urejanje odnosov v družini, ukrepi centra za socialno delo; 

 

• varstvo otrok: 

 Rejništvo, posvojitve, skrbništvo, obravnava otrok izven sodnega postopka, obravnava 

mladoletnih v sodnem postopku; 

 

• varstvo odraslih:  

Obravnava storilcev kaznivih dejanj, skrbništvo, urejanje statusa invalida, urejanje pravice do 

družinskega pomočnika, obravnava starejših oseb, obravnava oseb s težavami;  
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• oprostitve pri plačilu storitev; 

 

• denarne socialne pomoči, starševsko varstvo in družinski prejemki; 

 

• storitve:  

Socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom, pomoč 

družini na domu, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

 

 

2.5.1 POMOČ POSAMEZNIKU  

 

Posamezniki iščejo pomoč na centrih, ko se srečujejo z najrazličnejšimi težavami. Prva 

socialna pomoč je oblika pomoči, primerna tako za posameznike kot družine, v tem delu se 

navezuje na pomoč posamezniku (Socialno varstvene storitve Centra za socialno delo Ravne 

na Koroškem, 2006).  

• Prva socialna pomoč je način dela s posameznikom, ki obsega pomoč pri 

prepoznavanju socialne stiske in težav, obsega tudi oceno možnih rešitev, seznanja 

upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami z obveznostmi, ki 

sledijo izbiri storitve ali dajatve. Obsega tudi predstavitev izvajalcev, ki lahko 

upravičencu nudijo pomoč.  

Upravičenci do prve socialne pomoči so vsi, ki se znajdejo v socialni stiski. Pomoč lahko 

upravičenci iščejo prostovoljno, lahko se prične na pobudo upravičenih predlagateljev ali pa 

lahko to pomoč izvajalec (CSD) začne izvajati po uradni dolžnosti ali na osnovi obvestil 

zavodov in organov, ki so ugotovili socialno ogroženost posameznika.  

  

• Osebna pomoč je individualna obravnava, ki jo sestavljajo svetovanje, urejanje in 

vodenje (Socialno varstvene storitve Centra za socialno delo Ravne na Koroškem, 

2006).  
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Svetovanje opredeljujemo kot organizirano strokovno pomoč posamezniku v težavah, ki jih 

sam ne zna ali ne zmore rešiti, je pa pripravljen sodelovati, spremeniti svoje vedenje, poiskati 

rešitve ter urediti svoje odnose z drugimi osebami.  

 

Urejanje je oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v težave. Razlog težav so 

njegove osebnostne ali vedenjske posebnosti. S svojimi dejanji ogroža druge osebe.  

 

Vodenje pa je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne 

bolezni ali drugih osebnostnih težav začasno ali trajno nesposoben za samostojno življenje. 

 

 

2.5.2 POMOČ DRUŽINAM 

  

Oblike pomoči družinam na centrih za socialno delo so različne, izbira pomoči temelji na 

naravi problema. Tudi na tem mestu je aktualna prva socialna pomoč, obstajata še naslednji 

obliki pomoči (Socialno varstvene storitve Centra za socialno delo Ravne na Koroškem, 

2006): 

 

• Pomoč družini za doma je strokovno in časovno zelo zahtevno delo  za družino in z 

njo  kot celoto. Pomoč družini je usmerjena v urejanje odnosov med družinskimi 

člani. Obsega svetovanje staršem, pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine 

za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. 

 

• Pomoči družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, 

starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti 

institucionalno varstvo. Socialna oskrba upravičenca obsega gospodinjsko pomoč, 

pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 
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2.5.2.1 KOMPLEKSNOST DELA Z DRUŽINAMI 
 

 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) družino definira kot: »Družina je 

življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo.«  

 

Mešlova (2008, str. 85) pa med drugim podaja tudi definicijo OZN, ki pravi, da je družina 

»oseba ali skupina oseb, ki skrbi za otroka in jo zakonodaja in praksa posamezne države 

prepozna za tako, torej za družino.« 

 

 Tomorijeva (1994) pa poudarja, da je družina sistem s svojimi posebnimi zakonitostmi,  za 

katerega je značilno notranje dogajanje, ki je ves čas v stiku z vsem, kar se v njegovem okolju 

zgodi. 

 

Za strokovnjaka, ki dela področju pomoči družinam, je pomembno, da ima znanje o družini, 

kamor sodi poznavanje pluralnosti družinskih oblik, zakonodaje, institucij ter psihologije. Le s 

poznavanjem omenjenega lahko dosežemo cilj mobiliziranja družine same. Odnos in delo z 

družino naj temelji na sporazumevanju, dogovarjanju in skupnem oblikovanju rešitev, kjer 

udeleženi v problemu postanejo udeleženi v rešitvi (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

 

Slika 2: Kompleksnost dela z družinami (Mešl, 2008).  
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Slika ponazarja kompleksnost dela z družinami, prepletenost tem, ravni in realnosti. V 

procesih soustvarjanja pomoči se strokovnjak in družinski člani soočajo s prepletenostjo ter 

vzajemnim vplivanjem. Nobena tema, raven ali realnost ni nad drugo, kar s krogi ponazarja 

tudi shema. Družinski člani ter družina kot celota so del skupnosti, pri čemer je lahko 

skupnost vir moči, ali pa le-to slabi (npr. stigma v soseski).  Pri delu z družino mora socialni 

delavec ali drug strokovnjak delovati zelo kompleksno. Njegova naloga je, da se pomika od 

osebnih do odnosnih nalog z različnimi družinskimi člani. Deluje znotraj konteksta družine 

kot mreže odnosov in odnosnih nalog, ki potekajo v tej realnosti (Constable, Lee, 2004 v 

Mešl, 2008).  

 

 

2.5.2.2 POMOČ DRUŽINAM V ČASU RAZVEZE/LOČITVE 

 

V času razveze se številne družine srečajo s pristojnim centrom za socialno delo. Na tem 

mestu lahko družina in center sodelujejo na dveh ravneh. Prva raven je delo z družino, da bo 

zmogla reševati naloge in se spoprijemati s spremembami, ki jih razveza ali ločitev prinaša. 

Druga raven je upravni postopek, ki lahko pripelje do odločbe centra (Čačinovič Vogrinčič, 

2006). 

 

Ločitev ali razveza staršev je za otroka velik šok. Otrok se mora spopasti s paleto čustev. Med 

njimi je tudi strah, da ga starša nimata oziroma da ga ne bosta imela več rada. Otroci starše 

dojemajo kot eno osebno in ne kot dva ločena individuuma, kar starša dejansko sta. Otroci 

se lahko tudi čutijo krive za ločitev, zelo pa si tudi želijo, da bi se starši pobotali. V tem 

zahtevnem obdobju ločitve je staršem zelo težko, vendar pa je nadvse pomembno, da ob 

tem otrokove potrebe postavijo pred svoje. Pomembno je, da so starši do otrok iskreni, kajti 

tudi otroci potrebujejo jasne in iskrene odgovore. Otroku je potrebno zagotoviti varnost ter 

mu razložiti, da ni on krivec za ločitev/razvezo staršev. Otroka naj starši nikoli ne postavljajo 

v sredino ali ga izkoriščajo za izsiljevanje (bivšega) partnerja. Prav tako je potrebno otroku 

pustiti ter omogočiti izraziti vsa čustva, tako dobra kot slaba (Zajc, 2010)  

 

Res je, da se glede na starost otroka spreminja njihova sposobnost razumevanja ter 

tolmačenja situacij ter dogodkov, tudi ločitev/razveze staršev. Vendar pa prav v vseh 
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obdobjih otroci in mladostniki potrebujejo čas, prostor in oporo, da se spopadejo z 

novonastalo družinsko situacijo ter spremljajočimi se čustvi. Večkrat starši v tem burnem 

obdobju razhajanja in ločitve ne zmorejo sami, zato pa so jim na voljo različne oblike pomoči 

(npr. pomoč in svetovanje na CSD-jih, raznih svetovalnih centrih, šolski svetovalni delavci, 

razni forumi … ).  

 

Starši se po svojih močeh, zmožnostih in prepričanjih vedno trudijo svojim otrokom ponuditi 

najboljše. Kakšna je torej družina h kateri vsi stremimo, kakršno skušamo strokovnjaki 

pomagati ustvariti našim uporabnikom? 

 

Idealne družine ni. Ne obstaja definicija le-te, zanjo ni recepta. Ne poznamo nekih absolutnih 

lastnosti, ki naj bi jih družina imela, da bi bile obče veljavne za vse družine v vsakem trenutku 

njihovega življenja. Na tem mestu strokovnjaki raje govorijo o funkcionalnih družinah. 

Vendar tudi na tem mestu lahko opišemo le okvir funkcionalne družine. Le-ta opis zajema 

vsa glavna področja, ki naj jih družna izpolnjuje pri razvoju osebnosti vsakega svojega člana, 

pri njegovi socializaciji in pripravah za samostojno življenje. Pri tem ta okvir zajema vse 

različnosti in izraze samobitnosti vsake družine in jih ceni kot njeno posebno vrednoto. 

Pomembno se je zavedati, da so si funkcionalne družine med seboj različne. Struktura ter 

sama sestavna družine ne določa funkcionalnosti družine. Predvsem miti o družinah ter 

kakšna bi le-ta naj bila lahko velikokrat omejujejo njeno funkcionalnost. Funkcionalna 

družina vsakemu svojemu posameznemu članu omogoča razvoj človekove individualnosti, 

kajti tudi stalna navzočnost ter vzdrževanje prevelike bližine lahko ovirata otrokov razvoj. 

Vloge v družini morajo biti ustrezno razporejene, da lahko družina funkcionira. Neustrezno 

dodeljena vloga enemu članu družine povzroči, da tudi ostali člani nimajo dodeljenih vlog, ki 

jim pripadajo. Nedopustno je, da mora otrok, zaradi takšnih in drugačnih okoliščin, prevzeti 

vlogo starša v družini (Tomori, 1994). 

 Vse prepogosto se to dogaja v času razveze/ločitve, zato je strokovna pomoč v tem burnem 

času zelo potrebna.  
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2.5.2.3 POMOČ DRUŽINAM Z OTROKOM Z MOTNJAMI VEDENJA IN ČUSTVOVANJA 

 

 Med številnimi funkcijami, ki jih CSD opravlja, je ena izmed njih delo z otroki, mladostniki in 

družinami, v katerih je zaznano odklonsko in prestopniško vedenje mladih. Med dejavnike, ki 

vplivajo na pojav in razvoj vedenjskih težav otrok, prištevamo tudi družino. Družina s svojo 

dinamiko pomembno vpliva na vedenje otroka ter ostalih družinskih članov. Prav tako velja 

ravno obratno, zato je pomembno, da v obravnavi otroka z motnjami vedenja sodeluje 

celotna družina (Svetin Jakopič, 2005). 

 

Družina otrok z odklonskim vedenjem je v veliki stiski. Občutijo sram, ker sem jim zdi, da je 

otrokovo nesprejemljivo vedenje zunanji dokaz, da niso bili uspešni pri vzgoji svojega otroka. 

Skrbi jih za otrokovo prihodnost, prav tako pa ti starši pogosto nimajo moči, da bi vodili in 

varovali svoj otroke (Stierlin, 1987, v Čačinovič Vogrinčič, 2006). 

 

Kadar družina sprejema pomoč od CSD, se dogaja, da je pomoč razumljena kot grožnja, 

ponižanje, spremlja jo stigmatizacija. Pomembno je vzpostaviti dober odnos, potrebno je 

zagotoviti čas in prostor (Čačinovič Vogrinčič, 2006). 

 

 Tudi Svetin Jakopičeva (2005) poudarja, da se družina praviloma ni sama odločila, da poišče 

pomoč na CSD, tja so jih napotili drugi (npr. šolska svetovalna delavka, zdravniki ter druge 

institucije), zato je posebej pomemben  prvi stik s družino. Družine navadno niso motivirane 

za sodelovanje, kot že omenjeno se počutijo osramočene, krive.  

Nujno je, da kljub vsemu ostanemo realni. Tudi, če je naš namen dober odnos, je treba 

staršem jasno predstaviti pogoje dela, časovni vidik obravnave, naše meje. Starše pa je treba 

opozoriti tudi za doseganje sprememb pri vedenju posameznika ter načinu funkcioniranja 

celotne družine, potrebnega je veliko časa, energije ter truda. Začetnim srečanjem ter 

vzpostavitvi dobrega, zaupnega odnosa sledi proces diagnosticiranja, s pomočjo katerega 

strokovnjak bolje spozna družino ter problematiko, s katero se soočajo. Na tem mestu 

strokovnjak in družina pridejo do točke, kjer je potrebno določiti cilje obravnave. 
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 Svetlin Jokopičeva (2005) navaja naslednje smernice za določitev ciljev:  

 

• cilji naj bodo realni; 

• ciljev ne sme biti preveč; 

• ciljem opredelimo različne zahtevnostne kategorije: vprašamo se, kaj lahko 

spremenimo, kaj lahko krepimo in kaj lahko (le) blažimo oziroma preprečujemo 

nadaljnjo ali še večjo škodo. 

 

Zahtevnostne kategorije lahko opredelimo tudi drugače, in sicer področja in cilje obravnave 

lahko razdelimo na varovalne in ogrožajoče dejavnike ter tiste, ki jih lahko spreminjamo ali 

ne. Cilji obravnave se nanašajo na različna področja obravnave. Področja obravnave so 

praviloma slednja: socialna mreža, telo, čustva, vedenje, mišljenje, vrednote ali smisel. 

(Svetin Jakopič, 2005). 

 

Čačinovič Vogrinčičeva (2005) posebej poudarja pomen socialne mreže pri odpravljanju 

vedenjskih težav otrok. Za delo z družino, ki se sooča z odklonskim vedenjem otroka, je nujna 

mobilizacija in vzpostavitev takšne socialne mreže, ki udeleženim v problemu zagotavlja 

novo učenje ter nove dobre izkušnje. Na ta način družina ter v prvi vrsti otrok pridobijo 

izkušnje, ki jim omogočajo večje spoštovanje samega sebe ter tudi drugih. Res je, da so starši 

pomembni, vendar pa je res tudi, da otrok ne živi samo v družini, nanj ne vplivajo samo starši 

in stroka. Pomembno je, da se strokovni delavec usmeri v mobilizacijo kompleksne socialne 

mreže otroka/mladostnika ter na ta način seže ven in naprej od družine in stroke.  

 

Tudi Svetin Jakopičeva (2005) poudarja vključitev novega dejavnika v življenje otroka. Ti 

dejavniki so lahko različni: prostovoljec ali javni delavec, ki nudi učno pomoč ali 

družabništvo, prav tako lahko mladostnika vključimo v mladinske delavnice, trening socialnih 

veščin, športne dejavnosti ali druge programe. Te dejavnosti in oblike nudijo 

otroku/mladostniku, da krepi svojo samopodobo, postaja samozavestnejši, prav tako ga te 

dejavnosti razbremenijo ter zaposlijo v pozitivni smeri. 

 

Motnje vedenja in čustvovanja je potrebno začeti odpravljati čim bolj zgodaj, in sicer takrat, 

ko se prvi odkloni šele pojavijo. Zgodnejša kot je obravnava/pomoč, več je možnosti, da bodo 
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otrok ter njegova družina premostili težave. Prav tako je pomembno, da je tovrstna 

obravnava zelo intenzivna. Srečanja naj bodo tedenska, če se le da. Na žalost se dogaja, da je 

takih obravnav malo. Razlogov za to pa je več. V prvi vrsti gre za nemotiviranost in 

pomanjkanje želje po sodelovanju družin teh otrok in mladostnikov. Problem je tudi v 

preobremenjenosti strokovnih delavcev na centrih in šolah, »križanje« delovnih časov 

staršev, šolnikov in strokovnih delavcev centra, oddaljenost bivališča družine od centra 

oziroma pomanjkanje sredstev za prevoz ali neugodne razmere javnega prevoza itd. Kot že 

omenjeno pa se dogaja tudi, da straši in otroci pomoč, še posebej s centra za socialno delo, 

doživljajo kot grožnjo, in ne kot pomoč (Svetin Jakopič, 2005). 

 

 

2.6 NEVLADNE NEPROFITNE ORGANIZACIJE 

 

V zadnjih petnajstih letih se je v Sloveniji oblikoval velik neprofitni oziroma tretji sektor. 

Nekateri ga imenujejo tudi »nevladni sektor«, »socialna ekonomija«, itd. Pod pojmom tretji 

sektor ali nevladni sektor torej razumemo različne organizacije (npr. bolnišnice, društva, 

samopomočne skupine, klube, zavode, fundacije … ), katerih skupna značilnost je njihova 

neprofitnost. Neprofitna organizacija se na prvi pogled zelo razlikuje od profitne, vendar to 

ni tista glavna specifika, ki bi najbolje opisala neprofitne organizacije. Nevladne organizacije 

so usmerjene v bolj ali manj definirane socialne spremembe ter delujejo na področju 

»spreminjanja življenj« (izboljšujejo izobrazbo, zdravje, socialni status, spodbujajo športne in 

druge dejavnosti … ), povečevanje kapitala, kar je glavna značilnost profitnih organizacij, ni 

njihov glavni cilj (Sande, 2007) . 

 

2.6.1 ZNAČILNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

 

Pojma nevladne organizacije slovenska zakonodaje še ne pozna, tako da različne zasebne in 

državne institucije ta pojem različno tolmačijo. Pogovorno imamo kot nevladno organizacijo 

v mislih društvo, zvezo društev, zasebni zavod ali ustanovo. Področje nevladnih neprofitnih 

organizacij torej urejajo Zakon o društvih, Zakon o zavodih in Zakon o ustanovah.  
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Zakon o društvih (2011) v svojem prvem členu društvo opredeli kot (citram del člena): 

»Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji 

(v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi 

uresničevanja skupnih interesov.«   

Zakon o zavodih (1991) zavode opredeljuje kot »…organizacije, ki se ustanovijo za 

opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 

socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih 

dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.«  

Zakonodaja pa ustanovo opredeli kot: »Ustanova je na določen namen vezano premoženje. 

Ustanova po tem zakonu je pravna oseba zasebnega prava.« (Zakon o ustanovah, 2005)  

Skupne značilnosti vseh nevladnih organizacij so naslednje: 

 

• zasebnost – neprofitne organizacije niso del državen sfere, država z njimi ne more 

upravljati (Salamon in Anheier 1997, v Sande 2007); 

 

• nedelitev dobička – pridobljen dobiček zasebne neprofitne organizacije se ne deli 

njenim lastnikom ali članom odborov, kot se to počne v zasebni profitni organizaciji 

(Salamon in Anheier 1997, v Sande 2007); 

 

• avtonomnost vodenja – neprofitne organizacije imajo svoja interna pravila in določila, 

ki omogočajo vodenje in upravljanje organizacije. Določila in pravila so v skladu z 

veljavno zakonodajo (Sande, 2007);  

 

• prostovoljnost – obseg dela v neprofitni organizaciji mora do neke mere vključevati 

tudi prostovoljno delo. Tovrstno delo je mogoče tako na upravni kot izvedbeni ravni. 

(Salomon, Sokolowski in List 2004, v Sande, 2007). 
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2.6.2 NEVLADNE ORGANIZACIJE NA KOROŠKEM 

 

Po podatkih Strategije razvoja NVO v koroški regiji 2012  ̶ 2016 je trenutno na Koroškem 

registriranih 815 nevladnih organizacij, od tega 793 društev, 18 zavodov in 4 ustanove. 

 

Nevladne organizacije v regiji so najbolj aktivno zastopane na področju športa in rekreacije, 

kar preko 40 % društev in njihovih zvez se ukvarja z različnimi športi (planinarjenje, 

kolesarjenje, zimski športi in druge rekreacije). Na drugem mestu je področje kulture in 

umetnosti, predvsem glasbe. Sledi področje socialnega varstva (20,29 %), sem spadajo 

invalidska društva, RK, društva prijateljev mladine in druga društva za pomoč ljudem. Nato 

sledi področje izobraževanja in raziskovanja ter razvoja lokalnih skupnosti (turistična društva, 

društva za ohranjanje običajev in razvoja krajev ter strojna združenja). 7,25 % nevladnih 

organizacij je aktivnih na področju zdravstva in interesnih združenj družbenih skupin, to pa 

so društva upokojencev, veteranov ter mladinske in študentske organizacije. Sledijo še druga 

področja delovanja, varstvo okolja, pravno svetovanje in zagovorništvo, mednarodno 

sodelovanje, poslovno, poklicno in stanovsko združenje, zaščita rastlin in živali ipd. 

Zasebni zavodi delujejo predvsem na področju vzgoje, usposabljanja in izobraževanja, 

mladinske dejavnosti ter zdravja.  

 

Vidnejše organizacije, ki trenutno delujejo na področju pomoči posameznikom in skupinam: 

• MOCIS in ISIO (področje izobraževanja odraslih); 

• Ozara (področje duševnega zdravja); 

• Sožitje (področje motenj v duševnem razvoju); 

• Altra (področje duševnega zdravja); 

• Društvo prijateljev mladine Koroške; 

• Projekt človek (področje zasvojenosti). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Socialna pedagogika s svojim delovanjem posega na najrazličnejša področja 

posameznikovega življenja. Diplomanti te smeri se zaposlujejo kot šolski svetovalni delavci, 

vzgojitelji v vzgojnih zavodih ali dijaških domovih, na centrih za socialno delo, kot strokovni 

delavci v nevladnih organizacijah, ki delujejo na mnogih področjih, kot svetovalci v 

svetovalnih centrih in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s svetovanjem, v zadnjem času pa 

tudi kot delavci v kadrovskih službah. 

Koroška je majhna in glede na slovensko povprečje manj razvita regija. Tudi področje 

socialne pedagogike ni na enaki stopnji razvoja kot v nekaterih drugih slovenskih regijah. Eno 

izmed teh, manj razvitih socialno-pedagoških področij, je tudi področje svetovalnega dela ter 

svetovanja  otrokom, mladostnikom in njihovim staršem.  

 

 

3.2 CILJI 

 

V moji diplomski nalogi želim raziskati področje svetovalnega dela otrokom, mladostnikom in 

staršem, kot eno izmed manj razvitih panog pomoči v koroški regiji, glede na ostale 

slovenske regije. Cilj diplomske naloge je teoretično predstaviti svetovalno delo ter nekatera 

področja svetovalnega dela, ter raziskati kaj je delo strokovnjakov, ki na Koroškem že 

delujejo na področju svetovalnega dela ter kateri strokovni profil je na tem področju najbolj 

zastopan. Zanima me tudi, kolikšna je ponudba svetovanja otrokom, mladostnikom in 

staršem na Koroškem ter s kakšnimi težavami se straši obračajo na že obstoječe oblike 

pomoči svetovanja. Izvedeti pa želim tudi, s kakšnimi težavami se pri svojem delu soočajo 

strokovnjaki, ki že opravljajo svetovalno delo na Koroškem.    
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

 

• Kateri strokovni profili so zastopani na področju svetovalnega dela na Koroškem? 
 

• Kaj je delo strokovnih delavcev, ki delujejo na področju svetovanja otrokom, 

mladostnikom in staršem  na Koroškem? 

 

• Kakšna je razvitost področja pomoči svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem 

na Koroškem? 

 

• Katere so prevladujoče težave s katerimi se starši obračajo na strokovne delavce s 

področja svetovanja na Koroškem? 

 
 

• S katerimi težavami se srečujejo strokovnjaki na področju svetovalnega dela na 

Koroškem? 

 

 

3.4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.4.1. VZOREC RAZISKOVALNIH OSEB 

 

V vzorec so vključene tri enote. Vse tri intervjuvanke delajo na področju svetovalnega dela 

na Koroškem, v treh različnih institucijah.  

Barbara Prevorčič je svetovalna delavka, zaposlena na Osnovni šoli Mežica. Po poklicu je 

pedagoginja, opravila je tudi socialno-pedagoško dokvalifikacijo. 

Veronika Pesičer je socialna pedagoginja, zaposlena je na Centru za socialno delo Ravne na 

Koroškem. Dela na področju vodenja in pripravljanja postopkov in izvajanja vzgojnih ukrepov 

za mladostnike. Sedaj dela na delovnem mestu informatorke. 

Tretja intervjuvanka pa je Anka Pori, psihologinja, družinska terapevtka ter vedenjsko-

kognitivna terapevtka, zaposlena v Zdravstvenem domu Ravne.  
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3.4.2. IZBOR RAZISKOVALNIH INSTRUMENTOV 

 

Raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila, je delno strukturiran intervju. Pri tej vrsti 

intervjuja si raziskovalec poleg splošne sestavine intervjuja, s katero bo dosegel cilje in 

namene raziskovanja, pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, ki jih bo postavil vsem 

intervjuvancem, ostala pa pripravlja sproti, glede na potek intervjuja (Sagadin, 1995, Drever 

1997, v Vogrinc, 2008).  

Pri vsakem intervjuju sem izhajala iz teoretičnih predpostavk, ki sem jih predstavila tudi v 

teoretičnem delu diplomske naloge. Pred posameznimi intervjuji sem si pripravila oporne 

točke, ki so mi služile za oporo pri vodenju intervjujev ter nekaj bistvenih vprašanj.  

Z izbrano metodo sem želela odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

 

3.4.3. POTEK RAZISKOVANJA 

 

Sogovornice sem našla preko ustanov, v katerih delajo. Z njimi sem se po telefonu ali 

elektronski pošti predhodno dogovorila za čas in kraj intervjuja. Pri vseh sogovornicah je 

intervju potekal na njihovem delovnem mestu. Med intervjuji ni bilo motečih dejavnikov.  

Pogovori so potekali skoraj brez prekinitev, edina prekinitev so bili telefonski klici, ki pa niso 

zmotili procesa.  

 

Intervjuji so potekali 10., 20. in 21. februarja. V vseh primerih je intervju trajal okoli eno uro. 

Vse sogovornice so bile zgovorne, zato sem izvedela vse, kar sem želela.  

 

Intervjuje sem po predhodnem dogovoru z intervjuvankami snemala. Pri analiziranju 

raziskovalnega intervjuja je zelo pomembno dati pozornost tudi intervjuvančevemu 

vrstnemu redu besed, izboru besed, premorom med besedami, tonu glasu ipd., kar pa nam 

zapisovanje ključnih besed ne omogoča, saj spontan pogovor poteka prehitro, da bi si uspeli 

vse to zabeležiti in hkrati zbrano poslušati (Vogrinc, 2008).  Posnete intervjuje sem nato 

prepisala. Zaradi močne narečne obarvanosti sem uporabila parafraziran prepis.  
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3.4.4. POSTOPKI OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV 

 

Za obdelavo podatkov sem uporabila parafrazirane prepise intervjujev. Pri procesu kodiranja 

sem uporabila induktiven pristop. Ker »ni nujno, da so vnaprej pripravljena raziskovalna 

vprašanja in hipoteze že v dokončni obliki; pozneje jih, če je treba, na podlagi izkušenj pri 

zbiranju  podatkov in zlasti na podlagi rezultatov analize podatkov / … / primerno 

preoblikujemo, razčlenimo in preciziramo« (Sagadin, 2001, str. 17), sem vnaprej okvirno 

pripravljena raziskovalna vprašanja kasneje spremenila, in na ta način uporabila induktiven 

pristop.  

 

Sledilo je odprto kodiranje, tj. postopek pregledovanja, primerjanja, konceptualiziranja in 

kategoriziranja podatkov. Rezultat tega je seznam kod, ki se kasneje razvrstijo v kategorije 

(Strauss in Corbin, 1990, v Vogrinc, 2008).  

 

V parafraziranih prepisih intervjujev sem najprej poiskala tiste dele teksta, ki so relevantni za 

temo, ki jo raziskujem. Te dele sem podčrtala in jim določila kode prvega reda. V intervjuju s 

šolsko svetovalno delavko je bilo 105 kod, v intervjuju s socialno pedagoginjo zaposleno na 

centru za socialno delo 176, v intervjuju s psihologinjo pa sem našla 122 kod.  

 

Nato sem med kodami prvega reda, glede na vsebinsko smiselnost, iskala sorodnost, in jih po 

tem ključu združevala v kode drugega reda. V prvem intervjuju je bilo 19 kod drugega reda, v 

drugem 24, v tretjem intervjuju pa je bilo kod drugega reda 19.   

 

Sledilo je iskanje smiselnih kategorij, ki združujejo sorodne kode drugega reda. Kategorije v 

prvem intervjuju, s šolsko svetovalno delavko Barbaro so naslednje (4): organizacija in 

področja dela šolske svetovalne službe, težave otrok in staršev, svetovalno delo na Koroškem 

ter težave pri delu. Kategorije v drugem intervjuju, s socialni pedagoginjo, zaposleno na 

centru za socialno delo so naslednje (5): organizacija in področja dela, iskanje pomoči na 

CSD, delo z družinami, sodelovanje institucij ter težave in prednosti dela na CSD. V tretjem 

intervjuju s psihologinjo pa so naslednje (5): organizacija in področja dela, težave 

uporabnikov, sodelovanje z drugimi strokovnjaki, nevladni sektor, težave pri delu.  
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3.5. ANALIZA IZVEDENIH INTERVJUJEV 

 

3.5.1. ANALIZA PRVEGA INTERVJUJA  

(intervju s šolsko svetovalno delavko zaposleno na OŠ Mežica) 

 

3.5.1.1. ODPRTO KODIRANJE 

 

1. kategorija: ORGANIZACIJA IN PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 
Tabela 4: Kode prvega in drugega reda kategorije: Organizacija in področja dela šolske svetovalne službe 

kode 2. reda kode 1. Reda 

organiziranost dve svetovalni delavki 

razredna stopnja ter vrtec, sodelavka predmetna stopnja 

najino delo se prepleta 

ostala področja dela prisotnost v razredu 

delo z učenci individualno delo z učenci s PP 

intervencije v razredu 

delo z učenci s PP 

posredovanje in pomiritev otroka ter pogovor 

svetovalna delavka kot kazen 

pri svetovalni delavki tožarijo 

sami po pomoč ne pridejo 

sodelavka posreduje tudi v razredu 

delo s starši srečanja s starši  

sestanki staršev otrok z odločbami so 3x letno 

nekateri starši sodelujejo bolj 

s starši sodelujemo po potrebi 

starši so ob učnih težavah odprti 

straši težko govorijo o težavah 

ni veliko staršev, ki sprašujejo po nasvetih o vzgoji 

tu pa tam starši vprašajo za nasvet o vzgoji  

starše pokličem ob vedenjskih težavah 

starše pokličem ob učnih težavah 

ob poškodbah obvestimo starše 

ob kontinuiranih vedenjskih izbruhih obvestimo starše 
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nekateri starši sodelujejo, nekateri ne 

v primerjavi z vrtcem so pripravljeni sodelovati  

vsako leto bi nekaj staršev napotila naj poiščejo pomoč               

v  takšnem centru 

kvaliteta sodelovanja je različna 

sodelovanje s starši 

delo z učitelji sodelovanje z učitelji 

učitelji prihajajo po nasvete 

na razredni stopnji odlično sodelujemo 

učitelji povedo, s kom imajo težave 

delo z vodstvom sodelovanje z ravnateljem 

poklicno svetovanje MFB testi 

razgovor s starši in učenci 

svetovanje na podlagi teh testov 

gre v razred, rešujejo vprašalnike 

delo z zunanjimi 

institucijami 

s CSD sodelujemo glede otrok v rejništvu 

CSD nudi učno pomoč, zato sodelujemo 

s CSD sodelujemo tudi v kriznih situacijah  

sodelujem z zunanjimi ustanovami 

z zavodom za šolstvo 

s psihologinjo ne sodelujemo dobro 

problem  v poklicni etiki 

s CSD sodelujemo po potrebi  

CSD so pripravljeni sodelovati  

 

 

2. kategorija: TEŽAVE OTROK IN STARŠEV 

 
Tabela 5: kode prvega in drugega reda kategorije: Težave otrok in staršev 

kode 2. reda kode 1. Reda 

težave učencev starši me kontaktirajo ob učnih težavah otrok 

vedenjske težave se na razredni stopnji spremenijo, nastopijo v drugih 

oblikah 

vedenjske in učne težave so najpogostejše 

vedenjske težave agresivni izbruhi 

neuboganje 

neupoštevanje pravil 
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vedenjske težave ostanejo tudi na predmetni stopnji 

vedenjski izbruhi ostajajo 

zloraba šolske lastnine 

učne težave učne težave lahko pomenijo čisto nekaj drugega 

učne težave ostanejo tudi na predmetni stopnji 

 

 

3. kategorija: SVETOVANJE NA KOROŠKEM 

 
Tabela 6: kode prvega in drugega reda kategorije: Svetovanje na Koroškem 

kode 2. reda   kode 1. Reda 

napotitev k zunanjim 

strokovnjakom 

družino smo napotili k psihologu 

k psihologu jih napotimo, ker je najbližje 

napotitev družine v Svetovalni center Maribor 

obstaja meja, kjer se mora moja pomoč nadgraditi 

CSD dela predvsem s socialno šibkejšimi 

še nisem pomislila, da bi jih napotila na CSD zaradi vzgojnega svetovanja 

dejavnost svetovanja na 

Koroškem 

na Koroškem absolutno obstaja potreba po nekem svetovalnem centru  

vedno dilema, kam napotiti starše po pomoč 

psihologa se bojijo 

za psihologa potrebuješ napotnico 

CSD se bojijo 

potrebujemo alternativo obstoječim oblikam pomoči 

starši bi se te vrste pomoči posluževali sami, ko bi spoznali, kaj to je 

v takšnem centru bi starši lažje govorili 

nevladni sektor neprofitnih organizacij ni 

o njih smo slabo seznanjeni 

profil socialnega pedagoga socialni pedagog je primeren za svetovalnega delavca 

zaradi izstopajoče vedenjske problematike še posebej 

področje šolske svetovalne službe je zelo široko 

pomembna je osebnost svetovalnega delavca 

vreden zaupanja 

odprt 

fleksibilen 

potrebuje nek x, ki ga izobrazba ne da 

 z dokvalifikacijo sem pridobila in poglobila določena znanja 

formalno še vedno obstaja vprašanje ali lahko nudim pomoč učencu 
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katerega odločba določa pomoč socialnega pedagoga 

lažje svetujem učiteljem glede vedenjsko problematičnega otroka 

profil socialnega pedagoga ustreza tudi pri svetovanju 

vedno mora obstajati tim, ki dopolnjuje svoja znanja in kompetence 

profil socialnega pedagoga zajema vse vsebine za svetovanje otrokom, 

mladostnikom in staršem 

 
 
 

4. kategorija: TEŽAVE PRI DELU 

 
Tabela 7: kode prvega in drugega reda kategorije: Težave pri delu 

kode 2. reda kode 1. Reda 

težave  težave same po sebi 

nehvaležno delo 

ves čas smo na udaru 

nerealna pričakovanja o naši učinkovitosti 

nerealna pričakovanja učiteljev o naši razpoložljivosti 

težave ob koordinaciji sestankov 

težave ob delu s starši starši težko govorijo o vedenjskih težavah otrok 

drugačen trend - starši sami najbolje vedo 

veliko je zagovarjanja otrok 

starši pritrjujejo, a delajo po svoje 

starši priredijo resnico 

verjetno ne govorijo o težavah, ker se bojijo stigmatizacije 

starši neradi govorijo o težavah 

težave ob delu z učitelji večina intervencij je upravičena 

včasih učitelji v razred kličejo neupravičeno  

težave zaradi pomanjkanja 

časa 

več bi delala z nadarjenimi 

več internih raziskav 
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3.5.1.2 UTEMELJENA TEORIJA 

 

Barbara Prevorčič je svetovalna delavka na osnovni šoli. Po poklicu je diplomirana 

pedagoginja, opravila je tudi socialno-pedagoško dokvalifikacijo, s katero Barbara pravi, da je 

poglobila pridobila ter poglobila določena znanja, vendar pa še vedno: »Ostaja pa vprašanje, 

ali lahko nudim dodatno strokovno pomoč otroku s posebnimi potrebami, ki ima v odločbi 

zapisano pomoč socialnega pedagoga – torej formalno.« Pravi tudi, da zaradi opravljene 

dokvalifikacije sedaj lažje svetuje učiteljem glede vedenjske problematike učencev. Na 

splošno meni, da je profil socialnega pedagoga zelo primeren za opravljanje delovnega 

mesta šolskega svetovalnega delavca: »V času, ko izstopa vedenjska problematika še 

posebej.« Vendar pa strokovne kompetence niso edina stvar, ki šolskega svetovalnega 

delavca naredijo dobrega. Barbara pravi: »Oseba mora, poleg tega, da ima ustrezna znanja, 

imeti občutek za delo z otroki, biti mora vredna zaupanja, fleksibilna pri iskanju nasvetov, 

dovolj odprta, da se ji zaupa. In imeti druge lastnosti, ki dajejo pečat njenemu delu. Skratka  

poleg formalne izobrazbe je pomemben tudi tisti »X«, ki se ga ne da pridobiti z izobrazbo.« 

Na šoli sta zaposleni dve svetovalni delavki. Delo si delita na način, da Barbara dela 

predvsem na področju vrtca ter razredne stopnje, njena sodelavka pa na področju 

predmetne stopnje: »Delo imava razdeljeno tako, da imam jaz čez razredno stopnjo ter vrtec, 

ona pa predmetno.« Ta način delitve ji je všeč, ker otroke spozna že v vrtcu ter jih nato 

spremlja čez celotno razredno stopnjo. Kljub vsemu pa Barbara poudarja, da se njuno delo 

prepleta. V njeno delo » … se vključujem, na primer, ko je kakšna takšna situacija. Včasih jaz 

prevzamem njeno ali pa ona moje delo. Se prepleta.« Pri številnih nalogah, ki jih kot 

svetovalna delavka opravlja, ji zmanjkuje časa za nekatera področja: »Mogoče bi si želela več 

časa za delo z nadarjenimi učenci. Zmanjka mi tudi časa za kakšno interno raziskavo. Bilo bi 

zanimivo jo narediti.« Barbara pravi, da je njeno delo že samo po sebi delo s težavami. Čuti 

tudi, da je kot svetovalna delavka ves čas ter iz vseh strani na udaru. Nekaj težav ji 

predstavlja tudi koordinacija sestankov z vsemi učitelji. Poudarja pa tudi nerealna 

pričakovanja drugih v povezavi z njenim delom:  »Včasih se od nas pričakuje, da boš naredil 

ne vem kaj, da boš imel kar čarobno palčko, da bo otrok enkrat prišel k tebi, pa ga boš 

začaral da bo v redu. Potem tudi učitelji pričakujejo, da smo jim ves čas na razpolago, da 

bomo mi naredili vse, kar njim ne uspe.« 
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Kot svojo primarno zadolžitev opredeljuje delo z učenci s posebnimi potrebami. » … moje 

delo je predvsem delo z otroci s posebnimi potrebami. Individualno delo z njimi. To so učenci z 

odločbami, ki jim pripadajo individualne ure vsak teden.« Kar pogosti so tudi vedenjski 

izbruhi učencev v razredu. V primeru, ko učitelji ocenijo, da je potreba začasna odstranitev 

otroka iz razreda, pomiritev ter pogovor, pokličejo šolsko svetovalno delavko, da intervenira: 

»Ko pride v razredu do kakšnih vedenjskih izbruhov, na primer agresivnost, da skačejo po 

razredu ali podobno, učiteljica pošlje dežurnega učenca pome. Jaz potem posredujem, 

pomirim otroka, ga vzamem iz razreda in se pogovoriva.« Včasih je zaradi določenih težava 

Barbara tudi dlje časa prisotna v razredu. Težave otrok, s katerimi se kot svetovalna delavka 

sooča, so predvsem učne težave ter vedenjske težave. Barbara poudarja, da učne težave niso 

vedno le učne, ampak za sabo skrivajo druge težave otrok in staršev. Kot najpogostejše 

vedenjske težave izpostavlja: »Agresija, v takšni in drugačni obliki, vedenjski izbruhi. Ne 

ubogajo, ne upoštevanje pravil.« Delo z učenci s posebni potrebami zahteva tesno 

sodelovanje med učitelji in šolsko svetovalno službo. Barbara sodelovanje z učitelji opisuje 

kot dobro, včasih jo učitelji vprašajo za kakšen nasvet. Z učitelji sodeluje na dva načina, in 

sicer, učitelji povedo s kom so težave, nato skuša šolska svetovalna služba to urediti, ali pa že 

omenjene intervencije v razredu, ki prinašajo tudi nekatere težave: »Večinoma so to res taki 

izbruhi, da je fajn, da me pokličejo. Nekateri učitelji pa me kdaj pokličejo tudi zaradi tega, ker 

ne uboga, se zagovarja, to pa se mi ne zdi fajn.« Ob svojem delu Barbara sodeluje tudi z 

ravnateljem šole. 

 

Tudi sodelavka na predmetni stopnji se srečuje s podobnimi težavami otrok. Učne in 

vedenjske težave prednjačijo tudi na predmetni stopnji, le da tukaj slednje nastopijo v 

drugačni obliki: »Razredni izbruhi se ponavljajo tudi na predmetni stopnji, v višjih razredih pa 

se pojavljajo še kakšne zlorabe šolske lastnine, pač starosti primerne vedenjske težave.« 

Spremeni se tudi dojemanje svetovalne delavke: »Bolj jo dojemajo kot kazen. Sami k njej po 

pomoč ne pridejo.« Na predmetni stopnji je v ospredju tudi poklicno svetovanje. Na tem 

področju šolska svetovalna delavka obišče otroke tudi v razredu, kjer rešujejo teste o 

poklicih. Rešuje se tudi MFB test, na podlagi katerega bazira poklicno svetovanje: »Učenci te 

teste rešijo, potem pa pridejo starši in učenci skupaj, da se jim pove o rezultatih tega testa.« 
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Naslednji pomeni segment dela šolske svetovalne službe, s katerim se srečuje tudi Barbara, 

je delo s starši. Delo s starši je pomemben del delovanja šolske svetovalne službe, prinaša pa 

tudi nekaj težav. Barbara se srečuje s starši na več ravneh: »S starši otrok, ki imajo odločbe, 

se srečamo trikrat letno na sestanku.« Z ostalimi starši sodelujejo po potrebi. Starše obvesti 

ob različnih težavah otrok ter ob določenih situacijah: ob vedenjskih težavah, ob učnih 

težavah, ob poškodbah, ob kontinuiranih vedenjskih izbruhih. Barbara poudarja, da » … če 

primerjam z vrtcem, so pripravljeni kar zelo sodelovat.« Vendar pa: »Kar pa se tiče kvalitete 

sodelovanja je pa čisto različno.« Malokrat se zgodi, da starši pri šolski svetovalni delavki 

sami poiščejo pomoč ali kakšen nasvet o vzgoji, samoiniciativno iščejo pomoč le ob učnih 

težavah svojih otrok: »Pri teh težavah se mi zdi, da so starši še najbolj odprti.« Barbara pravi, 

da o drugih težavah starši težko spregovorijo, posebej ob vedenjskih, ker se bojijo 

stigmatizacije: » … verjetno se res bojijo te stigmatizacije. Predvsem pri takšnih bolj kočljivih 

zadevah.« Ob delu s starši pa poleg že opisanih težav navaja še nesprejemanje nasvetov in 

pomoči s strani staršev: »Mogoče je tudi trend takšen. Od začetka, ko sem začela delati, pa 

do sedaj, so se stvari zelo spremenile. Starši so postali bolj pametni, oni najbolj vejo, včasih bi 

kar oni nam povedali.« Kot problem pri svojem delu s starši vidi tudi prekomerno 

zagovarjanje otrok ter prirejanje resnice: »Mogoče nam tukaj dajo prav, se strinjajo z nami, 

nekateri nas upoštevajo, nekateri še vedno potem delajo po svoje. Ali pa mogoče že tukaj 

drugače govorijo. Potem se stvari obrnejo, ampak tu hitro vidimo.« Kakor koli, Barbara 

poudarja, da ne smemo posploševati, kajti kvantiteta in kvaliteta ter pripravljenost za 

sodelovanje je od staršev do staršev različna. 

 

Šolska svetovalna delavka Barbara pri svojem delu sodeluje tudi s številnimi zunanjimi 

institucijami: zavodom za šolstvo, centrom za socialno delo ter psihologinjo zaposleno v 

zdravstvenem domu. Sodelovanje s centrom za socialno delo opisuje kot dobro: »Ko pride do 

česa, fajn sodelujemo. So pripravljeni priti na sestanke, tudi oni povabijo.« S centrom šola 

sodeluje predvsem zaradi otrok iz rejniških družin, ob učnih težavah otrok ter ob raznih 

kriznih situacijah, kjer intervenira center. Sodelovanje s psihologinjo zaposleno v 

zdravstvenem domu ne opisuje kot dobro. Problem nastane pri poklicni etiki in varovanju 

osebnih podatkov: » … ona ni pripravljena dajati kakršnih koli podatkov, zaradi poklicne 

etike, soglasja.«  
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Barbara pravi, da obstajajo tudi meje, kjer se njeno delo in šolska pristojnost končata, zato 

starše in otroke včasih po pomoč napoti drugam: »Se mi zdi, da do neke meje smo mi, potem 

pa so drugi, ki so strokovnjaki na svojem področju, ki lahko naredijo še kaj več.« Svetuje jim, 

da obiščejo psihologinjo, ker je le-ta najbližje in najbolj dostopna. Je pa družino že tudi 

napotila v Svetovalni center Maribor. Barbara pravi, da vedno obstaja dilema, kam po 

pomoč: »Vedno je dilema kam. Psihologa se ljudje ustrašijo, se ustrašijo, da je kaj narobe. V 

zdravstvenem domu je, potrebuješ napotnico. Centra za socialno delo pa se ljudje zelo, zelo 

bojijo.« Obstoječe oblike pomoči na Koroškem torej ne zadostujejo potrebam staršev in 

otrok. Kraji, kjer je mogoče dobiti druge vrste pomoč, pa so zelo oddaljeni. Tudi na področju 

nevladnih, neprofitnih organizacij zaenkrat ni moč iskati dodatnih virov pomoči, kot pravi 

Barbara: »V bistvu jih ni, kar pa je, pa tudi zelo slabo poznamo in z njimi nismo seznanjeni.« 

Barbara pravi, da obstaja potreba po nekakšni alternativi obstoječim oblikam pomoči. Starši 

obstoječe oblike pomoči odklanjajo: » … zato mislim, da bi ena takšna alternativa bila 

super.« Če bi obstajal nekakšen svetovalni center oz. organizacija, bi tudi ona sama kar nekaj 

družin letno napotila po tovrstno pomoč, dodaja Barbara: » … ko bi se to malo populaliziralo, 

uneslo, bi ljudje spoznali kaj je to, bi se starši tudi sami posluževali, brez napotitev drugih.« 

Tovrstno okolje in tovrstna pomoč bi starše, po Barbarinem mnenju, spodbudila, da se 

odprejo in lažje spregovorijo o težavah.   

O strokovnem profilu najprimernejšem za svetovalno delo otrokom, mladostnikom in 

staršem Barbara, da je socialni pedagog primeren: »profil socialnega pedagoga zajema 

različne vsebine, ki so lahko dobra podlaga pri svetovanju otroku, mladostniku in staršem.« 

Vendar pa na tem mestu poudarja pomembnost timskega dela: »Nasploh sem mnenja, da 

mora na šoli, tudi na kakšnem svetovalnem centru, obstajati tim, ki dopolnjuje svoja znanja 

in kompetence.«  
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3.5.2 ANALIZA DRUGEGA INTERVJUJA 

(intervju s socialno pedagoginjo zaposleno na Centru za socialno delo Ravne na Koroškem) 

 

3.5.2.1. ODPRTO KODIRANJE 

 

1. kategorija: ORGANIZACIJA IN PODROČJA DELA 

 

Tabela 8: kode prvega in drugega reda kategorije: Organizacija in področja dela 

kode 2. reda kode 1 .reda 

organizacija dela skupaj skušamo videti problem in poiskati rešitev 

delo na CSD razdeljeno po področjih 

med sabo se dopolnjujemo 

pri družinski obravnavi nekdo prevzame starše, druga otroke oz. 

mladostnike 

delimo jih zaradi njihovega zaupanja 

glede na prvi pogovor načrtujemo pomoč vnaprej 

presodimo ali je potrebna ponovna obravnava 

področja dela javna pooblastila 

urejanje preživnine 

urejanje stikov 

nameščanje v vzgojne zavode 

moje področje je bilo mladoletniško prestopništvo 

mladoletniki in otroci storilci kaznivih dejanj 

mladoletniki in otroci s težavami v odraščanju brez kaznivih dejanj 

izvajanje vzgojnih ukrepov 

ukrepi izrečeni s strani CSD 

ukrepi izrečeni s strani sodišča 

v preteklosti smo imeli tudi dnevni center 

imamo tudi raznorazne počitniške programe in razne delavnice 

na začetku sem delala v preventivnih programih, sedaj vedno bolj v 

kurativnih 

svetovalno delo vsem ljudem nudimo svetovanje 

svetovanje otrokom, mladostnikom, odraslim, starejšim 

preventivno delo veliko delamo na preventivi 

delavnice po vrtcih in šolah 

skušamo vzpostaviti kontakt s starši 
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imamo tudi predavanja 

starši lažje pridejo do nas, ker nas že poznajo 

skušamo veliko narediti na preventivi 

staršem vcepiti naj pridejo takrat, ko se problem zdi še mali 

otroke skušamo vključiti v naše preventivne programe 

vrste pomoči prva socialna pomoč 

osebna pomoč 

svetovanje 

pomanjkanje oblik pomoči na Koroškem obstaja potreba po stanovanjskih skupinah 

na Koroškem obstaja potreba po mladinskem domu ali vzgojnem 

zavodu 

velika težava je oddaljenost Koroške in stroški 

problem so stroški prevoza, pri srednješolcih niso kriti 

menim, da obstaja velika potreba po centru, kjer bi posameznik in 

njegova družina dobili pomoč, ki jo potrebujejo 

na CSD skušamo kompenzirati 

ljudi peljemo sami na kakšen obisk ali pregled 

profil socialnega pedagoga praktična znanja za delo v dnevnem centru 

sodelavke niso imele teh izkušenj 

profili smo si različni 

med nami so razlike v pristopih 

on stroga jaz pa vnašam odnos 

so prednosti in slabosti 

nekateri pravijo da sem preveč popustljiva 

je primeren profil za svetovanje 

ima znanje za generacije, ki prihajajo 

na vsaki šoli bi potrebovali socialnega pedagoga 

učitelji bodo potrebovali pomoč pri bodočih generacijah 

svetovalnih delavcev je premalo in imajo preveč dela 

imajo premalo časa za učence 
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2. kategorija: ISKANJE POMOČI NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO 

 

Tabela 9: kode prvega in drugega reda kategorije: Iskanje pomoči na centru za socialno delo 

kode 2. reda kode 1. reda 

iskalci pomoči svetovanje na CSD lahko dobi kdor želi 

storilec prevzame odgovornost za svoje življenje 

opozorjen je, kaj se bo zgodilo, če s tem nadaljuje 

pričakujejo takojšnjo spremembo 

so razočarani, ko slišijo, da sprememba ne bo hitra 

ljudje nas dojemajo kot nadzor 

psihologinjo ljudje dojemajo kot pomoč 

vse več staršev ne želi pomoči psihologa, ker je to zabeleženo v 

kartoteki 

ob zasvojenosti z računalnikom in internetom se ljudje ne obračajo po 

pomoč 

vzroki intervencij stranke se same oglasijo 

povodi s strani okolja 

povodi s strani šole 

povodi s strani policije ali sodišča 

ob javnih pooblastilih CSD ukrepa 

nudenje pomoči CSD opiše vrste pomoči, stranka se odloči 

pomoč temelji na prostovoljni bazi 

izjema je zaščita otrok 

vključitev odraslih je prostovoljna 

tudi pri nasilju je pomoč prostovoljna 

storilec ima svojo obravnavo ter žrtev svojo 

storilcu ponudimo pomoč, sam se odloči 

na CSD damo možnost iskanja pomoči drugje 

smo veseli, če ljudje poiščejo pomoč drugje 

vzroki za iskanje pomoči v zadnjem času največ iščejo pomoč zaradi materialnih stisk 

velika je tudi stanovanjska stiska 

straši glede težav pri vzgoji prepozno iščejo pomoč 
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3. kategorija: DELO Z DRUŽINAMI 

 

Tabela 10: kode prvega in drugega reda kategorije: Delo z družinami 

kode 2. reda kode 1. reda 

svetovanje družinam straši se zelo redko odločajo za svetovanje o vzgoji na CSD 

zadnja leta mogoče malo bolj, a je to že vedno redkost 

pridejo, ko imajo otroci težave z alkoholom ali drogo 

pridejo, ko naši ukrepi ne zadoščajo več 

v obravnavo vzamemo vse 

glede svetovanja družinam se za vsak primer dogovarjamo sproti 

najprej je potrebno soglasje družine ali se lahko obrnemo na nevladno 

organizacijo 

v nekaterih primerih predlagamo družinam iskanje pomoči v MB in LJ 

delo z družinami s starši pridemo v kontakt, ko šola poda prijavo 

s starši pridemo v kontakt tudi, ko prijavo poda policija, tožilstvo, 

sodišče 

redko pridejo straši sami po pomoč 

pridejo urejat preživnine 

pogosti so konflikti glede preživnin 

pridejo tožarit drugega starša 

skušamo staršem dopovedati naj pridejo vsaj na krajši pogovor 

naj pridejo na pogovor o vzgojnih metodah in prijemih 

skupine z več družinami hkrati nimamo 

imeli smo jo v preteklosti 

ukrep oddaje izven družine pride do ukrepa oddaje izven družine 

rejništvo v teh primerih redko 

ni rejnikov, ki bi bili usposobljeni za tovrstno problematiko 

večinoma pride do oddaje v vzgojni zavod 
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psihosocialna pomoč 

družinam 

otroke skušamo vključiti v naš program psihosocialne pomoči družini 

pri psihosocialni pomoči družini naredimo individualni program za 

vsako družino 

v program se straši večinoma vključijo sami, ker imajo otroci učne 

težave 

lahko tudi, da dobimo prijavo in jih v ta program usmerimo 

zgolj učne pomoči nimamo 

se zavedamo, da lahko te težave izvirajo od drugje 

učna pomoč je izgovor, da pridejo k nam 

otroke vključimo v ta program, da ugotovimo kje so primanjkljaji 

primanjkljaji na učnem področju 

primanjkljaji na socialnem področju 

učna pomoč 

družabništvo 

skupinsko delo 

individualno delo 

prek teh aktivnosti skušamo doseči spremembo pri 

otroku/mladostniku 

prek otrok/mladostnikov skušamo doseči spremembe tudi v družini 

ta vrsta pomoči je različna pri različnih družini 

pomoč celi družini 

pomoč samo otroku/mladostniku 

skupinske dejavnosti za otroke/mladostnike 

psihosocialna pomoč družini je program, ki poteka vse dni v tednu 

deluje od dvanajstih do petih 

 vključene družine, ki so v obravnavi na CSD 

nedostopnost svetovanja 

družinam 

na Koroškem vsekakor potrebujemo obliko pomoči svetovanja 

družinam 

mislim, da obstaja interes družin za to vrsto pomoči 

dogaja se, da ljudje zavrnejo pomoč svetovanja, ker je v MB in LJ 

predaleč 

iskati pomoč svetovanja v MB in LJ je za ljudi cenovno nedostopno 

po pomoč izven Koroške gredi tisti, ki imajo denar 
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4. kategorija: SODELOVANJE INSTITUCIJ 

 

Tabela 11:  Kode prvega in drugega reda kategorija: Sodelovanje institucij 

kode 2. reda kode 1. reda 

sodelovanje z drugimi  

institucijami 

sodelujem z občino, sodiščem, policijo, šolami, nevladnimi 

organizacijami, stanovanjskim podjetjem 

sodelujem z vsemi vpletenimi v težavo stranke 

sodelovanje s šolami ob obravnavi otroka, ki je vključen v OŠ ali SŠ se povezujemo s šolami 

predvsem takrat, ko družina z nami sodeluje na pobudo šole 

sestanki s šolami 

glede na stanje skupni načrt dela vnaprej 

sodelovanje je v korist otroka 

šola drugače gleda na te otroke 

nemirni otroci 

otroci, ki motijo pouk 

šolska svetovalna delavka pripravlja učitelje 

CSD ponudi otroku vse oblike pomoči 

usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami 

o vseh odločbah nismo obveščeni 

o odločbah za vedenjske in čustvene težave smo vedno obveščeni 

napišemo poročilo o otroku 

sodelujemo na seji senata pri usmerjanju 

nevladne organizacije nevladnih organizacij je premalo 

sama se bolj sodelovala z Društvom Projekt človek 

Društvo Projekt človek deluje na področju vseh vrste zasvojenosti 

nevladnih organizacij, ki bi delovale na področju svetovanja na 

Koroškem ni 

sodelovanje z zdravstvenim 

domom/psihologinjo 

sodelujemo  s psihohigienskim dispanzerjem ZD Ravne 

večkrat zaprosimo za poročilo o družini 

ob strinjanju družine dobimo poročilo 

psihologinja iz ZD Ravne je članica naših timov 

sodelujemo v obliki multidisciplinarnega tima 

psihologinja vidi stvari z drugega zornega kota 

njeno videnje problema nam omogoča premik 
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5. kategorija: TEŽAVE IN PREDNOSTI DELA NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO 

 

Tabela 12: kode prvega in drugega reda kategorija : Težave in prednosti dela na centru za socialno delo 

kode 2. reda kode 1. reda 

težave pri delu trenutna je težava v velikem številu vlog in velikim številom 

nezadovoljnih strank ter ogromno telefonskimi klici 

zakon nas lahko omejuje 

zakon nam je lahko v veliko pomoč 

pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev nas zakon zelo omejuje 

zelo je prisoten stres med delavcih na CSD 

prevelika pričakovanja strank 

prevelika pričakovanja drugih institucij 

velik pritisk javnosti in medijev 

nalaganje odgovornosti CSD za stvari za katere ni odgovoren 

trenutno mediji zelo vplivajo na nas, smo sredi velikega zloglasnega 

primera 

težave pri delu z 

družinami 

na žalost se srečamo prepozno 

imeli smo zelo razvite preventivne programe, sedaj ne več, ker ni 

finančne podpore 

 problem v zaposlovanju prek javnih del 

stres za družine, ker delavec po določenem času gre 

naši programi so prilagojeni razpoložljivemu kadru 

pozitivne plati dela pri delu sem samostojna 

sama izbiram metode in tehnike dela 

 s sodelavkami si pomagamo 

 direktorica nas podpira pri naših strokovnih presojah 

 

 

3.5.2.2 UTEMELJENA TEORIJA 

 

Druga intervjuvanka Veronika Pesičer je po poklicu socialna pedagoginja. Zaposlena je na 

Centru za centru socialno delo Ravne na Koroškem (v nadaljevanju CSD). Pesičerjeva je več 

let delala na področju mladoletniškega prestopništva, ki zajema številna področja delovanja: 

» … delo z mladoletniki, delo z otroci storilci kaznivih dejanj, otroci in mladostniki, ki imajo 

težave pri odraščanju brez kaznivih dejanj. Potem pa tudi izvajanje vzgojnih ukrepov, ki smo 
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jih bodisi mi izrekli, v okviru naše obravnave ali pa so dobili ta ukrep s strani sodišča.« Pravi 

tudi, da je imela po končanem študiju socialne pedagogike (takrat še vzgojitelj za MVO) 

določena znanja in kompetence, ki so ji bil v veliko pomoč pri delu v dnevnem centru: »Tam 

so mi zelo prišla prav praktična znanja s faksa, razne delavnice za otroke. Imela sem takšne 

izkušnje in znanja, sodelavke socialne delavke mogoče manj.« Kasneje so njeno področje dela 

postali mladostniki, kjer ugotavlja, da sta si s sodelavko, socialno delavko različni, vendar 

timsko dobro delujeta, se dopolnjujeta: »Se krasno dopolnjujeva. Ona je bolj principielna, 

stroga, jaz pa vnašam odnos. Blažjo varianto.«  

Pravi, da je na CSD mogoče dobiti veliko različnih vrst pomoči, zato je delo na CSD razdeljeno 

po področjih. Eno izmed področij je prva socialna pomoč, osebna pomoč, svetovanje, javna 

pooblastila, urejanje preživnine in stikov ter nameščanje v vzgojne zavode. Pesičerjeva pravi: 

» … to je toliko nalog, da je težko tako naenkrat opisati.« Pomembno je, da je sodelovanje v 

programih pomoči na CSD prostovoljno: »Vse stvari pri nas so na prostovoljni bazi.«  

CSD nudi številne oblike pomoči, prav tako zaposluje številne strokovnjake, vendar ljudje CSD 

še vedno dojemajo le kot nadzor ter ne kot ustanovo, kjer lahko dobijo raznovrstno pomoč: 

»Nas še vedno jemljejo kot nek nadzor.« Na CSD so vedno veseli, da ljudje iščejo pomoč, tudi 

če le to ni pri njih: »Mi na centru vedno povemo, da si ljudje lahko najdejo pomoč tudi drugje 

in smo tega zelo veseli. Nikoli ne trdimo, da smo edini in ednini pravi, ljudem damo možnost, 

da poiščejo pomoč tudi drugje.« 

V zadnjem času se ljudje na CSD največ obračajo zaradi materialnih stisk. Velika je tudi 

stanovanjska stiska.  

Med številni področji dela CSD Ravne na Koroškem je tudi preventivno delo. Zaposleni na 

CSD se zavedajo, da bodo ljudje lažje iskali pomoč pri njih, če jih bodo že od prej nekje 

poznali. »Zato nekako poskušamo, kar nekaj let že, s temi delavnicami. Raznoraznimi. Po 

vrtcih, po šolah.« Odvijajo se tudi različna predavanja. Starši na CSD zelo redko iščejo pomoč 

ob vzgojnih težavah, ki jih imajo s svojimi otroci: »Zelo redko. Na tak način. Moram reči, da 

morda zadnja leta malo bolj, ampak je to še vedno redkost.« Pesičerjeva opozarja, da starši 

pomoč iščejo prepozno, ko so težave že res velike: »Navadno pridejo, ko otrok ali že preveč 

ponočuje, ali ima že težave z alkoholom, drogo, ko v bistvu mi težko z našimi ukrepi kar koli 

naredimo.« Prav tako so nerealna njihova pričakovanja glede hitrosti in učinkovitosti 

reševanja vzgojnih težav na CSD: » … pričakujejo takojšnjo pomoč oziroma spremembo. V 

bistvu so potem tudi zelo razočarani, ko jim mi povemo, da čudežna palčka za spremembo ne 
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obstaja.« Prepozno iskanje pomoči ter nerealna pričakovanja staršev glede učinkovitosti 

pomoči pri teh težavah večkrat vodijo do ukrepa oddaje izven družine. Največkrat je to 

vzgojni zavod, ker rejnikov usposobljenih za tovrstno populacijo na Koroškem ni. Prav zato 

Pesičerjeva poudarja, da CSD veliko dela na preventivi, s katero želijo: » … staršem 

dopovedat naj pridejo takrat, ko je problem še mali, ali pa se jim morda zdi, da je mali ... « 

Zaradi tega je veliko otrok vključenih v preventivne programe, ki se odvijajo v okviru CSD 

(delavnice, počitniški tabori, predavanja, v preteklosti pa je deloval tudi dnevni center). 

Preventivni programi so bili v preteklosti bolj razviti, še posebej na področju pomoči 

družinam: » … zadnja leta temu ni tako, ker nimamo finančne podpore.«  

 

Vzroki intervencij oziroma obravnav na CSD so različni. Od tega, da posamezniki 

samoiniciativno iščejo pomoč do povodov s strani policije ali sodišča: » Bodisi, da se stranke 

same oglasijo, povejo, da imajo težavo, se nam zaupajo.«  Se pa dogaja: » … da dobimo 

povod s strani okolja, šole, policije, sodišča.« Kot že omenjeno, je nujno, da  pomoč bazira na 

prostovoljnosti. Intervjuvanka navaja primer nasilja, kjer sta žrtev in storilec obravnavana 

ločeno, vendar pa nobenemu od njiju pomoč ne more biti vsiljena, niti storilcu ne: » … mi 

presodimo, da bi bilo fajn, da spremeni to svojo nasilno vedenje in se vključi v kakršno koli 

obliko pomoči, vendar se odloči le on sam in lahko reče ne, jaz tega ne rabim.« Na ta način 

sam prevzame odgovornost za svoje življenje, seveda pa je opozorjen na nadaljnje sankcije 

ob morebitnih ponovitvah nasilnega vedenja. Izjema prostovoljne izbire pomoči so javna 

pooblastila ter situacije, kjer so vpleteni otroci: »Izjema je, kadar gre za zaščito otrok. Tam 

gremo tudi z ukrepom.«  

 

Zaposleni na CSD med sabo sodelujejo in se dopolnjujejo. Kot primer intervjuvanka opiše 

postopek dela pri delu z družinami: »Recimo, če gre za družinsko obravnavo se navadno 

uskladimo tako, da nekdo, da ena od kolegic prevzame starše v obravnavo, druga pa otroke 

oziroma mladostnike.« Zaradi takega načina dela z družino, družinski člani strokovnim 

delavkam bolj zaupajo. Vedno, ko nekdo išče pomoč na CSD ali je tja napoten, je prvi korak 

uvodni pogovor, na podlagi katerega se strokovni kader odloči ali je potrebna obravnava tudi 

vnaprej ter kakšna le-ta bo. Psihosocialna pomoč družinam je poseben program, ki se izvaja 

na CSD Ravne na Koroškem. Gre za program, ki vključuje skupinsko delo, individualno delo, 

družabništvo ter učno pomoč. Program poteka vsak dan, od dvanajstih do petih. Starši se v ta 
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program večinoma vključijo sami, ko iščejo učno pomoč za svoje otroke: »Učna pomoč je pač 

tisti izgovor, da pridejo k nam.« Pesičerjeva poudarja, da se zavedajo, da lahko imajo učne 

težave popolnoma drug izvor. Druga pot vključitve v ta program pa je, da je bil podana 

prijava, nato pa zaposlene na CSD družine usmerijo v ta program. Sprva je potrebno ugotoviti 

na katerem področju ima otrok primanjkljaje: »Ali je to na učnem področju, na socialnem 

področju … « Nato skušajo prek aktivnosti, ki jih program zajema, doseči spremembo pri 

otroku oziroma mladostniku ter na ta način vplivati tudi na težave v družini v smeri njihovega 

razreševanja: »Ta pomoč je od ene do druge družine različna. Nekje je samo individualno 

delo, celi družini ali samo mladostniku, potem je skupinsko, kjer je več otrok skupaj … « 

Pogost problem pri delu z družinami, natančneje v programu Psihosocialne pomoči 

družinam, je v kadru. Težava je ta, da so izvajalci programa večinoma zaposleni prek javnih 

del ter za določen čas: »Po določenem času ti izvajalci gredo in je to za družine velik stres«. 

CSD se skuša z izvajanjem programov prilagajati kadru, ki je trenutno na razpolago: »Seveda 

si malo pomagamo s pripravniki, eno izvajalko smo za določen čas tudi zaposlili. Nekako se 

temu prilagajamo.«  

 

CSD sodeluje tudi s psihohigienskim dispanzerjem Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, 

natančneje z dotično psihologinjo, ki je tam zaposlena. Sodelujejo v obliki 

multidisciplinarnega tima, večkrat jo povabijo na srečanje. Pesičerjevi se zdi takšno 

sodelovanje več kot koristno, ker nudi več pogledov na en problem: » … ona iz svojega 

vidika, s strani svoje obravnave pove kaj in kako ona vidi stvari. Se mi zdi, da včasih, ko si v 

eni določeni stvari, zadevi že ne vidiš stvari in vsak tak droben delec od zunaj je lahko nek 

premik.« Kadar je na CSD v obravnavo vključena družina, ki je že sodelovala z omenjeno 

psihologinjo, pa CSD, seveda ob strinjanju družine, zaprosi psihologinjo za poročilo.  

 

CSD sodeluje tudi s šolami oziroma šolskimi svetovalnimi delavci. Ko je podan predlog, da bi 

otrok ali mladostnik dobil odločbo, da ima motnje vedenja in čustvovanja, je o tem obveščen 

pristojni CSD: »Takrat pa smo dolžni kot krajevni pristojni center napisati poročilo o otroku.« 

CSD tudi sodeluje na seji senata, kjer se o odločbah odloča. Vendar to ni edina oblika 

sodelovanja. Kadar je na CSD v obravnavi otrok ali mladostnik, ki obiskuje osnovno ali 

srednjo šolo, se CSD povezuje s šolo, ki jo otrok/mladostnik obiskuje: »Sploh, kadar to gre na 

pobudo šole, se družina vključi v našo obravnavo.« Na določeno časovno obdobje imajo šola 
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in CSD skupne sestanke: » … kjer pogledamo, ali gre za napredek pri otroku, ali mogoče za 

nazadovanje in potem se vedno skupno odločimo za načrt dela vnaprej.« Intervjuvanka meni, 

da je tako sodelovanje dobro, v korist otroku, dodaja tudi: »se mi tudi zdi, da šole potem 

čisto drugače pogledajo na takega otroka.« Pesičerjeva meni, da je socialni pedagog 

primeren profil za svetovalno delo otrokom, mladostnikom in staršem. Meni tudi, da bi bilo 

nujno na vsaki osnovni šoli zaposliti socialnega pedagoga: »Prihajajo generacije razvajenih 

otrok, učitelji bodo potrebovali veliko pomoči, ker takih otrok niso vajeni.« Meni, da je 

svetovalnih delavcev premalo, imajo preveč drugega dela in jim zmanjka časa, da bi otrokom 

odprli vrata svojih pisarn. Na ta način jih otroci nebi več dojemali kot kazen, ampak kot 

zaupnika: »Jaz jih ne obsojam, jih razumem, vendar bi potrebovali več svetovalnih delavcev, 

da bi potem imeli več časa za učence, da jih učenci nebi več dojemali kot kazen, ko kaj 

naredijo, ampak kot nekoga, ki mu lahko zaupajo.« 

 

CSD sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami. Pesičerjeva pravi, da je nevladni sektor na 

Koroškem slabo razvit, ter da je takšnih organizacij premalo. Sama nekoliko bolj pozna 

Društvo Projekt človek, ki deluje na področju zasvojenosti. Z njimi je tudi večkrat sodelovala. 

Ob morebitnem sodelovanju CSD in nevladne organizacije je potrebno: » … starše in 

mladostnike sploh vprašati ali se lahko obrnemo tudi na nevladno organizacijo, da malo 

izmenjamo strokovna stališča.« Na področju svetovanja je to težava, ker le-teh organizacij ni. 

Pesičerjeva pravi, da se za vsak posamezni primer sproti dogovarjajo,  v nekaterih primerih 

družine napotijo v Ljubljano ali Maribor: »V posameznih primerih predlagamo tudi iskanje 

pomoči v Svetovalnem centru Maribor tudi Ljubljana.« Intervjuvanka pa meni, da obstaja 

potreba po podobni obliki pomoči tudi na Koroškem, kajti večkrat se družine za to obliko 

pomoči ne odločijo prav zaradi oddaljenosti ter cenovne nedostopnosti: »Če pa hočeš, da je 

to ena intenzivna obravnava, mora biti to tedensko, če ne že večkrat. In potem je to za njih 

cenovno nedostopno.« Tistim, ki niso v finančni stiski, je ta vrsta pomoči dostopna in se je 

tudi poslužujejo, veliko pa je takih, ki bi svetovanje potrebovali, pa si tega finančno ne 

morejo privoščiti. Na Koroškem ni stanovanjskih skupin za otroke/mladostniki s težavami 

vedenja in čustvovanja, prav tako ne vzgojnega zavoda. Pesičerjeva poudarja, da je to zelo 

slabo, ter da bi takšno obliko pomoči na Koroškem nujno potrebovali. Velika težava je v 

oddaljenosti Koroške od večine stanovanjskih skupin ter vzgojnih zavodov. Predvsem 

nastane težava pri kritju stroškov vsakotedenske vožnje otroka ali mladostnika: »Večina 
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otrok, ki so nameščeni v vzgoje zavode ali stanovanjske skupine prihaja iz socialno šibkejših 

družin. Pri osnovnošolcih je strošek za prevoz krit, pri srednješolcih pa ne.« Vsakotedenska 

vožnja pa je ne le draga, ampak tudi naporna ter vzame veliko dragocenega časa, ki bi ga 

lahko otrok/mladostnik ob vikendih preživeli s starši. 

 

O težavah pri delu Pesičerjeva pravi, da je trenutno njihova največja težava veliko število vlog 

ter veliko število nezadovoljnih strank (op. Intervju je bil izveden februarja 2012). Pravi, da 

jih lahko pri njihovem delu zakon omejuje, po drugi strani pa je lahko v veliko pomoč. Izjema 

so pravice, ki jih lahko posamezniki uveljavljajo iz javnih sredstev: »…govorim o pravicah, ki 

jih lahko posamezniki uveljavljajo iz javnih sredstev, da nas zakon tukaj zelo omejuje.« 

Problem dela na CSD je tudi stres, ki je zelo prisoten med delavci na CSD. Težava je tudi v 

prevelikih pričakovanjih strank, prevelikih pričakovanjih ostalih institucij, javnosti ter 

medijev: » … potem so problem tudi prevelika pričakovanja strank kot tudi drugih inštitucij v 

okolju, veliko so tudi pričakovanja javnosti, medijev.« Dogaja se, da javnost in mediji nalagajo 

CSD nekakšno odgovornost, za stvari in dogodke za katere niso odgovorni. Kakor koli pa, 

pravi Pesičerjeva, svoje delo rada opravlja: »Pri delu sem lahko samostojna, sama izbiram 

tehnike in metode dela, s sodelavkami si medsebojno pomagamo, tudi direktorica nas 

podpira in verjame v naše strokovne presoje.« 
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3.5.3 ANALIZA TRETJEGA INTERVJUJA 

(Intervju s psihologinjo zaposleno v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem) 

 

3.5.3.1 ODPRTO KODIRANJE 

 

1. kategorija: ORGANIZACIJA IN PODROČJA DELA 

 

Tabela 13: kode prvega in drugega reda kategorije: Organizacija in področja dela 

kode 2. reda kode 1. reda 

področja dela psihologinja v zdravstvenem domu 

32 let delovne dobe 

predšolski otroci 

šolski otroci 

mladostniki 

družine 

terapevtka v skupini ozdravljenih alkoholikov 

preventivno delo 

kurativno delo 

družinska terapevtka 

članica komisije za usmerjanje 

moje delo je tudi psihoterapevtsko 

svetovanje je moje delo, kjer psihoterapija ni potrebna 

nekaj je tudi partnerskih terapij 

organizacija za obisk pri meni je potreben delovni nalog 

podobno kot napotnica 

izjemoma brez napotnice 

zavarovalnica postavlja pogoje 

pri mladostnikih starši praviloma niso prisotni 

starši prisotni, kadar je zadeva družinska 

otroci, ki prihajajo k meni že imajo odločbe 

tudi sama predlagam, da gredo na usmerjanje 

vsaj 3 dni na teden je terapevtskega dela, ostalo sistematski pregledi 

preventivno delo preventiva so sistematski pregledi 

predavanja za starše, vzgojitelje, učitelje, društva 

svetovalno delo kurativa so svetovanja 
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svetovanja v zvezi z otroci so najrazličnejša 

vesela sem, če starši sami od sebe pokličejo 

včasih je stvar banalna, včasih kar resna 

dober je občutek, če veš, da ti zaupajo 

prepoznavnost starše spoznam v procesu usmerjanja 

tudi svetovalni delavci me včasih priporočajo 

delam že toliko časa, da me ljudje že poznajo 

pojavljam se v nosečnosti 

pojavljam se v šoli za starše 

srečajo me na sistematskem pregledu 

nakažem, da poleg ugotavljanja posebnosti v razvoju in vedenju, me 

lahko pokličejo ob težavah 

nekoč in danes število otrok se je razpolovilo od začetka mojega dela, vendar imam 

sedaj več dela 

 več je terapevtskega dela 

ljudje več prihajajo 

 

 

2. kategorija: TEŽAVE UPORABNIKOV 

 

Tabela 14: kode prvega in drugega reda kategorije: Težave uporabnikov 

kode 2. reda kode 1. reda 

težave predšolskih otrok razvojne posebnosti predšolskih otrok 

 vedenjske težave 

največ obiskov zaradi razvojnih zaostankov 

otrok še ne govori 

 otrok še zelo slabo govori 

 čustvene težave otrok  

težave v zvezi z izločanjem 

 čustveni izbruhi, togotni izbruhi, izrazita trma 

 starše zanima, kako ob tem ravnati 

težave otrok šolske težave, tudi vedenjske in čustvene 

najpogostejše učne težave 

 za učnimi težavami se marsikaj skriva 

včasih učne težave zaradi manjših sposobnosti 

včasih so vzrok učnih težav čustvene težave ali bolezen 

 v šolskem obdobju so pogoste tudi vedenjske težave 
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nemirnost, nagajanje 

otrok je moteč 

problematičen v odnosih z drugimi 

ne upošteva avtoritete 

težave mladostnikov pri mladostnikih bolj specifične težave 

pri mladostnikih je večkrat anoreksija ali bulimija 

že tudi primer preobčutljivosti za učni uspeh 

 pri fantih odvisnost od računalnika, interneta  

pogosti so glavoboli, za katerimi se skriva kaj drugega 

 v obravnavi tudi fant zaradi anksioznosti v odnosih z vrstniki in 

odraslimi 

mladostniki mladostniki pridejo tudi sami 

praviloma jih starši vzpodbudijo k obisku 

če pridejo sami, sem zelo vesela 

če pridejo sami, pomeni, da so motivirani 

v zadnjem obdobju se pogosteje zgodi, da mladostniki pridejo sami 

ne pogosto, ampak se zgodi 

trenutno v obravnavi dva fanta, ki st prišla sama 

 

 

3. kategorija: SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI 

 

Tabela 15: kode prvega in drugega reda kategorije: Sodelovanje z drugimi strokovnjaki 

kode 2. reda kode 1. reda 

sodelovanje z drugimi 

strokovnjaki 

s pediatrom 

 s šolskim zdravnikom 

 s pedonevrologom 

s pedopsihiatrom 

z zobozdravnico, ki skupaj delava na postopni desenzibilizaciji pri 

otrocih, ki imajo tak paničen strah pred zobozdravnikom 

 s fizioterapevtko 

na partnerske terapije jih pošlje psihiater 

s psihiatrom 

sodelovanje s CSD sodelujem s CSD 

CSD usmeri koga k meni 

sama usmerim koda na CSD 

 



68 
 

multiprofesionalni krizni tim sodelovanje s CSD v multiprofesionalnih kriznih timih 

multiprofesionalnih kriznih timi v primerih telesnih in psihičnih 

zlorabah otrok, tudi spolnih 

CSD se pozanima ali je otrok obravnavan pri meni 

CSD zahteva poročilo, mnenje 

srečujemo se na timskih sestankih 

usmerjajo otroke in starše v obravnavo k meni 

ob prijavi zanemarjanja otroka ali otrok posežejo kriminalisti 

CSD je koordinator 

 preverijo otroka v šoli, vrtcu pri meni 

nato se dobimo vsi predstavniki 

sodelovanje s šolami svetovalni delavci pokličejo, če poznam določenega otroka 

tega ne maram, ker uradno ne smem nič povedati, in tako je tudi 

prav 

vse je odvisno od zaupanja, ki ga imamo drug v drugega 

točno veš, komu lahko kakšne informacije daš 

uradno se ne sme nič 

svetovalni delavci so si različni 

nekateri delajo bolj z občutkom, drugi manj 

 

 

4. kategorija: NEVLADNI SEKTOR 

 

Tabela 16: kode prvega in drugega reda kategorije: Nevladni sektor 

kode 2. reda kode 1. reda 

nevladne organizacije poznam Altro in Ozaro 

Društvo Projekt Človek je pri nas bolj slabo zaživel 

so tudi društva, ki počnejo različne stvari 

organizacij, ki delujejo na področju svetovanja družinam ni 

svetovalno delo na Koroškem na Koroškem potrebujemo organizacijo, ki bi nudila svetovanje 

družinam 

obstoječe oblike pomoči ne zadoščajo  

ljudje bi se sčasoma takšne pomoči navadili 
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5. kategorija: TEŽAVE PRI DELU 

 

Tabela 17: kode prvega in drugega reda kategorije: Težave pri delu 

kode 2. reda kode 1. reda 

težave ljudje se pritožujejo zakaj napotnica 

pri osebnem zdravniku ne želijo ogovoriti o tem 

ljudje imajo predsodke 

delovni nalog je težava 

težave z uporabniki odnos ljudi do težav  

odnos ljudi do pomoč 

pomanjkljivosti želim si rednih sistematskih pregledov tudi pri petih letih 

obstaja neko sito, vendar ni dovolj 

tukaj nam zavarovalnica kroji politiko 

 

 

3.5.3.2. UTEMELJENA TEORIJA 

 

Ga. Pori je psihologinja, družinska terapevtka ter vedenjsko-kognitivna terapevtka. Zaposlena 

je v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, na tem področju dela že dolgo: »Delam koliko, 

ja mislim, da bo letos 32 let«.  Sama svoje delo deli na preventivno delo ter kurativno delo. 

Preventivno delo zajema: » … recimo šola za starše v času nosečnosti, pričakovanje otroka. 

Preventiva so tudi sistematski, psihološki pregledi triletnih otrok. Pod preventivo spadajo še 

občasna predavanja, ko me povabijo ali iz vrtca ali iz šole za starše vzgojitelje, učitelje. Tudi v 

društvih.« Kot kurativno delo opisuje svetovalno delo. Pri svojem delu se srečuje s 

predšolskimi otroki ter njihovimi starši, šolskimi otroki ter njihovimi starši ter z mladostniki in 

njihovimi starši. Dela tudi z družinami, je tudi izvajalka partnerske terapije: »Glede na to, da 

sem tudi družinska terapevtka, je tudi kar nekaj teh partnerskih terapij … « Prav tako je 

članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter terapevtka v skupini 

ozdravljenih alkoholikov. Svoje delo v Zdravstvenem domu opisuje kot terapevtsko ter tudi 

kot svetovalno: »Je psihoterapevtsko delo, ampak seveda, kadar pa ni potrebna 

psihoterapija, je pa to svetovanje. Tako, da je to oboje.« Količinsko je svetovalnega ter 

terapevtskega dela vsaj tri dni v tednu, ostalo so sistematski pregledi. Pravi, da se njeno delo 

z leti spreminja. Dela je vedno več, vendar je delo drugačno: »Glede na to, da se je število 
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otrok razpolovilo od začetka mojega dela pa do sedaj, bi človek mislil, da imam polovico manj 

dela, vendar ne. Ampak je drugo, drugačno delo. Tega terapevtskega dela je več.«  

Večina otrok, ki jih Porijeva obravnava, že imajo odločbe, da so otroci s posebnimi 

potrebami. Včasih staršem usmerjanje predlaga tudi sama: »Ali že imajo odločbe ali pa tudi 

sama predlagam, da gre na usmerjanje.« 

 

Za obisk pri njej je potreben delovni nalog, zanj pravi, da je podoben napotnici. Vedno to ni 

najbolje. Nekaterim to ni všeč: »Res je, da se občasno ljudje pritožujejo, zakaj napotnica, 

zakaj k zdravniku, ker oni nebi radi tam govorili, da grejo k psihologu.« Izjemoma jo lahko 

ljudje obiščejo tudi brez napotnice, vendar so zahteve zavarovalnice jasne: »… tu pač 

zavarovalnica postavlja pravila.«  

 

Težave, zaradi katerih se ljudje zatekajo k psihologinji, so različne. V predšolskem obdobju 

starši najpogosteje iščejo pomoč zaradi razvojnih zaostankov, predvsem zaradi razvojnih 

zaostankov na določenih področjih: »Na primer otrok še ne govori, ali otrok zelo slabo 

govori.« Pogosta so tudi čustvene težave otrok: » … čustveni izbruhi, togotni izbruhi, trma, 

izrazita … « Na tem mestu želijo straši izvedeti, kako ob teh težavah in izbruhih ravnati, kako 

odreagirati. Včasih se pri otrocih pojavljajo tudi enureze: » … ko otrok še ne kontrolira 

lulanja, tudi kakanja.« 

V šolskem obdobju so najpogostejši razlog za obisk učne težave. Vendar pa Porijeva 

poudarja, da se lahko za učnimi težavami skriva marsikaj. Včasih so za učne težave res razlog 

zmanjšane sposobnosti otroka, včasih: » … se pa za tem skrivajo kake druge težave, lahko 

čisto čustvene težave, včasih tudi kakšna bolezen.« Zelo pogost razlog za obisk otroka in 

staršev v šolskem obdobju so tudi vedenjske težave oziroma vedenjske motnje: »Kaka 

nemirnost, nagajanje v šoli, da je otrok moteč, da je v tem smislu problematičen v odnosu do 

vrstnikov, do odraslih, ne upošteva avtoritete,  in tako naprej.« 

Pri mladostnikih so težave že bolj specifične ter raznolike od primera do primera. Lahko so  

razlog so motnje hranjenja: » … zdaj en tako čisto specifičen, recimo anoreksija, bulimija … « 

Pri fantih je pogosta odvisnost od računalnika ali interneta. Pogosti so tudi primeri 

glavobolov, za katerimi se lahko skriva čisto kaj drugega. Porijeva našteje specifična primera, 

ki jih ravno v tem času obravnava: preobčutljivost za učni uspeh ter anksioznost v odnosih z 

vrstniki tudi odraslimi. Redko, vendar nekajkrat pa le, se zgodi, da se mladostniki sami 
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odločijo za obravnavo pri psihologinji. V večini primerov jih vzpodbudijo starši. Porijeva pravi, 

da jo zelo veseli, kadar se mladostniki za obisk odločijo sami: »Ker takrat so oni motivirani.  

Torej jaz imam eno težavo, jaz jo želim rešiti.« Res pa je tudi, da se v zadnjih letih večkrat 

zgodi, da mladostniki sami iščejo pomoč, večkrat kot v preteklih letih. Vendar je to še vedno 

redkost. 

Mladostniki na obravnave praviloma prihajajo sami. Izjema so primeri, ko je mladostnikova 

težava pravzaprav družinska: »Takrat potem pridejo kot na družinsko terapijo.« 

 

Porijeva pri svojem delu sodeluje s številnimi strokovnjaki iz različnih, vendar vseeno 

sorodnih področij: »Znotraj zdravstvenega doma, pravzaprav s pediatrom, s šolskim 

zdravnikom, s pedonevrologom, s pedopsihiatrom, sicer bolj po telefonu kot osebno, kolikor 

je treba. S pediatrom pa tukaj v hiši.« Iz prav posebnih razlogov sodeluje tudi z dotično 

zobozdravnico. Sodeluje seveda tudi s psihiatrom ter s fizioterapevtom. Sodelovanja s 

šolami, natančneje s šolskimi svetovalnimi delavci ne opisuje kot dobrega. Šolski svetovalni 

delavci večkrat želijo podatke o določenem otroku, ki pa jih ona ne daje: »Ja svetovalni 

delavci pokličejo, če tega otroka poznam, če lahko kar koli rečem. Sedaj seveda jaz tega ne 

maram, ker tega uradno ne smem, in tudi prav je tako.« Pravi, da je sicer vse odvisno od 

zaupanja, vendar poudarja, da uradno pa ne sme podati nikakršnih podatkov. Porijeva o 

svetovalnih delavcih na šolah dodaja: » … nekateri bolj z občutkom, drugi malo manj. 

Različno.« 

Svetovalni delavci večkrat koga napotijo k njej v obravnavo: »Ena pot je sigurno ta, da 

svetovalni delavci rečejo, priporočajo.« Vendar pa to ni edina. Porijeva pravi, da dela že toliko 

let, da je marsikje prisotna, da jo straši preprosto poznajo: »Že nekako vejo za neko Porijevo, 

ker se pojavljam v nosečnosti, v šoli za starše, recimo tudi na sistematskem pregledu se 

srečamo … « Pravi, da vedno, ko je v stiku s starši, jim da vedeti, da je na voljo, če se pojavijo 

težave. Zelo je vesela, kadar starši sami od sebe pokličejo ali pridejo k njej: »Včasih gre za 

banalno stvar, včasih pa gre za kar hude stvari, in je fajn, ker imaš občutek, da ti zaupajo.« 

 

Center za socialno delo, v primerih, ko je potrebna obravnava psihologa, stranke na poti k 

Porijevi. Prav tako pa tudi sama večkrat svetuje obisk na CSD-ju: »Ali na primer to, da jih oni 

k nam usmerijo, tudi jaz koga k njim usmerim.« Zelo konkreten primer sodelovanja Porije in 

CSD-ja pa je sodelovanje v multiprofesionalnih kriznih timih, ki se konstituirajo v primerih 
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telesnih, psihičnih ter spolnih zlorab otrok. V teh primerih CSD zahteva pisno poročilo 

Porijeve, v primeru, da dotičnega otroka obravnava tudi sama. V primeru, da ga ne: »Če pa 

na primer otrok pri nas ni v obravnavi, ga običajno usmerijo k nam. In seveda potem v 

povezavi s tem želijo imeti eno mnenje.« V teh multidisciplinarnih kriznih timih je CSD 

nekakšen koordinator vseh strokovnjakov, ki sodelujejo. Ko so zbrana vsa mnenja in 

obravnave, sledijo timski sestanki vseh predstavnikov. 

 

Nevladni sektor oziroma nevladne organizacije na Koroškem so po mnenju Porijeve precej 

nerazvite: »Jaz poznam Altro, Ozaro, pa kaj še ostane.« Pravi, da Društvo Projekt Človek pri 

nas ni dobro zaživel. Porijeva pravi, da na Koroškem ni nobene organizacije, ki bi delovala na 

področju svetovanja otrokom, mladostnikom ter družinam. Vendar pa poudarja, da bi bila 

takšna oblika pomoči potrebna: »Absolutno. Prva podpišem.« Porijeva pravi, da obstoječe 

oblike pomoči ne zadoščajo: »Seveda je tukaj CSD, šole, sem tudi jaz. Vendar mislim, da 

potrebujemo nekaj vmes. Ljudje ne gredo vedno radi na CSD, pri meni je potreben delovni 

nalog.« Ko bi ljudje spoznali takšno obliko pomoči, bi se je navadili, in jo tudi uporabljali, je 

prepričana Porijeva.  

 

Glavna težava s katero se pri svojem delu Porijeva sooča je, da ljudje niso navajeni 

spregovoriti o svojih težavah: »Ne marajo govoriti o svojih težavah, niso navajeni, težave 

držijo v sebi in ne iščejo pomoči. To je nekakšen problem.« Ljudje težave raje držijo zase in jih 

ne rešujejo na konstruktiven način. Porijeva tudi pravi, da je večkrat težava v delovnih 

nalogih, ki jih posamezniki potrebujejo, da lahko pridejo k njej po pomoč.  

Porijeva si tudi želi še en psihološki sistematski pregled, otrok starih pet let. Prepričana je, da 

le eden, pri treh letih, ne zadošča: »Sedaj mi naredimo, nekje skozi eno sito damo pa potem 

malo kontrole, recimo. Ampak vsi pa ne pridejo.« Vendar tudi na tem mestu politiko kroji 

zavarovalnica, pravi Porijeva.  
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3.6 INTERPRETACIJA 

 

Kot izhodišče za interpretacijo sem uporabila raziskovalna vprašanja. 

 

Kateri strokovni profili so zastopani na področju svetovalnega dela na Koroškem? 
 

Področje svetovalnega dela na Koroškem lahko razdelimo na področje šolske svetovalne 

službe na osnovnih in srednjih šolah, tukaj so tudi centri za socialno delo, psihohigienski 

dispanzerji zdravstvenih domov ter nekatera društva usmerjena v dotično ciljno skupino 

(področje motenj v duševnem razvoju, težave v duševnem zdravju, zasvojenost). Na 

Koroškem je sedemnajst osnovnih šol. Po podatkih internetnih strani šol ter nekaj 

opravljenih telefonskih klicih sem ugotovila, da je socialni pedagog je kot svetovalni delavec 

zaposlen na petih osnovnih šolah. Na srednjih šolah med šolskimi svetovalnimi delavci 

socialnega pedagoga ne najdemo. Največkrat delovno mesto šolskega svetovalnega delavca 

zaseda psiholog, prisotna sta tudi profila socialnega delavca ter pedagoga. Na štirih centrih 

za socialno delo, ki jih  Koroška ima, so zaposlene tri socialne pedagoginje (vsaka na enem, 

na enem centru pa socialnega pedagoga med zaposlenimi ni). Področje svetovalnega dela v 

psihohigienskih dispanzerjih pokrivajo psihologi. Nevladnih organizacij, ki bi pokrivale 

področje svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem ni. V ostalih vidnejših nevladnih 

organizacijah po podatkih njihovih internetnih strani (podatki niso v celoti popolni) najdemo 

eno socialno pedagoginjo.  

 

Zastopanost socialne pedagogike med šolskimi svetovalnimi delavci na Koroškem je relativno 

majhna. Zanimiv podatek, kajti mnenje intervjuvane šolske svetovalne delavke je, da je ob 

porastu vedenjskih težava med učenci, socialni pedagog zelo primeren strokovnjak za 

tovrstno delo. Prav tako meni socialna pedagoginja zaposlena na centru za socialno delo, ki 

je prepričana, da vsaka šola potrebuje socialnega pedagoga, ker so generacije otrok 

drugačne kot so bile, učitelji pa posledično potrebujejo več pomoči, posebej socialnih 

pedagogov, ki imajo znanja in kompetence za delo z učenci s težavami v vedenju in 

čustvovanju. 
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Intervjuvana šolska svetovalna delavka pravi, da je med opravljanjem socialnopedagoške 

dokvalifikacije poglobila in osvojila določena znanja, ki ji koristijo pri delu, še posebej pri 

svetovanju učiteljem, ki imajo težave z vedenjsko zahtevnejšimi učenci. Tudi socialna 

pedagoginja s centra za socialno delo pravi, da je imela kot diplomantka socialne pedagogike 

znanja in kompetence za delo v dnevnem centru, in sicer takšne izkušnje, ki jih sodelavke 

niso imele. Tudi pri delu z mladostniki pravi, da je ona tista, ki v delo vnaša odnos, sodelavka 

pa meje in večjo strogost.  

 

Relativno majhna zastopanost socialne pedagogike na Koroškem, še posebej na področju 

svetovalnega dela je zanimiv pojav. Sama vidim vzroke v današnji politiki zaposlovanja, ki v 

določenih delih omejuje vodstvene delavce, da bi kadrovali po svojih prepričanjih in zaznanih 

strokovnih potrebah. Res pa je tudi, da na Koroškem število diplomatov socialne pedagogike 

ni ravno veliko, tudi Zavod za zaposlovanje v juniju 2012 ni zabeležil brezposelnega 

socialnega pedagoga za področje Koroške regije.  

 

 

Kaj je delo strokovnih delavcev, ki delujejo na področju svetovanja otrokom, 

mladostnikom in staršem  na Koroškem? 

 

Področje svetovalnega dela na Koroškem trenutno sestavljajo šolske svetovalne delavke, 

centri za socialno delo, katerih primarna dejavnost ni tovrstno svetovanje ter strokovnjaki 

zaposleni v zdravstvenih domovih, natančneje psihologi, ki ob rednih psiholoških 

sistematskih pregledih nudijo tudi pomoč v obliki svetovanja ali terapije.  

 

Vse tri osebe, ki sem jih v tem diplomskem delu intervjuvala delajo na področju svetovalnega 

dela, vendar vsaka izmed njih opravlja svoje specifično delo.  

Šolska svetovalna delavka kot svojo primarno zadolžitev opredeljuje individualno delo z 

otroci s posebnimi potrebami. Številne so tudi intervencije v razredu, kjer zaradi takšnih in 

drugačnih vedenjskih izbruhov posreduje ona. Dela tudi s starši, predvsem s starši otrok z 

odločbami, sestanki potekajo trikrat letno. Starši iščejo pomoč pri njej predvsem ob učnih 

težavah otrok, nasvete o vzgoji in težavah povezanih z vzgojo, redko.  
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Socialna pedagoginja zaposlena na centru za socialno delo je delala na področju 

mladoletniškega prestopništva. To pomeni delo z mladoletniki, delo z otroci storilci kaznivih 

dejanj, otroci in mladostniki, ki imajo težave pri odraščanju brez kaznivih dejanj. Njeno delo 

je zajemalo tudi izvajanje vzgojnih ukrepov, ki jih je center izrekel v okviru njihove obravnave 

ali je bil to ukrep dan s strani sodišča. Straši prepozno iščejo pomoč svetovanja pri vzgojnih 

težavah s katerimi se soočajo, večinoma ga tudi ne iščejo samoiniciativno, zato v večini 

primerov pri do ukrepa oddaje izven družine, namestitev v rejniško družino, stanovanjsko 

skupino ali vzgojni zavod.  

 

Psihologinja zaposlena v zdravstvenem domu deluje na področju preventive, njeno delo 

zajema tudi kurativno. Preventivno delo zajema različna predavanja, šola za starše ter 

psihološki sistematski pregledi triletnih otrok. Kurativno delo zajema svetovanje ter terapijo 

za otroke, mladostnike ter starše oziroma družine.  

 

Vse tri strokovnjakinje s področja svetovalnega dela na Koroškem pri svojem delu sodelujejo 

z drugimi strokovnjaki in/ali ustanovami. To je za dobro opravljanje njihovih služb ključno. 

Šolska svetovalna služba ob različnih situacijah sodeluje s pristojnim centrom za socialno 

delo: otroci iz rejniških družin, učna pomoč ter nekatere druge krizne situacije. Svetovalna 

delavka sodelovanje opisuje kot dobro, tudi center za socialno delo meni enako. Sodelovanje 

med psihologinjo iz zdravstvenega doma ter šolami oziroma šolskimi svetovalnimi delavki pa 

ni preveč tesno. Problem nastane pri upoštevanju poklicne etike, v smislu dajanja zaupnih 

podatkov. Prav posebno pa je sodelovanje psihologinje ter Centrom za socialno delo Ravne 

na Koroškem. Sodelujejo na več ravneh, ena izmed njih je tudi multiprofesionalni krizni tim, 

ki deluje v primerih fizičnih, psihičnih ali spolnih zlorabah otrok.  

 
 
 
Kakšna je razvitost področja pomoči svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem na 
Koroškem? 
 

Otroci, mladostniki ter starši lahko pomoč v obliki svetovanja na Koroškem trenutno iščejo 

pri šolskih svetovalnih delavcih, na centrih za socialno delo ter pri psihologih in ostalih 

strokovnjakih, ki so zaposleni v zdravstvenih ustanovah. Nevladne organizacije na Koroškem 
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tega področja pomoči trenutno še ne pokrivajo. Problem nastane, ker straši obstoječe oblike 

pomoči zavračajo. Pri šolskih svetovalnih delavcih pomoči ne iščejo, ker se bojijo 

stigmatizacije, centrov za socialno delo se na nek način bojijo, pri psihologu pa potrebuješ 

napotnico, kar veliko ljudi odvrne od obiska. Vse tri intervjuvanke so prepričane, da tudi 

Koroške regija potrebuje nekakšno organizacijo/center, ki bo nudila tovrstno pomoč. 

 

 Svetovalna delavka pravi, da se njen pristojnost svetovalne delavke nekje konča, vendar se 

vedno znova pojavi dilema kam sploh napotiti otroke in starše po dodatno, drugačno obliko 

pomoči, kot jo nudi ona. Obstoječe oblike pomoči ne zadoščajo, straši se jih ne želijo 

posluževati. Kraji, ki pomoč svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem nudijo, pa so od 

Koroške zelo oddaljeni. 

 

Tudi socialna pedagoginja s centra za socialno delo je mnenja, da je večini, ki bi takšno 

pomoč potrebovala, le ta nedosegljiva. Na Koroškem je ni, pomoč v oddaljenih krajih pa je 

marsikomu finančno nedosegljiva. Kot pravi intervjuvanka, veliko oseb, ki bi to obliko pomoči 

potrebovale, prihaja iz socialno šibkejših okolij in si svetovanja v oddaljenem Mariboru, 

Ljubljani ali Celju ne morejo privoščiti. Tudi psihologinja je mnenja, da je tovrstna oblika 

pomoči na Koroškem nujna.  

 

Zavod Svetovalček, zavod za vzgojo, izobraževanje in šport je bil ustanovljen decembra 2011. 

Vizija zavoda je pokriti manjko nudenja pomoči na Koroškem, torej področje svetovanja 

otrokom, mladostnikom in staršem. Zavod trenutno deluje na področju interesnih dejavnosti 

za otroke. V prihodnjem šolskem letu bo Zavod Svetovalček nudil tudi brezplačno učno 

pomoč. Sčasoma, ko bom kot ustanoviteljica zavoda pridobila ustrezne strokovne izkušnje 

ter zadostno finančno podporo je cilj in vizija zavoda, hkrati tudi moja osebna želja ter vizija, 

delovati na področju svetovalnega dela na Koroškem, na način, kjer bo pomoč dostopna 

vsem, tako v finančnem kot prostorskem smislu (možnost svetovanja na domu).  
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Katere so prevladujoče težave s katerimi se starši obračajo na strokovne delavce s 

področja svetovanja na Koroškem? 

 

Intervjuvanke delujejo na različnih področjih svetovalnega dela, zato so tudi težave 

uporabnikov precej različne. Šolska svetovalna delavka se v največji meri srečuje z učnimi in 

vedenjskimi težavami šolarjev. Pogosto posreduje ob vedenjskih izbruhih v razredu, med 

njimi prednjačijo izbruhi agresivnosti. Pogoste težave otrok so tudi neupoštevanje pravil ter 

neuboganje. Straši iščejo pomoč predvsem ob učnih težavah otrok, ob vedenjskih zelo redko.  

 

Socialna pedagoginja s centra za socialno delo pravi, da v zadnjem času ljudje na centru za 

socialno delo iščejo pomoč zaradi materialnih, finančnih ter stanovanjskih težav. Iskanje 

pomoči svetovanja, zaradi vzgojnih težav, starši iščejo redko ter prepozno. Na center se 

obračajo ob težavah, ko so te že zelo velike in center za socialo delo težko pomaga, zato v 

večini primerov pride do ukrepa oddaje izven družine. Glavna težava otrok ali mladostnikov, 

zaradi katerih starši iščejo pomoč, je zloraba alkohola in drog.  

 

Težave uporabnikov s katerimi se srečuje psihologinja so specifične glede na razvojno 

obdobje otrok in mladostnikov. V predšolskem obdobju se starši na psihologinjo obračajo v 

primerih razvojnih zaostankov otrok na določenih področjih. Straši iščejo pomoč in nasvete 

ob čustvenih težavah otrok, na primer čustveni izbruhi, togotni izbruhi izrazita trma. Zanima 

jih kako ob tem ravnati, kaj narediti. Včasih imajo straši težave tudi z otrokovim 

kontroliranjem izločanja. V šolskem obdobju starši otrok, podobno kot pri svetovalni delavki, 

iščejo pomoč zaradi učnih težav. Včasih so učne težave res posledica otrokovih zmanjšanih 

zmožnosti, včasih so znak čustvenih težav ali bolezni. Pogoste težave šolskih otrok so 

vedenjske motnje, in sicer nemirnost, otrok je moteč, neupošteva avtoritete, ima težave v 

odnosih z vrstniki ali odraslimi. Težave mladostnikov so precej specifične, glede na 

posamezen primer, na primer anoreksija in bulimija, odvisnost od računalnika in interneta, 

anksioznost v odnosih z vrstniki in odraslimi. Pogosti so tudi glavoboli pri katerih 

pedonevrolog ne najde vzroka in otroke/mladostnike ter starše napoti k psihologu. Otroke 

na obravnave seveda spremljajo starši, mladostniki praviloma prihajajo sami. Izjema so 

težave, ki so pravzaprav družinske in ne mladostnikove, takrat prihaja na srečanja cela 

družina. 
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S katerimi težavami se srečujejo strokovnjaki na področju svetovalnega dela na Koroškem? 
 

Verjetno ni dela ali opravila, pri katerim vsaj od časa do časa nebi naleteli na določene 

težave. Tudi strokovnjakinje, ki na Koroškem delujejo na področju svetovalnega dela se 

soočajo z določenimi težavami. Svetovalna delavka pravi, da ja včasih težava že dejstvo, da je 

delo svetovalne delavke delo s težavami. Pravi, da je ves čas z vseh strani na udaru ter da so 

včasih pričakovanja drugih o učinkovitosti svetovalne službe, prevelika. Učitelji prevečkrat 

mislijo, da je šolska svetovalna služba ves čas na razpolago le njim. Težavni pa so lahko tudi 

starši, ker neradi sprejmejo, da ima otrok težave in je potrebno ukrepati tudi z njihove strani.  

 

Socialna pedagoginja s centra za socialno delo pravi, da jih lahko zakon kdaj tudi omejuje, 

predvsem pri pravicah, ki jih lahko posamezniki uveljavljajo iz javnih sredstev, drugače pa je 

zakon nekaj, kar jim nudi dober okvir za delo. Velika je tudi prisotnost stresa med delavci 

zaposlenimi na centrih za socialno delo. Problematičen je pritisk medijev, medijsko nalaganje 

odgovornosti centrom za stvari na katere nimajo vpliva. Pričakovanja medijev ter tudi ostale 

javnosti, v povezavi z učinkovitostjo centrov, so nerealna in prevelika, pravi intervjuvanka. 

 

Psihologinja pravi, da je težava pri njenem delu, zahteva, da je za obisk pri njej potrebna 

napotnica. Ljudje ne želijo po napotnico, pri osebnem zdravniku ne želijo govoriti o obisku 

psihologa. Prav tako so težavni ljudje sami po sebi. So vase zaprti, sramežljivi, nevajeni 

govoriti o svojih težavah ter jih reševati s pomočjo strokovnjakov, ki so za to usposobljeni.  
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4. ZAKLJUČEK 

 

Socialna pedagogika je v svojih začetkih delovala predvsem na področju domske in zavodske 

vzgoje. Dandanes se socialni pedagogi zaposlujejo in delujejo na številnih drugih področjih, 

kot so šolstvo, socialno varstvo, neprofitne nevladne organizacije, kadrovske službe. Če je 

bila na začetku razvoja socialne pedagogike kot stroke v ospredju intervencija v obliki vzgoje, 

obstaja dandanes celoten kontinuum intervencij, ki jih socialna pedagogika kot stroka pozna. 

Poleg omenjene vzgoje kontinuum sestavljajo še izobraževanje, svetovanje, korekcija ter 

socialna terapija. Hiter razvoj socialne pedagogike ter razširitev na številna družbena 

področja kaže na njeno sposobnost prilaganja potrebam družbe.  

V tem diplomskem delu sem skušala analizirati stanje svetovalnega dela v Koroški regiji. 

Koroška velja, glede na slovensko povprečje, za manj razvito regijo. Tudi sama opažam 

določene pomanjkljivosti oziroma nerazvita področja naše regije. Eno izmed teh je področje 

svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem. Glede na analizo zbranih podatkov je temu 

res tako. Analiza intervjujev pokaže pomanjkanje oblike pomoči svetovanja otrokom, 

mladostnikom in staršem na Koroškem ter hkrati potrebo po tovrstni obliki pomoči.  

Tekom pisanja diplomskega dela sem si očitala premajhno število intervjujev. Vendar pa na 

koncu spoznavam, da večje število intervjujev ne bi spremenilo končnih spoznanj 

diplomskega dela. Menim, da bi tudi z večjim številom intervjujev prišla do enakih spoznanj. 

Intervjuvanke že dolgo časa delajo na področju pomoči svetovanja na Koroškem in poznajo 

vse obstoječe oblike pomoči. Njihovo delo je slično delu kolegom in kolegicam v drugih 

Koroških krajih. Kot sem tekom pisanja že omenila, lahko svetovalno delo na Koroškem 

razdelimo le na tri področja, ki pa so v tej raziskavi zajeta.  

Za načrtovanje razvoja tega področja pomoči na Koroškem bi bilo najprej potrebo za mnenje 

povprašati še bodoče uporabnike. Kaj menijo, kaj želijo ter kar pričakujejo. Strokovni delavci 

s področja svetovanja so svojega v tem diplomskem delu že podali. Upam, da ne želim in 

pričakujem preveč, če upam in pričakujem razvoj tega področja pomoči tudi na Koroškem. 

Kot sem zapisala v začetku uvoda smo socialni pedagogi prodorni ter prilagodljivi, trenutno 

na Koroškem v manjšini. Imamo kompetence ter znanja, ki nam omogočajo delati kot dobri 

svetovalci. Mogoče je to nova priložnost socialnopedagoški stroki ter meni osebno, da 

pokažemo kaj zmoremo. 
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6. PRILOGE 
 
Intervjuje v celoti je mogoče dobiti pri avtorici diplomskega dela.  
 

6.1 PRVA STRAN PRVEGA INTERVJUJA 

 KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

Kaj kot svetovalna delavka počneš? Kaj 

je tvoje delo?  

Če najprej razložim. Na tej šoli  sva dve 

svetovalni delavki. Delo imava 

razdeljeno tako, da imam jaz čez 

razredno stopnjo ter vrtec, ona pa 

predmetno. To se mi zdi kar v redu, ker 

otroke spoznam že v vrtcu, jih 

spremljam ob vpisu in še celo razredno 

stopnjo. Drugače pa moje delo je 

predvsem delo z otroci s posebnimi 

potrebami. Individualno delo z njimi. To 

so učenci z odločbami, ki jim pripadajo 

individualne ure vsak teden. Smo iskali 

socialnega pedagoga za to delo, vendar 

ga nismo našli. Pa sem kar jaz prevzela 

te ure. Itak imam narejeno 

socialnopedagoško dokvalifikacijo. Ker 

lahko imam pet ur več od mojega 

delavnika sem to delo prevzela jaz. 

Potem se srečujem tudi s starši. 

Sodelujem z učitelji in tudi ravnateljem.  

 

 

 

 

1. dve svetovalni delavki 

 

2. razredna stopnja ter vrtec, 

sodelavka predmetna stopnja 

 

 

 

3. individualno delo z učenci s PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. srečanja s starši 

5. sodelovanje z učitelji 

6. sodelovanje z ravnateljem 

 

 

 

1. organiziranost šolske 

svetovalne službe 

2. organiziranost šolske 

svetovalne službe 

 

 

 

3. delo z učenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. delo s starši 

5. delo z učitelji 

6. delo z vodstvom 

Česa bi si želela delati več? 

Ja, v bistvu je res kar naporno in pestro. 

Mogoče bi si želela več časa za delo z 

nadarjenimi učenci. Saj sodelujemo na 

projektih in se ukvarjam z njimi, vendar 

bi jim želela posvetiti več časa. Zmanjka 

mi tudi časa za kakšno interno  

 

 

7. več bi delala z nadarjenimi 

 

 

8. več internih raziskav 

 

 

7. težave, zaradi pomanjkanja 

časa 

 

8. težave, zaradi pomanjkanja 

časa 
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6.2 PRAVA STRAN DRUGEGA INTERVJUJA 

 KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

Začeli bi s tem, da mi malo poveste 

kakšno pomoč vse lahko posameznik na 

Centru za socialno delo dobi? 

Različne vrste pomoči, od prve socialne 

pomoči, ker skupaj z uporabnikom 

skušamo videti kakšen je problem in 

potem poiskati najbolj ugodno rešitev 

zanj. Potem do osebne pomoči, 

svetovanja, do javnih pooblastil, ki so pač 

različna. Od urejanja preživnine, stikov, 

nameščanja v vzgoje zavode, kaj pa vem, 

to je toliko nalog, da je težko tako 

naenkrat opisat. Meni je vse tako logično, 

ker delam tukaj in potem težko razložim, 

marsikdaj pozabim na kaj.  

 

 

 

 

1. prva socialna pomoč 

2. skupaj skušamo videti problem 

in poiskati rešitev 

 

 

3. osebna pomoč 

4. svetovanje 

5. javna pooblastila 

6. urejanje preživnine 

7. urejanje stikov 

8. nameščanje v vzgojne zavode 

 

 

 

1. vrste pomoči  

2. organizacija dela 

 

 

 

3. vrste pomoči  

4. vrste pomoči  

5. področja dela  

6. področja dela  

7. področja dela  

8. področja dela  

Potem pa če se mogoče bolj osredotočite 

na področje svetovanja. Mogoče najprej 

komu? 

Jaz sem imela čez bolj mladoletnike. Moje 

področje dela je bilo mladoletniško 

prestopništvo, kar pomeni delo z 

mladoletniki, delo z otroci storilci kaznivih 

dejanj, otroci in mladostniki, ki imajo 

težave pri odraščanju brez kaznivih dejanj. 

Potem pa tudi izvajanje vzgojnih ukrepov, 

ki smo jih bodisi mi izrekli, v okviru naše 

obravnave ali pa so dobili ta ukrep s strani 

sodišča. Zdaj, če me sprašujete za 

svetovanje komu, to ni važno komu. Vsem 

ljudem nudimo svetovanje. Od otrok, 

mladostnikov do odraslih, starejših. Mi na 

Centru imamo razdeljeno po področjih 

dela. S kolegico sva se veliko ukvarjale z 

mladoletniki. Ena ima čez bolj starostnike, 

 

 

 

9. moje področje je bilo 

mladoletniško prestopništvo 

 

10. mladoletniki in otroci storilci 

kaznivih dejanj 

11. mladoletniki in otroci s 

težavami v odraščanju brez 

kaznivih dejanj 

12. izvajanje vzgojnih ukrepov 

13. ukrepi izrečeni s strani CSD 

14. ukrepi izrečeni s strani sodišča 

 

 

15. vsem ljudem nudimo 

svetovanje 

16. svetovanje otrokom,  

 

 

 

9. področja dela  

 

 

10. področja dela  

 

11. področja dela  

 

 

12. področja dela  

13. področja dela 

14. področja dela  

 

 

15. svetovalno delo  

16. svetovalno delo  
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6.3 PRVA STRAN TRETJEGA INTERVJUJA 

 KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

Najprej če mi prosim poveste kdo 

ste in kaj počnete? 

Sem Anka Pori, sem psihologinja 

tukaj v zdravstvenem domu. 

Delam koliko, ja mislim, da bo 

letos 32 let.  Delam s predšolskimi, 

šolskimi otroki, mladostniki, z 

njihovimi družinami. Delam tudi 

kot terapevtka v skupini 

ozdravljenih alkoholikov. Delam 

preventivno, delam kurativno. 

Preventiva je recimo šola za starše 

v času nosečnosti, pričakovanje 

otroka. Preventiva so tudi 

sistematski, psihološki pregledi tri 

letnih otrok. Pod preventivo 

spadajo še občasna predavanja, ko 

me povabijo ali iz vrtca ali iz šole 

za starše vzgojitelje, učitelje. Tudi v 

društvih. Pač to ni redno delo. 

Kurativno je pa delo, ko pride 

nekdo z neko težavo, z nekim 

problemom karkoli že to je. Zdaj v 

zvezi z otroki je lahko to zelo 

različno. Ali gre recimo za vzgojne 

zaostanke, razvojne posebnosti pri 

predšolskih otrokih, recimo potem 

za čustvene, vedenjske težave, ko 

so šolarji še šolski težave zraven. 

No pri mladostnikih gre že bolj za 

specifične težave. 

 

 
 
 

1. psihologinja v zdravstvenem 

domu 

2. 32 let delovne dobe 

3. predšolski otroci 

4. šolski otroci 

5. mladostniki 

6. družine 

7. terapevtka v skupini 

ozdravljenih alkoholikov 

8. preventivno delo 

9. kurativno delo 

10. preventiva sistematski pregledi 

11. občasna predavanja za starše, 

vzgojitelje, učitelje, društva 

 

 

 

12. kurativa so svetovanja 

13. svetovanja v zvezi z otroci so 

najrazličnejša 

 

14. razvojne posebnosti 

predšolskih otrok 

15. vedenjske težave 

16. šolske težave, tudi vedenjske in 

čustvene 

17. pri mladostnikih bolj specifične 

težave 

 

 

1. področja dela 

 

2. področja dela 

3. področja dela 

4. področja dela 

5. področja dela 

6. področja dela 

7. področja dela 

 

8. področja dela 

9. področja dela 

10. preventivno delo 

 

11. preventivno delo 

 

 

 

12. svetovalno delo 

13. svetovalno delo 

 

 

14. težave predšolskih otrok 

 

15. težave predšolskih otrok 

16. težave otrok 

 

17. težave mladostnikov 

 

 

 


