
Predlog zmanjšanja standardov in normativov v vzgojnih zavodih  
za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s 
posebnimi potrebami, ki je stopil v veljavo 1.9.2007, bi nujno bilo potrebno prilagoditi današnjim 
razmeram, saj ugotavljamo, da se je v obdobju zadnjih desetih let, zlasti pa zadnjih šestih let, 
spremenila problematika dela na vzgojnem področju zaradi zaostrenih razmer v družbi, ki so jih prinesli 
novi vzorci problemov in vedenja, zaznanih pri naših mladostnikih. V to spadajo problematična 
področja: nezaposlenost staršev, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, agresivnost, psihiatrične 
težave v družini, revščina; kar se kot posledica kaže v čustvenih in vedenjskih motnjah mladostnikov. 
Vedno več mladostnikov prihaja v zavod s tako imenovanimi pridruženimi motnjami in neustreznimi 
življenjskimi okoliščinami, med katerimi je v ospredju neustrezno družinsko okolje, kazniva dejanja 
staršev ali mladostnikov, uporaba psihoaktivnih substanc, psihiatrične diagnoze mladostnikov in 
staršev, nimajo oblikovanih učinkovitih vzorcev vedenja in vedno manj mladostnikov je kos 
današnjemu šolskemu sistemu. V vsakem zavodu imajo posameznike, ki bi potrebovali individualno 
vodenje, k čemur se mora stremeti v vsakem zavodu, a je zaradi številčnosti mladostnikov na vzgojno 
skupino in oddelek v šoli tovrstna obravnava nemogoča.  
 
Normativ, ki je trenutno postavljen za 10 otrok in mladostnikov v vzgojni skupini in 8 mladostnikov v 
stanovanjski skupini, je absolutno previsok za izvajanje kvalitetne strokovne obravnave mladostnikov 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, h katerim so pridružene še druge motnje, neugodno družinsko 
in socialno okolje.  
 
Naraščajoči trend tako imenovanih pridruženih motenj in neustreznih življenjskih okoliščin je prikazan 
v spodnji razpredelnici na primeru enega izmed vzgojnih zavodov v Sloveniji za šolsko leto 2017/2018. 

Vrsta motnje/socialna problematika Št. mladostnikov s težavo % 

Psihiatrične težave 26 68% 
ADHD 9 23% 
Težave s PAS 21 55% 
Odvisnosti 1 3% 
Nasilje 10 26% 

Motnje hranjenja 3 8% 

Samomorilno vedenje 9 24% 

Samo poškodbeno vedenje 4 10% 

Neugodne družinske razmere 30 79% 
Anksiozne motnje 11 29% 
Depresija 7 18% 
PTSD 2 5% 
Bivanjska problematika 2 5% 
Obravnava na sodišču 12 31% 

 
Prav tako se do sedaj v pravilniku in v praksi ni upoštevalo socialnega konteksta, iz katerega izhaja 
večina čustvenih in vedenjskih motenj in ki so bistvene pri delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo v 
naše zavode. 
Ocenjujemo, da 79% mladostnikov izhaja iz neustreznega družinsko socialnega okolja: 

 zanemarjeni in zavrnjeni s strani staršev,  
 v družini nasilje in spolno nasilje s strani družinskih članov,  
 težave z revščino in nudenjem osnovnih življenjskih pogojev,  
 izhajajo iz okolja, kjer je stopnja kriminala povečana,  
 družinski člani psihiatrični bolniki.  



S socialnim vidikom povezane čustveno vedenjske motnje še dodatno otežujejo zdrav razvoj in 
enakopravni položaj mladostnika v družbi, saj ravno mladostniki, ki imajo čustvene in vedenjske težave, 
potrebujejo dodatno podporo iz okolja, ki ga sicer nudimo v zavodu, a ga potrebujejo predvsem iz 
domačega okolja.  
 
Travme, ki so posledica zgoraj naštetih situacij, izkazujejo potrebo po intenzivnejšem delu s strani 
vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev, bolj individualiziran pristop, več motivacije in več 
usklajevanja za samostojno opravljanje različnih nalog. S tem povezano so mladostniki še dodatno 
prikrajšani za zdrav razvoj, iz česar sledi naša potreba po intenzivnejši strokovni podpori, da lahko v 
trenutku preprimemo vse stiske mladostnikov.  
 
V ozir vseh opredelitev problematike, s katero se srečujemo, predlagamo naslednje prilagoditve 
pravilnika: 

 Kot izhaja iz vzgojnega programa za delo v vzgojnih zavodih, vzgojitelji ne morejo izvajati 
zahtev vzgojnega programa na tak način in s tolikšno skupino, kot se to na državni ravni 
zahteva. 

 Za delo z mladostniki s ČVM in pridruženimi kombiniranimi motnjami je optimalna skupina od 
4 do 6 mladostnikov. 

 Učitelji v šolah, kjer so vključeni učenci s ČVM in pridruženimi kombiniranimi motnjami, ne 
morajo uresničevati zahtev učnih načrtov v večjih oddelkih, kot so 4 do 6 mladostnikov. 

 Oblike dela, ki jih izvajamo v obliki pilotskih projektov v letih 2017/2018 in 2018/2019, se 
izkazujejo kot zelo uspešne in nujne v smeri zdravega razvoja mladostnikov. (Celostna oskrba: 
psihoterapija, glasbeno-umetniška skupina, intenzivna skupina, poodpustna skupina, vrstniška 
mediacija, mobilna socialno pedagoška obravnava) 

 Zahtevamo, da uspešno izpeljane oblike dela postanejo stalna oblika dela in da tudi za 
njih veljajo prilagoditve normativov! 

 
Poudarjamo, da obstoječih del in nalog iz opisov delovnih mest strokovnih delavcev že v sedanji situaciji 
pri večjem številu ne moremo opravljati, niti pri svetovalnem delu, v oddelčnih in vzgojnih skupinah. 
V luči prihajajoče zakonodaje – sprejet je že družinski zakonik, v pripravi je nov zakon o vzgojnih 
zavodih, pa pri tako velikem številu sploh ne bo mogoče v okviru svetovalnih centrov brez zmanjšanja 
normativov, saj že zaradi predvidene heterogenosti obravnav v srednješolski populaciji hkrati otrok, ki 
pridejo v zavod s 14. leti skupaj z mlajšimi in starejšimi mladoletniki, ter mlajšimi POLNOLETNIKI (19 
let!) s kaznivimi dejanji. Predvidevana je vključitev v javno veljavne programe oziroma interno 
izobraževanje, na podlagi ukrepa sodišč v najbližjo obliko namestitve. Hkrati je predvidena namestitev 
v vzgojne skupine, dnevne oblike, stanovanjske skupine, mladinska stanovanja, intenzivne skupine. 
Zagotoviti moramo pedopsihiatrično, zdravstveno oskrbo, obravnavo odvisnosti, psihoterapijo, 
mediacijo, kar je za posameznega mladostnika koristno, vendar v okviru sedanjega normativa ni realno. 
Nova zakonodaja omogoča, da strokovni delavci lahko fizično omejijo posameznika ob hetero ali avto 
agresivnih izbruhih, pregled osebnih stvari in prostora.  
 
Zakonodaja določa, da je dolžnost vzgojitelja poenotena z dolžnostjo in odgovornostjo staršev. 
Opredeljena je tudi dolžnost strokovnih delavcev, da gredo iskati mladostnika na policijsko postajo in 
ga pripeljejo z bega, da ga obiskujejo v domačem okolju ali na praktičnem usposabljanju z delom, 
kasneje pri samostojnem vključevanju v življenje in delo. 
 
Vse te naloge so razpršene na posamezne mladostnike in jih je nemogoče opravljati skupinsko, ampak 
individualno v skladu s posameznikovim vzgojnim načrtom. 
 
Glede na dejstvo, da se pripravlja Zakon o vzgojnih zavodih zahtevamo, da se vzporedno pripravlja tudi 
normativno plat izvajanja zakonskih določil, da ne bi bili strokovni delavci nenadoma soočeni z 
obveznostjo izvajanja zakonskih določil, ne da bi imeli za to ustrezne delovne pogoje. 


