
 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS      

Masarykova 16 

1000 Ljubljana 

 

 

 

Ljubljana, 11. 2. 2022 

 

Zadeva: Položaj zaposlenih v vzgojnih zavodih oz. strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami  

 

 

Spoštovani, 

 

iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v nadaljevanju SVIZ) vas želimo 

ponovno opozoriti na stopnjujoče se težavne pogoje dela v vzgojnih zavodih oz. strokovnih centrih za 

celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju vzgojni zavodi) ter vas 

pozivamo k čimprejšnjemu sprejetju konkretnih ukrepov za izboljšanje pogojev za delo zaposlenih.  

Vzgojni zavodi so namenjeni otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, ki nimajo 

ustreznega družinskega varstva, oskrbe in vzgoje (zanemarjanje s strani staršev, nasilje v družini, težave 

z revščino in nudenjem osnovnih življenjih pogojev, okolja s povečanim kriminalom itd.). V zavodih so 

otroci od 6. leta starosti dalje, mladostniki pa do 18. leta oz. tudi dlje, do 21. leta. Vzgojni zavodi so 

posledično odprti 365 dni na leto in 24 ur vsak dan. 

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami sta pomembni in 

odgovorni nalogi učiteljev, drugih strokovnih delavcev, predvsem pa poklicnih vzgojiteljev, saj 

prevzemajo nase odgovornost za celovit osebnostni razvoj otrok in mladostnikov. Slednji omenjeni 

opravljajo delo v vseh izmenah (tudi nočnih), vzgojno delo opravljajo tudi v času koncev tednov in 

šolskih počitnic. In to v vedno večjem obsegu, saj je vse več otrok in mladostnikov, ki v domačem okolju 

nimajo pomembne druge osebe, h kateri bi lahko odhajali med vikendi ali počitnicami. Opravljajo 

naloge nekakšnih nadomestnih staršev (osebna higiena, spremstvo in opora pri zdravljenju /kroničnih, 

psihičnih bolezni/, empatično sprejemanje in postavljanje meja, podpora pri tragičnih in dramatičnih 

dogodkih), opravljajo naloge, povezane z inštitucijami (timske obravnave, spremstvo in obravnava na 

sodiščih, pričanja), izvajajo različne intervencije s podporo intervencijskih služb (v zvezi s pobegi iz 

zavodov, kriminalnimi dejanji, zasvojenostjo, nasilnimi in ogrožujočimi vedenji, poskusi suicida in 

samopoškodovalnega vedenja) … 



V zadnjem desetletju se je pomembno spremenila problematika dela na vzgojnem področju zaradi 

zaostrenih razmer v družbi. Vedno več je otrok oz. mladostnikov s t. i. pridruženimi motnjami in 

neustreznimi življenjskimi okoliščinami (neustrezno družinsko okolje, kazniva dejanja staršev, uporaba 

psihoaktivnih substanc, psihiatrične diagnoze, pomanjkanje učinkovitih vzorcev vedenja, učne težave), 

kar zahteva dodatno, predvsem individualno obravnavo otrok in mladostnikov. To je moč izvajati v 

manjših skupina, kot določajo normativi, hkrati pa to zahteva od vzgojiteljev in drugih strokovnih 

delavcev pridobivanje znanj na več strokovnih in specifično strokovnih področjih. Na slednje smo vas 

opozorili že pred tremi leti in pozvali k spremembi normativov.  

Od maja 2019 je v veljavi tudi spremenjena družinska zakonodaja, skladno s katero otroke v vzgojne 

zavode nameščajo sodišča (tako družinska sodišča in kazenska sodišča). Posledično zato Centri za 

socialno delo ne nameščajo več otrok in mladostnikov v vzgojne zavode. Vloga slednjih pri napotovanju 

v zavode se je v praksi zmanjšala, kar je otežilo delo zavodov in zaposlenih ob prihodu otrok in 

mladostnikov v zavod. Povečali pa so se naloge in obveznosti zaposlenih pri usklajevanju z več 

institucijami.  

Lansko leto je stopil v veljavo tudi nov področni zakon (ZOOMTV), ki je povezal zavode v regionalne 

strokovne centre, jasneje opredeljuje pravice otrok in mladostnikov ter naloge centrov. To smo v 

sindikatu v osnovi pozdravili, opozorili pa na potrebo po izboljšanju dejanskih pogojev za delo v praksi, 

do česar še ni prišlo. Tako je sedaj novi zakon z dodatnimi pristojnostmi in obveznosti zavodov marsikje 

zgolj otežil pogoje dela. Vsak strokovni center in s tem zavod je na svojem regijskem področju dolžan 

sprejeti vse otroke in mladostnike, ne glede na to, ali strokovni center dejansko sploh lahko nudi 

ustrezen program oz. podporo za posameznega otroka. Pred spremembo so bili namreč otroci in 

mladostniki usmerjeni v posamezni zavod glede na specifične potrebe otroka. Temu ustrezno so zavodi 

izpostavili ustrezno kadrovsko infrastrukturo in način dela. Sedaj pa je vsak regijski center dolžan nuditi 

tudi podporo tovrstnim otrokom in mladostnikom, nima pa temu prilagojenih pogojev za nudenje 

ustrezne pomoči. To otežuje delo zaposlenih in s tem izvajanje nalog zavodov v skupno dobrobit vseh 

otrok in mladostnikov.  

Težavnost dela zaposlenih glede na zgoraj opisano iz leta v leto narašča, vedno bolj pa skupaj bivajo 

otroci z zelo široko paleto najrazličnejših težav in motenj. Zaposleni se na dnevni bazi srečujejo z zares 

težkimi primeri nedefiniranih psihiatričnih težav, z duševnimi motnjami, avtizmom, s kombiniranimi 

motnjami, vse več je kemičnih in ne-kemičnih odvisnosti itd. Sodelovanja s starši so zapletena, saj so 

mnogi sami v težkih življenjskih situacijah ali pa imajo določene motnje in stanja (psihične bolezni, 

zasvojenosti, razne osebnostne motnje, so na prestajanju zaporne kazni ...), strokovni delavci so 

večkrat deležni najrazličnejših manipulacij, pritiskov in groženj s strani staršev.  

Zaposleni v teh zavodih predano opravljajo delo in svoj poklic resnično doživljajo kot poslanstvo. 

Vendar je zaradi vedno težjih pogojev dela po naših informacijah med zaposlenimi že nekaj časa 

občuten porast bolniških odsotnosti, mnogi se že soočajo z znaki sindroma izgorevanja. Posledično je 

vedno več zaposlenih, tudi tistih z nujno potrebnimi izkušnjami, ki odhajajo iz vzgojnih zavodov in si 

zaposlitev z boljšimi pogoji dela in nemalokrat boljšim plačilom poiščejo drugod. Zavodi na javnih 

razpisih težko najdejo zaposlene z ustrezno izobrazbo, še manj z zadostnimi izkušnjami. Opisano 

povečuje fluktuacijo kadra, kar negativno vpliva na otroke in mladostnike in jim povečuje stisko. Otroci 

in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so osebe, ki za svoj napredek potrebujejo stalno 



strokovno osebo, ki z njo zgradijo zaupen odnos, pridobijo občutek varnosti in šele nato kompenzirajo 

svoje motnje in težave na ustrezen oziroma sprejemljiv način.  

Že tako problematična situacija se je v času COVID-19 še zaostrila. Otroci in mladostniki so bili v času 

zaprtja šolanja od doma praviloma ves čas prisotni v zavodu, zaposleni so jih dodatno motivirali za 

šolsko delo, bili v nenehnem stiku z učitelji, izvajali pomoč in razlago, pri čemer je bilo v skupini do 10 

otrok (vsak ima svoj program in razred izobraževanja). Zaposleni so izvajali preventivne ukrepe s 

samotestiranjem še pred š. l. 21/22, PCT, in druga priporočila ter protokole. Predvsem pa se je zaradi 

zaprtja šol in ostajanja otrok in mladostnikov v zavodih povečal obseg neposrednega dela preko 

normativov in ostalo delo. Enako velja tudi trenutno, saj se v zavodih izvajajo t. i. sive in rdeče cone. 

Obe coni pomenita izolacijo otroka v svoji sobi. Vzgojitelj otroku še dostavi hrano v sobo, meri mu 

temperaturo, daje predpisano terapijo in spremlja zdravstveno stanje in duševno počutje, opravlja 

individualne pogovore, ga motivira za šolsko delo, predvsem mu pa nudi empatično oporo. A žal so 

stiske in ekscesi zaradi izvajanja sivih in rdečih con pri otrocih in mladostnikih s čustveno vedenjskimi 

motnjami veliko večje kot pri standardni populaciji. Zaposleni pa kljub tej izpostavljenosti dodatka za 

delo z okuženimi uporabniki ne prejemajo! Vse opisano v času COVID-19 je povečalo že tako ali tako 

težke pogoje dela.  

Na podlagi vsega zgoraj pozivamo MIZŠ, da se še pred morebitno stavko (9. 3. 2022) dogovorimo o 

razrešitvi najbolj akutnih vprašanj, in sicer: 

• o zagotovitvi ustreznega plačila za izpostavljenost zaposlenih pri delu z okuženimi otroki in 

mladostniki,  

• o spremembi področnih normativov ob sodelovanju in upoštevanju predlogov zaposlenih 

(posredovanih preko SVIZ januarja 2019 ter decembra 2021), 

• o pogojih dela, ki bi omogočili redne zaposlitve ter opravljanje dela v zavodih, med drugim 

tudi z oblikovanjem prilagojenega delovnega mesta za vzgojitelje v vzgojnih zavodih oz. 

centrih skupaj z ustreznim zvišanjem plačnih razredov osnovne plače.  

 

Pričakujemo čim prejšnji odziv z vabilom na usklajevanja, s konkretnimi predlogi za izboljšanje zgoraj 

navedenega položaja zaposlenih, o katerih bi se skupaj dogovorili.  

 

Lep pozdrav.  

Branimir Štrukelj,  

glavni tajnik SVIZ Slovenije  

 

 


