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Pred vami je publikacija Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec za šolsko leto 2018/19. V njej 
boste našli vsebine, povezane z organizacijo in delom zavoda, ter osnovne informacije, ki zadevajo 
nas, naše partnerje in širšo zainteresirano javnost. Zavod je v času preoblikovanja in spreminjanja, 
povezanega s sprejemanjem krovnega zakona, ki bo urejal področje vzgojnih zavodov. ZVI Logatec 
želi v naslednjih letih prevzeti vlogo ustanove, ki deluje na vseh področjih obravnave mladostnic 
in mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja. Poleg že odprte intenzivne skupine smo v 
letošnjem šolskem letu pridobili še eno dislocirano enoto, namenjeno mladostnikom, ki jim bivanje 
v stanovanjskih skupinah in vključitev v redno šolanje predstavlja prehudo oviro na poti do želenih 
ciljev, hkrati pa njihova problematika ne dosega teže, primerne za namestitev v zavod. Gre za 
prvovrsten poskus združevanja klasičnega zavodskega internega izobraževanja in stanovanjske 
skupine s poudarkom na osebnostnih in socialnih integrativnih ciljih vzgojnega programa. V tem 
letu se odpira tudi mladinsko stanovanje, ki ga naš zavod do zdaj še ni imel. Tako razširjamo 
ponudbo in se prilagajamo potrebam, ki se porajajo v širšem družbenem okolju. Zavod želi ponuditi 
kar se da široko paleto možnosti za strokovno obravnavo mladostnikov, saj hočemo dati možnost 
tistim, ki potrebujejo pomoč in so motivirani, da v svojem življenju naredijo potrebne spremembe, 
ki so ključne za vstop v samostojno in odgovorno življenje. 

Mladostnice in mladostniki v našem zavodu so ogledalo naše družbe. Družbe, ki ni vedno pravična 
in ki velikokrat pozabi na tiste na njenem robu. Mi smo tu, da jih usmerimo na pot v življenje. Da 
jih pripravimo na čas, ko se bo treba odločiti za tisto, kar je prav. In da bodo v življenju uspešno 
krmarili, tudi ko bo najtežje. Naše želje so povezane prav z njihovimi uspešnimi zgodbami. Naj bo 

takih čim več. 

    Borut Marolt

    vršilec dolžnosti ravnatelja

SPoŠTovAni!
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Namen in sestava zavoda

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec je name-

njen otrokom in mladostnikom z motnjami v vedenju 

in čustvovanju. Skušamo jim pomagati in jih usmer-

jati pri odpravljanju težav, ki so jih pripeljale v zavod. 

Zavod je sestavljen iz »matične enote« v Logatcu, 

kjer poteka vzgoja v dveh vzgojnih skupinah, izo-

braževanje pa v dveh programih nižjega poklicnega 

izobraževanja. Mladostnikom, ki nimajo pogojev za 

vpis v nižje poklicno izobraževanje (končanih sedem 

razredov devetletke), omogočimo, da manjkajoče ra-

zrede zaključijo po izpitih na osnovni šoli za odrasle. 

Tisti, ki obiskujejo srednjo šolo v Ljubljani, Postojni 

ali Idriji, so pri tem uspešni in dovolj samostojni, lah-

ko šolanje tam nadaljujejo tudi po namestitvi v zavod. 

Pod okrilje zavoda spadata stanovanjski skupini 

Postojna in Rdeča kljuka v Ljubljani, ki sta name-

njeni dovolj odgovornim mladostnikom, da lahko 

samostojno obiskujejo zunanje šole; intenzivna enota 

Planina, ki je namenjena mladostnikom, ki potrebu-

jejo individualno obravnavo pri vzgoji, in dve enoti 

na Vrhniki, ki ju sestavljata mladinsko stanovanje in 

dislocirana vzgojna skupina.

Zavod sprejema fante, stare od 14 do 21 let, v sta-

novanjski skupini pa tudi dekleta. Mladostniki, ki so 

napoteni v vzgojni zavod s strani sodišča, lahko pri-

dejo k nam tudi po dopolnjenem 18. letu. 

Ustanovitelj 

Ustanovitelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje 

Logatec je Republika Slovenija.

Upravljanje

Pedagoški vodja in poslovodni organ vzgojnega 

zavoda je ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ upravlja-

nja svet zavoda, ki šteje 13 članov in ga sestavljajo: pet 

predstavnikov zavoda, trije predstavniki ustanovitelja 

(eden je predstavnik lokalne skupnosti), dva pred-

stavnika dijakov in trije predstavniki staršev.

OSNOVNE INFORMACIJE O ZAVODU
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Do vzgojnega zavoda Logatec boste verjetno prišli iz 

smeri Kopra ali Ljubljane. Dostop je možen z avto-

ceste ali po regionalni cesti. 

Če prihajate po avtocesti iz katerekoli smeri, jo 

zapustite na izvozu Logatec. Peljete mimo odcepa za 

industrijsko cono, naravnost skozi prvo krožišče (2,5 

km), v naslednjem krožišču (čez 850 m) pa sledite iz-

vozu za Postojno in Idrijo. Čez približno 300 metrov 

boste na desni strani videli avtobusno postajališče 

Blekova vas, na levi pa je slabše viden dovoz do vzgoj-

nega zavoda, kamor zapeljete in parkirate pri zavodu.

Po stari cesti iz smeri Kopra se peljete skozi Gornji 

Logatec, po približno 500 metrih, ko zapustite sredi-

šče kraja, na desni vidite avtobusno postajo Blekova 

vas. Čez kakšnih 70 metrov je gruča hiš, ki so omenje-

ne že v prejšnjem odstavku. Tu zapeljete desno med 

hišami. 

Iz smeri Ljubljane po stari cesti pridete v Logatec 

skozi lipov drevored, se peljete do krožišča, ki je ome-

njeno v drugem odstavku. Tu greste naravnost, po 

300 metrih pa levo.

INTEGRIRANE VOZOVNICE 

Dijaki v zavod običajno prihajajo z av-

tobusom ali vlakom. Avtobusna postaja 

Blekova vas je od zavoda oddaljena 

dobrih 200 metrov, železniška postaja 

v Dolnjem Logatcu pa približno 2 km. 

Podrobnosti o voznih redih dobite na: 

www.ap-ljubljana.si
www.slo-zeleznice.si

V letošnjem šolskem letu je vozovnica 

integrirana, kar pomeni, da jo dijaki 

lahko uporabljajo pri vseh prevoznikih 

na določeni relaciji. Za dijake, ki v času 

šolanja ne bivajo doma, velja, da lahko 

kupijo 10 kuponskih vozovnic po enotni 

ceni 20 eur. Izdelava vozovnice se lahko 

opravi s potrdilom, ki ga izda zavod, po-

tem pa se vozno karto plačuje mesečno. 

Možno je tudi kupiti polletno ali letno 

karto. Več informacij lahko dobite na:

www.ijpp.si 
KJE NAS NAJDETE?



5

Vzgojni zavod je v Logatcu od leta 1953, ko so v starem 

Windischgraetzovem gradu v Gornjem Logatcu uredi-

li deško vzgajališče. Ustanova je obstajala že pred tem. 

V Logatec se je preselila iz Bele krajine, njeni začetki 

pa segajo v leto 1873.

Zavod je bil vseskozi namenjen vzgoji in izobraže-

vanju mladostnikov. 

V zgodovini je zavod doživljal vzpone in pad-

ce. Eden izstopajočih mejnikov ne samo v zavodski 

zgodovini, pač pa tudi v zgodovini vzgoje v Sloveniji 

nasploh, je obdobje t. i. Logaškega eksperimenta od 

leta 1967 do 1971. Eksperiment je predstavljal korak od 

avtoritarnega k permisivnemu načinu vzgoje, spozna-

nja, izhajajoča iz tega eksperimenta, pa so se razširila 

tudi po drugih vzgojnoizobraževalnih inštitucijah. 

Danes ponosno gledamo na zgodovino Zavoda in 

poskušamo v vsakdanje zavodsko življenje vpeljati za-

misli, na katerih so delali naši predhodniki, ter se učiti 

na napakah, ki so jim v preteklosti grenile življenje.

O Zgodovini 
vzgojnega ZaVoDA

Leta 2018 je minilo 25 let, odkar se je zavod preselil 

v nove prostore. Otvoritveni trak je leta 1993 prerezal 

takratni predsednik RS Milan Kučan.

V starem gradu je 
bilo posnetih nekaj 
prizorov slovenskega 
fi lma Grajski biki.
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Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 je nastal na 

podlagi programa vodenja zavoda, predstavljenega 

na svetu zavoda ob izvolitvi Boruta Marolta na mesto 

vršilca dolžnosti ravnatelja in načrtovanja strokov-

nih in administrativno-tehničnih delavcev zavoda, ki 

smo ga izvedli v zadnjem tednu meseca avgusta 2018.

Prednostne naloge Zavoda za vzgojo in izobraževanje 

Logatec v šolskem letu 2018/19 so:

•  ponuditi kvalitetne vzgojne in izobraževalne 

vsebine in spodbujati mladostnike k aktivnemu 

preživljanju prostega časa;

• uvajati nove strategije in dobre prakse pri delu 

z mladostniki, ki so odvisni od psihoaktivnih 

substanc ter za mladostnike z brezčutnimi/neobču-

tljivimi potezami;

• nadaljevati kakovostno delo s starši;

• optimizirati organizacijo vzgojno-izobraževalnega 

dela v matični enoti;

• pridobiti novo stanovanjsko skupino in v njej 

izvajati program, namenjen mladostnikom z ve-

denjskimi in čustvenimi težavami s poudarkom na 

internem izobraževanju;

• pridobiti mladinsko stanovanje in pričeti z name-

ščanjem mladostnikov ter izvajanjem programa;

• stabilizirati kadrovsko sestavo strokovnih delavcev 

in skrbeti za kvaliteten profesionalni razvoj delavcev;

• pri obravnavi mladostnikov ohraniti in nadgraditi 

povezanost z zunanjimi sodelavci ter ustanovi-

teljem (MIZŠ, centri za socialno delo, sodišči, 

pristojnimi za mladoletne, Centrom za mentalno 

zdravje, policijo, lokalno skupnostjo itn.);

• kvalitetno izvajati programe prednamestitvene in 

poodpustne obravnave ter specializirane vzgojne 

skupine v projektu Celostna obravnava otrok in 

mladostnikov s ČVM v vzgojnih zavodih;

• nadaljevati investicijsko-vzdrževalna dela v vseh 

enotah zavoda.

Prednostne naloge v šolskem letu 2018/19 
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Od sprejema mladostnikov
do odpusta in po njem

Sprejem mladostnikov v ZVI Logatec

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec sprejema 

mladostnike z motnjami vedenja in čustvovanja na 

osnovi:

• odločbe, ki jo izda center za socialno delo,

• sklepa o oddaji v vzgojni zavod, ki ga mladostniku 

izreče pristojno sodišče za mladoletnike.

Običajno je v ozadju enega ali drugega ukrepa več 

težav doma, v šoli, v družbenem okolju, pogosto so 

pri mladostnikih prisotna kazniva dejanja.

V zavod sprejemamo mladostnike iz celotnega 

območja Republike Slovenije. Izjemoma sprejmemo 

mladostnike z začasno odločbo ali zaradi sklepa sodi-

šča (namestitev neposredno iz pripora). 

Namestitev mladostnika po predhodnem dogo-

voru z zavodom izvede center za socialno delo. Pred 

namestitvijo pričakujemo, da mladostnik skupaj s 

v zavodu
Bivanje

Kriteriji za sprejem:

• zaključena osnovnošolska obveznost (sprejem z 

odločbo),

• starost med 15 in 18 let,

• opravljen sistematični zdravstveni pregled pri 

pediatru,

• mladostnik je brez težjih zdravstvenih ali psihič-

nih težav, ki bi ovirale učno-vzgojni proces.

Ob sprejemu naj ima mladostnik s seboj: 

• zadnje šolsko spričevalo, 

• potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,

• potrdilo o uspešno opravljenem sistematskem 

pregledu,

• potrjeno zdravstveno izkaznico oziroma potrdilo 

o veljavnem zdravstvenem zavarovanju,

• sezonsko garderobo, copate, brisače, pribor za 

osebno higieno. 
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starši in strokovnim delavcem CSD obišče vzgojni 

zavod (t. i. ogled), kjer svetovalna služba in ravnatelj 

predstavijo zavod in se pogovorijo o mladostnikovih 

željah, načrtih, strahovih, pričakovanjih ter o pri-

čakovanjih staršev in pristojnega centra za socialno 

delo. Mladostnik se spozna s pogoji in okviri bivanja 

v zavodu in naveže prve stike. Ogled je priprava na 

sprejem in postavljanje temeljev nadaljnjega dela. 

Ob informativnem razgovoru svetovalna služba 

vzpostavi s fantom in njegovimi starši prvi stik, ki je 

za nadaljnje sodelovanje in komunikacijo izredno po-

memben.

Sprejem je sicer možen in izvedljiv tudi brez pred-

hodnega ogleda, a le če tega zaradi objektivnih ovir ni 

možno izvesti. V tem primeru tudi težko zagotovimo 

optimalen začetek v novem okolju. 

V času od ogleda do sprejema mladostnik pri sebi 

razčisti s strahovi, postavi nove cilje in »odpre novo 

poglavje« v svojem življenju. 

Do sprejema v zavod mora svetovalec na centru za 

socialno delo speljati zakonsko določene postopke in 

predhodno dostaviti pravnomočno odločbo o name-

stitvi oz. pravnomočen sklep o oddaji v vzgojni zavod. 

Mladostnike, ki niso motivirani za prihod in biva-

nje v zavodu, imajo pa sklep o oddaji v vzgojni zavod s 

strani sodišča, nameščajo centri v dogovoru s sodišči 

po posebnem postopku. Vsak mladostnik je ob spre-

jemu testiran na psihoaktivne substance. Z rezultati 

testa so seznanjeni vsi prisotni na sprejemu v zavod.

Bivanje in življenje v zavodu

V času bivanja v zavodu je mladostnikova naloga, da 

doseže cilje, ki si jih je zastavil. Zaposleni v obravna-

vo, zastavljanje in doseganje ciljev vključujemo tako 

mladostnika kot celotno družino, saj ima primarna 

družina ključen pomen pri napredku mladostnika. 

Seveda pa je bivanje v zavodu več kot le dosega-

nje ciljev. Vsak dan prinaša nekaj novega. Zaposleni 

v zavodu se trudimo, da mladostnikom popestrimo 

dogajanje v zavodu in jim omogočimo, da lažje in bolj 

zadovoljni dosegajo zastavljene naloge in odkrivajo 

svoja močna področja (glej poglavja: vzgoja, organi-

zacija časa, interesne dejavnosti …). 

Odpust iz zavoda 

Zavod mladostniki zapustijo, ko dosežejo zastavljene 

cilje. Običajno je to zaključek šolanja, vzporedno pa 

tudi sprememba neustreznih vedenj. 

Kljub trudu zaposlenih nekateri mladostniki ne 

sodelujejo. Njihove predhodne navade, vedenje, na-

čin življenja in vplivi okolja so močnejši. S svojim 

vedenjem ogrožajo sebe in druge. V tem primeru 

strokovni tim ugotovi, da je nadaljevanje bivanja v 

vzgojnem zavodu nesmiselno ali celo škodljivo, zato 

predlaga odpust iz zavoda in/ali predlog za spremem-

bo vzgojnega ukrepa v strožji ukrep. 

Spremljanje po odpustu 

V primerih, ko zaposleni ocenimo, da bo mladostnik 

po odpustu imel težave pri vključevanju v primarno 

okolje, predlagamo sodišču, centru za socialno delo, 

mladostniku in njegovi družini podaljšano spremlja-

nje po odpustu iz zavoda. 

To obsega redne obiske na domu, pogovore ob 

težavah, vzpodbude, nasvete in usmerjanja. Pri tem 

smo uspešni zaradi predhodno dobro zastavljenega 

delovnega odnosa z mladostnikom.

V letošnjem letu ta program formalno vključuje-

mo v projekt Strokovnega centra.
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Načela, ki vodijo naše delo 

Delo z mladostniki, ki pridejo v naš zavod, jemljemo 

kot odgovorno početje, ki se ga lotevamo z vso resno-

stjo. Kažipot pri našem delu so sledeči koncepti. 

Učenje za življenje 
Mladostnike želimo usposobiti, da bi bili bolje pripra-

vljeni na življenje. To dosegamo preko dela na vzgojnem 

in izobraževalnem področju. Pri mladostnikih vzpodbu-

jamo marljivost, poštenost, prevzemanje odgovornosti za 

svoja dejanja, sprotno in plodno reševanje nasprotij idr. 

Pozitivna samopodoba 
Mladostniki imajo pogosto težave s tem, da so ne-

samozavestni, imajo nizko samopodobo in tudi zato 

zaidejo v težave. Usmerjamo jih, da bi ob soočanju s 

problemi našli moči predvsem v sebi in v svojih pozi-

tivnih izkušnjah ter močnih področjih delovanja. 

Uspešno reševanje težav 
Mladostnike vzgajamo v odrasle ljudi, ki bodo 

svoje težave reševali sproti in na način, ki jim bo 

v korist, ne pa v škodo. Pri tem jim nudimo veliko 

usmeritev, nasvetov in vzor.

Pošteno življenje
Ena od pomembnih vrednot, ki jih želimo posre-

dovati, je poštenje. Mnogo fantov ima za sabo taka in 

drugačna kazniva dejanja. Na nas je, da jih usmer-

jamo k poštenemu življenju, ki na dolgi rok prinaša 

spoštovanje soljudi, priznanje drugih in če že ne dru-

gega – miren spanec in lepšo prihodnost. 

Delo in sodelovanje s starši
Sodelovanje s starši je zakonsko opredeljeno v 

Zakonu o srednji šoli, opredeljeno pa je tudi v Vzgoj-

nem programu za vzgojne zavode. 

Nosilec organizacije in vodenja dela s starši je sve-

tovalna služba, prav tako se v delo s starši vključujejo 

drugi strokovni delavci, predvsem matični vzgojitelji, 

poleg njih pa tudi razredniki, učitelji praktičnega po-

uka in medicinska sestra. 

Vsak od naštetih staršem predstavi svoje videnje o 

mladostniku s področja, ki ga poučuje oziroma vodi. 

To omogoča jasno vlogo in odgovornost posameznih 

strokovnih delavcev za učno-vzgojni proces mlado-

stnika.

Sodelovanje s starši je pomemben del procesa, 

saj se mladostniki v večini iz zavoda vračajo v do-

mače okolje. Starše redno obveščamo (telefonsko, 

na roditeljskih sestankih in s pisnimi poročili) o na-

predovanju njihovega sina in morebitnih težavah. 

Zavedamo se, da so starši pomemben dejavnik mla-

dostnikovega napredka, zato jih aktivno vključujemo 

Področja dela svetovalne službe, ki neposredno 

vključuje sodelovanje s starši:

• organizacija informativnih razgovorov pred na-

mestitvami v zavod,

• organizacija sprejemov gojencev,

• organizacija in vodenje timov,

• organizacija in koordinacija individualiziranih 

programov vzgoje in izobraževanja za vse mla-

dostnike,

• organizacija in vodenje roditeljskih sestankov,

• vodenje svetovalno-terapevtskih pogovorov s 

starši,

• mladostnike obiskujemo na njihovem domu,

• organizacija in koordinacija obiskov v zavodu za 

zunanje udeležence.
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cilje. Menimo, da je odpust iz zavoda in ponovno 

vključevanje v domače okolje velika prelomnica, ki jo 

nekateri mladostniki težko primerno speljejo. Spre-

mljamo jih še toliko časa, da premostijo težave ob 

vračanju v domače okolje.

Povezovanje z zunanjim okoljem in občino
Zavod je tesno vpet v lokalno skupnost. Poveza-

ni smo s šolami v okolici (koriščenje telovadnic) in 

društvi, s katerimi sodelujemo glede na interes posa-

meznih mladostnikov.

Društvo Dlan na dlan nam nudi koriščenje no-

gometnega igrišča in igrišča za odbojko na mivki, 

nekatera druga društva pa so se v preteklosti že 

pozitivno odzvala na naše potrebe oziroma po-

trebe mladostnikov po obiskovanju dejavnosti ali 

treniranju v njihovi sredini (Plezalno društvo Rovte, 

Košarkarski klub Logatec, Nogometni klub Vrhnika, 

Taborniki itn.).

Občina nam je omogočila koriščenje večnamen-

ske športne dvorane za različne priložnosti. Dala nam 

je možnost za prijavljanje zavodskih projektov na ob-

činske razpise in podobno. 

Za sodelovanje z Zdravstvenim domom Logatec je 

zadolžena medicinska sestra. Mladostniki si ob pri-

hodu v zavod izberejo svojega zdravnika v logaškem 

zdravstvenem domu, saj v zavodu preživijo večino 

časa v letu. 

Pri tem je potrebno vzajemno razumevanje med 

strokovnimi delavci zavoda in zdravstvenega doma, 

saj mladostniki včasih izkoriščajo bolezen za izogi-

banje obveznostim, kar kaže na njihovo vedenjsko 

problematiko in jo kot tako tudi obravnavamo.

v proces sodelovanja in obravnave mladostnika ter 

jih v procesu pomoči obravnavamo kot enakovredne 

partnerje. 

Staršem nudimo tudi individualno svetovanje in 

predavanja. Opažamo, da mladostniki hitreje napre-

dujejo, kadar so se starši pripravljeni dejavno vključiti 

v proces.

Sistemski pristop 
Pri obravnavi mladostnika se zavedamo, da nje-

gove težave ne izvirajo le iz njega, ampak so odraz 

celotnega socialnega okolja, v katerem živi. Zato sku-

šamo v obravnavo vključiti tudi druge, ki so v stiku 

z mladostnikom (šola, zdravstveni dom, policija, in-

teresni krožki idr.), predvsem pa njegovo družino. 

Ponujamo širok spekter pomoči z namenom vzbuja-

nja želje po spremembi tudi pri njih.

Delo na sebi 
Vsi mladostniki, ki pridejo v zavod, morajo 

narediti korake k svojim ciljem. Najtežja naloga je re-

ševanje težav in odpravljanje ustaljenih navad. Oboje 

jih namreč ovira na poti do zastavljenih ciljev. Ker se 

zavedamo, da spremembe mladostnikov zahtevajo 

tudi spremembe pri starših, smo tudi staršem pri-

pravljeni nuditi različne oblike pomoči (glej »Delo in 

sodelovanje s starši«).

Aktivno preživljanje prostega časa 
Mladostnike v zavodu vzpodbujamo, da aktivno 

preživljajo svoj prosti čas in najdejo v različnih dejav-

nostih zadovoljstvo, ki jim lahko pomaga v soočanju 

z vsakodnevnimi preprekami sodobnega življenja. 

Vračanje domov 
Mladostnike spremljamo in usmerjamo od ogleda 

do odpusta, nekatere celo po odpustu iz zavoda, saj 

želimo, da v življenju resnično dosežejo zastavljene 
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V vsaki skupini veljajo pravila zavoda (glej poglav-

je o pravilih), hkrati pa je vsaka skupina drugačna 

zaradi ljudi, ki bivajo in delajo v njej. Močno jo de-

fi nirata vzgojitelja vsak s svojim načinom dela, prav 

tako pa tudi mladostniki, saj vsak od njih vanjo pri-

nese nekaj novega in enkratnega. 

Življenje v skupni je lahko zelo prijetno, pridejo 

pa trenutki, ko je težko. Takrat se začne pravo delo za 

vzgojitelja. Seveda pa tudi za mladostnike, ki se mo-

rajo naučit skupnega bivanja in prilagajanja drugim. 

Dobro je, da se mladostnik, ki pride v vzgojni za-

vod, zaveda, da se bo moral naučiti reševati probleme. 

Napredka brez soočenja s samim seboj in lastnimi 

omejitvami ni. Skupno bivanje več ljudi na relativno 

majhnem prostoru že v osnovi pomeni, da je treba 

dosti pogovarjanja, prilagajanja, sprememb. 

Vzgojitelji skrbijo za prijetno vzdušje v skupini in 

vzpodbujajo učinkovito medsebojno reševanje težav. 

Prav tako omogočajo nemoten potek dela, pomagajo 

pri ponotranjanju strukture in s svojim zgledom ka-

žejo mladostnikom, kako se obnašati v posameznih 

situacijah. 

Če je treba, vzgojitelji učijo mladostnike tudi 

vsakdanjih opravil: kako se počisti skupino, kako 

pospraviti za seboj, opozorijo na osebno higieno in 

zbujajo tiste, ki radi (pre)dolgo spijo. Želimo, da mla-

dostniki začnejo prevzemati odgovornost za svoje 

vedenje in opravljajo svoje obveznosti. Trudimo se, 

da se teh opravil fantje hitro sami naučijo, saj se v obi-

čajnem vsakodnevnem življenju to od toliko starih 

mladostnikov pričakuje.

vzGoJA

V vzgojnem zavodu v Logatcu imamo dve vzgojni skupini. Skupina je 

matična celica zavoda, v kateri se odvija pretežen del dneva. Vsako 

skupino vodita in usklajujeta njeno delo dva matična vzgojitelja, pri 

čemer jim pomagajo še nočni vzgojitelji in individualni pedagogi.

Vzgojno delo v matičnem zavodu
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Posebni poudarki vzgojnega dela v šolskem letu 

2018/19:

• ustvarjanje pozitivne skupinske klime,

• nagrajevanje in alternativni načini kaznovanja,

• odnos do dela in delovnih navad ter odnos do 

učnih obveznosti,

• predajanje telefonov v času, ko uporaba ni 

dovoljena,

• delo z odvisniki od psihoaktivnih substanc.

Pomemben vidik vzgojnega delovanja so tudi 

obiski na domu mladostnikov. Obiski predstavljajo 

učinkovit pristop pri delu z mladostnikom in z nje-

govimi starši, ki potrebujejo pomoč, svetovanje in 

podporo. Nosilci so vzgojitelji, ki imajo z mladostni-

kom vzpostavljen kakovosten odnos, poleg tega se k 

obiskom vključuje tudi svetovalna služba. 

Vsakodnevni »Železni repertoar«

Vsak dan v skupini poteka kup rednih aktivnosti, ki 

so del t. i. železnega repertoarja. To pomeni, da so 

dnevno na urniku in se jim ne da izogniti. Sem spada 

jutranje vstajanje, učne ure, obroki v jedilnici, inte-

resne dejavnosti in prostočasne aktivnosti, urejanje 

skupine ter odhod na spanje.

Redne tedenske aktivnosti 

Ob ponedeljkih potekajo skupinski sestanki, ki so 

namenjeni pogovorom in analizi preživetega vikenda 

ter načrtovanju aktivnosti za tekoči teden. Vzgojite-

lja načrtujeta tedenske skupinske aktivnosti skupaj z 

mladostniki. S tem mladostnike neposredno vklju-

čujemo v načrtovanje preživljanja časa v zavodu in 

izražanje lastnih želj in interesov.

Ob petkih so sestanki v vzgojni skupini namenjeni 

pregledu in vrednotenju tedenskih aktivnosti, načr-

tovanju izhodov preko vikenda in aktivnostim, ki jih 

morajo opraviti mladostniki, ki ob koncu tedna osta-

nejo v zavodu. 

Če situacija v vzgojni skupini zahteva posebno 

obravnavo, se organizirajo izredni sestanki, na katere 

se lahko povabi tudi druge strokovne delavce, ki so 

posredno ali neposredno vključeni v dinamiko vzgoj-

ne skupine.

Tedenska aktivnost je tudi temeljito čiščenje sku-

pine, ki jo vzgojitelji in mladostniki izvedejo vsak 

četrtek. Prav tako se tedensko odvijajo interesne de-

javnosti in druge prostočasne aktivnosti. 

Ena prvih stvari, ki jih povem mladostnikom, ko pri-

dejo v skupino, je, da pričakujem primeren in spoštljiv 

odnos do odraslih kot tudi do drugih mladostnikov. Ne 

bom dopuščal nobene agresije. To je osnova in le na ta 

način bomo lahko uspešno sodelovali. Verjamem, da je 

prihod v zavod zelo stresen dogodek za mladostnika. A 

če bo sledil osnovnim pravilom in se primerno vedel, bo 

lahko ugotovil, da zavod ni nekakšen bavbav in da lahko 

tudi z določenimi omejitvami živiš podobno kot veliko 

drugih mladostnikov v zunanjem okolju. Torej: čez teden 

delaš in se trudiš, da čim bolje opraviš svoje zadolžitve, 

potem pa greš lahko čez vikend domov in se tam spro-

stiš (v mejah normale, seveda). Zavod je ustanova, ki 

skuša čim bolj zrcaliti neko povprečno družinsko okolje. 

Tu veljajo neka osnovna pravila in okvirni dogovori, kaj 

od nekoga pričakujemo. Če mladostnik tega ne upošte-

va, mora pač nositi posledice tega. Dobro je, če se tega 

zaveda in ne skuša iskati krivca za vse svoje tegobe izven 

sebe. Nič več od tega. Želim si, da bi mladostniki zavoda 

ne doživljali kot kazen, ampak kot obliko pomoči za nji-

hovo nadaljnje življenje.

Darko Štante, vzgojitelj
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Posebne vzgojne vsebine 

Poleg vsakodnevnih navad in spretnosti želimo 

mladostnikom podati še praktične veščine, ki jih po-

sredujemo v sledečih programih: 

• socialne veščine – pridobitev veščin, ki nam 

pomagajo, da lažje sobivamo z drugimi, bolje 

sprejemamo sebe, primerno reagiramo na ne-

predvidljive situacije idr.; 

• pozitivno samovrednotenje – pridobitev 

pozitivnih stališč, ki nam v kritičnih življenjskih 

situacijah omogočijo lažje soočenje s problemi in 

nam jih pomagajo prebroditi; 

• zdravo življenje – učenje zdravih načinov življe-

nja in obvladovanja težav.

Pri vzgojnem delu poskušamo biti kreativni. Za-

vedamo se, da delamo z mladostniki, ob katerih je 

marsikdo že obupal. 

Letos poskušamo mladostnike še dodatno moti-

virati z alternativnimi kaznimi. Zavedamo se, da so 

mladostniki med seboj različni. Vsak ukrep vsakemu 

izmed njih ne predstavlja kazni. Zaradi tega se trudi-

mo, da mladostniki opravljajo alternativne kazni, ki 

so za njih vzgojne in poučne. 

Posebni enoti

Intenzivna enota Planina

Dislocirana enota za intenzivno obravnavo mladostni-

kov je bila ustanovljena spomladi leta 2018. Enota se 

nahaja v stanovanjski hiši v središču naselja Planina. 

Ustanovljena je bila s pomočjo MIZŠ za obravna-

vo mladostnikov s sledečimi težavami:

• z destruktivnim, sovražnim in opozicionalnim ve-

denjem, 

• proaktivnim agresivnim vedenjem (pridobivanje 

drugih mladostnikov z namenom povzročitve 

škode in/ali zaradi nasilništva), 

• ki odklanjajo vzgojno pomoč, 

• ki so odvisni od psihoaktivnih substanc ali drugih 

oblik odvisnosti, 

• s psihičnimi težavami,

• ki neuspešno delujejo v skupinah (osnovni zavod-

ski obliki dela) ter

• s samomorilnimi in samopoškodbenimi nagnje-

nji. 

Mladostnika namestimo v dislocirano enoto, ker v 

matični enoti ZVI Logatec ne upošteva pravil in ima 

vedenjske, čustvene in/ali psihične težave. Program je 

namenjen mladostniku, da bi dobil, kar mu v preteklosti 

Težave v nedeljo 
V nedeljo se je treba odpraviti v zavod in takrat se pri 

mladostnikih pojavijo odpori do vračanja. Tako se ob 

nedeljskih popoldnevih soočamo z opravičili, kot so: 

nenadne zdravstvene težave, zamude, nepričakovane 

obveznosti. 

V primeru dejanske bolezni, ki ni le posledica težav 

z vračanjem, prosimo starše in obolele mladostnike, da 

naredijo naslednje:

• v primerih hudih vročinskih stanj, poškodb, suma 

na nevarne in nalezljive bolezni še isti dan obiščejo 

zdravnika v najbližji dežurni ambulanti, 

• o obisku obvestijo dežurnega delavca zavoda in v 

najkrajšem možnem času dostavijo zdravniško po-

trdilo po faksu ali e-pošti. 

V primeru, da teh informacij nimamo, o nedovolje-

nem izhodu obvestimo policijo. Posledice mora nositi 

mladostnik sam. Če mladostnik zamudi v zavod, za 

zamudo pa nima nikakršnega opravičila, mora prav 

tako prevzeti odgovornost za nedovoljen izostanek.
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morda ni bilo nudeno ali omogočeno (dodatno pozor-

nost, pomoč, prilagoditev dela njegovim potrebam in 

sposobnostim ter odpravljanje pomanjkljivosti).

Med trajanjem programa starši sodelujejo z vzgojitelji 

(načrtovanje in analiza preživljanja vikendov, praznikov 

in počitnic, povratne informacije o sodelovanju med te-

dnom, dosegljivost preko telefona, udeležba na 

timski sestankih). Center za socialno delo so-

deluje na timskih sestankih, po potrebi pa tudi 

individualno dela s starši in mladostnikom.

Cilj je ugotoviti, katere so mladostni-

kove močne in šibke točke ter njegova 

zanimanja, ga spodbuditi, da je aktiven, 

da zmore narediti stvari, da je lahko 

uspešen tudi na področjih, ki niso ka-

zniva dejanja ali neustrezna vedenja. 

Mladostnika skušamo naučiti osnovnih 

pravil delovanja v skupini. Trenutno so v 

intenzivni stanovanjski skupini nameščeni 

trije mladostniki.

Organizacija dela v intenzivni skupini sledi 

zahtevam po racionalni organizaciji dela v ZVI 

Logatec, ne sledi pa strokovnim smernicam o 

avtonomiji stanovanjskih in vzgojnih skupin 

glede samostojnega odločanja o tem, kako bodo mla-

dostniki preživljali počitnice in vikende. 

V intenzivni stanovanjski skupini delajo trije stro-

kovni delavci. Zaradi premajhnega števila strokovnih 

delavcev oziroma nemožnosti zaposlovanja novih 

moramo mladostnike iz intenzivne stanovanjske sku-

pine v času vikendov, če nimajo prostega izhoda v 

domače okolje, premeščati v zavodske skupine. 

Vzgojna skupina Vrhnika

V letošnjem šolskem letu odpiramo novo vzgojno 

skupino na Vrhniki. 

Vzgojna enota na Vrhniki bo delovala kot sta-

novanjska skupina v vzgojnem času, hkrati pa bodo 

mladostniki obiskovali programe internega izobraže-

vanja v našem zavodu. 

V tej vzgojni skupini bo poudarek na aktivnem 

preživljanju prostega časa, pogostejših izletih in 

eks kurzijah ter zunanjih dejavnostih, povezanih s 

športom ali aktivnostmi okrog urejanja hiše in oko-

lice. Mladostniki se bodo dnevno vozili v šolo, 

sicer pa bodo bivali v tej skupini. Lega dislocirane 

vzgojne enote je glede tega izjemno ugodna (enota 

je od zavoda oddaljena približ no 8 kilometrov in 

ima zelo dobre povezave z javnim prevozom). 

V obdobju zadnjih nekaj let smo imeli v zavod 

nameščenih kar nekaj mladostnikov, ki so k nam pri-

šli po predhodni namestitvi v stanovanjske skupine. 

Izkazalo se je namreč, da ti mladostniki ne zmorejo 

slediti programu in obveznostim redne šole in so 

bili zato posledično izključeni ali pri šolanju niso 

bili uspešni. Do ideje za odprtje vzgojne skupi-

ne je prišlo po sestanku s predstavniki CSD, ki 

so izrazili veliko potrebo po alternativnih tipih 

namestitev. Centri za socialno delo se na terenu 

soočajo s primeri mladostnikov, ki niso delinkvent-
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V primeru odhoda v šolo ali delavnico v popoldanskem delu se 
upošteva turnus in se urnik delno spremeni.

07:00–08:00 Vstajanje, jutranja higiena, zajtrk, pospravljanje

08:00–13:15 Pouk

13:15–14:00 Priprava kosila in kosilo (ali kosilo v zavodu)

14:00–15:30 Razvedrilno – rekreativne, delovne in prostočasne 

zaposlitve

15:30–16:00 Malica

16:00–17:30 Učni uri

17:30–20:00 Prosti čas, priprava večerje in večerja; 

telefon, komunikacija s starši

20:00–22:00 Osebna higiena; ugodnosti: TV, računalnik, 

družabne igre

22:00–07:00  Nočni počitek 

Urnik v INTENZIVNI SKUPINI
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no naravnani in ne zlorabljajo drog, so pa nemotivirani 

za šolo, neustrezno preživljajo prosti čas, njihovi starši 

so vzgojno nemočni, pojavlja se pretirana raba računal-

nika ipd. Za tovrstne mladostnike se strokovni delavci 

CSD težje odločijo za klasično namestitev v zavod, saj se 

bojijo, da se ti mladostniki v takšnem okolju ne bi zna-

šli in bi bili preveč izpostavljeni s strani mladostnikov, 

ki so v zavodu po sklepu sodišča zaradi kaznivih dejanj 

ali/in imajo težave z odvisnostjo od prepovedanih drog. 

Tudi sami smo pri delu z omenjeno populaci-

jo v zadnjih letih opažali, da je bila učna uspešnost 

v zavodski interni šoli v večini primerov zelo dobra, 

vendar pa se v vzgojnem delu programa praviloma 

niso znašli. Nekateri so zaradi pritiskov mladostni-

kov s težjo vedenjsko problematiko po dopolnjenem 

osemnajstem letu (zakonsko možno) zapustili zavod 

in niso zaključili izobraževanja. 

Vzgojna skupina na Vrhniki bo na podlagi potreb 

namenjena mladostnikom:

• ki po oceni centrov za socialno delo potrebujejo 

interno izobraževanje v našem zavodu in tako niso 

primerni za namestitev v stanovanjske skupine,

• ki so nemotivirani za izobraževanje in neustrezno 

preživljajo prosti čas, starši pa so ob tem nemočni,

• ki pretirano uporabljajo različne vrste avdio-vizu-

alnih komunikacijskih naprav,

• ki ne zlorabljajo drog in alkohola,

• ki ne izvršujejo kaznivih dejanj,

• katerih čustvene in/ali zdravstvene potrebe zahte-

vajo mirnejše in manj stresno okolje.

Mladinsko stanovanje Vrhnika

Mladinsko stanovanje se nahaja v stanovanjskem na-

selju na obrobju mesta Vrhnika.

Stanovanje nam je ponudila v uporabo Mestna 

občina Ljubljana za potrebe mladostnikov rezidentov 

MOL-a. Primerno je za nastanitev dveh mladostnikov.

Stanovanje je namenjeno poodpustnem nadaljeva-

nju programa v smislu spremljanja in nudenja podpore 

mladostniku, ki še ni povsem pripravljen na integraci-

jo v družbo in/ali ima doma razmere nespodbudne ali 

pa celo takšne, da bi pomenilo vztrajanje v domačem 

okolju za mladostnika nepopravljivo škodo. 

Za stik z mladostnikom bodo zadolženi vzgojitelji, 

ki so bili nosilci programa v času bivanja mladostnika 

v zavodu, v pomoč in podporo pa bo svetovalna služba. 

Mladostnik se bo šolal ali imel zaposlitev, strokovni de-

lavci pa ga bodo spremljali tedensko oziroma po potrebi. 

Stanovanjski skupini

Stanovanjska skupina Rdeča kljuka v Ljubljani in Sta-

novanjska skupina Postojna nudita bivalni prostor 

mladostnikom, ki zmorejo bolj samostojno in odgovor-

no zadovoljevati svoje osnovne življenjske potrebe, a 

zaradi specifi čnih razmer v družini in težav v domačem 

okolju potrebujejo institucionalno vodenje in pomoč.

Vanju se pod posebnimi pogoji lahko vključijo mla-

dostnice in mladostniki iz vse države, ki so vpisani v 

redne programe srednjih šol na ljubljanskem ali po-

stojnskem območju. 

Sprejemni kriteriji za mladostnike:

• so vključeni v redni srednješolski program,

• imajo sposobnosti in spretnosti za redno izobraže-

vanje,

• niso odvisni od drog in alkohola,

• ne ponavljajo kaznivih dejanj,

• nimajo večjih težav v duševnem zdravju, ki bi zah-

tevale stalen nadzor in hospitalizacijo,

• se prostovoljno odločijo za bivanje v stanovanjski 

skupini.
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Poleg rednega dela, povezanega s šolskimi ob-

veznostmi in obveznostmi v stanovanjski skupini, 

mladostnice in mladostnike spodbujamo k vključe-

vanju v zunanje interesne dejavnosti. Mladostnice in 

mladostniki so soodgovorni za dogajanje v skupini in 

aktivno sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega programa. 

Obe stanovanjski skupini drugo leto zapored so-

delujeta pri evropskem projektu strokovnega centra 

za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM. Temu so 

prilagojene dejavnosti skupine na interesnem podro-

čju (športne in ustvarjalne aktivnosti). 

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka od leta 2015 

aktivno sodeluje pri projektu Andragoškega centra 

Slovenije »Teden vseživljenjskega učenja«. V leto-

šnjem šolskem letu bodo v okviru projekta izvedli 

najmanj pet dejavnosti za stanovalce.

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka

Stanovanjska skupina je prostorsko ločena od matič-

ne enote v Logatcu in je locirana v Ljubljani. Sprejema 

fante in dekleta, stare od 14 do 18 let.

Namenjena je mladostnikom, ki so dovolj samo-

stojni in motivirani, da se soočijo s svojimi težavami, 

prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, se vključi-

jo v realni svet odraslih ter aktivno sooblikujejo svojo 

prihodnost. Mladostniki hodijo v ljubljanske srednje 

šole, se sami zbujajo, nakupujejo živila in gospodinj-

ske potrebščine, si sami kuhajo obroke, operejo in 

zlikajo oblačila, pospravijo skupne prostore. V pro-

stem času hodijo na izlete, obiskujejo kulturne in 

športne prireditve, kolesarijo, ustvarjajo, praznu-

jejo rojstne dneve itd. Kadar je hudo, si med seboj 

prisluhnejo. Eden od ciljev je izboljšanje odnosov z 

družino.

Redne dejavnosti:

• šolanje na eni od ljubljanskih srednjih šol in redni 

stiki vzgojiteljev s šolami,

• učne ure z učno pomočjo,

• interesne (ustvarjalne, športne idr.) dejavnosti ob 

ponedeljkih,

• redni tedenski sestanki ob četrtkih,

• vsakodnevna skrb za gospodinjstvo, 

• obiski vzgojiteljev na domu in sodelovanje s starši. 

Stanovanjska skupina Postojna

Stanovanjska skupina je nova priložnost, možnost 

bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mlado-

stnike, ki potrebujejo strokovno pomoč. Največkrat 

jih k nam pripeljejo težave v družini, slabi materialni 

in socialni pogoji, učne težave, vedenjske težave itd.

Vključujemo fante in dekleta z območja celotne 

Slovenije, ki obiskujejo osnovne ali srednje šole v Po-

stojni. Od nas se v šolo lahko vozijo tudi drugam, na 

primer v Ljubljano. 

Otroci in mladostniki se v skupino vključijo bolj 

ali manj prostovoljno. Pred sprejemom si skupaj s 

starši oziroma svojci ogledajo skupino in se seznanijo 

z načinom življenja v njej ter možnostmi šolanja in 

zaposlitve. V skupino je vključenih osem otrok ozi-

roma mladostnikov, za katere skrbjo štirje vzgojitelji. 

Eden izmed njih je matični – to pomeni, da ima naj-

več stikov z mladostnikom, njegovimi straši, šolo in 

centrom za socialno delo. 
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Skupina se nahaja v individualni hiši v Postojni.

Naša skupina je vpeta v mestno okolje. Skušamo 

se približati družinskemu načinu življenja: skupina se 

sama oskrbuje (sami kupujemo, kuhamo, peremo in po-

spravljamo), zato so njeni člani toliko bolj soodvisni in 

soodgovorni za vsa dejanja in dogajanja v skupini. Hkra-

ti so tudi aktivni pri oblikovanju vzgojnega procesa. 

Otroci oziroma mladostniki imajo možnost 

vključevanja v različne interesne aktivnosti tudi zu-

naj skupine. Pri tem sklepajo nova prijateljstva in se 

družijo z vrstniki. Ti jih lahko obiskujejo v skupini. 

Enako so zaželeni obiski staršev in sorodnikov. Da bi 

se odnosi z družino ohranili oziroma razvijali, si pri-

zadevamo, da bi lahko za vsak konec tedna odhajali 

domov. Prav tako jih usmerjamo, da tudi počitnice 

preživljajo v domačem okolju.

Strokovni center 
za obravnavo otrok 
in mladostnikov s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami

Strokovni center za obravnavo otrok in mladostni-

kov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je projekt, 

ki ga sofi nancirata Republika Slovenija in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada, izvaja pa ga 

konzorcij šestih slovenskih vzgojnih zavodov in mla-

dinskih domov v Zahodni slovenski regiji. 

Projekt se odvija med 1. 9. 2017 in 30. 9. 2019. Za-

vod za vzgojo in izobraževanje Logatec je pristopil k 

projektu z naslednjimi programi: 

• prednamestitvena obravnava,

• poodpustno spremljanje,

• specializirane oziroma aktivne skupine.

Nosilec programa v zavodu za prednamestitveno 

obravnavo in poodpustno spremljanje je svetovalna 

služba, za specializirane oziroma aktivne skupine pa 

stanovanjski skupini v Postojni in Ljubljani. 

Prednamestitvene obravnave

Program je namenjen otrokom in mladostnikom ter 

njihovim staršem, ki se jim situacija zaradi različ-

nih razlogov (izostajanje iz šole, šolska neuspešnost, 

vedenjske težave, kazniva dejanja, vzgojna nemoč 

staršev, zloraba drog) zaplete do te mere, da si poišče-

jo zunanjo pomoč. 

Zaposleni v zavodu nudimo svetovalno pomoč 

staršem, otrokom in družinam na domu ali v vzgoj-

nem zavodu. Razgovori in spremljanja potekajo glede 

na potrebe – od enkrat tedensko do enkrat na tri 

tedne. Na podlagi izražene potrebe stopimo v stik z 

družino in opravimo uvodni razgovor ter podamo 

kratko diagnozo stanja. Nato pripravimo pogodbo 

o svetovanju in spremljanju, v kateri zastavimo cilje, 

pogostost srečanj, kraj srečanj, vmesne evalvacije ipd. 

Pogodbo damo v vednost pristojnemu centru za 

socialno delo. Cilji programa:

• izboljšanje komunikacije med starši in mladostni-

kom,

• izboljšanje učnega uspeha mladostnika,

• vzpostavljanje večjega zaupanja med mladostni-

kom in starši,

• zmanjšanje ali opustitev uživanja drog in alkohola,

• večja socialna vključenost in izboljšanje odnosov z 

vrstniki.

Poodpustno spremljanje

Program je namenjen mladostnikom, ki uspešno za-

ključijo bivanje v vzgojnem zavodu in jih čaka prehod 



18

v domače okolje, kjer pa se še ne čutijo dovolj trdni, 

da bi samostojno vstopili v življenje. 

Zaposleni pred odpustom mladostniku in nje-

govim staršem ponudimo program spremljanja po 

odpustu. 

Cilje programa zapišemo v pogodbo o sode-

lovanju, ki jo podpišemo in pošljemo v vednost 

pristojnemu centru za socialno delo. 

Glede na potrebe mladostnika in njegovih star-

šev poteka spremljanje enkrat tedensko do enkrat 

na tri tedne v obliki pogovorov, svetovanj, podpore 

(pri iskanju službe, stanovanja), spodbujanja aktiv-

nega vključevanja v družabno življenje, spodbujanja 

osamosvajanja in aktivacije veščin, potrebnih za sa-

mostojno življenje. Pomemben vidik je ohranjanje 

kakovostnega odnosa z znano osebo – strokovnjakom 

iz zavoda, na katero se lahko obrne v primeru stiske.

Cilji programa:

• samostojno življenje,

• ohranjanje abstinence,

• pridobitev in ohranjanje službe,

• kakovostno preživljanja prostega časa,

• vzpostavitev in ohranjanje primernega odnosa 

s starši po vrnitvi domov.

Specializirane oziroma aktivne skupine 

Stanovanjski skupini Postojna in Rdeča kljuka v 

Ljubljani sta vključeni v projekt aktivne sku-

pine, ki poteka v sklopu Strokovnega 

centra za obravnavo otrok in mlado-

stnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. 

S programom Aktivno preživljanje 

prostega časa želimo mladostnike spod-

buditi k ukvarjanju z novimi veščinami, 

razvijanju interesov in spoznavanju možnih aktivnosti 

v prostem času, ki jim sicer niso dostopne. 

Opažamo, da je trenutna generacija mladih v 

prostem času precej pasivna in da se možnosti vklju-

čevanja mladostnikov v stanovanjskih skupinah v 

zunanje dejavnosti zmanjšujejo, saj so večinoma 

plačljive. Zato jim želimo ponuditi možnost pestre iz-

bire, s čimer pa bodo tudi sami sooblikovali program 

po svojih interesih. 

Namen je razširiti njihovo socialno mrežo izven 

institucije in jih povezati z zunanjim okoljem v pre-

pričanju, da jim bo slednje omogočilo lažji prehod v 

odraslost in samostojnost. 

Cilji programa:

• fi zična in športna aktivnost,

• spoznavanje novih interesov, aktivnosti, krajev, 

širjenje obzorij z obiski kulturnih in zgodovinskih 

znamenitosti,

• druženje mladostnikov in vzgojiteljev ter poveza-

nost skupine s pomočjo doživljajskopedagoških 

projektov, ki bodo potekali skozi šolsko leto.

Dobro je, da se mladostnik, ki pride 
v vzgojni zavod, zaveda, da se bo 
moral naučiti reševati probleme. 
Napredka brez soočenja s samim 
seboj in lastnimi omejitvami ni. 
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Program nižjega poklicnega izobraževanja izvaja-

mo kot podružnična šola:

• Pomočnik v tehnoloških procesih (modul USN 

in modul TLD). Matična šola: Srednja poklicna in 

strokovna šola Bežigrad – Ljubljana.

• Obdelovalec lesa. Matična šola: Šolski center Ško-

fj a Loka – Srednja šola za lesarstvo.

Dijaki dobijo učne pripomočke v zavodu ob za-

četku šolskega leta oziroma ob vpisu v program, ki 

ga obiskujejo. Ker mladostnike sprejemamo skozi vse 

šolsko leto, je temu primerna tudi struktura šolskega 

programa, ki ga izvajamo v obliki modulov. Dijaki se 

vključujejo v izobraževalni program dvakrat letno, in 

sicer v mesecu septembru in v mesecu januarju. Ob 

sprejemu imajo možnost izbire programa in vključitve 

k modulom, ki potekajo v tistem časovnem obdobju.

Mladostnik, ki pred prihodom v zavod ni obisko-

val kakšnega od programov, ki jih izvajamo, najprej 

spozna delo v posameznih učnih delavnicah (v vsaki 

je trikrat). Ob zaključku t. i. kroženja poda predlog, 

kam bi se želel vključiti.

V zavod sprejemamo tudi mladostnike, ki se izo-

bražujejo po programih, ki jih ne izvajamo v ZVIL, 

in sicer v okviru osnovnošolskega ali srednješolskega 

izobraževanja. 

Mladostniki, ki obiskujejo zunanjo šolo, mo-

rajo pokazali dovolj zrelosti, znanja, predvsem pa 

odgovornosti, njihovi starši pa morajo poskrbeli za 

materialno plat takšnega načina izobraževanja. S tem 

se mora strinjati tudi pristojni center za socialno delo. 

Takšnim mladostnikom omogočamo šolanje po po-

sebni učni pogodbi.

Predstavitev programov

Mladostniki, ki pridejo v zavod in imajo zaključeno osnovnošolsko 

obveznost ter vsaj sedem razredov devetletke, imajo možnost izbirati med 

dvema programoma nižjega poklicnega izobraževanja in grafi čno delavnico.

nošolsko

izoBrAŽeVANJE
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Pomočnik v tehnoloških procesih
S prenovo srednješolskih programov so dosedanja 

programa nižjega poklicnega izobraževanja Obdelo-

valec kovin in Ličar združili v nov program 

Pomočnik v tehnoloških procesih. 

Znotraj novega programa je več 

strokovnih modulov, od kate-

rih sta dva obvezna, drugi pa 

so izbirni. Kdor se kasneje 

želi zaposliti kot ličar, izbe-

re modul Temeljna ličarska 

dela (ki seznanja z osnovni-

mi ličarskimi spretnostmi), 

kogar pa bolj veseli obdelo-

vanje kovin, izbere modul 

Upravljanje strojev in naprav.

Obdelovalec lesa 
Obdelovalec lesa se nauči de-

lati z lesom. Najprej z ročnimi orodji: 

kladivo, dleto, oblič, žaga idr., kasneje 

pa preide na lesnoobdelovalne stroje: krožna žaga, 

električni oblič, vrtalni stroj. V lesarski delavnici 

popravljajo staro pohištvo in delajo različne lesne iz-

delke od lesne galanterije do kosov pohištva.

Grafi čna delavnica
Poleg programov nižjega poklicnega izobraževanja 

imamo tudi grafi čno delavnico, v kateri mladostniki 

pridobijo znanja in spretnosti tiskanja na razne ma-

teriale. 

Mladostniki, ki prihajajo v vzgojni zavod preko 

celega šolskega leta, se v šolanje vključijo takoj, ko je 

to možno. Nadomestijo zamude in se pridružijo dru-

gim dijakom. 

Izobraževanje je intenzivno, saj večinoma poteka 

v majhnih skupinah do največ osem mladostnikov 

pri teoretičnem pouku in šest pri praktičnem pouku. 

Poleg programov nižjega poklicnega izobraževanja 

ponujamo tudi možnost dokončanja osnovne šole. 

Mladostniki, ki še nimajo zaključenih 

sedem razredov osnovne šole in se ne 

morejo vpisati v programe nižjega 

poklicnega izobraževanja, se lah-

ko pri šoli za odrasle vpišejo v 

osnovno šolo in jo delajo po 

izpitih. 

Zaposleni v zavodu jim 

pomagamo pri učenju in pri-

pravi na izpite. Mladostnik, 

ki opravlja osnovno šolo po 

izpitih, si obenem praktična 

znanja pridobiva v naših učnih 

delavnicah. Delo v delavnicah 

poskušamo približati realnemu 

življenju. V kleparski in ličarski 

delavnici izvajamo popravila na avto-

mobilih, ki jih v zavod pripeljejo stranke. 

Delo v delavnicah in pri teoretičnem pouku se 

prepletata, zato ni enolično, čas pa tako hitro mine.

Športna vzgoja

Pouk športne vzgoje se izvaja na manjšem igrišču pred 

zavodom, na zunanjem nogometnem igrišču na Seki-

rici, v okolici športnega parka Sekirica, v prostorih za 

fi tnes ZVI Logatec in v telovadnici Osnovne šole An-

tona Globočnika Postojna – podružnica Planina. 

Zaradi kratkega obdobja primernega vremena za 

izvajanje športne vzgoje v zunanjem okolju poteka v 

večini leta pouk športne vzgoje v telovadnici osnovne 

šole v Planini.
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Oznaka Programske enote Obvezno/izbirno Skupno število ur

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina obvezno 155

P2 Matematika obvezno 168

P3
Družboslovje

in naravoslovje
obvezno

140
248

108

P4 Športna vzgoja obvezno 124

P5 Angleški jezik izbirno

Skupaj A     (695 + 48 o. k.) 743 

B – Strokovni moduli

M1 Temeljna znanja lesarstva obvezno 218

M2  Ročna obdelava lesa obvezno 218

M3 Strojna obdelava lesa obvezno 218

M4 Priprava in izdelava izdelka obvezno 218

M5 Varstvo pri delu izbirno + 70 o. k. 

M6 Lesna galanterija izbirno + 165 o. k.

M7 Priprava na ZI izbirno + 165 o. k.

Skupaj B   (872 + 400 o. k.) 1272

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli: 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk                            600

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri 

delodajalcu

                           152

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti                            96

E – Odprti del kurikuluma 

Odprti kurikulum                            448

Skupaj pouka (A+B+E)                            2015

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)                            752

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)                            1759

Skupaj (A+B+Č+D+E)                            2263

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

predmetnik: OBDELOVALEC LeSA 

(48 o. k.) 48

Oznaka Programske enote Skupno število ur Teoretični pouk, 

število ur

Praktični pouk, 

število ur

Strokovni moduli

M1 Temeljna znanja lesarstva 218 70 148

M2 Ročna obdelava lesa 218 70 148

M3 Strojna obdelava lesa 218 70 148

M4 Priprava in izdelava izdelka 218 70 148

M5 Varstvo pri delu 70 70 0

M6 Lesna galanterija 165 0 165

M7 Priprava na ZI 165 0 165

Skupaj 1272 350 922

razdelitev ur med teorijo in prakso 
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Oznaka Programske enote Obvezno/izbirno Skupno število ur

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1 Slovenščina obvezno 155

P2 Matematika obvezno 168

P3
Družboslovje

in naravoslovje
obvezno

140
248

108

P4 Športna vzgoja obvezno 124

P5 Angleški jezik izbirno

Skupaj A     (695 + 48 o. k.) 743 

B – Strokovni moduli

M1 Tehniško sporazumevanje obvezno 147

M2  Rokovanje s stroji in napravami obvezno 363

M3 Upravljanje strojev in naprav izbirno 470

M4 Temeljna ličarska dela izbirno 470

Skupaj B   (980 + 389 o. k.) 1369

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli: 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk                            700

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri 

delodajalcu

                           152

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti                            96

E – Odprti del kurikuluma 

Odprti kurikulum                            437

Skupaj pouka (A+B+E)                            2112

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)                            852

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)                            2208

Skupaj (A+B+Č+D+E)                            2360

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

predmetnik: Pomočnik v tehnoloških Procesih –
modul TLD in USN

(48 o. k.) 48

Oznaka Programske enote Skupno število ur Teoretični pouk, 

število ur

Praktični pouk, 

število ur

Strokovni moduli

M1 Tehniško sporazumevanje 147 147 0

M2 Rokovanje s stroji in napravami 363 132 231

M3/M4 Temeljna ličarska dela /Upravljanje 
strojev in naprav

859 130 729

Skupaj 1369 409 960

razdelitev ur med teorijo in prakso 



23

Za starše

Staršem poleg rednih obveščanj in izmenjave 

informacij ponujata svetovalno-terapevtske raz-

govore in delavnice za starše. Pomembno je, da 

starše pripravita (oziroma skupaj pripravimo) na 

ponovno vrnitev mladostnika v domače okolje.

Za svetovalne delavce CSD

Svetovalni delavci iz centrov za socialno delo 

se obračajo na svetovalno službo, ko gre za ogle-

de in sprejeme v vzgojni zavod. Socialna delavka 

in psiholog običajno tudi dajeta informacije gle-

de funkcioniranja mladostnikov v času bivanja v 

zavodu, sklicujeta timske sestanke itd.

SVETOVANJE
Svetovalna služba

Svetovalna delavca, psiholog in socialna delavka, 

vodita individualne razgovore z mladostniki in sve-

tovalno-terapevtske pogovore s starši, poleg tega 

organizirata roditeljske sestanke za starše, na katerih 

izvedeta predavanje s takrat aktualno vsebino in ko-

municirata z zunanjimi inštitucijami. 

Posebna zadolžitev svetovalne službe je sodelova-

nje in delo v pilotskem projektu prednamestivene in 

poodpustne obravnave 

Za mladostnike

Svetovalna delavca izvajata redne razgovore z 

vsemi mladostniki, ki so prišli v vzgojni zavod. 

Psiholog po potrebi izvaja tudi diagnostične 

postopke. Oba delata na tem, da mladostniki v 

zaupnosti lahko govorijo o svojih težavah in sku-

paj z njimi iščeta možne rešitve.

RAZGOVORI S STARŠI – najpogostejša 
vprašanja: 

• kakšen je dober starš 

• kako postaviti mejo svojemu sinu

• kako se dogovarjati o uri 

• kako se postaviti zase 

• kako se soočiti z oddajo v zavod

• kako preživljati vikende

• kako ravnati, ko se sin sooča z drogo

• kako se uskladiti s svojim partnerjem 

 v odnosu do sina 

• komunikacija v družini 

• občutki krivde 

• kako prepoznati uživanje drog 

»Meniva, da se da veliko težav rešiti s pogovori. 

Vseh sicer ne, pogosto je treba po razgovoru tudi 

kaj narediti. V začetku pa je pogovor pomemben 

zato, da težavo lažje in bolje vidimo, da sprostimo 

napetost, ki jo z zadrževanjem v sebi kopičimo.«

»Potrebno se je zavedati, da vaš sin pride 

po končanem bivanju v zavodu domov. V staro 

okolje, v staro družbo, k staršem, ki enako obrav-

navate svojega mladostnika kot prej otroka … 

TREBA JE NAREDITI NEKAJ VEČ!«
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Kakovostno preživljanje prostega časa je pomembno 

za odraščajoče mladostnike. Zapolnimo ga s športni-

mi aktivnostmi, interesnimi dejavnostmi, obiskom 

različnih kulturnih prireditev, z izleti in ekskurzijami. 

Mladostnike vzpodbujamo k obiskovanju ome-

njenih dejavnosti in aktivnemu sodelovanju v njih. 

Tiste, ki so zadosti samostojni in odrasli, usmerjamo 

tudi k sodelovanju v izvenzavodskih aktivnostih, ki 

potekajo v Logatcu – vključevanje v športna društva, 

obiskovanje šole za voznike ipd. 

Primerno preživljanje prostega časa odvrača od 

neustreznih oblik iskanja zadovoljstva: zlorabe drog, 

pohajkovanja, nasilništva in iskanja potrditev v svetu 

kriminala. 

Struktura dneva v vzgojnem zavodu

Tipičen dan v vzgojnem zavodu je lahko zelo eno-

ličen, rutinski in turoben. Seveda je takšen, če ga 

pogledamo skozi doživljanje mladostnika, ki mu je 

dolgčas in se še ni odločil, kaj bo zase naredil. Čas, 

ki ga preživi v zavodu, mladostniku pogosto pomeni 

samo čakanje, da bo prišel domov, kjer bo lahko na-

daljeval z življenjem, ki so mu ga prekinili, ko so ga 

namestili v vzgojni zavod.

Za tistega, ki se je pred prihodom v zavod odlo-

čil, da bo naredil spremembo, si zastavil cilje, ki jih 

želi doseči v času bivanja v zavodu, ima tipičen dan v 

vzgojnem zavodu svoj smisel. 

Iz tega zornega kota tudi struktura dneva ne po-

meni omejevanja svobode, pač pa predstavlja okvire, 

znotraj katerih se običajen mladostnik počuti varno. 

Nenazadnje je ena pomembnejših nalog v obdobju 

Popoldanski urnik

13:15–14:00 Kosilo

14:00–15:35 Učni uri ali pouk

15:35–16:00 Malica

15:35–19:00 Prostočasne in interesne aktivnosti, kuhanje 

večerje, čiščenje skupin ipd.

19:00–20:00 Večerja

20:00–21:30 Večerne aktivnosti

21:30–22:00 Čiščenje skupin

22:00–22:30 Priprava na nočni počitek 

22:30–07:15 Nočni počitek

Dopoldanski urnik

07:15–07:30 Vstajanje

07:30–08:00 Zajtrk

08:00–09:35 Učni uri ali pouk

09:35–10:00 Malica

10:00–13:00 Prostočasne in interesne aktivnosti, 

čiščenje skupin ipd

13:00–14:00 Kosilo

14:00–18:20 Pouk

18:20–19:00 Prostočasne aktivnosti

19:00–20:00 Večerja

20:00–21:30 Večerne aktivnosti

21:30–22:00 Čiščenje skupin

22:00–22:30 Priprava na nočni počitek

22:30–07:15 Nočni počitek

Petkov urnik

12:00–13:00 Sestanek vzgojne skupine 

13:00–14:00 Kosilo

14:00 Odhod domov

Urnik v Času vzgoje

ORGANIZACIJA ČASA
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odraščanja, da si (sami) strukturiramo svoje življenje, 

ga osmislimo in smo na tak način uspešni.

Vzgojni program med vikendom je podrobno 

strukturiran tako po vsebini kot tudi časovno. V do-

poldanskem času obsega delovne zaposlitve, popoldan 

pa rekreativne zaposlitve ali izlete, če so mladostniki 

konstruktivno preživeli dopoldanski in večerni čas in 

če je dinamika za realizacijo izleta primerna. 

Knjižnica

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževal-

nega dela na šoli. 

V knjižnici so zbrana slovenska in prevedena lepo-

slovna dela ter poljudnoznanstvene knjige, učbeniki, 

* Urnik se lahko glede na naravo aktivnosti (izletov, 
 obiskovanja dogodkov) spremeni.

Petek

14:00–16:00 Odpravljanje zaostankov na šolskem 

področju; pisanje dnevnikov

16:00–18:00 Sprehod ali športne aktivnosti

18:00–19:00 Priprava večerje in večerja

19:00–21:30 Večerne aktivnosti

21:30–22:00 Čiščenje 

22:00–22:30 Priprava na nočni počitek

22:30–08:00 Nočni počitek

Sobota

08:00–09:00 Vstajanje in osebna higiena 

09:00–09:30 Zajtrk

09:30–10:00 Čiščenje sobe, pranje oblačil

10:00–12:00 Delo – zadolžitve

12:00–13:00 Priprava kosila in kosilo

13:00–14:00 Počitek

14:00–18:00 Izleti, kulturni dogodki, športne aktivnosti

18:00–19:00 Priprava večerje in večerja

19:00–21:30 Večerne aktivnosti

21:30–22:00 Čiščenje 

22:00–22:30 Priprava na nočni počitek

22:30–08:00 Nočni počitek

Nedelja

08:00–09:00 Vstajanje in osebna higiena

09:00–09:30 Zajtrk

09:30–10:00 Čiščenje sobe, pranje oblačil

10:00–11:00 Tematski razgovori, prosti čas

11:00–13:00 Priprava kosila in kosilo

13:00–14:00 Počitek

14:00–19:00 Izleti, kulturni dogodki, športne aktivnosti

19:00–19:30 Večerja

19:30–22:00 Večerne aktivnosti

22:00–22:30 Priprava na nočni počitek

22:30–07:15 Nočni počitek

Urnik MED vIKeNDOM
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lažje dostopne vzpetine, plavanje, ali smučanje. V 

septembru bo organizirano medzavodsko srečanje in 

tekmovanje »Krpanova pot«.

Izvedene bodo naslednje eks kurzije: pohištveni 

sejem, obisk proizvodnih in drugih obratov (Adria, 

Vojaško letališče Cerklje, Kastelic, Helios, BMW) ter 

naravoslovni (ZOO in Križna jama) in družboslovna 

eks kurzija (Posočje). 

Mladostnike si želimo čim bolj zaposliti tudi v 

prostem času. Raznovrstna ponudba in možnost iz-

bora različnih področij, kjer si mladostnik zapolni in 

obogati čas v zavodu, je dobro in učinkovito sredstvo 

učenja kakovostnega preživljanja prostega časa.

atlasi in druga dela, ki so namenjena mladostnikom 

in njihovemu izobraževanju. Poleg naštetih je v knji-

žnici tudi strokovno gradivo, predvsem s področij 

psihologije, pedagogike in socialne pedagogike, ki je 

namenjeno strokovnim delavcem in ga v okviru raz-

položljivih fi nančnih sredstev sproti dopolnjujemo.

Interesne in prostočasne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov 

izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobra-

ževanja, in sicer 96 ur v dveh šolskih letih. V aktivnosti 

so vključeni tudi mladostniki, ki zaradi različnih vzro-

kov niso vpisani v program izobraževanja v našem 

zavodu. 

Z interesnimi dejavnostmi se popestri zavodsko 

dogajanje in zapolni prosti čas. Mladostniki pri tem 

razvijajo svoje talente in najdejo nova področja, ki jih 

zanimajo. Pomenijo jim sprostitev, hkrati pa prinaša-

jo nove izkušnje. 

Z možnostjo proste izbire med posamez-

nimi dejavnostmi se spreminjata tudi 

odnos dijaka do dela ter njegova odgo-

vornost za lastne odločitve. 

V šolskem letu 2018/19 je v na-

črtu izvedba desetih športnih 

dni in eks kurzij v organizaciji 

učiteljev teoretičnega po-

uka. Športni dnevi bodo 

izvedeni kot pohodi na 

Dan Ure

Ponedeljek 14:00–18:00

Torek, sreda, četrtek 10:00–14:00

Petek po dogovoru

Urnik KNJIŽNICe

POMEMBNO!!
Vsak se mora udeležiti 
interesnih dejavnosti v 

predpisanem številu ur. Da 
dosežeš potrebno število ur, 

si moraš izbrati več 
interesnih dejavnosti in jih 

redno obiskovati!!
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Obvezni enotni del 1. letnik 2. letnik Skupaj

Športni dnevi 9 9 18

Ogled gledališke, fi lmske in glasbene predstave, 

likovne razstave

9 9 18

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 

znamenitostmi 

3 3 6

Skupaj 21 21 42

Vsebine, povezane s programom  

Spoznavanje organizacije panoge, strokovna 

ekskurzija  

3 3 6

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih 

obratov

6 6 12

Ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici 3 3 6

Skupaj 12 12 24

Vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka  

Gledališki, glasbeni in fi lmski abonmaji, glasbena 

šola, dramska skupina, športni treningi     

15 15 30Tečaj cestnoprometnih predpisov     

Mladinska raziskovalna dejavnost, tekmovalna 

dejavnost v znanju, socialno delo

Skupaj 15 15 30

Skupno število ur za interesne dejavnosti 48 48 96

Interesne aktivnosti: IZOBRAžEVALno področje 
Obvezne vzgojne vsebine Mentor

Zdravstvena vzgoja Sonja Gorše

Tematski pogovori Matični vzgojitelji

Trening socialnih veščin Matični vzgojitelji

Izbirne interesne 
aktivnosti

Mentor

Fitnes Domen Zimšek,

Darko Štante,

Uroš Gorenc

Robotika Uroš Čadež

Badminton Karmen Mattias Klemen 

Edvin Delić

Ustvarjalne delavnice Maša Grča, 

Milena Lavrinec, 

Karmen Gajšek

Spoznaj samega sebe Marko Kovačič

Peka peciva Milena Lavrinec

Kolesarjenje Milena Lavrinec

Športne aktivnosti Edvin Delić, 

Mihael Valenčak

Izdelovanje plakatov Dominika Pajnik

Interesne aktivnosti:
Vzgojno področje 

Seznam obveznih in izbirnih interesnih 
aktivnosti ter njihov obseg 

Poleg zgoraj opisanih aktivnosti in pomembnih dni 

je v zavodu potrebno vsak dan strukturirati tako, da 

nam ni dolgčas. Vsaka od treh skupin načrtuje teden 

z različnimi aktivnostmi. 

Jeseni in spomladi je veliko kolesarjenja po oko-

lici, pozimi smučanje na bližnji Sekirici, drsanje ipd. 

Vseh teh aktivnosti v zgornji tabeli ni, saj se načrtuje-

jo sproti, tedensko, glede na vreme. 

Včasih nas k lastnim aktivnostim povabijo tudi dru-

gi zavodi. Podobno kot imamo v Logatcu Krpanovo 

pot, imajo v Višnji Gori Jurčičevo pot in Ex-tempore 

(likovne aktivnosti). Udeležimo se smučarskega tek-

movanja, nogometnih turnirjev in še kaj bi se našlo.
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Pomembnejši 
dogodki 
v šolskem letu 2018-2019 

Avgust
Strokovni delavci • Načrtovanje za šolsko leto 2018/19

• Strokovni zbor

September

pon., 3. 9. ZAČETEK POUKA

Učitelji TP, UPP in vzgojitelji • Krpanova pot

UPP • Strokovna ekskurzija – Obrtni sejem UPP

SS Postojna • Vikend v Bovcu

Učitelji TP • Športni dan – pohod

Svet staršev • 1. sestanek v šolskem letu 2018/19

Svetovalna služba in starši • Roditeljski sestanek

Svet ZVIL • 1. sestanek v šolskem letu 2018/19

sob., 29. 9. ŠPORTNA SOBOTA

Oktober

Učitelji TP • Športni dan – pohod

• Naravoslovna ekskurzija – Živalski vrt

Strokovni delavci • Strokovni zbor

Delavci zavoda • Psihohigiena

pon., 29. 10.–pet., 2. 11 JESENSKE POČITNICE

sre., 31. 10. DAN REFORMACIJE

November

čet., 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE

Učitelji TP • Strokovna ekskurzija

Delavci zavoda • DP v odbojki

December

Vzgojitelji • Miklavžev sejem

Učitelji TP • Plavanje

Strokovni delavci • Strokovni zbor

pet., 21. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI 

IN ENOTNOSTI

tor., 25. 12. BOŽIČ

sre., 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

pon., 25. 12.–sre., 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE

2018

Januar

tor., 1. 1.–sre., 2. 1. NOVO LETO

Učitelji TP • Strokovna ekskurzija

Vzgojitelji • DP v strelastiki

SS Rdeča Kljuka • Odprti vikend

čet., 15. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

Strokovni delavci • Strokovni zbor

2019

V letošnjem šolskem letu načrtu-

jemo kopico aktivnosti, ki nam 

bodo popestrile vsakdan. V tabeli 

so zajete pomembnejše. 
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Februar

sob., 2. 2. ŠPORTNA SOBOTA

čet., 7. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 

PRAZNIKOM

pet., 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK

Učitelji, vzgojitelji • DP v veleslalomu in deskanju

Vzgojitelji in SS • Zimovanje

Učitelji TP • Strokovna ekskurzija

Svetovalna služba in starši • Roditeljski sestanek

Svet ZVIL • 2. sestanek v šolskem letu 2018/19

pon., 25. 2.–pet., 1. 3. ZIMSKE POČITNICE

Marec

Učitelji TP • Športni dan – pohod

Vzgojitelji • Plavanje

SS Rdeča Kljuka • Odprti vikend

Strokovni delavci • Strokovni zbor

April

Vzgojitelji • Likovno druženje v Višnji Gori

Učitelji TP • Družboslovna ekskurzija

SS Postojna • Plavanje

pon., 22. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK

Delavci zavoda • Psihohigiena

sob., 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

sob., 27. 4.–čet. 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE

Maj

sre., 1. 5.–čet. 2. 5. PRAZNIK DELA

sob., 11. 5. ŠPORTNA SOBOTA

Vzgojitelji • Jurčičeva pot

pon., 20. 5. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

Delavci zavoda • Zavodiada

SS Rdeča Kljuka • Odprti vikend 

SS Postojna • S kanuji po Cerkniškem jezeru

Strokovni delavci • Strokovni zbor

Učitelji TP • Športni dan – pohod

Junij

Vzgojitelji • Doživljajski izlet

Delavci zavoda • Nogometna tekma

Stanovanjske skupine • Letovanje

pet., 21. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

IN POUKA ZA OSTALE LETNIKE 

PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN 

RAZDELITEV SPRIČEVAL

Strokovni delavci • Analiza dela

Julij – Avgust sre., 26. 6.–sob., 31. 8. POLETNE POČITNICE

2019
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l. SPLOŠNA PRAVILA 

● Mladostniki, nameščeni v ZVI Logatec, imajo 

pravico in dolžnost, da aktivno sodelujejo v učno-

vzgojnem procesu v skladu z individualiziranim 

programom vzgoje in izobraževanja, šolskim re-

dom in zavodskimi pravili.
● Mladostniki so dolžni dosledno upoštevati vsa 

pravila ZVI Logatec.
● Mladostniki so dolžni imeti spoštljiv in korekten 

odnos do drugih fantov in vseh zavodskih delav-

cev, ki jih morajo vikati.
● Imajo pravico do zdravniške oskrbe na način, kot 

to opredeljujejo Navodila o zdravstvenem varstvu 

(ne smejo se sami prijavljati na obravnavo v ZD, 

o njihovem samostojnem odhodu k zdravniku ali 

spremstvu se dogovarjamo individualno).

ll. PREPOVEDI IN UKREPI 

● V zavod je strogo prepovedano prinašati alkohol 

ali droge ter njihovo uživanje in preprodajanje.

● Fotografi ranje ali snemanje v času učno-vzgojnega 

procesa je dovoljeno le z dovoljenjem strokovnega 

delavca. 
● Uporaba mobilnih telefonov je natančno oprede-

ljena. Dovoljeni so le v času, ko so mladostnikom 

na voljo njihove sobe (do osmih zjutraj; od 13.00 

(ali 13.15) do 14.00 in od 18.00 do 22.30, če v tem 

času ni vodenih aktivnosti). Telefone se shranjuje 

v kabinetu vzgojitelja ali učitelja praktičnega pou-

ka.
● Neupoštevanje pravil o telefonih (ne glede ali je to 

v skupini, šoli ali delavnici) pomeni postopno sto-

pnjevano sankcijo, in sicer: najprej opozorilo, pri 

naslednjem prekršku začasen odvzem telefona za 

24 ur, nato vedno daljši odvzem in če milejše ka-

zni ne učinkujejo, sledi odvzem telefona do konca 

šolskega leta. Ta pravila veljajo za vse dni v tednu! 

Mladostnik, ki poseduje več telefonov, enega ob-

drži, druge pa mora odnesti domov, sicer se jih 

zaseže do konca šolskega leta. Če se ugotovi, da 

ima mladostnik več telefonov, postopnost odvze-

ma odpade!

ZAVODSKA PRAVILA, NAVODILA IN POSTOPKI
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● Mladostniki ne smejo posedovati predmetov in 

orodij (hladno orožje in vsi predmeti, ki so člove-

ku nevarni), ki ne spadajo v učno-vzgojni proces.
● V primeru suma hranjenja človeku nevarnih pred-

metov (orožje, hladno orožje ipd.) in prepovedanih 

psihoaktivnih substanc s strani mladostnikov v 

prostorih zavoda strokovni delavci pokličejo po-

licijo in sami ali v prisotnosti policistov preiščejo 

prostore zavoda (vključno s sobami mladostnikov).
● Če obstaja utemeljen sum, da mladostnik pose-

duje orožje, prepovedane psihoaktivne substance 

ali predmete, ki v zavodu niso dovoljeni, ima stro-

kovni delavec pravico osebnega pregleda.
● Vsakršno namerno uničevanje zavodske lastnine 

ima za posledico fi nančno povrnitev nastale ško-

de ali kazenski pregon (če se krivec ne odkrije, se 

osumljenim mladostnikom vsota odvzame od de-

poniranega denarja). 
● Za morebitno povračilo materialne škode mora ime-

ti vsak mladostnik v tajništvu deponiranih 50 evrov, 

za zdravstvene usluge in testiranja 30 evrov, za šol-

ske potrebščine pa 20 evrov. Starši so to vsoto dolžni 

vložiti na začetku šolskega leta in jo dopolnjevati, če 

je to potrebno! Vračilo denarja oziroma poračun bo 

narejen ob odhodu mladostnika iz zavoda.
● Škodo, ki nastane pri namernem uničenju zavod-

ske lastnine, mora storilec povrniti.
● Posojanje, zamenjevanje ali prodajanje osebnih 

predmetov ni dovoljeno.
● Dragocene predmete, dokumente in denar ima 

mladostnik pri sebi na lastno odgovornost.
● Vstopanje mladostnikov v upravne prostore brez 

spremstva odgovornega strokovnega delavca ali 

predhodne najave ni dovoljeno. 
● Zavodski del površine, kjer kajenje ni prepove-

dano, je: v času vzgoje v skupinskih atrijih in pod 

nadstreškom Kenkove; v času šolskih odmorov pa 

le pod nadstreškom Kenkove hiše.
● Športne stave niso dovoljene. 
● Kolesa se uporabljajo izključno za skupne izlete v 

spremstvu vzgojitelja ali drugega strokovnega de-

lavca.
● Vsakršno naročanje hrane izven zavoda je go-

jencem prepovedano. Gostilne so o tem ustrezno 

obveščene.

lll. VZGOJNA SKUPINA

● Mladostniki brez dovoljenja ne smejo hoditi v 

druge skupine.
● Vrata v zgornje prostore skupin so preko dneva 

zaklenjena. Odklenjena so lahko od jutranjega bu-

jenja do osme ure; med 12. in 14. uro in po 18. uri 

do nočnega počitka, ki je ob 22. uri. Obisk fantov 

iz drugih skupin v zgornjih prostorih ni dovoljen.
● Učne ure potekajo v času med 8.00 in 9.35 ali med 

14.00 in 15.35 v dnevnem prostoru, v preostalih delih 

skupine pa le z dovoljenjem odgovornega vzgojitelja.
● Vsakodnevno čiščenje skupinskih prostorov je en-

krat dnevno in se začne ob 21. uri, opravljeno pa 

mora biti najkasneje do 21.45; generalno čiščenje 

skupine je vsak četrtek takoj po učnih urah v vseh 

vzgojnih skupinah istočasno.
● Odhod v zgornje prostore je ob 21.30, čas med 

21.30 in 22.00 pa je namenjen le osebni higieni. 

Zadrževanje in druženje mladostnikov po spalni-

cah v tem času ni dovoljeno.
● Uporaba posteljnega perila je obvezna.
● Vstop v zgornje prostore vzgojne skupine, kjer so 

spalnice mladostnikov, je izključno v copatih, ki se 

smejo uporabljati samo v vzgojni skupini.
● Kuhanje kave po večerji ni dovoljeno, prav tako 

ni dovoljeno odnašanje hrane v spalnice. Uživanje 

energijskih pijač v zavodu ni dovoljeno.
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● Pred odhodi na vikend so mladostniki dolžni po-

skrbeti, da so njihove sobe čiste in urejene, njihova 

dežurstva pa opravljena. Odhod na vikend je mo-

goč, ko vzgojitelj preveri, da je mladostnik opravil 

vse dolžnosti.

lV. PRAVILA V JEDILNICI

● V skladu z zakonodajo mladostniki dobivajo 5 

obrokov dnevno.
● Mladostniki zajtrkujejo, kosijo, malicajo in večer-

jajo z odgovornim strokovnim delavcem v skupni 

jedilnici.
● Mladostniki prihajajo v jedilnico v spremstvu od-

govornega strokovnega delavca.
● Mladostniki so se med hranjenjem dolžni primer-

no vesti.

V. KRITERIJI ZA IZHODE IZ ZAVODA 

 IN OBISKE

● S kriteriji za izhode Zavod ureja pravico do izho-

dov mladostnikov iz zavoda.
● Za izhod mladostnika se morajo strinjati matična 

vzgojitelja in ravnatelj. Če nekdo od strokovnih 

delavcev ugotavlja, da pri njem mladostnik ne 

izpolnjuje pogojev za izhod, se posvetuje z vzgo-

jiteljema in ravnateljem.
● Mladostnik gre lahko na izhod domov k staršem 

ali izjemoma s soglasjem staršev k sorodnikom, ki 

pa morajo strinjanje potrditi s pisno izjavo.
● Vikend izhod ni dovoljen mladostniku, ki je najtežje 

kršil Pravila zavoda in Šolski red ali se doma ni držal 

dogovorov. O teh sankcijah se usklajujemo na vzgo-

jiteljskem zboru za vsakega posameznika posebej.
● Z izhoda mora mladostnik s strani staršev ali skrb-

nikov v Zavod prinesti podpisano dovolilnico. Če 

se vrne brez dovolilnice, jo mora naknadno vrni-

ti do naslednjega izhoda, sicer se mu izhod lahko 

prepove.
● Vikend izhod praviloma traja od petka po kosi-

lu oziroma opravljenih obveznostih do nedelje 

najkasneje do 22.15 (za tiste, za katere se zaradi 

prevozov dogovorimo za kasnejše vračanje na 

vzgojiteljskem zboru).
● Vzgojiteljski zbor lahko prepove izhod iz zavoda 

tudi za dalj časa.
● Dovolilnica je dokument, s katero mladostnik iz-

kazuje pravico do samostojnega odhoda iz zavoda.
● Ob prihodu v zavod z rednega izhoda se je vsak 

mladostnik dolžan javiti za njegovo vzgojno sku-

pino odgovornemu strokovnemu delavcu in mu 

oddati podpisano dovolilnico. Če mladostnik z 

izhoda prinese predmete večje vrednosti, mora 

vzgojitelju predložiti uradni račun izdelka ali pa 

izjavo staršev ali skrbnika o uradnem nakupu 

takšnega predmeta. Brez teh potrdil se predmet 

shrani v upravi zavoda.
● Ob izhodu iz zavoda oziroma prihodu fantov v za-

vod dežurni natančno pregleda prtljago, v primeru 

kakršnegakoli suma pa tudi mladostnika samega. 
● Če dobi mladostnik izjemoma nenapovedan obisk 

staršev ali sorodnikov, odgovorni vzgojitelj oziro-

ma dežurni vzgojitelj presodi umestnost izhoda iz 

zavoda. Priporočljivo je, da so taki obiski vnaprej 

načrtovani in dogovorjeni z vzgojiteljem, ki v de-

žurno knjigo vpiše možnost izhoda. Vsak obisk, 

tudi če mladostnik ne gre na izhod izven zavo-

da, je treba vpisati v dežurno knjigo. Razen pri 

obisku staršev se vpiše še ime, priimek in naslov 

obiskovalca. Če se pokaže, da tovrstni obiski sla-

bo vplivajo na mladostnika (opijanje, beg, kazniva 

dejanja, nesprejemljivo vedenje, omamljanje), se 

mu za določen čas obiske prepove.
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● Obiski nepoznanih, nepovabljenih ali nezaželenih 

oseb na območju zavoda niso dovoljeni!

VI. KRITERIJI ZA IZHODE MED TEDNOM

● Mladostniki, ki dosledno upoštevajo vsa zavodska 

pravila in ne uživajo nikakršnih drog (so na testih 

negativni), imajo v tednu možnost dveh največ 

dvournih izhodov iz zavoda. 
● Iz vsake skupine gresta dnevno lahko na izhod 

največ dva mladostnika. 
● Izhodi so v času, ko vzgojna skupina nima kakšne 

načrtovane dejavnosti – torej v prostem času. 
● Kandidate za izhod med tednom predlagata ma-

tična vzgojitelja na ponedeljkovem vzgojiteljskem 

zboru, ki njun predlog potrdi. 
● Izhodi med tednom so možni po drugem tednu 

v septembru, ko posamezni mladostniki že lahko 

dokažejo, da si to zaslužijo. Če posameznik zaradi 

prekrška izgubi možnost izhoda, si ga mora po-

novno prislužiti v prihodnjih tridesetih dneh. 
● Ti kriteriji veljajo tudi za mladostnike, ki obiskuje-

jo ali bi želeli obiskovati različne aktivnosti zunaj 

zavoda (treningi različnih športov, sodelovanje na 

zunanjih interesnih dejavnostih).

VII. NEDOVOLJENI IZHODI – BEGI

Za beg se šteje vsako nedovoljeno oddaljevanje iz ob-

močja zavoda. Če strokovni delavec mladostnika ne 

izsledi, izda iskanje na pristojno policijsko postajo. 

Vlll. ORGANIZIRANOST MED VIKENDI

● Med vikendi je preko dneva odprta ena vzgojna 

skupina z enim dežurnim vzgojiteljem. Preostali 

dve skupini sta preko dneva obvezno zaklenjeni. 

Po 20. uri gredo fantje na večerna opravila in spa-

nje v matične skupine.
● V času vikendov, praznikov ali počitnic je nosilec 

programa dežurni vzgojitelj, ki je v zavodu po raz-

poredu prisoten od 8.00 do 18.00. 
● Vstajanje je med vikendi in počitnicami med šol-

skim letom do 9.00. Urejanje sobe, osebna higiena 

in zajtrk so v času med 9.30 in 10.00. 
● Od 10. do 12. ure poteka delo (urejanje okolice, 

skupin in drugih zavodskih prostorov oziroma 

načrtovano delo v dogovoru z dežurnim vzgojite-

ljem). Ob 13.00 je kosilo, po kosilu pa rekreativne 

dejavnosti, izleti in podobno. Odhodi k nočnemu 

počitku so ob 22. uri.
● Ob vrnitvi v zavod se mora vsak posameznik javiti 

dežurnemu vzgojitelju in mu predati podpisano 

dovolilnico. Mladostnik, ki se vrne z izhoda, nima 

več pravice oddaljevanja iz zavodskega območja. 
● Nesodelovanje pri organizirani aktivnosti in ne-

upoštevanje zavodskih pravil se upošteva pri 

kriterijih za izhod v naslednjem tednu. 

lX. NAGRAJEVANJE 

DELAVNICE

Dijak, ki pri praktičnem pouku ves mesec po merilih 

UPP (glej prilogo) izpolnjuje vse kriterije, dobi mate-

rialno nagrado v znesku 10 €.

ŠOLA

Dijak, ki v mesecu izpolni kriterije najboljšega dijaka 

(glej prilogo), zasluži nagradni izlet.

VZGOJNA SKUPINA
● Mladostnik, ki mesečno po doseženih kriterijih 

(glej prilogo) na predlog matičnih vzgojiteljev 

zasluži pohvalo, dobi materialno nagrado v vred-

nosti 10 €.
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● Vzgojna skupina, ki se je v minulem mesecu 

najbolj približala postavljenim kriterijem (glej pri-

logo), zasluži nagrado 25 €.

MERILA ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA MLADOSTNI-

KA V VZGOJNI SKUPINI, ŠOLI IN DELAVNICI

Pri izboru je treba upoštevati naslednja merila:

VZGOJNA SKUPINA:
● odnos do delavcev zavoda in mladostnikov, 
● upoštevanje dnevnega reda v vzgojni skupini,
● upoštevanje pravil zavoda,
● uspešnost na učnem in delovnem področju v skupi-

ni,
● osebna urejenost,
● brez begov,
● odnos do skupne lastnine,
● odnos do kajenja, droge, alkohola,
● samostojnost in odgovornost,
● odnos do obiskovalcev zavoda,
● vedenje izven zavoda,
● promocija zavoda navzven.

TEORETIČNI POUK:

● točnost prihajanja k pouku in brez neopravičenih 

ur,
● odnos do učiteljev in sošolcev,
● odnos do kajenja, drog, alkohola,
● upoštevanje šolskega reda in pravil zavoda,
● prizadevnost in uspešnost v šoli,
● samostojnost, odgovornost in osebna urejenost,
● odnos do šolskega inventarja.

PRAKTIČNI POUK:

● točnost prihajanja v delavnico in brez neopraviče-

nih ur,
● nadpovprečna delovna prizadevnost in uspešnost,

● odnos do kajenja, drog, alkohola,
● upoštevanje šolskega reda in zavodskih pravil,
● odnos do učiteljev praktičnega pouka,
● odnos do sošolcev,
● samostojnost, odgovornost in osebna urejenost,
● odnos do delavniškega orodja in preostalega in-

ventarja.

MERILA ZA IZBOR NAJBOLJŠE VZGOJNE 

SKUPINE 

● medsebojni odnosi in povezanost skupine,
● funkcioniranje skupine navzven,
● samostojnost in odgovornost članov skupine,
● čistoča in splošna urejenost skupine ter njene okolice,
● odnos do drog,
● begi,
● varčnost,
● odnos do inventarja.

X. PRIPRAVA MLADOSTNIKA 
 ZA POROČANJE NA EVALVACIJSKEM 
 TIMSKEM SESTANKU

Mladostnik se na timski sestanek pripravi skupaj z 

matičnim vzgojiteljem. Priporočljivo je, da si naredi 

pisno predlogo. Poroča v kratkih stavkih po zahteva-

nih alinejah ali področjih.

Področja za predstavitev oziroma poročanje:

● mladostnik najprej pove, ali je realiziral tisto, kar 

je načrtoval oziroma obljubil na zadnjem timu 

(kaj je izpolnil in česa ni izpolnil ter razlogi za to),
● pove, kje ima morebitne težave pri upoštevanju hi-

šnega reda in pravil zavoda,
● predstavi, ali ima težave zaradi zlorabe drog in al-

kohola (pogostost, vedenje pri tej zlorabi, težave 

ob poskusu odvajanja), 
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● pove, ali so bila v tem obdobju obravnavana nova 

kazniva dejanja in prekrški, 
● pove, kako funkcionira v vzgojni skupini,
● predstavi, kako uspešen je na področju teoretične-

ga in praktičnega pouka,
● predstavi, kako preživlja doma vikende in kako 

napreduje v odnosu s starši,
● na koncu načrtuje, kaj bo spremenil oziroma iz-

boljšal v prihodnjem obdobju.

Zdravstveno varstvo mladostnikov v 
ZVI Logatec 

Mladostniki ZVI Logatec lahko imajo v času bivanja 

v zavodu osebnega zdravnika v domačem okolju. V 

ZD Logatec so pregledani v le v primeru, ko gre za ur-

gentna stanja, ki zahtevajo nujno medicinsko pomoč. 

Izbranega šolskega dispanzerja ima lahko mladostnik 

v ZD Logatec (Šolski dispanzer dr. Blagica Džaić) 

v primeru, da Zavod oceni, da je za posameznega 

mladostnika to bolj ustrezno (v primeru slabšega 

nadzora skrbnikov ali staršev nad mladostnikovim 

zdravstvenim stanjem ali če mladostnik zaradi dolo-

čenih razlogov ne more bivati doma). 

V tem primeru mora zavod pridobiti zdravstve-

ni karton mladostnika oziroma ga v zavod dostavijo 

njegovi starši ali skrbniki. Ob sprejemu v zavod mora 

imeti vsak mladostnik zdravstveno kartico z ure-

jenim in veljavnim zdravstvenim zavarovanjem ter 

potrdilo zdravnika o opravljenem zdravniškem 

pregledu mladostnika za sprejem v Zavod. Če mla-

dostnik nima urejenega zdravstvenega zavarovanja, 

je samoplačnik zdravstvenih uslug. Vse zadeve glede 

bolezni in bolniških staležev mladostnikov v zavodu 

ureja medicinska sestra v sodelovanju z zdravstveni-

mi domovi.

Navodila v primeru obolelosti 

● V primeru hude akutne bolezni ali telesne po-

škodbe se mora mladostnik v spremstvu takrat 

dežurnega vzgojitelja oglasiti na pregled pri medi-

cinski sestri med 7. in 8. uro zjutraj.
● Obiski v ambulanti ob drugih terminih so lahko 

le ob telesnih poškodbah ali drugih urgentnih sta-

njih, ki zahtevajo medicinsko pomoč. 
● Če mladostnik z obiskom do 8-ih zamuja in nato 

posledično zamuja pouk, se mu odsotnosti ne 

opraviči. 
● Medicinska sestra po pogovoru in telesnem pre-

gledu oceni njegovo zdravstveno stanje. 
● Če medicinska sestra oceni obolelost (akutna 

bolezen z bistveno povišano telesno temperatu-

ro, otežkočena hoja zaradi poškodbe nog ipd.) 

in potrebo po obisku pri zdravniku, mladostnika 

spremlja v ZD. 
● Medicinska sestra po prihodu iz ZD mladostniku 

še enkrat ponovi navodila zdravnice in z njimi se-

znani matičnega vzgojitelja ali drugega v tem času 

za mladostnika odgovornega strokovnega delavca. 
● Kadar gre mladostnik v ZD sam (presoja in od-

ločitev medicinske sestre), mora imeti s seboj 

dovolilnico. 
● Če mladostnik ne opravi pregleda pri zdravniku, 

na katerega je bil naročen, se mu to šteje za nedo-

voljen izhod.
● Po pregledu zdravnica postavi diagnozo in da na-

tančna navodila glede zdravljenja. Zdravnica izda 

zdravniško potrdilo, ki je uradno opravičilo bol-

nega mladostnika.
● Po vrnitvi se mora mladostnik takoj oglasiti pri 

medicinski sestri, da se pogovorita o ukrepih 

zdravljenja in bolniški. Oddati mora zdravniško 

potrdilo in dovolilnico, kjer je napisan čas odhoda 
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iz ambulante. Medicinska sestra lahko preveri pri 

zdravniku njegovo zdravstveno stanje in ukrepe 

zdravljenja. 
● Mladostnik mora natančno upoštevati navodila 

zdravnice (jemanje zdravil, ležanje). 
● Če mladostnik ne upošteva navodil zdravnice in 

obenem krši navodila o zdravstvenem varstvu 

mladostnikov v ZVI Logatec, se o tem obvesti 

zdravnico in se mu lahko bolniško predčasno za-

ključi. Po kršitvah navodil izostanki od pouka in 

drugih obveznosti niso opravičeni.
● Mladostnik ne more samovoljno prekiniti bolniške! 
● Medicinska sestra z bolniško mladostnika seznani 

učitelje. 

Navodila staršem (skrbnikom) ob bolezni 
njihovega otroka, če ostaja v domači negi 
na zdravljenju 

● Če mora mladostnik zaradi akutne bolezni (viso-

ka telesna temperatura, močne bolečine, močan 

kašelj …) ali telesne poškodbe urgentno k zdrav-

niku v domačem kraju med dovoljenim izhodom 

(vikend, prazniki ali počitnice), morajo starši o 

tem obvestiti v zavod dežurnega strokovnega de-

lavca ali vzgojitelja. Starši morajo poslati po faksu 

v Zavod potrdilo o zdravniškem pregledu nji-

hovega sina v urgentni ambulanti najkasneje do 

ponedeljka do 18-ih! Če Zavod ne prejme zdrav-

niškega potrdila o mladostnikovem pregledu v 

dežurni ali urgentni ambulanti do ponedeljka do 

dogovorjene ure, se izda razpis iskanja. Mladost-

nik izjemoma ostaja doma v primeru, če gre za 

bolezen, ki zahteva ležanje (visoka vročina, hude 

poškodbe po nesreči ipd.). Bolezen lahko odleži v 

domači oskrbi, če zaradi možnega prenosa bolezni 

na druge tako svetuje odgovorni zdravnik ali če to 

predlagajo in želijo njegovi starši. 

● V takšnem primeru medicinska sestra staršem 

(skrbnikom) pošlje potrdilo – Izjava staršev o 

prevzemu odgovornosti in nadzora za sina, ki na 

njihovo željo ostaja v domači negi pod pogoji, ki 

so našteti v izjavi. Starši (skrbniki) so dolžni čim 

prej vrniti podpisano izjavo na naslov zavoda. 
● Mladostnik mora po vrnitvi iz bolniške medicin-

ski sestri predati Zdravniško opravičilo osebnega 

zdravnika, s katerim opravičuje odsotnost iz zavo-

da in potrjuje, da je zdrav.
● V primeru, da mladostnik ostaja v domači negi na 

zdravljenju daljši čas, ga mora eden od strokovnih 

delavcev obiskati na domu, kjer preveri njegovo 

zdravstveno stanje in upoštevanje navodil zdrav-

nika. Če strokovni delavec na obisku ugotovi, da 

se mladostnik ne drži navodil ob bolezni v domači 

negi (odhaja od doma, ne počiva, se neprimerno 

vede), se mu bolniška doma prekine in se mora 

vrniti v zavod. Če se mladostnik po dogovoru v 

zavod ne vrne, moramo zanj oddati razpis iskanja.
● Prav tako so starši ali skrbniki dolžni obvestiti 

zavod, če se njihov sin doma ne drži navodil zdrav-

nika in navodil ob bolezni v domači negi. V tem 

primeru da zavod navodilo staršem ali skrbnikom 

mladostnika, da poskrbijo, da se mladostnik vrne 

v zavod, v nasprotnem primeru se zanj izda razpis 

iskanja.

Navodila pri opravičenem izostanku od 
pouka zaradi bolezni ali telesne poškodbe

V primeru zelo lahke ali lažje telesne poškodbe, 

(manjše udarnine, odrgnine, lahki zvini, zlomi in iz-

pahi, lažje telesne rane, lažji pretres možganov …), ko 

je mladostnik po odločitvi lečečega zdravnika opra-

vičeno odsoten od praktičnega pouka, se ga napoti 

v šolo po programu. Če v času prakse nima pouka, 
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mora biti v sobi, kjer se lahko uči, počiva ali bere. 

Upoštevati mora urnik šolskega dela. V tem času je 

pod stalno kontrolo medicinske sestre ali interventne 

pedagoginje. V času vzgojnega dela je v vzgojni sku-

pini in se udeležuje skupinskih aktivnosti, vendar pa 

ne sme zapuščati skupine brez določenega razloga. S 

skupino gre lahko na načrtovan izhod. 

V primeru težje akutne bolezni (visoka telesna 

temperatura, močan kašelj, bolečine) ali hude tele-

sne poškodbe (komplicirani zlomi, izpahi in zvini, 

komplicirane operacije po poškodbah, pretresi mo-

žganov z daljšo nezavestjo …), če je mladostnik 

opravičen pouka in prakse s strani zdravnika in ima 

predpisan počitek ali ležanje v sobi, mora biti v svoji 

sobi v postelji (priporočljiva uporaba pižame), kjer je 

pod nadzorom medicinske sestre, ki tudi poskrbi za 

zdravljenje in ga spremlja. Prav tako mora biti mla-

dostnik v času vzgojnega dela v svoji sobi (možnost 

infekcije). V tem primeru nima nikakršnega izhoda 

iz vzgojne skupine. Prehranjuje se v skupini. V času 

vzgojnega dela mora bolnemu mladostniku prinesti 

hrano vzgojitelj, v času ko je pouk in praktični pouk 

dopoldan, za to poskrbi medicinska sestra, v primeru 

njene odsotnosti pa drug strokovni delavec. 

V primeru težke akutne bolezni ali hude telesne 

poškodbe se mladostnik lahko zdravi tudi doma, če 

zavod oceni, da ima v domačem okolju za to primer-

nejše pogoje in da to predlagajo tudi njegovi starši oz. 

skrbniki. V tem primeru pridejo po obvestilu medicin-

ske sestre ali drugega strokovnega delavca v zavod iskat 

bolnega sina in ga odpeljejo domov na zdravljenje. S 

tem starši ali skrbniki prevzemajo vso odgovornost za 

sina in njegovo zdravljenje, kar potrjujejo s podpisano 

izjavo staršev. Delavci zavoda bolnih mladostnikov ne 

vozijo domov na zdravljenje. Če jih starši ne morejo 

prevzeti, ostanejo na zdravljenju v zavodu.

Testiranje mladostnikov na prepovedane 
droge

Razlogi, kdaj in zakaj se pri mladostniku opravljajo 

hitri urinski testi na prepovedane droge 

● Že ob ogledu za sprejem mladostnika v naš zavod 

svetovalna služba opozori mladostnika, njegove 

starše in pristojne iz CSD na opravljanje hitrih 

testov na prepovedane droge. Pred sprejemom 

novega mladostnika v zavod starši in mladostnik 

podpišejo soglasje, s katerim pristanejo na prever-

janje telesnih tekočin na prisotnost psihoaktivnih 

snovi na način, ki ga določa zavod (hitri urinski 

testi, testi na slino oz. oralno tekočino). 
● Še pred sprejemom v zavod mora mladostnik po 

predhodnem pogovoru z medicinsko sestro in tele-

snem pregledu narediti urinski test na prepovedane 

droge, saj v primeru pozitivnih rezultatov na pre-

povedane droge (heroin, kokain, metamfetamin, 

metadon, tablete na bazi benzodiazepina) presta-

vimo sprejem mladostnika do negativnih izvidov 

na naštete substance. Izjema so pozitivni rezultati 

zaradi kajenja marihuane, saj je detekcijski čas izlo-

čanja THC iz organizma prek urina daljši in s tem 

je tudi izvid na THC dalj časa pozitiven (od 7 do 21 

dni ali celo več pri kroničnih uživalcih). 
● Urinski test se opravi, kadar strokovni delavci 

opazijo, da je mladostnik pod vplivom psihoak-

tivnih substanc in ob tem sumijo, da ne gre samo 

za kajenje marihuane. 
● V času poletnih počitnic (ob obisku na domu ali 

ob prihodu mladostnika v zavod) in po vrnitvi 

mladostnikov v zavod s poletnih počitnic. 
● Po vrnitvi mladostnika z bega, sploh če obstaja ver-

jetnost, da je mladostnik v tem času užival drogo.
● Če si mladostnik hoče pridobiti določene ugod-

nosti (izhodi v Logatec, opravljanje vozniškega 
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izpita, interesna dejavnost izven zavoda) ob testi-

ranju ne sme biti prisotne nobene sledi droge. 
● Test lahko predlagajo starši, če so pri svojemu 

otroku opazili nenavadno vedenje, ali pa se jim je 

v času, ko je bil doma čez vikend, zdel »čuden«. 
● S testom dokazujejo abstinenco mladostniki, ki so 

v programu zdravljenja od prepovedanih drog.

Postopki pri izvajanju hitrih urinskih testov 
na prepovedane droge pod nadzorom za 
mladostnike v ZVI Logatec 

● Mladostnika na opravljanje urinskega testa vedno 

spremlja matični vzgojitelj ali drug strokovni dela-

vec in je pri tem tudi prisoten.
● Mladostnika predhodno seznanimo s postopkom 

odvzema urina pod nadzorom.
● Mladostnik pred preiskavo odloži vrhnja oblačila, 

zavihati mora rokave, pokazati žepe, kjer bi lahko 

imel dodatke za v urin ali tuj urin.  
● Mladostnika med oddajo urina časovno ne ome-

jujemo, smo pa pozorni na njegovo vedenje.
● Če mladostnik ne more urinirati, mu damo mo-

žnost, da to opravi malo kasneje (fi ziološke in 

psihične ovire), vendar mora test opraviti v roku 

ene ure in mora biti ves ta čas pod nadzorom stro-

kovnega delavca. Če še v tem času ne more opraviti 

urinskega testa, sumimo, da se testiranju izogiba. 

Čeprav ni oddal urina, se smatra, da je pozitiven 

na psihoaktivne snovi. 
● Če mladostnik odkloni testiranje, odklonitev 

pomeni pozitiven rezultat. V tem primeru mora 

podpisati izjavo o odklanjanju testa. Ker ne vemo 

točno, katero drogo je zaužil, s tem ne izpolnjuje 

pogojev za sodelovanje pri praktičnem pouku vse 

do takrat, ko opravi test. Mladostnik ne sme opra-

vljati praktičnega pouka, če je vidno pod vplivom 

psihoaktivnih snovi, ni pa pogoj, da morajo biti 

negativni tudi izvidi urinskih testov, ki lahko po-

kažejo prisotnost metabolitov psihoaktivnih snovi 

še več dni po njihovem zaužitju (marihuana). Za 

pridobitev določenih ugodnosti, npr. dovoljeni 

izhodi v Logatec čez teden, opravljanje vozniške-

ga izpita, obiskovanje interesne dejavnosti izven 

zavoda itd. pa mora imeti mladostnik negativen 

izvid urina na vse prepovedane droge, vključno s 

THC. 
● Za kontrolo odvzetega vzorca urina (temperatura, 

vonj, barva in sledi vidnih primesi) in odčitavanje 

izvida na prepovedane droge poskrbi medicinska 

sestra, ki je dolžna obvestiti o rezultatu izvida sve-

tovalno službo, ravnatelja in vzgojitelja. 

Navodila za plačilo hitrih urinskih testerjev 
na prepovedane droge 

● Kontrolne urinske teste na prepovedane droge, ki 

se v zavodu opravljajo sistemsko (po počitnicah, 

ob sprejemu v zavod) plača zavod.
● Izredne urinske teste na prepovedane droge, ki so 

pozitivni in na katere pošilja mladostnika stro-

kovni delavec ob sumu na uživanje PAS, plača 

mladostnik. 
● Če mladostnik sam izrazi željo za testiranje na 

prepovedane droge, potem je samoplačnik urin-

skega testerja ne glede na rezultat izvida.
● Cena testerja za šest drog je 3 evre.
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI DIJAKOV

1. člen
(pravice dijakov)

Dijak ima predvsem pravico do: 

● prisotnosti pri pouku, 
● kakovostnega pouka, 
● sprotne in objektivne informacije, 
● spoštovanja osebnosti, 
● upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti, 
● varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja, 
● enakopravnega obravnavanja, ne glede na spol, 

raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni 

status družine in druge okoliščine, 
● varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega 

okolja, 
● strokovne pomoči in svetovanja pri šolskem delu, 
● varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom 

in drugimi predpisi, 
● delovanja v skupnosti dijakov, 
● izražanja mnenja in posredovanja predlogov, po-

vezanih z vzgojno-izobraževalnim delom šole, 
● razgovora, zagovora in pritožbe v postopku ukre-

panja.

2. člen
(dolžnosti dijakov)

Dijak ima predvsem dolžnost, da: 

● redno in pravočasno obiskuje pouk in odgovorno 

izpolnjuje obveznosti, določene z izobraževalnim 

programom, letnim delovnim načrtom šole, urni-

kom in drugimi predpisi, 
● drugih dijakov in delavcev šole ne ovira in ne moti 

pri delu, 
● ravna v skladu z določili tega pravilnika, s šolskimi 

pravili in navodili delavcev šole, 
● skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža 

zdravja in varnosti ter telesne in duševne integri-

tete drugih, 
● skrbi za čisto in varno okolje, 
● spoštuje splošne civilizacijske vrednote in poseb-

nosti različnih kultur, 
● spoštuje pravice dijakov, delavcev šole in drugih, 
● prispeva k ugledu šole, 
● varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole, 

lastnino dijakov, delavcev šole ter drugih.

3. člen
(prepovedi)

V šoli je prepovedano: 

● psihično in fi zično nasilje, 
● kajenje, uživanje alkohola in drugih drog, 
● prisostvovanje pod vplivom alkohola, drugih 

drog, 
● posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in 

drugih drog, 
● posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo 

varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, 
● uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s po-

datkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v 

nasprotju z določili šolskih pravil, 

Šolska pravila ZVI Logatec
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● obnašanje v nasprotju z določili tega pravilnika, s 

šolskimi pravili in navodili delavcev šole.

4. člen
(protest dijakov)

Pogoje za udeležitev dijaka na protestih ureja Pravil-

nik o šolskem redu v srednjih šolah z dne 26. 4. 2018 

(Uradni list RS, št. 30/2018).

Poleg pogojev, ki jih ureja zgoraj omenjeni pra-

vilnik, mora dijak za udeležitev protesta izpolnjevati 

kriterije za izhode, ki jih predpisuje metodologija ZVI 

Logatec. 

HIŠNI RED

5. člen
(navodila obnašanja v šolskih prostorih)

● V učilnice ne prinašamo hrane, pijače in drugih 

predmetov, ki v šolo ne sodijo,
● v razred in delavnico ne prinašamo osebnih naprav 

za povezovanje s podatkovnim in telekomunika-

cijskim omrežjem; v času pouka jih shranimo v 

kabinet skupine ali jih pustimo v sobi oziroma jih 

oddamo učitelju, pri katerem imamo pouk,
● skrbimo za red in čistočo v šolskih prostorih,
● ne uničujemo šolskega inventarja,
● k pouku prihajamo pravočasno,
● v šolskih prostorih se ne zadržujemo, kadar nima-

mo pouka,
● pri pouku se primerno obnašamo in upoštevamo 

navodila učitelja,
● upoštevamo pravila ZVI Logatec, ki so določena 

v metodologiji in Pravilniku o šolskem redu v sre-

dnjih šolah z dne 26. 4. 2018 (Uradni list RS, št. 

30/2018).

POHVALE, NAGRADE, PRIZNANJA IN 
VZGOJNI UKREPI

6. člen
(pohvale, nagrade, priznanja)

Za svoje vedenje, delo in uspehe je dijak lahko nagra-

jen v vzgojni skupini, pri teoretičnem ali praktičnem 

pouku. 

Merila nagrajevanja v vzgojni skupini so: odnos 

do delavcev zavoda, odnos do drugih mladostnikov, 

upoštevanje dnevnega reda v vzgojni skupini, upošte-

vanje pravil zavoda, uspešnost na učnem in delovnem 

področju, osebna urejenost, brez nedovoljenih izho-

dov, odnos do skupne lastnine, odnos do kajenja, drog 

in alkohola, odnos do obiskovalcev zavoda, vedenje 

izven zavoda, promocija zavoda navzven. O nagradah 

odloča vzgojiteljski zbor.

Merila nagrajevanja pri teoretičnem pouku so: 

točnost prihajanja k pouku, odnos do učiteljev in 

dijakov, upoštevanje šolskega reda, upoštevanje pra-

vil zavoda, prizadevnost in uspešnost v šoli, osebna 

urejenost, odnos do šolskega inventarja. O nagradah 

odloča učiteljski zbor.

Merila nagrajevanja pri praktičnem pouku so: 

točnost prihajanja v delavnico, odnos do učiteljev 

praktičnega pouka in dijakov, upoštevanje šolske-

ga reda, upoštevanje pravil zavoda, prizadevnost in 

uspešnost v delavnici, osebna urejenost, odnos do 

inventarja, odnos do strojev, naprav in delavniškega 

orodja. O nagradah odloča učiteljski zbor.

Nagrade se podeljuje mesečno ali drugače, če o 

tem odloči strokovni zbor. 
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7. člen
(vzgojni ukrepi)

Za kršitve, določene s tem pravilnikom in z zakono-

dajo, se dijakom izrekajo vzgojni ukrepi in določajo 

alternativni ukrepi.

8. člen
(lažje kršitve)

Lažje kršitve so:

● neprimeren odnos do pouka, 
● neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in 

drugih, 
● neprimeren odnos do šolskega ali drugega premo-

ženja, 
● kajenje v šolskih prostorih, 
● uporaba osebnih naprav za povezovanje s po-

datkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v 

nasprotju z določili šolskih pravil, 
● neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja,
● do dvajset ur neopravičene odsotnosti od pouka.

9. člen
(težje kršitve)

Težje kršitve so:

● ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku 

izrečen opomin,
● uživanje alkohola,
● samovoljna prisvojitev tuje stvari,
● ponarejanje,
● žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih,
● posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,
● neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri 

delu,

● namerno poškodovanje šolskega ali drugega pre-

moženja,
● do štirideset ur neopravičene odsotnosti od pouka.

10. člen
(najtežje kršitve)

Najtežje kršitve so: 

● ponavljajoče se istovrstne težje kršitve, za katere je 

bil dijaku izrečen ukor, 
● psihično ali fi zično nasilje, 
● pitje alkohola in uživanje drog, 
● prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drog
● posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola ali 

drog, 
● ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije, 
● samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti, 
● posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo 

varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, 
● neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri 

delu, kar je in kar bi lahko povzročilo težjo telesno 

poškodbo ali večjo materialno škodo, 
● namerno uničevanje šolskega ali drugega premo-

ženja, 
● do šestdeset ur neopravičene odsotnosti od pouka.

11. člen
(vzgojni ukrepi)

Vzgojni ukrepi so:

● opomin,
● ukor, 
● izključitev.

Poleg teh uporabljamo alternativne vzgojne ukrepe:

● pobotanje oziroma poravnava,
● poprava škodljivih posledic ravnanja,
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● opravljanje dobrih del,
● premestitev v drug oddelek izobraževalnega pro-

grama.

Izvajanje vzgojnih ukrepov in alternativnih ukrepov 

določa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah. 

12. člen
(veljavnost vzgojnega ukrepa in izbris ukrepa)

Vzgojni ukrepi veljajo eno leto, razen izključitve, ki se 

praviloma izreče do konca šolskega leta, največ pa še 

za naslednje šolsko leto.

Če se med trajanjem ukrepa, razen izključitve, 

ugotovi, da je ukrep dosegel svoj namen, lahko organ, 

ki je ukrep izrekel, odloči o izbrisu ukrepa in o tem 

obvesti dijaka in starše (skrbnike).

SODELOVANJE S STARŠI (SKRBNIKI)

13. člen
(vključevanje staršev (skrbnikov))

Področja dela zavoda, ki neposredno vključujejo so-

delovanje s starši (skrbniki), so: informativni razgovor 

pred namestitvijo v zavod, sprejem mladostnikov v 

zavod, timski sestanki, roditeljski sestanki, govorilne 

ure, svetovalno-terapevtski sestanki.

Strokovni delavci ZVI Logatec predajajo informa-

cije o napredku dijaka. V času bivanja dijaka v zavodu 

se piše poročilo o napredku na posameznih področjih.

OBISKOVANJE POUKA

14. člen
(začasna prepoved prisotnosti pri pouku)

Dijaku se lahko prepove prisotnost pri pouku v pri-

meru:

● neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole ali 

drugih ljudi,
● neprimernega odnosa do šolskega in drugega pre-

moženja,
● posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo 

varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, 
● neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri 

delu,
● da je pod vplivom alkohola ali drugih drog.

O ponovni vključitvi k pouku in o vključitvi v dru-

ge oblike dela odloča učiteljski zbor. 

15. člen
(odsotnost)

Obveščanje o odsotnosti, opravičevanje odsotnosti, 

evidentiranje odsotnosti in oprostitev sodelovanja iz 

zdravstvenih razlogov ureja metodologija ZVI Loga-

tec, in sicer: navodila pri opravičenem izostanku od 

pouka ali praktičnega pouka zaradi bolezni ali telesne 

poškodbe, navodila staršem (skrbnikom) ob bolezni 

njihovega otroka, če ostaja v domači negi na zdravlje-

nju, navodila o zdravstvenem varstvu gojencev v ZVI 

Logatec.

Odsotnost dijaka od pouka opravičuje razrednik 

na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu.

Odsotnost dijaka iz zavoda opravičuje vzgojitelj 

na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu.
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16. člen
(prilagoditev pogojev dela)

Dijaku se v primeru dolgotrajne odsotnosti zaradi 

zdravstvenih razlogov s pedagoško pogodbo prila-

godi izvedba pouka. Dijaku se v primeru športnih in 

kulturnih dejavnosti, prihoda iz tuje države in v 

drugih utemeljenih primerih s pedagoško pogodbo 

lahko prilagodi izvedba pouka, če bi s tem prispevali 

k njegovemu boljšemu uspehu.

O sklenitvi pedagoške pogodbe odloči ravnatelj 

po predhodno pridobljenem mnenju učiteljskega 

zbora in svetovalne službe. S pedagoško pogodbo, ki 

jo sklenejo ravnatelj, starši (skrbniki) in dijak, se gle-

de izvedbe pouka določijo:

● pravice in obveznosti dijaka in šole,
● način in roki za ocenjevanje znanja dijaka,
● obdobje, za katero se pedagoška pogodba sklene,
● razlogi za mirovanje oziroma prenehanje pedago-

ške pogodbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(veljavnost šolskih pravil)

Šolska pravila ZVI Logatec začnejo veljati 1. 9. 2018 

in so sprejeta na podlagi Pravilnika o šolskem redu 

v srednjih šolah z dne 26. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 

30/2018) ter veljajo do prenehanja veljave omenje-

nega pravilnika. Šolska pravila ZVI Logatec lahko 

prenehajo z veljavo tudi z uradnim sklepom ravna-

telja.

Moje bivanje v zavodu je zdaj, ko gledam 

nazaj, minilo zelo hitro. Seveda, ko sem 

prišel notri, sem mislil, da se bo zelo dol-

go vleklo vse skupaj. In se je, a po drugi 

strani se ni. Ko sem bil sprejet v zavod, 

je bil občutek zaradi neznanega grozen. 

Nisem vedel, kaj naj pričakujem. Ampak 

po par tednih, ko sem videl sistem in 

padel vanj, nisem imel več problemov in 

skrbi. Prepustil sem se zavodskemu toku. 

V delavnici nisem nikoli imel problemov, 

mojster je bil in je še vedno zadovoljen z 

mano. Naučil me je veliko stvari. Seveda 

ne znam še vsega, kar me ne skrbi, saj se 

človek celo življenje uči.

                A. B. 
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Pravila

Od mladostnikov, ki pridejo v vzgojni zavod, pričaku-

jemo, da se držijo osnovnih pravil, ki nam omogočajo, 

da živimo skupaj. Sem spadajo pravila lepega vedenja, 

hišni red ipd. 

Ob prihodu v zavod zaposleni podrobno predsta-

vimo mladostniku pravila vedenja, ki jih mladostnik 

dobi tudi v pisni obliki. 

Osnovna pravila, katerih kršitev strogo obravnava-

mo, so: 

● Ne izvajamo nasilja nad drugimi.
● Se spoštljivo vedemo do drugih. 
● Se ne drogiramo. 
● Ne hodimo na nedovoljene izhode. 
● Ne izvajamo kakršnihkoli kaznivih dejanj.

Kršenje teh pravil pomeni: 

● Odvzem različnih ugodnosti. 
● Odvzem izhoda domov za vikend. 
● Predlog sodišču za spremembo vzgojnega ukrepa. 

Kazniva dejanja zaposleni v zavodu dosledno prija-

vljamo policiji.

Prav tako obveščamo policijo o nedovoljenih iz-

hodih iz zavoda. Policija mladostnika najde in ga 

pripelje nazaj.

O kršitvah se veliko pogovarjamo: individualno 

ali v skupini z vzgojiteljem, s psihologom ali socialno 

delavko, z ravnateljem. Če ne pomaga, pa še s starši 

Zavod! Sem sem bil nameščen preko 

sodišča. Seveda, da sem pristal tu, sem 

naredil kar nekaj neumnosti, ene so bile 

manj, druge bolj bolne, vse pa kaznive. 

In zdaj si me lahko ogledate tukaj. Pred 

tem sem bil že v dveh zavodih, a nobe-

nega nisem hotel zares sprejeti. Vendar 

postajam zrelejši in na življenje začenjam 

gledati drugače. V Logatcu sem spoznal, 

da nekaterih stvari pač ne moreš početi 

skozi celo življenje in začela se je moja 

sanacija. 

Začetki tu so bili klavrni in brez 

upanja za prihodnost, dokler nisem po 

slabem letu dojel, da mi hočejo ljudje 

pomagati, seveda če bom dopustil in če 

bom pripravljen kaj spremeniti.

Tako sem tudi storil. Počasi sem pre-

nehal s kaznivimi dejanji, celo drogo sem 

opustil. Potem so stvari prišle kar same: 

odnosi so se izboljšali, šola je začela funk-

cionirati in vse ostalo se počasi vrača na 

normalne kretnice. 

Za konec: zavod mi je priložnost, da 

se iz njega vrnem v običajno življenje 

zrelejši, s končano šolo, boljši. 

           M. Z.

ZAVODSKI OKVIRJI IN MEJE
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Pogosto zastavljena vprašanja 

Koliko časa bom ostal v zavodu? 

Sodišče napoti mladostnika v zavod za dobo šest me-

secev do največ treh let. Sodišče od mladostnika, ki 

mu izreče takšen ukrep, pričakuje, da bo v tem času 

odpravil vzroke, ki so ga pripeljali v zavod. Pogosto 

je zaključek bivanja v zavodu povezan z zaključkom 

šolanja, ki traja dve leti. Zavod lahko da sodišču pre-

dlog za spremembo vzgojnega ukrepa tudi prej, če je 

mladostnik v času bivanja v zavodu pokazal, da je na-

redil napredek: da ni več kaznivih dejanj in da se je 

vedenje izboljšalo.

Če mladostnika v zavod napoti center za social-

no delo, je čas, ki ga preživi tu, približno enako dolg, 

s tem da o tem ne odloča sodišče, temveč pristojni 

center. 

Kaj če nadaljujem po starem?

Če mladostnik nadaljuje s slogom življenja, kot ga je 

imel pred prihodom v vzgojni zavod, in se na usmer-

janja zaposlenih ne odziva, potem lahko zaposleni 

predlagamo sodišču spremembo vzgojnega ukrepa.

Ali grem lahko za vikend domov?

Mladostniki praviloma med vikendi odhajajo do-

mov. Odhod je v petek ob 14:00, vračanje v nedeljo 

ob 21:00. Če mladostnik med tednom krši pravila, se 

lahko zgodi, da mora vikend v celoti ali delno preži-

veti v zavodu. 

Ali lahko uporabljam mobitel? 

Da, ampak samo v prostem času, ko ni drugih aktiv-

nosti (glej prilogo s postopki in pravili).

na timskih sestankih v zavodu ali na centru za soci-

alno delo. 

V zavodu smo v osnovi naravnani tako, da z 

raznimi pohvalami in nagradami spodbujamo mla-

dostnike, da se držijo dogovorjenih pravil in norm 

vedenja. Dijakom, ki so negativni na testu na droge 

in tudi sicer v zavodu primerno delujejo, omogočamo 

proste izhode med tednom. Enkrat mesečno imamo 

nagradne izlete za tiste, ki so v šoli nadpovprečno 

uspešni.

Kaznovalne politike se poslužujemo, ko smo v to 

primorani, in sicer takrat, ko je mladostnik s svojim 

vedenjem nevaren sebi in drugim.
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Kaj če mi v zavodu ukradejo mobitel? 

Tudi to se lahko zgodi. Mogoče je v začetku bolje s 

seboj prinesti kakšnega starega, ki ni tako zanimiv. Če 

pa se že zgodi kraja, odtujeno lastnino najprej posku-

šamo dobiti nazaj, v nasprotnem primeru vključimo 

policiste. 

Ali lahko pridejo na obisk prijatelji? 

Na obiske lahko prihajajo le ožji sorodniki. 

Ali je kaj punc v zavodu?

Zavod je namenjen vzgoji in izobraževanju fantov. 

Dekleta sprejemajo drugi zavodi in naši stanovanjski 

skupini.

Ali so v zavodu krsti? 

Besedico krst so si izmislili fantje, ki so želeli opra-

vičiti neprimerno, grdo ali celo nasilno ravnanje nad 

drugimi. Včasih imajo mladostniki, ki so dlje časa 

v zavodu, potrebo, da pokažejo »novincu«, »kdo je 

glavni«. Vsako takšno ali drugačno nasilno vedenje 

dosledno prijavljamo policiji, nasilneža pa doletijo 

tudi druge kazni. 

Ali lahko hitreje končam šolo? 

Ne. 

Ali je možno, da ne obiskujem nobenega šolskega 

programa?

Ne.

Ali se starši moramo udeleževati dogodkov, na ka-

tere smo vabljeni? 

Nujno je, da ste starši prisotni ob ogledu, sprejemu in 

na timskih sestankih. Prav tako je zaželeno, da pride-

te na roditeljske sestanke. Nujno je, da se slišimo po 

telefonu in izmenjamo informacije o tem, kako gre 

vašemu sinu doma in v zavodu. Pomembno je, da ste 

na prireditvah, ki jih organiziramo. Vaš sin bo cenil, 

če ga boste poslušali, ko bo imel nastop. Zavedati se 

moramo, da je napredek mladostnika brez podpore 

in sodelovanja staršev pogosto le majhen.

Ali je ogled pred sprejemom nujno potreben? 

Kljub temu, da so mladostniki pogosto prisiljeni, da 

pridejo v zavod, menimo, da je prav, da se pripravijo 

na prihod k nam, da se pogovorimo o načinu dela, 

strahovih in pomislekih. Le pozitivno motiviran mla-

dostnik bo uspešno zaključil bivanje v zavodu.

Ali imam v zavodu lahko prenosni računalnik? 

Ne. Moti delovni proces, lahko pa pride tudi do nelju-

bih dogodkov, kot pri telefonu. V programu skupine 

je tudi obiskovanje računalniške učilnice.

Kakšni so prispevki staršev k izvajanju vzgojnega 

programa?

Bivanje, hrana v zavodu in delovna oblačila se za zdaj 

krijejo iz programa Ministrstva za šolstvo. Enako tudi 

vsi izleti, obiski predstav. Strošek staršev je vožnja do-

mov med vikendi ter izhodi iz zavoda, na katere je 

napoten mladostnik s strani staršev, na lastno pobu-

do, zaradi obveznosti na sodišču, kadar predstavnik 

zavoda ni vabljen, ali obiskov pri specialistih in po-

dobno. Prav tako starši ob prihodu v zavod oz. ob 

začetku šolskega leta v vzgojnem zavodu deponirajo 

varščino 80 EUR, iz katere zavod krije povzročeno 

škodo ter stroške, povezane z zdravstvom. V primeru, 

da mladostnik denarja ni porabil, ga starši konec leta 

dobijo vrnjenega.
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Upravno in pedagoško vodenje zavoda

 Vršilec dolžnosti ravnatelja Borut Marolt

Administracija

 Računovodkinja Jasna Grošelj

 Poslovna sekretarka Jasmina Stare

 Računalničar Ivan Mitić

Tehnične službe

 Kuharja Romeo Kroupa

   Janez Možina

 Hišnik Iztok Rupnik

 Čistilka Nataša Rupnik

Svetovalne službe in medicinska sestra

 Psiholog Jure Leva

 Socialna delavka Helena Plevel

 Medicinska sestra Sonja Gorše

Vzgojitelji

Matični vzgojitelji ZVI Logatec

 1. vzgojna skupina Karmen Mattias Klemen

   Marko Kovačič

 2. vzgoja skupina Maša Grča

   Mihael Valenčak

Individualni pedagogi

 Interventna pedagoginja  Dominika Pajnik

 Individualna pedagoga Karmen Gajšek

   Edvin Delić

Nočni vzgojitelji 

 Uroš Gorenc

   Darko Štante

   Domen Zimšek

Intenzivna enota Planina

 Vzgojitelji Lara Boštjančič

   Dejan Hristić

   Milena Lavrinec

   Gregor Rupar

Stanovanjska skupina Rdeča kljuka

 Vzgojitelji Andreja Alt

   Ina Kreft  Toman

   Ivan Stagličič

   Robert Jakša

Stanovanjska skupina Postojna

 Vzgojitelji Gabrijela Primožič

   Barbara Šantelj

   Valter Leban

   Matej Zaplotnik

Vzgojna skupina Vrhnika

 Vzgojitelji Nataša Hegedüš

   Anja Malavašič

   Igor Markovič

   Nikolaj Mevc

Učitelji teoretičnega in praktičnega pouka

   Mojca Bajc

   Uroš Čadež

   Karmen Slak

   Edvin Delić

   Karmen Gajšek

   Damijan Vehar

   Roman Grošelj

   Bernard Ludvik

   Matjaž Lazar

   Klemen Nagode

   Marjan Ptičak

ZAPOSLEni V ZVI LOGATEC
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Tko. Zdej pa 
pamet v roke, 

fantje!

To je zavodska tema,

sfural bom v izi do konca tega tedna,

čeprav so pravila bedna.
…

Zavodsko življenje v svetu pravil – 

odletel bi, ampak nimam kril.

N. N.
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