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1. UVOD 
 

V realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec so 

predstavljene organizacijske in vsebinske dejavnosti, ki jih je izvajal zavod in stanovanjske 

skupine v šolskem letu 2020/2021 na vzgojnem, izobraževalnem in svetovalnem področju. 

Predstavljene so aktivnosti, s katerimi se je zavod vključeval v okolje, obseg dejavnosti, oblike 

sodelovanja s starši, sodelovanje s centri za socialno delo, sodelovanje s pristojnimi sodišči in 

policijo, sodelovanje s šolami za izobraževanje odraslih, osnovnimi in srednjimi šolami, v 

katere se vključujejo mladostniki, sodelovanje z zdravstvenimi organizacijami, društvi, 

združenji, nevladnimi organizacijami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, 

potrebne za uresničitev programa vzgojnega zavoda. 

 

 

2. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

 
 

Naziv  Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 

Krajši naziv  ZVI Logatec 

Sedež  Tržaška cesta 63, 1370 Logatec 

Naslovi enot  Uprava in matična enota:  

Tržaška cesta 63, 1370 Logatec 

Intenzivna enota stanovanjska skupina Planina: 

Planina 128, 6232 Planina 

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka: 

Mašera Spasiča 15, 1000 Ljubljana 

Stanovanjska skupina Postojna: 

Ulica dolomitskega odreda 25, 6230 Postojna 

Stanovanjska skupina Vrhnika, Lošča 52, 1360 Vrhnika 

Mladinsko stanovanje Vrhnika, Vrtnarija 1b, 1360 Vrhnika 

Ustanovitelj  Vlada Republike Slovenije 

Ravnatelj Borut Marolt 

Telefon  +386(0)1 7541240 

Dežurni telefon +386(0)51 370910 

E-pošta info@zvil.si 

Spletna stran www.zvi-logatec.si 

Matična številka 5051223900 

Davčna številka 96476915 

Transakcijski račun 01100-6030718953 

 

2. 1. Svet ZVI Logatec 

V skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod za vzgojo 

in izobraževanje Logatec« je svet ZVI Logatec organ upravljanja zavoda. Svet zavoda je 

sestavljen iz petih predstavnikov delavcev ZVI Logatec; treh predstavnikov ustanovitelja (dva 
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predstavnika MIZŠ, en predstavnik Občine Logatec); treh predstavnikov staršev in dveh 

predstavnikov dijakov.  

 

 

2. 2. Svet staršev ZVI Logatec 

Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesov staršev. Svet staršev je 

zaradi majhnega števila sestavljen iz vseh predstavnikov staršev, katerih mladostniki so 

vključeni v vzgojno izobraževalni program ali program institucionalnega socialnega varstva.  

 

 

3. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA 

 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec je svojo osnovno dejavnost v šolskem letu 2020/21 

izvajal skladno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga je 

sprejela Vlada  Republike Slovenije s sklepom  številka  01403-83/2011/4  dne, 29. 12. 2011. 

Sklep navaja: »Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in 

izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami po javno veljavnih 

vzgojno-izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo«. 

Zavod opravlja javno službo na področjih dejavnosti, kot so opredeljene v skladu z uredbo, ki 

ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, in sicer: 

 P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje, 

 P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, 

 R/91.011 – dejavnost knjižnic, 

 Q 86.909 – druge zdravstvene dejavnosti in 

 Q/87.900 – drugo socialno varstvo z nastanitvijo. 

 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec izvaja dejavnost socialnega varstva z nastanitvijo 

(institucionalno varstvo), ki obsega vse oblike pomoči v zavodu ali drugi organizirani obliki, s 

 

Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec  

 

 

Predstavniki delavcev 

ZVI Logatec 

 

 Maša Grča  

 Dominika Pajnik 

 Uroš Čadež 

 Iztok Rupnik 

 Matjaž Lazar 

Predstavniki 

ustanovitelja  

Predstavnika MIZŠ  Sabina Ileršič  

 Gabrijela Martinjak 

Predstavnica Občine Logatec  Klavdija Nagode Celarc 

Predstavniki staršev  Irena Bauman 

 Petra Iglič 

 Manca Doner 

Predstavnika dijakov  Urban Vintar 

 Nik Pauk 
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katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti 

pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo. Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov, 

prikrajšanih za normalno družinsko življenje, po zakonu, ki ureja socialno varstvo, obsega 

poleg storitev iz prejšnjega odstavka še vzgojo in pripravo za življenje. Zavod izvaja 

institucionalno varstvo po javno veljavnem vzgojnem programu za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami. 

 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec je bil v šolskem letu 2020/21 organizacijsko in 

vsebinsko organiziran v matični enoti, v kateri sta bili dve vzgojni skupini, v intenzivni enoti 

stanovanjske skupine Planina, v treh enotah stanovanjskih skupin na Vrhniki, v Ljubljani in v 

Postojni ter mladinskem stanovanju na Vrhniki. V ZVI Logatec  se izvaja nivojska obravnava 

mladostnikov. Z različnimi oblikami namestitev želimo zagotoviti čim bolj raznolike načine 

dela prilagojene potrebam mladostnic in mladostnikov.  

 

V matični enoti zavoda v Logatcu poteka interno izobraževanje mladostnikov po programih  

srednjega poklicnega izobraževanja, smer avtokaroserist in nižjega poklicnega izobraževanja, 

smer pomočnik v tehnoloških procesih v dveh modulih; TLD (ličar) in USN (kovinar in klepar) 

ter smer obdelovalec lesa. V zavodu imamo štiri delavnice za izvajanje praktičnega dela pouka 

v katerih je po normativih kapacitet za 16 oziroma 24 mladostnikov. Poleg tega imamo še 

grafično delavnico, ki je namenjena mladostnikom, ki obiskujejo programe izobraževanja zunaj 

zavoda.  

 

Zavod za Vzgojno in izobraževanje Logatec izvaja tudi program preventivne svetovalne 

pomoči (prej: prednamestitvene obravnave), mobilno službo in program poodpustnega 

spremljanja. Program preventivne svetovalne pomoči je namenjen otrokom in mladostnikom 

ter njihovim staršem, ki se jim situacija zaradi različnih razlogov (izostajanje iz šole, šolska 

neuspešnost, vedenjske težave, kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev, zloraba drog) zaplete 

do te mere, da si poiščejo zunanjo pomoč. Program mobilne službe je namenjen osnovnim in 

srednjim šolam in drugim organizacijam (mladinski centri, društva, organizacije, ipd.), ki se 

srečujejo z problematiko otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Program 

poodpustnega spremljanja je namenjen mladostnikom, ki uspešno zaključijo bivanje v 

vzgojnem zavodu in jih čaka prehod v domače okolje, kjer pa se še ne čutijo dovolj 

kompetentni, da bi samostojno vstopili v življenje. 

 

3. 1. Materialni pogoji  
 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, ki zagotavlja sredstva za plače v skladu s potrjeno sistemizacijo, za jubilejne 

nagrade, odpravnine, prehrano in prevoz na delo, za stalno strokovno izpopolnjevanje in 

zdravstvene preglede zaposlenih ter za bivanje mladostnikov, interesne dejavnosti, materialne 

stroške, učila in učne pripomočke, prehrano, itn. Sredstva za plačo medicinske sestre zagotavlja 

SOUS-a (Skupnost organizacija za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji).  

 

Zavod pridobiva tudi sredstva iz javnih razpisov na državnem in občinskem nivoju. V šolskem 

letu 2020/21 smo se prijavili na razpis MIZŠ za investicijsko vzdrževalna dela ter razpise občine 
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Logatec namenjen športnim in mladinskim aktivnostim. Sredstva pridobljena za investicijsko 

vzdrževanje smo porabili za izolacijo in novo streho na objektu šole in prve vzgojne skupine 

ter zamenjavo dotrajanih podbojev in vrat v stanovanjski skupini v Ljubljani. S sredstvi, ki smo 

jih pridobili s strani občine bomo lahko v naslednjem šolskem letu financirali najeme 

telovadnice za različne dejavnosti našega programa, od vzgojnih do šolskih aktivnosti.  

 

3. 2. Prednostne naloge v šolskem letu 2020/21 
 

Prednostne naloge Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec v šolskem letu 2020/21 so bile: 

 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 PAS ter 

odvisnike od interneta/telefona ter za mladostnike z brezčutnimi/neobčutljivimi 

potezami; 

 nadaljevati kvalitetno delo s starši; 

 kvalitetno izvajati nivojsko obravnavo mladostnikov;  

 kvalitetno izvajati program srednjega poklicnega izobraževanja avtokaroserist; 

 stabilizirati kadrovsko sestavo strokovnih delavcev in skrbeti za kvaliteten profesionalni 

razvoj delavcev; 

 ohraniti in nadgraditi povezanost z zunanjimi deležniki ter ustanoviteljem (MIZŠ, centri 

za socialno delo, sodišči pristojnimi za mladoletne, družinskimi sodišči, fakultetami, 

policijo, lokalno skupnostjo, itn.); 

 kvalitetno izvajati programe prednamestitvene in poodpustne obravnave; 

 nadaljevati investicijsko vzdrževalna dela v vseh enotah zavoda. 

 

 

4. KADROVSKA SESTAVA V ŠOLSKEM LETU 2020/21  

 

4. 1. Sistematizacija delovnih mest ZVIL 
 

Tabela: Vzgojni program  

 
Naziv delovnega mesta Število del. mest Specifika del. mest  Skupaj 

Vzgojitelj 25 1 26 

Skupaj 25 1 26 

 

Tabela: Izobraževalni program 

 
Naziv delovnega mesta Število del. mest Specifika del. mest  Skupaj 

Učitelj splošno izob. pred. 3,04 / 3,04 

Učitelj strokovno teor. pred. 1,65 / 1,65 

Učitelj praktičnega pouka 4,76 / 4,76 

Skupaj 9,45 / 9,45 
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Tabela: Vodstvene, strokovne in administrativno tehnične službe 

 
Naziv delovnega mesta Število del. mest Specifika del. mest  Skupaj 

Ravnatelj  1 / 1 

Svetovalni delavec 2 0,5 2,5 

Knjižničar 0,6 / 0,6 

Računalnikar 1 / 1 

Ekonom 0,5 / 0,5 

Računovodja 0,8 / 0,8 

Tajnik VIZ 0,8 / 0,8 

Hišnik 1,1 / 1,1 

Kuhar 2 / 2 

Čistilka 2,3 / 2,3 

Skupaj 12,1 0,5 12,6 

 

Tabela: Medicinska sestra 

 
Naziv delovnega mesta Število del. mest Specifika del. mest  Skupaj 

Medicinska sestra 1 / 1 

Skupaj 1 / 1 

 

4. 2. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 
 

V začetku šolskega leta 2020/21 smo zaradi specifike zaposlili dodatno vzgojiteljico za 

individualno delo z mladostnikom v stanovanjski skupini na Vrhniki in učiteljico umetnosti in 

oblikovanja za potrebe programa srednjega poklicnega izobraževanja v deležu 15 %. Poleg tega 

smo zaposlili še dodatnega učitelja strokovno teoretičnih predmetov v deležu 20 %.  

 

Zaradi daljše bolniške odsotnosti smo jeseni 2020 poiskali učitelja praktičnega pouka za 

ličarsko delavnico. Konec koledarskega leta 2020 je odpovedala delovno razmerje vzgojiteljica 

v stanovanjski skupini v Ljubljani. Zaposlili smo vzgojiteljico, ki je že imela izkušnjo z delom 

v našem zavodu kot študentka, poleg tega je kratek čas pred tem nadomeščala bolniško 

odsotnega vzgojitelja na Vrhniki.  

 

S koncem koledarskega leta 2020 smo prekinili sodelovanje z računovodskim servisom in v 

mesecu februarju zaposlili računovodkinjo v ustreznem deležu. V pomladnih mesecih smo na 

podlagi sklepa ministrice zaposlili dodatno svetovalno delavko. V juniju 2020 je redno odpoved 

pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov dobila zaposlena učiteljica in vzgojiteljica. 

Konec šolskega leta je za sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaprosila vzgojiteljica 

intenzivne enote v Planini. Ob zaključki šolskega leta 2020/21 sta se upokojila vzgojiteljica 

stanovanjske skupine v Postojni in učitelj praktičnega pouka v matični enoti v Logatcu. 

 

Ob koncu šolskega leta 2020/21 je bilo v Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec zaposlenih 

50 delavcev.  
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5. VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA 
 

Zaposleni so opravili svojo delovno obveznost v skladu z zakonodajo in kolektivno pogodbo. 

Delovni čas vseh delavcev zavoda je 40 ur tedensko. Tedenska obveznost vzgojnega dela 

izražena v urah po 60 minut je: 

 25 ur vzgojnega dela v vzgojni skupini za otroke in mladostnike s čustvenimi 

vedenjskimi motnjami, 

 40 ur vzgojnega in drugega dela v stanovanjski skupini, 

 40 ur vzgojnega in drugega dela za vzgojitelje, ki opravljajo nočno delo. 

 

Tedenska učna obveznost in obveznost drugega vzgojno-izobraževalnega dela v posebnem 

programu in v prilagojenih izobraževalnih programih za pridobitev poklicne in srednje 

strokovne izobrazbe, izražena v urah po 45 minut, je: 

 20 ur za učitelje splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov, 

 19 ur za učitelje slovenskega jezika in književnosti, 

 25 ur za učitelje praktičnega pouka in veščin ter učitelja za praktično izobraževanje s 

strokovno teorijo. 

 

V skladu z načeli avtonomije stanovanjskih skupin strokovni timi stanovanjskih skupin skupaj 

oblikujejo mesečni plan dela, pri čemer morajo upoštevati specifiko mladostnikov v skupini in 

letni delovni načrti stanovanjske skupine in zavoda. Delo v stanovanjskih skupinah poteka po 

okvirnem mesečnem planu dela, ki ga strokovni timi stanovanjskih skupin oblikujejo poleg 

opisanega tudi na podlagi realizacije delovnih ur. 

 

Šolska in vzgojna dejavnost v matični enoti poteka izmenično dopoldne in popoldne. Delo v 

zavodu je organizirano tako, da je zagotovljena stalna prisotnost strokovnega delavca tudi v 

času, ko se ne izvajajo redni šolski in vzgojni programi. To je v nočnem času, med delavniki, 

ob sobotah, nedeljah, med prazniki in med počitnicami. Razpored vzgojnega dela za sobote, 

nedelje in razpored nočnega vzgojnega dela je bil načrtovan in tako za vse dežurne razviden za 

celotno šolsko leto.  

 

Učitelji in vzgojitelji so bili za praznično dežurstvo med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in 

prvomajskimi počitnicam razdeljeni v štiri skupine. Skupine so bile sestavljene tako, da so bili 

v njih enakomerno razporejeni vzgojitelji, učitelji in učitelji praktičnega pouka. Podobno je bilo 

organizirano delov času poletnih počitnic.  

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo v matični enoti organizirano nadomeščanje strokovnih delavcev. 

Zaposleni strokovni delavci, ki so opravljali nadomeščanja so bili razdeljeni v osem ekip. Vsaka 

od osmih ekip je bila na vrsti za nadomeščanje v obdobju od pet do osem dni, vključno z vikendi 

in brez jesenskih, novoletnih, zimskih in majskih počitnic. V šolskem letu 2020/21 je bilo 

opravljenih 407 ur nadomeščanj strokovnih delavcev, kar je 197 več kot leto poprej. 

 

V zavodu smo imeli tudi ekipo za pripravljenost na domu v primeru begov mladostnikov. Po 

Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke 

s posebnimi potrebami lahko ravnatelj v času šolskih počitnic, ponoči, v soboto in nedeljo ali 
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na praznik oziroma dela prost dan odredi pripravljenost na domu največ dvema strokovnima 

delavcema v primeru na policiji prijavljenega bega ali begov otrok oziroma mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz vzgojnega zavoda. Pripravljenost na domu in 

sprovajanje v zavod je izvajalo sedem strokovnih delavcev zavoda. 

 

5. 1. Urnik dela 
 

Uprava, strokovno svetovalne službe, administracija in tehnične službe imajo delavnik v 

dopoldanski izmeni, med ponedeljkom in petkom, 40 ur tedensko. Učitelji in vzgojitelji delajo 

v turnusih podnevi, nočni vzgojitelji ponoči, vzgojitelji v stanovanjskih skupinah in v 

dislociranih enotah pa v triizmenskih turnusih.  

 

Vzgojitelji in individualni pedagogi opravljajo dežurstva med vikendi, vzgojitelji, individualni 

pedagogi in učitelji počitniška dežurstva. Vzgojitelji, individualni pedagogi in učitelji 

opravljajo nadomeščanja strokovnih delavcev. Vzgojitelji, individualni pedagogi in učitelji 

imajo obvezno prisotnost v zavodu v času vzgojnega in učnega dela, v času sestankov, 

strokovnih zborov, načrtovanj, analiz, ipd.  

 
 

URNIK DELA 

 

 

Vodstvo, strokovne službe, administracija, tehnične službe 

 

Delovno mesto Čas dela 

Ravnatelj pon. – pet. 07:00 – 15:00; oziroma po potrebi 

Računovodstvo pon. – pet. 07:00 – 13:00 

Tajništvo pon. – pet. 06:30 – 14:30 

Računalničar  pon. – pet. 07:00 – 13:00  

Svetovalna služba pon. – pet. 07:00 – 15:00; oziroma po potrebi 

Medicinska sestra pon. – pet. 07:00 – 15:00 

Hišnik / ekonom pon. – pet. 06:00 – 14:00 

Čistilka pon. – sre. dopoldan 05:30 – 13:30 

četrtek  popoldan (na 14 dni) 12:00 – 20:00 

petek dopoldan 06:00 – 14:00 

Kuharja pon. – čet. dopoldan  06:00 – 14:00 

pon. – čet. popoldan 12:30 – 20:00 

petek dopoldan 06:30 – 14:30 

sobota, nedelja, prazniki (po razporedu) 07:30 – 12:30 

 

Vzgojno in izobraževalno delo 

 

Delovno mesto Čas dela 

Matični vzgojitelji pon. – čet. teden 1. 07:00 – 14:00 

pon. – čet. teden 2. 18:00 – 22:00 

pon. – čet. teden 3. 13:00 – 18:00 

petek 12:00 – 14:00 
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petek (po razporedu) 14:00 – 18:00 

sobota, nedelja (po razporedu) 08:00 – 18:00 

Individualna pedagoginja pon. – čet. dopoldan 11:30 – 14:00 

pon. – čet. popoldan  13:30 – 16:00 

petek (po razporedu) 14:00 – 18:00 

sobota, nedelja (po razporedu) 08:00 – 18:00 

Individualni pedagog pon. – čet. dopoldan 10:00 – 14:00 

pon. – čet. popoldan 14:00 – 19:00 

petek (po razporedu) 14:00 – 18:00 

sobota, nedelja (po razporedu) 08:00 – 18:00 

Individualna interventna 

pedagoginja 

pon. – čet. dopoldan 07:00 – 13:00 

pon. – čet. popoldan 14:00 – 18:30 

petek dopoldan 07:00 – 12:00 

petek (po razporedu) 14:00 – 18:00 

sobota, nedelja (po razporedu) 08:00 – 18:00 

Nočni vzgojitelji pon. – čet. 20:00 – 08:00 

pet. – ned.  18:00 – 08:00 

sobota, nedelja (po razporedu) 08:00 – 18:00 

Vzgojitelji v stanovanjski 

skupini 

pon. – pet. dopoldan 07:30 – 15:30 

pon. – pet. popoldan 15:00 – 22:30 

pon. – pet. nočno delo 22:00 – 08:00 

sobota, nedelja (po razporedu) 08:00 – 22:00 

22:00 – 08:00 

Vzgojitelji v dislociranih 

enotah stanovanjskih skupin 

pon. – čet. teden 1. 07:00 – 14:00 

pon. – čet. teden 2. 14:00 – 21:00 

pon. – čet. teden 3. 20:00 – 08:00 

petek (po razporedu) 08:00 – 12:00 

petek (po razporedu) 14:00 – 18:00 

nedelja (noč po razporedu) 20:00 – 08:00 

sobota, nedelja (po razporedu) 08:00 – 18:00 

Učitelji teoretičnega pouka pon. – čet. dopoldan 08:00 – 13:15 14:00 – 15:35 

pon. – čet. popoldan 08:00 – 09:35 13:15 – 19:10 

petek 08:00 – 11:35 

Učitelji praktičnega  

pouka 

 

pon. – čet. dopoldan 08:00 – 13:15 

pon. – čet. popoldan 14:00 – 18:20 

petek 08:00 – 12:00 

 

Vsi učitelji in vzgojitelji so opravljali tudi počitniška dežurstva. Počitniška dežurstva se 

opravlja v štirih turnusih s šesturnim neposrednim delom. V šolskem letu 2020/21 je bilo 65 

delovnih dni počitnic, od tega je 47 dni poletnih počitnic in 18 dni jesenskih, novoletnih, 

zimskih in prvomajskih počitnic.  

 
 

Urnik počitniških dežurstev 

 

 

Turnus Čas dela 
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Turnus 1. 08:00 – 14:00 

Turnus 2. 14:00 – 20:00 

Turnus 3. 20:00 – 02:00 

Turnus 4. 02:00 – 08:00 

 

5. 2. Sestanki v ZVIL 
 

V spodnji tabeli so vpisani sestanki in frekvenca sestankov, ki so jih imeli delavci in mladostniki 

ZVI Logatec v lanskem šolskem letu. 

 

 
Sestanki v ZVIL  

 
Vrsta sestanka Termin  Frekvenca  Vsebina  Prisotni  

Vzgojiteljski zbor Ponedeljek,  

12:00 –13:00 

Turnus P 

14:10 –15:00 

Turnus D 

Tedensko  Analiza vikenda in 

načrtovanje tedna 

Vzgojitelji in 

strokovne službe 

Vzgojiteljski zbor Petek,  

10:30 – 12:00 

Tedensko Analiza tedna in 

načrtovanje 

vikenda 

Vzgojitelji in 

strokovne službe 

Učiteljski zbor 1. in 3. torek v 

mesecu,  

13:15 – 13:55 

Vsaka 2 tedna Spremljanje 

učnega uspeha in 

tekoče zadeve 

Učitelji, 

svetovalni 

delavec, IIP 

1. redovalna 

konferenca 

Četrtek,  

14. 1. 2021,  

13:15 – 13:55 

Ob  polletju  Pregled učnega 

uspeha 

Učitelji, 

svetovalni 

delavec, IIP 

2. redovalna 

konferenca 

Torek,  

20. 6. 2021,  

13:15 – 13:55 

Ob zaključku 

šolskega leta 

Pregled učnega 

uspeha 

Učitelji, 

svetovalni 

delavec, IIP 

UPP in IIP Prvi četrtek v 

mesecu – UPP  

D turnus, 

07:30 – 07:55 

Mesečno  Aktualna 

problematika 

UPP in IIP 

Strokovni zbor Vsake 2 meseca 

Petek,  

13:00 – 14:30 

Vsake 2 

meseca, po 

potrebi 

Analiza dela, 

obravnava 

dogodkov 

Vsi strokovni 

delavci 

Sprejemni tim Po dogovoru Po potrebi Sprejem novih 

mladostnikov 

Člani sprejemnega 

tima 

Timski sestanki Po dogovoru Po potrebi Evalvacijski, 

izredni, redni, 

začetni, 

posvetovalni … 

Člani strokovnega 

tima, mladostniki, 

predstavniki CSD, 

starši … 

Razvojni  

tim 

Po dogovoru Po potrebi Razvojno delo 

(organizacija, 

programi, ipd) 

Člani razvojnega 

tima 

Sestanek z 

vzgojitelji, 

Petek,  

09:30 – 10:15,  

Tedensko 

izmenjaje s   

Aktualna 

problematika, 

Vsi strokovni 

delavci 
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svetovalnimi 

službami, učitelji, 

ravnateljem 

po razporedu na 

oglasni deski 

posameznim 

timom 

izmenjava 

informacij 

Stanovanjske 

skupine 

Po dogovoru 

 

Mesečno  Aktualna 

problematika, 

izmenjava 

informacij 

Vzgojitelji  

stanovanjske 

skupine 

Vzgojne skupne Po dogovoru Po potrebi Aktualna 

problematika 

Mladostniki in 

strokovni delavci 

Tehnično – 

administrativno 

osebje 

Po dogovoru Po potrebi Aktualna 

problematika 

Tehnično – 

administrativni 

delavci 

Strokovne službe Po dogovoru 

07:30 – 08:00, 

na delovni dan 

Po potrebi 

 

Aktualna 

problematika, 

dnevni dogovori 

Svetovalna služba 

Mladostniki  Druga sreda v 

mesecu, 

13:00 – 13:15 

Mesečno  Analiza meseca, 

pohvale, dogovori 

Mladostniki, 

strokovni delavci 

* D – dopoldan, P – popoldan  

 

V šolskem letu 2020/21 smo imeli v matični enoti zavoda 93 timskih sestankov. Timsko je bilo 

obravnavnih 26 mladostnikov. V lanskem šolskem letu je bilo timskih sestankov (evalvacijskih, 

posvetovalnih, internih, s starši) nekaj več kot leto poprej (87). Vzrok je v večjem številu in 

prisotni v zadnjem šolskem letu, vedenjska slika mladostnikov in spoštovanja pravil pa so še 

vedno ostala na visokem nivoju.  

 

V zadnjem tednu meseca junija 2021 smo imeli analizo dela oziroma evalvacijo dela za šolsko 

leto 2020/21. Zadnji teden v avgustu je bil namenjen načrtovanju dela in pripravi letnih 

delovnih načrtov za naslednje šolsko leto. Ponovni individualni sprejemi fantov, ki so jih starši 

pripeljali s počitnic, so bili 01. 09. 2021 in 02. 09. 2021. 

 

Tudi v lanskem šolskem letu smo se bili glede izvedbe sestankov zaradi epidemije SARS-CoV2 

primorani prilagoditi tako, da smo jih preseliti na videokonference. Tako smo skorajda celotno 

šolsko leto sestanke vzgojiteljskega in učiteljskega zbora imeli preko videokonference.  

 

5. 3. Sprejemi in odpusti mladostnikov v šolskem letu 2020/21 
 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec sprejema mladostnike z motnjami vedenja in 

čustvovanja na osnovi: 

 sklepa družinskega sodišča, 

 sklepa o oddaji v vzgojni zavod, ki ga mladostniku izreče pristojno sodišče za 

mladoletnike v kazenskih zadevah. 

 

Skupaj je bilo v šolskem letu 2020/21 v ZVI Logatec sprejetih 17 mladostnikov, od tega 2 

dekleti (stanovanjske skupine) in 15 fantov. Za primerjavo, v lanskem šolskem letu je bilo 

sprejetih 12, še leto prej pa 22 mladostnikov. 
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Tabela sprejetih mladostnic in mladostnikov v šolskem letu 2020/21 
 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 2020/21 

 

 

Enota Število sprejetih mladostnic in mladostnikov 

Dekleta Fantje skupaj 

Matična Enota  / 13 7 

Stanovanjska skupina Postojna 1 2 3 

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka 1 / 1 

Skupaj 2 15 17 

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo v matično enoto zavoda sprejetih 13 mladostnikov, od tega 11 

mladostnikov na podlagi odredbe sodišča, oddelka za družinsko sodstvo, 2 mladostnika na 

podlagi sklepa sodišča, oddelka za kazensko sodstvo. V stanovanjskih skupinah so bili tekom 

šolskega leta sprejeti 4 mladostniki, od tega 1 v stanovanjsko skupino Rdeča Kljuka v Ljubljani 

in 3 v stanovanjsko skupino Postojna.  

 

Skupaj je bilo v šolskem letu 2020/21 v ZVI Logatec odpuščenih 13 mladostnikov, od tega 1 

dekle (stanovanjske skupine) in 12 fantov. 

 

Tabela odpuščenih mladostnic in mladostnikov v šolskem letu 2020/21 
 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 2020/21 

 

 

Enota Število odpuščenih mladostnic in mladostnikov 

Dekleta Fantje skupaj 

Matična Enota  / 11 11 

Stanovanjska skupina Postojna / 1 1 

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka 1 / 1 

Skupaj 1 12 13 

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo matični enoti odpuščenih 13 mladostnikov in sicer 2 v PD 

Radeče, drugim pa se je iztekel vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod ali pa so dosegli 

polnoletnost. 

 
Nadaljevali smo s kvalitativnim spremljanjem mladostnikov po odpustu iz zavoda. Ob prihodu 

v zavod smo in bomo še naprej mladostnikom predstavili dokument, na katerem se bodo lahko 

s podpisom (prostovoljno) strinjali, da jih spremljamo še pet let po odpustu iz zavoda. Rezultati 

našega dela so izredno pomembni kadar govorimo o smotrnosti in finančnih vidikih takšnega 

načina dela z mladostniki, poleg tega je uspešnost dela dodatna spodbuda nam in ustanovitelju, 

kateremu predstavlja dobra integracija mladostnikov v družbo motiv tudi v smislu socialne in 

ekonomske koristi.  

 

5. 4. Vzgojno področje 
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V šolskem letu 2020/21 smo obravnavali skupno 43 mladostnic in mladostnikov; od tega v 

matični enoti 29 mladostnikov in v dveh stanovanjskih skupinah 14 mladostnic in 

mladostnikov. Za primerjavo: v šolskem letu 2019/20 je bilo skupaj obravnavanih 37, leto prej 

47, še leto prej pa 40 mladostnic in mladostnikov. 

 

Tabela obravnavanih mladostnic in mladostnikov v šolskem letu 2020/21 
 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec 

 

 

Enota Obravnavane mladostnice in mladostniki 

Dekleta Fantje skupaj 

Matična enota Vse skupine / 28 29 

Stanovanjska skupina Postojna 3 4 8 

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka 5 1 6 

Mladinsko stanovanje Vrhnika 1 1 2 

Skupaj 9 34 43 

 
Po sklepu družinskega sodišča je bilo obravnavanih 33 mladostnikov, po sklepu sodišča za 

mladoletnike v kazenskih zadevah pa 12 mladostnikov.  

 

5. 4. 1. Matična enota 
  

Posebni poudarki vzgojnega dela v šolskem letu 2020/21 so bili: 

 ustvarjanje pozitivne skupinske klime; 

 učenje aktivnega preživljanje prostega časa;  

 nagrajevanje in alternativni načini kaznovanja; 

 odnos do dela in delovnih navad ter odnos do učnih obveznosti; 

 pomoč pri obravnavi odvisnikom od psihoaktivnih substanc in interneta; 

 usmerjanje mladostnikov v individualno psihoterapevtsko obravnavo, kadar je to 

potrebno. 

 

Ocenjujemo, da smo bili pri delu v lanskem šolskem letu uspešni. Nadaljeval se je trend dela s 

konca šolskega leta 2019/20, tako lahko tudi lansko šolsko leto ocenjujemo kot eno najboljših 

in najbolj mirnih šolskih let do sedaj. Mladostniki so od prejšnjih let ob seveda določenih 

izjemah, odstopali v medsebojni povezanosti in pomoči drug drugemu. To je odraz prizadevanj 

strokovnih delavcev, pa tudi osebnostnih značilnosti mladostnikov ter dokaj izenačenega 

položaja mladostnikov (ali po fizični opremljenosti, poznanstvih, postavljanju zase, ipd.). 

Zlorabe drog, vandalizma in nedovoljenih izhodov iz zavoda je bilo v tem šolskem letu malo.  

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo tako 61 nedovoljenih izhodov iz matičnega zavoda kar je še 

manj kot v lanskem šolskem letu (lani 92, leto prej 303, pred tem 124, pred tem 180).  

 

Šolsko leto je zaznamovala epidemija SARS-CoV-19. Zavod je bil ves čas epidemije odprt, 

precej je bilo bolniških odsotnosti in odrejenih karanten. Problem je bil tudi koncem 

koledarskega leta, ko je bil ukinjen javni promet, kar je pomenilo dodatno angažiranje 
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zaposlenih vzgojiteljev, ki so prevzeli vožnje koncem tedna proti domu in v začetku tedna nazaj 

v zavod. Temu primerno smo v tistem obdobju prilagodili turnuse, tako smo imeli vse 

ponedeljke pouk popoldan. 

 

Prvič smo začeli izvajati tudi tako imenovano dnevno obliko dela; v stanovanjski skupini na 

Vrhniki smo nudili učno pomoč učencu osmega razreda OŠ Antona Martina Slomška iz 

Vrhnike. 

 

5. 4. 2. Stanovanjski skupini 
 

V Stanovanjski skupini Rdeča Kljuka je bilo v šolskem letu 2020/21 6 mladostnic in 

mladostnikov. V lanskem šolskem letu je bilo v skupini težko govoriti o skupinski dinamiki. 

Šlo je bolj za dinamiko med seboj zelo različnih posameznikov, šest mladostnikov je nekako 

sobivalo skupaj. Skupina je tako locirala vzgojne cilje za vsakega posameznika in se 

osredotočila na šolski uspeh. Učne ure so potekale vsakodnevno, prav tako so se po načrtih 

izvedle interesne dejavnosti. Odprti vikendi so bili izvedeni po programu in v skladu z 

možnostmi glede na pandemijo.  

 

V stanovanjski skupini Postojna je bilo v šolskem letu 2020/21 8 mladostnic in mladostnikov. 

Tudi lansko šolsko leto je potekalo v znamenju epidemije Covid - 19. Velik del šolskega leta je 

potekalo šolanje na daljavo, ki je potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času. Potrebno je 

bilo nuditi individualno pomoč, jih spodbujat k opravljanju nalog in preverjati ali so opravljene 

naloge tudi oddali. Večina je imela velike vrzeli v znanju in polno neopravljenega dela. Vse to 

je bilo potrebno nadoknaditi in jih primerno motivirati za šolsko delo ter jim nuditi vso potrebno 

podporo. Zelo veliko se je v tem šolskem letu delalo s starši mladostnikov oz. njihovimi 

skrbniki. Potrebovali so nasvete in navodila predvsem za preživljanje vikendov in počitnic. 

 

5. 4. 3. Mladinsko stanovanje Vrhnika 
 

Mladinsko stanovanje se nahaja v stanovanjskem naselju na obrobju mesta Vrhnika. Stanovanje 

smo prejeli v uporabo od Mestne občine Ljubljana za potrebe mladostnikov rezidentov MOL-

a. Primerno je za nastanitev do dveh mladostnikov. Namenjeno je poodpustnem nadaljevanju 

programa v smislu spremljanja in nudenja podpore mladostniku, ki še ni povsem pripravljen na 

integracijo v družbo in/ali ima doma razmere nespodbudne ali pa celo takšne, da bi pomenilo 

vztrajanje v domačem okolju za mladostnika nepopravljivo škodo. V mladinskem stanovanju 

je v začetku šolskega leta 2020/21 bivala mladostnica, ki se je v jeseni izselila, z novim 

koledarskim letom pa se je vselil mladostnik, ki je do takrat bival v dislocirani enoti na Vrhniki. 

 

5. 5. Izobraževalno področje 
 

Zavod ima dva programa nižjega poklicnega izobraževanja in program srednjega poklicnega 

izobraževanja. Program srednjega in nižjega poklicnega izobraževanja izvajamo kot 

podružnična šola: 

 SPI - Avtokaroserist. Matična šola: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – 

Ljubljana. 
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 NPI - Pomočnik v tehnoloških procesih (modul USN in modul TLD). Matična šola: 

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana. 

 NPI - Obdelovalec lesa. Matična šola: Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za 

lesarstvo. 

 
 

Število dijakov vpisanih v izobraževalne programe ZVIL v šolskem letu 2020/21 

 

 

Srednje poklicno izobraževanje 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Avtokaroserist  5 3 0 8 

Nižje poklicno izobraževanje 1. letnik 2. letnik  Skupaj 

Pomočnik v tehnoloških procesih 3 6  9 

Obdelovalec lesa 1 1  1 

Skupaj  9 10  19 

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo v programe internega izobraževanja vpisanih 19 dijakov, kar je 

kar 6 več kot v preteklem šolskem letu. V prvi letnik jih je bilo vpisanih 9 v drugi letnik pa 10. 

Uspešno je zaključilo enega od letnikov in programov 16 dijakov (lani 8); od tega 8 prav dobro, 

7 dobro, 1 zadostno in 5 neocenjeno (2 sta vpisana v vmesnem obdobju); 7 dijakov je zaključilo 

izobraževanje v zavodu z opravljenim zaključnim izpitom (lani le 1).  

 
 

Uspešnost dijakov vpisanih v izobraževalne programe ZVIL v šolskem letu 2020/21 

 

 

Srednje poklicno izobraževanje  Neocenjen  1 2 3 4 5 

Avtokaroserist  1. letnik 3 / / 1 1 / 

 2. letnik / / / 1 2 / 

 3. letnik / / / / / / 

Nižje poklicno izobraževanje  Neocenjen 1 2 3 4 5 

Pomočnik v tehnoloških procesih 1. letnik 1 / / 2 1 / 

 2. letnik / / 1 3 3 / 

Obdelovalec lesa 1. letnik / / / / 1 / 

 2. letnik 1 / / / / / 

Skupaj   5 / 1 7 8 / 

 

Zaključni izpit 1 2 3 4 5 

  3 2 2 

 

 

Odstotek realizacije pouka je bil 92%. Nižji odstotek pripisujemo več obdobjem karanten in 

bolniških odsotnosti večjega števila učiteljev. 

 
 

Odstotek realizacije pouka v šolskem letu 2020/21 
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Srednje poklicno izobraževanje 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Avtokaroserist  97% 87 / 92% 

Nižje poklicno izobraževanje 1. letnik 2. letnik  Skupaj 

Pomočnik v tehnoloških procesih 92% 87%  90% 

Obdelovalec lesa 95% /  95% 

Skupaj  95% 87%  92% 

 

V lanskem šolskem letu se je nadaljevalo stabilno obdobje po epidemiji, nivo katerega nismo 

pričakovali ob koncu lanskega šolskega leta je še vedno visok. Mladostniki so bili motivirani 

za zaključitev programa, tako lahko lansko šolsko leto ocenjujemo kot uspešno.  

 

Šolsko leto je tako kot prejšnje zaznamovala epidemija SARS-CoV-2. Šolanje je potekalo v 

zavodu. Bilo je precej bolniških odsotnosti in karanten, vendar smo vseeno dosegli dober nivo 

znanja. Prav gotovo pa je pomembno, da naši dijaki niso izpuščali praktičnega izobraževanja, 

tako kot v rednih šolah. 

 

Poleg internega izobraževanja so mladostniki obiskovali tudi zunanje šole. Mladostnice in 

mladostniki v stanovanjskih skupinah Rdeča Kljuka in Postojna so vključeni v srednješolsko 

izobraževanje (vsi); od mladostnikov v matični enoti pa so zunanjo šolo obiskovali 4 dijaki, in 

sicer prvi letnik BIC Ljubljana – veterinarski tehnik, šolanje za odrasle (sicer ima mladostnik 

že od prej zaključeno triletno srednjo šolo; Ljudska univerza v Postojni – dokončanje osnovno 

šolskega izobraževanja; prvi letnik ZGNL program računalničar in sedmi razred Javni zavod 

Cene Štupar.  

 
 

Število dijakov matične enote vpisanih v zunanje izobraževalne programe v šolskem letu 

2020/21 

 

 

Srednja šola 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Dijaki 1 / / 1 

Osnovna šola 1. - 4. razred 5. - 6. razred  7. - 9. razred Skupaj  

Dijaki / / / / 

Skupaj 1 

 
 

Seznam zunanjih šol, ki so jih obiskovali mladostnice in mladostniki stanovanjskih skupin 

vključeni v vzgojni program ZVIL 2020/21 

 

 

Seznam šol Število  

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna 3 

Srednja gozdarska in lesarka šola Postojna 1 

Šolski center Postojna 1 
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Srednja tehniška šola Koper  1 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 2 

Srednja trgovska šola Ljubljana 1 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 1 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana  2 

Sredna frizerska šola Ljubljana 1 

Skupaj  13 

 

5. 6. Interesne aktivnosti 
 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega 

poklicnega izobraževanja. V zavodu se prepletata šolski in vzgojni del izvajanja interesnih 

aktivnosti. V aktivnostih so udeleženi tudi mladostniki, ki zaradi različnih vzrokov niso vpisani 

v program izobraževanja v našem zavodu.  

 

Model interesnih dejavnosti je predviden za programe nižje poklicnega izobraževanja, ki ima 

po predmetniku interesne dejavnosti samo v prvem letniku v obsegu 96 ur (tri tedne). Glede na 

specifiko izobraževanja v zavodu, je v naši ustanovi program razdeljen na dve leti. 

 

Tabela izvedenih obveznih in izbirnih interesnih aktivnostih 

 
Interesna dejavnost Športni dnevi 

Kraj / ime Mentor 

Športni dan - plavanje, Kranj Delić  

 

Interesna dejavnost (obvezna) Gledališke, glasbene predstave, likovne 

razstave, muzeji, ipd. 

Kraj / ime Mentor 

 

Interesna dejavnost (obvezna) Strokovne ekskurzije (teoretični in praktični 

pouk) 

Kraj / ime MENTOR 

  

Interesna dejavnost OBVEZNE  

Ime MENTOR 

Zdravstvena vzgoja Sonja Gorše  

Trening socialnih veščin Matični vzgojitelji 

1. vzgojna skupina 

2. vzgojna skupina 

Tematski pogovori Matični vzgojitelji 

1. vzgojna skupina 

2. vzgojna skupina 

 

INTERESNA DEJAVNOST  IZBIRNE  

Fitnes Domen Zimšek, Darko Štante, Uroš Gorenc 
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Družabne igre Matični vzgojitelji 

Ustvarjalne delavnice Milena Lavrinec 

Zdrav duh v zdravem telesu Milena Lavrinec 

Film in jaz Milena Lavrinec 

Plezalno planinski krožek Marko Kovačič, Edvin Delić 

Namizni tenis Edvin Delič, vzgojitelji 

Ostale športne aktivnosti Edvin Delić 

  

V tem šolskem letu so mladostniki večinoma vsi opravili zadostno količino ur interesnih 

dejavnostih, z izjemo tistih, ki so pri nas bivali kratek čas in tistih, ki so predčasno končali z 

bivanjem pri nas, a so vsi imeli dovolj ur že iz prejšnjih let. Sicer pa so mladostniki nabrali 

veliko ur, nekateri samo v tem šolskem letu preko 150 ur. Kar nekaj dejavnosti je bilo zaradi 

epidemije odpovedanih, predvsem ekskurzije in športni dnevi. Prav tako smo bili v zavodu 

omejeni pri velikem številu interesnih dejavnosti (zaradi nemožnosti najema objektov), a so se 

jih mladostniki načeloma radi udeleževali. Prednjačila sta namizni tenis in plezalni krožek. 

Zdravstvena vzgoja se ni izvajala v obliki delavnic v Zdravstvenem domu Logatec, zaradi 

ukrepov proti epidemiji COVID-19. V letošnjem letu je bil izpeljan en športni dan in nekaj 

posameznih ekskurzij vzgojnih skupin v organizaciji vzgojiteljev. Imeli smo še dvodnevni 

zaključni izlet druge vzgojne skupine in enodnevni zaključni izlet prve vzgojne skupine. V 

pomladnih mesecih smo obiskali paintball. Načrtovane smo imeli še dodatne športne dneve in 

ekskurzije ter nekaj novih interesnih dejavnosti, a jih zaradi epidemije nismo mogli izpeljati. 

Za primerjavo, v lanskem šolskem letu je bilo športnih dni in ekskurzij 5, pred lani 8, leto prej 

pa 9.  

 

5. 7. Svetovalno področje 
 

Na svetovalnem področju so v ZVI Logatec v šolskem letu 2020/21 delali trije svetovalni 

delavci – dva psihologa in socialna delavka; na podlagi odobritve dodatne strokovne pomoči 

zaradi povečanega izvajanja izven zavodskih obravnav, se jim spomladi pridruži še 

pedagoginja. Svetovalni delavci izvajajo individualne razgovore, preventivno svetovalno 

pomoč, mobilno službo in poodpustne obravnave. Poleg tega skrbijo za stik s centri za socialno 

delo, sodišči, zdravstvenimi institucijami in drugimi zunanjimi deležniki (sodni izvedenci, 

psihiatri, upravne enote, občine DOS, policijo in podobno). 

 

5. 7. 1. Izven zavodske obravnave 
 

Med izven zavodske obravnave štejemo preventivno svetovalno pomoč, mobilne službe in 

poodpustno spremljanje. 

 

Program preventivne svetovalne pomoči je namenjen otrokom in mladostnikom ter njihovim 

staršem, ki se jim situacija zaradi različnih razlogov (izostajanje iz šole, šolska neuspešnost, 

vedenjske težave, kazniva dejanja, vzgojna nemoč staršev, zloraba drog) zaplete do te mere, da 

si poiščejo zunanjo pomoč. Zaposleni v zavodu nudimo svetovalno pomoč staršem, otrokom in 

družini na domu ali v vzgojnem 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 
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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 mladostnikom, 

 izboljšanje učnega uspeha mladostnika, 

 vzpostavljeno je večje zaupanje med mladostnikom in starši, 

 zmanjšanje ali opustitev uživanja drog in alkohola, 

 večja socialna vključenost in izboljšanje odnosov z vrstniki. 

V program je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 35 otrok in mladostnikov ter njihovih 

staršev.  

 

Program mobilne službe je namenjen osnovnim in srednjim šolam in drugim organizacijam 

(mladinski centri, društva, organizacije, ipd.), ki se srečujejo z problematiko otrok in 

mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Praktične izkušnje, ki jih imajo naši 

strokovni delavci s populacijo z najtežjimi oblikami vedenjskih in čustvenih motenj v državi, 

delimo tudi s strokovnimi delavci v rednih šolah. Naši svetovalci lahko po dogovoru pridejo na 

šolo, mladinski center, društvo ali pa se dogovorimo za sestanek  pri nas. Pogovorijo se s 

strokovnimi delavci o težavah in potrebah ter pripravijo načrt dela. Večinoma gre za 

individualno svetovanje, lahko pa pripravijo tudi delavnice za učitelje in druge strokovne 

delavce. Svetovanje: 

 opolnomočenje učitelja, 

 vzpostavljanje boljšega odnosa z otrokom, ki ima vedenjske in čustvene težave, 

 seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav, 

 kako reagirati, ko se pojavijo neprimerna in nezaželena vedenja, 

 kako vzpostaviti dobro klimo v razredu, 

 uravnoteženje vzgojnega stila, 

 primernost avtoritete za uspešno delo v razredu. 

Mobilna služba je pomagala s svetovanjem na desetih osnovnih šolah, izvedli smo tudi dve 

predavanji, prav tako za učitelje in druge strokovne delavce še dveh osnovnih šol. 

 

Program poodpustne obravnave je namenjen mladostnikom, ki uspešno zaključijo bivanje v 

vzgojnem zavodu in jih čaka prehod v domače okolje, kjer pa se še ne čutijo dovolj 

kompetentni, da bi samostojno vstopili v življenje. Zaposleni pred odpustom mladostniku in 

njegovim staršem ponudimo program spremljanja po odpustu. Cilje programa zapišemo v 

pogodbo o sodelovanju, ki jo podpišemo in pošljemo v vednost pristojnemu centru za socialno 

delo. Glede na potrebe mladostnika in njegovih staršev, poteka spremljanje enkrat tedensko do 

enkrat na tri tedne v obliki pogovorov, svetovanj, podpore (pri iskanju službe, stanovanja), 

spodbujanja aktivnega vključevanja v družabno življenje, spodbujanje osamosvajanja in 

aktivacije veščin potrebnih za samostojno življenje. Pomemben aspekt je ohranjanje 

kvalitetnega 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, 

 kvalitetno preživljanja prostega časa, 

 vzpostavitev in ohranjanje primernega odnosa s starši po vrnitvi domov. 
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V program je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 6 mladostnikov. 

 
 

Preventivna svetovalna pomoč in poodpustno spremljanje v šolskem letu 2020/21 

 

ZVI Logatec Število mladostnic in mladostnikov 

PSP  Poodpustno  Skupaj  

Skupaj 35 5 40 

 

5. 8. Zdravstveno področje 
 

Medicinska sestra izvaja in je koordinator preventivnih zdravstvenih dejavnosti za mladostnike, 

ima nadzor nad zdravstvenim varstvom mladostnikov in sodeluje pri obravnavi mladostnikov 

v matični enoti zavoda.  

 

Preventivne dejavnosti se izvajajo v obliki individualnih pogovorov, kjer mladostnike 

osveščamo o odnosu do lastnega zdravja, o škodljivosti in posledicah uživanja drog, 

spremljamo in spodbujamo mladostnike pri utrjevanju higienskih in prehranjevalnih navad ter 

o pomenu telesne aktivnosti. Zdravstvena vzgoja se v lanskem šolskem letu ni izvajala v 

zdravstvenem domu Logatec zaradi epidemije SARS-CoC-2. Tudi sicer je celotno šolsko leto 

potekalo pod vplivom epidemije. Konec septembra 2020 smo preko e-pošte obvestili zaposlene 

o zaostrovanju razmer v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in poslali po elektronski 

pošti PRAVILNIK O DELU V ZVI Logatec v ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA SARS-

CoV-2, ki določa pravila in smernice za ravnanje zaposlenih in mladostnikov v času epidemije 

in so se glede na usmeritve pristojnih organov pravila lahko spremenila. Po Odredbi s strani 

MIZŠ je po razglasitvi epidemije COVID-19 ostal naš zavod odprt za mladostnike, redno so se 

izvajali vsi programi (nekateri prilagojeno razmeram).  

 

Zaradi zaustavitve javnega prevoza v sredini novembra je bil za mladostnike organiziran prevoz 

s strani zavoda od doma v zavod in obratno. Za prevoz nekaterih mladostnikov v zavod in nazaj 

so poskrbeli starši. To je potekalo do druge polovice decembra, ko se je javni prevoz delno 

sprostil. V tem času je bilo nekaj mladostnikov zaradi zdravstvenih težav doma in so se šolali 

od doma. Mladostnikom je bila ob vrnitvi v ZVIL iz domačega okolja izmerjena telesna 

temperatura, podpisati so morali tudi Izjavo o zdravstvenem stanju. Zaposlenim, mladostnikom 

in staršem je bilo potrebno izdati Potrdilo za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine 

prebivališča. V prostorih zavoda smo izobesili plakate in navodila za upoštevanje splošnih 

higienskih ukrepov glede umivanja in razkuževanja rok, pravilnega nošenja obraznih mask, 

kašljanja, upoštevanje distance med ljudmi ter namestili razkužila za razkuževanje rok na 

ustrezna mesta. Za mladostnike, ki so morali biti zaradi objektivnih razlogov v času karantene 

ali izolacije v zavodu, smo določili prostore za sivo in rdečo cono in jih opremili z Osebno 

varovalno opremo za zaposlene (OVO) in Navodili o postopkih pravilnega nameščanje OVO 

ter ravnanja zaposlenih in mladostnikov v sivi ali rdeči coni.  

 

V januarju 2021 se je začelo obvezno tedensko testiranje za delavce zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju s hitrimi antigenskimi testi na COVID-19. Testiranje je še vedno obvezno za tiste 

delavce, ki niso preboleli okužbe s SARS-CoV-2 ali niso bili cepljeni. Dne 19. 2. 2021 je 
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potekalo cepljenje zaposlenih s prvim odmerkom cepiva Astra Zeneca proti COVID-19, cepilo 

se je 25 delavcev, drugi odmerek cepiva so prejeli 14. 05. 2021. Kasneje se je cepilo še dodatno 

število delavcev, tako je trenutno v našem zavodu okrog 75 % cepljenih ali prebolelih. V zavodu 

je bilo 48 sumov na okužbo in 3 okužbe med mladostniki ter 30 sumov na okužbo ter 12 okužb 

med zaposlenimi, vse v drugi polovici šolskega leta. 

 
V lanskem šolskem letu je bilo v redni program zobozdravstvenega varstva vključenih 7 

mladostnikov, ki pa so jim bili zobozdravniški pregledi zaradi epidemije s SARS-CoV-2 in 

pogoste karantene večkrat prestavljeni. En mladostnik je hodil na kontinuirane pedopsihiatrične 

obravnave, trem mladostnikom smo organizirali urgentne psihiatrične preglede. V zavodu je 

bilo med mladostniki večkrat prisotno kajenje marihuane, po vsej verjetnosti so bili prisotni 

tudi sintetični kanabinoidi. Večina mladostnikov je še vedno nekritična do kajenja marihuane, 

to početje pa je poleg že poznanih neželenih in zdravju škodljivih učinkov, zaradi ritualov 

izvajanja, tvegano tudi za okužbo s SARS-CoV-2. 

 

 

6. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  
 

ZVI Logatec je učeča se organizacija. Zato si prizadevamo, da se delavci udeležujejo strokovnih 

izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj, saj tako pridobivajo veščine in znanja, ki jim 

koristijo pri vsakodnevnem delu z mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami in vplivajo 

na boljšo kakovost in vsebino učno vzgojnega procesa.  

 

V skladu z zakonodajo in spremembami v zvezi z opravljanjem dopolnjevanja učne/vzgojne 

obveznosti zaposlenih, ki za določena delovna mesta nimajo primerne izobrazbe, smo si 

prizadevali, da si določeni zaposleni v najkrajšem možnem času le to pridobijo.  

 

 

Izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 

 

 

Strokovni izpit / 

Socialno pedagoška 

dokvalifikacija 

Simona Predanič, Peter Erjavec 

 

Študijske skupine Vzgojitelji, učitelji, svetovalna služba 

Strokovni zbori  Tema: marihuana – 2 izvedbi 

Aktiv ravnateljev Ravnatelj  

Aktiv računovodij Računovodkinja  

Strokovna izpopolnjevanja in 

izobraževanja (KATIS) 

Mreže medmrežja (Boštjančič) 

Čuječnost in njen vpliv na pozornost, razvoj in učni 

uspeh (Mevc) 

Nenasilna / povezovalna komunikacija v vzgoji in 

izobraževanju (Mevc) 

Zmanjšanje anksioznosti v vrtcu in šoli (Mevc) 
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Kongres socialne pedagogike Matej Zaplotnik; predavanja: 

- Družina - razpadajoča "matica" sodobne družbe  

- Psihična zloraba otrok - izvor in posledice 

- Začne se v družini (raziskovalni projekt) 

 

 

7. PREDSTAVITVENE DEJAVNOSTI 
 

Zavod je v lanskem šolskem letu izdal publikacijo (v fizični in elektronski obliki) in koledar 

Stenčas. Publikacija je namenjena zainteresiranim javnostim in staršem in mladostnikom, ki so 

nameščeni v našem zavodu. Posreduje osnovne in bistvene informacije o delu zavoda in 

življenju v naši instituciji. Stenčas je koledar obogaten s prispevki mladostnikov in z utrinki iz 

zavodskega vsakdana. Vsebinsko ažurna in posodobljena je spletna stran zavoda, ki je 

največkrat prvi stik zunanjih deležnikov in zainteresirane javnosti z našo institucijo. Na spletni 

strani lahko kdorkoli najde osnovne informacije o zavodu, določene dokumente, vsebine, 

programe in službe zavoda, kratko zgodovino institucije, prikazano pa je tudi dogajanje tekom 

leta (delo, aktivnosti, rezultati) ter vsebinske in programske novosti.  

 

 

8. GOSPODARJENJE, INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA TER 

DONACIJE 
 

V pomladnih mesecih 2021 smo se prijavili na razpis Direktorata za investicije MIZŠ za 

prenovo in izolacijo strehe prve vzgojne skupine in šole ter menjavo dotrajanih vrat in podbojev 

v stanovanjski skupini Rdeča Kljuka v Ljubljani. Na razpisu smo bili uspešni in na ta račun 

prejeli 75.779,48 evrov. Investicije so zaključene, v teh dneh pripravlja poročilo o izvedbi. V 

poletnih mesecih smo kupili in montirali novo kuhinjo v stanovanjski skupini Rdeča Kljuka v 

Ljubljani. Skupni strošek lesenega dela in gospodinjskih aparatov je bil v višini 3.300,00 evrov. 

 

Na področju IKT smo v šolskem letu 2020/21 nadaljevali s posodobitvijo in širitvijo opreme. 

Tako smo na razpisu s strani MIZŠ pridobili 3.616,00 evrov sredstev, prav tako pa smo 4.155,55 

evrov lastnih sredstev vložili predvsem telekomunikacijsko opremljanje pisarn in drugih 

prostorov v bivši prvi skupini za potrebe svetovalnih delavcev. Količinsko smo v lanskem 

šolskem letu tako kupili slednje: 5 prenosnikov, 10 ekranov, 4 tiskalnike, 8 slušalk, 8 kamer, 1 

trdi disk, 2 SSD diska, 4 usmerjevalnike, 4 stikala, 3 USB brezžične mrežne kartice, 2 gigabitna 

optična pretvornika, 1 telefon, 1 zvočnik, 1 Sintal GPRS vmesnik, 6 stacionarnih telefonov, 1 

komunikacijsko omaro, 33 UTP kablov, ipd.  

 

Prijavili smo se tudi na javni razpis občine Logatec za sofinanciranje športnih dejavnosti in 

sofinanciranje mladinskih dejavnosti, kjer smo pridobili 2.072,58 evrov sredstev. Podjetje 

Eurotrade1 d.o.o. nam je doniralo sedežno garnituro, prav tako so nekateri zaposleni donirali 

različno pisarniško pohištvo ter kuhinjske pripomočke.  

 

 

9. SODELOVANJE S STARŠI 
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Nosilec organizacije in vodenja dela s starši je svetovalna služba, prav tako se v delo s starši 

vključujejo drugi strokovni delavci, predvsem matični vzgojitelji, poleg njih pa tudi razredniki, 

učitelji praktičnega pouka in medicinska sestra. Vsak od naštetih je kompetenten, da staršem 

predstavi svoje videnje o mladostniku s konkretnega področja, ki ga poučuje oziroma vodi. To 

omogoča jasno vlogo in odgovornost posameznih strokovnih delavcev za učno vzgojni proces 

mladostnika. Delo s starši je ključnega pomena za uspešno ponovno integracijo mladostnikov 

v domače okolje. Delo s starši v zavodu koordinira svetovalna služba. V lanskem šolskem letu 

smo imeli organiziran en roditeljski sestanek. Starše smo povabili na zaključno prireditev s 

podelitvijo spričeval dne 24. 6. 2021.  

 

Matični vzgojitelji so vsaj enkrat tedensko komunicirali s starši po telefonu zaradi izmenjave 

tekočih informacij o preživljanju vikendov in drugih opažanj v učno–vzgojni rasti mladostnika. 

Namen vzgojiteljskih obiskov na domu je bil seznanjanje vzgojiteljev z realno domačo 

situacijo, videnje in spoznavanje pozicije mladostnika v družini, pogovor o konkretnih vzgojnih 

ukrepih. Delo s starši poteka tudi v okviru programa preventivne svetovalne pomoči, ki ga 

izvaja svetovalna služba zavoda. 

 

 

10. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI DELEŽNIKI IN PARTNERJI 
 

Zavod za vzgojo in izobraževanje je institucija, ki je odprta navzven. To velja za strokovno 

področje, za povezovanje s sorodnimi institucijami preko konkretnih projektov in za 

povezovanje z drugimi deležniki, s katerimi živimo, se razvijamo in na kateri koli način 

sodelujemo. Gre za sodelovanje s centri za socialno delo, s policijo, s sodišči in tožilstvi, z 

drugimi zavodi s podobno populacijo, s fakultetami, z ministrstvi in z nevladnimi 

organizacijami ter društvi.  

 

10. 1. Sodelovanje z ustanoviteljem 
 

V lanskem šolskem letu je s 13. 1. 2021 stopil v veljavo Zakon o obravnavi otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju 

(ZOOMTVI), s čimer je zavod sploh prvič dobil krovni zakon, ki ureja področje zavodov za 

vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Zavod 

za vzgojo in izobraževanje Logatec s sklepom ministrice dne 14. 1. 2021 določen za strokovni 

center - usklajevalec sodelovanja vseh strokovnih centrov na območju osrednjeslovenske in 

gorenjske regije.  

 

Zavod je pristopil k projektu celostne obravnave otrok in mladostnikov in podal svojo vizijo in 

videnje razvoja obravnave te populacije. V dveh letih smo vzpostavili nivojsko obravnavo, za 

kar je s svojo podporo zaslužen tudi Sektor za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, ki nam je vedno prišel nasproti in podprl 

naše ideje v preteklih letih.  

 

10. 2. Centri za socialno delo 
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V šolskem letu 2020/21 smo imeli v zavodu nameščene mladostnike iz 22 centov za socialno 

delo. V okviru preventivne svetovalne pomoči pa smo sodelovali s še 10 centri za socialno delo 

 

 

Centri za socialno delo, ki so imeli v šolskem letu 2020/21 nameščene mladostnike v 

ZVI Logatec  

 

CSD Celje / 

CSD Dolenjska in Bela Krajina / 

CSD Gorenjska Enota Kranj 

Enota Radovljica 

CSD Južna Primorska Enota Izola 

Enota Koper 

Enota Sežana 

CSD Koroška / 

CSD Ljubljana Enota Bežigrad 

Enota Grosuplje 

Enota Ljubljana Moste Polje 

Enota Ljubljana Šiška 

Enota Ljubljana Vič Rudnik 

Enota Logatec 

Enota Vrhnika 

CSD Maribor Enota Maribor Center 

Enota Maribor Tezno 

CSD Osrednja Slovenija – Vzhod  Enota Domžale 

CSD Osrednja Slovenija – Zahod  Enota Ribnica 

CSD Pomurje / 

CSD Posavje Enota Brežice 

CSD Primorsko – Notranjska  Enota Cerknica 

Enota Postojna 

CSD Savinjsko – Šaleška Enota Mozirje 

CSD Severna Primorska Enota Nova Gorica 

CSD Spodnje Podravje / 

CSD Zasavje Enota Trbovlje 

 

Sodelovanje s centri za socialno delo je potekalo preko telefonskih pogovorov, pisno, po 

elektronski pošti in na timskih sestankih.  
 

10. 3. Sodišče in policija 
 

V šolskem letu 2020/21 smo sodelovali smo z Okrožnimi sodišči s področja družinskega 

sodstvo in kazenskega sodstva ter Okrajnim sodiščem v Cerknici v zadevah s področja 

prekrškov. V matični enoti in intenzivni skupini ZVI Logatec smo imeli nameščenih 10 

mladostnikov s sklepom sodišča pristojnega za mladoletnike v kazenskih zadevah. Nekateri 
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izmed njih so ukrep sodišča dobili v času namestitve v vzgojnem zavodu. Nameščeni so bili s 

strani treh okrožnih sodišč v Sloveniji. 

 

 

Sodišča, ki so imela v šolskem letu 2020/21 nameščene mladostnike v ZVI Logatec  

 

 

Okrožno sodišče v Celju Oddelek za družinsko sodstvo 

Okrožno sodišče v Kopru Oddelek za kazenske zadeve 

Oddelek za družinsko sodstvo 

Okrožno sodišče v Kranju Oddelek za družinsko sodstvo 

Okrožno sodišče v Krškem Oddelek za družinsko sodstvo 

Okrožno sodišče v Ljubljani Oddelek za kazenske zadeve 

Oddelek za družinsko sodstvo 

Okrožno sodišče v Mariboru Oddelek za kazenske zadeve 

Oddelek za družinsko sodstvo 

Okrožno sodišče v Novi Gorici Oddelek za družinsko sodstvo 

 

Sodelovanje s sodišči ocenjujemo kot uspešno. Pri mladostnikih z najtežjimi oblikami 

vedenjskih motenj, predvsem disocialno osebnostno motnjo, je pomembno hitro ukrepanje, ko 

se izkaže, da mladostnik presega meje naše ustanove, ki je navsezadnje odprtega tipa. Pri tem 

je potrebno upoštevati naša pooblastila, ki so izrazito omejena. S sodišči imamo stalen stik, 

prav tako pa se naši strokovni delavci udeležujejo obravnav, na katere so vabljeni, za 

mladostnike nameščene v ZVI Logatec. 

 

V lanskem šolskem letu je bilo sodelovanja z PP Logatec, PP Vrhnika in PP Postojna malo, kar 

pripisujemo dejstvu, da je bilo v zavodu manj neprimernih in nezaželjenih vedenj ter morebitnih 

prekrškov ali kaznivih dejanj. Tako je bila v zavodu (IE Planina) opravljena ena intervencija  

(lani 0, v šolskem letu prej pa kar 25). Z drugimi policijskimi postajami smo sodelovali 

predvsem v zvezi z nedovoljenimi izhodi, čeprav jih je bilo v lanskem šolskem letu še manj kot 

v letu prej. 

 

10. 4. Sodelovanje s fakultetami 
 

ZVI Logatec nudi in omogoča učno okolje študentom v naslednjih oblikah: 

 informativni obiski, 

 mesečna praksa, 

 razna testiranja, 

 hospitiranja in nastopi, 

 pomoč pri diplomi-magisteriju. 

 

V lanskem šolskem letu je študentsko prakso opravljalo devet študentov Socialne pedagogike 

Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, pet študentov Socialne pedagogike Pedagoške 

fakultete Univerze na Primorskem in ena študentka Fakultete za varnostne vede Univerze v 
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Mariboru. Vsi so morali izpolnjevati tudi enako pogoje za delo, kot zaposleni v zavodu, kar je 

pomenilo tedensko testiranje Covid-19 ali cepljenje.  

 

Zavod je sodeloval z oddelkom za Socialno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze na 

Primorskem pri pripravi novega vzgojnega programa, predvsem na področju protokolov 

delovanja v primeru kriznih situacij. Sodelovali smo tudi pri dveh študentih, ki sta pripravljala 

magistrsko delo in enemu pri doktorski dizertaciji. Poleg tega smo sodelovali pri nacionalni 

evalvacijski študiji z naslovom "Identifikacija težav ter dobrih praks pri vzgoji in izobraževanju 

otrok s PP s predlogi sprememb".  

 

10. 5. Nevladne in druge organizacije 
 

V šolskem letu 2020/21 smo sodelovali z Zvezo prijateljev mladine v okviru Projekta Botrstvo, 

v katerega smo imeli vključenega dva mladostnika. Prav tako smo sodelovali s Centrom Janeza 

Levca v primeru urejanja statusa učenca. Sodelovali smo s Centrom za pomoč pri prekomerni 

uporabi interneta Logout in Slovenskim združenjem za zmanjševanje škodljivih posledic drog 

- DrogArt.  

 

Sodelovali smo z Upravno enoto Logatec, Postojna, Ljubljana in Vrhnika pri urejanju začasnih 

prijav in odjav; z drugimi poslovnimi partnerji, občinskimi ustanovami, v okviru PNO smo 

sodelovali tudi z različni OŠ in CSD, sodelovali smo z Domom starejših Logatec, za katere 

varovance so naši mladostniki izdelovali novoletne voščilnice.  

 

S sklepom ministra z dne 14. 1. 2021 je naš zavod usklajevalec delovanja med strokovnimi 

centri na področju osrednjeslovenske in gorenjske regije; glede namestitev in premestitev otrok 

in mladostnikov smo tako sodelovali z VZ Kranj in VIZ Frana Milčinskega Smlednik. 

 

10. 6. Lokalna skupnost  
 

Zavod je tesno vpet v lokalno skupnost. Povezani smo s šolami v okolici (koriščenje telovadnic) 

in društvi s katerimi smo že sodelovali v preteklosti in sodelujemo tudi v sedanjosti. Žal zaradi 

epidemije koronavirusa nismo mogli izkoriščati ponujenih možnosti, ki nam jih nudijo lokalna 

športna društva (npr. Društvo Dlan na dlan). V začetku epidemije koronavirusa in tudi kasneje 

nam je Civilna zaščita Logatec priskočila na pomoč z dobavo več kot 10.000 zaščitnih mask, 

prav tako so nam predstavniki logaške civilne zaščite po vdoru virusa Covid-19 v zavod dvakrat 

razkužili prostore, kjer so mladostniki preživljali čas karantene. Ravnatelj sodeluje v 

Varnostnem sosvetu Občine Logatec. Občina nas podpira z možnostjo prijavljanja zavodskih 

projektov na občinske razpise, kar smo izkoristili tudi v lanskem šolskem letu in pridobili 

sredstva za izvajanje aktivnosti na področju športa in mladih.  

 

 

         Ravnatelj  

             BORUT MAROLT 


