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1

UVOD

1.1 POVOD ZA MAGISTRSKO NALOGO
V družbi je potrebno spodbujati boljše razumevanje problematike, povezane z
invalidnostjo, temeljnimi pravicami invalidov (oseb s posebnimi potrebami) in
vključevanjem le-teh v družbo. Pomembno je zavedanje, da je invalidna oseba
enakopravni in enakovredni člen družbe, ki lahko prispeva svoje najboljše
sposobnosti ter tako bogati politično, gospodarsko, družbeno in kulturno življenje.
Delo je najpomembnejša pot za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v
življenje. Zaposlitev ne pomeni le vir za pridobivanje sredstev za življenje, ampak
ima tudi socialne in psihološke vrednosti. Ljudje, ki niso zaposleni, so pogosto
stigmatizirani kot manj pomembni oziroma manj vredni člani družbe (Uršič, 2003).
Delo je prvi in osnovni pogoj vsega človeškega življenja, saj je staro toliko kot
človeštvo. A delo ni le to, temveč mnogo več, je namreč osnova vsega
družbenega razvoja. Prav je, da pri delu obravnavamo njegove družbeno ekonomske razsežnosti. Delo lahko predstavlja tudi del rehabilitacije odraslih
oseb, ki so imele nesrečo ali bolezen ter se soočajo s trajnimi posledicami oz.
poškodbo. Pri oblikovanju delovnih sredstev moramo biti pozorni, da dovolj
natančno spoznamo človeške sposobnosti in se s tem izognemo oblikovanju
takšnega delovnega mesta, ki osebo preveč obremenjuje; slednje še posebej velja
za osebe s posebnimi potrebami.
Pred leti sem se med iskanjem prve zaposlitve srečal kot prostovoljec z osebami s
posebnimi potrebami. Čez nekaj mesecev sem dobil priložnost in sem se zaposlil
v Zavodu Zarja, kjer so bile vključene v varstveno delovni center (VDC) osebe s
posebnimi potrebami. Najprej sem delal v programu varstva in vodenja kot varuhspremljevalec, nato kot delovni inštruktor in potem kot tehnolog v programu
zaposlitve pod posebnimi pogoji. Spoznal sem, da lahko dodam svoj delež
inženirskega znanja in s tem pomagam pri njihovi rehabilitaciji ter dvigu kakovosti
življenja.
Osebe s posebnimi potrebami, ki ne zmorejo delati na odprtem trgu dela, imajo v
Sloveniji organizirane posebne oblike dela na zaščitenih delovnih mestih. To
izvajajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri (ZC), katerih namen je predvsem
zagotavljanje delovnih mest za osebe s posebnimi potrebami. Osebe s posebnimi
potrebami, ki imajo status nezaposljive osebe, pa imajo možnost vključitve v
program zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki jih izvajajo v VDC.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ima v letu 2018
prijavljenih 34 varstveno delovnih centrov (VDC) po vsej Sloveniji, ki imajo skupaj
100 enot. Zaposlitvenih centrov (ZC) je po vsej Sloveniji 62 (MDDSZ, 2018).
S primerno pripravo dela lahko osebe s posebnimi potrebami na različne načine
vključimo v proces dela. Eden od programov, ki jih izvajajo v VDC in ZC je tudi
predelava in izdelava lesenih izdelkov, kar želimo raziskati v magistrski nalogi.
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V zadnjem desetletju se je v Evropi uveljavila politika kaskadne oziroma
stopenjske rabe lesa, kar pomeni, da ima les več življenjskih krogov. Tako je v
skladu s kaskadno rabo lesa bistvenega pomena izrabiti les tudi po koncu
njegove življenjske dobe (Humar, 2012), kar lahko predstavlja velik potencial tudi
v lesnih delavnicah, kjer delajo osebe s posebnimi potrebami.

1.2 DELOVNE HIPOTEZE
-

-

-

Predvidevamo, da les kot predmet dela uporabljajo v vsaj polovici VDC in v
nekaterih ZC.
V nekaterih VDC in ZC uspešno sodelujejo z naročniki (kooperanti), za
katere izdelujejo določene izdelke ali storitve. Nekateri VDC in ZC
sodelujejo s kooperanti tudi v lesnih delavnicah. Predvidevamo, da bi lahko
več VDC in ZC sodelovalo s kooperanti za les.
VDC in ZC obiskujejo osebe s posebnimi potrebami, zato je sama priprava
dela zanje specifična in prilagojena njihovim sposobnostim. V proizvodnji
lastnih izdelkov v njihovih lesnih delavnicah so raznovrstni spominki,
igrače, lestve, okvirji, lesena embalaža, pručke, krmilnice, kuhinjske deske.
Proces zahteva poznavanje sposobnosti in zmožnost funkcioniranja osebe
s posebnimi potrebami, prilagoditev delovnega mesta, pripravo šablon in
pripomočkov, da uporabnik lahko opravi neko delo. Predvidevamo, da
uporabniki opravijo večji delež ročnega dela na lesenem izdelku in manj
strojnega dela, ki je z vidika varstva pri delu nevarnejše ali je za osebe s
posebnimi potrebami lahko prezahtevno. Opravljajo ga v manjši meri,
ostalo opravi delovni inštruktor.
Predpostavljamo, da CNC stroj uporabljajo v redkih delavnicah VDC in ZC,
po vsej verjetnosti pa imajo v več delavnicah stroj za lasersko obdelavo
lesa.
Predvidevamo, da v četrtini VDC in ZC, ki obdelujejo les, uporabljajo
odslužen les. Obnavlja se lesene izdelke, pri tem se kot ponovna uporaba
izvaja obnova lesnih izdelkov, kakor tudi ponovno uporablja odslužen les
za nove izdelke.

1.3 CILJI
V VDC imajo namenske delavnice kjer izdelujejo izdelke iz različnih materialov
(les, papir, tekstil, glina, plastika, nakit, steklo, usnje ...). V ZC pa največ opravljajo
različna kooperantska dela in izvajajo integrirano zaposlitev. V magistrski nalogi
želimo raziskati, v kolikšni meri uporabljajo les v delavnicah VDC, kjer izvajajo
storitev vodenja, varstva in organiziranja zaposlitve za osebe s posebnimi
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potrebami, kakor tudi v ZC, kjer so zaposlene osebe s posebnimi potrebami na
zaščitenih delovnih mestih. Pri svojem delu v VDC kot tehnolog sem v program
dela v lesni delavnici CUDV Draga Ig, VDC Mavrica uvedel obdelavo lesa za
osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Zanima nas, ali uporabljajo les tudi v
drugih VDC in ZC po Sloveniji, ter v kolikšni meri. Invalidnosti ne pomeni biti
nezmožen za delo. Zato moramo takim osebam zagotoviti pogoje, da dobijo
možnost zaposlitve, ki je najboljša pot za socialno vključenost, omogoča
ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje
novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti,
krepi občutek koristnosti in samopotrjevanja. Osebe s posebnimi potrebami imajo
zaradi svoje invalidnosti omejitve, zato nas zanima, kolikšen delež obdelave lesa
opravijo uporabniki na strojih, kolikšen je njihov delež ročne obdelave lesa in
kateri segment lesenih izdelkov izdelujejo. Znano je, da je delo oseb s posebnimi
potrebami na odprtem trgu dela brez podpore delovnega inštruktorja, strokovnega
tima in same zaščite takega delovnega mesta težko konkurenčno. Raziskali
bomo, ali v delavnicah VDC in ZC, kjer obdelujejo les, uporabljajo CNC ali laserski
stroj. Zanima nas tudi, ali v teh lesnih delavnicah uporabljajo les odsluženih
izdelkov in ga ponovno uporabijo oz. ali obnavljajo lesene izdelke za ponovno
uporabo in kolikšen delež surovinskega vira predstavlja odslužen les.
Med osebe s posebnimi potrebami spadajo tudi osebe s pridobljeno poškodbo
možganov. Eden izmed ciljev dela v delavnicah za osebe s posebnimi potrebami
je tudi, da bi se osebe po pridobljeni poškodbi možganov lahko rehabilitirale tudi z
delom. Zato razvijamo obdelavo lesa v teh delavnicah. Les je lahko tudi element
povezave med generacijami zdravih in invalidnih oseb, starih in mladih, raznih
zavodov in organizacij. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks uporabe lesa, kot
npr. izdelava gnezdilnic, ki je projekt medgeneracijskega sodelovanja.
Prav tako je eden od namenov te magistrske naloge narediti primerjavo dela
raziskave z naslovom Uporaba lesa v varstveno-delovnih centrih, ki je bila
izvedena leta 2005, z nekaterimi rezultati raziskave Povečanje rabe lesa v
varstveno delovnih in zaposlitvenih centrih. Tako želimo ugotoviti ali se je
uporaba lesa v delavnicah VDC povečuje in kakšen potencial ima v prihodnosti.
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2

PREGLED OBJAV

2.1 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVO VKLJUČEVANJE V
DELOVNI PROCES
Konvencija o pravicah invalidov (2006) pravi: »Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi
telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z
različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito
sodelovali v družbi.« V različni literaturi se poleg izraza invalid uporablja več
izrazov: funkcionalno ovirana oseba, oseba s posebnimi potrebami, hendikepirani.
Osebe s posebnimi potrebami so raznolika skupina z različnimi vrstami in
stopnjami invalidnosti.
Delo in zaposlitev je za osebe s posebnimi potrebami bistvenega pomena za
socialno in finančno samostojnost. Običajno imajo nižjo stopnjo izobrazbe, zato
imajo že v izhodišču manjše možnosti, da bi si priskrbeli delo, ki ga tudi hitreje
izgubijo pa tudi napredek je težji. Ker imajo osebe s posebnimi potrebami
določene omejitve pri opravljanju dela zaradi zmanjšane delovne zmožnosti, so
zaradi tega razloga v slabši poziciji, ko se želijo vključiti na trg delovne sile. Zaradi
navedenega potrebujejo ustrezne prilagoditve delovnega mesta in delovnega
okolja. Temu primerno je treba zagotavljati ukrepe, ki bodo osebam s posebnimi
potrebami povečali možnost zaposlitve, to lahko dosežemo z usposabljanji in
različnimi programi. Delodajalce je treba seznanjati z možnostjo prilagoditve
delovnega okolja in delovnega mesta, osebe s posebnimi potrebami pa spodbujati
k dejavnemu iskanju dela (Akcijski program ..., 2014).
EU ima po oceni več kot 15 % oseb s posebnimi potrebami, med prebivalci naše
dežele jih je med 12 in 13 %. Številka torej bistveno ne odstopa od Evropske
unije. Točnih podatkov o številu oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji ni, je pa
to število ocenjeno na podlagi vpisov v registre posameznih kategorij invalidnosti.
Tako se predvideva, da je v Sloveniji od 160.000 do 170.000 invalidov (delovnih
invalidov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vojaških in vojnih
invalidov ter zmerno, težje in težko duševno in najtežje telesno prizadetih oseb). V
Sloveniji se ocenjuje, da ima - glede na različne zakone - 8 % invalidov odločbo o
invalidnosti, preostalih 5 % (po ocenah invalidskih organizacij oziroma članstva v
njih) pa je oseb z večjo telesno okvaro. Septembra 2014 je bilo med registriranimi
brezposlenimi osebami v Sloveniji 15,7 % invalidov. Ocenjuje se, da je med
zaposlenimi v naši državi okrog 4 % invalidov v običajnih delovnih okoljih (Čuk,
2014).
Invalidnost oseb s posebnimi potrebami lahko pomeni prizadetost čutil, telesno
prizadetost, težavo z duševnim zdravjem, umske ali psihične prizadetosti.
Invalidni so lahko od rojstva ali pa je invalidnost nastala v otroštvu, najstniških
letih ali kasneje v življenju, med izobraževanjem ali v času zaposlitve. Sama
invalidnost ima lahko majhen vpliv na njihovo zmožnost za delo in sodelovanje v
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družbi, lahko pa ima močan vpliv in zahteva dobršno mero podpore in pomoči
(Uršič in Kroflič, 2011).
Po Evropski direktivi 2000/78/ES je bistvena enaka obravnava pri delu in
zaposlovanju, diskriminacija zaradi invalidnosti se ostro prepoveduje. Direktiva je
spisana z namenom, da se poveča delež zaposlenih invalidov glede na število
delovno aktivnega prebivalstva, da se invalidom omogoči, da pridobijo poklic
glede na kompetence, ki jih imajo, da se zagotovijo takšne delovne in življenjske
razmere, ki bi zmanjšale možnosti za nastanek invalidnosti, prav tako pa je cilj
dokumenta ustvarjanje delovnega okolja, ki bo tem osebam ustrezalo in kjer bodo
lahko opravljale svoje delo (Direktiva 2000/78/ES ..., 2000). Zaposlovanje oseb s
posebnimi potrebami po državah ni enako urejeno. V mednarodnih dokumentih je
zaposlitev oseb s posebnimi potrebami urejena na odprtem trgu. Osebam s
posebnimi potrebami, ki ne zmorejo delati na njem, je omogočena zaposlitev v
posebnih oblikah ali pod posebnimi pogoji (zaščiten trg dela).
Socialna organiziranost v tujini
Po Evropi imajo posebne programe zaposlovanja: subvencionirano zaposlovanje,
podporno zaposlovanje, zaščitno zaposlovanje. Z največ vključenimi osebami
prednjači Švedska (16,2 vključenih oseb na 1000 oseb s posebnimi potrebami),
Nizozemska (9,2 vključenih oseb na 1000 oseb s posebnimi potrebami) in
Francija (9,5 vključenih oseb na 1000 oseb s posebnimi potrebami ). Poznana je
praksa v sosednji Avstriji, kjer je zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami v
zaščitenih delavnicah ali na podpornih zaposlitvah v podjetjih na odprtem trgu
dela, pri čemer jim pomagajo delovni asistenti (mentorji). Pri obeh oblikah dela so
osebe s posebnimi potrebami vključene tudi v obdelavo lesa. Nizozemska je
država, ki je najbolj razvila sistem zaščitnega zaposlovanja v posebnih podjetjih
(zaščiteni trg dela). Sem je vključen 1 odstotek vse delovne populacije oseb s
posebnimi potrebami. Imajo pa tudi dobro razvit sistem, kjer osebe s posebnimi
potrebami poskušajo zaposliti na rednih delovnih mestih na odprtem trgu dela.
Seveda pri tem izvajajo veliko izobraževanja, tako za zaposlene v podjetjih, kakor
tudi za osebe s posebnimi potrebami, ki jim v podjetju iščejo primerno delo s
prilagoditvijo
delovnega mesta, primernega sposobnostim uporabnika.
Skandinavske države imajo zelo dolgo in dobro tradicijo zaposlovanja oseb s
posebnimi potrebami. Na Švedskem imajo sistem zaščitnega zaposlovanja dobro
razvit. Ta obsega posebne zaščitne, običajno posebne programe in tudi različne
oblike podpore na trgu dela (EASPD, 2013).

2.1.1

Socialna organiziranost oseb s posebnimi potrebami pri nas

Osebe s posebnimi potrebami so na trgu delovne sile ena od ranljivih skupin.
Zakonodaja poskuša z različnimi ukrepi vplivati na izenačevanje možnosti
zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, ki imajo pravico dobiti in obdržati
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zaposlitev, s čimer so poklicno in socialno vključeni v družbo. Vendar se vse
osebe s posebnimi potrebami ne morejo zaposliti na odprtem trgu delovne sile.
Običajna delovna okolja obsegajo zaposlitve v javnem in zasebnem sektorju v
sistemu obveznega kvotnega sistema zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami,
kar pomeni, da so vsi ponudniki dela, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane v
RS ter zaposlujejo 20 zaposlenih, dolžni izpolniti kvoto. V sistem
obveznega kvotnega sistema zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami ne spada
tuje diplomatsko in konzularno predstavništvo, invalidsko podjetje in zaposlitveni
center (ZZRZI-NPB7, 2014). Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI,
2018) predpisuje, da status invalida lahko pridobijo polnoletne osebe:
- z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju,
- z avtističnimi motnjami, ki imajo hudo obliko neprilagojenega vedenja, zaradi
česar ne morejo biti samostojni in pridobivati sredstva za preživljanje,
- gluhoslepi,
- osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
- najtežje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti ne morejo same
vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti.
Invalidnost mora biti ugotovljena pred dopolnjenim 18. letom starosti oziroma v
času rednega šolanja do dopolnjenega 26. leta ali pri zmerni do hudi možganski
poškodbi oz. okvari pred vstopom v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Status invalida se v Sloveniji ureja z različnimi predpisi: Zakon o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ), Zakon o socialnem vključevanju invalidov
(objavljen predpis, ki še ne velja v celoti), Zakon o vojaških invalidih. Zavod RS za
zaposlovanje vodi evidenco vseh invalidnih oseb, ki iščejo zaposlitev (Preglednica
1).
Preglednica 1: Seznam brezposelnih invalidov na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ, 2018)
Brezposelni invalidi
Vojaški invalid
Delovni invalid (II., III. kategorije)
Kategoriziran mladostnik
Invalidna oseba po ZUZIO
Invalidna oseba po ZZRZI
Invalid z ugotovljeno telesno okvaro
Invalidna oseba po predpisih EU
SKUPAJ oseb s posebnimi potrebami
Število novozaposlenih invalidov

dec.13
14
14.746
831
508
1.786
49
2
17.936
2.941

dec.14
13
14.220
779
491
2.096
46
1
17.646
2.929

dec.15
11
13.191
721
424
2.408
41
1
16.797
2.817

dec.16
8
12.358
652
407
2.373
38
0
15.836
3.375

nov.17
7
11.359
532
353
2.321
35
0
14.607
3.021

Največ oseb s posebnimi potrebami je zaposlenih pri običajnih delodajalcih, in
sicer 26.774. V 144 invalidskih podjetjih je bilo oktobra 2017 zaposlenih 5.887
oseb s posebnimi potrebami, 610 najtežjih oseb s posebnimi potrebami pa je bilo
v istem obdobju zaposlenih v 61 ZC. Slednji imajo odločbo Zavoda RS za
zaposlovanje, ki določa, da se lahko zaposlijo le na zaščitenih delovnih mestih,
torej v najbolj prilagojenem delovnem okolju (Vlada RS, 2018).
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Zavod RS za zaposlovanje najtežje brezposelne osebe s posebnimi potrebami
napotuje v storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki jo izvaja 14, na razpisu MDDSZ
izbranih izvajalcev, in pokriva območje cele države. Zakon o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-NPB7, 4. člen, 2014) definira
pojem zdravstvene rehabilitacije in jo opisuje kot storitve, ki osebi s posebnimi
potrebami pomagajo, da ta postane kompetentna za ustrezno delovno mesto, se
zaposli, uspe delovno mesto tudi zadržati, napredovati ali celo zamenjati svojo
poklicno kariero. V letu 2014 je bilo obravnavanih v zaposlitveni rehabilitaciji
1.962, v letu 2015 2.228 in v letu 2016 2.253 brezposelnih oseb s posebnimi
potrebami. Iz podatkov je razvidno, da število obravnavanih brezposelnih oseb s
posebnimi potrebami pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije narašča (Vlada RS,
2018). Iz ocene zaposlitvene rehabilitacije mora biti razvidno predvsem to, ali je
oseba s posebnimi potrebami zaposljiva v običajnem delovnem okolju, v podporni
ali zaščitni zaposlitvi, za katera dela je usposobljena in kakšne podporne storitve
ali prilagoditve potrebuje na delovnem mestu. V primeru, da Zavod RS za
zaposlovanje na podlagi ocene ugotovi, da osebe s posebnimi potrebami zaradi
invalidnosti ni mogoče zaposliti, ali da se lahko zaposli le v zaščitni ali podporni
zaposlitvi, izda o tem odločbo. Denimo, da oseba, ki je obiskovala rehabilitacijo in
so ji bile nudene prilagoditve delovnega mesta ter okolja, kljub temu ne doseže
delovnih rezultatov v višini vsaj ene tretjine zaposlenega ne-invalida, se v oceni
zaposlitvenih možnosti zapiše, da zaradi invalidnosti ni zaposljiva. Ocena
zaposlitvene rehabilitacije se lahko po potrebi čez čas ponovi (ZZRZI-NPB7,
2014). Nezaposljiva oseba se lahko vključi v program vodenja, varstva in dela pod
posebnimi pogoji, ki jih izvajajo VDC.
Če je ocena zaposlitvene rehabilitacije taka, da je oseba s posebnimi potrebami
sposobna opraviti delo 30 % do 70 % zaposlenega na običajnem delovnem
mestu, se ji izda odločba, da je zaposljiv na zaščitenih delovnih mestih, ki jih
izvajajo v ZC (ZZRZI-NPB7, 2014).
V VDC osebe s posebnimi potrebami imenujejo uporabniki, v zaposlitvenih centrih
pa zaposleni. Zato bomo v nadaljevanju osebe s posebnimi potrebami v VDC
imenovali uporabniki, v ZC pa zaposleni.
2.2 ZAPOSLITVENI CENTER (ZC)
Slovenija je uredila zakonodajo tako, da je uvedla novo obliko zaposlovanja oseb
s posebnimi potrebami, ki se ji reče zaposlovanje na zaščitenih delovnih mestih.
Taka zaščitena delovna mesta izvajajo ZC in invalidska podjetja.
ZC so organizacije posebnega pomena, saj delujejo z namenom zaposlovanja
oseb s posebnimi potrebami, in to izključno na zaščitenih delovnih mestih, ki
zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov in jim
je Zavod RS za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih
delovnih mestih. Vsi ZC so koncesionarji. ZC lahko pridobi koncesijo MDDSZ kot

8
Hergula M. Povečanje rabe lesa v varstveno delovnih in zaposlitvenih centrih.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2018

gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo,
delniška družba ali komanditna delniška družba. Med celim poslovnim letom mora
zaposlovati in usposabljati najmanj 40 odstotkov oseb s posebnimi potrebami od
vseh zaposlenih v družbi. Poleg oseb s posebnimi potrebami zaposlujejo v ZC
tudi ustrezno število strokovnih delavcev, ki imajo znanja s področja zaposlitvene
rehabilitacije. Kot nova oblika zaposlovanja osebe s posebnimi potrebami v
Sloveniji so pričeli delovati leta 2006, ko je bil ustanovljen prvi ZC. Na ta način se
povečuje možnost za več zaposlovanja na ustreznih delovnih mestih za osebe s
posebnimi potrebami. Ker morajo pri vstopanju na trg delovne sile preskočiti več
ovir, potrebujejo veliko mero dela s strokovnjaki, ki jim ponujajo pomoč v obliki
svetovalne dejavnosti, podajanja informacij, psihosocialne podpore ter jih
spremljajo pri delu (Evalvacija delovanja zaposlitvenih …, 2016). ZC predstavljajo
pomemben del pri tem, da invalidom omogočijo večjo socialno vključenost ter jim
pomagajo krepiti enake možnosti na področju zaposlovanja.
Zaščiteno delovno mesto je zaposlitev na delovnem mestu in v delovnem okolju,
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam osebe s posebnimi potrebami,
ki ni zaposljiva na običajnem delovnem mestu. Pri določanju zaščitenih delovnih
mest ima glavno besedo delodajalec, in sicer njegov splošni akt, ki običajno
delovno mesto razdeli na več funkcionalno povezanih zaščitenih delovnih mest,
katera dodeli osebam s posebnimi potrebami. Delodajalci, ki s splošnim aktom
nimajo določenih pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu,
morajo zaščitena delovna mesta določiti v izjavi o varnosti. Zaščitena delovna
mesta so na voljo tako v zaposlitvenih centrih, kot tudi v invalidskih podjetjih. Kot
zaščiteno delovno mesto je lahko opredeljeno tudi opravljanje dela osebe s
posebnimi potrebami na domu (ZZRZI, 41. člen).
ZC morajo imeti najmanj pet zaposlenih, ki se jim mora zagotoviti stalno in
neprekinjeno delo ter vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja.
Delo se zagotavlja na sedežu, v poslovnih enotah ZC, na podlagi sklenjenih
poslovnih pogodb pa občasno tudi pri poslovnih partnerjih (ZZRZI, 43. člen,
2014). Tudi ko delovni proces poteka izven prostorov ZC, morajo biti osebe s
posebnimi potrebami strokovno vodene ter opravljati delo po navodilih strokovnih
delavcev in sodelavcev (Pravilnik o zaposlitvenih …, 3. člen, 2018). Strokovni
delavci so »delavci z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo
medicinske, psihološke, pedagoške, socialne, sociološke ali druge ustrezne
usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva,
pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem«.
(ZZRZI, 9. člen).
ZC mora zaposlovati najmanj enega strokovnega delavca, če ima zaposlenih do
14 oseb s posebnimi potrebami. Če je »zaposlenih najmanj 15 oseb s posebnimi
potrebami, mora imeti poleg strokovnega delavca zaposlenega vsaj še enega
strokovnega sodelavca, od skupno 25 zaposlenih oseb s posebnimi potrebami
najmanj dva strokovna sodelavca, od skupno 35 zaposlenih oseb s posebnimi
potrebami tri, od skupno 45 zaposlenih oseb s posebnimi potrebami štiri
strokovne sodelavce in na vsakih nadaljnjih 10 zaposlenih oseb s posebnimi

9
Hergula M. Povečanje rabe lesa v varstveno delovnih in zaposlitvenih centrih.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2018

potrebami še enega strokovnega sodelavca, usposobljenega za vodenje delovnih
procesov zaposlenih oseb s posebnimi potrebami glede na njihovo invalidnost«
(Pravilnik o zaposlitvenih …, 4.člen).
ZC financira ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Če ZC zaposluje do
vključno 10 oseb s posebnimi potrebami, pridobi ZC sredstva v višini 3600 evrov,
za vsako nadaljnjo zaposleno osebo s posebnimi potrebami na zaščitenem
delovnem mestu pa se financiranje zviša za 5 % mesečno (Pravilnik o
zaposlitvenih …, 9. člen).
Osebe s posebnimi potrebami so upravičene tudi do subvencije plače, ki je
odvisna od stopnje invalidnosti:
- v zaščitni zaposlitvi od 30 % - 70 % osnove - ZC,
- v podporni zaposlitvi od 5 % - 30 % osnove in
- v invalidskem podjetju od 5 % - 30 % osnove.
Osnova za izračun subvencije je minimalna plača (ZZRZI, 69. in 70 člen).
Delo, ki ga opravljajo osebe na zaščitenih delovnih mestih, spada v proizvodno in
storitveno dejavnost (Zorko, 2016).
Sodelovanje z ZC je odličen način za izpolnitev obveznosti do Sklada za
vzpodbujanje zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Zakon o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov namreč vsem delodajalcem, ki zaposlujejo
20 oseb ali več, določa, da izpolnijo kvoto glede števila zaposlenih oseb s
posebnimi potrebami - kvota predstavlja 2 % - 6 % zaposlenih oseb s posebnimi
potrebami od vseh zaposlenih, odvisno od delodajalčeve dejavnosti.
To obveznost se lahko izpolni na več načinov:
- v podjetju se zaposluje zadosten delež oseb s posebnimi potrebami, kot je
določeno z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list
RS št. 21/2014);
- mesečno podjetje z več kot 20 zaposlenimi nakazuje na račun Sklada za
vzpodbujanje zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami prispevek v višini
70 % minimalne plače za vsako manjkajočo osebo s posebnimi potrebami;
- z nadomestno izpolnitvijo kvote. Nadomestna izpolnitev kvote pomeni, da
sklene podjetje pogodbo o poslovnem sodelovanju z ZC ali invalidskim
podjetjem. ZC za predmet pogodbe (izdelava izdelkov, opravljanje storitev)
izda račun in s plačilom le-tega si zagotovi nadomestno izpolnitev kvote
(MDDSZ, 2018).

2.2.1 Dejavnosti ZC
Narejena je bila analiza dejavnosti ZC glede na prihodke (Evalvacija delovanja
zaposlitvenih …, 2016). Rezultati kažejo, da so dejavnosti zelo raznolike;
najpogostejša je socialno varstvo brez nastanitve, kar je tudi sicer dejavnost
zaposlitvenih centrov. Večkrat pa se pojavlja še dejavnost oskrba stavb in okolice
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ter pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti. Obdelavo lesa imajo
med svojimi dejavnostmi v sedmih ZC (Preglednica 2). V letu 2018 je v Sloveniji
62 ZC (MDDSZ, 2018).

Preglednica 2: Seznam ZC in njihove dejavnosti (MDDSZ, 2018)
Zaposlitveni center
Allium, zaposlitveni center, z.o.o., so. p.,
Ljubljana
BODIKA - zavod za predelavo hrane in
turizem, Sežana
CENTER JASPIS, zavod, Celje
EKO, d.o.o., Ormož
EKO - TCE d.o.o., Vojnik
GRIFFIN, d.o.o., Celje
INDE - POSAVJE, ZAPOSLITVENI CENTER
IN SOCIALNA VKLJUČENOST, Sevnica
IRIS Novo mesto d.o.o., Novo mesto
Janez dela – zaposlitveni center vzgojno
izobraževalnega centra Janeza Levca za
mlade s posebnimi potrebami, Ljubljana
KARSO Zaposlitveni center, d.o.o., Pivka
KOCLJEVINA - zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci
KORENIKA zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci
KRANJSKI ZAPOSLITVENI CENTER, zavod
za razvoj novih zaposlitvenih možnosti, Kranj
LJUBLJANSKI ZAPOSLITVENI CENTER,
zavod za razvoj novih zaposlitvenih možnosti,
Ljubljana
MATA TiM, d.o.o., Hoče

Dejavnost
Storitev pomivanja kozarcev za večkratno
uporabo, pridelava v klasičnem rastlinjaku in
Aquaponika ter predelava hrane Etri zdravja.
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice, proizvodnja pripravljenih jedi in
obrokov ter ekukativne delavnice.
Lažja fizična, proizvodnja in receptorska dela
ter storitve (pakiranje, sestavljanje,
etiketiranje).
Področje ravnanja z odpadnimi surovinami
(zbiranje, obdelava, razstavljanje, proizvodnja
izdelkov).
Obnova zavrženih proizvodov in druga
enostavna dela, reciklaža izdelkov iz lesa.
Klasično in elektronsko arhiviranje ter
dodelavni posli.
Sestava, montaža, kompletiranje, označevanje,
lahka enostavna dela - sestava drobnih
kovinskih delov, kontrola komponent iz
plastike, vzdrževanje čistoče in urejanje
okolice.
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške storitve.
Peka kruha in svežega peciva ter slaščic.
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice, kooperantska dela, hišništvo.
Naravna kozmetika in naravno zdravilstvo,
ekološka pridelava in predelava živil, ekološka
živinoreja, zeliščarstvo naravno graditeljstvo,
nega krajine in priprava kulinaričnih izdelkov iz
ekološke pridelave.
Pakiranje ekoloških izdelkov in storitve v
ekološki pridelavi in predelavi.
Sestavljanje in pakiranje, kooperantske
storitve.
Čiščenje poslovnih prostorov.
Gradbena dela, sortiranje odpadkov ter druge
storitve.
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MOST LJUBLJANA, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Ljubljana
MOZAIK DOBROT - zavod za zaposlovanje
invalidnih oseb, Fram

Pakiranje, sortiranje izdelkov, enostavna
montažna dela.
Priprava kulinaričnih izdelkov iz ekološke in
konvencionalne pridelave, urejanje in
vzdrževanje zelenih površin ter ekološko
kmetovanje, sestavljanje in pakiranje manjših
polizdelkov in izdelkov,.
se nadaljuje

nadaljevanje Preglednice 2
Zaposlitveni center
PREMIKI - zavod za svetovanje, promocijo in
razvoj dostopnega turizma Ljubljana
OZARA ZAPOSLITVENI CENTER,
proizvodnja, trgovina, posredništvo, d.o.o.,
Maribor
POMELAJ, zadruga za razvoj podeželja,
z.o.o., Velika Polana
RAZVOJ - zavod za razvoj ustreznih delovnih
programov, programov usposabljanja in
zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih
oseb, Maribor
RECTOR d.o.o., Maribor
RIFNIK d.o.o., Šentjur

SONČNA POT d.o.o., Maribor

VRTNARSTVO AŽ d.o.o., Petrovci

Zaposlitveni center AVANTUS d.o.o., Maribor

Zaposlitveni center BM d.o.o., Ljutomer
Zaposlitveni center CRI, socialno varstvo,
Celje
Zaposlitveni center Dobrošin d.o.o., Ljubljana

Dejavnost
Klasični in dostopni turizem, prodaja turističnih
aranžmajev.
Čiščenje poslovnih prostorov, sestavljanje in
pakiranje raznih polizdelkov ter izdelkov iz
različnih materialov, šivanje tekstilnih izdelkov,
vzdrževanje okolja in pomožna/manj zahtevna
administrativna dela.
Ohranjanje kulturne in naravne dediščine z
rokodelsko dejavnostjo pletenja iz ličja in šibe
ter kulinarična dejavnost.
Lutkovna umetnost, izdaja knjig, produkcijske
delavnice ter trženje spominkov.
Vzdrževanje zelenih površin, sortiranje
plastične embalaže, pakiranje manjših izdelkov
ter vzreja solate v rastlinjaku.
Sestavljanje in pakiranje različnih polizdelkov
in izdelkov, čiščenje poslovnih prostorov,
kooperantske storitve in kovičenje.
Vzdrževanje spletnih strani, fotokopiranje,
razmnoževanje, drobna grafična priprava za
tisk, računalniške storitve, čiščenje in
vzdrževanje prostorov, urejanje okolice,
pomožna dela na kmetiji in usposabljanje za
delo.
Turizem, storitve urejanja okolice, storitve
čiščenja, pomožnih del ter pridelava in prodaja
vrtnin.
Arhiviranje, prevozi, sestavljanje in pakiranje,
etiketiranje, šivanje, likanje nogavic ter
izdelava igrač, lažja kooperantska dela,
vzdrževanje zelenih površin, čiščenje prostorov
in manjša vzdrževalna dela,.
Izdelovanje izdelkov iz lesa in protja, dejavnost
ekološkega kmetijstva, urejanje okolice ter
kooperantska dela.
Izvedba enostavnih storitev sestave, pakiranja
in pregledovanja kakovosti ter čiščenja.
Sestavljanje plastičnih izdelkov za
gospodinjske aparate in izdelava delov hišnih
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Zaposlitveni center FVD - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje, Kranj
Zaposlitveni center FVD - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje, Tržič
nadaljevanje Preglednice 2
Zaposlitveni center
Zaposlitveni center GEA - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Šoštanj
Zaposlitveni center Harmonija, zavod za
usposabljanje in zaposlovanje, Bučka
Zaposlitveni center JADRO d.o.o., Maribor
Zaposlitveni center Jelša - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Jesenice
Zaposlitveni center KRAGULJ, Blejska
dobrava
Zaposlitveni center KORAK, d.o.o., Kranj
Zaposlitveni center List - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Kranj
Zaposlitveni center LIVIA, d.o.o., Ptuj
Zaposlitveni center Lumis - zavod za
rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, Velika vas pri Krškem
Zaposlitveni center RUJ - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Nazarje
Zaposlitveni center Škorc, Ljubljana
Zaposlitveni center Zarja, Ljubljana
Zaposlitveni center Zarja 2, Ljubljana
Zaposlitveni center PAPILOT - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Koper
Zaposlitveni center PAPILOT - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
Krško
ZAVOD DETEL - zavod za usposabljanje in

aparatov, sestavljanje kovinskih delov za
industrijske aparate, izdelava lesenih
polizdelkov ter občasna pomoč pri storitvenih
delih (čiščenje in urejanje okolice).
Prodaja novih izdelkov in predmetov ponovne
rabe.
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, lutke,
slame in protja.
se nadaljuje
Dejavnost
Kavarna s ponudbo hrane in toplih obrokov iz
ekoloških sestavin.
Čiščenje, opravljanje pomožnih del v turizmu in
proizvodnji ter izdelava uporabnih predmetov.
Storitve enostavnih ročnih del.
Enostavna ročna dela (sestavljanje, dodelava
sestavnih delov, vijačenje, spajkanje),
dodelava elektronskih komponent, tampotisk.
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
(prevladujoče delo: sestavljanje oz. montaža
izdelkov in polizdelkov iz plastike).
Proizvodnja izdelkov iz lesa, gline in papirja ter
izvajanje zelenega programa (urejanje okolice),
čiščenje prostorov, manjša popravila in druga
kooperacijska dela (etiketiranje, pakiranje).
Pomožna dela v proizvodnji - lažja sestavljalna
dela.
Enostavna ročna dela in čiščenje ter
vzdrževanje objektov z okolico.
Enostavna proizvodnja dela (pakiranje
materiala).
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas,
montaža industrijskih strojev in naprav.
Telemarketing in druge storitve.
Enostavna ročna storitvena dela:
pregledovanje, sestavljanje, lepljenje, zlaganje
ter spremljanje in družabništvo.
Enostavna ročna in storitvena dela ter urejanje
okolice.
Sestavljanje pripomočkov, pomoč v kuhinji,
pomožna tiskarska dela, pomoč v
administraciji, pomožna vzdrževalna dela,
pomožna vrtnarska dela, pomožna montažna
dela.
Dejavnost zaposlitvenega centra je pakiranje
brusnih izdelkov in opreme za brušenje ter
izdelkov za hobby obdelavo lesa in kovine.
Enostavna proizvodna in storitvena dela kot je
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zaposlovanje težje zaposljivih invalidov,
Malečnik
ZAVOD DETEL MURSKA SOBOTA - zavod
za usposabljanje in zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov, Murska Sobota
ZAVOD DETEL PTUJ - zavod za
usposabljanje in zaposlovanje težje
zaposljivih invalidov, Ptuj

sestava in montaža drobnih izdelkov za
avtomobilsko in elektro industrijo, program
družabništva.
Enostavna proizvodna ročna in storitvena dela.
Enostavna proizvodna ročna in storitvena dela.
se nadaljuje

nadaljevanje Preglednice 2
Zaposlitveni center
Zaposlitveni center ZAVOD DLAN, Maribor
ZAVOD GRUDA, zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih
skupin, Maribor
ZAVOD GRUNT - zavod za socialno
podjetništvo na podeželju, Komenda
HOBER - zavod za razvoj ustreznih delovnih
programov na področju ekološkega
kmetijstva, programov usposabljanja in
zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih
oseb, Selnica ob Dravi
Zavod Jazon - zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih
skupin, Ljubljana
ZAVOD KEKEC - zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov in drugih težje
zaposljivih oseb, Maribor
Zavod Nova Želva - Zavod za izvajanje
socialnovarstvenih storitev in zaposlovanje
invalidov d.o.o., Ljubljana
Zavod RADELA - zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, Radlje ob Dravi
Zaposlitveni center ZAVOD ŠTEFANOV
CENTER, Volčja Draga
Zavod ZMOREMO - zavod za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov, Šentilj v Slovenskih
goricah
Zavod Živa - zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, Poljčane
ZC ORENDA SVETOVANJE d.o.o.,
Kostanjevica na Krki
ZC SiDar zavod Šutna - Zavod za razvoj
kompetenc in zaposlovanje invalidov, Žabnica

Dejavnost
Izvaja različno knjigoveško dejavnost (obnova
knjig, izdelava map), izdeluje različne
embalaže, okvirja s staro vinsko trto in občasno
opravlja kooperantska dela.
Sortiranje odpadnih surovin in pridelava
pečkastega sadja.
Predelava in prodaja kmetijskih pridelkov in
proizvodov, pomoč na kmetiji,.
Preprosta ročna in proizvodna dela za zunanje
naročnike, izdelava lastne naravne kozmetike
in pridelava ekoloških čajev.
Storitev deklariranja in kikstarter baza do
odpreme pošiljk, pretok dokumentacije od
nastanka do arhiva, namizno založništvo.
Enostavna ročna dela v industriji malih
gospodinjskih aparatov, ulivanje plastike ter
ločevanje odpadkov na sortirni liniji.
Izvajanje socialnovarstvenih storitev in
zaposlovanja invalidov, urejanje in vzdrževanje
parkov in zelenih površin, čiščenje objektov.
Pakiranje, čiščenje poslovnih prostorov,
urejanje in vzdrževanje zelenih površin.
Pralnica.
Enostavna dela in urejanje okolja.
Preprosta ročna dela proizvodnje in montaže v
avtomobilski industriji ter industriji električnih
naprav.
Sestavljanje elektronskih vezij ter
knjigovodstvo.
Enostavna sestavljalna dela, čiščenje in
vzdrževanje objektov, zlaganje in etiketiranje
delo in pomoč v administraciji.
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2.2.2 Primeri zaposlitvenih centrov
Z namenom boljšega razumevanja delovanja ZC, smo izbrali in podrobneje
predstavili dejavnosti treh ZC kjer obdelujejo les: Zaposlitveni center Korak Kranj
(uporaba laserskega stroja in ročna obdelava), Zaposlitveni center EKO-TCE
d.o.o. Vojnik (obnova rabljenih izdelkov) in Nova Želva d.o.o. Ljubljana (izdelava
pohištva).
2.2.2.1 Zaposlitveni center Korak
Zaposlitveni center Korak iz Kranja je bil ustanovljen septembra 2012 in trenutno
zaposluje 9 oseb s posebnimi potrebami na zaščitenih delovnih mestih.
Zaposlitveni center Korak ima vizijo ustvarjati nova, kvalitetna delovna mesta na
Gorenjskem za osebe s posebnimi potrebami, ter povečevati svoj tržni delež, in
sicer na programih lastne proizvodnje, kooperantskih del in zelenega programa.
Veliko jim pomeni utrditi ugled zanesljivega socialnega podjetja, ki poslovnim
partnerjem nudi uspešno poslovanje in občutek družbene odgovornosti. Med
drugimi materiali obdelujejo tudi les, iz katerega izdelujejo drobne predmete,
navadno za osebno potrošnjo (lesno galanterijo).
Imajo laserski stroj za graviranje z laserskim žarkom, ki se pretežno uporablja za
graviranje in obdelavo lesa, stekla, gume, keramike, kamna, plexi stekla, blaga,
papirja, aluminija.
Na sliki 1 so predstavljeni nekateri izdelki iz lesa: ročno izdelane domine iz
brezove vezane plošče, lesen nož za namaze, lesen zaboj.
a)

b)

c)

Slika 1: Leseni izdelki Zaposlitvenega centra Korak: a) domine, b) lesen nož za namaze, c) barvni
zaboj (Zaposlitveni center Korak, 2018)

2.2.2.2 Zaposlitveni center EKO-TCE d.o.o.
Zaposlitveni center EKO-TEC d.o.o. je v Vojniku pri Celju. Vzpostavljeno ima
lastno dejavnost obnova rabljenih izdelkov (upcycling) in storitvene dejavnosti, ki
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obsegajo predvsem program pripravljalnih del za izvajanje učnih in motivacijskih
delavnic, čiščenje in vzdrževanje prostorov in druga enostavna ročna dela
(enostavne dekoracije, izdelava dekorativnih elementov po vnaprej izdelanem
načrtu itd.).
V svojem lastnem proizvodnem oz. storitvenem programu izvajajo dejavnost
krožnega gospodarstva, torej ponovne rabe izdelkov, ki bi sicer postali odpadek.
Iz zakonodajnega vidika je ta dejavnost obvezna za vse lokalne skupnosti, saj se
v skupini kosovnih izdelkov nahaja potencial 15 % še uporabnih izdelkov za
namen obnove rabljenih izdelkov, torej povečanja vrednosti izdelkom. Krovna
Direktiva o odpadkih in ponovni uporabi 98/EU 2008/2015 namreč določa, da je
potrebno do leta 2020 vključiti v ponovno uporabo 9 kg še uporabnih izdelkov na
prebivalca na leto. Iz tega razloga je na trgu še velik potencial, saj z novo
prodanimi izdelki vedno znova prihajajo surovine, ki se v procesu obnove
rabljenih izdelkov vključijo v nadaljnjo uporabo. Njihova dejavnost tako ni serijske
narave, ampak poteka kreativno delo, prilagojeno zmožnostim in sposobnostim
posamezne osebe s posebnimi potrebami. Na sliki 2 vidimo shemo delovnih
postopkov obnove rabljenih izdelkov v Zaposlitveni center EKO-TEC d.o.o..

Slika 2: Shematski prikaz izvajanja delovnih postopkov in »upcycling« v zaposlitvenem centru
EKO- TCE (EKO-TCE d.o.o.)
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Z lesom se ukvarjajo s programom rabljenih lesenih izdelkov, ki jih predelajo ali
obnovijo. Največkrat so to manjši kosi pohištva kot so stoli, mize, okvirji, manjše
omarice, obešalniki. Izdelki za opremo iz ponovne uporabe imajo ozaveščevalno
in uporabno funkcijo (Slika 3).

a)

b)

c)

Slika 3: Obnova lesenih izdelkov v Zaposlitvenem centru EKO-TCE d.o.o.: a) obnova okenskega
okvirja, b) obnova stola, c) obnovljena kredenca (EKO-TCE d.o.o.)

2.2.2.3 Zavod Nova Želva d.o.o.
Zavod Nova Želva d.o.o. je zaposlitveni center, ki deluje v Ljubljani in izvaja
socialno varstvene storitve in zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami. Želva je
podjetje, ki ga je ustanovilo Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami
v duševnem razvoju Slovenije. Poslanstvo Želve d.o.o. je usposobiti in zaposlovati
osebe s posebnimi potrebami (predvsem tistih z motnjo v duševnem razvoju), tudi
osebe, ki se težje zaposlijo ter iskati nove zaposlitvene priložnosti zanje.
V podjetju Želva je bil pred 27 leti kot eden izmed prvih programov s področja
poklicne in zdravstvene rehabilitacije za osebe s posebnimi potrebami uveden
program mizarstva – z njim še danes uspešno usposabljajo invalidne osebe za
poklic mizarja.
Zavod Nova Želva d.o.o. ima moderno opremljeno mizarsko delavnico, kjer
izdeluje bivalne kose pohištva po naročilu: vgradne omare, otroške in mladinske
sobe, kuhinje po meri, dnevne sobe, spalnice, predsobe, kopalnice, pisarniško
pohištvo, vrtne garniture (Slika 4).
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a)

b)

c)

d)

Slika 4: Pohištveni program lesne delavnice Nova Želva: a) kuhinja po meri, b) vrtna garnitura, c)
poslovni prostori, d) otroške in mladinske sobe (Zavod Nova Želva, 2014)

2.3 VARSTVENO DELOVNI CENTER (VDC)
Oseba s posebnimi potrebami, ki ima status invalida 1. stopnje - trajno
nezaposljiva oseba, oz. oseba, ki so jo v zaposlitveni rehabilitaciji ocenili kot
nezaposljivo, lahko pristopi k programu vodenja, varstva ter zaposlitvi pod
posebnimi pogoji, ki je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z
ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih oseb s posebnimi
potrebami do storitve, ki tem osebam s posebnimi potrebami (uporabnikom) v
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skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno
življenje in delovno okolje ter opravljanja koristne zaposlitve, primerne njihovim
zmožnostim. Program vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji se
izvaja tako, da uporabnikom omogoča, da ohranjajo stara in širijo nova znanja ter
delovne spretnosti, pridobiva nove socialne in delovne navade, uresničuje lastne
ideje in ustvarjalnost ter krepijo občutek, da so koristni ter jim omogočajo, da se
samopotrjujejo. Na voljo pa so jim tudi druge oblike varstva, ki njim samim in
njihovim družinam omogočajo delovno in socialno udejstvovanje (MDDSZ-d,
2018). Programe izvajajo glede na sposobnosti uporabnikov, v procesu integracije
in normalizacije tako ustvarjajo pogoje, da se uporabniki dejavno vključujejo v
družbeno in delovno življenje. Izvajanje storitev in programov poteka tako, da se
uporabnika čim bolj postavi v dejavno vlogo, kot soudeleženca v procesu
načrtovanja in izvajanja storitve. Uporabnik pridobi ogromno, saj dobiva
priložnosti, ki jih lahko dejansko uresniči – seveda ob podpori zaposlenih in s
svojo aktivno soudeležbo. To pripomore k osebnemu zadovoljstvu, pridobivanju
občutka lastne vrednosti ter krepitvi občutka, da zna in zmore sam (SVDCS,
2018). Storitev lahko obsega tudi posebne oblike priprav na zaposlitev, ki se
izvajajo po predpisih s področja zaposlovanja. Uporabniki dobijo za opravljeno
delo v skladu s splošnim aktom izvajalca tudi nagrado. Pod osnovno oskrbo
spada bivanje, prehrana, tehnična oskrba in prevoz. Posameznik se lahko vključi
v tisto obliko storitve, ki ustreza njegovim zdravstvenim, psihološkim, pedagoškim
in socialnim potrebam ob upoštevanju njegove invalidnosti (MDDSZ-d, 2018).
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je socialno varstvena storitev,
ki je v celoti financirana iz proračuna Republike Slovenije ter zajema namestitev,
prehrano, tehnično oskrbo, prevoze in tudi socialno oskrbo (delovno terapevtske,
psihološke in svetovalne obravnave) odraslih oseb z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju. V letu 2018 ministrstvo za financiranje storitve vodenja, varstva
in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 34 izvajalcev (23 javnih zavodov in 11
koncesionarjev) namenja okvirno 30 mio EUR ali 35,06 EUR povprečno na dan na
uporabnika. Nagrade uporabnikov za delo pod posebnimi pogoji so opredeljene v
splošnem aktu VDC. Akti se med VDC razlikujejo, vendar v splošnem določajo, da
so v nagrajevanje vključeni vsi uporabniki, tudi tisti, ki se zaradi svoje motnje ali
starosti ne zmorejo polno vključevati v delovni proces pod posebnimi pogoji.
Namen nagrad je spodbujati trud uporabnikov (MDDSZ-d, 2018).
VDC so po pravilniku Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti razdeljeni kot:
 samostojni socialno-varstveni zavodi VDC - 23 javnih zavodov in
 koncesije VDC - 11 koncesionarjev (MDDSZ-b, 2018).
Celodnevna oblika storitve se izvaja 24 ur na dan, v primeru dodatne vključitve
uporabnika v drugo socialno varstveno storitev, storitev zaposlitvene rehabilitacije
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ali zaposlitev pa tudi krajši čas. Dnevna oblika storitve se praviloma izvaja 10 ur
dnevno, lahko pa tudi krajši čas, odvisno od potreb uporabnika (Slika 5).

Slika 5: Področje delovanja varstveno delovnih centrov in centrov/zavodov za usposabljanje, delo
in varstvo (Smolej Jež in sod., 2017)

V letu 2016 je bilo v program VDC vključenih 3367 oseb. Število oseb, vključenih
v to storitev, se je v obdobju od leta 2012 do 2016 konstantno zviševalo - naraslo
je za slabih 9 %. Cilj programa socialnega varstva do leta 2020 je zagotoviti mesta
za vključitev v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za okvirno
4.200 oseb s posebnimi potrebami (Spremljanje izvajanja …, 2017).
VDC so povezani v Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, kamor je
vključenih 32 članic (SVDCS, 2018).
Delo v delavnicah VDC je organizirano tako, da vso pripravo, pripomočke in
zahtevnejše operacije dela opravijo delovni inštruktorji. Uporabniki jim pri tem
pomagajo s pomožnimi operacijami dela - pridržanjem, serviranjem, podajanjem.
Več dela z lesom opravijo uporabniki z ročno obdelavo, brušenjem, montažo,
površinsko obdelavo, pakiranjem. Uporabniki v VDC ne smejo samostojno delati z
lesnoobdelovalnimi stroji, ker nimajo zdravniškega pregleda, niti opravljenega
izpita iz varstva pri delu, saj niso zaposleni, ampak imajo le dogovor o vključitvi v
program VDC. Delovni inštruktor je eden od ključnih zaposlenih, ki sodeluje pri
zaposlitvi uporabnikov v zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Njegova naloga je
izvajanje programa dela glede na osebni načrt, ki ga ima vsak uporabnik. Osebni
načrt sestavi ekipa strokovnih delavcev iz posameznega VDC, ki je
interdisciplinarne narave, in ga sestavljajo npr.: delovni terapevt, pedagog,
tehnolog ali delovni inštruktor, psiholog, fizioterapevt, socialni delavec ... Delovni
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inštruktor ima izobrazbo V. stopnje, med delom pa pridobi dodatna specialna
znanja, potrebna za delo z osebami s posebnimi potrebami (Poklicni standard,
2010). Opravlja širok spekter del (Preglednica 3).
Preglednica 3: Naloge delovnega inštruktorja (Poklicni standard, 2010)
Sodeluje pri načrtovanju in organizaciji
procesa usposabljanja in dela uporabnika v
skladu z rehabilitacijskim načrtom ali
individualnim programom obravnave v
sodelovanju s strokovnim timom.
Izvaja usposabljanje in delovni proces
uporabnika.
Spremlja in nadzira delovno učinkovitost in
kakovost opravljenega dela uporabnika.
Nudi podporo uporabniku pri povezovanju z
ustreznimi strokovnimi službami.
Organizira in izvaja kreativne dejavnosti za
uporabnika.
Načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno
delo in delo drugih.
Komunicira z uporabnikom, njegovim
zakonitim zastopnikom, s strokovnimi delavci
in sodelavci ter poslovnimi partnerji.
Uporablja sodobno iIKT.

Vodi administrativne procese v zvezi z
organizacijo aktivnosti delovanja in
dokumentacijo.
Sodeluje v strokovnem timu.
Zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in
opreme.
Razvija podjetne lastnosti, spretnosti in
vedenje.
Zagotavlja kvaliteto opravljenih storitev in dela
ter odgovarja zanjo.
Nadzira lastno delo, delo skupin in delovne
procese.
Varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno
varnost in varnost drugih.
Racionalno rabi energijo, material in čas.

2.3.1 Dejavnosti VDC
VDC v okviru storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji izvaja
prilagojene oblike dela, ki so namenjene ljudem, nezmožnim za samostojno
življenje in delo ter so potrebni pomoči pri oskrbi.
Vodenje zajema oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov,
ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin,
vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika,
ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti. Vodenje vključuje tudi
sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi
delavci in organizacijami, organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno
vključevanje v okolje.
Varstvo zajema: spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje
pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri
vstajanju, sezuvanju, obuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri
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komunikaciji in orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri
prevozih.
Zaposlitev pod posebnimi pogoji (ZPP) osebam omogoča ohranitev
pridobljenih znanj ter razvoj novih kompetenc. Vključuje tudi zagotavljanje pogojev
za varno delo, prilagoditev strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim
upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti,
spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze
materiala za delo ter prodajo izdelkov. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov
so namenjena za nagrade uporabnikov in višjo kvaliteto dela in bivanja.
Zaposlitev se izvaja v VDC ali v drugi organizirani obliki - integrirana zaposlitev
(Pravilnik o standardih …, 8.člen).
Program lastnih izdelkov
Predstavlja pomemben dejavnik znotraj ZPP in zahteva kontinuiran razvojni
pristop. Razvijajo se programi lastnih izdelkov, ki so zanimivi za tržišče, so
uporabni ter estetski. Z razvojem tehnološkega procesa so izdelavo izdelka
povsem prilagodili sposobnostim uporabnikov, tako s pomočjo delovnih
pripomočkov kot z razgradnjo delovnega procesa v podprocese. S tem se tudi
uporabnikom omogoči opravljanje koristnega dela, kar jih potrjuje kot enakopravne
člane družbe. Skozi njihove roke nastajajo izdelki iz gline, lesa, stekla, papirna
galanterija, grafični izdelki, posebej veliko se naredi voščilnic za različne
priložnosti. Prodaja poteka tudi preko osebnega predstavitvenega načina,izvaja
se tudi pogodbeno sodelovanje s trgovskimi organizacijami, ki so prepoznale VDC
kot kakovostnega in zanesljivega partnerja. Sodeluje se tudi z delovnimi
organizacijami, verskimi skupnostmi, zasebniki, društvi, občinskimi upravami, v
okviru katerih se izdelujejo protokolarna darila, poslovni program z njihovim
logotipom in ostalo, kjer se približa željam stranke.
Kooperantska dela
Kooperacija je organizacija proizvodnje, navadno z delitvijo dela, pri kateri
nastopa več članov, podjetij in imajo poslovno sodelovanje. V VDC uporabniki
stalno ali občasno izvajajo kooperantska dela, ki so: enostavna industrijska dela
(zlaganje, sestavljanje, razvrščanje, deklariranje, pakiranje, kompletiranje), pranje
in čiščenje, zeleni program (urejanje okolice, zelenic, vrtnarstvo, delo na kmetiji).
Ta dela morajo biti zdravju neškodljiva, varna in raznolika. Pomembno je, da
uporabniki s takim delom niso preobremenjeni, saj je osnovni cilj ohranjati
sproščeno, ne pa storilnostno naravnano vzdušje.
Integrirana zaposlitev
Integrirana oz. podporna zaposlitev pomeni, da oseba s posebnimi potrebami
opravlja delo v običajnem delovnem okolju, ob strokovni podpori in vodenju
zaposlenih iz VDC in se mu tako nudi maksimalno mero samostojnosti in
vključevanja v okolje. Nekateri uporabniki zmorejo več, zato je prav, da se
vključujejo v dela, ki so zanje primerna in se zanje usposobijo. Pri tem je potrebna
velika mera sodelovanja in razumevanja kolektiva, ki na odprtem trgu dela
sprejme v svojo sredo osebo s posebnimi potrebami iz VDC. Integrirano
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zaposlitev izvajajo v mnogih VDC po Sloveniji, vendar je uporabnikov, ki zmorejo
tako obliko vključevanja v vsakem VDC, manjše število.
Sistematičen razvoj različnih oblik integriranega zaposlovanja predvsem mlajših
oseb, ki so vključene v VDC ter razvoj novih storitev za starejše uporabnike VDC
se bodo lahko izvajale tudi na domu uporabnika - mobilni timi (Spremljanje
izvajanja …, 2017).
Dodatni program
Številne dodatne aktivnosti se oblikujejo glede na to, kakšne so potrebe, pobude,
želje uporabnikov. Program se prilagaja aktualnim trendom. Dejavnosti, na primer
športne, izobraževalne, kulturne, rehabilitacijske, družabne narave v različnih
oblikah so izjemno pomembne za to, da se ohranjajo, razvijajo znanja, veščine,
sposobnosti uporabnikov, njihova vključitev v družbo, samouresničevanje in
kakovost vsakdana. Finančna sredstva za njihovo izvajanje pridobivajo s prodajo
izdelkov lastnega programa, kooperantskimi storitvami, sponzorstvi in darovi.
V preglednici 4 so predstavljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v VDC. Vsi VDC
morajo opravljati dejavnost storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi
pogoji, ostale dejavnosti pa izvajajo VDC glede na svoje programe oz. koncesijo.
Preglednica 4: Dejavnosti v VDC
Dejavnost
Socialno varstvo z nastanitvijo (16-urno in 24-urno).
Mobilna pomoč.
Storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Zdravstvena dejavnost (zdravstvena nega, zdravstvena rehabilitacija ter druga osnovna in
specialistična zdravstvena dejavnost).

2.3.2 Primeri VDC
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj VDC, kjer pri svojem delu v delavnicah
uporabljajo les: CUDV Draga - VDC Mavrica, VDC Krško-Leskovec, VDC Tončke
Hočevar.
2.3.2.1 CUDV Draga – VDC Mavrica
CUDV Draga Ig je socialno-varstveni center, ki usposablja, vzgaja in izobražuje,
ponuja zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih
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oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami.
VDC je organizacijska enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič Draga, v katerem se izvaja socialno varstvena storitev varstvo, vodenje
in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju.
1. 1. 2004 je z delovanjem začel delovati VDC in ima v svoji sestavi: Enota VDC
Ljubljana, Enota VDC Draga Zeleni program, Enota VDC Ribnica, Enota VDC
Škofljica in Enota VDC Mavrica.
Enota VDC Mavrica
Od 1. januarja 2013 je v okviru CUDV Draga enota VDC Mavrica, kjer 60
uporabnikov dnevno obiskuje program, namenjen odraslim s pridobljeno
možgansko poškodbo. Vzporedno z individualnimi programi se izvajata tudi
skupinski program in ZPP. Uporabniki pri ZPP izdelujejo različne izdelke in s tem
krepijo motorične in kognitivne spretnosti, pridobivajo samozavest, in se tako
aktivno vključujejo v delovno in širše družbeno okolje. ZPP poteka v različnih
delavnicah in z različnimi materiali: les, glina, papir, nakit, tekstil, …
Prostočasovne aktivnosti v programu nudijo tudi možnost za druženje ob
družabnih igrah, klepetu, kavici, sproščanju, športu, na sprehodu ipd.
Uporabnikom je ponujena kvalitetna strokovna pomoč z varstvom, rehabilitacijo,
pedagoškim in delovnim programom, prilagojenim potrebam posameznika. Cilj je
doseči največjo možno stopnjo samostojnosti oseb po hudi pridobljeni poškodbi
možganov, njihovo aktivno vključevanje v življenjsko okolje ter razbremenitev
njihovih družin. Različni terapevtski programi uporabnikom omogočajo večjo
samostojnost in aktivnost v družini in družbi.
Delo se izvaja kot izdelava lastnih izdelkov in kot storitev za raznovrstne zunanje
naročnike - kooperante (podjetja). Samo delo poteka v okviru delovnih
sposobnosti uporabnikov, ki so lahko zelo omejene (uporaba ene roke, težave z
vidom, delo z invalidskim vozičkom, velike težave s kratkoročnim spominom,
kognitivne težave …). Zaradi tovrstnih omejitev mora delovni inštruktor pripraviti
različne pripomočke, da lahko uporabniki izvajajo delo v čim večji meri
samostojno, uspešno (Slika 6).
a)

b)

c)

Slika 6: Delo uporabnikov z lesom v VDC Mavrica: a) otroško orodje, b) krmilnice, c) kooperanti
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V lesni delavnici se izvaja proizvodni program lastnih izdelkov, ki se jih prodaja na
prodajnih stojnicah CUDV Draga: spominki, sestavljanke, lesen nakit, ptičje
krmilnice in gnezdilnice, stojala za pisala, tablice, mobitele, lesene miselne igre,
unikatni okvirji za slike (Slika 7).
Lesna delavnica ustvari 15 % vseh prihodkov ZPP v VDC Mavrica. Od tega
ustvari 9,8 % prihodkov od prodaje lastnih lesnih izdelkov, tretjino (5,2 %) pa od
sodelovanja s kooperanti.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Slika 7: Lesni izdelki VDC Mavrica: a) miselna igra, b) drevo za nakit, c) krmilnica iz odsluženega
lesa, d) otroško leseno orodje, e) stojalo za elektronsko tablico, f) gnezdilnica, g) 3 v vrsto, h)
puzzle, i) pručka, j) živali na kolesih, k) kuža s kostjo, l) stojalo za mobilni telefon

Pri pripravi programov in usmeritvah dela v delavnici delovnemu inštruktorju
pomaga strokovni tim. Skupaj z vsakim uporabnikom se vsako leto izdela osebni
načrt s cilji. Uporabnik ima možnost povedati, na katerem področju se bo
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vključeval v program VDC Mavrice. Pri tem se zapiše, kdo mu bo pri tem pomagal
in kako se bo ta cilj realiziral.
Prav tako pa se v lesni delavnici sestavlja izdelke za naročnika – kooperanta, za
katerega sestavljamo različne spominke. V VDC Mavrica se izvajajo samo ročna
dela: sortiranje, čiščenje in preštevanje delov, ročno brušenje robov, montaža
spominkov, lepljenje križev in raznih obeskov, pakiranje, kontroliranje in
preštevanje končnih izdelkov, vezanje vrvice (za obeske) itd.
Uporabnike je potrebno v delavnici motivirati, da so dovolj natančni in vztrajni pri
delu z lesom, kar je zahtevna naloga delovnega inštruktorja.
VDC Mavrica razvija tudi integrirane oblike zaposlovanja, ki nudijo maksimalno
mero samostojnosti in vključevanje v okolje ob strokovni podpori. Sodelujejo z:
drevesnico (2 uporabnika), skladiščem s slaščičarskimi izdelki (1 uporabnik),
fizioterapevtskim studijem v sprejemnici (1 uporabnica).
Trajnostni projekt: Pojte, pojte drobne ptice – galerija v krošnjah dreves
V okviru trajnostnega projekta Eko šole so v CUDV Draga razvili projekt
povezovanja enako mislečih ljudi v okolju, v katerem živimo in povezovanje z
vrstniki izven CUDV Draga. V okviru projekta so se stkala nova znanstva z
različnimi strokovnjaki, učenci, umetniki, mizarji, okoljevarstveniki, gozdarji, biologi
in krajinskimi arhitekti. Projekt je rezultat medsebojnega sodelovanja. Zavod za
gozdove Slovenije je uredil donacijo smrekovega lesa za gnezdilnice. V lesni
delavnici VDC Mavrica so gnezdilnice izdelali po predlogi ornitologa Vojka
Havlička. Učenci Eko šole CUDV Draga, VDC Zeleni program in VDC Ribnica so
gnezdilnice porisali z risbami. Nekatere risbe so v Zavodu 404 iz Ljubljane
skenirali, računalniško obdelali in z laserjem gravirali na zunanje stranice
gnezdilnic.
Sestavljanje gnezdilnic je za uporabnike VDC Mavrica zelo prijetno delo, saj so pri
tem lahko zelo samostojni. Pri delu večina uporabnikov postane suverenih, ko se
nauči zaporedja delovnih operacij. Les razreže delovni inštruktor, uporabniki nato
pobrusijo robove, z lepilom zamašijo grče in razpoke, pozneje pa po dva
uporabnika v paru samostojno sestavita gnezdilnico z žeblji. Prva stranica z luknjo
je privijačena, da se lahko gnezdilnica odpre in se spomladi pred gnezdenjem ptic
odstrani staro gnezdo. Streha se dodatno zaščiti s strešno lepenko, da ne pride
do direktnega vpliva vremena na les in se tako podaljša življenjska doba
gnezdilnice. V dveh letih je bilo tako narejeno preko 200 gnezdilnic (Preglednica
5).
Preglednica 5: Število narejenih gnezdilnic v VDC Mavrica
Leto
2016
2017
2018 (do junija)
Skupaj:

Št. izdelanih gnezdilnic
21
145
40
201
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V okviru študijskih krožkov na temo gozda, ki jih izvaja gozdar gospod Jože Prah
iz Zavoda za gozdove Slovenije, zaslužen za donacije lesa gnezdilnic, so
gnezdilnice namestili po različnih gozdnih učnih poteh.
Projekt »Pojte, pojte drobne ptice« - galerija v krošnjah dreves je obrodil sad
zadovoljstva in povezovanja med generacijami zdravih in invalidnih oseb, odraslih
in otrok, človeka in narave (Slika 8).

a)

b)

c)

Slika 8: Gnezdilnice: a) na Čaru lesa, b) ptička na gnezdilnici v krošnji češnje (Ulaga, 2015), c)
razstava Knjižnica Ig

Projekt Pojte, pojte drobne ptice – galerija v krošnjah dreves se je predstavil na
več sejmih, knjižnicah, strokovnih srečanjih (Preglednica 6).
Preglednica 6: Promocija projekta ptičjih gnezdilnic
2016
Razstava Knjižnica Ig
Sejem Narava in zdravje
Predstavitev na letnem
Srečanju podružničnih šol
Slovenije v Svibnem

2017
Razstava Knjižnica Ig
Sejem Narava in zdravje
Predstavitev na Mednarodnem
srečanju koordinatorjev Eko šol
Slovenije v Laškem
Predstavitev projekta "hišk" Ob
dnevu gozdov v Šentrupertu

2018
Razstava Knjižnica Ig
Čar lesa (Cankarjev dom)

2.3.2.2 VDC Krško-Leskovec
VDC Krško-Leskovec ima tri enote in bivalno enoto v Leskovcu pri Krškem. Enota
VDC Brežice, enota VDC Sevnica, enota VDC Leskovec imajo dnevni program
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v katere je vključenih skupno
92 uporabnikov. Cilji ZPP so ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in

27
Hergula M. Povečanje rabe lesa v varstveno delovnih in zaposlitvenih centrih.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2018

zmožnosti, doseganje in doživljanje uspehov, samopotrjevanje in udeleževanje
uporabnikov k družbeni skrbi zanje.
Kooperacijski program
Sodelujejo z več kooperanti iz regije: Duropack-Tespack Brestanica, Papiroti
Krško, Grieshaber Logistic Krško, Obrtna zbornica Sevnica, Muflon Radeče papir,
Karbo Boštanj d.o.o., Mapa d.o.o. Dragomer.
V pretežni meri gre za dodelavo kartonske in papirne embalaže, v manjši količini
pa za didaktične pripomočke, dodelavo plastičnih in kovinskih izdelkov.
Največji delež kooperantskega dela se je izvajal v enoti Leskovec, malo manj v
enoti Sevnica, občutno manj pa v enoti Brežice.
Lastni program
- lesna delavnica deluje v enotah Leskovec in Brežice, kjer izdelujejo poligone
za učenje varne vožnje s kolesom, pravljične hišice, kozolce, skrinjice, pladnje,
sani, ptičje krmilnice, mozaike iz furnirja in okvirje za slike, obeske za ključe ter
izdelke po naročilu (Slika 9);
- delavnica za izdelke iz gline;
- program izdelkov iz tekstila: vezenje prtov, izdelava gobelinov, sedežnikov,
okrasnih blazin, tapiserij in tkanje preprog;
- izdelava slik: servetna tehnika, das masa, akril …;
- izdelava voščilnic.
Izdelke promovirajo in tržijo na različnih prireditvah, kjer sodelujejo s svojo stojnico
ter v prostorih zavoda. V lesni delavnici VDC Krško-Leskovec v proizvodnji lastnih
lesenih izdelkov prevladujejo leseni spominki.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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Slika 9: Lesni izdelki VDC Leskovec-Krško: a) lesen beležnik, b) didaktičen pripomoček, c) stojalo
za mobitel, d) skrinjica s slovensko narodno poslikavo, e) didaktičen pripomoček za angleščino, f)
majhna lesena zibelka, g) slika -vžgana in pobarvana, h) pleten majhen košek, i) krmilnica (VDC
Leskovec-Krško, 2018)

2.3.2.3 VDC Tončke Hočevar
Prvi začetki segajo v leto 1968, ko se je odprl prvi program z naslovom
“Demonstracijsko eksperimentalni center za dnevno varstvo in delovno
usposabljanje duševno prizadete mladine v izgradnji”, v katerega se je vključevalo
sedemnajst uporabnikov pod vodstvom dveh zaposlenih. Pozneje se je zavod
preimenoval v zavod VDC Tončke Hočevar in je prvi VDC v Sloveniji, ki ga danes
obiskuje 273 uporabnikov.
Občutek koristnosti in potrebnosti uporabnikom dvigujejo tudi z zaposlovanjem z
različnimi deli in storitvami, kot so:
- montažna dela (sestavljanje, montaža drobnih predmetov iz plastike, kovine in
lesa),
- pakiranje, embaliranje (vstavljanje v vrečke, škatle, varjenje, pripenjanje etiket,
označevanje, foliranje),
- kartonažna dela (ročno prepogibanje, lepljenje, izdelava nosilnih vrečk, kuvert,
škatlic, …),
- tiskarska dela (sitotisk na papir, karton, tekstil, zlatotisk, barvno tiskanje do A3
in fotokopiranje),
- urejanje okolice.
Zaposlitev uporabnikov usmerjajo ne le v kooperantska dela, temveč tudi v ročno
izdelavo lastnih izdelkov iz različnih materialov. Izdelujejo darila, drobne
spominke in voščilnice. Izdelke lahko primerno aranžirajo in opremijo z znakom,
sporočilom ali lepo mislijo.
- Izdelki iz lesa: lestve, zabojčki za sušenje zelišč, zaboji za shranjevanje,
lesene deske za rezanje, drugi izdelki iz lesa (Preglednica 7).
- Izdelki iz gline: skodelice, sklede, krožniki, miljniki, razni okraski in drugi
drobni izdelki.
- Izdelki iz blaga in volne: ročno tkani šali, torbe, kače, dišavne vrečke s sivko,
ročno in strojno vezeni izdelki.
- Ročno izdelan papir, voščilnice in drobna embalaža.
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Denar od opravljenih storitev in prodaje izdelkov gre za denarne nagrade ali
druge aktivnosti uporabnikov, odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Delo je
za uporabnike nadvse koristno, saj jim daje dragocen občutek koristnosti in
vključenosti v družbo ter s tem pomembno izboljšuje njihovo samopodobo.
Lesene lestve so njihov zelo uspešen izdelek, za katerega imajo tudi ustrezni
certifikat, pridobljen na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Oddelku za
lesarstvo, v laboratoriju Katedre za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo površin in
konstruiranje, s katero uspešno sodelujejo.

Preglednica 7: Izdelki iz lesa v VDC Tončke Hočevar (VDC Tončke Hočevar, 2018)
Izdelek iz lesa
Visoke grede za gojenje zelenjave in dišavnic
Narejene so iz sibirskega macesna, ki
zagotavlja dolgo življenjsko dobo, mere
poljubnih dimenzij.

Lesena žlica

Lesena pručka dvostopenjska
Izdelano iz smrekovega lesa. Izdelek lahko po
naročilu personaliziramo z vžigom s
pirografom.
Lesena embalaža različnih dimenzij
Izdelano iz smrekovega lesa.
Pri naročilu nad 30 kosov so dimenzije in
oblike po željah kupca. Izdelke lahko po
naročilu personalizirajo z vžigom s pirografom
ali sitotiskom.
Lesena embalaža za dva kozarca
Izdelano iz smrekovega lesa. Dimenzije
19×9,5×9,5 cm.
Izdelek lahko po naročilu personalizirajo z
vžigom s pirografom ali sitotiskom.

Slika izdelka
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Lesene A lestve
Lestve so izdelane iz smrekovega lesa. Imajo
certifikat EN 131-1 in EN 131-2.
Lestev ima od 3 do 13 prečk.

Lesena embalaža za steklenico
Izdelano iz smrekovega lesa. Izdelek se lahko
po naročilu personalizira z vžigom s
pirografom ali sitotiskom.

Že več kot deset let uspešno razvijajo tudi integrirane oblike zaposlovanja, ki
omogočajo kar največjo mero samostojnosti in integriranje v okolje ob strokovni
podpori. Dobro sodelovanje s podjetji, ki zaposlujejo uporabnike v svojem
delovnem kolektivu ob vodenju in spremljanju s strani zavoda, je tudi eden od
ciljev zaposlovanja tistih uporabnikov, ki zmorejo takšne oblike vključevanja
(različna dela v vrtnem centru trgovine Bauhaus in Obi, delo v kuhinji podjetja
Sodexo).

2.4 PRIMER DOBRE PRAKSE: SKUPNE TRGOVINE
Leta 2017 je v Ljubljani odprla vrata trgovina Skrbovin'ca z izdelki iz štirih VDC:
VDC Tončke Hočevar, VDC Želva, VDC Sonček in Delovni in zaposlitveni center
(DZC) Janeza Levca, ki so s pomočjo Mestne občine Ljubljana odprli prodajalno
na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani. Skrbovin’ca ni navadna trgovina, kot že samo ime
pove, je za besedo skrita skrb za drugega. V Skrbovin'ci želijo pokazati, da so
lahko ljudje, ki jih je življenje morda prikrajšalo, enakovreden del skupnosti, v
kateri živijo. V prodajalni, ki je hkrati tudi Info točka za starejše občane, Varna
točka in razstavni prostor, je mogoče kupiti izdelke, ki jih skupaj z uporabniki
izdelujejo v VDC teh štirih zavodov (DZC, 2018). Osnovno vodilo je, da so izdelki
kakovostni in estetsko dovršeni. Vsi štirje VDC ponujajo estetsko dodelane
izdelke darilnega programa.
Na območju mestne občine Ljubljana deluje 13 varstveno delovnih centrov,
vendar vsi na žalost ne sodelujejo v tem projektu skupne trgovine z izdelki iz VDC.
V trgovini med drugimi izdelki ponujajo tudi izdelke iz lesa: lesene spominke,
igrače in drugo lesno galanterijo, kot so pručke, lesene lestve, lesne stole, leseno
embalažo - zabojčke (Slika 10).
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Slika 10: Trgovina Skrbovin'ca z izdelki iz več VDC-jev (DZC Janeza Levca, 2017)

2.5 MOŽNOST POVEČANE RABE ODSLUŽENEGA LESA
Les imamo v Sloveniji v relativnem izobilju in je edina naravno obnovljiva
surovina. V Evropi imamo zaenkrat še presežke lesa, v bližnji prihodnosti,
predvidoma od leta 2020 do 2050, pa bo po napovedih strokovnjakov Evropske
zveze papirničarjev CEPI (Confederation of European paper industries) lesa
začelo primanjkovati. Ta primanjkljaj naj bi se zgodil zato, ker bodo močno narasle
potrebe po lesu, papirju in lesnih materialih v Indiji in na Kitajskem, kjer jim lesa že
zdaj primanjkuje. Zato se moramo že danes naučiti, kako ga čim bolj smotrno
uporabljati, da bomo pripravljeni na čase pomanjkanja te surovine (Humar, 2012).
Gospodarno in odgovorno ravnanje je potrebno vnesti tudi v učne programe
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.
Les je material, ki ima vsaj dva ali tri uporabnostne cikle (stopnje, zavoje). V prvi
vrsti bi ga morali uporabiti kot izdelek (žagan les, gradbene komponente,
pohištvo), potem kot material v reciklirnem procesu (plošče, kompoziti ali papir –
tu pridejo v poštev tudi stranski produkti iz prve stopnje oz. zavoja) in šele na
koncu kot tako imenovano »kaskado« ali »spiralo« za pridobivanje »zelene
energije« (Slika 11). Les za proizvodnjo energije bi morali nameniti le pri tistih
ostankih pridelave in predelave lesa, ki jih ne moremo uporabiti na prej opisanih
stopnjah (zavojih) (Kitek Kuzman, 2012).
Življenjska doba lesa je čas/obdobje, ko lesen izdelek opravlja svojo funkcijo.
Trajnost lesa pa je čas, ko les ohrani vse svoje lastnosti.
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Slika 11 : Shematski prikaz kaskadne rabe lesa (European Panel federation)

Hierarhija upravljanja z odpadki je v Evropski Uniji definirana v skladu z Direktivo
2008/98/ ES (2008), ki določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi tako, da
preprečuje ali zmanjšuje škodljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi
ter zmanjšuje celotni vpliv uporabe virov in izboljšuje učinkovitosti takšne uporabe.
V letu 2016 smo po podatkih Statističnega urada imeli v Sloveniji 148.000 ton
lesnih odpadkov, kar je predstavljalo 2 % vseh odpadkov v Sloveniji. Varstvo
okolja in zdravje ljudi je mogoče doseči s preprečevanjem ali zmanjševanjem
škodljivih vplivov, ki izhajajo iz neustreznega ravnanja z odpadki. Direktiva
spreminja pogled na ravnanje z odpadki; na odpadke ne gleda kot na težavo,
temveč kot priložnost. V lesarstvu se je uveljavil sistem tako imenovane kaskadne
rabe lesa (Humar, 2012).
Odslužen les (angleški izraz: recovered wood, post consumed wood) je les na
koncu (po koncu) življenjske dobe, kamor sodijo: odslužen konstrukcijski les, staro
pohištvo, ostanki pakirnega materiala … Pri tem pa moramo biti pozorni, saj med
odslužen les ne prištevamo industrijskih ter sečnih ostankov (Humar in Lesar,
2016).
Pomembno je, da odsluženega lesa ne enačimo z lesnimi ostanki ali odpadki.
Industrijskih odpadkov in gozdnih odpadkov ne prištevamo med odslužen les. V
EU ni celovite direktive, ki bi obravnavala odslužen les, prav tako tudi v slovenski
zakonodaji les ni celovito obravnavan. Del problematike odsluženega lesa delno
zajema Uredba o predelavi odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Uradni list
RS, št. 96/2014) (Humar in Lesar, 2016).
Seveda lesni ostanki nastajajo med industrijsko predelavo lesa in jih uporabljamo
kot surovino za izdelavo lesnih kompozitov pa tudi v energetske namene. Lesni
ostanki nastajajo točkasto v lesno predelovalnih podjetjih, odslužen les pa prihaja
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iz uporabe praktično v vsakem gospodinjstvu. Pri rabi odsluženega lesa se
soočamo s tem, da prihaja do prisotnosti onesnažil, ki so v les vnesena skozi
uporabo ali razgradnjo (cinkove, svinčeve in titanove spojine v premazih, bakrove
spojine, ki smo jih v les vnesli zaradi zaščite pred lesnimi škodljivci, in klorove
spojine). Klorove spojine pa v zadnjem času povzročajo številne težave pri rabi
odsluženega lesa in lesnih ostankov v energetske namene zaradi predpisov
(Humar, 2012).
Direktiva 2008/98/ ES (2008) definira:
»„Odpadek“ pomeni vsako snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže ali namerava ali
mora zavreči.
„Recikliranje“ pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi
ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge
namene. Opredelitev vključuje ponovno predelavo organskih snovi, ne vključuje
pa energetske predelave in ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili
kot gorivo ali za zasipanje.«
„Ponovna uporaba“ pomeni vsak postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni
deli, ki niso odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere so bili prvotno
izdelani.« Na prvi pogled je ponovna uporaba zelo podobna recikliranju. Ponovna
uporaba izdelkov je z vidika varovanja okolja še boljša kot njihovo recikliranje. Za
recikliranje so tudi potrebne dodatne surovine in energija, le da v bistveno manjši
količini kot v primeru, da izdelamo nov izdelek. V nasprotju s tem pa pri ponovni
uporabi stvari ostanejo v prvotni obliki, zato ne potrebujemo dodatne energije in
surovin in je še primernejša za varovanje okolja. Recikliranje odsluženega lesa je
sicer v polnosti vključeno v sistem industrijske predelave (Humar in Lesar, 2016).
Kakovost odsluženega lesa je raznolika: dimenzije, razkrojenost, starost,
onesnaženost (Humar, 2012). Odslužen les postaja vedno pomembnejši
surovinski vir. Tako ponovna uporaba in reciklaža lesa zmanjšujeta pritisk na
gozdove in znižujeta emisije ogljikovega dioksida zaradi neprimernega odlaganja
lesa. Les ohranja okoljske prednosti kot material le, če z njim ustrezno ravnamo
po koncu primarne življenjske dobe. Prednosti odsluženega lesa so v Sloveniji
spoznala že nekatera podjetja, ki se ukvarjajo z zbiranjem in predelavo odpadkov.
Seveda koncept ponovne uporabe še ni v celoti zaživel. Ponovna uporaba se je
uveljavila le v manjših podjetjih, socialnem podjetništvu. Je pa koncept ponovne
uporabe lesa živ v številnih slovenskih družinah. Staro pohištvo so pogosto
ponovno uporabili v drugih prostorih. Iz starih omar so izdelali police za shrambo
(Humar in Lesar, 2016).

2.5.1 Primer uporabe odsluženega lesa v VDC Mavrica
Uporaba odsluženega lesa v VDC Mavrica je nastala spontano. Prišlo je do tega,
da so nekateri ljudje, ki poznajo lesno delavnico v VDC Mavrica, začeli ponujati
odsluženo pohištvo: smrekove postelje, masivne bukove police, smrekove
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omarice, masivne police, posteljne vložke, ohranjen laminat, odslužen vezan les,
stole, mize ... Hišnik poslovnega objekta, kjer se nahaja VDC Mavrica, pogosto
podarja lesene palete. Uporabniki oz. zaposleni VDC Mavrica redno obveščajo
delovnega inštruktorja lesne delavnice o uporabnem odsluženem lesu, ki ga
opazijo na kosovnem odpadu na ulici, kamor ga občani odlagajo. Delovni
inštruktor opažene odslužene lesene izdelke pregleda in jih v primeru, da so
uporabni, prepelje v VDC Mavrica. Ljudje sicer ponujajo tudi odsluženo pohištvo iz
ivernih plošč, a takšno pohištvo ni uporabno, saj ne pride v poštev za ponovno
uporabo ali predelavo v izdelke, ki nastajajo v lesni delavnici VDC Mavrica.
Izdelujejo lesene spominke, lesene igrače, razne sestavljanke iz lesa, enostavne
okvirje slik, ptičje krmilnice, police, klopce iz palet, cvetlična korita, stojala za
mobilne telefone, stojala za pisala, obnavljajo se stoli, mizice za ponovno
uporabo, izdelali so tudi nekaj mačjih hotelov iz palet … (Slika 12).
Ptičja krmilnica iz odpadnega lesa
Primer izdelka iz odsluženega lesa v VDC Mavrica je ptičja krmilnica iz ostankov
lesenih palet, iz odslužene smrekove postelje, iz bukovega vezanega lesa (vložek
postelje) in iz laminata. Streha se nato dodatno zaščiti s samolepilno strešno
lepenko, da je direkten vpliv vremena manjši.
Stojalce za mobitel – deščica
Primer izdelka iz odsluženega lesa je tudi stojalo za mobitel – deščica iz
odsluženega posteljnega vložka iz bukovih vezanih letev.
a)

b)

c)

Slika 12: Izdelki iz odsluženega lesa: a) ptičja krmilnica, b) stojalo za mobilni aparat, c) mačji hotel
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3

MATERIAL IN METODA

3.1 ANKETA
Anketa je posebna metoda zbiranja podatkov. Z njeno pomočjo lahko pridemo do
informacij o stališčih in mnenjih anketirancev. Vprašanja, ki so točno določena, se
postavlja točno določeni skupini. Največkrat so anonimne narave.
Ankete so lahko:
o odprtega tipa (npr. isto vprašanje, o katerem ljudje napišejo svoje mnenje),
o zaprtega tipa (npr. o določenem pojavu izberejo enega ali več odgovorov,
ki mu jih mi ponudimo) ali
o kombinirane - odprtega in zaprtega (Spletne ankete, 2015).
Poznamo več vrst anket, glede na:
- način izvajanja (ustno, pismeno, spletno, intervju),
- predmet raziskovanja (objektivne in subjektivne stvarnosti),
- namen raziskovanja (orientacijske, eksperimentalne, diagnostične ankete) in
- preciznost (ekstenzivne in intenzivne ankete).
V vprašalniku lahko sprašujemo po objektivnih in subjektivnih podatkih. Pri
objektivnih gre za navajanje spola, starosti, izobrazbe, socialnega porekla, ipd.,
bolj pogosto pa želimo z anketami raziskati subjektivne odgovore: želje, interese,
mnenja, stališča (Pečjak, 1963).

3.1.1 Spletna anketa
Anketno zbiranje podatkov po spletu je poznano že od konca osemdesetih let,
sredi devetdesetih let pa se je razvoj pospešil z zbiranjem podatkov preko
svetovnega spleta. Do danes je spletno anketiranje preraslo v enega glavnih
načinov tovrstnega zbiranja podatkov (Lozar Manfresa in drugi, 2000). Spletna
anketa pomeni izvedbo anketiranja s pomočjo različnih orodij dostopnih na
svetovnem spletu, ki omogočajo enostavno izvedbo in analizo zbranih rezultatov
ankete. Anketiranec v spletni anketi sodeluje preko spletnega brskalnika.
Razvoj tehnologije je pripomogel k razvoju različnih oblik anketiranja. V začetku je
bilo anketiranje na spletu preko e-pošte. Prve spletne ankete so bile preproste statične, vprašalnik je bil pravzaprav elektronska verzija vprašalnikov na papirju.
Razvoj je nadalje tekel v smeri interaktivnih spletnih anket. Najnovejše spletne
ankete združujejo uporabo različnih tehnologij, kot je na primer združevanje
svetovnega spleta s televizijo, računalniško podprtim telefonskim anketiranjem in
mobilno tehnologijo, da bi tako izpolnjevanje vprašalnikov približali splošni
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populaciji (Lozar Manfreda, 2001). Tudi spletna anketa za kakovostno izvedbo
poleg tehničnega znanja zahteva še znanje osnovnih metodoloških zakonitosti.
Spletne ankete zagotavljajo določeno prednost pred ostalimi, ker združujejo tri
komponente:
- podporo za razvoj, oblikovanje in tehnično izdelavo spletnega vprašalnika,
- izvedbo spletne ankete, torej podporo vabilom v anketo in zbiranju podatkov,
- statistično analizo zbranih podatkov in procesno analitiko (Spletne ankete,
2015).
Spletno anketiranje ima svoje prednosti in slabosti. Prednosti so v tem, da so
dostopne do posameznikov v oddaljenih krajih, a so stroški raziskave nizki. Nudijo
udobje, ki ga ima računalniško zbiranje podatkov - varčevanje z energijo in
časom, manj napak ob vnašanju v podatkovno bazo, dinamično prilagajanje
vprašalnika (preskoki, rotacija idr.), uporaba večpredstavnosti, multimedijske
zmožnosti svetovnega spleta (vizualni, zvočni multimedijski efekti za motiviranje
anketirancev), razumljivejše in enostavnejše izpolnjevanje (anketiranec si lahko
vzame čas za razmislek). Na splošno svetovni splet omogoča komunikacijo med
ljudmi, ki bi sicer drugače zavrnili sodelovanje v anketah »v živo«. Slabosti
spletnih raziskav so, da vsi anketiranci morda nimajo dostopa do spleta ali nimajo
dobre računalniške tehnologije oz. računalniškega znanja za sodelovanje v spletni
raziskavi, pojavlja se negotovost glede veljavnosti podatkov in vzorčenja in na
splošno skrbi, ki obkrožajo izvajanje in ovrednotenje spletnega anketiranja
(izmišljeni podatki, navidezni virtualni anketiranci, večkratno izpolnjevanje istega
anketiranca). Ob pomanjkanju motivacije ali nerazumevanja anketiranec prekine
izpolnjevanje spletne ankete (Wright, 2005).
Po letu 2000 je prišlo do razmaha uporabe spletnih anket, ki postaja vodilni način
sodobnega zbiranja podatkov. Področja, na katerih se spletne ankete najbolj
uporabljajo, so: trženjske raziskave in raziskave javnega mnenja, raziskovanje
uporabe interneta, ocenjevanje spletnih strani, merjenje zadovoljstva potrošnikov,
ankete med zaposlenimi v podjetjih, psihološki poskusi (Spletne ankete, 2015).

3.2 ANKETA POVEČANJE RABE LESA V VDC IN ZC
Delo z lesom uporabnikov v VDC in ZC je malo raziskano področje. Pri raziskavi
za magistrsko nalogo smo uporabili kvantitativno metodo. Z anketo preko spleta je
bilo izvedeno sistematično zbiranje podatkov na podlagi reprezentativnega
vzorca. Za tak način anketiranja smo se odločili zaradi velikega števila VDC in
ZC, ki delujejo po vsej Sloveniji (Priloga A).
Na podlagi dejstva, da v VDC in v ZC nudijo delo z lesom osebam s posebnimi
potrebami, smo pripravili enak vprašalnik. VDC in ZC so imeli vsak svojo spletno
povezavo za dostop do ankete. Tako smo pridobili posebej podatke za VDC in
posebej podatke za ZC. Rezultatov med seboj nismo primerjali, saj sta to dve
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različni obliki zaposlitve oseb s posebnimi potrebami, ker imajo uporabniki
različne stopnje invalidnosti in tako različne statuse zaposljivosti.
Najprej smo izvedli poskusno anketo, ki je bila izvedena med enotami VDC CUDV
Draga Ig. Pomembno je bilo, da smo v vprašanjih uporabljali termine, primerne za
tip zavoda. Na take razlike so v zavodih občutljivi in so nas na to v poskusni
anketi tudi opozorili. Le-to smo po poskusnem anketiranju popravili in izdelali
končni anketni vprašalnik z 18 vprašanji.
K sodelovanju smo povabili vse VDC in ZC po Sloveniji. Seznam vseh VDC in ZC
smo dobili na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti (MDDSZ, 2018). Rok za izpolnitev ankete je bil 14 dni v času med
9. 6. in 22. 6. 2018. Predvideni čas trajanja izpolnjevanja ankete je bil 10 minut.
Anketni vprašalnik so izpolnjevale vodje centrov ali njihovi sodelavci - inštruktorji.
Anketa je bila kombiniranega tipa.
Po prvem vabilu se je na anketo odzvala polovica centrov. Čez 10 dni smo jih
ponovno nagovorili po elektronski pošti in pridobili še 30 % centrov, ki so izpolnili
anketo.
Podatke, ki smo jih dobili z anketo, smo obdelali z aplikacijo spletne ankete 1ka.si
in z računalniškim programom Excel, s pomočjo katerih smo izdelali preglednice
in grafe.
1ka.si je odprto-kodna aplikacija za spletno anketiranje, na domeni www.1ka.si
strežnika Centra za družboslovno informatiko FDV. Storitev spletnega anketiranja
na 1ka.si se lahko uporablja neomejeno in brezplačno (Spletne ankete, 2015).
Anketni vprašalnik je vseboval štiri sklope. V prvem sklopu smo zbirali podatke o
anketirancih. V drugem sklopu smo želeli ugotoviti, ali obdelujejo les, kakšne
izdelke iz lesa izdelujejo. Tiste anketirance, ki so v tem delu ankete odgovorili, da
ne obdelujejo lesa v njihovih delavnicah, je anketa usmerila na vprašanje, ali si v
njihovem centru želijo imeti lesno delavnico. Ostali so nadaljevali z anketo o
sodelovanju s kooperanti za lesne izdelke. V naslednjem sklopu smo želeli
ugotoviti, kolikšen delež strojne in ročne obdelave izdelkov iz lesa opravijo osebe
s posebnimi potrebami in ali imajo v svoji delavnici CNC ali laserski stroj. V
zadnjem sklopu smo jim zastavili vprašanje, ali uporabljajo odslužen les in ali pri
delu z lesom obnavljajo odslužene lesene izdelke za ponovno uporabo. V tem
delu je anketa usmerila anketirance na zadnji sklop vprašanj o odpadnem lesu le
tiste, ki so pred tem odgovorili, da uporabljajo odslužen les.
Glavna vprašanja po sklopih so v preglednici 8, v prilogi B je objavljen celotni
anketni vprašalnik.
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Preglednica 8: Pomembnejša anketna vprašanja

Uporaba lesa
v VDC in ZC:

Strojno in
ročno delo v
VDC in ZC:

Odslužen les
v VDC in ZC:

Anketna vprašanja
Ali v delavnici vašega VDC-ja uporabljate les - imate lesno delavnico?
Ali v vašem zavodu razmišljate o odprtju lesne delavnice v naslednjih dveh letih?
Kolikšen je delež dela z lesom glede na ves program dela v vašem VDC-ju?
Ali v vašem VDC-ju opravljate kooperantska dela z lesom?
Kateri izdelki iz lesa so najprimernejši za delo v VDC-jih?
Ocenite v procentih, kolikšen delež dela na stroju za obdelavo lesa opravijo
uporabniki (ostalo opravi delovni inštruktor)?
Ocenite v procentih, kolikšen delež ročnega dela na izdelkih iz lesa opravijo
uporabniki (ostalo opravi delovni inštruktor)?
Uporabljate v vaši lesni delavnici CNC stroj?
Imate v vaši lesni delavnici stroj za lasersko obdelavo lesa?
Uporabljate v vaši lesni delavnici odslužen les kot surovinski vir (les odsluženih
izdelkov obdelate v nov lesen izdelek)?
Kolikšen je delež uporabe odsluženega lesa v vaši delavnici (odslužene izdelke
porabite kot surovinski vir lesa za nove izdelke)?
Ali pri delu v lesni delavnici obnovite kak lesen izdelek za enako namensko
ponovno uporabo?
Koliko lesenih izdelkov obnovite za ponovno uporabo?

39
Hergula M. Povečanje rabe lesa v varstveno delovnih in zaposlitvenih centrih.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2018

4

REZULTATI Z RAZPRAVO

Rezultate smo podajali ločeno za VDC in za ZC, ker sta to različna pravna
subjekta, v katerih imajo osebe s posebnimi potrebami različne statuse
zaposljivosti, zato rezultatov ne moremo primerjati med sabo.
4.1 PODATKI O ANKETIRANCIH
V preglednici 9 vidimo, da je na našo anketo odgovorilo 27 VDC in 50 ZC. Od
skupno 34 VDC je anketo izpolnilo 18 samostojnih socialno varstvenih zavodov in
9 koncesionarjev, skupaj torej 27 VDC, kar pomeni 80 % odzivnost. Od 62
zaposlitvenih centrov jih je anketo izpolnilo 50, kar predstavlja 80 % odzivnost.
Preglednica 9: Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov
Št. anket

Odzivnost (%)

VDC

27

80

ZC

50

80

Odzivnost na našo anketno raziskavo je bila dobra. Tako smo dobili vpogled, v
kolikšni meri in na kakšen način poteka obdelava lesa v VDC in ZC, saj so se
odzvali na anketo po vsej Sloveniji. Na sliki 13 vidimo razpršenost VDC po
Sloveniji.
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Slika 13: Mreža izvajalcev (število lokacij v posamezni občini) vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji (Spremljanje izvajanja storitev …, 2017)

V delavnicah vedno poteka delo skupaj za ženske in moške osebe s posebnimi
potrebami. V VDC je narava dela taka, da uporabniki, kjer imajo na voljo več
različnih delavnic, lahko izbirajo med raznimi delavnicami. Delo je v lesni delavnici
zaradi narave dela (prah, hrup, tehnična obdelava) bližje moškim uporabnikom, ki
se raje vključujejo v te delavnice. V anketiranih VDC je 58 % moških uporabnikov
in 42 % ženskih uporabnic v programu vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji (Slika 14 a). V anketiranih ZC je 48 % moških in 52 % žensk na
zaščitenih delovnih mestih (Slika 14 b).
a)

b)

Slika 14: Osebe s posebnimi potrebami po spolu: a) VDC in b) ZC
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4.1.1 Delo z lesom v VDC in ZC
Predvidevali smo, da v večini VDC obdelujejo les, v ZC pa je obdelava lesa v
manjši meri prisotna v njihovih delavnicah. Zato je bilo eno pomembnejših
vprašanj, v kolikšni meri se v delavnicah obdeluje les (Slika 15).

Slika 15: Ali v delavnici VDC oz. ZC obdelujejo les?

Rezultati so pokazali, da v 21 VDC (78 %) v delavnicah obdelujejo les, kar je
visok delež. V ZC pa je ta % bistveno nižji, saj imajo obdelavo lesa le v 7 lesnih
delavnicah (14 %). To potrjuje več prednosti kot pomanjkljivosti obdelave lesa v
taki obliki zaposlitve oseb s posebnimi potrebami. Pomembno je tudi dejstvo, da
se je prva oblika VDC v Sloveniji z lesno delavnico pojavila že leta 1969 in se je
vsa ta leta razvijala, ZC pa so začeli delovati 2006.
Anketirance, ki so odgovorili, da v njihovih delavnicah ne delajo z lesom, smo
vprašali, ali razmišljajo, da bi uvedli program obdelave lesa. Rezultati kažejo, da
le v enem VDC želijo v naslednjih dveh letih odpreti lesno delavnico v svoji
ponudbi zaposlitve pod posebnimi pogoji. Pri ZC je ta delež večji in sicer so v
devetih (21 %) ZC potrdili, da želijo v naslednjih dveh letih ponuditi delo z lesom
na zaščitenih delovnih mestih (Slika 16).
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Slika 16: Ali v vašem zavodu razmišljate o odprtju lesne delavnice v naslednjih dveh letih?

Delo z lesom oseb s posebnimi potrebami v zaposlitvi pod posebnimi pogoji v
VDC in zaščitenih delovnih mestih v ZC ima več prednosti kot pomanjkljivosti, saj
raziskava potrjuje trend rasti. Razlogi so: prilagoditev dela sposobnostim invalidov
- večja možnost razporeditve dela v posebne delovne faze (uporabljamo lahko
enostavne tehnike obdelave lesa), veliko ročnega dela, širok spekter uporabnosti
lesa - velik izbor različnih izdelkov, uporablja se lahko tudi odpadni les, dinamično
delo …
4.1.2 Količina dela z lesom glede na celoten program v VDC in ZC
Osebam s posebnimi potrebami se pestrost dela in možnost izbire le-tega poveča
z izdelavo različnih produktov, kot tudi z uporabo različnih materialov za delo
(npr. les, glina, papir, tekstil, plastika,usnje, kovine …).
V nadaljevanju nas je zanimalo, kolikšna je količina dela z lesom v procentih
glede na celoten program, ki ga izvajajo v VDC in ZC (Preglednica 10).
Preglednica 10: Delež dela z lesom glede na ves program v VDC in ZC
Delež dela z lesom glede na
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
ves program v centru
Število VDC

7

5

5

0

0

2

2

0

0

0

Število ZC

2

2

1

1

0

1

0

0

0

0
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Raziskava pokaže, da v večini VDC obdelava lesa predstavlja tretjino dela v
delavnicah, prav tako v ZC. V 7 VDC predstavlja delo 10 % zaposlitve pod
posebnimi pogoji, v 5 VDC predstavlja obdelava lesa 20 % celotne zaposlitve pod
posebnimi pogoji, v 5 VDC imajo 30 % dela z obdelavo lesa, v 2 VDC predstavlja
obdelava lesa 60 % zaposlitve pod posebnimi pogoji in v 2 VDC predstavlja
obdelava lesa 70 % zaposlitve pod posebnimi pogoji.
V 2 ZC predstavlja obdelava lesa 10 % zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih,
v 2 ZC obdelava lesa predstavlja 20 % zaposlitve na zaščitenih delovnih mestih, v
enem ZC je na zaščitenih delovnih mestih 30 % obdelave lesa, v enem ZC
predstavlja obdelava lesa 40 % dela na zaščitenih delovnih mestih in v enem ZC
predstavlja obdelava lesa 60 % dela, ki ga ponujajo na zaščitenih delovnih mestih.
Rezultati kažejo, da se v nobenem centru ne ukvarjajo samo z lesom, ampak
imajo še druge delavnice, kjer ponudijo delo osebam s posebnimi potrebami.

4.1.3 Sodelovanje s kooperanti
Kooperantska dela so enostavna dela in različne storitve, ki jih opravljajo VDC in
ZC za naročnike proizvodnih in drugih dejavnosti.
VDC in ZC običajno sodelujejo največ s kooperanti v svojem lokalnem okolju.
Rezultati kažejo, da je sodelovanja s kooperanti za les pri VDC, ki obdelujejo les,
malo, le 5 %. Več sodelovanja s kooperanti za les je med ZC, približno tretjina (29
%) (Slika 17).

Slika 17: Sodelovanje s kooperanti za les
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V ZC, kjer nudijo delo na zaščitenih delovnih mestih s kooperantskim
sodelovanjem, je storilnostno naravnano, saj morajo osebe s posebnimi potrebami
na zaščitenih delovnih mestih z delom ustvariti ustrezen delež prihodka za osebni
dohodek, glede na oceno delovne sposobnosti (od 30 % - 70 %).
Tovrstno delo ima sicer zagotovljeno plačilo, vendar zahteva, da uporabniki
opravijo delo s takšno kakovostjo, kakršno zahteva naročnik, kar pa je včasih za
osebe s posebnimi potrebami lahko zahtevno. Pri sodelovanju s kooperanti je
poleg zahtevane kvalitete pogosto postavljen tudi časovni rok dokončanja dela.
Dejstvo, da se zadosti časovnim rokom, zna za osebe s posebnimi potrebami, ki
običajno potrebujejo več časa za kvalitetno opravljeno delo, predstavljati težavo. S
tega vidika je v VDC tako malo sodelovanja s kooperanti za les.

4.1.4 Ročno delo in delo uporabnikov s stroji
Uporabniki ob vstopu v VDC ne podpišejo pogodbe o zaposlitvi, ampak dogovor o
vključitvi v program, ki ga ponuja VDC. Uporabniki ob vključitvi v program VDC ne
opravljajo zdravniškega pregleda in izpita iz varstva pri delu, kar je pogoj za
samostojno delo s stroji. Seveda pa morajo biti kljub temu v lesnih delavnicah
VDC varnostni ukrepi, zaščita, prilagoditev strojev in organiziranje obdelave lesa
takšni, da med delom ni nevarnosti za uporabnike pri delu, a so vseeno vključeni
v proces dela po manjših korakih, s pripomočki, kot pomožni delavci ob delovnem
inštruktorju. V ZC so osebe s posebnimi potrebami zaposlene na zaščitenih
delovnih mestih s pogodbo o zaposlitvi na zaščitenem delovnem mestu, za
katerega morajo imeti opravljen zdravniški pregled in izpit iz varstva pri delu.
Zanimalo nas je, koliko osebe s posebnimi potrebami v povprečju sodelujejo pri
strojni obdelavi lesa (Slika 18).

Slika 18: Povprečni delež dela na strojih za obdelavo lesa, ki ga opravijo osebe s posebnimi

Rezultati kažejo, da v VDC v povprečju opravijo uporabniki na zaposlitvi pod
posebnimi pogoji v delavnicah z obdelavo lesa 11 % dela s stroji, ostalo morajo
narediti delovni inštruktorji. Tako so največkrat vključeni pri strojni obdelavi lesa
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kot pomočniki delovnemu inštruktorju. To potrjuje, da imajo uporabniki v VDC tako
invalidnost, da je njihova ocena delovne sposobnosti pod 30 % oz. so to
nezaposljive osebe za odprt trg dela. V četrtini VDC, kjer imajo lesno obdelovalne
stroje, jih uporabniki ne uporabljajo. Večji del strojne obdelave lesa (v povprečju
89 %) v VDC naredijo delovni inštruktorji.
Rezultati kažejo, da osebe s posebnimi potrebami na zaščitenih delovnih mestih v
ZC v povprečju opravijo 22 % dela pri strojni obdelavi lesa. Ostali delež strojne
obdelave lesa opravijo osebe, ki niso zaposlene na zaščitenih delovnih mestih.
Osebe s posebnimi potrebami opravijo zelo malo dela na lesnoobdelovalnih
strojih in so kot pomožni delavci v pomoč delovnim inštruktorjem. To je logično,
saj zaradi varstva pri delu uporabniki v VDC sami ne smejo uporabljati strojev.
V nadaljevanju smo jih povprašali, koliko ročnega dela opravijo osebe s posebnimi
potrebami pri obdelavi lesa. Pri oceni smo podali povprečje vseh odgovorov
(Preglednica 11).
Preglednica 11: Delež ročnega dela oseb s posebnimi potrebami pri izdelkih iz lesa

VDC
ZC

Delež ročnega dela (%)
55
54

Pri ročni obdelavi lesa je situacija obratna kot pri strojni obdelavi lesa. Ročno delo
z lesom v večjem delu opravijo uporabniki, nekaj pa tudi delovni inštruktorji. Na
količino pomoči pri ročni obdelavi lesa vpliva po eni strani vrsta izdelka, ki ga dela
uporabnik, po drugi strani pa stopnja delovne sposobnosti, ki jo ima posamezna
oseba s posebnimi potrebami v VDC. Možnost organiziranja dela po manjših
korakih pri obdelavi lesa daje prednost izdelkom, kot so leseni spominki in druga
lesna galanterija. Na tržišču je potem potrebno najti izvirne tržne poti za take
izdelke. Ena takih je ponudba spominkov kot poslovno darilo za novo leto ali
posebne priložnosti v podjetjih, lokalnih skupnostih…
Kot kaže raziskava, opravijo osebe s posebnimi potrebami več kot polovico ročne
obdelave lesenih izdelkov v delavnicah v VDC, kakor tudi v ZC (55 %). Ta
prednost obdelave lesa vpliva na trend rasti rabe lesa v VDC in ZC.
V nekaterih podjetjih so osveščeni o pomenu sodelovanja z VDC in ZC in pri njih
naročijo za novo leto ali kake druge priložnosti darila, spominke, novoletne
voščilnice. Sicer je potrebno z osebnimi predstavitvami nagovarjati trgovine ali
podjetja za sodelovanje z VDC in ZC.
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4.1.5 Prodaja lastnih lesnih izdelkov
Lastni izdelki, ki jih izdelujejo v VDC, so različni, glede na zmogljivost oseb s
posebnimi potrebami. Pri tem se pojavlja izziv, kako prodati te izdelke na
konkurenčnem trgu. Na sliki 19 so vidni rezultati na vprašanje, če imajo VDC in
ZC težave pri prodaji lastnih izdelkov iz lesa.

Slika 19: Ali imate pri prodaji vaših lastnih izdelkov iz lesa težave?

V VDC, kjer izdelujejo izdelke iz lesa, so štirje (19 %) potrdili težave pri prodaji
lastnih lesenih izdelkov. To pomeni, da imajo v petini VDC, kjer prodajajo lastne
lesene izdelke, težave pri prodaji le-teh. Težava pri prodaji je tudi ta, da osebe s
posebnimi potrebami potrebujejo za izdelavo izdelka več časa, kar pa tržišče
včasih ne upošteva.
Pri ZC je 14 % takih, ki imajo težave pri prodaji lastnih lesenih izdelkov.
V nekaterih centrih ne prodajajo lesenih izdelkov posamezno, ampak jih uporabijo
kot dodatek k drugim izdelkom (npr. lesena embalaža).
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne težave se pojavljajo pri prodaji lesenih
izdelkov. Pri tem vprašanju so podali odgovore le VDC, iz ZC pa nismo prejeli
nobenega odgovora. Sklepamo, da v ZC tukaj niso navajali težav, ker je tudi pri
prejšnjem vprašanju, ali imajo težave s prodajo lastnih lesenih izdelkov, pritrdil le
en ZC. Ker ZC delujejo na odprtem trgu dela, morajo težave s prodajo sproti
odpravljati, sicer s prodajo ne bi zadovoljili potreb po prihodkih, ki so nujne za
njihove osebne dohodke. V VDC nagrade uporabnikom niso na prvem mestu,
ampak mnogim več pomeni delo kot dvig kvalitete življenja, zadovoljstva,
koristnosti.
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V VDC so kot razloge za težave s prodajo lastnih izdelkov navajali: ne sodelujemo
s trgovino z izdelki iz VDC-jev, manjka trgovskih kanalov, velika konkurenca,
primanjkuje ljudi, ki bi skrbeli za trženje.

4.1.6 Leseni izdelki v VDC in ZC
Posebnosti (zavodska organizacija, ne storilna naravnanost) in omejitve
uporabnikov (invalidnost), ki se pojavljajo pri delu na zaposlitvi pod posebnimi
pogoji v VDC daje prednost izdelovanju lastnih lesenih izdelkov. Prav tako
zaščitena delovna mesta v ZC pomembno vplivajo na izbiro programa lastnih
lesenih izdelkov, ki jih organizirajo v lesnih delavnicah tovrstnih organizacij. Temu
primerno se potem opremi lesna delavnica in izbere program lesenih izdelkov, ki
se izdeluje. Za vsako tako delovno mesto je potrebno pripraviti še vse
prilagoditve, ustrezno zaščito delovnega mesta, posebnosti za posameznika
glede na njegovo invalidnost.
Pri izbiranju primernosti lesenih izdelkov za obdelavo v VDC in ZC so anketiranci
točkovali od 1 (najmanj primerno) do 5 (najprimernejše). Rezultati so podani s
povprečjem točk (Slika 20).
Zanimalo nas je, kakšni leseni izdelki se zdijo delovnim inštruktorjem primerni za
delo v lesnih delavnicah VDC in ZC.
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Slika 20: Kateri izdelki iz lesa so najprimernejši za delo v VDC-jih?

Pri ocenjevanju primernosti lesenih izdelkov za delo v VDC so rezultati ankete
pokazali, da je najprimerneje delati lesene spominke, sledi lesna galanterija, nato
lesene igrače. Na zadnjem mestu je leseno pohištvo, ki je najzahtevnejše za
izdelavo, zahteva pa tudi več mizarske opreme.
Vrstni red primernosti izdelkov iz lesa v VDC:
 spominki iz lesa,
 ostala lesna galanterija,
 lesene igrače,
 pohištvo.
V anketah ZC so ocene višje, sicer pa je vrstni red izdelkov, primernih za delo v
njihovih lesnih delavnicah na zaščitenih delovnih mestih, naslednji:
 spominki iz lesa,
 ostala lesna galanterija,
 lesene igrače,
 pohištvo.
Rezultati raziskave potrjujejo, da osebe s posebnimi potrebami ne morejo v večji
meri sodelovati pri zahtevnejši obdelavi lesa, kot je izdelovanje pohištva. Temu
verjetno botruje več vzrokov, v prvi vrsti pa je to nižja sposobnost delovne
sposobnosti zaradi invalidnosti teh oseb. V lesnih delavnicah VDC in ZC, kjer
izdelujejo pohištvo, velik delež izdelave prevzamejo delovni inštruktorji.
Pomemben dejavnik so tudi prilagoditve delovnega mesta, ki so pri proizvodnji
pohištva zahtevnejše.
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4.2 UPORABLJANJE STROJNE OPREME V LESNI DELAVNICI
Opravili smo tudi raziskavo opremljenosti strojne opreme v lesnih delavnicah VDC
in ZC. Opremljenost lesnih delavnic v VDC in ZC je zelo različna. Mnogi imajo le
manjše lesne stroje in ročna električna orodja za obdelavo lesa. Nekatere
delavnice imajo mizarsko opremo, primerno za izdelavo pohištva. V naši raziskavi
nas je zanimalo, ali imajo VDC in ZC v svojih lesnih delavnicah CNC in laserski
stroj za obdelavo lesa.
4.2.1 Uporaba CNC in laserskih strojev za obdelavo lesa
Sodobni obdelovalni CNC stroji so visoko avtomatizirani, zahtevajo veliko
fleksibilnost in težijo k avtonomnosti. Programiranje obdelovalnih strojev je zelo
zapleten proces, ki ga sestavlja več med seboj odvisnih problemov. S tega vidika
je CNC stroj precej zahteven za uporabo. Zanimalo nas je, ali CNC stroj
uporabljajo v lesnih delavnicah VDC in ZC. Ugotovljeno je bilo, da tako v VDC kot
tudi v ZC ne uporabljajo CNC strojev. To kaže na prezahtevnost dela s takim
strojem, kakor tudi prevelik finančni zalogaj za VDC in ZC, ki delujejo neprofitno,
čeprav bi jim bil tak stroj v veliko pomoč.
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali imajo v delavnici stroj za lasersko obdelavo
lesa (Slika 21). Laserski stroj je v VDC in ZC delavnicah priročen stroj zato, ker
smo predvidevali, da je na prvem mestu v tovrstnih delavnicah izdelava lesenih
spominkov. Laserski stroj je dovolj enostaven, majhen in varen za uporabo za
osebe s posebnimi potrebami in je zelo uporaben pri izdelavi lesenih spominkov
in osebni personalizaciji takšnih izdelkov (napisi, gravure, risanje po lesu, logo
naročnika).
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Slika 21: Uporaba laserskega stroja za obdelavo lesa

Laserski stroj se uporablja v 4 (19 %) VDC od 21 delavnic, kjer obdelujejo les. To
kaže na to, da je delež uporabe tega stroja majhen, glede na delež VDC, ki imajo
obdelavo lesa.
V ZC imajo laserski stroj za obdelavo lesa v 3 (43 %) od 7 delavnic, kjer
obdelujejo les.
4.3 UPORABA ODSLUŽENEGA LESA
Odslužen les in primere dobrih praks le-tega smo predstavili v poglavju 2.
Odslužen les je primeren za proizvodne programe, ki jih imajo v lesnih delavnicah
VDC in ZC (spominki, lesna galanterija, lesene igrače), saj so to ponavadi izdelki
manjših dimenzij, ki jih lahko naredimo iz kosov odsluženih lesnih izdelkov
(masivni kosi pohištva, deli pohištva iz vezanih plošč …). Pri tem je pomembno
imeti nek sistem zbiranja odsluženega lesa, da zagotovimo zadosten vir takega
lesa za potrebe lesnih delavnic. Delo v VDC in ZC, kjer delajo osebe s posebnimi
potrebami, je potrebno prilagoditi osebam, ki imajo znižano stopnjo delovne
sposobnosti in je tako težje konkurirati s podjetji na odprtem trgu. Eden od
načinov ustvarjanja prihodkov za nagrade uporabnikov v VDC oz. osebnih
prihodkov zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih v ZC je nižanje stroškov
nabave materiala. Pri tem je odslužen les lahko en del vira lesa za nove izdelke
ali za obnovo odsluženih izdelkov za ponovno uporabo.
Zanimalo nas je ali v centrih, kjer delajo osebe s posebnimi potrebami, uporabljajo
odslužen les (Slika 22).
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Slika 22: Uporaba odsluženega lesa kot surovinski vir v VDC in ZC

Kot kažejo rezultati, uporabljajo odslužen les v 11 VDC, kar predstavlja 52 % tistih
lesnih delavnic, kjer obdelujejo les.
V ZC uporabljajo odslužen les v 4 delavnicah, kar predstavlja 57 % tistih delavnic,
kjer obdelujejo les.
Rezultati kažejo, da v več kot polovici tistih VDC in ZC, kjer imajo lesne delavnice,
uporabljajo odslužen les kot vir lesa. Zagotovo je na tem področju še nekaj
rezerve in bi bil lahko delež delavnic, kjer uporabljajo odslužen les, še višji, kar bi
pripomoglo k boljši kaskadni rabi lesa v Sloveniji oz. boljšemu krožnemu
gospodarstvu. Pri uporabi odsluženega lesa je pomembno imeti primeren način
zbiranja takega lesa. Eden od načinov je sodelovanje z zbirnimi centri za ločeno
zbiranje odpadkov oz. kot smo predstavili primer dobre prakse v poglavju 2
Zaposlitveni center EKO-TCE d.o.o iz Vojnika, ki sami zbirajo odslužene izdelke.
Odslužen les je zanimiv vir lesa, ki ga lahko uporabimo za nove izdelke ali obnovo
odsluženih izdelkov za ponovno uporabo. Tako nas je v nadaljevanju zanimalo,
kakšen je delež uporabe takega odsluženega lesa pri njihovem delu v lesni
delavnici (Slika 23).
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Slika 23: Delež uporabe odsluženega lesa

Delež uporabe odsluženega lesa je različen. Tako v enem VDC porabijo do 5 %
odsluženega lesa, v 2 VDC porabijo do 10 % odsluženega lesa, v enem VDC do
30 % odsluženega lesa in v 7 VDC porabijo več kot 40 % odsluženega lesa, kot
vir lesa.
Pri ZC je eden navedel, da porabijo do 20 % odsluženega lesa, v 3 ZC pa
porabijo nad 40 % odsluženega lesa. To pomeni, da so se tovrstne delavnice ZC
usmerile v uporabo odsluženega lesa in ga porabljajo več v svojih programih dela.
Presenetljivo je, da v nekaterih lesnih delavnicah uporabljajo več kot 40 %
odsluženega lesa, kar pomeni, da so odsluženemu lesu dali večji pomen in to
koristijo kot vir lesa. V raziskavi bi bilo potrebno razdeliti tabelo v vprašalniku po
deležih uporabe lesa nad 40 %, še naprej po koraku 10 % do 100 %, da bi dobili
jasnejšo sliko deleža uporabe odsluženega lesa.

4.3.1 Obnova odsluženih izdelkov
Ponovna uporaba izdelkov je z vidika varovanja okolja še boljša kot njihovo
recikliranje. Nekatere lesne delavnice so ciljno usmerjene v obnovo lesenih
izdelkov za ponovno uporabo.
Zanimalo nas je, ali obnavljajo odslužene lesene izdelke za ponovno uporabo
(Slika 24).
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Slika 24: Obnovljene izdelkov za ponovno uporabo

Rezultati so pokazali, da odslužene izdelke iz lesa obnavljajo v 10 VDC, kar
predstavlja skoraj polovico (48 %) tistih delavnic, ki obdelujejo les.
V ZC obnavljajo odslužene lesene izdelke za ponovno uporabo v 6 delavnicah,
kar je več kot tri četrtine (86 %) tistih ZC, ki obdelujejo les. To kaže, da je
dejavnost obnove izdelkov zelo prisotna v ZC.
Zadnje vprašanje se je nanašalo na količino lesenih izdelkov, ki jih obnovijo za
ponovno uporabo (Slika 25).

Slika 25: Količina obnovljenih lesenih izdelkov za ponovno uporabo
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V 9 VDC, kar je nekoliko manj kot v polovici tistih, kjer imajo lesno delavnico,
obnovijo do 1 lesen izdelek na mesec. V VDC Koper pa v svoji lesni delavnici
obnovijo do 4 izdelke na mesec. Kaj več izdelkov v VDC ne uspejo obnoviti.
V 1 ZC, kjer imajo lesno delavnico, obnovijo do 1 lesen izdelek na mesec, v 1 ZC
obnovijo do 4 lesene izdelke na mesec, v 2 ZC obnovijo 5 do 10 izdelkov na
mesec in v 2 ZC obnovijo več kot 10 izdelkov na mesec. To kaže na njihovo
specializiranost obnove odsluženih izdelkov, ker so nekateri ZC del zbirnih
centrov za ločeno zbiranje odpadkov po Sloveniji.

4.4 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI OBDELAVE LESA
Pri obdelavi lesa, kjer sodelujejo osebe s posebnimi potrebami, nastopijo tako
prednosti, kakor tudi pomanjkljivosti. Na podlagi raziskave Delo z lesom v VDC
smo jih opredelili kot kaže preglednica 12.
Preglednica 12: Prednosti obdelave lesa za osebe s posebnimi potrebami v VDC (Hergula, 2005)

Prednost lesa kot materiala

Prednosti lesenih izdelkov

Prednost dela z lesom

je topel za obdelavo in bolj prijeten kot drugi materiali
je okolju prijazen material
uporablja se lahko tudi odpadni les
širok spekter uporabnosti lesa
izdelki iz lesa so prijetni na dotik
koristnost lesenih izdelkov
tržna zanimivost lesenih izdelkov
velik izbor različnih izdelkov
leseni izdelki se lahko dobro prodajajo
estetika in funkcijska vrednost izdelkov iz lesa
kreativnost pri delu
veliko ročnega dela
lahka obdelava
prilagoditev dela sposobnostim invalidov
dinamično delo
uporabljamo lahko enostavne tehnike obdelave lesa
primerno delo za invalide
lahko izberemo manj zahtevno tehnologijo
večja možnost razporeditve dela v posebne delovne faze
napake obdelave se lahko popravijo
enostavna montaža
možnost razvijanja ročnih spretnosti invalidov
nekaterim invalidom veliko pomeni, če lahko delajo na strojih

Pomanjkljivosti obdelave lesa v delavnicah oseb s posebnimi potrebami smo
razvrstili v tri skupine (preglednica 13).
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Preglednica 13: Pomanjkljivosti obdelava lesa v delavnicah z osebami s posebnimi potrebami
(Hergula, 2005)

Neprimernost
tehnologije za
obdelavo lesa

Neprimernost zaradi
obdelave lesa

Neprimernost izdelkov
iz lesa

neprimerni stroji za delo invalidov
preveč je strojne obdelave lesa
omejenost strojne obdelave lesa
draga strojna oprema
za zagotovitev optimalnih pogojev dela so potrebna velika finančna
sredstva
premalo prostora v lesni delavnici
premalo orodja za obdelavo lesa v delavnici
škodljivost ropota in lesnega prahu
škodljiv vpliv lakov in razredčil
veliko priprave dela za delovnega inštruktorja
zahtevnost obdelave lesa zahteva preciznost in prilagoditev delovnega
mesta
za delo so sposobni le invalidi z lažjimi in zmernimi telesnimi motnjami
zahtevno delo
veliko tveganje poškodb pri delu
nepredvidljivost invalidov pri delu
nevarnost strojne obdelave lesa in neprimernost za invalide
zahtevnost varstva pri delu
delo je primerno le za nekatere invalide
primerno za manjšo skupino invalidov v varstveno delovnih centrih, v
zaposlitvenih centrih primernejše za večjo skupino
predragi materiali
izdelki invalidov cenovno težje konkurirajo z izdelki, ki jih naredijo
»zdravi« ljudje
težje je prodajati izdelke na tržišču, ki je nasičeno
količine izdelkov so majhne

4.5 PRIMERJAVA REZULTATOV RAZISKAVE DELO Z LESOM V VDC
2005 IN POVEČANJE RABE LESA V VDC IN ZC 2018
Leta 2005 je bila po vsej Sloveniji opravljena anketna raziskava Delo z lesom v
varstveno-delovnih centrih. Nekatere rezultate lahko med seboj primerjamo z
namenom, da vidimo, kakšen je trend uporabe lesa v VDC v zadnjih 13 letih.
Če primerjamo odzivnost VDC na izpolnitev anket, je bila leta 2005 ta 62 %, leta
2018 pa 80 %. Tako ugotovimo, da je odzivnost leta 2018 za 18 odstotkov boljša
od tiste iz leta 2005, kar je verjetno posledica dejstva, da je bila novejša anketna
raziskava spletne narave in jo je bilo tako enostavneje izpolniti.
Struktura ženskih in moških uporabnikov, ki so obiskovali VDC, se je v primerjavi
z letom 2005 spremenila, in sicer je za 4 % manj moških oz. 4 % več žensk
(Preglednica 14).
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Preglednica 14: Spol uporabnikov v VDC 2005 in 2018
Leto
Spol
VDC

2018
M
58 %

2005
Ž
42 %

M
54 %

Ž
46 %

Struktura uporabnikov po spolu v VDC ne vpliva neposredno na programe, ki jih
imajo na zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Dejstvo pa je, da je zaradi narave dela
obdelava lesa bližje moškim uporabnikom, ki se raje vključujejo v lesne delavnice.
Če primerjamo nekatera vprašanja obeh anketnih raziskav, lahko ugotovimo, da je
med leti 2005 in 2018 opazen trend rasti dela z lesom v VDC pozitiven in znaša
20 % povečanja. Rezultati so pokazali, da leta 2018 obdeluje les 78 % VDC, leta
2005 pa je 58 % VDC obdelovalo les v svojih delavnicah. Torej je obdelava lesa v
tovrstnih zavodih v porastu. Raziskava 2018 kaže nadaljnji trend rasti, saj si v
nekaterih VDC, ki nimajo lesne delavnice, želijo, da bi jo imeli. Tako vidimo, da so
prednosti obdelave lesa oseb s posebnimi potrebami tehtnejše od pomanjkljivosti,
kar vpliva na trend rasti uporabe lesa v VDC.
Primerjava raziskav pokaže, da je količina dela z lesom v VDC leta 2005 in 2018
podobna. V večini VDC obdelava lesa predstavlja eno tretjino dela v delavnicah,
ostalo delo predstavlja obdelavo drugih materialov (glina, papir, tekstil, nakit …).
V nekaterih VDC imajo v svojih programih tudi do 50 % ali 70 % dela z lesom,
vendar takih ni veliko. Leta 2005 je imel le en VDC v svojem programu dela samo
obdelavo lesa, leta 2018 takih ni več, saj imajo vsi VDC poleg lesa tudi delavnice
z drugimi materiali.
Pri obdelavi lesa leta 2018 sodeluje s kooperanti 5 % VDC, ki obdelujejo les, kar
je drastično manj, kot je pokazala raziskava leta 2005, ko je skoraj tretjina (27 %)
VDC sodelovala s kooperanti za les.
Primerjava z letom 2005 pokaže, da se je delež dela s stroji za obdelavo lesa
uporabnikom v VDC več kot prepolovil, povprečno iz 27 % na 11 %. To kaže na
večjo previdnost delovnih inštruktorjev pri delu uporabnikov s stroji. Zaradi
varnosti, kakor tudi kvalitete in same zahtevnosti obdelave lesa s stroji, več
strojnega dela opravijo delovni inštruktorji in manj uporabniki. Na zmanjšan delež
dela uporabnikov z lesnoobdelovalnimi stroji pa vpliva tudi to, da se je po letu
2005 začel razvijati v VDC program integrirane zaposlitve oz. podporne
zaposlitve, kar pomeni, da uporabnik opravlja delo v običajnem delovnem okolju,
ob strokovni podpori in vodenju zaposlenih iz VDC in se mu tako nudi maksimalno
mero samostojnosti in vključevanja v okolje. Tako delovni inštruktor v lesni
delavnici v VDC izgubi sposobnejšega uporabnika za zahtevnejše faze obdelave
lesa.
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Uporabniki so v ZPP leta 2005 opravili 70 % ročne obdelave lesa, leta 2018 pa
55 %. To pomeni kar 15 % manj ročne obdelave, ki je morajo toliko več opraviti
delovni inštruktorji. To kaže na zahtevo po večji kvaliteti izdelkov, da lažje
konkurirajo na trgu. K temu pa nekaj pripomore tudi integrirana zaposlitev.
Leta 2005 je težavo pri prodaji lastnih izdelkov izkazala četrtina VDC. Leta 2018
je takih VDC približno petina.
Primerjava primernosti izdelkov iz lesa v VDC z letom 2005 kaže podobne
rezultate in enak vrstni red primernosti lesenih izdelkov: spominki iz lesa, ostala
lesna galanterija, lesene igrače, pohištvo.
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5

SKLEPI
-

Z rezultati smo potrdili 1. hipotezo: kot predmet dela uporabljajo les v vsaj
polovici VDC in v nekaterih ZC. Rezultati kažejo, da les kot predmet dela
obdelujejo v 78 % VDC in v 14 % ZC. Primerjava z raziskavo iz leta 2005
kaže, da so takrat obdelovali les v 58 % VDC, leta 2018 pa v 78 % VDC,
kar je 20 % rast. Raziskava kaže na nadaljnji pozitivni trend rasti.

-

Ugotovili smo, da le v nekaterih VDC in ZC (1 VDC in dveh ZC) sodelujejo
z naročniki (kooperanti), za katere izdelujejo določene izdelke ali polizdelke
iz lesa. To je potrdilo našo hipotezo, da bi lahko več VDC in ZC sodelovalo
s kooperanti za lesene izdelke.

-

Rezultati dokazujejo, da osebe s posebnimi potrebami tako v VDC, kakor
tudi v ZC opravijo na lesenih izdelkih večji delež ročnega dela, v povprečju
55 % in manj strojnega dela, v VDC 11 % in ZC 22 %, s čimer smo potrdili
hipotezo, postavljeno v uvodu naloge.

-

V naslednji hipotezi smo predvidevali, da imajo CNC stroj v redkih
delavnicah. Ugotovili smo, da CNC stroja za obdelavo lesa ne uporabljajo v
nobeni lesni delavnici v VDC in ne v ZC. To kaže na prezahtevnost takih
strojev za delo z osebami s posebnimi potrebami, kakor verjetno tudi na
predrago investicijo za tovrstne institucije kot sta VDC in ZC. Raziskava pa
je potrdila, da imajo v štirih delavnicah VDC in v treh delavnicah ZC stroj za
lasersko obdelavo lesa. To kaže na to, da je laserski stroj dovolj
enostaven, cenovno dostopen in uporaben za lesene spominke, ki so v
večini VDC in ZC na prvem mestu po proizvodnji.

-

Predvidevali smo, da v četrtini VDC in ZC, ki obdelujejo les, uporabljajo
odslužen les kot vir lesa. Rezultati raziskave kažejo, da uporabljajo
odslužen les v več kot polovici VDC (52 %) in ZC (57 %), kar kaže, da je to
ugoden surovinski vir lesa. Pri tem se kot reciklaža izvaja obnova lesnih
izdelkov za ponovno uporabo, kakor tudi uporaba odsluženega lesa za
nove izdelke. Pri tem je delež uporabe odsluženega lesa pri nekaterih od 5
% navzgor, pri več kot polovici VDC in ZC, ki uporabljajo odslužen les, pa
je delež uporabe odsluženega lesa več kot 40 %. Uporaba odsluženega
lesa je dejavnost krožnega gospodarstva.
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6

POVZETEK

V magistrskem delu smo raziskali, v kolikšni meri VDC v programih zaposlovanja
pod posebnimi pogoji in ZC pri delu na zaščitenih delovnih mestih uporabljajo les.
VDC obiskujejo uporabniki v programu vodenja varstva in dela pod posebnimi
pogoji, ki so nezaposljivi oz. so na zaposlitveni rehabilitaciji ocenjeni, da so
sposobni opraviti delo pod 30 % zaposlenega na običajnem delovnem mestu. Za
svoje delo ne dobijo plače, ampak nagrado, nimajo pogoje o zaposlitvi, ampak
dogovor o vključitvi v program VDC. Prav tako ob vključitvi v ZPP v VDC
uporabniki ne rabijo zdravstvenega spričevala, kakor tudi ne opravijo izpita iz
varstva pri delu, zato ne smejo samostojno sami uporabljati strojev brez
delovnega inštruktorja.
ZC obiskujejo osebe s posebnimi potrebami, ki so zaposlene na zaščitenih
delovnih mestih, in imajo oceno delovne sposobnosti od 30 % do 70 %
zaposlenega na običajnem delovnem mestu. Subvencijo do polne minimalne
plače pokrije država.
V VDC in ZC morajo imeti osebe s posebnimi potrebami delovno mesto
prilagojeno njihovi invalidnosti. Struktura oseb s posebnimi potrebami v takih
centrih kaže, da sta ti dve obliki zaposlovanja invalidov različni in jih ne moremo
primerjati med sabo.
V letu 2016 je bilo v program VDC vključenih 3367 uporabnikov, cilj programa
socialnega varstva do leta 2020 pa je zagotoviti mesta za vključitev v vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za okvirno 4200 oseb s posebnimi
potrebami. Tak trend rasti pomeni, da se bodo VDC širili in ena od možnosti
zaposlitve pod posebnimi pogoji (ZPP) je tudi obdelava lesa. Raziskava je
pokazala, da les obdeluje 78 % VDC in 14 % ZC. V zadnjih 13 letih je bil v VDC ta
trend rasti obdelave lesa 20 %. Primerjava dveh raziskav je potrdila nadaljnji trend
rasti rabe lesa v VDC in ZC, saj v enem od šestih VDC, kjer ne obdelujejo lesa,
razmišljajo, da bi uvedli program obdelave lesa. Podoben delež je tudi v ZC, kje
so v devetih delavnicah (21 %) izrazili željo po obdelavi lesa v njihovih programih.
Prednosti dela z lesom za osebe s posebnimi potrebami so tehtnejše od
pomanjkljivosti in tudi zaradi tega bo imel les nadaljnji trend rasti rabe v VDC in
ZC. Prednosti obdelave lesa za osebe s posebnimi potrebami so: prilagoditev
dela sposobnostim uporabnikov, uporablja se lahko enostavne tehnike obdelave
lesa (razporeditve dela v posebne delovne faze), lahko se izbere manj zahtevna
tehnologija, velik izbor različnih izdelkov, širok spekter uporabnosti lesa, uporablja
se lahko tudi odpadni les (okolju prijazen material), lesa imamo v Sloveniji v
izobilju.
ZC obiskujejo osebe s posebnimi potrebami z večjo delovno sposobnostjo, pa tudi
v VDC je potrebno razvijati izdelke z več ročnega dela, ki so primerni za osebe s
posebnimi potrebami in so zato ekonomsko težje konkurenčni na običajnih
delovnih mestih (ročna montaža, spominki, darilni program). S tega vidika je tudi
za podjetja ekonomično kooperantsko sodelovati z VDC in ZC, saj tako pride do
obojestranske koristi. Predvsem ZC bi morali več delati na prepoznavnosti svojih
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delovnih programov in uslug, ki jih lahko nudijo podjetjem (naročnikomkooperantom), da bi ti izkoristili tovrstni potencial omenjenih lesnih delavnic. Pri
kooperantskem sodelovanju je pomembno, da ima kooperant (naročnik) tako
naravo dela, da nima prekratkih časovnih rokov, ker osebe s posebnimi potrebami
potrebujejo več časa, da opravijo neko delo, pri katerem je zahtevana določena
kvaliteta.
Predlagamo povezovanje VDC in ZC pri trženju izdelkov, saj lahko skupaj tako
lažje izpolnijo potrebe kupcev (skupna ponudba poslovnih in protokolarnih daril,
skupne trgovine, …). To dokazuje tudi trgovina Skrbovin'ca v Ljubljani, ki je
skupna trgovina 4 VDC, ki deluje v Ljubljani.
Z vidika varstva pri delu je strojna obdelava lesa nevarna za uporabnike in je za
osebe s posebnimi potrebami večkrat prezahtevna. Zato opravijo osebe s
posebnimi potrebami manj tega dela, kar pomeni, da opravi večji del strojne
obdelave lesa delovni inštruktor. Pri delu je potrebno osebam s posebnimi
potrebami delo organizirati v manjše faze in podfaze, večkrat tudi s pripomočki,
kar pa je pri obdelavi lesa lažje pripraviti pri ročni obdelavi, kot pa pri delu z
lesnoobdelovalnimi stroji. Vse navedeno pripravijo delovni inštruktorji. Potrebno bi
bilo izboljšati pravilnike in normative, da bi bilo v lesni delavnici prisotnih več
delovnih inštruktorjev, kjer bi imel posamezni inštruktor manjše skupinice
uporabnikov, s katerimi bi organiziral delo z lesom. To bi osebam s posebnimi
potrebami omogočilo več pomoči in bi tako lahko skupaj opravile več dela. Prav
tako bi bilo potrebno pri kadrovskih spremembah pomisliti tudi na to, da bi imeli v
organizaciji zaposlenega na področju trženja, ki bi se usmeril v iskanje izvirnejših
poti za trženje izdelkov. Prav tako bi bilo potrebno povečati strokovne time, ki bi
tako kvalitetnejše nudili pomoč osebam s posebnimi potrebami na njihovi poti
samostojnosti in socialne vključenosti v normalno okolje in tako širili programe
integrirane zaposlitve. Povečanje normativov zaposlenih bi pripomoglo tudi k
povečanju obsega dela mobilne službe za pomoč na domu ali delovnih mestih
izven VDC in ZC (integracija). Pri integrirani zaposlitvi se v VDC pojavlja težava,
saj pri iskanju delovnega mesta za uporabnike v podjetjih naletijo na
nerazumevanje za sodelovanje. Glavni vzrok je, da uporabniki iz VDC po zakonu
(ZZRZI-NPB7) ne morejo šteti v kvoto za zaposlovanje oseb s posebnimi
potrebami v podjetjih, zaposleni na zaščitenih mestih iz ZC pa štejejo v to kvoto.
Zato podjetja veliko raje sodelujejo z ZC pri integrirani obliki zaposlitve kot z VDC,
ki imajo tako večje težave dobiti delovno mesto za njihove uporabnike za
integrirano zaposlitev. S tega vidika imajo nekatere organizacije (Želva d.o.o.,
DSC Janeza Levca, Korak Kranj) obe obliki zaposlovanja uporabnikov VDC in ZC
med katerimi potem osebe s posebnimi potrebami tudi prehajajo iz zaposlitve pod
posebnimi pogoji na zaščiteno delovno mesto in obratno. Včasih je zaradi
napredka ali nazadovanja uporabnikovih sposobnosti ali zdravja potrebno
spremeniti status zaposljivosti osebe in ga tako lahko interno znotraj organizacije
prezaposlijo med VDC in ZC.
Rezultati naše raziskave kažejo, da v VDC in ZC CNC strojev nimajo, vendar pa bi
uporaba CNC strojev omogočila hitrejšo izdelavo in izvedbo bolj kompleksnih
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izdelkov iz lesa, ki bi lažje konkurirali na trgu, kar bi povečalo porabo lesa v
tovrstnih lesnih delavnicah. To bi v VDC in ZC realizirali z zaposlitvijo delovnih
inštruktorjev z višjo oz. visoko izobrazbo smeri lesarstva. VDC in ZC imajo
neprofitni program dela, zato so pri posodobitvi programov težave največkrat
finančne narave. To je verjetno eden poglavitnih razlogov, zakaj v VDC in ZC
nimajo CNC stroja. Strošek visoke investicije v CNC stroj pa je povezan tudi s
stroškom ureditve primernih prostorov in ustreznega kadra. V nacionalnih
programih širitve socialnega varstva bi bilo potrebno povečati delež financiranja
za širitev prostorov, opreme, kakor tudi za kadre. Mnoge strokovne smernice
izboljšav so pripravljene, a se ne realizirajo zaradi pomanjkanja politične volje, ker
pomeni to finančne posledice.
Nekateri ZC delujejo v okviru zbirnih centrov odpadkov in imajo program obdelave
odsluženega lesa, ki ga obnovijo za ponovno uporabo ali obdelajo v nove izdelke.
Raziskava potrjuje nadaljnji trend rasti odpiranja lesnih delavnic v VDC in ZC.
Večji del izdelkov v VDC in ZC je manjših dimenzij, zato je odslužen les primeren
za tovrstno reciklažo. Za večjo rabo odsluženega lesa se je potrebno usmeriti tudi
v ostalih VDC in ZC v redno pridobivanje odsluženega lesa: da občani lastno
dostavijo lesene odslužene izdelke, da se VDC in ZC povežejo z zbirnimi centri,
ker zbirajo odslužen les, oz. z več promocije o uporabi odsluženega lesa v VDC in
ZC v lokalnem okolju, kjer bi lahko potem izvajali VDC in ZC sami odvoz
odsluženega lesa po naročilu.
Povečanje rabe lesa v VDC in ZC je lahko tudi primer projekta gnezdilnic v VDC
Mavrica, kjer se v VDC ali ZC pripravi program lesenih izdelkov, pri katerih
sodelujejo različne organizacije, posamezniki, podjetja in se prek
medgeneracijskega sodelovanja krepi sodelovanje generacij, človeka z naravo.
Slovenija ima obilo lesa. Manjvreden les na žagah (sredice, krajniki) in lesni
ostanki v podjetjih so z donacijami lahko eden od virov lesa za delavnice VDC in
ZC, ki tak les obdelajo v manjše izdelke (spominki, igrače). Primer sodelovanja
lokalne skupnosti z VDC je občina Ljubljana, ki je dala na razpolago prostore za
skupno trgovino štirim VDC in ugoden prostor za gostinjski lokal Druga violina,
kjer strežejo osebe s posebnimi potrebami. Take primere dobre prakse je
potrebno širiti tudi drugod po Sloveniji.
Z raziskavo smo potrdili 1. hipotezo, da les kot predmet dela uporabljajo v vsaj
polovici VDC (78 %) in v nekaterih ZC (14 %). Raziskava kaže na nadaljnji
pozitivni trend rasti. Potrdili smo 2. hipotezo, da le v nekaterih VDC in ZC
sodelujejo z naročniki (kooperanti) in bi lahko bilo tega sodelovanja več. Potrdili
smo 3. hipotezo, da osebe s posebnimi potrebami pri obdelavi lesa opravijo večji
del ročne obdelave in malo dela na strojih za obdelavo lesa. V 4. hipotezi smo
predvidevali, da imajo CNC stroj v redkih delavnicah, a to ne drži, ker ga nimajo v
nobeni delavnici VDC in ZC, kar kaže na prezahtevnost takih strojev za osebe s
posebnimi potrebami. Je pa raziskava potrdila, da imajo v štirih VDC in v treh ZC
stroj za lasersko obdelavo. Potrdili smo 5. hipotezo, saj smo ugotovili, da v četrtini
VDC in ZC, ki obdelujejo les, uporabljajo odslužen les kot vir lesa. Rezultati
raziskave kažejo, da uporabljajo odslužen les v več kot polovici VDC (52 %) in ZC
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(57 %). To potrjuje, da je to ugoden surovinski vir lesa. Pri tem se kot reciklaža
izvaja obnova lesnih izdelkov za ponovno uporabo, kakor tudi uporaba
odsluženega lesa za nove izdelke.
Potrjene hipoteze kažejo na povečanje rabe lesa v VDC in ZC. K temu pa
prispeva tudi dejstvo, da se povečujejo potrebe po zaposlitvi pod posebnimi pogoji
v VDC in zaščitenih delovnih mestih v ZC, pri tem pa ima les kot predmet dela
veliko prednosti, kar bo povečevalo njegovo rabo pri zaposlovanju oseb s
posebnimi potrebami v Sloveniji.
Th. Heuss pravi: »Les je enozložna beseda, a je v njej zajet svet, poln čudežev in
pravljic.« Del tega lahko v VDC doživljajo tudi osebe s posebnimi potrebami, ki se
vključijo na zaposlitev pod posebnimi pogoji ali ZC na zaščitenih delovnih mestih,
kjer jim strokovni timi in delovni inštruktorji nudijo možnost obdelave lesa. Z
manjšimi fazami dela in daljšim časovnim korakom obdelave, s svojim videnjem in
doživljanjem sveta, z zdravjem, ki jim je dano, izdelujejo izdelke s čarom in
enkratnostjo, ki jo moramo ostali v družbi zaznati, spoštovati in ceniti. Tako se
lahko večkrat odpravimo po darila za različne priložnosti v kak bližnji VDC ali ZC
ali se ob kakšni priložnosti ustavimo pri njihovi stojnici in tako osvetlimo ta
kamenček v mozaiku stvarstva, kjer osebe s posebnimi potrebami po svojih
močeh tudi iz lesa ustvarjajo čudeže in pravljice.
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9

PRILOGE

Priloga A: Seznama vseh delujočih VDC in ZC v Sloveniji
Preglednica A1: Seznam vseh VDC, ki delujejo v Sloveniji leta 2018, in imajo
skupaj 100 enot (MDDSZ, 2018).
Javni zavodi VDC
Center za varstvo in delo Golovec
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem
Varstveno delovni center Črnomelj
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr.
Marijana Borštnarja Dornava
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič, Draga
Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija
Varstveno delovni center Koper
Varstveno delovni center Kranj
Varstveno delovni center Krško-Leskovec
Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Ljubljana
Varstveno delovni center Polž Maribor
Varstveno delovni center INCE Mengeš
Varstveno delovni center Murska Sobota
Varstveno delovni center Nova Gorica
Varstveno delovni center Novo mesto
Varstveno delovni center Postojna
Varstveno delovni center SAŠA Velenje
Varstveno delovni center Šentjur
Varstveno delovni center Tolmin
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža
Langusa, Radovljica
Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava
Koncesionarji VDC
Čebela, dnevno varstvo Karitas Slovenske Konjice
Želva d. o. o., podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, Ljubljana
Medobčinsko društvo Sožitje, Maribor
SONČEK - zveza društev za cerebralno paralizo
Slovenije sp.p

Enote
V Celju na 3 lokacijah in v Radečah.
V Črni na Koroškem na 2 lokacijah,
Ravnah na Koroškem, Muti in Slovenj
Gradcu.
V Črnomlju in Vinici.
V Dobrni in Vojniku.
V Dornavi, Ormožu in na Ptuju.
V Ljubljani na 2 lokacijah, Igu in Ribnici.
V Idriji in na Vrhniki.
V Kopru na 2 lokacijah, Ilirski Bistrici,
Sežani, Divači, Izoli in Portorožu.
V Kranju, Šenčurju, Tržiču in Škofji Loki.
V Krškem, Sevnici in Brežicah.
Na 5 lokacijah v Ljubljani.
V Mariboru na 2 lokacijah, Rušah, Lenartu,
Slovenski Bistrici in Šentilju.
V Mengšu in Mostah pri Komendi.
V Murski Soboti, Lendavi, Ljutomeru in
Gornji Radgoni.
V Solkanu in Stari Gori.
V Novem mestu na 2 lokacijah in
Trebnjem.
V Postojni in Cerknici.
V Velenju, Nazarju in Žalcu.
V Šentjurju, Slovenskih Konjicah in
Šmarjah pri Jelšah.
Tolmin.
Zagorje ob Savi.
V Radovljici in na Jesenicah.
V Ajdovščini in Vipavi.
Enote
Slovenske Konjice.
V Ljubljani, v Novi gorici, Kočevju,
Grosuplju in Murski Soboti.
V Mariboru na 2 lokacijah.
V Ljubljani na 3 lokacijah, Mariboru, Murski
Soboti, Kranju, Slovenj Gradcu, Celju,
Kopru, Novem mestu, Krškem, Dravogradu
in na Ptuju.
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se nadaljuje

nadaljevanje seznama VDC
Koncesionarji VDC
Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka
Varstveno delovni center Muc, Sreto Zelen s. p.
Društvo Sožitje Kamnik
Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca
Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo
Društvo Sožitje - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju Ptuj
NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor

Enote
Medvode.
Braslovče.
Kamnik.
Ljubljana.
Kranj.
Ptuj.
Maribor.

Preglednica A2: Seznam vseh ZC, ki delujejo leta 2018 v Sloveniji (MDDSZ,
2018).
Naziv zaposlitvenega centra
Allium, zaposlitveni center, z.o.o., so. P.
BODIKA
CENTER JASPIS, zavod
EKO, d.o.o.
EKO-TCE d.o.o.
GRIFFIN, d.o.o.
INDE - POSAVJE, ZAPOSLITVENI CENTER IN SOCIALNA
VKLJUČENOST
IRIS Novo mesto d.o.o.
Janez dela
KARSO Zaposlitveni center, d.o.o.
KOCLJEVINA Prosenjakovci
KORENIKA zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Šalovci
KRANJSKI ZAPOSLITVENI CENTER, zavod za razvoj novih zaposlitvenih
možnosti
LJUBLJANSKI ZAPOSLITVENI CENTER, zavod za razvoj novih
zaposlitvenih možnosti, LJUBLJANA
MATA TiM, d.o.o.
MOST LJUBLJANA, proizvodnja in storitve, d.o.o.
MOZAIK DOBROT, FRAM
OZARA ZAPOSLITVENI CENTER, proizvodnja, trgovina, posredništvo,
d.o.o.
POMELAJ, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
PREMIKI
RAZVOJ Maribor
RECTOR d.o.o.
RIFNIK d.o.o.
SONČNA POT d.o.o.
VRTNARSTVO AŽ d.o.o. - zaposlitveni center
ZAPOSLITVENI CENTER AVANTUS d.o.o.
ZAPOSLITVENI CENTER BM d.o.o.
Zaposlitveni center CRI

Enota
Ljubljana
Sežana
Celje
Ormož
Vojnik pri Celju
Celje
Sevnica
Novo mesto
Ljubljana
Pivka
Prosenjakovci
Šalovci
Kranj
Ljubljana
Hoče
Ljubljana
Fram
Maribor
Velika Polana
Ljubljana
Maribor
Maribor
Šentjur
Maribor
Petrovci
Maribor
Ljutomer
Celje
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Zaposlitveni
Zaposlitveni
Zaposlitveni
Zaposlitveni

center Dobrošin d.o.o.
center FVD Kranj
center FVD Pristava
center GEA

Ljubljana
Kranj
Tržič
Velenje
se nadaljuje

nadaljevanje seznama ZC
Naziv zaposlitvenega centra
Zaposlitveni center Harmonija, zavod za usposabljanje in
zaposlovanje
Zaposlitveni center JADRO d.o.o.
Zaposlitveni center Jelša, ZAVOD
ZAPOSLITVENI CENTER KORAK, d.o.o.
ZAPOSLITVENI CENTER KRAGULJ
Zaposlitveni center List, ZAVOD
ZAPOSLITVENI CENTER LIVIA, d.o.o.
Zaposlitveni center Lumis, zavod
Zaposlitveni center RUJ, Zavod
Zaposlitveni center Škorc
Zaposlitveni center Zarja
Zaposlitveni center Zarja 2
ZAPOSLITVNI CENTER PAPILOT, Zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, Koper
ZAPOSLITVNI CENTER PAPILOT, Zavod za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, Posavje
ZAVOD DETEL
ZAVOD DETEL MURSKA SOBOTA
ZAVOD DETEL PTUJ
Zavod DLAN, MARIBOR
ZAVOD GRUDA, MARIBOR
ZAVOD GRUNT
ZAVOD HOBER Spodnji Slemen
Zavod Jazon
ZAVOD KEKEC, Maribor
Zavod Nova Želva
Zavod RADELA, Radlje ob Dravi
ZAVOD ŠTEFANOV CENTER
Zavod ZMOREMO, Šentilj v Slovenskih goricah
Zavod Živa, Poljčane
ZC ORENDA SVETOVANJE d.o.o.
ZC SiDar zavod Šutna

Enota
Bučka
Maribor
Jesenice
Kranj
Blejska Dobrava
Kranj
Ptuj
Leskovec pri Krškem
Nazarje
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Koper
Krško
Malečnik
Murska Sobota
Ptuj
Maribor
Maribor
Komenda
Selnica ob Dravi
Ljubljana
Malečnik
Ljubljana
Radlje ob Dravi
Voljčja Draga
Šentilj v Slovenskih goricah
Poljlčane
Kostanjevica na Krki
Žabnica

Priloga B. Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.
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1 - Kakšen status ima vaš zavod?
Varstveno delovni center - javni zavod
Varstveno delovni center - koncesionar

2 - Koliko moških uporabnikov obiskuje vaš VDC?

3 - Koliko ženskih uporabnic obiskuje vaš VDC?

4 - Ali v delavnici vašega VDC-ja uporabljate les - imate lesno delavnico?
DA
NE
5 - Ali v vašem zavodu razmišljate o odprtju lesne delavnice v naslednjih dveh letih?
DA
NE
6 - Kolikšen je delež dela z lesom glede na ves program dela v vašem VDC-ju?

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Delež dela z lesom v
vašem VDC-ju?
7 - Ali v vašem VDC-ju opravljate kooperantska dela z lesom?
DA
NE

8 - Ocenite v %, kolikšen delež dela na stroju za obdelavo lesa opravijo uporabniki (ostalo opravi delovni
inštruktor)?

100%
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9 - Ocenite v %, kolikšen delež ročnega dela na izdelkih iz lesa opravijo uporabniki (ostalo opravi
delovni inštruktor)?

10 - Ali imate pri prodaji vaših lastnih izdelkov iz lesa težave?
DA
NE
11 - Kakšne težave se pojavljajo pri prodaji vaših izdelkov iz lesa (napiši)?

12 - Kateri izdelki iz lesa so najprimernejši za delo v VDC-jih? Ocenite z oceno od 1 (najmanj
primerno) do 5 (najbolj primerno) - različnim izdelkom lahko namenite enako oceno.

Pohištvo

Spominki iz Lesene
lesa
igrače

Ostala lesna
galanterija

Ocena
13 - Uporabljate v vaši lesni delavnici CNC stroj?
DA
NE

14 - Imate v vaši lesni delavnici stroj za lasersko obdelavo lesa?
DA
NE
15 - Uporabljate v vaši lesni delavnici odslužen les kot surovinski vir (les odsluženih izdelkov obdelate
v nov lesen izdelek)?
DA
NE
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16 - Kolikšen je delež uporabe odsluženega lesa v vaši delavnici (odslužene izdelke porabite kot
surovinski vir lesa za nove izdelke)?

do 5%

do 10%

do 20%

do 30%

40% in
več

Delež odsluženega lesa
17 - Ali pri delu v lesni delavnici obnovite kak lesen izdelek za enako namensko ponovno uporabo?
DA
NE

18 - Koliko lesenih izdelkov obnovite za ponovno uporabo?

do 1 izdelek do 4 izdelke 5 do 10
več kot 10
na mesec
na mesec
izdelkov na izdelkov na
mesec
mesec
Število obnovljenih izdelkov

