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POVZETEK
V diplomskem delu smo proučevali področje kompetenc delovnih inštruktorjev, ki delajo z
odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Delo z odraslimi osebami s posebnimi
potrebami oziroma uporabniki varstveno-delovnega centra se razlikuje od ostalih poklicev
v tem, da se morajo delovni inštruktorji prilagajati uporabnikovim potrebam in
zmožnostim. Izbrano področje smo se odločili raziskati zaradi našega osebnega zanimanja
za področje odraslih oseb s posebnimi potrebami in posledično dela delovnih
inštruktorjev, saj so ti največ v stiku z njimi.
Namen diplomskega dela je povezan s proučevanjem in analiziranjem kompetenc delovnih
inštruktorjev v varstveno-delovnih centrih po Sloveniji in ugotoviti, kakšne so kompetence
in kakšne bi, po njihovem mnenju, morale biti ter raziskati, katere kompetence delovni
inštruktorji niso pridobili z nacionalno poklicno kvalifikacijo, a menijo, da bi jih pri delu
potrebovali. Delovni inštruktor je socialni poklic, saj izvaja socialnovarstveno storitev. Leta
2018 je bilo v Sloveniji zaposlenih 227,95 delovnih inštruktorjev. V našem diplomskem
delu obravnavamo kompetence delovnih inštruktorjev, ki jih pridobijo z nacionalno
poklicno kvalifikacijo (v nadaljevanju NPK). Delovnih inštruktorjev z NPK je v Sloveniji po
zadnjih podatkih 159, v raziskavo diplomskega dela pa jih je bilo vključenih 97.
Rezultate raziskave smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga oblikovali
sami. Z raziskavo smo pridobili vpogled na področje kompetenc delovnega inštruktorja po
opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji. Na osnovi analize rezultatov raziskave smo
ugotovili, da imajo delovni inštruktorji najbolj razvito kompetenco »Sposobnost
organizacije in izvedbe dejavnosti za uporabnika« (povprečna vrednost je znašala 4,5),
najslabše pa kompetenco »Sposobnost vodenja različnih administrativnih zadev«
(povprečna vrednost je znašala 3,8). Raziskave je tudi pokazala, da bi morala biti
kompetenca, povezana s komunikacijo, najbolj razvita tudi pri delu v praksi. Kar 75 %
delovnih inštruktorjev ima komunikacijsko kompetenco odlično ali zelo dobro razvito, 98 %
pa jih meni, da bi tako moralo biti tudi v praksi. Kompetence, ki jih delovni inštruktorji niso
pridobili z nacionalno poklicno kvalifikacijo, a so po njihovem mnenju nujno potrebne za
delo v praksi, so povezane z nepoznavanjem področja oseb s posebnimi potrebami.
Rezultati raziskave lahko pripomorejo k izboljšanju obstoječih izobraževanj za delovne
inštruktorje in nastanku novih. Seveda pa lahko rezultati raziskave služijo tudi varstvenodelovnim centrom, ki zaposlujejo kader delovnega inštruktorja.
Ključne besede: odrasle osebe s posebnimi potrebami, varstveno-delovni center,
uporabniki, delovni inštruktor, kompetence, nacionalna poklicna kvalifikacija.
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ABSTRACT
THE COMPETENCE ANALYSIS OF WORK THERAPISTS IN OCCUPATIONAL
ACTIVITY CENTRES IN SLOVENIA
The diploma thesis analysed the competencies of work therapists who work with adults
with special needs. Working with adults with special needs, who use the services of
occupational activity centres, differs from other professions in the adaptability of the
work therapists to the specific needs and abilities of the individual. We chose this field of
study due to our personal interest in adults with special needs and consequently the job
of the work therapists, who are in contact with them the most.
The purpose of the diploma paper is to determine which competencies are needed for the
work therapists at occupational activity centres in Slovenia. We focused on the study and
analysis of the competencies needed for their work and which, in their opinion, have not
been acquired through the national qualification. Work therapist is a social calling, which
carries out a mobility service. In 2018 Slovenia employed 227.95 work therapists. In our
diploma paper, we refer to work therapists' competencies acquired through the national
qualification. There are 159 work therapists who completed the national qualification, and
we included 97 of them in our analysis.
The results were obtained with our own questionnaire. The survey enabled us an insight
into the work therapists’ competencies after the competed national qualification. Based
on the analysis of the results, we concluded that the most developed competency are
organisational skills and the activity execution (an average level was 4.5). The weakest
competency was handling administrative work (an average level was 3.8). The survey
revealed that communication skills should be the most highly developed at practical work,
too. Communication skills are well or excellently developed in 75% of all work therapists,
and 98% believe that this should be evident in practical work as well. Competencies not
acquired through the national qualification, but are needed for their work, are catering to
people with special needs.
The results of the survey can contribute to improving the existing educational
programmes for work therapists and the development of new ones. They are also
informative for occupational activity centres human resources teams for employment.
Key words: adults with special needs, occupational activity centre, work therapist,
competencies, national qualification.
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1 UVOD
Želja po opravljanju različnih poklicev lahko izvira iz raznovrstnih osebnih izkušenj, ki pa
lahko pomembno vplivajo na profesionalni in osebni razvoj. Poklic, ki je v diplomskem delu
predstavljen, je delovni inštruktor. Za poklic delovnega inštruktorja je potrebno
srednješolsko izobraževanje ali pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, ki pa ni
obvezna. Oseba, ki se prijavi za opravljanje nacionalne poklicne kvalifikacije delovnega
inštruktorja, mora imeti vsaj srednjo poklicno izobrazbo1 in tri leta delovnih izkušenj na
katerem koli področju. Od treh let delovnih izkušenj mora oseba vsaj eno leto delati
neposredno z uporabniki socialnovarstvenih storitev, zato se poklic delovnega inštruktorja
obravnava kot socialni poklic (Center RS za poklicno izobraževanje, 2010). S pridobljeno
nacionalno kvalifikacijo lahko delovni inštruktor dela z osebami s posebnimi potrebami.
Po pridobljeni nacionalni kvalifikaciji delovni inštruktor pridobi določene kompetence, ki
se nekoliko razlikujejo od kompetenc drugih poklicev, saj je posebnost tega poklica delo s
posebno skupino ljudi, in sicer s skupino oseb s posebnimi potrebami. Ko osebe s
posebnimi potrebami dopolnijo 18 let, govorimo o odraslih osebah s posebnimi
potrebami. Takrat tudi pridobijo status invalida. Odrasle osebe s posebnimi potrebami se
po 18. letu lahko vključijo v posebne izobraževalne oziroma vzgojne programe. Eden izmed
programov je varstveno-delovni center (v nadaljevanju VDC). V VDC-ju imajo odrasle
osebe možnost vključevanja v tri različne oblike varstva: 1) institucionalno, 2) zdravstveno
varstvo in 3) varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VDC Tončke Hočevar,
2019). Pri zadnji obliki socialnovarstvene storitve, ki jo izvaja VDC (varstvo, vodenje in
zaposlitev pod posebnimi pogoji), skupino uporabnikov, ki delajo pod posebnimi pogoji2,
vodi delovni inštruktor. Poleg delovnega inštruktorja sta v skupino vključena še varuh in
strokovni delavec.
Za analizo kompetenc delovnih inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji smo se v našem
diplomskem delu odločili, ker so ravno delovni inštruktorji najbolj v stiku z uporabniki
storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Največ so v stiku z njimi, ker
jih vodijo pri njihovi zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Torej jih koordinirajo, dajejo
usmeritve za delo, pohvale itd.
V diplomskem delu bodo analizirane tiste kompetence, ki jih delovni inštruktorji pridobijo
po opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji in so tudi navedene v poklicnem standardu za
1

V sistematizaciji delovnega mesta delovnega inštruktorja je zapisano, da je stopnja izobrazbe lahko srednja
strokovna, srednja splošna, smer pa gimnazija, tehnična in drugo.
2

To so pogoji za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov uporabnikovim zmogljivostim,
uvajanje v delo, razvijanje delovnih spretnosti in sposobnosti, nabava sredstev in pripomočkov, prevoz
materiala ter spremljanje delovnega procesa (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17).
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delovnega inštruktorja.
Namen diplomskega dela je, s pomočjo raziskovanja proučiti kompetence delovnih
inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji in ugotoviti, kakšne so kompetence in kakšne bi, po
njihovem mnenju, morale biti. Glavni cilj raziskovanja je analizirati in ugotoviti
kompetence delovnih inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji in narediti primerjavo med
naštetimi kompetencami v poklicnem standardu za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije za delovnega inštruktorja in kompetencami, ki jih delovni inštruktorji v VDC-jih
po Sloveniji ocenjujejo za pridobljene in razvite glede na poklicni standard za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije za delovnega inštruktorja. Poleg tega želimo ugotoviti,
katere kompetence so po mnenju delovnih inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji potrebne za
delo v praksi, pa niso navedene v poklicnem standardu za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije za delovnega inštruktorja.
V diplomskem delu smo oblikovali tri hipoteze, in sicer:
‒ H1: Kompetence delovnega inštruktorja, pridobljene s poklicno kvalifikacijo,
ocenjujejo delovni inštruktorji v varstveno-delovnih centrih v Sloveniji kot zelo
dobro razvite.
‒ H2: Kompetenca »Nudenje podpore uporabniku« je v varstveno-delovnih centrih v
Sloveniji pri ocenjenih delovnih inštruktorjih bolje razvita pri ženskih kot pri
moških.
‒ H3: Delovni inštruktorji, ki so zaposleni več kot deset let, imajo v varstvenodelovnih centrih v Sloveniji bolj razvito kompetenco »Izvajanje usposabljanja in
delovnega procesa uporabnika« kot tisti, ki so zaposleni manj kot deset let.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega dela in empiričnega dela.
Prvo poglavje predstavlja uvod, v katerem predstavimo namen, cilje in hipoteze
diplomskega dela. V drugem poglavju podrobno predstavimo področje kompetenc in
kompetentnosti. V nadaljevanju tega poglavja so predstavljene tudi različne vrste
kompetenc, in sicer: splošne, specifične, zaposlitvene, ključne, generične, osebne,
organizacijske, strokovne, socialne, metodološke ...
V tretjem poglavju so predstavljene osebe s posebnimi potrebami, otroci s posebnimi
potrebami (v nadaljevanju OPP) in odrasli s posebnimi potrebami ter razlike med temi
tremi pojmi. Osebam z motnjo v duševnem razvoju se posvetimo največ, saj so to možni
bodoči uporabniki VDC-ja. V nadaljevanju poglavja je predstavljen tudi pomen zgodnje
obravnave OPP in integracij OPP v okolje. Predstavimo tudi različne programe vzgoje in
izobraževanja za OPP, opisujemo možne načine varstva odraslih oseb s posebnimi
potrebami. V poglavju je predstavljen tudi poklic varuh/inja, delovni/a inštruktor/ica in
strokovni/a delavec/ka, saj so te osebe največ v stiku z odraslimi osebami s posebnimi
potrebami (pri storitvi varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji). Po
2

predstavitvi poklicev (varuh/inja, delovni/a inštruktor/ica in strokovni/a delavec/ka) so v
podpoglavju predstavljene tudi kompetence delovnih inštruktorjev, ki jih po opravljenem
izobraževanju (nacionalna poklicna kvalifikacija) pridobijo. Tretje poglavje zaključimo z
oceno dosedanjih raziskav na področju socialnih poklicev.
V četrtem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave, ciljna skupina raziskovanja,
metodologija raziskovanja in rezultati preverjanja hipotez ter ključne ugotovitve raziskave
diplomskega dela in predlogi izboljšav. V petem poglavju je zaključek diplomskega dela.
Zadnji poglavji diplomskega dela predstavljata seznam uporabljene literature in virov ter
priloge.
Predstavljena problematika pridobivanja kompetenc delovnega inštruktorja je aktualna,
saj je to poklic, za katerega je - zaradi narave dela - izobraževanje zelo pomembno.

3

2 POJMOVANJE KOMPETENC
Pojma kompetence in kompetentnost se najbolj pogosto povezujeta s področjem ravnanja
s človeškimi viri3, a se od avtorja do avtorja njihova razlaga razlikuje. V tem poglavju
opredeljujemo pojem kompetenc in kompetentnosti, pomen kompetenc za posameznika
in njegov karierni razvoj ter na drugi strani pomen kompetenc za delodajalca, različne
vrste kompetenc, kako pridobimo posamezne kompetence in kako jih razvijamo ter kako
jih merimo.

2.1 OPREDELITEV KOMPETENC IN KOMPETENTNOSTI
Analiza literature kaže, da obstaja več pojmov razlag kompetenc. V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (SSKJ) je beseda kompetenca razložena kot obseg, mera odločanja,
navadno določena z zakonom, kot pristojnost, pooblastilo ali/in kot področje dejavnosti
(Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2008). V prvem primeru to lahko razumemo kot
neko sposobnost, v drugem kot dejavnost. V nadaljevanju predstavljamo razlage pojma
kompetenca in kompetentnost različnih avtorjev.
Boštjančič (2011) poudarja, da pojem kompetenca ni povezana le s formalnim znanjem
ampak tudi s spretnostmi, veščinami, prepričanji, stališči in vrednotami posameznika.
Zanjo torej kompetenca ni le znanje, ki ga je posameznik pridobil skozi življenje. Najprej se
je izraz kompetenca pojavil na področju psihologije vodenja, kasneje pa tudi pri ekonomiji
in splošnem menedžmentu. Danes je to zelo modern izraz, ki se veliko uporablja. Vodilni v
organizacijah gledajo na posameznika drugače; ne samo na njegove osebne lastnosti
(urejenost, deloholičnost, samozavest ...) ampak tudi na njegove kompetence, ki naj bi jih
imel za določeno področje dela. V današnjih časih lahko kompetence, po mnenju Eve
Boštjančič (2011), na področju dela razvrstimo v tri skupine: organizacijske kompetence,
zaposlitvene kompetence in osebne kompetence. Glede na to, da se kompetence
povezujejo z nekaterimi dejavniki uspešnosti na delovnem mestu, se je v poslovnem svetu
vzpostavil pojem kompetence kot osebnostne lastnosti, sposobnosti, znanje in veščine. Ta
področja so bila znana iz psihologije in so se pred uveljavitvijo pojma kompetenc tudi že
uporabljala (Boštjančič, 2011, str. 25–26). Kot je Weinert (1999) izpostavil delitev
kompetenc glede na posameznika ali institucijo oziroma družbeno skupino, tudi Boštjančič
(2011) razlikuje kompetence glede na posameznikove lastnosti ali njegovo vpetost v okolje
organizacije.
Majcen (2009) obrazloži razliko med pojmoma kompetence in kompetentnost.
Kompetence so posamezne lastnosti, znanja in sposobnosti, ki jih ima posameznik ali pa
3
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tiste, ki so potrebne za delo. Kompetentnost pa je lastnost posameznika ali organizacije
(podjetja) za moč uspešnega opravljanja naloge. Glavno razlikovanje kompetenc je v tem,
ali so kompetence potrebne za točno določeno delo ali pa so to kompetence, ki jih imajo
ljudje. Biti kompetenten pomeni imeti ustrezne kompetence za delo oziroma nalogo.
Zopet je lahko kompetentno tudi podjetje, na primer: če več različnih organizacij prodaja
določene izdelke, izberemo tisto organizacijo, ki obeta boljše rezultate, kar pomeni, da je
bolj kompetentno (Majcen, 2009, str. 21–22).
Kurz in Bartman (2008) pojasnjujeta, da se pojem kompetentnost nanaša na uspešnost in
vključuje opis nalog, funkcij ali ciljev. Po drugi strani pa je kompetentnost povezana z
vedenjem, na katerem temelji uspešno delovanje; kaj ljudje počnejo, da bi dosegli svoje
cilje; kako dosežejo zahtevane rezultate; kar omogoča njihovo kompetentno delovanje.
Avtorja pojasnjujeta razliko med kompetencami in kompetentnostjo tako, da ljudje
kompetentnost izkazujejo na način, da uporabljajo svoje kompetence na ciljno usmerjen
način znotraj delovnega okolja. Kompetentnost označujeta kot stanje dosežkov,
kompetence pa kot vedenjske lestvice. V uvodu označita kompetence kot skupine vedenj,
ki so ključnega pomena pri doseganju želenih rezultatov. Avtorja opozorita na dojemanje
pojma kompetenca. Pojma ne definiramo kot stvari, ki jih imajo ljudje, ampak kot vedenje,
ki ga ljudje kažejo (Kurz & Bartman, 2008).
Stare (2007, str. 5-6) kompetenco razloži kot vrednoto, sposobnost, znanje, osebno
lastnost posameznika, veščino, ravnanje ali pa hotenje. Posamezna kompetenca je
opredeljena kot notranja značilnost posameznika, ki je v povezavi z delom. Kompetenco
lahko merimo, opazujemo in ocenjujemo. Avtor meni, da pri kompetenci opazujemo
vedenje posameznika, kar lahko vidimo na sliki 1.
Slika 1: Ugotavljanje kompetenc

Vir: Stare (2007, str. 6)
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Draganidis in Mentzas (2006) pojem kompetenca in kompetentnost povežeta z
menedžmentom človeških virov. Menita, da so že v zgodnjem Rimu izvajali obliko
kompetenčnega profiliranja, ko so izbirali dobrega rimskega vojaka. Skozi leta so se
pristopi, ki temeljijo na kompetencah, izkazali za kritično orodje v številnih organizacijskih
funkcijah, kot so načrtovanje delovne sile in načrtovanje nasledstva ter ocenjevanje
uspešnosti. Glavna razloga za izbiro teh pristopov sta naslednja: zagotavljanje identifikacije
spretnosti, znanja, vedenja in sposobnosti, potrebnih za zadovoljevanje trenutnih in
prihodnjih potreb po izbiri kandidatov, v skladu z razlikami v strategijah in organizacijskih
prednostnih nalogah, in osredotočenost na individualne in skupinske razvojne načrte z
namenom odprave vrzeli med kompetencami, ki jih zahteva projekt, delovna vloga ali
strategija podjetja. Pojem kompetenca je opredeljen kot specifično, prepoznavno,
določljivo in merljivo znanje, spretnost, sposobnost in/ali druge značilnosti, povezane z
delom, ki jih človeški viri lahko imajo in so potrebni za izvedbo dejavnosti v določenem
poslovnem kontekstu. Avtorja menita, da je znotraj sistema menedžmenta
kompetentnosti mogoče opredeliti definicije pojmov in procesov, ki so povezani s
kompetencami. Na podlagi tega naštejeta šest definicij pojmov, ki so bistveni za boljši
pregled področja menedžmenta kompetentnosti: identifikacija sposobnosti, model
kompetenc, ocena kompetenc, upravljanje na podlagi kompetenc, standard kompetenc in
profil kompetenc. Identifikacijo sposobnosti razložita kot proces odkrivanja, katere
kompetence so potrebne za vzoren ali popolnoma uspešen dosežek. Model kompetenc
služi opisu kompetenc za določeno ciljno kategorijo zaposlitve, poklicno skupino, oddelek
ali drugo analitsko enoto. Proces, kjer se primerja kompetence posameznika s
kompetentnimi modeli opišeta pod pojmom ocena kompetenc. Upravljanje na podlagi
kompetenc je mišljeno kot niz kompetenc, ki se uporabljajo za upravljanje človeških virov
tako, da je viden uspešen in učinkovit prispevek k organizacijskim rezultatom. Standard
kompetenc opredeljuje bistvene spretnosti in znanja, ki jih morajo imeti zaposleni in ravni
uspešnosti, ki jih morajo doseči, da pokažejo usposobljenost v določenem delu. Zadnja
definicija pojma, ki je ključna za boljši pregled področja menedžmenta kompetentnosti, je
profil kompetence. To je dokument, ki opisuje niz kompetenc, ki so specifične za položaj,
službo, poklicno skupino ali funkcionalno skupnost (Draganidis & Mentzas, 2006).
Kompetence so določena znanja, sposobnosti, ki se jih posameznik priuči oziroma jih
pridobi. Obenem so to tudi človekove osebne lastnosti in vrednote (Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, 2019). Tomažič (2003) meni, da pojem kompetenc zajema
kognitivne in čustvene sposobnosti posameznika, znanja, vrednote in motivacijo. Človek je
zaradi kompetenc postavljen v središče kot celostna osebnost ali pa kot okolje podjetja, ki
je tehnično in kulturno. Slednje mu omogoča uresničitev specifičnih psiholoških
značilnosti. Tomažič (2003) meni, da si kompetence pridobijo status strateškega
podjetniškega vira na podlagi prej omenjenih specifičnih psiholoških značilnosti
posameznika. Avtor ugotavlja, da kompetence lahko označimo tudi kot promocijo in
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odkrivanje najbolj sposobnih standardov in odkrivanje novih na področju ravnanja s
človeškimi viri.
Hoffmann (1999) meni, da pojem kompetenca izhaja iz osredotočenosti na: uspešnost,
standarde in osnovne lastnosti posameznika. Glede na osredotočenost se kasneje izbere
koncept uporabe pojma. Avtor povzame, da je kompetenca, ne glede na različno
dojemanje pojma, prikazovanje vidikov človekovega delovanja (Hoffman, 1999, str. 277–
278).
Weinert (1999) izraz kompetentnost označi kot sposobnost, učinkovitost in spretnost. Ob
latinskih koreninah besede in zgodovinskih razlikah v pomenih, pripisanih kompetentnosti,
pomeni to tudi spoznanje ali odgovornost. Izraz se uporablja tako znanstveno kot
vsakodnevno. Kompetentnost - po avtorjevih besedah - lahko pripišemo posameznikom,
družbenim skupinam ali institucijam takrat, ko pridobijo pogoje za doseganje specifičnih
razvojnih ciljev in izpolnjevanje pomembnih zahtev, ki jih predstavlja zunanje okolje. V
številnih znanstvenih uporabah se lahko izrazoma kompetentnost in kompetence pripiše
več pomenov: vse zmogljivosti in spretnosti, samo tiste podedovane, domensko specifične
predpogoje, ki so potrebni za pridobitev sistemov primarnega znanja, znanje in spretnosti,
pridobljene na podlagi povpraševanja, individualne potrebe po učinkovitosti, subjektivno
vrednotenje sebe in celoten sklop kognitivnih, motivacijskih in socialnih predpogojev za
uspešno ukrepanje. Razlaga pojma kompetentnost se razlikuje glede na disciplino ali
literaturo. V socialni ali vedenjski literaturi imamo na eni strani šolo, ki izobražuje učence
in jih pripravlja na nadaljnje življenje, in na drugi strani podjetja, ki zaposlujejo različne
ljudi. Razlika je v tem, da si posameznik v podjetju pridobi specifične kompetence, ki so
potrebne za določeno delovno mesto. Šola pa uči posameznika temeljnih kompetenc
(splošno izobraževanje in literatura, osnovna tehnična znanja in sposobnosti, učne
strategije, timske sposobnosti ipd.). V disciplinah, kot so razvojna znanost, psihologija,
sociologija, jezikoslovje, politologija in ekonomija, je kompetentnost interpretirana kot
grobo specializiran sistem individualnih in/ali kolektivnih sposobnostih, poklicnih
sposobnosti ali veščin, ki so potrebne ali zadostne za dosego določenega cilja
posameznika, družbene skupine ali institucije (podjetja). V drugih disciplinah je izraz
kompetentnost spet drugače razložen. Pojma kompetentnost in kompetence sta tesno
povezana in obstaja veliko teoretičnih pristopov, vendar ni enotnega konceptualnega
okvirja. Weinert (1999) poda opisni seznam devetih različnih načinov, po katerih je
teoretično opredeljena, opisana in interpretirana kompetentnost. Ti so: splošne kognitivne
sposobnosti, specializirane kognitivne sposobnosti, model kompetentne uspešnosti,
sprememba modela kompetentne uspešnosti, kognitivne kompetence in motivacijska
težnja k ukrepanju, objektivna in subjektivna kompetentna zasnova, akcijske kompetence,
ključne kompetence in meta-kompetence (Weinert, 1999).

7

Spencer in Spencer (1993) označita pojem kompetenca kot osnovno značilnost
posameznika, ki je vzorčno povezana z učinkovitim in/ali izrednim delovanjem na podlagi
meril, ki se nanašajo na delo ali neko situacijo. Kompetenco kot osnovno značilnost avtorja
razlagata kot dokaj globok in trajen del osebnosti posameznika, ki lahko napoveduje
vedenje v najrazličnejših situacijah in delovnih nalogah. Na podlagi meril označujeta
vzorčno povezavo med kompetenco kot osnovno značilnostjo posameznika in učinkovitim
in/ali izrednim delovanjem kot napoved vedenja ali uspešnosti. Referenčno merilo
pomeni, da kompetenca dejansko napoveduje, kdo nekaj dela dobro ali slabo, merjeno po
določenem merilu ali standardu. To merilo je, po mnenju avtorjev, ključno za definicijo
kompetentnosti in se uporablja v kompetentnih študijah. Najbolj pogosta uporaba
referenčnega merila v kompetentnih študijah je zabeležena kot izreden dosežek ali
učinkovit dosežek. Razlika je v tem, da je izreden dosežek statistično opredeljen kot
standardno odstopanje nad povprečjem, torej en uslužbenec od desetih doseže izreden
dosežek v danem delovnem položaju, učinkovit dosežek pa je opredeljen kot minimalna
sprejemljiva raven dela, nižja mejna točka, pod katero se zaposleni ne bi štel
usposobljenega za delo.
Spencer in Spencer (1993) ločita 5 tipov karakteristik kompetence: motivi, vedenja,
samopodoba, znanje in spretnost. Motivi so stvari, o katerih oseba nenehno razmišlja ali
želi, da se nekaj zgodi. Motivi poganjajo, usmerjajo in izberejo vedenje do določenih
dejanj ali ciljev stran od drugih. Primer so ljudje, ki so motivirani za dosežke in si sami
postavijo izzivalne cilje, prevzemajo osebno odgovornost za svoje dejanje in uporabijo
povratne informacije za boljše rezultate. Karakteristika vedenja je opredeljena kot fizikalna
lastnost in skladnost odzivov na situacije ali informacije, kot sta na primer reakcijski čas in
dober vid kompetence fizičnih lastnosti bojnih pilotov. Ena izmed karakteristik je
samopodoba, torej odnos, vrednote in predstava o svojem videzu. Samozavest,
prepričanje osebe, da je lahko učinkovita v skoraj vseh situacijah, je del osebnega
koncepta posameznika. Znanje je četrta karakteristika kompetence. To so informacije, ki
jih ima oseba na specifičnih področjih. Na primer kirurgova znanja so poznavanje živcev in
mišic v človeškem telesu. Zadnja karakteristika je spretnost. Opišemo jo lahko kot
sposobnost opravljanja določene fizične ali mentalne naloge, na primer zobozdravnik
lahko napolni zob, ne da bi poškodoval živce. Avtorja opišeta osrednje in površinske
kompetence z modelom ledene gore. Tisti del ledene gore, ki je nad površjem, je viden.
Del, ki je viden, obsega znanje in spretnosti. Drug del ledene gore je neviden, saj je pod
morsko gladino. V ta del spadajo samopodoba, motivi in vedenja. Znanje in spretnosti so
vidni del ledene gore, ker so relativno površinske značilnosti ljudi in jih je najlažje razviti.
Samopodoba, motivi in vedenja so bolj skrite oziroma globlje kompetence, ki imajo
osrednji pomen za osebnost in jih je najtežje razviti (Spencer & Spencer, 1993, str. 9–13).
Problem opredelitve pojmov kompetentnost in kompetenca je v tem, da je veliko različnih
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teoretičnih pristopov k njuni razlagi in ni enotne razlage. Kljub temu lahko povzamemo, da
večina avtorjev deli kompetentnost na tisto, ki temelji na vedenju in tisto, ki temelji na
delu. Pri razlagi pojma kompetenca ravno tako lahko povzamemo, da večina avtorjev
kompetenco označi kot neko sposobnost, znanje ali osebno lastnost posameznika.
V diplomskem delu bomo pojem kompetenca razumeli kot znanje, sposobnost, osebno
lastnost, ki se kaže preko vedenja posameznika. Kompetence so za poklic delovnega
inštruktorja zelo pomembne, saj na nek način opredeljujejo posameznika, kaj zna, koliko je
spreten, kakšne vrednote ima itd. Dobro razvite kompetence delovnega inštruktorja so
zato izjemnega pomena in vplivajo na kakovost njegovega opravljenega dela in na njegove
odnose z ljudmi.

2.2 POMEN KOMPETENC
Kompetence so lahko razumljene na več načinov, morda najbolj pogost način razumevanja
besede kompetenca je posameznikovo znanje in sposobnosti na določenem področju
(Majcen, 2009; Stare, 2007). Za vsakega izmed nas imajo kompetence določen pomen, saj
definirajo naša znanja in sposobnosti, ki jih imamo oziroma smo jih pridobili 4.
Špernjak (2014) pravi, da so kompetence sestavni del vsakega koraka v življenju
posameznika. Pomen kompetenc avtorica poveže z učenjem za življenje. Učenje
življenjskih spretnosti je dobro za razvoj pozitivnih vzorcev obnašanja, zdravih vzorcev
obnašanja, pozitivnih medsebojnih odnosov in posameznikovega mentalnega blagostanja.
Avtorica poudari, da je šola ena izmed ustanov, ki posameznikove kompetence oblikuje in
jih dopolnjuje. V ta namen predstavlja deset kompetenc za vsakdanje življenje, ki naj bi
posamezniku, ki je v šolskem okolišu, pomagale pri nadaljnjem razvoju na področju
kompetenc. Te kompetence so naslednje (Špernjak, 2014, str. 8–10):
‒ kreativnost in inovativnost,
‒ kritično razmišljanje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev,
‒ učenje učenja in metakognicija5,
‒ učinkovita komunikacija,
‒ sodelovanje (skupinsko delo),
‒ sposobnost iskanja in povezovanja informacij ter kritično presojanje o
relevantnosti informacij,
‒ obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
‒ državljanstvo - odnos do lokalnega in širšega okolja,
4

Na primer, ko se prijavimo na določeno delovno mesto, organizacijo zanima, kakšne so naše kompetence
in ali so primerne za delovno mesto, na katerega se prijavljamo. Na podlagi naših znanj oziroma kompetenc
se organizacija odloči, ali smo primeren kandidat za določeno delovno mesto. Kasneje se kompetence, ki jih
imamo, največkrat povežejo tudi z delovno uspešnostjo.
5

(S)poznavanje lastnih kognitivnih procesov (Amebis, d. o. o., 2017).
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‒ življenje in poslovna kariera ter
‒ osebna in socialna odgovornost - vključujoč kulturno zavedanje in njene
kompetence.
Seveda pa izobraževalna inštitucija ni edina ustanova, ki ima velik pomen in vpliv na
kompetence posameznika. Kompan Erzar (2019, str. 93) pravi, da so starši tisti, ki prvi
navežejo telesni, očesni ali čustveni stik z otrokom. K pomenu in vplivu kompetenc
posameznika najprej pripomorejo starši 6.
Majcen (2009) meni, da lahko na kompetence gledamo z dveh vidikov; posameznika ali
organizacije. Kompetence za posameznike predstavljajo izziv, v katerem sami sebe
ocenjujemo in se sprašujemo, ali imamo dovolj znanja in spretnosti za izpolnitev delovne
ali katere koli druge naloge, ali smo dovolj motivirani za neko delo, kaj so naše slabosti in
prednosti, na katerih področjih se moramo izboljšati ipd. Buzeti in Stare (2010, str. 7)
menita, da so za dosego zastavljenega cilja pomembne ustrezne kompetence. Tudi
organizacija se, tako kot posameznik, sooča s podobnimi vprašanji. Pomen kompetenc za
organizacijo se kaže na prvi stopnji kot pregled potreb kadrov, ki jih organizacija tisti čas
potrebuje. Šele ko organizacija določi, koga sploh potrebuje (s kakšnimi kompetencami),
lahko začne iskati primerne kandidate. Za organizacijo je pomembno, da sprejme
zaposlenega, ki je dovolj kompetenten za delo, ki ga ponuja. Če izbere kandidata, ki ima
razvitih na primer le polovico kompetenc od zahtevanih, je to za organizacijo slabo, ker bo
zaposlenemu mogla priučiti manjkajoče kompetence in bo za to porabila več časa, kot če
bi zaposlila človeka, ki ima vse potrebne kompetence za razpisano delo. Zato so
kompetence za organizacijo ravno tako pomembne kot za posameznika.
Kompetence so izrednega pomena tako za posameznika kot tudi za organizacijo. Na
pomen kompetenc lahko torej gledamo z dveh vidikov. Kompetence posameznika
definirajo in mu dajo priložnost za delo ter ga tudi osebno izpopolnjujejo. Ivanuša Bezjak
(2006, str. 46) pojasnjuje pomen kompetenc za posameznika in jih označi kot »največja
vrlina in prednost posameznika v organizaciji«. Najprej opredeli kompetenco posameznika
kot zmožnost, da posameznik svoje znanje uporabi v določeni (težki, predvidljivi,
zapleteni, ipd.) situaciji. Po mnenju avtorice nam kompetence omogočijo opravljanje del,
za katere smo na delovnem mestu zadolženi, na uspešen, učinkovit in kakovosten način.
Po drugi strani pa so kompetence pomembne tudi za organizacijo, saj organizacija vidi
posameznika, kako rešuje probleme, se loti določenega dela, kako se spopada z delom in
problemi ter kako sodeluje s strankami in sodelavci. Poleg tega ima vsaka organizacija
seznam kompetenc, ki so potrebne za opravljanje določenega delovnega mesta, in na ta
način organizacija lažje vidi, koga potrebuje za delo in ali je kandidat primeren za
opravljanje dela (Ivanuša Bezjak, 2006, str. 46–47).
6

Več o vlogi družine bomo pojasnili v nadaljevanju.
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Pomen kompetenc je za vsakega delovnega inštruktorja najverjetneje drugačen, saj se
ljudje med seboj razlikujemo. Kljub vsemu nas kompetence na nek način opredeljujejo in
določajo, za kaj smo usposobljeni in v kolikšni meri. Delovni inštruktorji se na podlagi
pridobljenih kompetenc zaposlujejo, zato sklepamo, da imajo pridobljene kompetence za
delovne inštruktorje velik pomen.

2.3 VRSTE KOMPETENC
V literaturi (Boštjančič, 2011; Majcen, 2009; Boyatzis, 2008; Goller, Maac & MullerHederich, 2006; Bartman, 2005; Weinert, 2001; Tate, 1995; Sparrow & Hiltrop, 1994;
Spencer & Spencer, 1993) obstaja več vrst delitev kompetenc.
Splošnejša delitev kompetenc je na splošne in specifične. Splošne so vezane na vsakdanje
življenje in so hkrati uporabne tudi v poklicnem življenju, te so: branje, pisanje,
organiziranje, uporaba tehnologije, znanje tujih jezikov … Specifične kompetence pa so
tiste, ki jih potrebujemo pri opravljanju poklica in jih pridobimo z določeno izobrazbo, kot
na primer odvzem krvi, postavljanje diagnoze, uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije in podobno (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019).
Boštjančič (2011, str. 26) navaja tri različne vrste kompetenc, ki se pojavljajo na področju
dela. Organizacijske kompetence so povezane s kolektivnim znanjem organizacije. Za
uspešnost, konkurenčnost in enkratnost organizacije je potrebno, da ima organizacija
organizacijsko prednost - organizacijske kompetence.7 Naslednja vrsta kompetenc so
zaposlitvene kompetence. Ta skupina kompetenc se nanaša predvsem na posameznika, saj
imajo njegove osebne lastnosti, sposobnosti, izkušnje in vrednote vpliv na učinkovitost in
uspešnost dela, ki ga opravlja. Zaposlitvene kompetence lahko delimo še na ključne
kompetence, delovno-specifične kompetence in organizacijsko-specifične kompetence.
Ključne kompetence so tiste, ki so osnovne, na primer uporaba informacijskokomunikacijske tehnologije, socialne kompetence, tuji jeziki ipd. Pri delovno-specifičnih
kompetencah nam že samo ime pove, da so to kompetence, ki so potrebne za določeno
delo, na primer mehanik ima drugačne kompetence kot zdravnik. Organizacijskospecifične kompetence se nanašajo na posameznikovo vlogo in funkcijo v organizaciji.
Tretja vrsta kompetenc je ravno tako povezana s posameznikom. To so osebne
kompetence. Tate (1995, v Boštjančič 2011, str. 26) pravi, da so to sposobnosti za
aktivnosti in opravljanje nalog delovnega mesta.
Majcen (2009, str. 29) razvrsti kompetence v tri večje skupine: generične kompetence,
ključne kompetence in skupne ter delovno-specifične kompetence. Generične
7

Na primer varstveno-delovni center ima organizacijsko kompetenco, saj uporabniku nudi več različnih
storitev (varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji, institucionalno varstvo in zdravstveno
varstvo) in izvajanje teh storitev.

11

kompetence so po mnenju avtorice tiste, ki se nanašajo na organizacijo in so potrebne za
njeno delovanje. Ključne kompetence so tiste, ki so pomembne za neko področje. Avtorica
jih deli na: ključne kompetence za življenje, ključne kompetence za podjetje, ključne
kompetence za posamezne poklice in skupine del ter ključne kompetence za delo. Ključne
kompetence za življenje se navezujejo na neke osnove, da lahko normalno živimo;
komunikacija v maternem jeziku in pismenost (računalniška, matematična, kulturna ipd.).
Ključne kompetence za podjetje so tiste, ki so potrebne za to, da podjetje lahko sploh
deluje in opravlja naloge. Kompetence za direktorja, vodjo oddelka, za delo v tovarni, za
pedagoški poklic in druge vrste poklicev spadajo pod opis ključnih kompetenc za
posamezne poklice in skupine del. Ključne kompetence za delo so tiste, katere so zares
zelo pomembne za opravljanje posameznega dela in so zato še bolj poudarjene. Zadnja
večja skupina kompetenc se deli na skupne in delovno-specifične kompetence. Skupne
kompetence so tiste, ki veljajo za vse zaposlene in ne glede na naravo njihovega dela.
Delovno-specifične kompetence, kot nam pove že ime, povezujejo posameznika s točno
določeno nalogo, za katero je potrebno posebno znanje (Majcen, 2009, str. 29–32).
Kognitivne kompetence so tiste kompetence, ki posameznikom dajejo sposobnost
mišljenja in analiziranja podatkov. Kompetence čustvene inteligentnosti se navezujejo na
sposobnost razumevanja in prepoznavanja čustvenih informacij o samem sebi.
Kompetence socialne inteligentnosti so podobne kompetencam čustvene inteligentnosti,
razlikujejo se v tem, da se pri kompetencah socialne inteligence razumeva in prepoznava
čustvene informacije o drugih in ne o sebi, kot je pri kompetencah čustvene inteligentnosti
(Boyatzis, 2008, v Fužir & Simčič, 2013, str. 3).
Podobno meni tudi Weinert (2001, v Peklaj, 2015, str.), ker meni, da so kompetence
sestavljene iz več ravni: kognitivne (sposobnost kompleksnega razmišljanja in reševanja
problemov, uporaba znanja na določenem področju), čustveno-motivacijske (odnos,
vrednote, pripravljenost za ukrepanje) in vedenjske (sposobnost aktiviranja in uporabe
potenciala v zaposlenih razmerah) (Peklaj, 2015, v Weinert, 2001; Peklaj, 2010, str. 185–
186).
Spencer in Spencer (1993) kompetence razdelita v dve skupini: mejne kompetence in
razlikovalne kompetence. Podobno jih razdelita tudi Sparrow in Hiltrop (1994): mejne
kompetence in superiorne kompetence. Mejne kompetence Spencer in Spencer (1993)
razložita kot bistvene značilnosti (običajno znanje ali osnovne spretnosti), da morajo biti
vsi na delovnem mestu minimalno učinkoviti, vendar da se bistveno ne razlikujejo od
povprečnih izvajalcev. Razlikovalne kompetence opredelita kot razlikovanje med boljšim in
povprečnim izvajalcem.
Sparrow in Hiltrop (1994) superiorne kompetence razložita kot naključno povezane z
uspešnostjo, mejne pa kot minimalno spremenljivo raven dela. Avtorja menita, da je
12

sedem mejnih kompetenc: uporaba enostranske moči (uporaba oblike vpliva za doseganje
skladnosti), natančno samoocenjevanje (realističen in utemeljen pogled na sebe),
pozitivno spoštovanje do drugih (imeti verovanje v druge, da so dobri ljudje in biti
optimističen), spontanost (zmožnost, da izraziš samega sebe kot prostega in enostavnega),
logično razmišljanje (dajati dogodke v običajno zaporedje), specifično znanje (imeti
uporabne teorije, modele in dejstva) in razvijanje drugih (pomagati drugim, da izpolnijo
svojo nalogo).
Bartman (2005) postavi model »Velikih osmih kompetenc«. Model je postavljen na podlagi
stodvanajstih definiranih osnovnih vedenj. Velikih osem kompetenc po Bartmanu (2005,
str. 1187):
‒ vodenje in odločanje (zajema prevzem nadzora, vodenje, ukrepanje, usmeritev in
prevzemanje odgovornosti),
‒ podpora in sodelovanje (vključuje podpiranje drugih, spoštovanje in pozitiven
odnos do drugih v socialnih razmerah, učinkovito delovanje s posamezniki in
skupinami ter dajanje ljudi na prvo mesto),
‒ interakcija in predstavitev (predstavljena je kot učinkovito komuniciranje in
navezovanje stikov ter uspešno prepričevanje in vplivanje na druge),
‒ analiziranje in interpretacija (prikazuje dokaz jasnega analitičnega razmišljanja in
učinkovito uporabo lastnega znanja),
‒ ustvarjanje in konceptualizacija (zajema dobro delovanje v situacijah, ki zahtevajo
odprtost za nove ideje in izkušnje, dobro pisno komunikacijo, iskanje priložnosti za
učenje, obravnavanje težkih situacij z inovativnostjo in ustvarjalnostjo ter
podpiranje in spodbujanje organizacijskih sprememb),
‒ organizacija in izvajanje (vključuje načrtovanje vnaprej, delovanje na sistematičen
in organiziran način, sledenje navodilom in postopkom, osredotočenost na
zadovoljstvo strank in zagotovitev kakovostnih storitev ali izdelkov),
‒ prilagajanje in obvladovanje (prilagoditev, dobra odzivnost na spremembe,
učinkovito obvladovanje pritiska in dobro spopadanje s preprekami),
‒ podjetnost in izvrševanje (osredotoča se na rezultate in doseganje osebnih
delovnih ciljev, prikazovanje razumevanja poslovanja, trgovine in financ ter iskanje
priložnosti za samorazvoj in napredovanje).
Goller, Maack in Muller-Hederich (2006, v Stare & Seljak 2006, str. 136–137) predstavljajo
štiri področja kompetenc:
‒ strokovna kompetenca (posameznikovo znanje, izobrazba in sposobnosti,
zmožnost prepoznavanja in uporabe različnih metod in tehnik dela),
‒ socialna kompetenca (komunikacija z okolico, druženje z ljudmi, vzdrževanje
odnosa z ljudmi, sposobnost delovanja v različnih kulturah, timsko delo ipd.),
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‒ osebnostna kompetenca (posameznik in njegovo delovanje v organizaciji, npr.
zaznavanje svojih prednosti, kritičnost, sprejemanje odgovornosti za svoje delo,
kreativnost, motivacija, lojalnost ipd.),
‒ metodološka kompetenca (uporaba strokovnega znanja v določenem primeru in
reševanje problema, ki nastane).
Boyatzis (2008, v Fužir & Simčič 2013, str. 3) deli kompetence v tri skupine glede na ločitev
povprečnih posameznikov od izjemnih. Te skupine so:
‒ kognitivne kompetence,
‒ kompetence čustvene inteligentnosti in
‒ kompetence socialne inteligentnosti.
Področje kompetenc je zelo raziskano, a kljub vsemu nima enotnega teoretičnega okvirja.
Povzamemo lahko, da se - ne glede na veliko število avtorjev, kompetence v veliki meri
delijo na osebno, socialno in čustveno raven. Poleg tega se v literaturi velikokrat pojavijo
bolj specifične kompetence, kot so: ključne kompetence, organizacijske, delovnospecifične, zaposlitvene ipd.
Skupino kompetenc, ki jih delovni inštruktorji pridobijo po opravljeni nacionalni poklicni
kvalifikaciji, lahko razvrstimo v delovno-specifične (npr. izvajanje usposabljanja in
delovnega procesa uporabnika), osebnostne (razvijanje podjetne lastnosti, spretnosti in
vedenje), strokovne (načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela ter dela
drugih) in socialne kompetence (sodelovanje v strokovnem timu, s starši ali skrbniki). Za
naše diplomsko delo je ta razvrstitev kompetenc pomembna, ker bomo lahko v
nadaljevanju vsako kompetenco razvrstili v določeno skupino in si pomagali pri
analiziranju kompetenc delovnih inštruktorjev.

2.4 PRIDOBIVANJE IN RAZVOJ KOMPETENC
Kompetence lahko pridobivamo na različne načine. Boštjančič (2011) meni, da sta najbolj
pogosta načina pridobivanja kompetenc s formalno izobrazbo in zaposlitvijo. Omeniti
moramo, da se nekaterih kompetenc lahko priučimo tudi kasneje. Kompetence, ki jih
pridobimo s formalno izobrazbo, so bolj splošne narave. Te kompetence so dobro zajete v
življenjepisu posameznika. Kompetence, ki jih pridobimo z zaposlitvijo, so bolj specifične
od kompetenc, pridobljenih s formalno izobrazbo, saj veljajo za točno določeno področje
dela (Boštjančič, 2011, str. 29).
Šribar (2016) se osredotoči na pomen pridobivanja kompetenc v šolah na etičnem in
raziskovalnem področju, saj meni, da je na tem področju premalo ozaveščanja za boljšo
znanost. Tudi Podgornik (2011) daje pomen pridobivanju kompetenc v vzgoji in
izobraževanju in jih poveže s socialno izključenostjo. Izkustveno ugotavljamo, da se
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pridobivanje kompetenc navadno začne že, ko se otrok rodi, z družino in se kasneje
nadaljuje v šoli. Glede na raznolikost učnih predmetov dobimo v šoli bolj splošne
kompetence, ki jih kasneje z nadaljnjo izobrazbo in/ali zaposlitvijo lahko dopolnjujemo in
razvijamo.
Izkustveno ugotavljamo, da se kompetence posameznika začnejo razvijati že od rojstva
naprej. Kompan Erzar (2019) meni, da so družinski odnosi tisti, v katerih se človek razvija
in uresničuje svoje potrebe in želje. Odnos v družini je pravzaprav stik oziroma
medsebojna povezanost, ki posamezniku prinaša v odnose rast, spremembe in stabilnost.
Avtorica poudari, da so za stik pomembne vse tri generacije družine (otroci, starši in stari
starši), saj se s tem v družinskem članu krepi in razvija občutek o sebi, drugih in zavedanje
o pomenu življenja. Izziv vsakega odraslega otroka je, da skozi zgodovino svoje družine in
odnose v njej spozna, kakšna je njegova življenjska pot (Kompan Erzar, 2019, str. 10–14).
Že samo bivanje staršev in otrok8 pod isto streho vključuje stike, oblikovanje odnosov in
vzdušje v družini, torej morajo starši z otroki (in obratno) znati živeti v skupnem
gospodinjstvu. Skozi zgodovino družine (poklici v družini, vloga ženske in moškega v
družini, ljubezen, vera, trpljenje in odnosi v družini) lahko posameznik bolje spozna
samega sebe in začne živeti ter si oblikovati svoje življenje. Seveda si mora to želeti, imeti
potrebo in hrepenenje (Kompan Erzar, 2019, str. 53–54).
Siegel in Bryson (2016) opisujeta način vzgoje brez drame. Pri vzgajanju je končni cilj, da
otroka nekaj naučimo in ne kaznujemo, saj je kazen kratkoročna, učenje pa ima pomen za
otroka skozi vse življenje. Avtorja opisujeta povezanost otroških možganov z razvojem
veščin, ki dajejo otroku moč za boljše odnose, duševno zdravje in bolj smiselno življenje.
Vzgajanje pomeni tudi, da starši skrbijo za otrokove možgane na tak način, da spodbujajo
ustvarjanje povezav v možganih preko učenja veščin, spodbujanja ustreznega in učenjem
neustreznega (Siegel & Bryson, 2016, str. 15–17).
Kompan Erzar (2009, str.15) opisuje pomen odnosa staršev kot osnovni gradnik
otrokovega razvoja. Menimo, da skozi takšen odnos razvijamo tudi lastno kompetenco.
8

Poljanec (2015) opisuje nevropsihološki razvoj otroka. Prve možganske sposobnosti so socialne, saj se v
prvih osemnajstih mesecih najhitreje razvija desna stran možganov. Zaradi tega je ključnega pomena v prvih
dneh oziroma tednih odnos matere z otrokom. Če lahko mati razvije ritem z otrokom (spanje, hranjenje,
pestovanje), se bo to poznalo v odnosu skozi celo življenje. Mati je na začetku tista, ki otroku da mirnost
oziroma stres ali tesnobo. Če je mati tesnobna, bo to otrok začutil in se tudi temu primerno odzval. Nega
otroka iz materine strani je ključnega pomena, saj se otrok nauči odzivanja na stres. Vse, česar je otrok
deležen v zgodnjem otroštvu, se kasneje pozna na področju čustvene inteligence, samopodobe, mišljenja in
socialnih spretnosti. Mati je tista, ki že v prvih dneh daje otroku občutek, ali se lahko nanjo zanese, ali
upošteva njegove potrebe in želje (Poljanec, 2015, str. 53–56).
Tudi Siegel in Bryson (2013) opisujeta razvoj otroških možganov in menita, da so izkušnje tiste, ki oblikujejo
možgane otroka. Otrok pridobi izkušnje že skozi glasbo, ki jo posluša, ljudi, ki jih ima rad, knjige, ki jih bere
ipd. Poleg tega mora imeti otrok zagotovljeno ustrezno prehrano, spanje in spodbudo, da se mu lahko
možgani normalno razvijajo. Tudi geni imajo majhen del vloge pri razvoju možganov (Siegel & Bryson, 2013,
str. 22).
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Tudi Poljanec (2015) meni, da zakonski odnos vpliva na otroka. Če je zakonski odnos slab,
če se zakonca med seboj prepirata, ne razumeta ali celo sovražita, bosta to nezavedno
prenesla na otroka, z neprimerno vzgojo, zanemarjanjem, slabšo odzivnostjo in (ne)varne
navezanosti (Poljanec, 2015, str. 75). Tako bosta zakonca otroka neprimerno vzgajala in mu
dajala napačne vzorce pri zavedanju samega sebe in sveta, kar pa privede do tega, da
otrok posledično nima pravih vrednot, ki se kasneje še z drugimi stvarmi razvijajo v
kompetence posameznika.
Razvoj kompetenc se začne z rojstvom in nadaljuje z izobraževanjem v izobraževalnih
inštitucijah ter kasneje z zaposlitvijo ter razvojem v delovnem okolju. Majcen (2009) meni,
da je razvoj kompetenc povezan s spreminjanjem oziroma nadgradnjo že obstoječih
kompetenc posameznika9. Pri razvoju kompetenc se torej zmanjšuje razlika med
kompetencami, ki so potrebne za določeno delo in kompetencami, ki jih ima posameznik.
Preko pridobivanja novih znanj, spretnosti in veščin ter njihovim utrjevanjem se razvijajo
kompetence. Rezultat razvoja kompetenc je osebnega pomena za posameznika. Seveda pa
je razvoj kompetenc pomemben tudi pri organizacijah (Majcen, 2009, str. 36-37).
Pridobivanje in razvoj kompetenc sta pomembna za vse nas. Začne se z družino, nadaljuje
z izobraževalnimi inštitucijami in se nato nadaljuje skozi celotno življenje. Pomembno je,
da smo pripravljeni na spremembe, ki nas bodo spremenile v bolj kompetentnega človeka
in nam s tem dale možnost po večjem znanju, osebnem razvoju ter zadovoljstvu. Delovni
inštruktorji imajo kot posamezniki že razvite določene vrednote, ki so jih pridobili s
primarno družino. Vrednote delovnih inštruktorjev so povezane s kompetencami, ki jih
imajo in jih lahko razvijajo ter dopolnjujejo še naprej, če so na to pripravljeni.

9

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v projektu Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in
priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011 opisalo metode za ugotavljanje in priznavanje
kompetenc, ki lahko služijo tudi za nadaljnji razvoj kompetenc. Te metode so: preizkusi in izpiti, deklarativne
metode (temeljijo na posameznikovi samooceni kompetenc), portfolijo (dokument, ki prikazuje
posameznikove spretnosti), opazovanje (pri vsakodnevnem delu) in simulacija (posameznik, postavljen v
realno situacijo, na podlagi katere oceni svoje kompetence) ter dokazila, pridobljena iz dela (dokazila o
učnih izidih, družinsko ali drugo okolje in prostovoljne situacije). Za namen povečanja vključitve odraslih v
vseživljenjsko učenje in izboljšave kompetenc je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni
razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Cilj razpisa je bilo izboljšanje
temeljnih in poklicnih kompetenc odraslih z nižjo izobrazbo. Razpis služi tako pridobivanju kompetenc kot
tudi samemu razvoju kompetenc, s poudarkom na odraslih, zaradi potreb na trgu, večje zaposljivosti in
mobilnosti ter osebnega razvoja in vključitve v socialno okolje.
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3 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN ODGOVORNE OSEBE
V diplomskem delu obravnavamo področje kompetenc delovnih inštruktorjev, ki delajo v
varstveno-delovnih centrih (v nadaljevanju VDC) v Sloveniji. Za razumevanje kompetenc
delovnih inštruktorjev moramo vedeti, da je njihovo delo specifično, saj se ukvarjajo z
odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Za predstavitev odraslih oseb s posebnimi
potrebami je potrebno najprej smiselno obrazložiti, kdo je otrok s posebnimi potrebami (v
nadaljevanju OPP), saj govorimo o odraslih osebah s posebnimi potrebami šele kasneje
(po 18. letu starosti), ko pridobijo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno
in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP). V nadaljevanju dela so predstavljene osebe s
posebnimi potrebami, programi vzgoje in izobraževanja odraslih oseb s posebnimi
potrebami, odgovorne osebe za delo z odraslimi s posebnimi potrebami (varuh, strokovni
delavec in delovni inštruktor), predstavitev stanja v Sloveniji in tujini, kompetence
delovnega inštruktorja in ocena dosedanjih raziskav.

3.1 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Rojstvo otroka je za vsakega starša poseben dogodek. Vsak izmed staršev si želi, da bi
razvoj otroka potekal umirjeno in brez zapletov. Če se pri otroku pojavijo posebne
potrebe, je pomembno, da se te potrebe ugotovijo kmalu, saj lahko starši le tako
omogočijo otroku razvoj, ki je zanj pomemben, a morda nekoliko drugačen od drugih.
Pojem osebe s posebnimi potrebami pravzaprav zajema otroke s posebnimi potrebami (v
nadaljevanju OPP) in odrasle osebe s posebnimi potrebami. Za boljše razumevanje pojma
oseb s posebnimi potrebami bomo v nadaljevanju dela opredelili, kdo so OPP in kdo
odrasle osebe s posebnimi potrebami ter razložili razliko med tema dvema pojmoma.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je izdal Kriterije za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj OPP. Otroci s posebnimi potrebami so, po kriterijih
Marinč in drugih (2015, str. 4):
‒ otroci z motnjami v duševnem razvoju,
‒ slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
‒ gluhi in naglušni otroci,
‒ otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
‒ gibalno ovirani otroci,
‒ dolgotrajno bolni otroci
‒ otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
‒ otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in
‒ otroci z avtističnimi motnjami.
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To je splošna delitev OPP po ZDVDTP. Kljub temu Murgel (2019, str. 58) pravi, da v Sloveniji
nimamo enotnega pojmovanja za OPP. Pojmovanje OPP naj bi se po mnenju avtorice
uredilo z novim Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi
potrebami. Tudi Bratož (2004) meni, da bi morali imeti bolj enotno pojmovanje OPP. Po
drugi strani je težko bolj enotno poimenovati OPP, saj se med seboj razlikujejo glede na
primanjkljaj, oviro oziroma motnjo.
V namen boljšega razumevanja tematike oseb s posebnimi potrebami sledi razlaga
skupine OPP z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR). Skupini otrok in
odraslih z motnjami v duševnem razvoju se v diplomskem delu posvečamo največ, saj so
delovni inštruktorji pri svojem delu v stiku z njimi.
Prvo skupino predstavljajo otroci z MDR. Schmidt, Schmidt & Schmidt (2018, str. 69)
menijo, da je MDR povezana s posameznikovo inteligentnostjo (IQ). Oseba z MDR ima po
mnenju avtorjev zmanjšane sposobnosti in spretnosti za življenje. Tudi Lačen (2016, str.
12) meni, da je temeljna definicija MDR v povezavi z znižanimi intelektualnimi
sposobnostmi.
Marinč in drugi (2005, str. 6) predstavijo MDR kot »nevrološko pogojeno razvojno motnjo,
ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih
intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti«. Tudi
Colnerič in Zupančič (2005) menita, da se MDR pojavi pred polnoletnostjo. Lačen (2001)
MDR označi s sopomenkama duševna prizadetost in mentalna retardacija. Opiše jo kot
omejitev pri splošnem funkcioniranju posameznika. Tako kot Marinč idr., tudi Lačen (2001,
str. 11) meni, da se MDR pojavlja v razvojni dobi otroka. Motnja v duševnem razvoju je
torej neko odstopanje med normalnim in nenormalnim10 vedenjem, ki se pokaže na
različnih področjih: komunikacija, sporazumevanje, socializacija in samostojnost. Glede na
stopnjo motnje ločimo (Marinč idr., 2005, str. 6–7):
‒ otroke z lažjo MDR,
‒ otroke z zmerno MDR,
‒ otroke s težjo MDR in
‒ otroke s težko MDR.
Razlike med stopnjami motenj se ponavadi kažejo v posameznih sposobnostih. Na primer
otroci z lažjo MDR so na intelektualnem in socialnem področju šibkejši od ostalih
vrstnikov. Koritnik in Kordigel Aberšek (2015) menita, da je pri otrocih z lažjo MDR zaznati
težave na področju sporazumevanja. Colnerič in Zupančič (2005) pa menita, da pri otrocih
z lažjo MDR ni posebnih značilnosti, ki bi se razlikovale od drugih otrok. Ravno zaradi tega

10

Beseda nenormalno je v Slovarju Slovenskega knjižnega jezika (2008) razložena kot »nenavadno, duševno
nerazvit, neuravnovešen«.

18

je otroke z lažjo MDR težje prepoznati. Značilnosti, ki vendarle lahko odstopajo, se kažejo v
kasnejšem obdobju na področju financ in socializacije. Kljub temu, da je to skupino otrok
težje prepoznati, je ključnega pomena, da imajo te osebe možnost prilagojene oblike
učenja in dela. Po drugi strani Marinč in drugi (2005) opisujejo razlike med otroci z lažjo
MDR in njihovimi vrstniki. Razlike se kažejo v znižanih sposobnostih za učenje in
pridobivanje znanja, preprostejšem jeziku, nezreli presoji v določenih socialnih situacijah
in pridobljenem minimalnem znanju, ki je nižji od zahtevanih izobraževalnih standardov za
uspešno opravljen razred (npr. v osnovni šoli). Iz tega izhaja tudi potreba po prilagojenih
programih izobraževanja, ki se v Sloveniji že izvajajo. Tako Marinč (2007) in drugi kot
Colnerič in Zupančič (2005) se strinjajo, da osebe z lažjo MDR lahko živijo samostojno
življenje in opravljajo manj zahtevna dela (administrativna dela, delo v tovarni, čiščenje
ipd.). Otroci z zmerno MDR imajo posamezna učna področja bolj razvita od drugih in imajo
potrebo po učnih prilagoditvah in vključitvi v socialno okolje. Za razliko od otrok z lažjo
MDR potrebujejo stalno podporo in pomoč, ki se razlikuje od otroka do otroka. Težja MDR
se kaže v enostavni komunikaciji otroka11, znanju osnovnih opravil (oblačenje, skrb za
higieno, obuvanje) in potrebi po pomoči pri orientiranosti. Navadno imajo otroci s težjo
MDR velikokrat še dodatne motnje (senzorične, motorične ali pa govorne) ali bolezni.
Otroci s težko MDR so omejeni na različnih področjih: gibanje, zaznavanje okolice in
komunikacija. Večinoma ti otroci ne razvijejo govora in potrebujejo stalno pomoč pri negi,
varstvu in vodenju. Večinoma imajo otroci s težko MDR še dodatne hujše motnje, bolezni
in obolenja (Marinč idr., 2005, str. 7).
Za boljše poznavanje področja oseb s posebnimi potrebami in odraslih oseb s posebnimi
potrebami predstavljamo podatke, koliko je otrok, mladostnikov in odraslih oseb z
duševno in telesno motnjo v razvoju v Sloveniji v letih 2018, 2017, 2016 in 2015.
Tabela 1: Statistični podatki za otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami v
Sloveniji
Osebe z duševno in telesno motnjo v razvoju
Otroci in mladostniki (celodnevno in dnevno
varstvo)
Odrasle osebe (storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji)

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2017

Leto
2018

436

406

392

381

3.169

3.426

3.488

3.490

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2019)

Število otrok in mladostnikov se je v obdobju 2015-2018 iz leta v leto zmanjševalo,
medtem ko se je število odraslih oseb s posebnimi potrebami povečevalo (tabela 1).

11

Znajo izraziti svoje želje in potrebe in razumejo osnovna navodila.
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Ključnega pomena za otroke s posebnimi potrebami je zgodnja obravnava, ker lahko starši
le tako zagotovijo ustrezno pomoč svojemu otroku. Tako kot za otroka je tudi za starše
pomen zgodnje obravnave precejšen, saj se tako lahko soočijo z novonastalo situacijo rojstvom OPP in tako otroku zagotovijo nadaljnji razvoj. Nojič (2013, str. 22) meni, da je
obdobje zgodnje obravnave OPP od njegovega rojstva do vključitve v šolski okoliš. Zgodnja
obravnava vključuje opazovanje otroka in spremljanje razvoja ter odstopanj od razvoja.
Grubešič (2013, str. 23) meni, da je obdobje zgodnje obravnave od rojstva pa do sedmega
leta starosti OPP. Poleg vsega pa zgodnja obravnava lahko pozitivno vpliva na družinske
odnose in spodbuja socialno vključenost družine.
Zgodnja obravnava je pravzaprav nekako prepletena z usmeritvijo OPP v programe vzgoje
in izobraževanja. Colnerič in Zupančič (2013, str. 37) menita, da so otroci z lažjo MDR
ponavadi vključeni v prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom, otroci z
zmerno, težjo in težko MDR pa v posebne vzgojno-izobraževalne programe, ki so
predstavljeni v nadaljevanju diplomskega dela.
Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) o
usmeritvi OPP v programe vzgoje in izobraževanja na prvi stopnji12 odloča Zavod RS za
šolstvo z odločbo. Pred tem mora OPP pridobiti strokovno mnenje, ki ga izda komisija za
usmeritev OPP v programe vzgoje in izobraževanja na prvi stopnji. Po četrtem odstavku
23. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Uradni list RS, št.
58/2011) komisijo sestavljajo predsednik in člani: psiholog, specialni pedagog in specialist
pediater. V drugem odstavku 27. člena ZUOPP-1 je napisano, da strokovno mnenje
vključuje vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje. Strokovno mnenje je
podlaga za usmeritev OPP v nadaljnje izobraževanje. Predsednik komisije nato posreduje
strokovno mnenje svetovalcu, zaposlenemu na Zavodu RS za šolstvo, ki izda odločbo o
usmeritvi OPP (MIZŠ, 2019).
Kljub zgodnji obravnavi OPP je njihova integracija v programe vzgoje in izobraževanja
nekoliko težja, saj je ob vključitvi takega otroka v šolo pomembno, da je ta razumljena kot
nek proces, s katerim bo otrok pridobil čim višjo stopnjo neodvisnosti in socialne
integracije (Lebarič, Kobal Grum & Kolenc, 2006, str. 8). Podobno menita tudi Mikas in
Roudi (2012), ki opisujeta pomen inkluzije kot višjo stopnjo spoštovanja do otrok z
motnjami v razvoju in jih obravnavata kot enake udeležence v izobraževalnem sistemu.
Kačič (2008, str. 152) ravno tako omenja inkluzijo13 OPP, in sicer da bi se morale službe
pomoči transformirati tako, da bi OPP omogočile inkluzijo v nadaljnjem življenju. Sardoč
12

Na drugi stopnji je to ministrstvo pristojno za izobraževanje.

13

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) je inkluzija razložena kot vsebovanje, vključenost.
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(2006, str. 13) opiše pomen besede inkluzija kot zagotavljanje pravic OPP in ustvarjanje
čim boljših pogojev za razvoj OPP. Kobal Grum in Kobal (2009, str. 37) razlagata povezanost
med pojmoma integracija in inkluzija. Avtorici pravita, da je socialna integracija pogoj za
inkluzijo, saj optimalno vključuje OPP in njihove vrstnike v življenje in delo.
Za vključitev v različne vzgojno-izobraževalne procese za OPP obstajajo različni vrtci, šole,
zavodi in društva. Od primanjkljaja OPP je odvisno, v kateri vrtec, šolo ali zavod bo otrok
razvrščen. Po 5. členu ZUOPP-1 potekata vzgoja in izobraževanje OPP po naslednjih
programih:
‒ program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo,
‒ prilagojeni program za predšolske otroke,
‒ vzgojno-izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo,
‒ prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim
standardom,
‒ prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,
‒ posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo
v duševnem razvoju in drugih posebnih programih,
‒ vzgojni program.
Starši se morajo po zaključku šolanja OPP odločiti, kako bo njihov otrok nadaljeval pot.
Görgner (2017, str. 3) pojasnjuje, da starši preskrbo OPP vidijo na ravni družbene pomoči v
obliki osebne asistence, v obliki oskrbovanih stanovanj ali pa v zavodskem varstvu. Vešligaj
Damiš (2006, str. 283) meni, da mora za načrt nadaljnjega življenja OPP njegova družina
pridobiti informacijo o otrokovi oviri. To informacijo pridobi OPP po 18. letu z odločbo o
razvrstitvi oziroma kategorizaciji. OPP pridobijo, ko dopolnijo 18. let, status invalida po
ZDVDTP. V 1. členu zakona 14 je opredeljeno, kdo so te invalidne osebe. To so osebe z
zmerno, težjo in težko duševno motnjo ter najtežje telesno prizadeti, ki se ne morejo
usposobiti za samostojno delo in življenje in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost
nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času
rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti (1. člen ZDVDTP). Po tem
zakonu naj bi bile OPP po zaključenem šolanju oziroma, ko dopolnijo 18 let, napotene v
različne oblike varstva v splošnih in posebnih socialnih zavodih. Z dopolnjenim 18. letom in
upoštevanjem vseh ostalih zakonskih pogojev pridobijo takšne osebe status odraslih oseb
s posebnimi potrebami.

14
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3.2 VARSTVO ODRASLIH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
Za odrasle osebe s posebnimi potrebami je zaradi socialne vključenosti zelo pomembno,
kam se vključijo po zaključenem izobraževanju. Odrasle osebe s posebnimi potrebami se v
posebne oblike varstva v zavodih15 lahko vključijo že po 18. letu starosti. Takih primerov je
zelo malo iz dveh razlogov. Prvi razlog za nizko vključitev odraslih oseb s posebnimi
potrebami v starosti 18 let je, da so v eni izmed oblik varstva - varstveno-delovnem centru
(v nadaljevanju VDC), problem čakalne dobe. Drugi razlog je morda malo bolj splošen, z
vidika nekaterih staršev, ki si želijo, da bi njihov otrok ostal v programih izobraževanja do
26. leta, saj menijo, da je to za odrasle osebe s posebnimi potrebami dobro, ker se morda
lahko še kaj naučijo. Ko gredo odrasle osebe s posebnimi potrebami v VDC, se vključijo v
neko rutino in tako lahko morda obstanejo na neki točki, saj se nekatere stvari naučijo do
neke mere in potem ne napredujejo. Po drugi strani pa predstavlja VDC odraslim osebam s
posebnimi potrebami vključevanje v širšo okolico in življenje v svojem domu ter nekaterim
zaposlitev. Seveda pa imajo starši možnost, da odraslo osebo s posebnimi potrebami ne
vključijo v nobeno obliko varstva in tako ostane doma, kjer zanjo ponavadi skrbijo starši.
Odrasle osebe s posebnimi potrebami so upravičene do osebnega asistenta. Zakon o
osebni asistenci (ZOA, Uradni list RS, št. 10/2017) določa, kdo je lahko osebni asistent in
kdo so upravičenci storitve. Po 6. členu ZOA so upravičenci osebne asistence naslednji:
invalidi, državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) ali tujci, ki imajo stalno
prebivališče v RS, stari med 18 in 65 let, ki živijo ali želijo živeti v samostojnem ali skupnem
gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe, in tisti, ki potrebujejo pomoč
najmanj 30 ur tedensko. Osebni asistent je po 11. členu ZOA lahko fizična oseba, ki mora
imeti najmanj 18 let, je poslovno sposobna, kazensko neovadena in ima opravljeno
usposabljanje po ZOA. Sredstva za financiranje osebnega asistenta se zagotovijo iz
državnega proračuna (šesti odstavek, 26. člena ZOA).
Z namenom boljšega poznavanja posebnih oblik varstva za odrasle osebe s posebnimi
potrebami predstavljamo v nadaljevanju možne oblike varstva.
Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Pravilnik SNSS) so
možne oblike varstva in pomoči odraslih oseb naslednje:
1. socialna oskrba na domu (vključuje različne oblike organizirane pomoči in
opravil),
2. socialni servis (zajema pomoč pri hišnih in drugih opravilih - Pravilnik SNSS),
3. institucionalno varstvo (storitev, ki jo ponuja VDC),
4. institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih in oskrbnih domovih,
5. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (storitev, ki jo ponuja VDC).
15
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Poleg VDC-ja pa imajo odrasle osebe možnost vključitve tudi v center za usposabljanje16.
V nadaljevanju našega dela smo se osredotočili na VDC, ker so tam zaposleni delovni
inštruktorji, ki so predmet obravnave diplomskega dela.
S 1. januarjem 2019 je začel veljati nov Zakon o socialni vključenosti (ZSVI, Uradni list RS,
št. 30/18), ki deloma ukinja ZDVDTP. V drugem odstavku 2. člena ZSVI je zapisano, da:
»Republika Slovenija zagotavlja invalidom po tem zakonu pravico do socialnovarstvenih
storitev (vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo)
po zakonu, ki ureja socialno varstvo« (drugi odstavek 2. člena ZSVI). V Zakonu o socialnem
varstvu (ZSV, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) so v 16. členu opisane oblike
varstva: zavodi, pomoč v drugi družini ali drugi organizirani obliki. V 17. členu ZSV pa je
posebej opisana še storitev varstva, vodenja in zaposlitve kot organizirana oskrba za
odrasle osebe s posebnimi potrebami (z motnjo v duševnem in telesnem razvoju). V istem
zakonu (ZSV) je v 51. členu omenjena še posebna oblika socialnovarstvenega zavoda za
odrasle, ki vključuje posebne oblike institucionalnega varstva. V 52. členu ZSV pa je
omenjen VDC in njegove storitve, ki so bolj podrobno opisane v nadaljevanju.
V VDC-ju se izvaja socialnovarstvena storitev, ki je razdeljena na varstvo, vodenje in
zaposlitev pod posebnimi pogoji, institucionalno varstvo in zdravstveno varstvo (VDC
Tončke Hočevar, 2019). Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti v Sloveniji trenutno deluje 23 samostojnih socialnovarstvenih zavodov VDC-jev 17
in 11 koncesijskih VDC-jev 18 (MDDSZ, 2019).
Uporabniki VDC-ja, ki so upravičeni do storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod
posebnimi pogoji, so opredeljeni v 8. členu Pravilnika o standardih in normativih
16

Več o centru za usposabljanje v poglavju 3.5 Predstavitev stanja v Sloveniji.
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Center za varstvo in delo Golovec, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Varstvenodelovni 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, Varstvenodelovni 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, Varstveno-delovni center Šentjur, Varstveno-delovni
center Tolmin, Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža
Langusa, Radovljica in Varstveno-delovni center Ajdovščina-Vipava.
18

Želva d. o. o., podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Čebela - dnevno varstvo Karitas, Sonček
- zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije s. p., Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem
razvoju - Barka, Varstveno-delovni center Muc-Sreto Zelen s. p., Medobčinsko društvo Sožitje, Društvo
Sožitje Kamnik, Društvo Sožitje - medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Ptuj, Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca
in Naprej - Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor.
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socialnovarstvenih storitev. Ti uporabniki so odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem
razvoju, zmerno motnjo v duševnem razvoju z dodanimi motnjami v gibanju, lažjo motnjo
v duševnem razvoju z dodanimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju ob lažjih
dodatnih motnjah (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni
list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17). Tovrstne storitve19
uporabnikom VDC-ja zagotavljajo izpolnjevanje temeljnih človekovih pravic, ki so določene
z Ustavo .20
Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji omogoči uporabniku moč
vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje. Za dobro vključitev pa so v osnovi
pomembni dobri medsebojni odnosi med uporabniki VDC-ja (Breznik & Landeker, 2006).
Kete Černe (2017) opisuje pomen socializacije oseb s posebnimi potrebami in pravi, da so
mladostniki in odrasli aktivni člani pri nastanku individualiziranega programa v centru za
usposabljanje. S tem jim zaposleni dajo možnost vključevanja v vzgojno-izobraževalne
programe, kar povečuje njihovo vključevanje v socialno okolje in samostojnost.
Lačen (2016, str. 56) meni, da mora biti oseba z MDR v družini videna in obravnavana kot
odrasla, saj je to zelo pomembno za njen nadaljnji razvoj. Z osebo z MDR naj bi se starši
resno pogovarjali, ji prisluhnili in upoštevali njene predloge in želje. Okolje osebam z MDR
včasih ne daje dovolj možnosti za izražanje njihovih potreb (npr. komunikacija). Tudi prosti
čas ima pomembno vlogo v življenju osebe z MDR, a ga morajo navadno drugi (zunanja
pomoč in različne usmeritve) spodbuditi k preživljanju prostega časa, saj se osebe z MDR
velikokrat ne znajo angažirati. Prosti čas je zanje pomemben, saj s tem zadovoljujejo lastne
potrebe.
Colnerič in Zupančič (2013) omenjata odnose sorojencev v družini osebe z MDR in družini
z normativnimi sorojenci. Avtorja opisujeta odnos staršev do sorojencev z otrokom z MDR
kot ugoden. Pomen za sorojenca otroka z MDR je velik, saj v svoji dobi odraščanja lahko
veliko pridobi (glede na specifično družinsko situacijo). Sooblikovanje družinske dinamike
in kakovost vsakdanjega življenja družine (starševski stres in odnos med sorojencema)
lahko povežemo z ocenjevanjem otrokovih osebnostnih potez, ki prispevajo k specifičnim
vzorcem odzivanja na otroka (Colnerič in Zupančič, 2013, str. 55-56).
Restoux (2010) meni, da se morajo starši ob rojstvu drugačnega otroka največkrat
spoprijeti s predsodki drugih. Starši ob novici, da z njihovim otrokom nekaj ni v redu,
doživijo čustveni šok. Nekateri ne morejo spregovoriti besede, obnemijo ali se zaprejo
vase. Poleg čustvenega šoka starši hkrati doživljajo tudi sram in občutek krivde. Navadno
je čas tisti, ki je potreben, da starši in ostala bližnja okolica sprejme stvari in se prilagodi.
19

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
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14. člen, 50. člen in 51. člen Ustave obravnavajo invalide. Več v Kresal (2007, str. 29).
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Velikokrat se zgodi, da imajo starši OPP občutek izključenosti zaradi nesprejemanja
okolice. Bližnja okolica ima veliko vlogo pri OPP, saj ji odpira vrata v svet. Vključevanje OPP
pa je - po mnenju avtorice - stvar vsake družine.
Tisti uporabniki VDC-ja, ki so sposobni za delo oziroma zaposlitev, so tudi denarno
nagrajeni21. Nagrada variira, ni vsak mesec ista, saj tudi uporabniki ne delajo po
določenem urniku (navadno delajo od štiri do pet ur na dan). Nagrada je odvisna tudi od
vrste dela22.
Znotraj storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji se izvaja tudi
integrirana zaposlitev.23 Integrirana zaposlitev je za odrasle osebe s posebnimi potrebami
zelo pomembna, saj se tako vključujejo v socialno okolje in se počutijo vpete v življenje.
Storitev institucionalnega varstva zajema bivanje, prevoz, prehrano in tehnično oskrbo. Po
mnenju avtoric Vidimšek in Leskošek (2015, str. 263) se pri tem pojavi vprašanje kakovosti
storitev institucionalnega varstva, saj so po mnenju uporabnikov 24 storitve neprilagojene
dejanskim potrebam uporabnika. Zdravstveno varstvo vključuje vodenje in urejanje
dokumentacije uporabnika, spremljanje zdravstvenega stanja uporabnika, naročanje
uporabnika na posamezne preglede, meritve krvnega sladkorja in tlaka, preglede
zdravnika, tehtanje uporabnika in pripravo terapije za uporabnika (VDC Tončke Hočevar,
2019).
Delovni inštruktorji, ki jih obravnavamo v diplomskem delu, so zaposleni v obliki varstva
VDC-ja, ki smo jo bolj podrobno predstavili. V nadaljevanju predstavljamo osebe, ki so
odgovorne za odrasle osebe s posebnimi potrebami v VDC-jih in natančneje opisujemo
tiste, ki so največ v stiku z odraslimi osebami s posebnimi potrebami pri storitvi varstvo,
vodenje in zaposlitev.
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Informacijo o nagradi uporabnikov VDC-ja smo pridobili z intervjujem ga. Štante Vouk.
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V VDC-ju Tončke Hočevar imajo naslednja dela: montaža ščipalk (najmanj vrednoteno delo), kartonažna
delavnica, likovna delavnica in keramična delavnica. Večina del je razdeljenih na več faz. Na primer montaža
ščipalk je razdeljena na fazo, kjer se na ščipalki doda posamezen element, fazo, kjer se ščipalka spoji in na
fazo, kjer se do konca sestavi ščipalko. Nagrada je odvisna od tega, katero delo opravlja uporabnik in kako je
le-to vrednoteno. Poleg nagrade dobijo t. i. žepnino v vrednosti 120 EUR. Nagrada se dodeli glede na
interni22 Pravilnik o nagrajevanju. Praviloma se te nagrade (če zajamemo vse vrste del) gibljejo od 30 EUR do
maksimalno 100 EUR.
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To pomeni, da je (v primeru VDC-ja Tončke Hočevar) 6 uporabnikov zaposlenih v Obi-ju oziroma
Bauhausu. Ti uporabniki delajo vsak dan do šest ur v opisanih oblikah dela. To so uporabniki, ki so najbolj
sposobni in zato lahko delajo v integrirani zaposlitvi dela. Plačilo se giblje od 200 EUR naprej.
24

Uporabnikov storitve institucionalnega varstva.
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3.3 ODGOVORNE OSEBE ZA DELO Z ODRASLIMI OSEBAMI S POSEBNIMI
POTREBAMI
Izvajalci socialnovarstvenih storitev za odrasle osebe s posebnimi potrebami (z motnjo v
duševnem razvoju) so VDC-ji in zavodi za usposabljanje. Glavna razlika25 med VDC-jem in
zavodom za usposabljanje je med uporabniki. Uporabniki VDC-ja so odrasle osebe s
posebnimi potrebami, uporabniki centra za usposabljanje pa otroci, mladostniki in odrasle
osebe s posebnimi potrebami (Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, 2019).
Odgovorne osebe za socialno oskrbo v VDC-jih so po 10. členu Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Pravilnik SNSS): individualni in skupinski
habilitator, socialni delavec, psiholog, tehnolog, delovni inštruktor, varuh, gospodinja oskrbovalka/socialna oskrbovalka. Če ima en VDC več enot izven sedeža zavoda, se dodeli
še vodstveni delavec oziroma strokovni delavec. V nadaljnji opredelitvi odgovornih oseb za
delo z odraslimi osebami s posebnimi potrebami26 obravnavamo skupino zaposlenih, ki
izvajajo storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, to so:
varuh/varuhinja, strokovni delavec/strokovna delavka in delovni inštruktor/delovna
inštruktorica. To skupino zaposlenih obravnavamo zato, ker so največ v stiku z odraslimi
osebami s posebnimi potrebami pri storitvi varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi
pogoji. Ugotavljamo, da so, poleg skupine zaposlenih, ki izvajajo storitev varstva, vodenja
in zaposlitve, lahko deloma prisotni tudi delovni terapevt/delovna terapevtka,
psiholog/psihologinja ali fizioterapevt/fizioterapevtka.
V nadaljevanju predstavljamo statistične podatke zaposlenih (varuhi/varuhinje, delovni
inštruktorji/delovne inštruktorice, strokovni delavci/strokovne delavke) od leta 2015 do
vključno 2018, kjer lahko razberemo, da se je število varuhov/varuhinj v predstavljenem
obdobju konstantno povečevalo (glej tabelo 2). Število zaposlenih delovnih
inštruktorjev/delovnih inštruktoric se je v obdobju 2015-2016 malo povečalo, od leta 2016
pa do vključno 2018 pa se je število zaposlenih povečalo. Število strokovnih
delavcev/strokovnih delavk se je od leta 2015 do 2016 minimalno zmanjšalo, v letu 2017
se je povečalo in leta 2018 zopet zmanjšalo.
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Druge razlike med VDC-jem in centrom za usposabljanje so razložene v poglavju 3.5 Predstavitev stanja v
Sloveniji.
26

V VDC-ju se odrasle osebe s posebnimi potrebami poimenuje uporabniki.
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Tabela 2: Statistika zaposlenih varuhov, delovnih inštruktorjev in strokovnih delavcev
Delovno mesto

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2017

Leto
2018

Varuh
Delovni inštruktorji
Strokovni delavci

179,33
246,95
159,68

200,13
244,45
158,88

237,00
248,45
164,51

271,50
227,95
146,78

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2019)

Skupino uporabnikov, ki delajo pod posebnimi pogoji27, vodi delovni inštruktor. Poleg
delovnega inštruktorja sta v skupino vključena še varuh in strokovni delavec. Varuh skrbi
za prehrano in nego uporabnikov, na primer, če je uporabnika potrebno pospremiti do
toaletnih prostorov. Strokovni delavec je zadolžen za sprejem uporabnika v VDC. V
nadaljevanju strokovni delavec sestavi tim28 in izdela spremljevalni načrt za novega
uporabnika ter pomaga delovnemu inštruktorju pri delu s skupino (Podlipec, 2001).
V nadaljevanju dela predstavljamo skupino zaposlenih, ki vodijo storitev varstva, vodenja
in zaposlitve (varuh, strokovni delavec in delovni inštruktor). Potrebno je omeniti, da se
njihovi nazivi lahko med seboj razlikujejo zaradi stopnje in ravni izobrazbe29. Plačni razred
delovnega inštruktorja I se začne z 21. razredom in lahko napreduje do 31. plačnega
razreda. Delovni inštruktor II sodi v 10. plačni razred in lahko napreduje do 20. plačnega
razreda (Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01).

3.3.1 Varuh
Posamezniki, ki opravljajo nalogo varuha I oziroma varuhinje I spadajo v skupino ljudi, ki je
odgovorna za odrasle osebe s posebnimi potrebami.
V sistematizaciji delovnega mesta varuha I/varuhinje I30 je opredeljeno, da je delo
27

To so pogoji za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov uporabnikovim zmogljivostim,
uvajanje v delo, razvijanje delovnih spretnosti in sposobnosti, nabava sredstev in pripomočkov, prevoz
materiala ter spremljanje delovnega procesa (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17).
28

Tim sestavljajo: socialna delavka, vodja enote, strokovni delavec - osebni spremljevalec.
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Na primer varuh/inja I ali delovni/a inštruktor/ica I se od varuh/inja II ali delovni/a inštruktor/ica II
razlikujeta v zahtevnosti dela glede na stopnjo izobrazbe. Varuh/inja I ali delovni/a inštruktor/ica I morata
imeti opravljeno najmanj 4-letno srednjo šolo (npr. gimnazijo), medtem ko varuh/inja II ali delovni/a
inštruktor/ica II najmanj 3-letno srednješolsko izobraževanje. Po podatkih VDC-ja Zagorje nižja zahtevana
izobrazba navadno pomeni manj delovnih obveznosti in manj odgovornih delovnih nalog.
30

Sistematizacija delovnega mesta je interni dokument VDC-ja, zato smo se odločili, da pridobimo podatke
iz VDC-ja Zagorje.
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organizirano kot dnevno in institucionalno varstvo. Izobrazba, potrebna za to delovno
mesto, je srednja strokovna ali srednja splošna (smer: družboslovna, tehnična ali
katerakoli druga). Glavne naloge varuha ali varuhinje so: izvajanje varstva in nege, socialne
in zdravstvene oskrbe, pomoč uporabnikom pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
skrb za zdravje in varnost uporabnikov, sodelovanje pri izdelavi in izvajanju
uporabnikovega programa, sodelovanje pri delu z uporabnikom, priprava razne
dokumentacije in programov, sodelovanje s starši uporabnika oziroma zakonitimi
zastopniki, svojci, organizacijami in podobno, spremljanje razvoja svoje stroke in
zakonodaje, organiziranje in izvedba interesnih dejavnosti, spremstvo uporabnikov, prevoz
uporabnikov, izvajanje kakovosti, spremljanje zdravstvenega stanja uporabnika in
ukrepanje po potrebi in posluh nadrejenega v skladu s strokovno usposobljenostjo delavca
istovrstnih del. Opis nalog varuha ali varuhinje je opredeljen v sistematizaciji delovnega
mesta varuha ali varuhinje31 (VDC Zagorje, 2019).
Varuh ali varuhinja lahko dela v storitvi varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi
pogoji in institucionalnem varstvu. Če dela v enotah varstva, vodenja in zaposlitve pod
posebnimi pogoji mora sodelovati v zaposlitvenem programu, če pa dela v
institucionalnem varstvu je njeno delo pomoč uporabniku pri skrbi zase, za gospodinjstvo
in bivalno okolje. V sistematizaciji dela varuhinje I so opisana še dodatna (funkcionalna) in
želena znanja. Kot dodatno znanje je navedeno znanje slovenskega jezika in vozniški izpit B
kategorije. Zahtevano znanje je poznavanje računalnika in njegovih orodij. Želena pa so
praktična znanja in poznavanje karakteristik oseb z motnjo v duševnem in telesnem
razvoju32 (VDC Zagorje, 2019).
Varuh I/varuhinja I spada v 19. plačni razred in lahko napreduje do 29. plačnega razreda.
Plačni razred varuha II/varuhinje II se začne s 14. mestom in lahko napreduje do 24.
plačnega razreda (Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01).

3.3.2 Strokovni delavec
Ljudje, ki so v vlogi strokovnega delavca v VDC-ju, so - poleg varuha ali varuhinje ter
delovnega inštruktorja ali delovne inštruktorice - odgovorni za odrasle osebe s posebnimi
potrebami.
V nadaljevanju opisujemo poklic strokovnega sodelavca III, ker smo za predstavitev poklica
zaprosili za podatke o sistematizaciji delovnega mesta VDC-ja Zagorje. V VDC-ju Zagorje
imajo zaposlenega strokovnega sodelavca III, katerega delo zajema finančno-računovodska
31

Podatke o sistematizaciji delovnega mesta smo pridobili po elektronski pošti od VDC-ja Zagorje.

32

Podatke o delovnem mestu varuha I oziroma varuhinje I smo pridobili iz sistematizacije delovnega mesta
v VDC-ju Zagorje preko elektronske pošte.
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in kadrovska dela. Stopnja zahtevane izobrazbe za ta poklic je 1. ali 2. stopnja, smer pa
družboslovna, ekonomska ali drugo. Naziv strokovnega sodelavca je dosti drugačen od
poklica varuha in delovnega inštruktorja, že z vidika, da je najmanj v stiku z uporabnikom
VDC-ja. Strokovni sodelavec mora imeti 1 leto delovnih izkušenj, preden se lahko zaposli v
VDC-ju. Njegove delovne naloge so: organizacija dela pri različnih projektih, spremljanje
vseh vrst razpisov (regijskih, evropskih, občinskih itd.), priprava različne dokumentacije,
izvajanje strokovnih in operativnih del na področju projektov, sodelovanje in povezovanje
z različnimi partnerji, priprava finančnih planov, priprava finančnih poročil, poročanje in
evalviranje projektnega dela, sledenje svoji stroki, priprava programov s svojega delovnega
področja, sodelovanje s starši uporabnika ali zakonitimi zastopniki, svojci in organizacijami,
izvedba prevozov uporabnikov in spremstvo uporabnikov ter upoštevanje nadrejenega v
skladu s strokovno usposobljenostjo delavca istovrstnih del. Dodatna, zahtevana in želena
znanja, ki so opisana v sistematizaciji delovnega mesta strokovnega sodelavca III, so enaka
kot pri varuhinji I. Podatke o delovnem mestu strokovnega sodelavca III smo pridobili iz
sistematizacije delovnega mesta (VDC Zagorje, 2019).

3.3.3 Delovni inštruktor
V diplomskem delu se osredotočamo na kompetence delovnih inštruktorjev, saj so najbolj
v stiku z uporabniki storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Največ so
v stiku z njimi, saj jih vodijo pri njihovi zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Torej jih
koordinirajo, dajejo usmeritve za delo, pohvale itd. S tem se uporabniku VDC-ja krepi
samozavest (Pečnikar Oblak & Novak, 2011).
Poklic delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice je v Katalogu strokovnih znanj in
spretnosti klasificiran kot varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi. Po pridobljeni
kvalifikaciji33 lahko delovni inštruktor opravlja poklic delovnega inštruktorja za osebe s
posebnimi potrebami. Za delo delovnega inštruktorja je potrebna vsaj srednja poklicna
izobrazba34 in tri leta delovnih izkušenj35. Od treh let delovnih izkušenj mora oseba vsaj
eno leto delati neposredno z uporabniki socialnovarstvenih storitev, zato se poklic
delovnega inštruktorja obravnava kot socialni poklic. Socialnovarstvene storitve so po 1.
členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Pravilnik SNSS,
Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) naslednje:
‒ prva socialna pomoč,
‒ osebna pomoč,
‒ pomoč družini za dom in na domu,
33

V Sloveniji sta trenutno dva izvajalca kvalifikacije: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije in
Firis Imperl d. o. o.
34

V sistematizaciji delovnega mesta delovnega inštruktorja je zapisano, da je smer izobrazbe lahko srednja
strokovna, gimnazija, tehnična in drugo.
35

Delovne izkušnje so lahko iz katerega koli področja.
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‒ institucionalno varstvo,
‒ vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Glavne naloge delovnega inštruktorja lahko razvrstimo v več področij dela: analiza,
načrtovanje in organizacija dela, priprava dela oziroma delovnega mesta, operativna dela,
administrativna dela, komercialna dela, vodenje delovnega procesa, nadzor dela,
zagotavljanje kakovosti, vzdrževanje in popravila, komunikacija in varovanje zdravja in
okolja. Ključno delo na področju analize, načrtovanja in organizacije dela je načrtovanje
procesa dela. Priprava dela zajema pripravo delovnega mesta v skladu z uporabnikovim
načrtom dela. Operativna dela vključujejo: načrtovanje in organiziranje izvajanja
usposabljanja uporabnika VDC-ja glede na rehabilitacijski program, vključevanje
uporabnika v delovni proces, spremljanje uporabnikovega dela (kakovost in učinkovitost),
nudenje podpore in sodelovanje ter organizacija določenih dejavnosti za uporabnika,
sodelovanje pri kreativnih dejavnostih za uporabnika (organizacija in izvedba) in vodenje
dokumentacije uporabnika. Na področju administrativnih del delovni inštruktor izpolnjuje
dokumentacijo o uporabniku. Komercialna dela zajemajo sodelovanje pri naročilu izdelkov
in storitev ter skladiščenju materiala. Na področju vodenja je zadolžen za vodenje
delovnega procesa v organizacijski enoti. Pri nadzoru dela mora delovni inštruktor izvajati
nadzor nad kakovostjo izdelkov in samim vključevanjem uporabnika v delovni proces.
Poleg naštetih nalog mora delovni inštruktor tudi zagotoviti kakovost s kontroliranjem
kvalitete dela. Vzdrževanje strojev in orodij spada pod področje vzdrževanja in popravil, ki
jih mora delovni inštruktor ravno tako opravljati. Eno izmed osnovnih področij dela je
komunikacija. S tem je mišljena sama komunikacija z uporabniki, njihovimi starši oziroma
zakonitimi zastopniki, sodelavci, poslovnimi partnerji in drugimi strokovnimi delavci
(Center RS za poklicno izobraževanje, 2010).
V sistematizaciji delovnega mesta delovnega inštruktorja I so opisana še dodatna,
zahtevana in želena znanja. Dodatni znanji sta znanje slovenskega jezika in vozniški izpit
kategorije B. Želena znanja pa so praktična znanja in poznavanje karakteristik oseb z
motnjo v duševnem in telesnem razvoju36. Kompetence delovnega inštruktorja
predstavljamo v nadaljevanju diplomskega dela.

3.4 KOMPETENCE DELOVNEGA INŠTRUKTORJA
Kompetence delovnega inštruktorja so pomembne za njegov razvoj pri delu. V opisu
poklicnega standarda za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za delovnega
inštruktorja so opisane poklicne kompetence, ki jih kandidat pridobi po opravljeni
kvalifikaciji. Te kompetence so (Center RS za poklicno izobraževanje, 2010):
36

Podatke smo pridobili iz internega dokumenta o sistematizaciji delovnega mesta delovnega inštruktorja I
v VDC-ju Tončke Hočevar.
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1. sposobnost načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole lastnega dela in dela drugih
(strokovna kompetenca),
2. sposobnost komuniciranja z uporabnikom, njegovim zakonitim zastopnikom,
strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji (socialna kompetenca),
3. sposobnost uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (delovnospecifična kompetenca),
4. zmožnost sodelovanja v strokovnem timu (socialna kompetenca),
5. zmožnost vodenja administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti
delovanja in dokumentacijo (delovno-specifična kompetenca),
6. sposobnost vzdrževanja delovnih sredstev in opreme (delovno-specifična
kompetenca),
7. sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje (osebnostna
kompetenca),
8. sposobnost kvalitetno opravljenih storitev in dela ter odgovarjanje zanje
(osebnostna kompetenca),
9. zmožnost nadzora lastnega dela, dela skupin in delovnih procesov (socialna
kompetenca),
10. zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa (delovno-specifična
kompetenca),
11. zmožnost varovanja zdravja in okolja ter odgovarjanje za lastno varnost in varnost
drugih (strokovna kompetenca),
12. sposobnost sodelovanja pri načrtovanju in organizaciji procesa usposabljanja in
dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom
obravnave v sodelovanju s strokovnim timom (socialna kompetenca),
13. sposobnost izvajanja usposabljanja in delovnega procesa uporabnika (strokovna
kompetenca),
14. zmožnost spremljanja in nadzora delovne učinkovitosti in kakovosti opravljenega
dela uporabnika (strokovna kompetenca),
15. sposobnost nudenja podpore uporabniku pri povezovanju z ustreznimi
strokovnimi službami (socialna kompetenca),
16. zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi kreativnosti dejavnosti za
uporabnika (strokovna kompetenca).
Vsako opisano kompetenco iz opisa poklicnega standarda za delovnega inštruktorja smo
opredelili glede na vrsto kompetenc, ki smo jih v začetku diplomskega dela predstavili.
Socialna in strokovna kompetenca se največkrat pojavita v seznamu opisanih kompetenc
delovnega inštruktorja. Sledi delovno-specifična in osebnostna kompetenca. Delovni
inštruktor je socialni poklic, zato se tudi socialna kompetenca (poleg strokovne) v seznamu
kompetenc delovnega inštruktorja največkrat pojavi.
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Poklic delovnega inštruktorja se nekoliko razlikuje od drugih poklicev, saj ljudje, ki
opravljajo tovrstni poklic delajo z odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Posledično bi
lahko rekli, da ima delovni inštruktor kompetence, ki so primerne za takšno delo.
V diplomskem delu analiziramo kompetence delovnih inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji.
Prvi sklop analize zajema, kako delovni inštruktorji ocenjujejo kompetence, ki jih imajo
glede na kompetence, ki so navedene v poklicnem standardu za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije za delovnega inštruktorja. Drugi sklop analize kompetenc delovnih
inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji zajema kompetence, ki so nujno potrebne za delo v
praksi, a niso navedene v poklicnem standardu za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije za delovnega inštruktorja. Izhajajoč iz tega, je pomembno poznavanje
kompetenc delovnih inštruktorjev oziroma kompetenc, ki jih določa nacionalna poklicna
kvalifikacija v Sloveniji.

3.5 PREDSTAVITEV STANJA V SLOVENIJI
V Sloveniji imajo odrasle osebe s posebnimi potrebami, ko dopolnijo 18 let ali ko izrabijo
možnost šolanja do 26. leta, možnost vključitve v VDC ali drugo zavodsko obliko, in sicer
center za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV). Oba zavoda (VDC in CUDV)
sta javni socialnozdravstveni ustanovi. V nadaljevanju bomo predstavili razlike med VDCjem in CUDV-jem.
VDC ponuja tri oblike varstva, in sicer (VDC Tončke Hočevar, 2019):
‒ institucionalno varstvo,
‒ zdravstveno varstvo in
‒ varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Uporabniki storitev, ki jih VDC izvaja, so odrasle osebe z (8. člen Pravilnika SNSS) :
‒ zmerno motnjo v duševnem razvoju,
‒ zmerno motnjo v duševnem razvoju z dodanimi motnjami v gibanju,
‒ lažjo motnjo v duševnem razvoju z dodanimi motnjami,
‒ težjo motnjo v duševnem razvoju ob lažjih dodatnih motnjah.
Glavne razlike med VDC-jem in CUDV-jem so ravno v uporabnikih storitev in storitvah, ki
jih obe obliki zavoda ponujata. Uporabniki CUDV-ja so: otroci, mladostniki in odrasli z
zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Storitve, ki jih
CUDV ponuja, so naslednje: šolanje, usposabljanje, zaposlitev pod posebnimi pogoji,
vodenje in varstvo, bivanje ter zdravstvena nega in rehabilitacija (Center za usposabljanje,
delo in varstvo Radovljica, 2019).
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Po podatkih MDDSZ je delujočih CUDV-jev v Sloveniji le 537, VDC-jev pa 34 (MDDSZ, 2019).
CUDV-ji imajo lahko posamezne delovne enote, ki se imenujejo varstveno-delovni centri in
kjer izvajajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji38. Tako kot v VDCjih, uporabniki CUDV-jev delajo glede na svoje sposobnosti in nimajo striktnega delovnega
časa (Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, 2019).
Po podatkih CUDV-ja Radovljica skupino varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi
pogoji vodijo vodje posameznih delovnih enot oziroma varstveno-delovnih centrov.
Starši oziroma zakoniti zastopniki odraslih oseb s posebnimi potrebami imajo poleg
vključitve v VDC ali CUDV možnost, da njihov otrok (oziroma odrasli) ostane doma. Zakon
o osebni asistenci (ZOA) določa, kdo je lahko osebni asistent. Iz razlage, kdo je lahko
osebni asistent, razumemo, da je to lahko tudi starš osebe s posebnimi potrebami (11.
člen ZOA). V primeru, da je starš osebni asistent otroku ali odraslemu s posebnimi
potrebami, otrok ali odrasli zaključi šolanje in ostane doma z osebnim asistentom, saj
osebna asistenca ni združljiva z institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom in
dolgotrajno bolnišnično obravnavo (1. odstavek 9. člena ZOA). V 2. in 3. odstavku 9. člena
ZOA pa je opredeljeno, da se pravica do osebne asistence ne izključuje s storitvijo pomoči
na domu, varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter drugih oblik podpore pri
zaposlovanju in vključevanju.
VDC ali CUDV odraslim osebam s posebnimi potrebami predstavlja obliko integracije. V
teh dveh oblikah zavoda so zaposleni, ki delajo z uporabniki, usposobljeni o načinu dela z
njimi, kako jih stalno spodbujati in angažirati za delo in dejavnosti (Kete Černe, 2017).
Odrasle osebe s posebnimi potrebami v veliki večini želijo imeti stik s svojimi vrstniki in
tudi prav je, da ga imajo, saj to pripomore k samemu razvoju posameznika.

3.6 PREDSTAVITEV STANJA V TUJINI
Področje varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami se različno izpostavlja in organizira
v tujini. V našem delu predstavljamo kratko analizo sistema na Hrvaškem in v Avstriji.
V Republiki Hrvaški je zapisano v Zakonu o socialnem varstvu (Zakon o socijalnoj skrbi, NN
157/2013), katere so socialne usluge (v povezavi z varstvom), ki jih lahko oseba s
posebnimi potrebami koristi. Te socialne usluge so: pomoč na domu, nastanitvena
storitev, storitev bivanja, organizirano stanovanje in zgodnje posredovanje (74. člen
Zakona o socialnem varstvu).
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CUDV Črna na Koroškem, CUDV Dolfke Boštjančič, CUDV Dobrna, CUDV Matevža Langusa Radovljica in
CUDV Dr. Marijana Borštnarja Dornava.
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Izvajajo tudi integrirano zaposlitev.
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Izraz »radni asistent«, kar bi v prevodu pomenilo pomočnika pri delu, lahko povežemo z
delovnim inštruktorjem. Pomočnik pri delu39 dela v zaščiteni delavnici40, ki je na ravni
VDC-ja v Sloveniji. Uporabniki zaščitenih delavnic so »osobe s intelektualnima
teškočama«, kar v slovenskem prevodu pomeni osebe s posebnimi potrebami. Uporabniki
so zaposleni pod posebnimi ali splošnimi pogoji41. V priročniku je med drugim opisano,
kakšni bi morali biti delovni asistenti. Morali bi dobro poznati uporabnika42, njegove
potrebe in sposobnosti, spodbujati njegove sposobnosti (vključevanje v različne naloge),
spodbuditi uporabnike k občutku odgovornosti, spodbujati pozitivno delovno vzdušje (v
izogib konfliktnim situacijam pri delu), biti svetovalec za uporabnika (mu pomagati in najti
najbolj učinkovit način opravljanja dela glede na njegove sposobnosti in potrebe),
predstaviti uporabnike v pozitivni luči (predstaviti slabost kot potrebo po podpori), imeti
pozitiven odnos do uporabnika (to je tudi vedenjski model za vse druge), ne delati
namesto uporabnika, ampak z njim in pridobiti sodelovanje drugih uporabnikov, ki so
zaposleni (spodbujanje pozitivnih odnosov). V nadaljevanju priročnik opisuje delovnega
asistenta kot osebo, ki sodeluje s skupino strokovnjakov iz Centra za rehabilitacijo Zagreb
ter rešuje vse probleme in težave v delovnem okolju (Kancir, Milković & Paić, 2014). Poleg
opisa delovnega asistenta je v priročniku opisano: kdo so osebe s posebnimi potrebami,
podpora pri zaposlitvi in delu oseb s posebnimi potrebami, priprava na zaposlitev, iskanje
delodajalcev in dela, začetno ocenjevanje zaposlenih in pregled spodbud, ki jih
delodajalec lahko uvede za zaposlitev oseb s posebnimi potrebami.
V Avstriji je ureditev povezana s tem, katero zvezno raven gledamo, saj se ureditve med
devetimi zveznimi deželami razlikujejo. To pomeni, da sistem ni enak po celotni Avstriji.
Osebe s posebnimi potrebami imajo po zaključku izobraževanja možnost vključitve v
posebne programe, ki jih vodijo strokovni sodelavci ali pa možnost bivalne skupnosti
oziroma domov za invalide. V bivalnih skupnostih so osebe s posebnimi potrebami
deležne pomoči in podpore. Ena izmed oblik varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami
je institucionalizirano celodnevno varstvo in jo predstavljajo trije tipi bivališč: stanovanjske
skupine, apartmaji z razpoložljivo strokovno pomočjo in kratkotrajne, začasne ter
prehodne oblike bivanja. Avstrija veliko pozornosti nameni zaposlitvi in integraciji oseb s
posebnimi potrebami (Nagode, Bužan, Reberšak, Česen & Kobal Tomc, 2011).
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Hrvaški izraz: radni asistent.

40

Hrvaški izraz: zaštitna radionica.

41

Posebni pogoji se nanašajo na delo v zaščitenih delavnicah in delo v delovnem centru, zaposlitev pod
splošnimi pogoji urejajo splošni predpisi, ki urejajo področje dela in zaposlovanja ter temeljijo na pogodbi o
delu.
42

V Republiki Hrvaški jim pravijo kar “zaposleniki”, kar pomeni zaposleni ali pa “korisnik”, kar pomeni
uporabniki.
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3.7 OCENA DOSEDANJIH RAZISKAV
V želji, da bi se seznanili s predhodnimi raziskavami na področju kompetenc delovnih
inštruktorjev v VDC-ju, smo opravili analizo področja, v katerega lahko uvrstimo delovne
inštruktorje. Na področju kompetenc socialnih43 poklicev je bilo do sedaj opravljenih nekaj
raziskav, medtem ko na področju kompetenc delovnih inštruktorjev nismo zasledili nobene
raziskave. Izpostavili bomo naslednje raziskave:
‒ Self-determination in direct support professionals (Ruppmann, 2018);
‒ Professional competence development of the social work specialists in the period
of study in the system of additional education (Davletkaliev, Zueva, Lebedeva,
Mkrtumova & Timfeeva, 2015);
‒ The efforts of direct support professionals to facilitate inclusion: the role of
psychological determinants and work setting (Venema, Otten & Vlaskamp, 2015).

Prva raziskava »Self-determination in direct support professionals« govori o zaznavanju
strokovnjakov za neposredno podporo o podpori samostojnosti na delovnem mestu in
lastni motivaciji ter ugotavlja vpliv na občutek samostojnosti in kompetentnosti (v ZDA se
delovni inštruktorji pojmujejo kot direct support professionals - strokovnjaki za
neposredno podporo). Raziskava potrdi, da obstaja neposredna povezava med občutkom
neodvisnosti in kompetencami ter da ima podpora samostojnosti na delovnem mestu
močen vpliv na pozitiven odnos do dela. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da je poleg
samostojnosti tudi motivacija tista, ki je v povezavi s kompetencami (Ruppmann, 2018).
Raziskava »Professional competence development of the social work specialists in the
period of study in the system of additional education« analizira psihološko-pedagoške
pristope k razumevanju ideje strokovne usposobljenosti strokovnjakov socialnega dela in
vloge študija v sistemu dodatnih izobraževanj v strokovno-osebnem razvoju poslušalcev.
Raziskava definira glavne strokovne kompetence strokovnjaka socialnega dela, zlasti
posebno, komunikativno, analitično, refleksivno, analitično, motivacijsko-osebno, socialno
in individualno kompetenco. V raziskavi je predstavljena specifična narava izobraževalnega
prostora z učinkovitimi pristopi, tehnologijami in oblikami izobraževanja odraslih v sistemu
dodatnega izobraževanja ter njegov vpliv na razvoj strokovne usposobljenosti
strokovnjakov (Davletkaliev, Zueva, Lebedeva, Mkrtumova & Timfeeva, 2015). To študijo
vključujemo zato, ker je delovni inštruktor socialni poklic.
Raziskava »The efforts of direct support professionals to facilitate inclusion: the role of
psychological determinants and work setting« kaže rezultate vpliva psiholoških procesov
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Delovni inštruktor je socialni poklic, ker izvaja socialnovarstveno storitev (Center RS za poklicno
izobraževanje, 2010).
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na vedenjske namene strokovnjakov za neposredno podporo. V raziskavi je opredeljenih
pet možnih psiholoških spremenljivk: odnos, družbene norme, kompetence, identiteta in
meta-vrednotenje44. V raziskavi je raziskano, ali ti procesi vplivajo na načrtovana
prizadevanja, ki bi strokovnjakom za neposredno podporo omogočili, da bi olajšali
vključevanje uporabnikov. Sklepne ugotovitve raziskave so, da je neposredna podpora
strokovnjakov za olajšanje vključevanja odvisna od njihovega odnosa do vključenosti,
kompetenc, identitete njihove vloge in meta-ocene strokovnjakov za neposredno podporo
(Venema, Otten & Vlaskamp, 2015).
Z omenjenimi raziskavami v tem poglavju (Self-determination in direct support
professionals, Professional competence development of the social work specialists in the
period of study in the system of additional education in The efforts of direct support
professionals to facilitate inclusion: the role of psychological determinants and work
setting) smo dobili delen vpogled v ureditev področja delovnega inštruktorja v Združenih
državah Amerike (v nadaljevanju ZDA), Rusiji in na Nizozemskem.
V ZDA imajo tako imenovane »sheltered workshops«, kar bi v našem prevodu pomenilo
zaščitene delavnice. Izkustveno ugotavljamo, da se zaščitene delavnice v ZDA enačijo z
VDC-ji v Sloveniji. Po nadaljnjem raziskovanju smo prišli do naziva poklica v ZDA, ki bi se
lahko enačil z delovnim inštruktorjem v Sloveniji45. Izraz »direct support professional« bi v
našem prevodu pomenil strokovnjaka za neposredno podporo.
V ZDA si želijo povečati status strokovnjakov za neposredno podporo z izboljšanjem
standardov prakse. S povečanjem statusa strokovnjakov za neposredno podporo se
ukvarja nacionalna neprofitna organizacija National allience for direct support
professionals (v nadaljevanju NADSP). Njihova vizija je svet z visoko usposobljeno in
strokovno neposredno podporno delovno silo, ki sodeluje z invalidi, jih podpira in
pooblašča, da živijo po svoji izbiri. NADSP ima javno objavljen seznam petnajstih področij
kompetenc, ki jih morajo imeti strokovnjaki za neposredno podporo, da dokažejo
usposobljenost na vsakem področju. Področja kompetenc so: opolnomočenje
udeležencev, komunikacija, ocenjevanje, mreženje skupnosti in storitev, olajševanje
storitev, spretnosti in podpora življenja v skupnosti, izobraževanje, usposabljanje in razvoj
samega sebe, zagovorništvo, poklicna, izobraževalna in karierna podpora, preprečevanje
kriz in posredovanje, organizacijska udeležba, dokumentacija, grajenje in vzdrževanje
prijateljstev in odnosov, zagotavljanje podpore, ki je usmerjena na osebo in podpiranje
zdravja in dobrega počutja (NADSP, 2019).
Na področju kompetenc delovnih inštruktorjev v VDC-jih nismo zasledili nobene raziskave,
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Metoda za vrednotenje.

45

Podatek o tem, kateri slovenski izrazi se lahko enačijo z ameriškimi, smo pridobili od gospe Maje Rozman
iz VDC-ja Tončke Hočevar.
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zato smo se odločili, da bi to področje analizirali in raziskali ter tako pripomogli k boljšemu
poznavanju tega področja v Sloveniji.
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4 RAZISKAVA
Raziskava v diplomskem delu je osredotočena na delovne inštruktorje v varstvenodelovnih centrih v Sloveniji. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako dobro so razvite
kompetence delovnih inštruktorjev in kako bi - po njihovi oceni - morale biti tudi v praksi
ter katere so tiste kompetence, ki jih z izobraževanjem za poklic delovnega inštruktorja
niso pridobili, a so po njihovi oceni nujne za njihovo delo. V nadaljevanju predstavljamo
metode raziskovanja, ciljno skupino raziskovanja, rezultate raziskovanja s preverjanjem
hipotez in ključne ugotovitve naše raziskave s predlogi izboljšav.

4.1 METODE RAZISKOVANJA
V diplomskem delu smo uporabili kvantitativno metoda raziskovanja. Z namenom
pridobitve podatkov raziskave diplomskega dela smo pripravili lastni anketni vprašalnik, ki
je razdeljen na tri sklope. V prvem sklopu so demografski podatki (spol, starost, izobrazba,
naziv poklica in delovna doba v VDC-ju). V drugem sklopu anketnega vprašalnika so
naštete kompetence delovnega inštruktorja, ki jih pridobi po opravljeni nacionalni poklicni
kvalifikaciji.
Vsaka kompetenca, ki je opredeljena v drugem sklopu anketnega vprašalnika ima dva dela
(v obliki t. i. stolpcev), na osnovi katerih so anketiranci ocenili vrednosti, in sicer: »tako je«
in »tako bi morali biti«. Stolpec »tako je« kaže kompetenco, ki je dosežena, stolpec »tako
bi moralo biti« pa želeno kompetenco. Delovni inštruktorji so obkroževali na lestvici od 1
do 5, kjer je 1 zelo slabo, 2 slabo, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 odlično.
V anketnem vprašalniku smo seznam kompetenc oblikovali na osnovi kompetenc, ki so
določene v nacionalni poklicni kvalifikaciji za delovnega inštruktorja v Sloveniji. Seznam
zajema naslednje kompetence:
1. sposobnost načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole lastnega dela in dela drugih;
2. sposobnost komuniciranja z uporabnikom, njegovim zakonitim zastopnikom,
strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji;
3. sposobnost uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije;
4. zmožnost sodelovanja v strokovnem timu;
5. zmožnost vodenja administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti
delovanja in dokumentacijo;
6. sposobnost vzdrževanja delovnih sredstev in opreme;
7. sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje;
8. sposobnost kvalitetno opravljenih storitev in dela ter odgovarjanje zanje;
9. zmožnost nadzora lastnega dela, dela skupin in delovnih procesov;
10. zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa;
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11. zmožnost varovanja zdravja in okolja ter odgovarjanje za lastno varnost in varnost
drugih;
12. sposobnost sodelovanja pri načrtovanju in organizaciji procesa usposabljanja in
dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom
obravnave v sodelovanju s strokovnim timom;
13. sposobnost izvajanja usposabljanja in delovnega procesa uporabnika;
14. zmožnost spremljanja in nadzora delovne učinkovitosti in kakovosti opravljenega
dela uporabnika;
15. sposobnost nudenja podpore uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi
službami;
16. zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi kreativnosti dejavnosti za
uporabnika.
Tretji sklop anketnega vprašalnika je namenjen ugotovitvi, katere so tiste kompetence, ki
bi jih morali delovni inštruktorji imeti in jih s poklicno izobrazbo ne pridobijo ali razvijejo,
vendar so v praksi nujno potrebne. Na koncu anketnega vprašalnika so imeli delovni
inštruktorji prazen prostor, kamor so lahko zapisali pripombo ali predlog.
Za uspešno izvedbo raziskave smo predhodno preko elektronske pošte vprašali vodje VDCjev po Sloveniji za pristanek na sodelovanje delovnih inštruktorjev v raziskavi in pomoč pri
posredovanju anketnega vprašalnika delovnim inštruktorjem46. Delovnim inštruktorjem
smo omogočili, da izpolnijo anketni vprašalnik preko spletnega orodja 1ka ali v fizični
obliki. Večina anketirancev je anketni vprašalnik izpolnila preko spletnega orodja 1ka.
Devet delovnih inštruktorjev se je odločilo za reševanje anketnega vprašalnika v fizični
obliki. Pridobivanje podatkov v raziskavi je potekalo od 4. 7. 2019 do 13. 8. 2019.
Za boljše poznavanje področja dela delovnih inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji smo v
mesecu marcu 2019 obiskali tudi VDC Tončke Hočevar in opravili osebni razgovor s
psihologinjo VDC-ja, ki nam je predstavila področje dela VDC-ja in delovnih inštruktorjev.
Statistične podatke, ki smo jih uporabili v diplomskem delu (število zaposlenih delovnih
inštruktorjev, varuhov in socialnih delavcev za obdobje 2015-2018 in število oseb s
posebnimi potrebami in odraslih oseb s posebnimi potrebami za obdobje 2015-2018) smo
pridobili od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko dopisa,
ki je bil poslan z elektronsko pošto avgusta 2019.
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Opravili smo tudi nekaj telefonskih pogovorov, predvsem s tistimi vodji VDC-jev, ki se niso odzvali na e-

pošto in smo jih preko telefonskega pogovora ponovno prosili za sodelovanje in pomoč pri izvedbi raziskave.
Telefonski pogovor smo opravili tudi z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, saj nismo pridobili
statističnih podatkov (število zaposlenih varuhov, delovnih inštruktorjev in strokovnih delavcev ter število
oseb in odraslih oseb s posebnimi potrebami) v zakonsko določenem roku. V roku enega tedna smo prejeli
zahtevane statistične podatke.
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4.2 CILJNA SKUPINA RAZISKOVANJA
Ciljna skupina naše raziskave so bili delovni inštruktorji v VDC-jih po Sloveniji. Delovni
inštruktorji lahko svoje delo opravljajo že z zaključeno srednješolsko izobrazbo ali
nacionalno poklicno kvalifikacijo za delovnega inštruktorja, ki pa ni obvezna. V opisu
poklicnega standarda za delovnega inštruktorja je naštetih 16 kompetenc, ki naj bi jih
delovni inštruktor po zaključeni nacionalni kvalifikaciji pridobil oziroma razvil.
Po podatkih Centra RS za poklicno izobraževanje je bilo med letoma 2010 do vključno
2019 v Sloveniji 159 delovnih inštruktorjev, ki imajo opravljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo. Naša ciljna populacija je torej obsegala 159 delovnih inštruktorjev. Podatke
smo pridobili od 97 anketiranih delovnih inštruktorjev, ki predstavljajo raziskovalni vzorec
naše raziskave. To pomeni, da je v naši raziskavi sodelovalo 61% vseh tistih delovnih
inštruktorjev, ki imajo opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Raziskava je bila opravljena s pomočjo spletnega orodja za ankete 1ka. V raziskavi je
sodelovalo 97 delovnih inštruktorjev, in sicer 75 % žensk in 25 % moških (tabela 3).
Tabela 3: Struktura delovnih inštruktorjev po spolu
Spol

Frekvenca Odstotek

Ženske
Moški
Skupaj

73
24
97

75 %
25 %
100 %

Vir: lasten

V raziskavi je sodelovalo največ delovnih inštruktorjev v starostni skupini od 40-45 let in
od 50-55 let, kar je razvidno tudi iz tabele 4. Najstarejša delovna inštruktorja sta stara 63
in 65 let. Ta starostna skupina delovnih inštruktorjev je hkrati tudi najmanj številčna.
Ugotavljamo, da je največ delovnih inštruktorjev, zaposlenih v VDC-jih po Sloveniji,
razdeljenih v dve različni starostni skupin, in sicer od 40 do 45 let in od 50 do 55 let.
Starostni skupini, ki sta po številčnosti na drugem mestu, sta 45-50 let in 55-60 let. S tem
ugotavljamo, da je struktura zaposlenih v VDC-jih po Sloveniji najštevilčnejša med 40 in 60
letom starosti.
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Tabela 4: Starostna struktura delovnih inštruktorjev
Starostne skupine

Frekvenca Odstotek

65-70 let
60-65 let
55-60 let
50-55 let
45-50 let
40-45 let
35-40 let
30-35 let
25-30 let
20-25 let
Skupaj:

2
5
13
16
13
16
10
10
7
5
97

2%
5%
13 %
16 %
13 %
16 %
10 %
10 %
7%
5%
100 %

Vir: lasten

Glede na izobrazbeno strukturo ugotavljamo, da je v naši raziskavi sodelovalo največ
delovnih inštruktorjev, ki imajo srednješolsko izobrazbo, in sicer 75 % (glej tabelo 5).
Ostalih 25 % pa ima višje strokovno izobraževanje. Nihče izmed delovnih inštruktorjev ni
obkrožil osnovnošolskega izobraževanja, visokošolskega univerzitetnega izobraževanja,
magisterija ali doktorata. Na podlagi rezultatov odgovorov na vprašanje o izobrazbi in
teorije, ugotavljamo, da imajo delovni inštruktorji tako izobrazbo zaradi tega, ker jim za
opravljanje dela ni potrebno imeti višje stopnje izobrazbe (višje kot višje strokovno
izobraževanje).
Tabela 5: Struktura izobrazbe delovnih inštruktorjev
Izobrazba

Frekvenca

Odstotek

Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje
Višje strokovno izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje (univerzitetno)
Magisterij (2. bolonjska stopnja)
Doktorat (3. bolonjska stopnja)
Skupaj

0
73
24
0
0
0
97

0%
75 %
25 %
0%
0%
0%
100 %

Vir: lasten

Glede na poklic naše ciljne skupine ugotavljamo, da prevladuje s 86 % delovni-a
inštruktor-ica I, kar je tudi razvidno iz tabele 647. Ostalih, ki opravljajo poklic delovne
inštruktorice II ali delovnega inštruktorja II, je 14 %. Že v teoretičnem delu našega
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Delovni inštruktorji so imeli možnost dveh odgovorov: delovni-a inštruktor-ica I in delovni-a inštruktor-ica

II.
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diplomskega dela smo ugotovili, da je za poklic delovnega inštruktorja II zahtevana
najmanj 3-letna srednja šola, za poklic delovnega inštruktorja I pa najmanj 4-letna srednja
šola. Odstotek delovnih inštruktorjev/-ic I prevladuje. To pomeni, da je delovnih
inštruktorjev z zaključeno 4-letno srednješolsko izobrazbo več kot tistih, ki imajo
zaključeno 3-letno srednješolsko izobrazbo.
Tabela 6: Struktura naziva poklica delovnih inštruktorjev
Naziv poklica

Frekvenca

Odstotek

83
14
97

86 %
14 %
100 %

Delovni-a inštruktor-ica I
Delovni-a inštruktor-ica II
Skupaj
Vir: lasten

Ugotavljamo, da 88 % anketiranih delovnih inštruktorjev v naši raziskavi dela v
samostojnih VDC-jih. Ostalih 12 % delovnih inštruktorjev dela v VDC-jih s koncesijo (glej
tabelo 7). Rezultat je sorazmeren glede na to, da je samostojnih VDC-jev v Sloveniji 23,
VDC-jev s koncesijo pa 11.
Tabela 7: Dve vrsti varstveno-delovnega centra v Sloveniji
Mesto zaposlitve

Frekvenca

Odstotek

85
12
97

88 %
12 %
100 %

Samostojni VDC
VDC s koncesijo
Skupaj
Vir: lasten

Glede na delovno dobo naše ciljne skupine (tabela 8) ugotavljamo, da v vzorcu naše
raziskave prevladuje tista skupina anketirancev, ki ima manj kot 5 let delovne dobe, in
sicer je takšnih 22 %. Tisti, ki imajo od 5-10 let delovne dobe, predstavljajo 16 % našega
vzorca. Enak odstotek je tudi tistih, ki imajo od 20-25 let delovne dobe.
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Tabela 8: Struktura delovne dobe delovnih inštruktorjev
Delovna doba v VDC Frekvenca Odstotek
40 let in več
35-40 let
30-35 let
25-30 let
20-25 let
15-20 let
10-15 let
5-10 let
manj kot 5 let
Skupaj:

1
3
5
6
16
14
15
16
21
97

1%
3%
5%
6%
16 %
14 %
15 %
16 %
22 %
100 %

Vir: lasten

4.3 REZULTATI RAZISKOVANJA
Glavni del raziskave je bila analiza 16-ih kompetenc, ki bi naj jih pridobili delovni
inštruktorji po opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Sloveniji. V nadaljevanju
diplomskega dela predstavljamo rezultate raziskave za vsako analizirano kompetenco. Pri
tem želimo omeniti, da so delovni inštruktorji ocenjevali posamezno kompetenco na
podlagi lestvice od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slabo, 2 slabo, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5
odlično.
Pri prvi strokovni kompetenci (»Sposobnost načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole
lastnega dela«) so delovni inštruktorji v stolpcu »tako je« v 36 % odgovorili z oceno 5, kar
pomeni, da ocenjujejo to kompetenco kot odlično razvito (grafikon 1). Pod stolpcem »tako
bi moralo biti« je z isto oceno (5 odlično) odgovorilo 74 % delovnih inštruktorjev, kar
pomeni, da menijo, da bi morala biti ta kompetenca odlično razvita tudi v praksi. Kar 40 %
delovnih inštruktorjev meni, da imajo to kompetenco zelo dobro razvito in 21 % jih meni,
da bi ta kompetenca morala biti dobro razvita tudi v praksi. 20 % delovnih inštruktorjev
meni, da imajo prvo kompetenco dobro razvito, 5 % pa jih meni, da bi morala ta
kompetenca biti dobro razvita tudi v praksi. Z oceno 2 (slabo) ocenjuje razvito kompetenco
4 % delovnih inštruktorjev, 0 % pa, da bi to moralo biti tako v praksi. Niti eden delovni
inštruktor ne ocenjuje kompetence z oceno 1 (zelo slabo), kar pomeni, da nimajo zelo
slabo razvite te kompetence, enako nihče ne meni, da bi morala ta kompetenca biti zelo
slabo razvita v praksi, kar je razvidno iz grafikona 1. Ugotavljamo, da ima večina delovnih
inštruktorjev to kompetenco zelo dobro razvito in da bi morala ta kompetenca biti v praksi
odlično razvita. Zanimivo je razmerje med stolpcema »tako je« in »tako bi moralo biti« (pri
oceni 5 odlično), ki nam pove, da je ta kompetenca v praksi glede na odlično oceno slabo
razvita in da bi si jo delovni inštruktorji želeli imeti bolj razvito, saj je po njihovem mnenju
zelo pomembna pri delu.
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Grafikon 1: Kompetenca »Sposobnost načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole lastnega dela in
dela drugih«
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Druga kompetenca, ki smo jo preverjali, je bila »Sposobnost komuniciranja z
uporabnikom, njegovim zakonitim zastopnikom, strokovnimi delavci in sodelavci ter
poslovnimi partnerji« in smo jo v teoriji označili za socialno kompetenco (glej grafikon 2). Z
oceno 5 je 35 % delovnih inštruktorjev ocenilo, da imajo to kompetenco odlično razvito.
Odstotek delovnih inštruktorjev, ki mislijo, da bi ta kompetenca morala biti odlično razvita
tudi v praksi, je 88 %. 40 % delovnih inštruktorjev je ocenilo, da imajo to kompetenco zelo
dobro razvito, 10 % pa jih meni, da bi ta kompetenca morala biti zelo dobro razvita v
praksi. Z oceno 3 se je strinjalo 20 % delovnih inštruktorjev, kar pomeni, da imajo
kompetenco dobro razvito. Najmanjši odstotek stolpca »tako bi moralo biti« pri oceni 3, je
znašal 2 %, kar nam pojasnjuje, da 2 % delovnih inštruktorjev meni, da bi ta kompetenca
morala biti dobro razvita. Odstotek delovnih inštruktorjev, ki menijo, da imajo to
kompetenco slabo razvito, je 5 %. Noben od delovnih inštruktorjev ne meni, da ima to
kompetenco zelo slabo razvito in da bi morala ta kompetenca biti slabo ali zelo slabo
razvita v praksi, kar je prikazano v grafikonu 2. Sposobnost komuniciranja z uporabnikom
in ostalimi je ključnega pomena tako za uporabnika kot za delovnega inštruktorja. To nam
pokaže podatek, da 88 % delovnih inštruktorjev meni, da je pomembno, da je ta
kompetenca pri delu odlično razvita.
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Grafikon 2: Kompetenca »Zmožnost komuniciranja z uporabnikom, njegovim zakonitim
zastopnikom, strokovnimi delavci, sodelavci ter poslovnimi partnerji«
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Naslednja kompetenca, ki smo jo analizirali, je bila »Sposobnost uporabe sodobne
informacijsko-komunikacijske tehnologije«, ki jo lahko označimo za delovno-specifično
(glej grafikon 3). Večina delovnih inštruktorjev meni, da bi morala biti omenjena
kompetenca odlično razvita. Tak odstotek delovnih inštruktorjev je 79 %. Dosti manjši je
odstotek delovnih inštruktorjev, ki menijo, da imajo takšno kompetenco odlično razvito,
zgolj 26 %. Največji odstotek delovnih inštruktorjev, t. j. 37 %, je ocenilo, da imajo
kompetenco zelo dobro razvito, 15 % pa jih je ocenilo, da bi ta kompetenca morala biti
zelo dobro razvita v praksi. Z naslednjo oceno (3 dobro) so delovni inštruktorji v 31 %
odgovorili, da imajo dobro razvito kompetenco, zgolj 5 % pa jih meni, da bi morala biti
predstavljena kompetenca dobro razvita v praksi. Odstotek delovnih inštruktorjev, ki imajo
slabo razvito to kompetenco, je 5 %. Nihče ne meni, da bi ta kompetenca morala biti slabo
razvita v praksi. Samo en delovni inštruktor je odgovoril, da ima kompetenco zelo slabo
razvito, nihče pa ni bil mnenja, da bi ta kompetenca morala biti zelo slabo razvita, kot je
razvidno tudi iz grafikona 3.
Ugotavljamo, da je največji odstotek takšnih delovnih inštruktorjev, ki imajo kompetenco
»Sposobnost uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije« zelo dobro
razvito in največ jih misli, da bi morala ta kompetenca biti v praksi odlično razvita. To
pomeni, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija velikega pomena za delo delovnih
inštruktorjev, zato je zelo pomembno, koliko je razvita.
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Grafikon 3: »Sposobnost uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije«
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Kompetenca »Zmožnost sodelovanja v strokovnem timu« je socialna kompetenca in je za
delovnega inštruktorja zelo pomembna, saj izraža njegovo zmožnost komuniciranja in
sodelovanja z drugimi (glej grafikon 4). Z odlično razvito kompetenco se strinja 29 %
delovnih inštruktorjev, kar 84 % pa jih meni, da bi morala ta kompetenca biti tudi odlično
razvita pri delu. Z oceno 4, ki pomeni, da imajo delovni inštruktorji omenjeno kompetenco
zelo dobro razvito, se strinja 38 %. Odstotek delovnih inštruktorjev, ki meni, da bi ta
kompetenca morala biti zelo dobro razvita tudi v praksi, je 13 %. Nekoliko manjši je
odstotek delovnih inštruktorjev, ki menijo, da imajo kompetenco dobro razvito, to je 25 %.
Zgolj en delovni inštruktor meni, da bi ta kompetenca morala biti dobro razvita v praksi.
Samo 8 % delovnih inštruktorjev je mnenja, da imajo slabo razvito kompetenco »Zmožnost
sodelovanja v strokovnem timu« in 2 %, da bi morala ta kompetenca biti slabo razvita pri
delu. Nihče ne ocenjuje, da ima to kompetenco zelo slabo razvito in da bi ta kompetenca
morala biti zelo slabo razvita tudi pri delu. Kot vidimo iz grafikona 4, je največ takšnih
delovnih inštruktorjev, ki menijo, da imajo kompetenco »Zmožnost sodelovanja v
strokovnem timu« zelo dobro razvito. Iz grafikona 4 lahko tudi razberemo, da velika večina
delovnih inštruktorjev meni, da bi morala biti ta kompetenca pri njihovem delu odlično
razvita. Razmerje odgovorov glede na stolpec »tako je« in stolpec »tako bi moralo biti«, je
pri oceni odlično zelo vpadljivo. Glede na to ocenjujemo, da je glede na oceno odlično ta
kompetenca slabo razvita, saj velika večina delovnih inštruktorjev meni, da je ta
kompetenca v praksi zelo pomembna in bi morala biti odlično razvita.
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Grafikon 4: »Zmožnost sodelovanja v strokovnem timu«
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Kompetenco »Zmožnost vodenja administrativnih procesov v zvezi z organizacijo
aktivnosti delovanja in dokumentacijo« smo označili za delovno-specifično (glej grafikon
5). Največ delovnih inštruktorjev, kar 70 %, meni, da bi morala biti ta kompetenca odlično
razvita. Veliko manjši je odstotek delovnih inštruktorjev, ki dejansko menijo, da imajo to
kompetenco odlično razvito. Ta odstotek je 21 %. V 44 % delovni inštruktorji menijo, da
imajo to kompetenco zelo dobro razvito, 26 % po jih meni, da bi morala biti ta
kompetenca tudi zelo dobro razvita v praksi. Z oceno 3 (dobro) ocenjuje razvitost svoje
kompetence 30 % delovnih inštruktorjev, 3 % pa menijo, da bi ta kompetenca morala biti
dobro razvita tudi pri delu. Slabo razvito kompetenco »Zmožnost vodenja administrativnih
procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja in dokumentacijo« ima 4 % delovnih
inštruktorjev, nihče pa ne meni, da bi morala biti ta kompetenca slabo razvita v praksi. Iz
grafikona 5 lahko razberemo, da ima zgolj en delovni inštruktor to kompetenco zelo slabo
razvito in meni, da bi tako moralo biti tudi v praksi. Ugotavljamo, da je ta kompetenca
nekoliko slabše razvita v primerjavi z drugimi kompetencami.
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Grafikon 5: »Zmožnost vodenja administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti
delovanja in dokumentacijo«
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Kompetenco »Sposobnost zagotavljanja vzdrževanja delovnih sredstev in opreme« smo v
teoriji označili kot delovno-specifično (glej grafikon 6). Z odlično razvito kompetenco se
ocenjuje 25 % delovnih inštruktorjev, 76 % pa jih misli, da bi morala biti odlično razvita
tudi v praksi. Delovnih inštruktorjev, ki imajo zelo dobro razvito to kompetenco, je 46 %,
16 % pa jih meni, da bi ta kompetenca morala biti tudi zelo dobro razvita v praksi. Z oceno
3 (dobro) se ocenjuje 21 % delovnih inštruktorjev, torej mislijo, da imajo omenjeno
kompetenco dobro razvito. 5 % delovnih inštruktorjev meni, da je za delo v praksi
pomembno, da je ta kompetenca dobro razvita. Samo 7 % delovnih inštruktorjev meni, da
ima kompetenco »Sposobnost zagotavljanja vzdrževanja delovnih sredstev in opreme«
slabo razvito, 2 % pa, da bi morala ta kompetenca biti v praksi slabo razvita. En delovni
inštruktor je odgovoril, da ima to kompetenco zelo slabo razvito, nihče pa ne misli, da bi
tako moralo biti tudi v praksi.
Iz grafikona 6 je razvidno, da največ delovnih inštruktorjev meni, da imajo to kompetenco
zelo dobro razvito in največ jih meni, da je pomembno, da je ta kompetenca odlično
razvita v praksi, kar nam pove, kakšen pomen ima za delovne inštruktorje ta kompetenca.
Iz odgovorov delovnih inštruktorjev (iz obeh stolpcev) glede odlične (ocena 5) razvitosti
kompetence je vidna velika razlika. Ta podatek nam pove, da je glede na oceno odlično
kompetenca slabo razvita, saj jih je76 % (večina) mnenja, da bi morala omenjena
kompetenca biti tudi v praksi odlično razvita.
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Grafikon 6: »Sposobnost zagotavljanja vzdrževanja delovnih sredstev in opreme«
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Sedma kompetenca »Sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje« je
osebnostna, saj se nanaša na posameznika (glej grafikon 7). Zgolj 26 % delovnih
inštruktorjev je odgovorilo, da ima to kompetenco odlično razvito, vendar jih 69 % meni,
da bi v praksi morala biti odlično razvita. To nam pove, da je želja po odlično razviti
kompetenci velika, a glede na rezultate ni toliko dosežena. 48 % delovnih inštruktorjev
ocenjuje, da imajo to kompetenco zelo dobro razvito, 26 % jih meni, da je pri delu
pomembno, da je omenjena kompetenca zelo dobro razvita. Nekoliko manjši delež je tistih
delovnih inštruktorjev, ki menijo, da imajo sedmo kompetenco dobro razvito. Ta odstotek
je 15 %. Še manjši (5 %) je odstotek tistih, ki menijo, da bi morala omenjena kompetenca
biti dobro razvita pri delu delovnih inštruktorjev. Nihče ne meni, da bi morala sedma
kompetenca biti slabo ali zelo slabo razvita v praksi. Vseeno 8 % delovnih inštruktorjev
meni, da imajo to kompetenco slabo razvito, 2 % pa zelo slabo.
Ugotavljamo, da največ delovnih inštruktorjev meni, da je zelo pomembno, da je
kompetenca odlično razvita, vendar rezultati kažejo, da jo ima odlično razvito samo 26 %
delovnih inštruktorjev. Iz grafikona 7 lahko razberemo, da je največji delež tistih delovnih
inštruktorjev, ki svojo kompetenco ocenjujejo kot zelo dobro.
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Ocene

Grafikon 7: »Sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje«
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Naslednja kompetenca je »Sposobnost zagotavljanja kvalitetno opravljenih storitev in dela
ter odgovarjanje zanje« (glej grafikon 8). V našem diplomskem delu smo jo označili kot
osebnostno kompetenco, saj nam predstavlja posameznikove navade in odgovornost. 42
% delovnih inštruktorjev ocenjuje, da ima odlično razvito kompetenco, velika večina, to je
87 %, pa meni, da bi morala ta kompetenca biti tudi v praksi odlično razvita. Za odstotek
nižje, torej 41 %, delovnih inštruktorjev ocenjuje to kompetenco kot zelo dobro razvito,
samo 12 % pa jih meni, da bi ta kompetenca morala biti zelo dobro razvita tudi pri delu.
Nekaj delovnih inštruktorjev je ocenilo kompetenco kot dobro razvito. Ta odstotek
delovnih inštruktorjev je bil 15 %. Za oceno 3 (dobro) se je odločilo 15 % delovnih
inštruktorjev, kar pomeni, da ocenjujejo, da bi morala ta kompetenca biti tudi v praksi
dobro razvita. En delovni inštruktor je ocenil to kompetenco kot slabo razvito, nihče pa ni
bil mnenja, da bi morala ta kompetenca biti slabo ali zelo slabo razvita v praksi. Prav tako
nihče izmed njih ni odgovoril, da ima to kompetenco zelo slabo razvito.
Ugotavljamo, da je v povprečju ta kompetenca odlično oziroma zelo dobro razvita, saj se s
tem strinja velika večina (83 %). Iz grafikona 8 lahko razberemo, da 87 % delovnih
inštruktorjev meni, da bi ta kompetenca morala biti odlično razvita v praksi, kar pomeni,
da ima velik pomen za delo delovnega inštruktorja.
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Grafikon 8: »Sposobnost zagotavljanja kvalitetno opravljenih storitev in dela ter odgovarjanje
zanje«
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Kompetenco »Zmožnost nadziranja lastnega dela, dela skupin in delovnih procesov« smo
v teoriji označili kot socialno kompetenco (glej grafikon 9). Z odlično razvito kompetenco
se strinja 29 % delovnih inštruktorjev, 84 % pa jih meni, da bi morala omenjena
kompetenca biti odlično razvita tudi pri delu, kar nam zopet pove, kako pomembna je ta
kompetenca z vidika delovnih inštruktorjev. Največji delež delovnih inštruktorjev, to je 57
% meni, da ima to kompetenco zelo dobro razvito, 14 % pa jih meni, da bi tako moralo biti
tudi v praksi. Nekoliko manj je delovnih inštruktorjev, ki menijo, da imajo to kompetenco
dobro razvito, to je 13 %. Samo 2 % delovnih inštruktorjev menita, da bi ta kompetenca
morala biti dobro razvita tudi v praksi. Iz grafikona 9 je razvidno, da je en delovni
inštruktor ocenil to kompetenco kot slabo razvito, nihče pa ne meni, da bi moralo tako biti
tudi v praksi. Ravno tako nihče ne meni, da ima to kompetenco zelo slabo razvito in da bi
moralo biti tako tudi v praksi.
Ugotavljamo, da je kompetenca »Zmožnost nadziranja lastnega dela, dela skupin in
delovnih procesov« za delovne inštruktorje pomembna, saj jih 84 % meni, da bi morala ta
kompetenca biti pri njihovem delu odlično razvita, vendar jih 57 % meni, da jo imajo zelo
dobro razvito, torej ne odlično, tako kot bi moralo biti.
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Grafikon 9: »Zmožnost nadziranja lastnega dela, dela skupin in delovnih procesov«
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Naslednja kompetenca je »Zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa«, ki smo
jo označili za delovno-specifično kompetenco (glej grafikon 10). Majhen odstotek delovnih
inštruktorjev (26 %) meni, da imajo to kompetenco odlično razvito, a jih 65 % misli, da bi
morala ta kompetenca biti v praksi odlično razvita. Veliko delovnih inštruktorjev meni, da
imajo to kompetenco zelo dobro razvito, v odstotkih je to 42 %. Zgolj 28 % jih meni, da bi
morala ta kompetenca biti v praksi zelo dobro razvita. Z oceno 3 (dobro) je 29 % delovnih
inštruktorjev ocenilo, da imajo dobro razvito omenjeno kompetenco, 7 % pa jih meni, da
bi moralo biti tako tudi v praksi. Trije delovni inštruktorji so mnenja, da imajo kompetenco
»Zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa« slabo razvito, a nihče ni mnenja,
da bi moralo to biti tako tudi v praksi. Nihče od delovnih inštruktorjev ne meni, da ima to
kompetenco zelo slabo razvito in da bi moralo tako biti tudi v praksi.
Ugotavljamo, da je kompetenca »Zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa« s
strani delovnih inštruktorjev v povprečju zelo dobro razvita, a bi pri njihovem delu morala
biti odlično razvita.
Grafikon 10: »Zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa«
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Enajsta kompetenca je »Zmožnost varovanja zdravja in okolja, odgovarjanje za lastno
varnost in varnost drugih« (glej grafikon 11). V našem diplomskem delu smo jo označili kot
strokovno kompetenco, saj zajema poznavanje metod dela, ki so se jih delovni inštruktorji
s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo naučili. 42 % delovnih inštruktorjev
ocenjuje kompetenco »Zmožnost varovanja zdravja in okolja, odgovarjanje za lastno
varnost in varnost drugih« kot odlično razvito, 84 % jih meni, da bi tako moralo biti tudi v
praksi. Z zelo dobro razvito kompetenco se ocenjuje 39 % delovnih inštruktorjev in 12 % jih
meni, da bi tako moralo biti tudi pri delu. Dobro razvito kompetenco ima 18 % delovnih
inštruktorjev, medtem ko so 4 % mnenja, da bi tako moralo biti tudi v praksi. Samo en
delovni inštruktor je mnenja, da ima to kompetenco slabo razvito, nihče pa ne meni, da bi
tako moralo biti v praksi. Ravno tako nihče ni mnenja, da ima to kompetenco zelo slabo
razvito in da bi tako moralo biti tudi pri delu delovnih inštruktorjev.
Ugotavljamo, da imajo delovni inštruktorji kompetenco »Zmožnost varovanja zdravja in
okolja, odgovarjanje za lastno varnost in varnost drugih« v povprečju odlično oziroma zelo
dobro razvito, kar nam pove, da znajo poskrbeti za svoje zdravje in zdravje uporabnikov,
kar je zelo pomembno.
Grafikon 11: »Zmožnost varovanja zdravja in okolja, odgovarjanje za lastno varnost in varnost
drugih«
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Kompetenco »Sposobnost sodelovanja pri načrtovanju in organizaciji procesa
usposabljanja in dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim
programom obravnave v sodelovanju s strokovnim timom« (glej grafikon 12) smo označili
kot socialno kompetenco, ker zadeva uporabnika, komunikacijo s strokovnimi službami in
sodelovanje z ostalimi zaposlenimi. 22 % delovnih inštruktorjev ocenjuje, da ima
kompetenco odlično razvito, a 78 % jih meni, da bi morala biti ta kompetenca pri delu
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odlično razvita. Zelo dobro razvito kompetenco ima 46 % delovnih inštruktorjev, 16 % jih
meni, da bi tako moralo biti tudi v praksi. Dobro razvito kompetenco ima 26 % delovnih
inštruktorjev. Samo 5 % delovnih inštruktorjev meni, da bi ta kompetenca morala biti
dobro razvita. Slabo razvito kompetenco ima 5 % delovnih inštruktorjev in nihče ni
mnenja, da bi tako tudi moralo biti v praksi. En delovni inštruktor ima zelo slabo razvito
kompetenco, kar je razvidno iz grafikona 18. Nihče ne meni, da bi morala biti tako
pomembna kompetenca zelo slabo razvita.
Glede na pomembnost kompetence ugotavljamo, da je zelo majhno število delovnih
inštruktorjev, ki imajo to kompetenco odlično razvito, in sicer kljub temu, da večina misli,
da bi morala biti ta kompetenca pri delu odlično razvita.
Grafikon 12: »Sposobnost sodelovanja pri načrtovanju in organizaciji procesa usposabljanja in
dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom obravnave v
sodelovanju s strokovnim timom«
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Kompetenca »Sposobnost izvajanja usposabljanja in delovnega procesa uporabnika« (glej
grafikon 13) je strokovna kompetenca, saj se navezuje na posebnosti področja delovnega
inštruktorja. Glede na pomembnost kompetence, je samo 29 % delovnih inštruktorjev
mnenja, da imajo to kompetenco odlično razvito, a ponovno meni 79 % delovnih
inštruktorjev, da bi morala biti v praksi ta kompetenca odlično razvita. Zelo dobro razvito
kompetenco ima 42 % delovnih inštruktorjev, 18 % jih meni, da bi tako moralo biti tudi v
praksi. Z oceno 3 (dobro) se ocenjuje 25 % delovnih inštruktorjev, 3 % pa so mnenja, da je
za delo v praksi potrebna dobro razvita kompetenca »Sposobnost izvajanja usposabljanja
in delovnega procesa uporabnika«. Iz grafikona 19 je razvidno, da trije delovni inštruktorji
ocenjujejo svojo razvitost kompetence z oceno 2, kar pomeni slabo. Nihče izmed delovnih
inštruktorjev ni mnenja, da bi morala biti ta kompetenca slabo ali zelo slabo razvita. En
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delovni inštruktor meni, da ima opisano kompetenco zelo slabo razvito.
V povprečju imajo delovni inštruktorji kompetenco »Sposobnost izvajanja usposabljanja in
delovnega procesa uporabnika« zelo dobro razvito, vendar jih 79 % meni, da bi v praksi
moralo to biti drugače, torej odlično razvito.
Grafikon 13: »Sposobnost izvajanja usposabljanja in delovnega procesa uporabnika«
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Kompetenco »Zmožnost spremljanja in nadzora delovne učinkovitosti ter kakovosti
opravljenega dela uporabnika« (glej grafikon 14) smo, zaradi narave dela delovnega
inštruktorja, ponovno označili kot strokovno kompetenco. Z oceno odlično razvitost
kompetence ocenjuje samo 33 % delovnih inštruktorjev, a jih 76 % meni, da bi morala biti
kompetenca v praksi odlično razvita. Zelo dobro razvito kompetenco ima skoraj polovica
(49 %) delovnih inštruktorjev, 18 % jih meni, da bi morala biti ta kompetenca tudi v praksi
zelo dobro razvita. Dobro razvito opisano kompetenco ima 16 % delovnih inštruktorjev, 4
% so mnenja, da bi moralo biti tako tudi v praksi. En delovni inštruktor meni, da ima slabo
razvito kompetenco, dva pa tej kompetenci ne dajeta velikega pomena, saj opisujeta, da bi
v praksi morala biti slabo razvita oziroma nerazvita. Nihče od njih ni mnenja, da ima zelo
slabo razvito kompetenco in da bi moralo biti tako tudi pri delu oziroma v praksi.
Manjši odstotek (29 %) delovnih inštruktorjev ima to kompetenco odlično razvito, kar nam
pove, da je pri pridobivanju nacionalne poklicne kvalifikacije premalo poudarka na
razvitosti kompetence. Vseeno ima 49 % delovnih inštruktorjev zelo dobro razvito to
kompetenco, kar lahko razberemo iz grafikona 14.
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Grafikon 14: »Zmožnost spremljanja in nadzora delovne učinkovitosti ter kakovosti opravljenega
dela uporabnika«
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Kompetenca »Sposobnost nudenja podpore uporabniku pri povezovanju z ustreznimi
strokovnimi službami« (glej grafikon 15) je socialna kompetenca, saj vključuje
komunikacijo delovnega inštruktorja z uporabnikom in strokovnimi službami. Z oceno 5
(odlično razvita kompetenca) se ocenjuje samo 27 %, 72 % pa jih meni, da bi ta
kompetenca morala biti v praksi odlično razvita. Tudi odstotek delovnih inštruktorjev, ki
menijo, da imajo opisano kompetenco zelo dobro razvito (ocenjujejo se z oceno 4), ni
veliko večji kot pri oceni 5. Odstotek delovnih inštruktorjev, ki menijo, da imajo zelo dobro
razvito kompetenco »Sposobnost nudenja podpore uporabniku pri povezovanju z
ustreznimi strokovnimi službami« je 37 %, 20 % je takih, ki menijo, da bi morala biti ta
kompetenca zelo dobro razvita tudi pri delu. Dobro razvito kompetenco ima 28 % delovnih
inštruktorjev in 7 % jih meni, da bi moralo biti to tako tudi v praksi. Slabo razvito
kompetenco ima 7 % delovnih inštruktorjev in celo en delovni inštruktor meni, da bi tako
moralo biti tudi pri delu. Iz grafikona 15 lahko razberemo še podatek, da ima en delovni
inštruktor to kompetenco zelo slabo razvito.
Ugotavljamo, da bi glede na analizirane podatke raziskave morala biti v praksi ta
kompetenca nekoliko bolj razvita, saj je zelo pomembna za delovnega inštruktorja, ker
pomaga uporabniku in komunicira z drugimi strokovnimi službami.
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Grafikon 15: »Sposobnost nudenja podpore uporabniku pri povezovanju z ustreznimi
strokovnimi službami«
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Zadnja kompetenca s seznama nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jo naj bi vsak delovni
inštruktor pridobil ali razvil, je »Zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi
kreativnosti dejavnosti za uporabnika« (glej grafikon 16). To kompetenco smo v teoriji
označili kot strokovno, saj vključuje organizacijske spretnosti in kreativnost delovnega
inštruktorja. Deloma je ta kompetenca lahko tudi osebnostna ali socialna, in sicer zaradi
kreativnosti, ki jo ima vsak posameznik drugače razvito, ter komunikacije. Odlično razvito
kompetenco ima kar 61 % delovnih inštruktorjev in 86 % jih meni, da bi tako moralo biti
tudi pri delu. Zelo dobro razvito kompetenco ima 33 % delovnih inštruktorjev in 14 % jih
meni, da bi moralo biti tako tudi v praksi. Samo 6 % delovnih inštruktorjev ima
kompetenco dobro razvito. Zanimiv je podatek, da nihče izmed delovnih inštruktorjev ne
meni, da ima kompetenco »Zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi kreativnosti
dejavnosti za uporabnika« slabo ali zelo slabo razvito. Nihče tudi ni mnenja, da bi morala
biti v praksi ta kompetenca dobro, slabo ali zelo slabo razvita, kar lahko razberemo iz
grafikona 16. Ugotavljamo, da je to ena izmed kompetenc, ki je odlično oziroma zelo
dobro razvita pri delovnih inštruktorjih.
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Grafikon 16: »Zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi kreativnosti dejavnosti za
uporabnika«
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Z namenom, da kvalitetno in pregledno predstavimo rezultate analiziranja kompetenc
delovnih inštruktorjev v Sloveniji, smo se odločili, da rezultate predstavimo v skupni obliki
za stanje, kot je trenutno v praksi (»tako je«) in želeno stanje (»tako bi moralo biti«).
Izhajajoč iz tega, te rezultate v skupni obliki predstavljamo v tabeli 9 in tabeli 10.
Iz tabele 9 je razvidno, da delovni inštruktorji kot najbolj razvito kompetenco ocenjujejo
kompetenco »Zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi kreativnosti dejavnosti za
uporabnika«, saj je povprečna vrednost 4,5. Ugotavljamo, da ima kompetenca
»Sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje« največji standardni
odklon (0,96), to pomeni, da so odgovori najbolj razpršeni (-0,96 ali +0,96) na lestvici ocen
od 1 do 5. Največjo standardno napako (1,31) ima kompetenca »Zmožnost vodenja
administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja in dokumentacijo«,
kar pomeni, da so odgovori zelo razpršeni na lestvici ocen od 1 do 5.
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Tabela 9: Povprečje, standardni odklon in standardna napaka odgovorov za vse kompetence v
stolpcu »tako je«
Kompetence
(stolpec »tako je«)
Sposobnost načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole
lastnega dela in dela drugih
Sposobnost komuniciranja z uporabnikom, njegovim
zakonitim zastopnikom, strokovnimi delavci in sodelavci
ter poslovnimi partnerji
Sposobnost uporabe sodobne informacijskokomunikacijske tehnologije
Zmožnost sodelovanja v strokovnem timu
Zmožnost vodenja administrativnih procesov v zvezi z
organizacijo aktivnosti delovanja in dokumentacijo
Sposobnost vzdrževanja delovnih sredstev in opreme
Sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in
vedenje
Sposobnost kvalitetno opravljenih storitev in dela ter
odgovarjanje zanje
Zmožnost nadzora lastnega dela, dela skupin in
delovnih procesov
Zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa
Zmožnost varovanja zdravja in okolja ter odgovarjanje
za lastno varnost in varnost drugih
Sposobnost sodelovanja pri načrtovanju in organizaciji
procesa usposabljanja in dela uporabnika v skladu z
rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom
obravnave v sodelovanju s strokovnim timom
Sposobnost izvajanja usposabljanja in delovnega
procesa uporabnika
Zmožnost spremljanja in nadzora delovne učinkovitosti
ter kakovosti opravljenega dela uporabnika
Sposobnost nudenja podpore uporabniku pri
povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami
Zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi
kreativnosti dejavnosti za uporabnika

Povprečje Standardni Standardna
odklon
napaka
4,1

0,85

0,61

4,1

0,87

0,63

3,8

0,92

1,09

3,9

0,93

0,83

3,8

0,85

1,31

3,9

0,91

1,15

3,9

0,96

1,18

4,2

0,75

0,57

4,1

0,67

1,19

3,9

0,82

1,10

4,2

0,77

0,50

3,8

0,87

1,27

3,9

0,87

0,96

4,1

0,72

0,96

3,8

0,95

0,97

4,5

0,61

0,72

Vir: lasten

V tabeli 10 so predstavljena povprečja vrednosti, standardni odkloni in standardne napake
spremenljivk oziroma kompetenc delovnih inštruktorjev za želeno stanje (»tako bi moralo
biti«). Iz tabele 10 je razvidno, da so delovni inštruktorji v povprečju najboljše odgovorili
na tri kompetence (povprečna vrednost vsake je 4,9), in sicer za kompetence: 1)
»Sposobnost načrtovanja, priprave izvedbe in kontrole lastnega dela ter dela drugih«, 2)
»Sposobnost kvalitetno opravljenih storitev in dela ter odgovarjanje zanje« in 3)
»Zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi kreativnosti dejavnosti za uporabnika«.
Ugotavljamo, da imata kompetenci »Sposobnost vzdrževanja delovnih sredstev in
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opreme« in »Sposobnost nudenja podpore uporabniku pri povezovanju z ustreznimi
strokovnimi službami« največji standardni odklon (0,67), to pomeni, da so odgovori
najbolj razpršeni (-0,67 ali +0,67) na lestvici ocen od 1 do 5. Največjo standardno napako
(1,16) ima kompetenca »Sposobnost komuniciranja z uporabnikom, njegovim zakonitim
zastopnikom, strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji«.
Tabela 10: Povprečje, standardni odklon in standardna napaka odgovorov za vse kompetence v
stolpcu »tako bi moralo biti«
Kompetence
(stolpec »tako bi moralo biti«)
Sposobnost načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole
lastnega dela in dela drugih
Sposobnost komuniciranja z uporabnikom, njegovim
zakonitim zastopnikom, strokovnimi delavci in sodelavci
ter poslovnimi partnerji
Sposobnost uporabe sodobne informacijskokomunikacijske tehnologije
Zmožnost sodelovanja v strokovnem timu
Zmožnost vodenja administrativnih procesov v zvezi z
organizacijo aktivnosti delovanja in dokumentacijo
Sposobnost vzdrževanja delovnih sredstev in opreme
Sposobnost razvijanja podjetne lastnosti, spretnosti in
vedenje
Sposobnost kvalitetno opravljenih storitev in dela ter
odgovarjanje zanje
Zmožnost nadzora lastnega dela, dela skupin in
delovnih procesov
Zmožnost racionalne rabe energije, materiala in časa
Zmožnost varovanja zdravja in okolja ter odgovarjanje
za lastno varnost in varnost drugih
Sposobnost sodelovanja pri načrtovanju in organizaciji
procesa usposabljanja in dela uporabnika v skladu z
rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom
obravnave v sodelovanju s strokovnim timom
Sposobnost izvajanja usposabljanja in delovnega
procesa uporabnika
Zmožnost spremljanja in nadzora delovne učinkovitosti
ter kakovosti opravljenega dela uporabnika
Sposobnost nudenja podpore uporabniku pri
povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami
Zmožnost sodelovanja pri organiziranju in izvedbi
kreativnosti dejavnosti za uporabnika
Vir: lasten
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Povprečje Standardni Standardna
odklon
napaka
4,7

0,57

0,96

4,9

0,41

1,16

4,7

0,55

1,06

4,8

0,56

1,13

4,6

0,65

0,92

4,7

0,67

1,04

4,6

0,58

0,86

4,9

0,38

1,14

4,8

0,44

1,10

4,6

0,36

0,78

4,8

0,50

1,12

4,7

0,55

1,04

4,8

0,5

1,04

4,7

0,65

1,03

4,6

0,67

0,95

4,9

0,35

0,72

Zadnji sklop anketnega vprašalnika je vseboval opisne spremenljivke. Delovni inštruktorji
so imeli možnost napisati tri kompetence, ki jih z nacionalno poklicno kvalifikacijo (v
nadaljevanju NPK) niso pridobili, a so vseeno zelo pomembne za njihovo delo, ter podati
pripombe oziroma komentarje. Od 97 anketiranih, je 30 delovnih inštruktorjev opisalo,
katerih kompetenc niso pridobili z NPK, a menijo, da jih bi vseeno potrebovali pri
opravljanju svojega dela.
Trije delovni inštruktorji so odgovorili, da so preko NPK pridobili vse, kar so potrebovali za
delo z osebami s posebnimi potrebami. Ostali delovni inštruktorji so podali naslednje
predloge:
‒ pravilni pristopi na reakcije uporabnikov, metode dela z uporabniki, iskanje
primerne in zadostne komunikacije z uporabniki;
‒ področje psihologije;
‒ različne tehnike dela za uporabnika;
‒ vodenje in spodbujanje uporabnika;
‒ delo s strankami;
‒ informatika, specifična znanja s področja oblikovanja, administracija;
‒ razumevanje, spoznavanje, načrtovanje;
‒ komunikacijske in organizacijske sposobnosti, kompetence učinkovitega vodenja
skupine;
‒ asertivno komuniciranje z uporabnikom, reševanje konfliktov in ravnanje z
agresivnimi uporabniki, delegiranje nalog;
‒ poznavanje zakonodaje na področju socialnega varstva, znanje na področju nege
oseb z invalidnostjo, različne oblike pristopov do oseb s posebnim potrebami;
‒ delo s specifičnimi računalniškimi programi;
‒ širša znanja za delo z osebami s posebnimi potrebami, kako komunicirati z
uporabniki v izrednih primerih;
‒ uspešno delovanje v skupinskem delu, zmožnost racionalne rabe energije in časa,
upravljanje s tehnologijo;
‒ večja informiranost, boljše sodelovanje, več samostojnosti;
‒ načrtovanje;
‒ komunikacija, organizacija, razumevanje;
‒ delo v timu, komunikacijske sposobnosti, zmožnost empatije;
‒ več o avtizmu, pomoč dolgotrajno bolnim in umirajočim, razbremenitvene tehnike
za zaposlene, reševanje konfliktov, razumevanje in funkcioniranje oseb z demenco;
‒ boljši vpogled v delo z osebami s posebnimi potrebami.

Če predloge delovnih inštruktorjev povzamemo in jih vsebinsko ovrednotimo ter na osnovi
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tega oblikujemo v kompetence, jih lahko razdelimo v tri sklope kompetenc, in sicer:
1. sposobnost komunikacije z uporabnikom VDC-ja in drugimi,
2. sposobnost boljšega poznavanja področja oseb s posebnimi potrebami
(posebne metode, tehnike in pristopi za delo z osebami s posebnimi
potrebami) in
3. sposobnost reševanja konfliktov, kar vključuje komunikacijska kompetenca.
Delovni inštruktorji so imeli na koncu anketnega vprašalnika možnost pripomb oziroma
komentarjev. Od 97-ih delovnih inštruktorjev jih je 11 podalo svoje mnenje glede
anketnega vprašalnika in področja dela z osebami s posebnimi potrebami. Večina delovnih
inštruktorjev, ki so podali pripombe, se strinja s tem, da so razna izobraževanja ali NPK
ustrezna ter nujna in obvezna za delo v VDC-ju. Dva delovna inštruktorja sta mnenja, da je
dandanes premalo izobraževanj za delovne inštruktorje in da je prenos znanja med zavodi
premajhen. En delovni inštruktor meni, da je pri njihovem delu na prvem mestu
pomembno, da sprejemaš drugačne in ali lahko sodeluješ z ostalimi ljudmi. Poleg
naštetega je en delovni inštruktor mnenja, da je v času uvajanja na delovnem mestu
potrebno mentorstvo. Zadnji komentar je pripisan temu, da delovni inštruktorji veliko časa
porabijo za administrativna dela, delo z uporabnikom je razvrednoteno, neposredno delo
traja 7 ur in več vsak dan, opravljajo pa tudi nego uporabnikov, ki ni v opisu njihovih del.
Največ komentarjev pa je namenjenih pomembnosti komunikacije in temu, da moraš za to
delo imeti velik občutek za delo z ljudmi ter veliko empatije. S tem se anketni vprašalnik
zaključi.

4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ
V diplomskem delu smo oblikovali tri hipoteze, in sicer:
‒ H1: Kompetence delovnega inštruktorja, pridobljene s poklicno kvalifikacijo,
ocenjujejo delovni inštruktorji v varstveno-delovnih centrih v Sloveniji kot zelo
dobro razvite.
‒ H2: Kompetenca »Nudenje podpore uporabniku« je v varstveno-delovnih centrih v
Sloveniji pri ocenjenih delovnih inštruktorjih bolje razvita pri ženskih kot pri
moških.
‒ H3: Delovni inštruktorji, ki so zaposleni več kot deset let, imajo v varstvenodelovnih centrih v Sloveniji bolj razvito kompetenco »Izvajanje usposabljanja in
delovnega procesa uporabnika« kot tisti, ki so zaposleni manj kot deset let.
Hipoteza 1 je bila postavljena zaradi zanimanja, ali imajo vsi delovni inštruktorji zelo dobro
ali odlično razvite kompetence, ki naj bi jih pridobili z nacionalno poklicno kvalifikacijo (v
nadaljevanju NPK) in ali je posledično NPK dovolj dobro oziroma ustrezno izobraževanje za
delovne inštruktorje.
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Na podlagi rezultatov dejanskega stanja za vsako posamezno kompetenco smo izračunali
povprečne vrednosti, ki nam povedo, da je 74,4 % delovnih inštruktorjev odgovorilo, da so
njihove kompetence, pridobljene z NPK, zelo dobro ali odlično razvite. Poleg tega smo
izračunali tudi standardni odklon, ki znaša 0,86. Standardni odklon nam pove, kako
razpršeni so v povprečju odgovori. Izračunana p-vrednost (verjetnost dogodka) je znašala
0,017. Ker je naša p-vrednost manjša kot 0,05, ugotavljamo, da je razlika aritmetičnih
sredin obeh skupin statistično pomembna48. Glede na izračun lahko H1 potrdimo. S tem
ugotavljamo, da je NPK za delovne inštruktorje dobro zasnovana, saj imajo delovni
inštruktorji v povprečju zelo dobro ali odlično razvite kompetence, ki jih pridobijo po
opravljeni NPK.
Hipoteza 2 je bila oblikovana z namenom, da ugotovimo, ali imajo ženske bolj razvito
kompetenco »Sposobnost nudenja podpore uporabniku«. Na podlagi statistične analize
podatkov ugotavljamo, da je razlika v razvitosti kompetence »Sposobnost nudenja
podpore uporabniku« glede na spol delovnih inštruktorjev minimalna. Izračunana
povprečna vrednost pri moških znaša 3,75 pri lestvici ocen od 1 do 5, kjer je 1 slabo in 5
odlično. Pri ženskah pa je pri enaki lestvici ocen povprečna vrednost 3,84. Zaradi
minimalne razlike (0,09) v razvitosti kompetence »Sposobnost nudenja podpore
uporabniku« ne moremo trditi, da imajo ženske bolj razvito omenjeno kompetenco kot
moški. Izračunali smo tudi standardni odklon, ki je pri moških večji kot pri ženskah. To
lahko pripišemo manjšemu številu vzorca (moških) in nižji povprečni vrednosti odgovorov
(moških). Ugotavljamo tudi, da znaša p-vrednost (verjetnost dogodka), ki je bila
izračunana po t-testu 0,38649, kar pomeni, da razlika med aritmetičnima sredinama in
obema skupinama (spol delovnega inštruktorja in kompetenca »Sposobnost nudenja
podpore uporabniku«) ni statistično povezana50. Ker je p-vrednost večja od 0,05, hipotezo
2 zavrnemo. S tem ugotavljamo, da spol nima vpliva na razvitost kompetence »Sposobnost
nudenja podpore uporabniku«, ki smo jo v teoriji označili kot socialno kompetenco.
Za hipotezo 3 smo se odločili na podlagi predpostavke, da so izkušnje oziroma delovna
doba v VDC-ju izrednega pomena pri razvitosti kompetence »Sposobnost izvajanja
usposabljanja in delovnega procesa uporabnika«. Predpostavili smo, da imajo delovni
inštruktorji z delovno dobo, krajšo od desetih let, manj delovnih izkušenj kot tisti delovni
inštruktorji, ki delajo v VDC-ju več kot deset let. Delovne inštruktorje z delovno dobo
daljšo od desetih let smo obravnavali kot bolj izkušene. Na osnovi analiziranih podatkov
raziskave ugotavljamo, da so povprečne vrednosti rezultatov višje pri bolj izkušenih
delovnih inštruktorjih kot pri delovnih inštruktorjih z delovno dobo, ki je krajša od desetih
48

Tabelo t-testa za en vzorec prilagamo v prilogi 2 diplomskega dela.

49

Izračunana p-vrednost je večja kot 0,05 in ker je tudi razlika dveh aritmetičnih sredin večja kot 0,05, lahko
hipotezo 2 zavrnemo.
50
Tabelo t-testa za neodvisna vzorca najdemo v prilogi 3 na koncu diplomskega dela.
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let. Delovnih inštruktorjev z delovno dobo, krajšo od desetih let, je 37, delovnih
inštruktorjev, ki imajo daljšo delovno dobo od desetih let, pa 60. Povprečna vrednost
razvitosti kompetence »Sposobnost izvajanja usposabljanja delovnega procesa
uporabnika« znaša pri delovnih inštruktorjih z delovno dobo, krajšo od desetih let, 3,68
(pri ocenjevalni lestvici od 1 do 5, kjer je 1 slabo, 5 pa odlično), pri delovnih inštruktorjih z
delovno dobo, daljšo od desetih let, pa znaša povprečna vrednost vseh odgovorov 4,12
(pri enaki ocenjevalni lestvici). Standardni odklon pri delovnih inštruktorjih, ki so zaposleni
v VDC-ju manj kot deset let, znaša 0,88, pri tistih, ki so zaposleni več kot deset let, pa 0,83.
Razlika med standardnima odklonoma je majhna, kar nam pove, da so delovni inštruktorji
odgovarjali v povprečju v podobni razpršenosti. P-vrednost je znašala 0,894, zato smo po
navodilih izračuna t-testa odčitali razliko dveh aritmetičnih sredin, ki je znašala 0,02. To
pomeni, da je razlika med aritmetičnima sredinama obeh skupin med seboj statistično
značilno povezana51. Glede na izračunane rezultate lahko H3 potrdimo. Ugotavljamo, da
imajo delovni inštruktorji, ki so v VDC-ju zaposleni več kot deset let, bolj razvito
kompetenco »Sposobnost izvajanja usposabljanja in delovnega procesa uporabnika« v
primerjavi s tistimi, ki so zaposleni v VDC-ju manj kot deset let.

4.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV
V diplomskem delu smo želeli ugotoviti raven razvitosti kompetenc (pridobljenih z
nacionalno poklicno kvalifikacijo) delovnih inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji. S pomočjo
analize stanja in raziskave smo pridobili vpogled na področje razvitosti kompetenc
delovnih inštruktorjev v VDC-jih po Sloveniji in s tem možnost predstavitve naših
predlogov izboljšav.
V poteku priprave diplomskega dela in analiziranja podatkov ugotavljamo:
1) Kompetenca, ki je pri delovnih inštruktorjih najbolje razvita (najvišje povprečne
vrednosti spremenljivk, t. j. kompetenc, delovnih inštruktorjev), je »Zmožnost
sodelovanja pri organiziranju in izvedbi kreativnih dejavnosti za uporabnika«. Slednje
smo ugotovili tako, da smo preverili, pri kateri kompetenci je največje povprečje
vrednosti in je največji odstotek delovnih inštruktorjev odgovoril z oceno 5, torej
odlično. Povprečna vrednost omenjene kompetence je 4,5. Odstotek odgovorov je
znašal 61 %, kar nam pove, koliko delovnih inštruktorjev v VDC-jih v Sloveniji ima
odlično pridobljeno ali razvito organizacijsko oziroma strokovno kompetenco. Poleg
tega ugotavljamo, da je ta kompetenca pri pridobivanju NPK očitno zelo dobro
predstavljena, saj jo ima 61 % delovnih inštruktorjev pri delu odlično razvito.
2) Kompetenca, ki je na področju dela delovnih inštruktorjev najslabše razvita (najnižje
povprečje odgovorov delovnih inštruktorjev o razvitosti posamezne kompetenc), je
»Zmožnost vodenja administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti
51

Tabelo t-testa za neodvisna vzorca predstavljamo v prilogi 4 diplomskega dela.
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delovanja in dokumentacijo«. Slednje smo ugotovili tako, da smo preverili, pri kateri
kompetenci je najnižja povprečna vrednost in pri kateri je najnižji odstotek delovnih
inštruktorjev odgovoril z oceno 5, torej odlično. Odstotek odgovorov pri omenjeni
kompetenci je znašal 21 %. Tudi podatek o tem, da je nekaj delovnih inštruktorjev v
zadnjem sklopu anketnega vprašalnika izpostavilo pomanjkanje znanja na področju
administrativnih del, priča o slabo razviti kompetenci.
3) V diplomskem delu smo z raziskavo prišli tudi do splošne ugotovitve, da bi morala biti
večina (tako meni 78 % delovnih inštruktorjev) vseh kompetenc odlično razvitih pri
delu delovnih inštruktorjev. Najbolj pomembna kompetenca, ki bi po mnenju delovnih
inštruktorjev morala biti odlično razvita tudi v praksi, je »Sposobnost komuniciranja z
uporabnikom, njegovim zakonitim zastopnikom, strokovnimi delavci in sodelavci ter
poslovnimi partnerji«. Tako meni 88 % delovnih inštruktorjev. Na osnovi tega menimo,
da dajejo delovni inštruktorji največji pomen komunikaciji. Glede na rezultate raziskave
(povprečna vrednost kompetence je 4,1) imajo delovni inštruktorji to kompetenco
srednje dobro razvito (75 % jih je ocenilo z oceno 5 ali 4), kar lahko povežemo z
njihovim mnenjem o pomembnosti komunikacije. Kljub relativno dobro razviti
kompetenci, so v raziskavi delovni inštruktorji področje komunikacije vseeno izpostavili
za problematično.
4) V procesu raziskovanja smo ugotovili, katere so kompetence, ki jih delovni inštruktorji
ne pridobijo z NPK, a so za delo v praksi nujno potrebne. Delovni inštruktorji so
izpostavili predvsem pomanjkanje znanja na naslednjih področjih: specifike oseb s
posebnimi potrebami (oziroma uporabniki), reševanje konfliktov, različni pristopi in
metode dela z uporabniki ter boljši vpogled v delo z osebami s posebnimi potrebami.
Gre torej za konkretne vsebine, ki se nanašajo na področje poznavanja oseb s
posebnimi potrebami oziroma uporabniki VDC-ja. Na osnovi tega ugotavljamo, da
delovni inštruktorji z NPK ne pridobijo dovolj znanja o osebah s posebnimi potrebami
na področjih: kako naj z njimi ravnajo, kakšne so možne metode dela ipd. Glede na to,
da se lahko posameznik že z dokončano srednjo šolo ali gimnazijo odloči za poklic
delovnega inštruktorja, to pomeni, da srednješolska izobrazba ni dovolj za delo
delovnega inštruktorja. Izhajajoč iz rezultatov naše raziskave, ugotavljamo, da celo tisti
delovni inštruktorji, ki imajo opravljeno NPK, ne pridobijo dovolj znanja s področja
ravnanja z osebami s posebnimi potrebami.
Na podlagi proučevanja rezultatov raziskave in poznavanja področja smo pripravili tudi
nekaj predlogov za izboljšave, ki so odraz našega pogleda oziroma razmišljanja. Menimo,
da bi morali delovnim inštruktorjem v izobraževalnem procesu bolje predstaviti osebe s
posebnimi potrebami in posledično tehnike dela z njimi. Tisti delovni inštruktorji, ki želijo
pristopiti k opravljanju NPK, morajo imeti 1 leto delovnih izkušenj z uporabniki
socialnovarstvenih storitev. Uporabniki socialnovarstvenih storitev pa niso samo osebe s
posebnimi potrebami, kar pomeni, da ni nujno, da bo imel bodoči delovni inštruktor
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izkušnjo z osebo s posebnimi potrebami. Menimo, da bi bilo bolje, če bi imel posameznik,
ki bi želel opravljati poklic delovnega inštruktorja v VDC-ju, možnost dela samo z osebami
s posebnimi potrebami in bi se tako že pred začetkom usposabljanja za delovnega
inštruktorja bolje spoznali z njimi.
Delovni inštruktorji preko NPK, na podlagi rezultatov naše raziskave, ne pridobijo dovolj
znanja o osebah s posebnimi potrebami. Ta podatek je zaskrbljujoč, saj je delo z osebami s
posebnimi potrebami v središču poklica delovnega inštruktorja. Menimo, da bilo potrebno
pripraviti izobraževanja, ki bi vključevala podrobno predstavitev oseb s posebnimi
potrebami (opis vsake skupine oseb s posebnimi potrebami posebej), različne tehnike dela
z njimi ter praktična usposabljanja z njimi. Takšnega mnenja so bili tudi delovni
inštruktorji, ki so pojasnili, da je premalo izobraževanj, ustvarjenih za njihov poklic. Takšno
dodatno izobraževanje bi delovnim inštruktorjem pripomoglo k boljšemu poznavanju
področja oseb s posebnimi potrebami in dela z njimi, kar je osrednji problem
predstavljenega poklica. Poleg tega bi se lahko izobraževanja udeležili tudi drugi socialni ali
pedagoški poklici, ki imajo premalo znanja s področja oseb s posebnimi potrebami (npr.
varuh v VDC-ju).
Iz naše raziskave diplomskega dela je razvidno, da imajo tri kompetence (1) »Sposobnost
načrtovanja, priprave, izvedbe in kontrole lastnega dela ter dela drugih«, (2) »Zmožnost
sodelovanja v strokovnem timu« in 3) »Sposobnost vzdrževanja delovnih sredstev in
opreme« zelo velike razlike v ocenah delovnih inštruktorjev o njihovi razvitosti pri sebi ter
želenim stanjem v praksi. Velika razlika med »tako je« in »tako bi moralo biti« pri oceni 5
(odlično) nam pove, da delovni inštruktorji naštetih kompetenc nimajo dovolj dobro
razvitih, a menijo, da bi v praksi morale biti odlično razvite. Predvidevamo, da si delovni
inštruktorji te kompetence želijo bolje razviti in zato menimo, da bi bilo v prihodnje
potrebno za delovne inštruktorje pripraviti konkretna izobraževanja za razvoj takšnih
kompetenc.
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5 ZAKLJUČEK
V prvih mesecih otrokovega življenja je navadno mati tista, ki začne otroka učiti oziroma
navajati na prehrano in spanje, s čimer mu želi vzpostaviti določene navade. Kasneje se
»družinskemu sistemu otrokovih navad« pridruži tudi oče. Vseeno so na začetku
otrokovega življenja zelo pomembni tudi občutki matere in njen materinski čut. Starši so
tisti, ki otroku podajo vrednote, določeno znanje in navade. Tudi stari starši in sestre ter
bratje oziroma drugi skrbniki imajo pomemben vpliv na otroka, kasneje pa tudi okolica in
ostala družba. Vsako obdobje prinese posamezniku še več znanja, izkušenj in novih
pogledov na svet. Tako posameznik osebnostno raste, razvija sebe in svoje kompetence.
Ena izmed večjih prelomnic posameznikovega življenja je vstop na trg dela. Že pri prvi
zaposlitvi se pokažejo znanja posameznika in usposobljenost za delo. Znanja in
sposobnosti, ki jih v veliki meri pridobivamo z izobraževanjem, lahko povežemo s pojmom
kompetenc. Pri tem pa velja omeniti, da kompetenca, poleg znanja in sposobnosti,
vključuje tudi vrednote, osebnostne lastnosti, navade in se kaže skozi vedenje
posameznika. Pomen kompetenc je za vsakega posameznika morda drugačen, a nas te
kompetence kljub vsemu na nek način opisujejo ali deloma opredeljujejo (predvsem pri
zaposlitvi). V teoriji se pojavi več vrst kompetenc, najbolj pogoste so: socialna,
osebnostna, delovno-specifična in strokovna kompetenca. Vsaka kompetenca določa
področje znanja, ki naj bi ga posameznik moral imeti, da lahko opravlja posamezno nalogo
in vlogo v življenju. Pridobljena oziroma razvita kompetenca določa tudi mero znanja, ki ga
je posameznik pridobil z izobraževanje oziroma sposobnosti, ki jih je razvil.
Zaradi osebnega zanimanja za področje oseb s posebnimi potrebami smo se v
diplomskem delu osredotočili na kompetence delovnih inštruktorjev v VDC-jih v Sloveniji,
ki delajo z odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Pojem osebe s posebnimi potrebami
zajema otroke s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) in odrasle osebe s posebnimi
potrebami. OPP se razvrstijo v več skupin glede na posamezen primanjkljaj in stopnjo
ovire oziroma motnje. V diplomskem delu smo se osredotočili na otroke z motnjo v
duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR), ker so to možni bodoči uporabniki varstveno
delovnega centra (v nadaljevanju VDC), kjer delajo delovni inštruktorji. OPP z dopolnitvijo
18. leta postane odrasla oseba s posebnimi potrebami oziroma pridobi status invalida po
Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Vse od 18. leta pa do 26.
leta se mora odrasla oseba s posebnimi potrebami vključiti v program varstva odraslih
oseb s posebnimi potrebami ali pa ostane doma.
Programa, ki vključujeta varstvo in zaposlitev oseb s posebnimi potrebami pod posebnimi
pogoji, sta dva. Prvi je varstveno-delovni center (VDC), drugi pa Center za usposabljanje,
delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV). Glavna razlika med programoma je v strukturi
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uporabnikov. VDC je namenjen odraslim osebam s posebnimi potrebami (z MDR in
dodatnimi motnjami), CUDV pa otrokom, mladostnikom in odraslim osebam s posebnimi
potrebami (z MDR). Poleg tega je razlika tudi v ponudbi storitev. VDC ponuja tri oblike
storitev: 1) institucionalno varstvo, 2) zdravstveno varstvo in 3) varstvo, vodenje in
zaposlitev pod posebnimi pogoji. Medtem ko CUDV nudi izobraževanje, usposabljanje,
zaposlitev pod posebnimi pogoji, vodenje in varstvo, bivanje ter zdravstveno nego52. V
diplomskem delu smo se osredotočili na VDC, saj so tam zaposleni delovni inštruktorji, ki
so osrednji predmet našega diplomskega dela.
Delovni inštruktorji izvajajo storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji v
VDC-jih ali CUDV-jih. V storitvi varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji sta,
poleg delovnega inštruktorja, vključena tudi varuh in strokovni delavec. Varuhova glavna
naloga je izvajanja varstva in nege pri uporabniku. Strokovni delavec je v skupini
odgovoren bolj za administrativna dela. Delovni inštruktor pa je tisti, ki je dejansko
prisoten in usmerja ter vodi uporabnike pri njihovi zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Za
delo delovnega inštruktorja je zahtevana najmanj srednješolska izobrazba ali opravljena
nacionalna poklicna kvalifikacija (v nadaljevanju NPK) za delovnega inštruktorja. V NPK je
seznam 16-ih kompetenc, ki naj bi jih delovni inštruktor pridobil po opravljenem
izobraževanju.
V diplomskem delu nas je zanimalo, kakšne kompetence potrebuje delovni inštruktor za
opravljanje svojega dela in kakšno je dejansko stanje razvitosti kompetenc v praksi. Poleg
tega nas je zanimalo, katere so tiste kompetence, ki jih delovni inštruktorji niso pridobili z
NPK, a bi jih nujno potrebovali pri svojem delu.
Po opravljeni raziskavi smo dobili vpogled v dejansko stanje razvitosti kompetenc delovnih
inštruktorjev, ki so opravili NPK. Glede na opravljeno analizo raziskave med analizirano
skupino delovnih inštruktorjev smo ugotovili, da je najbolj razvita kompetenca »Zmožnost
sodelovanja pri organiziranju in izvedbi dejavnosti za uporabnika«, najslabše razvita pa
kompetenca, ki vključuje administracijo, kar se je kasneje skozi komentarje delovnih
inštruktorjev tudi potrdilo. Komunikacija z uporabnikom, njegovimi zakonitimi zastopniki
in ostalimi se je izkazala za najpomembnejše razvito kompetenco v praksi. Kompetenca, ki
je delovni inštruktorji niso pridobili z NPK, a je po njihovem mnenju nujno potrebna za
delo v praksi, je boljše poznavanje področja oseb s posebnimi potrebami.

52

Z novim Zakonom o osebni asistenci (ZOA) imajo odrasle osebe s posebnimi potrebami možnost

osebnega asistenta. Osebni asistent je oseba, ki poskrbi za odraslo osebo s posebnimi potrebami glede na
predhodni dogovor (koliko in kakšne oblike pomoči potrebuje). Osebni asistent je lahko oseba, ki je
dopolnila 18 let, je poslovno sposobna, ni kazensko evidentirana in ima opravljeno usposabljanje za
osebnega asistenta. Storitev osebnega asistenta pa ni združljiva z institucionalnim varstvom.
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Glede na rezultate raziskave menimo, da so kompetence, ki jih posamezni delovni
inštruktor pridobi z opravljeno NPK, v večini zelo dobro razvite. Delovni inštruktorji
menijo, da je komunikacija zelo pomembna za učinkovito izvedbo dela, s čimer se
strinjamo, saj je komunikacija v vseh odnosih (med starši, zaposlenimi, neznanci ipd.)
ključnega pomena za razumevanje. Zaskrbljujoč je podatek, da delovni inštruktorji z NPK
še vedno nimajo dovolj znanja s področja oseb s posebnimi potrebami. Zato obstaja dvom,
ali je dovolj izobraževanj za delovne inštruktorje in kakšna je njihova kvaliteta. Predlagamo
pripravo izobraževanja, ki bi bilo osnovano na področju oseb s posebnimi potrebami, o
različnih metodah dela z njimi in praktičnih usposabljanjih. Tako bi se lahko odpravilo
neznanje s področja oseb s posebnimi potrebami.
Menimo, da je vseh kompetenc v seznamu NPK preveč in so premalo osredotočene na
delo oseb s posebnimi potrebami.
Zato bi lahko v prihodnje področje izobraževanja razširili v smeri dodatnega izboljšanja
kompetenc. Seznam bi lahko izboljšali v tej smeri, da bi opredelili nove kompetence, ki bi
bile bolj povezane s področjem oseb s posebnimi potrebami (npr. sposobnost opravljanja
različnih metod dela z uporabniki). Nadaljnje bi bilo smiselno temu področju nameniti več
pozornosti tudi v načinu in kvaliteti izobraževanja oziroma usposabljanj za delovne
inštruktorje. S tem bi tudi izboljšali sedanjo problematiko delovnih inštruktorjev (premalo
izobraževanj in premajhno poznavanje področja oseb s posebnimi potrebami).
Rezultati diplomskega dela so lahko v pomoč delovnim inštruktorjem pri njihovem
vsakodnevnem delu in vpogledu v analizo stanja v praksi, kot tudi izobraževalnim
ustanovam, ki izobražujejo tak kader. V izobraževalnih ustanovah bodo lahko v
izobraževalne programe vnesli dopolnitve kompetenc delovnega inštruktorja. Ravno tako
so lahko rezultati v pomoč VDC-jem po Sloveniji, saj so tam zaposleni delovni inštruktorji.
Vsekakor je lahko raziskava v pomoč tudi državi, saj je dobila vpogled v aktualno stanje, ki
izraža potrebo po izboljšavah izobraževalnih programov.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Sem Živa Jarec, študentka Fakultete za upravo, in pišem diplomsko delo z naslovom
Analiza kompetenc delovnih inštruktorjev v varstveno-delovnih centrih (v nadaljevanju
VDC-jih) po Sloveniji. Zaradi neraziskanega področja kompetenc delovnih inštruktorjev
sem se, z namenom boljšega vpogleda na to področje, odločila izvesti raziskavo v VDC-jih
po Sloveniji. Podatke za raziskavo želim pridobiti s pomočjo anketnega vprašalnika.
Izpolnjevanje anketnega vprašalnika traja od 5 do 10 minut. Prosim vas za sodelovanje v
raziskavi. Vaše sodelovanje v anketnem vprašalniku je prostovoljno in anonimno.
Živa Jarec
PRVI SKLOP VPRAŠALNIKA
Spol:

Ž

M

Starost: _____________
Izobrazba: Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko izobraževanje
Višje strokovno izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje (univerzitetno)
Magisterij (2. bolonjska stopnja)
Doktorat (3. bolonjska stopnja)
Naziv poklica, ki ga opravljate: DELOVNI-A INŠTRUKTOR-ICA I
DELOVNI-A INŠTRUKTOR-ICA II
Moje delo poteka v: Samostojnem VDC-ju
VDC-ju s koncesijo
Delovna doba v VDC-ju (v letih): __________________
DRUGI SKLOP VPRAŠALNIKA
Prosim vas, da pri vsaki trditvi obkrožite ustrezno številko, ki predstavlja oceno.
Posamezne številke pomenijo:
5 – odlično
4 – zelo dobro
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3 – dobro
2 – slabo
1 – zelo slabo
Prosimo, da obkrožite številko, ki ustreza posamezni doseženi (stolpec TAKO JE) in želeni
(stolpec TAKO BI MORALO BITI) kompetenci, pridobljeni z nacionalno poklicno kvalifikacijo
za delovne inštruktorje.
Kompetenca 1: SPOSOBNOST NAČRTOVANJA, PRIPRAVE, IZVEDBE IN KONTROLE
LASTNEGA DELA IN DELA DRUGIH
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 2: SPOSOBNOST KOMUNICIRANJA Z UPORABNIKOM, NJEGOVIM ZAKONITIM
ZASTOPNIKOM, STROKOVNIMI DELAVCI IN SODELAVCI TER POSLOVNIMI PARTNERJI
TAKO JE
1 2 3 4 5

TAKO BI MORALO BITI
1 2 3 4 5

Kompetenca 3: SPOSOBNOST UPORABE SODOBNE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE
TAKO JE
1 2 3 4 5

TAKO BI MORALO BITI
1 2 3 4 5

Kompetenca 4: ZMOŽNOST SODELOVANJA V STROKOVNEM TIMU
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 5: ZMOŽNOST VODENJA ADMINISTRATIVNIH PROCESOV V ZVEZI Z
ORGANIZACIJO AKTIVNOSTI DELOVANJA IN DOKUMENTACIJO
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 6: SPOSOBNOST ZAGOTAVLJANJA VZDRŽEVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN
OPREME
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Kompetenca 7: SPOSOBNOST RAZVIJANJA PODJETNE LASTNOSTI, SPRETNOSTI IN VEDENJE
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 8: SPOSOBNOST ZAGOTAVLJANJA KVALITETNO OPRAVLJENIH STORITEV IN
DELA TER ODGOVARJANJE ZANJE
TAKO JE
1 2 3 4 5

TAKO BI MORALO BITI
1 2 3 4 5

Kompetenca 9: ZMOŽNOST NADZIRANJA LASTNEGA DELA, DELA SKUPIN IN DELOVNIH
PROCESOV
TAKO JE
1 2 3 4 5

TAKO BI MORALO BITI
1 2 3 4 5

Kompetenca 10: ZMOŽNOST RACIONALNE RABE ENERGIJE, MATERIALA IN ČASA
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 11: ZMOŽNOST VAROVANJA ZDRAVJA IN OKOLJA, ODGOVARJANJE ZA
LASTNO VARNOST IN VARNOST DRUGIH
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 12: SPOSOBNOST SODELOVANJA PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZACIJI
PROCESA USPOSABLJANJA IN DELA UPORABNIKA V SKLADU Z REHABILITACIJSKIM
NAČRTOM ALI INDIVIDUALNIM PROGRAMOM OBRAVNAVE V SODELOVANJU S
STROKOVNIM TIMOM
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 13: SPOSOBNOST IZVAJANJA USPOSABLJANJA IN DELOVNEGA PROCESA
UPORABNIKA
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Kompetenca 14: ZMOŽNOST SPREMLJANJA IN NADZORA DELOVNE UČINKOVITOSTI IN
KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA UPORABNIKA
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 15: SPOSOBNOST NUDENJA PODPORE UPORABNIKU PRI POVEZOVANJU Z
USTREZNIMI STROKOVNIMI SLUŽBAMI
TAKO JE

TAKO BI MORALO BITI

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Kompetenca 16: ZMOŽNOST SODELOVANJA
KREATIVNOSTI DEJAVNOSTI ZA UPORABNIKA
TAKO JE
1 2 3 4 5

PRI

ORGANIZIRANJU

IN

IZVEDBI

TAKO BI MORALO BITI
1 2 3 4 5

TRETJI SKLOP VPRAŠALNIKA
Z namenom izboljšave izobraževanja za delovne inštruktorje želim v tem sklopu
vprašalnika ugotoviti kompetence, ki bi jih delovni inštruktorji morali imeti in jih s poklicno
kvalifikacijo ne pridobijo ali jih preslabo razvijejo, vendar so v praksi nujno potrebne.
KOMPETENCE, KI JIH NISEM PRODOBIL-A S POKLICNO KVALIFIKACIJO, A SO POTREBNE ZA
MOJE DELO (navedite vsaj tri kompetence):

Če imate kakšne pripombe ali želite še kaj dodati, prosim, napišite.

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.
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PRILOGA 2: TABELA T-TESTA ZA EN VZOREC ZA HIPOTEZO 1
N
Razvitost kompetenc

Povprečje Standardni
odklon

1552

4,01

Standardna
napaka

p-vrednost

0,803

0,017

0,858

PRILOGA 3: TABELA T-TESTA ZA NEODVISNA VZORCA ZA HIPOTEZO 2
Spol

N

Povprečje Standardni
odklon

Ženski

73

3,84

Moški

24

3,75

Standardna
napaka

p-vrednost

p-vrednost (2)

0,928

0,109

0,386

0,704

1,032

0,211

0,386

0,704

PRILOGA 4: TABELA T-TESTA ZA NEODVISNA VZORCA ZA HIPOTEZO 3
Delovna doba
v VDC-ju

N

Povprečje

Standardni
odklon

Standardna
napaka

p-vrednost

p-vrednost
(2)

Manj kot 10 let
Več kot 10 let

37
60

3,68
4,12

0,884
0,825

0,145
0,107

0,894
0,894

0,015
0,015
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