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1 UVOD 

1.1 POVOD ZA DIPLOMSKO NALOGO 

Delo je ocenjeno kot najpomembnejša pot za vključevanje invalidov v življenje. 
Delo oziroma zaposlitev ni tako pomembna le zato, ker pomeni vir za pridobivanje 
sredstev za življenje, ampak tudi zaradi svoje socialne in psihološke vrednosti. 
Ljudje, ki niso zaposleni, so pogosto stigmatizirani kot manj pomembni oziroma 
manj vredni člani družbe (Uršič, 2003). 
 
Za večino ljudi je delo središče njihove identitete in obstoja (Levičnik, 2004). 
 
Ko sem spoznal sovrstnike, ki se jim je v trenutku spremenilo življenje, ker so 
utrpeli trajno poškodbo glave, sem želel dodati svoj delež inženirskega znanja, da 
bi jim pomagal pri njihovi rehabilitaciji in dvigu kakovosti življenja.  
Osebe s posebnimi potrebami (so duševno in telesno prizadete invalidne odrasle 
osebe) obiskujejo v okviru varstva ali rehabilitacije varstevno-delovne centre 
(VDC), ki so organizirani na naslednji način: 
- VDC kot samostojni socialnovarstveni zavodi, 
- VDC kot enote centrov za socialno delo, 
- VDC kot enote šol s prilagojenim programom,  
- VDC kot enote socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in 

mladostnikov, 
- VDC s koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (Seznam in 

naslovi… , 2004 ). 
 
Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve ima prijavljenih 39 varstveno-
delovnih centrov po vsej Sloveniji, ki imajo skupaj 61 enot.  
 
Delo je staro toliko kot človeštvo. Človek se je povzdignil nad živali s tem, da je 
zavestno začel opravljati delo. Za zavestno opravljanje dela je značilno dvoje: 
Človek, ki delo opravlja, že vnaprej razmisli, kako ga bo opravil. Delo ni nikdar le 
porabljanje energije za spreminjanje nekega predmeta, temveč vedno obsega tudi 
načrtovanje, torej ustvarjalno miselno dejavnost. Vsako človeško delo je tako ali 
drugače načrtovano, njegovo bistvo je torej v ustvarjalnem pristopu človeka do 
vsakega dela, ki ga opravlja (Mikeln, 2000).  
 
Delo je prvi osnovni pogoj vsega človeškega življenja. Toda delo ni le to, ampak je 
mnogo več, je namreč osnova vsega družbenega razvoja. Zato je prav, da 
obravnavamo njegove družbeno-ekonomske razsežnosti. Delo je lahko tudi kot 
del rehabilitacije odraslih oseb, ki so imele nesrečo in imajo trajno poškodbo. 
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1.2 DELOVNA HIPOTEZA 

S primerno pripravo dela lahko osebe s posebnimi potrebami vključimo v izdelavo 
izdelkov iz lesa. Les je material, ki je človeku že tisočletja blizu in mu daje 
domačnost in toplino, zato ga tudi osebe s posebnimi potrebami lažje sprejemajo 
kot predmet dela.  
 
Varstevno-delovne centre obiskujejo osebe s posebnimi potrebami, zato je 
priprava dela zanje specifična in prilagojena njihovim sposobnostim. To zahteva 
poznavanje sposobnosti in možnost funkcioniranja oseb s posebnimi potrebami.  
 
Predvidevamo, da les uporabljajo vsaj v polovici varstveno-delovnih centrov za 
izdelavo lastnih izdelkov, kot so razni spominki, igrače ali druga manjša lesna 
galanterija. Takšni leseni izdelki dopuščajo estetske nepopolnosti, kar zaznamuje 
delo oseb s posebnimi potrebami. Vendar leseni izdelki, ki jih naredijo osebe s 
posebnimi potrebami, težje konkurirajo na tržišču z izdelki, ki jih naredijo »zdravi« 
ljudje. Predvidevamo, da jih je zato še težje prodati.  
 
V nekaterih varstevno-delovnih centrih sodelujejo tudi z naročniki (podjetji), za 
katere izdelujejo določene izdelke ali polizdelke iz lesa. 
 

1.3 NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 

V varstveno-delovnih centrih izdelujejo večinoma razne spominke iz različnih 
materialov (papir, tekstil, glina, dass masa, plastika...). V diplomski nalogi želimo 
raziskati izdelovanje izdelkov iz lesa v varstevno-delovnih centrih, kjer delajo 
osebe s posebnimi potrebami, ki imajo večinoma status invalida. Želelimo 
ugotoviti v kolikšni meri so osebe s posebnimi potrebami uspešne in samostojne 
pri obdelavi lesa in katere prednosti in pomanjkljivosti ima obdelava lesa.  
 
Pri delu v varstveno-delovnem centru sem uvedel v program dela z obdelavo lesa. 
Spraševal sem se, ali uporabljajo les tudi v drugih varstveno-delovnih centrih, 
kako ga obdelujejo in katere lesene izdelke izdelujejo. Kakšne težave se jim 
pojavljajo pri tem?  
 
Izdelki, ki jih izdelujejo osebe s posebnimi potrebami, so manj konkurenčni na 
trgu, saj je njihova kakovost pogosto slabša od kakovosti izdelkov, ki jih naredijo 
»zdravi« ljudje. Iz tega razloga želimo v diplomski nalogi podati tudi rešitev za 
boljšo prodajo teh izdelkov. 
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Invalidnosti ne smemo enačiti z nezmožnostjo za delo. Invalidnim osebam 
moramo zagotoviti pogoje, da dobijo ljudje s posebnimi potrebami možnost 
zaposlitve, ki je najboljše varovalo pred socialno izključenostjo.  
Med osebe s posebnimi potrebami spadajo tudi osebe s poškodbo glave. Eden 
izmed ciljev VDC je, da bi se osebe po poškodbi glave lahko rehabilitirale tudi z 
delom. Zato uvajamo obdelavo lesa. V diplomski nalogi želimo med drugim  
predstaviti delo z lesom oseb s poškodbo glave in oceniti njhovo uspešnost.  
 
 
 
Les je enozložna beseda, 
a je v njej zajet svet, 
poln čudežev in pravljic." 
             (Th. Heuss) 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 DELO 

Delo je bilo nekdaj docela enoumen pojem. To zdaj že dolgo ni več. Prvotno je 
namreč delo pomenilo vsako človekovo dejavnost, s katero si je pridobival 
potrebna sredstva za življenje. Čimbolj pa je človek ne le sebe, ampak tudi svoje 
delovanje znanstveno preiskoval, tem bolj se je začel tudi pojem dela drobiti na 
različne vidike. Tako govorimo danes o delu v različnih pomenih: v fizikalnem, 
tehničnem, fiziološkem, psihološkem, poklicnem, motivacijskem, organizacijskem 
in drugih pomenih (Levičnik, 2004). 
 
 

2.1.1  Študij dela 

S preučevanjem dela si je človek skušal delo olajšati in izboljšati. Zaradi tega 
smemo reči, da je študij dela star prav toliko kot človeštvo. 
Z razvojem tehnike, organizacije in humanizacije dela je študij dela prerastel v 
interdisciplinarno znanost, kjer imajo posebno mesto ergonomija (ta je ravno tako 
interdisciplinarna), antropologija, matematična statistika in organizacija dela. 
Študij dela je danes navzoč na vsakem mestu, tako da je vsakomur jasno, pa naj 
bo delavec ali ne, da nam zgolj tehnika (kot delovno sredstvo) ne more veliko 
koristiti. Nabavljeni stroj bo mrtev kapital, če nismo rešili nekaterih vprašanj; to so: 
- organizacija dela, 
- izobraževanje delavca, 
- prilagoditev dela delavcu, 
- pravilna uporba delavčeve energije, 
- higijensko-tehnično varstvo (HTV) pri delu (Međugorac, 1988). 
 
Študija dela je na poseben način prisotna v varstveno delovnih centrih, ker je 
priprava dela za osebe s posebnimi potrebami zelo specifična in zahteva veliko 
prilagajanja dela in delovnega mesta sposobnostim varovancev.  
 
 
Zaradi družbenega značaja smemo reči, da se delo odraža kot sredstvo 
komuniciranja med ljudmi, ki sodelujejo v delovnem procesu. Ločimo dva vidika: 
 tehnično-organizacijski vidik (tu so pomembni značaj tehnike, razvitost 

tehnologije, oblike organizacije proizvodnje, narava predmetov dela), 
 socialno-ekonomski vidik (tu gre za oblike povezav med delom posameznikov 

in narave ter značaja dela v družbi). 
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Delovni procesi, ki jih opravljamo v človeški družbi, so glede tehnično-
organizacijskih kot tudi socialno-ekonomskih značilnosti zelo različni. Vendar je 
mogoče najti nekatere skupne značilnosti.  
 

2.2 VARSTVENO-DELOVNI CENTER (VDC) 

Varstveno-delovni center opravlja naloge vodenja in varstva ter organizira 
zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe. 
Varstveno-delovni center lahko opravlja tudi posebne oblike priprav na zaposlitev. 
Vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji so postopki in opravila, 
namenjeni ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju novih 
sposobnosti, pridobivanju socilanih in delovnih navad, razvijanju individualnosti, 
ter vključevanju v skupnost in okolje.  
Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema zaposlitev pri proizvodnih ali drugih delih 
oz. delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim 
posameznika, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo 
zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo  
srestev in pripomočkov za izvajnaje programov ter prodajo izdelkov (Zakon o 
socialnem varstvu, 2004). 
 
Temeljna izhodišča delovanja varstveno delovnega centra so: 
 organizacija oblike varstva, ki dolgoročno rešuje problematiko oseb s 

posebnimi potrebami in izpolnjuje temeljne človeške, ustavne in zakonske 
dolžnosti; 

 organizacija celotne skrbi, ki invalidnim osebam daje možnosti ohranjanja 
pridobljenih znanj in delovnih sposobnosti ter pridobivanja novih socialnih in 
delovnih navad; 

 organizacija skrbi, ki osebam s posebnimi potrebami daje možnost opravljanja 
koristnega, vendar njihovim zmožnostim in sposobnostim primernega 
zaposlovanja; 

 zagotovitev takšnih delovnih pogojev, da so ustrezni čimbolj običajnemu 
delovnmu okolju ostalega prebivalstva; 

 zagotovitev ustreznega nagrajevanja oseb s posebnimi potrebami za 
opravljeno delo in s tem stimuliranja občutka koristnosti in samopotrditve; 

 organizacija ostalih oblik varstva, ki invalidnim osebam in njihovim družinam 
omogočajo delovno in socialno udejstovanje (Cimperman, 1999). 

 
Po obliki organiziranosti oz. načinu delovanja je varstveno delovni center lahko 
organiziran kot:  
- samostojni javni socialnovarstveni zavod; 
- enota drugega javnega socialnovarstvenega zavoda; 
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- pravna ali fizična oseba s pridobljeno koncesijo za opravljanje javne službe oz. 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti (Cimperman, 1999). 
Vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji oseb s posebnimi 
potrebami v dnevnem varstvu v obsegu, ki je opredeljen kot javna služba, 
financira država iz sredstev državnega proračuna. Storitve so brezplačne za 
osebe, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter za osebe, ki so trajno nezmožne za 
delo in prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po Zakonu o 
socialnem varstvu. 
Storitve posebne oblike usposabljanja in priprav na zaposlitev oseb z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju krije Zavod za zaposlovanje na podlagi sklenjenih 
pogodb. Za te osebe (uporabnike) Zavod za zaposlovanje krije denarno pomoč, 
prevoz na delo, prehrano, mentorstvo in nakup delovne obleke. Zavod lahko 
sofinancira tudi adaptacijo delovnega mesta (Cimperman, 1999). 
 

2.3 DELO IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Delo je najboljši zdravnik, kar nam jih je dala narava (Gallen, 172 n. št.). 
 
Brendon D. poudarja pomen spoštovanja zasebnosti osebe s posebnimi 
potrebami in izogibanje pretiranemu vdiranju vanjo. Bistvo njegovega postopka je 
poslušati zgodbo, ki jo oseba pove. Pomembna mu je transparentnost in 
enostavnost. V svojem razmišljanju o pomenu kakovosti življenja oseb s 
posebnimi potrebami v skupnosti daje poudarek »štirim magnetom« : 
1. VPLIV – Ponavadi je povezan z večanjem števila odločitev in izbir. Da 
postanemo bolj vplivni, nam omogočajo viri, kot so denar, možnost prevoza …; 
2. SPRETNOSTI – Spretnosti pogosto vplivajo na to, kako nas vidijo drugi. Lahko 
pomagajo k občutku samozavesti. Posledica tega je, da ljudje, ki jih drugi cenijo, 
cenijo tudi samih sebe. Bolj zaupajo vase. Spretnosti se delijo na:  
 osebnostne spretnosti – samokontrola, struktura vsakodnevne rutine in 

discipline, gotovost in zaupanje, učinkovita razporeditev časa; 
 socialne spretnosti – sposobnost povezovati se z drugimi, sporazumevanje, 

izražati se učinkovito, sposobnost empatije; 
 spretnosti pri dejavnosti – spretnosti, pridobljene na specifičnih področjih, ob 

delu, športu, hobiju; 
3. BOLEČINA – Bolečina, trpljenje ali nujna odsotnost so pomembne pri občutkih 
do sebe in drugih. Velik razkorak je med tem, kakšno bi po našem občutju in 
mnenju moralo biti naše življenje, in tem, kakšno se nam zdi, da je. Posledica tega 
razkola so lahko depresije, obup, napetosti; 
4. STIKI – govorijo o ljudeh in naklonjenosti. Večina ljudi je del takšne ali 
drugačne      socialne mreže. Z razvijanjem uporabniških mrež bi lahko 
strokovnjaki veliko      prispevali k večanju moči ljudi (Pastirk, 2001). 
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Osebo s posebnimi potrebami v varstveno-delovnem centru spremlja tim 
strokovnih delavcev, za izvajanje programa dela pa skrbi delovni inštruktor. 
Število delovnih inštruktorjev je določeno s predpisi, in sicer 6 do 8 oseb s 
posebnimi potrebami na enega delovnega inštruktorja.  
 
Naloga delovnega inštruktorja pri delu oseb s posebnimi potrebami v varstveno-
delovnem centru je, da organizira vse delo, pripravi vse potrebno za izvedbo dela, 
izdela vse potrebne pripomočke, šablone, orodja in izvaja ves nadzor nad delom. 
Prav tako pomaga po potrebi pri kakšni delovni operaciji, ki je osebe s posebnimi 
potrebami ne zmorejo. Izvaja program dela po osebnem načrtu, ki ga ima vsaka 
oseba s posebnimi potrebami. Osebni načrt sestavi interdisciplinarni tim 
strokovnih delavcev, ki je v posameznem varstveno-delovnem centru in ki ga 
sestavljajo delovni terapevt, specialni pedagog, tehnolog, socialni pedagog, 
fizioterapevt  in socialni delavec. 
 
Človek delo opravlja s pomočjo pripomočkov, orodij, strojev in drugih delovnih 
sredstev. Uporaba delovnih sredstev je pravzaprav odraz načrtovanja dela, ker 
mora delovno sredstvo biti izdelano v skladu z delom, ki ga človek opravlja z 
njegovo pomočjo (Pastirk, 2001). 
 

2.4 POŠKODBA GLAVE 

Poškodbe glave so največji zdravstveno–socialni problem v večini razvitih 
zahodnih dežel. Dogodek, ki povzroči poškodbo, nastopi nenadoma, brez 
opozorila. Izjemno širok spekter fizičnih in psihičnih posledic, ki pogosto ostanejo 
trajne, pomanjkanje možnosti in ustreznih metod zdravljenja teh posledic in 
dejstvo, da je vsak bolnik po poškodbi glave drugačen, pomeni izziv znanosti in 
terapevtu. Terapevtska obravnava ni stereotipna, ampak individualno prilagojena 
posameznemu pacientu. Tudi kadar so diagnoze jasne, je zdravljenje pogosto 
težavno. Glavna ovira je prevladujoča prizadetost višjih psihičnih funkcij, ki ovira 
bolnika pri soočanju s svojimi težavami in resničnim stanjem ter zmanjšuje 
njegovo sposobnost sodelovanja v procesu zdravljenja. Posledice poškodbe glave 
trajno in uničujoče vplivajo na kakovost bolnikovega življenja in življenja njegove 
družine, občuti jih tudi širša družba. Fizična prizadetost, upad kognitivnih 
sposobnosti, čustvene motnje in osebnostno–vedenjske spremembe onemogočajo 
uspešno resocializacijo in vodijo v nezaposljivost in posledično v socialno 
odvisnost. 
Mnoge posledice je mogoče preprečiti, zdraviti ali vsaj omiliti s pravočasnimi 
ukrepi in pravilnim zdravljenjem (Košorok, 1995).  
 
Tudi delo je primeren in uspešen način priti do zadovoljstva posameznika. Delo 
vedno jemljemo kot nekaj samo po sebi umevnega, a za uspešno delovanje je 
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potreben tako posameznik z vsemi svojimi elementi, primerno okolje in tudi izbira 
primerne okupacije. 
 
Glavo si lahko poškoduje kdorkoli. Prav vseeno je, kdo je in kaj počne. Poškodbe 
so najrazličnejše, od blažjega udarca v glavo, katerega posledice so minimalne ali 
jih sploh ni, do hude poškodbe, ki nepovratno spremeni celotno življenje. 
 
Trajne posledice po poškodbi možganov so zelo raznolike in številne ter 
prizadenejo celostno delovanje osebe, saj posegajo na področje čutno-gibalnih, 
kognitivnih in govorno-jezikovnih sposobnosti, povzročijo pa tudi čustvene in 
psihosocialne motnje (Košorok, 1995). 
 
Ko se ugotavlja, kaj je najboljše za posameznika, se je potrebno ozreti na 
zmanjšano koncentracijo spomina, na izvrševalne funkcije, ki po poškodbi glave 
zmanjšujejo zmožnost za delo, zmanjšana je produktivnost, zmanjšano je 
samoobvladovanje glede na zmožnosti in sposobnosti različnih okupacij 
(zaposlitev). Motnje izvršilnih funkcij – motivacija, odločanje, pobuda, interes, 
fleksibilnost, potrpežljivost, vztrajnost - so dejavniki, ki odločajo, kdo se bo vrnil na 
delo in kdo ne (Levičnik, 2004). 
 
 
 Vračanje na delo po poškodbi glave je pogojeno: 
- s starostjo (tisti, ki so starejši od 40 let, imajo več težav pri vračanju), 
- z vzgojo in izobrazbo (več težav imajo tisti z nižjo izobrazbo), 
- z resnostjo poškodbe, 
- z dolžino hospitalizacije. 
 
V prihodnosti se pričakuje, da se bodo pojavljale oblike, ki bodo na eni strani bolj 
tržno usmerjene, na drugi strani pa bolj socialno in namenjene tistim, ki se ne 
morejo zaposliti na odprtem trgu dela zaradi stopnje in vrste invalidnosti. Prav 
med te slednje se pogosto uvrstijo osebe po hudi poškodbi glave. Želja, da bi bili 
takšni kot pred nesrečo, je prisotna pri vseh, pojavljajo se tudi cilji in želje, ki so v 
večini primerov neustrezni oziroma nerealni. 
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Slika 1 : Poškodbe glave prizadenejo mnoge vidike človekovega življenja   
(Poškodbe glave, 1996: 30) 
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2.5 PREDSTAVITEV VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA 

2.5.1 Zavod Zarja 

Oktobra 1993 je bil v Ljubljani ustanovljen Zavod Zarja, dnevni varstveni center, 
namenjen osebam, ki so utrpele poškodbo možganov, z namenom: 
 nadaljevanja primarne rehabilitacije, 
 razvoja in vzdrževanja najboljšega možnega stanja, 
 vključevanja v okolje, 
 dviga kakovosti življenja, 
 preventivnega delovanja v širšem okolju. 
Zavod Zarja je bil prvi zasebni neprofitni zavod na področju socialnega varstva v 
Sloveniji.  
 
POSLANSTVO ZAVODA ZARJA 
Zavod Zarja je namenjen osebam po poškodbi možganov, njihovim svojcem in 
preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju. 
Dejavnost vsebuje kvalitetno strokovno pomoč z varstvom, rehabilitacijo, 
pedagoškim in delovnim programom glede na potrebe posameznika in poteka v 
obliki dnevnega in institucionalnega varstva. Dnevni porgram se izvaja v dveh 
enotah, rehabilitacijski in delovni enoti, program institucionalnega varstav poteka 
v bivalni enoti. 
Njegov cilj je doseči navečjo možno stopnjo samostojnosti oseb po hudi poškodbi 
možganov, njihovo aktivno vključevanje v življenjsko okolje ter razbremenitev 
njihovih družin (Spletna stran … , 2005) . 
 
Zavod Zarja sestavljajo tri enote: 
 
Rehabilitacijska enota: v programu dnevnega varstva z organiziranim 
spremstvom, prevozom in prehrano je 22 oseb s posebnimi potrebami po 
poškodbi glave (uporabniki ali varovanci so osebe s posebnimi potrebami, ki 
uporabljajo program varstevno delovnih centrov). Namen je aktivno vključevanje v 
družbo in okolje ter omogočanje večje kakovosti življenja za poškodovance in 
njihove družine. Različni terapevtski programi omogočajo posamezniku najvišji 
mogoč razvoj osebnih sposobnosti ter usposabljanje za čimbolj samostojno 
življenje. 
Delovna enota: v delovni enoti je varstveno-delovni center, kjer 22 uporabnikov 
ob pomoči zaposlenih v dopoldanskem vodenju in varstvu izdeluje različne 
izdelke. Redno se neformalno izobražujejo in se učijo socialnih veščin. Različni 
terapevtski programi jim omogočajo večjo samostojnost in aktivnost v družini in 
družbi. Skupina varovancev dela v dislocirani delavnici delovne enote in se 
imenuje Zaposlitvena enota Zarja (Z.E.Z.) 



 
Hergula  M. Delo z lesom v varstveno delovnih centrih. 
   Dipl. delo. Ljubljana,  Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2005 

  

 

11 

Bivalna enota: v hiši živi 8 stanovalcev, ki za samostojno življenje potrebujejo 
strokovno pomoč. Cilj stanovalcev in strokovnih delavcev je krepitev 
samostojnosti stanovalcev in enakovredna vključitev v okolico in družbo. 
 
Program 
Celoten rehabilitacijski program sestavljajo storitve vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji, psihosocialna rehabilitacija, nevrofizioterapija, delovna 
terapija ter socialno-pedagoški in specialno pedagoški program. 
 

2.5.2 Zaposlitvena enota Zarja 

V Zavodu Zarja deluje Zaposlitvena enota Zarja (Z.E.Z.). V skupini dela šest 
uporabnikov, ki jih vodi delovni inštruktor, po izobrazbi inženir lesarstva. Pri 
pripravi programov in usmeritvah mu pomagata diplomirana delovna terapevtka in 
defektologinja, ki sta enkrat tedensko navzoči v skupini. 
V Zarji poteka delo v okviru rehabilitacijskega programa, katerega namen je, da se 
uporabnik lahko vključi v življenjsko okolje. Večina uporabnikov ima status 
invalidnega upokojenca, zato dobijo v varstveno-delovnem centru le denarno 
nagrado kot dopolnilni prihodek. Delo se opravlja kot storitev za razne zunanje 
naročnike (podjetja). Samo delo mora potekati v okviru delovnih sposobnosti 
uporabnikov, ki so zelo omejene. Iz tega razloga mora delovni inštruktor pripraviti 
razne pripomočke, da lahko uporabniki izvajajo delo.  
 
 
2.5.2.1 Delovni prostori 

Delo poteka sede ob mizah različnih velikosti. Mize so zaščitene s folijo in se po 
potrebi med seboj stikajo, da lahko delo poteka verižno. 
 
 
2.5.2.2 Predstavitev uporabnikov 

V skupini, ki dela v Z.E.Z., so uporabniki Zavoda Zarja z najbolj oharanjenimi 
zmožnostmi za delo. Vsi so zmožni sami prihajati in odhajati v varstveno-delovni 
center. V delavnici je pet uporabnikov in ena uporabnica. 
 
Delo je organizirano tako, da lahko vsak uporabnik naredi tisto in toliko, kolikor 
mu dopuščajo njegove zmožnosti. Lojze, ki ima samo eno roko, in Branko, ki ima 
težave s požiranjem sline in ima zato v eni roko vedno krpo, s katero si briše 
slino, večinoma opravljalata kontrolo elementov, štetje kosov in strežeta drugim 
uporabnikom pri delu. Ostali štirije uporabniki imajo v celoti ali delno zdravi obe 
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roki, tako da lahko izvajajo potrebna ročna dela: brušenje, lepljenje, pakiranje, 
vezanje vrvice... 
 
Storilnost nekaterih je zelo omejena, zato je sodelovanje z naročniki za Z.E.Z. 
zelo zahtevno, ker je potrebno zagotoviti ustezno količino in kakovost dela. 
 
 
 
2.5.2.3 Delovni urnik 

Urnik je sprejet po dogovoru med uporabniki in strokovnimi delavci Zavoda Zarja. 
 
  700 - prihod delovnega inštruktorja - priprava dela 
  745 - prihod uporabnikov 
  800 - pričetek dela uporabnikov 
  900 - telovadba 
  910 - delo 
1000 - odmor 
1015 - delo 
1130 - kosilo 
1215 - delo 
1400 - zaključek dela 
 
Dnevni urnik vsebuje 4 ure in 50 minut dela, kar je zgornja meja njihovih 
zmožnosti. 
 

2.5.3 Primer dela z lesom oseb po poškodbi glave v Zavodu Zarja 

V Zavodu Zarja opravlja Z.E.Z. kot del varstevno-delovnega centera večino dela z 
lesom. Pri tem je 10% lastnih izdelkov v obliki spominkov. 90% dela poteka v 
obliki storitev odelave lesa za naročnike. Na ta način Z.E.Z. sodeluje s podjetjem 
Idea-les, ki ima za svoj proizvodni program lesene spominke, ki so večji del 
verske narave.   
Z.E.Z.  izvaja samo ročna dela:  
- brušenje (raznih sestavnih elementov lesenih spominkov, brušenje prvega   
  nanosa laka), 
- sortiranje in preštevanje delov,  
- montažo (jaslic),  
- lepljenje (stenskih križev, spominskih figuric in raznih obeskov),  
- pakiranje, kontroliranje in preštevanje končnih izdelkov, 
- vezanje vrvice ( za razne obeske) itd. 
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2.5.3.1 Montaža lesenih jaslic 

Za primer dela z lesom v Zarji smo izbrali montažo lesenih jaslic za neko 
slovensko podjetje. 
 
Opis lesenih jaslic 
Lesene jaslice dimenzije 78mm x 63mm x 15mm so sestavljene iz enajstih 
elementov iz različnih vrst lesa: hlev (mahagonij), figurice (javor, češnja, hruška, 
mahagonij), zvezdica (javor). Delii so majhnih dimenzij - največji del je stena hleva 
(69mm x 39mm x 5mm), najmanjši del je glava figuric (10mm x 5,5mm x 4mm).  
Vsi sestavni deli jaslic so rezkani s CNC-rezkarjem in nato obrušeni po ploskvi s 
kontaktno brusilko. Sledi obdelava v počasnovrtečem se bobnu, v katerem se deli 
jaslic z dodanim narezanim brusnim papirjem in kroglicami voska pripravijo za 
sestavljanje.  
 
 
2.5.3.2 Tehnološki postopek montaže 

Montaža jaslic je ročna. Strojno obdelani koščki pridejo v Z.E.Z., kjer jih 
uporabnika Branko in Lojze najprej pregledata in izločita poškodovane kose. 
Andrej po potrebi kose, ki niso gladko obdelani, po robu ročno obrusi. Sortirane in 
pregledane kose  tudi preštejejo, da se uskladi število pripravljenih elementov. 
Sledi montaža posameznih elementov:  
- hlev je iz treh kosov = stena + oboka strehe 
- figurici Jožefa in Marije = telo + glavica 
- figurica otroka = posteljica + telo + glavica 
 
Potek dela: 
HLEV: 
- Janja namaže robove sten hleva, kar je zelo zahtevno, saj so stene debele le 
5mm in sme namazati le zadnjo polovico debeline stene, da spredaj, na vidni 
strani, ne izteka lepilo; 
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- Lojze namaže rob strehe. Ker ima Lojze samo eno roko, ima šablono, kamor 
polaga koščke, da se ne premikajo in jih lahko namaže z lepilom; 
- Vlado, ki sedi med Janjo in Lojzetom, vzame namazano steno hleva, obe 
polovici strehe in jih položi v posebno šablono.  Oba dela strehe morata biti po 
barvnem tonu podobna in brez napak. Vse tri kose v šabloni stisne s prsti tako, da 
ni rež. Šablona ima rezkane utore, kamor se na hrbtni strani lahko izteka lepilo, 
da se ne razmaže in prilepi na podlago.  
 

Slika 2 : Lesene jaslice iz mahagonija, javorja in češnje 
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Uporabja se hitrosušeče se lepilo za les na vodni osnovi ("Mekol ekspres"), ki 
hitro veže. V šabloni je prostora za 5 jaslic. Uporablja se pet šablon, tako da se 20 
hlevov vedno suši v štirih šablonah, medtem ko se v peto šablono vstavljajo sveže 
lepljeni elementi. 
 
FIGURICI - Jožef, Marija 
 - Andrej namaže vdolbinice figure, kamor pride glavica, z lepilom polovico 
debeline in položi namazan kos na mizo, 
- Vlado vzame figuro in ji vstavi glavico, ki mora na zahtevo naročnika imeti 
letnice v smeri višine figure. Druga zahteva pri glavici je še, da mora biti 
vstavljena nekaj desetink milimetrov globje od telesa figure, kar sta za uporabnike 
zelo zahtevni operaciji pri sestavljanju. 
 
FIGURCA - otrok 
- Janja namaže z lepilom na točno določenem delu posteljo, vendar samo do 
polovice debeline, ki znaša 5 mm.  
- Lojze namaže samo milimeter telesca otroka, kamor pride glavica. Ker ima Lojze 
samo eno roko, mora najprej vstaviti košček lesa v posebno šablono iz kartona, 
kamor košček pravilno namesti, vzame čopič, namaže košček z lepilom in ga 
potem spet odloži na mizo. 
 - Boris vzame oba namazana koščka lesa in doda še glavico, ki jo predhodno 
pregleda, da nima kakšne estetske napake in vse tri dele s prsti stisne skupaj.  

Slika 3: Šablona za lepljenje strehe z utori za odvečno lepilo 
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MONTAŽA JASLIC 
Ko se sestavljeni elementi posušijo, se sestavijo v celotne jaslice. Ker je montaža 
zelo zahtevna, jo izvaja delovni inštruktor skupaj z varovanci s posebno šablono: 
- Branko namaže hrbtno stran figure Jožefa, 
- Janja namaže hrbtno stran figure otroka, 
- Lojze namaže hrbtno stran figure Marije, 
- delovni inštruktor vstavi v posebno šablono hlev in vse tri namazane figure in jih 
sestavi v celotne jaslice ter jih stisne za nekaj sekund s prsti, da lepilo veže. 
Zaradi zahtevnosti in natančnosti sestavljanja vseh elementov v končni izdelek, 
opravi to delo delovni inštruktor, saj varovanci ne uspejo zagotoviti zahtevane 
kakovosti in količine izdelkov. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MONTAŽA ZVEZDICE 
Ko se lepilo zlepljenih jaslic posuši, se vstavi še zvezdica. 
- Lojze namaže z lepilom utorček na strehi jaslic. Pri tem pazi, da ne nanese 
preveč lepila, sicer bi ob vstavitvi zvezdice v utor le-to priteklo ven, kar se ne sme 
zgoditi zaradi estetskega izgleda. 
- Vlado pregleda zvezdico. Če je brez napak, jo vstavi v namazan utor na strehi 
jaslic. 
 

Slika 4: Šablona za montažo figuric  
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KONTROLA 
Branko vsak kos jaslic na koncu natančno pregleda in zloži v škatlico ter vse 
prešteje. Ko je škatla polna, se založi s peno, da se jaslice med transportom ne 
poškodujejo.  
 
Ročno delo montaže jaslic je tako v celoti opravljeno v Zaposlitveni enoti Zarja.  
 
 
 
2.5.3.3 Rezultat dela 

Sestava jaslic je bila na začetku precej naporna, po nekaj tednih dela pa so 
varovanci usvojili delovne operacije in je delo teklo gladko. 
 

mesec  št. jaslic 
   

oktober  667 
november  540 
december  514 

skupaj  1721 

 
Delo po skupinah v varstveno-delovnem centru, kakršen je Z.E.Z., poteka v okviru 
rehabilitacije in dnevnega varstva. Motivacija za delo je zelo zahtevna naloga 
delovnega inštruktorja, saj denarna nagrada uporabnikom ni vir prihodka za 
preživtje. Večina se preživlja z invalidsko pokojnino. Posebnost dela je tudi v tem, 
da je potrebno veliko pripomočkov in iznajdljivosti, da uporabniki lahko opravljajo 
delo kljub svojim težavam.  
 
V zaposlitveni enoti Zarja se opravlja izključno ročno delo z lesom, ker je delo s 
stroji in napravami za uporabnike prezahtevno in prenevarno. 
 
Sodelovanje z naročnikom, s podjetjem Idea-les, ki izdeluje lesno galanterijo in 
lesene spominke, je mogoče, če je zagotovljena ustrezna kakovost in količina 
opravljnega dela. 
Vse delo v delavnicah pripravlja in nadzoruje delovni inštruktor. Nenehno 
vzpodbujanje uporabnikov k čim kvalitetnejšemu delu in čimvečji samostojnosti je  
zahtevno, a nujno potrebno, da so rezultati vidni. 
Primer dela skupine šestih uporabnikov s poškodbo glave v Zavodu Zarja je 
pokazal, da je delo zelo pomembno za vsakega posameznika. Delo je prav gotovo 
tisto, kar mu vliva samozavest, veča samopodobo in občutek pomembnosti in iz 
njega naredi aktivnega člana družbe. 

Preglednica 1: Število izdelanih jaslic v Zavodu Zarja v letu 2004 
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Montaža jaslic je pokazala, da majhna velikost elementov predstavlja veliko 
težavo za varovance, saj s prsti težje kontrolirajo natančno sestavo elementov. Te 
zahteve so za ljudi s poškodbo glave, ki imajo težave s koncentracijo, spominom 
in potrpljenjem, precejšnji napor. Ker se izvajajo skoraj vse operacije v skupini 
dveh ali treh uporabnikov, je na ta način prisotna medsebojna kontrola. To včasih 
krha delovno vzdušje in odnose med uporabniki.  
 
Iz podatkov o izdelanih jaslicah je razvidno, da se je število izdelanih jaslic iz 
meseca v mesec zmanjševalo. Razlog je v tem, da je morala biti glavnina jaslic 
narejena do sredine novembra, ko je vrhunec povpraševanja po takšnih izdelkih. 
Jaslice, narejene v decembru, so bile izdelane nenačrtovano, le za domače 
tržišče v Sloveniji, ki tega izdelka še niso poznale. Vzporedno z zmanjšanjem 
števila lepljenih jaslic se je povečal obseg drugih del: lepljenje križev, obeskov, 
brušenje raznih lesenih elementov za različne spominke, vezanje vrvic za obeske. 
 
Poseben vtis na uporabnike naredi tudi pestrost lesa, ki se uporablja za lesene 
spominke - mahagonij, oljka, hruška, češnja in javor. Najraje imajo les, ki se tudi 
strojno lepo obdeluje, saj pri njem ni potrebno toliko ročnega brušenja.  
 
Pri delu v Varstevno-delovnem centru Zarja se je izkazalo, da je delo v skupini 
naporno, če je kdo od uporabnikov slabe volje ali je pri delu neuspešen. Zaradi 
poškodbe možganov nastopi pogosto nestrpnost in verbalna agresija, ki moti 
ostale člane skupine. Vse to negativno vpliva na celotni proces dela, počutje 
celotne skupine se slabša in s tem kakovost dela. Iz tega razloga je v tedenskem 
urniku na programu tudi ena ura samozagovorništva s socialno delavko, kjer v 
skupini varovanci sami med sabo s pogovorom razčiščujejo težave in konflikte.  
Klasifikacijo dela z lesom v Zarji: 
 
1. Glede na tehnično-organizacijsko komponento vsebine je delo v Zarji: 

 ročno delo, 
 neindustrijsko organizirano delo, 
 ponavljajoče se delo, 
 ustvarjalno in rutinsko delo, 
 individualno in skupinsko delo, 
 enoizmensko, 
 pretežno telesno (misično), 
 časovno vsiljeno. 
 

2. Glede na socialno-ekonomsko komponento vsebine dela je v Zarji delo: 

 odtujeno delo, 
 izvajalsko delo, 
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 konkretno delo,  
 živo delo, 
 individulano (osebno) delo, 
 presežno delo, 
 proizvodno in neproizvodno delo, 
 nepridobitno delo, 
 rehabilitacijsko delo.  

(Mikeln, 2000).  
 
 
Ker poteka delo v Varstevno-delovnem centru Zarja v okviru rehabilitacije 
varovancev, ni obdavčeno v skaldu s 6. točko 1. odstavka 26. člena Zakona o 
davku na dodano vrednost. 
 
Pomembna naloga delovnega inštruktorja je, da zna na pravilen način pristopiti k 
varovancem in jih za uspešno delo večkrat pohvaliti. To je za osebe s posebnimi 
potrebami izredno pomembno, saj jim to dviga samozavest, samopodobo in  
pozitivno vpliva na kakovost dela in življenja. 
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3 MATERIAL IN METODA 

Raziskavo za diplomsko nalogo bomo opravili z anketo, ki jo bomo posredovali po  
pošti. Za tak način anketiranja varstveno-delovnih centrov smo se odločili, ker je 
po vsej Sloveniji 61 enot in je fizično težko izvedljivo, da bi osebno anketirali 
zapolsene v posamezni enoti. 
 
Varstveno-delovni centri so po pravilniku Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve razdeljeni po vsej Sloveniji v pet skupin:  
 VDC kot samostojni socialnovarstveni zavodi ( 38 enot ),  
 VDC kot enote centrov za socialno delo ( 5 enot ),  
 VDC kot enote šol s prilagojenim programom ( 3 enote ),  
 VDC kot enote socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in 

mladostnikov ( 5 enot ), 
 VDC s koncesijo ( 10 enot). (Seznam in naslovi… , 2004) 
 
Na anketna vprašanja so odgovarjali vodje varstveno-delovnih centrov, ki so 
podali odgovore, ocene in mnenja. Ankete smo poslali vsem varstveno-delovnim 
centrom po Sloveniji. Seznam varstveno-delovnih centrov smo dobili na spletnih 
straneh Ministrtva za delo, družino in socialne zadeve. 
 
Varstveno-delovne centre obiskuje različna struktura oseb s posebnimi potrebami, 
glede na status po pravilniku Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
Osebe s posebnimi potrebami, ki obiskujejo varstveno-delovni center, so odrasle 
osebe z zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju ali osebe, ki imajo zaradi 
različnih nesreč trajne posledice telesnih poškodb.  
 

3.1 ANKETNA RAZISKAVA 

Delo z lesom oseb s posebnimi potrebami v varstveno-delovnih centrih je  
neraziskano področje in nikjer ni zbranih podatkov.  
 
Najprej smo izdelali poskusno anketo. Le-to smo po poskusnem anketrianju 
popravili in izdelali končni anketni list. Ta je zajemal 14 vprašanj na dveh straneh 
lista formata  A4. 
Anketo smo poslali vsem registriranim enotam varstevno-delovnih centrov po 
Sloveniji. Teh je 61, zato smo jim poslali anketni list s priloženim anketnim pismom 
po pošti. V anketnem pismu smo opisali namen ankete in jih prosili za 
sodelovanje. Izpolnjeno anketo so morali vrniti v roku deset dni. 
Na anketni list so odgovarjali vodje varstveno-delovnih centrov. Odgovarjali so z 
obkroževanjem ali vpisovanjem potrebnih podatkov in ocen. 
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Anketni list je vseboval tri sklope. V prvem sklopu smo zbirali podatke o 
anketirancih. V drugem sklopu smo želeli ugotoviti, če obdelujejo les, kakšne 
izdelke iz lesa izdelujejo in v kakšni meri so pri tem uspešni uporabniki. V 
zadnjem tretjem sklopu, smo vprašali po mnenju, zakaj je ali zakaj ni primerno 
delo z lesom v varstveno-delovnih centrih.  
Anketa je zajemala 14 vprašanj. Zaradi varovanja podatkov nismo zahtevali, da se 
varstveno-delovni center predstavi. Tako je bila zagotovljena anonimnost. 
Izpolnjeno anketo so anketrianci vrnili po pošti.  
 
Podatke, ki smo jih dobili z anketo, smo obdelali z računalniškim programom 
Microsoft EXCEL, s pomočjo katerega smo izdelali tudi tabele in grafe. 
Namen ankete je bil, da ugotovimo, ali osebe s posebnimi potrebami v varstveno-
delovnih centrih delajo z lesom. Vodje delavnic so podali odgovore in ocene, ki jih 
je zahtevala anketa. Rezultati ankete so dali splošen vpogled o tem, ali v 
varstveno-delovnih centrih sploh obdelujejo les, kakšne izdelke izdelujejo iz lesa, 
s kakšnimi težavami se srečujejo, kaj je prednost obdelave lesa in v kolikšni meri 
so uspešne pri delu osebe s posebnimi potrebami.   
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4 REZULTATI 

4.1 REZULTATI ANKETE 

Izmed 61 poslanih anket smo prejeli izpolnjenih 38 anket, to je 62,3%. Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve je razdelilo varstveno-delovne centre v pet 
skupin. Pri tem je bila odzivnost izpolnjenih anket v štirih skupinah povprečna, v 
skupini varstveno-delovnih centrov s koncesijo Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve  je bilo vrnjenih 100% anket.  
 
 VDC kor samostojni socialnovarstveni zavodi (38 enot - vrnjenih 20 anket),  
 VDC kot enote centrov za socialno delo (5 enot - vrnjene 3 ankete),  
 VDC kot enote šol s prilagojenim programom (3 enote - vrnjeni 2 anketi),  
 VDC kot enote socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in 

mladostnikov (5 enot - vrnjene 3 ankete), 
 Koncesije VDC (10 enot - vrnjenih 10 anket) 
 
Taka odzivnost na priloženo pismo k anketnemu listu, ki smo ga poslali po pošti, 
se nam zdi zadovoljiva za pridobitev vpogleda, če in na kakšen način poteka 
obdelava lesa v varstveno-delovnih centrih v Sloveniji. Ker smo anketo izvedli na 
celotnem območju Slovenije, smo dobili vpogled v področje po vsej državi. 
 

4.1.1 Podatki o anketirancih 

 
4.1.1.1 Podatki anketiranih VDC 

Pri prvem vprašanju so anketiranci po želji napisali ime varstveno-delovnega 
centra, 21,1% je želelo ostati anonimnih. Ostalih 78,9% se je pri prvem vprašanju 
predstavilo, pri tem si je 12,5% od vseh anketiranih želelo, da jim posredujemo 
obdelane rezultate ankete.  
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4.1.1.2 Starost uporabnikov v VDC 

Glede na organiziranost oz. način delovanja je v varstveno-delovnih centrih 
starostna struktura uporabnikov po anketiranih podatkih sledeča: 
 
 VDC kot samostojni socialnovarstveni zavod obiskujejo uporabniki starosti od 

18 do 64 let; 
 
 VDC kot enote centrov za socialno delo obiskujejo uporabniki starosti od 18 do 

51 let; 
 
 VDC kot enote šol s prilagojenim programom obiskujejo uporabniki starosti od 

7 do 21 let; 
 
 VDC kot enote socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in 

mladostnikov obiskujejo uporabniki starosti od 7 do 21 leta; 
 
 VDC s koncesije VDC od 18 do 60 let. 
 
Zakon določa, da obiskujejo varstveno-delovne centre osebe od 18 do 64 leta 
starosti, kar potrjujejo tudi rezultati. 
 
 
4.1.1.3 Število uporabnikov v VDC 

Število uporabnikov v varstveno-delovnih centrih je zelo različno. Razvrstili smo 
jih v skupine z razponom 10 uporabnikov. 
 
 

 
 

Št. uporabnikov 1~ 10 11 ~ 20 21 ~ 30  31 ~ 40 41 ~ 50 51 ~ 60 61 ~ 70 71 ~ 80 81 ~ 90  91 ~ 100 več od 100 

            

Št. VDC enot 5 12 9 6 1 1 1 0 0 2 1 

 
 

Preglednica 2: Število uporabnikov v VDC 
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Največ varstveno delovnih centrov ima med 10 in 40 uporabnikov, kar je 
optimalna velikost skupine, kjer se organizira delo za osebe s posebnimi 
potrebami. 
 
 
 
4.1.1.4 Spol varovancev v VDC 

53,84% uporabnikov varstveno-delovnih centrov je moških, 46,16% pa žensk.  
 

 
 
 

Spol varovancev Ž M 
   

Število 505 589 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Število varovancev v VDC 

Preglednica 3: Spol varovancev v VDC 
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4.1.2 Delo z lesom 

Sledil je drugi sklop ankete, ki se je navezoval na delo z lesom oseb s posebnimi 
potrebami v varstevno-delovnih centrih. 
 
 
4.1.2.1 Delo z lesom v VDC 

Pri postavitvi delovne hipoteze smo predvidevali, da v večini varstveno-delovnih 
centrov obdelujejo les. Zato je bilo eno pomembnejših vprašanj, v kolikšni meri se 
v varstevno-delovnih centrih dela z lesom. 
 
Od 38 anketriancev jih 22 obdeluje les, kar je 57,9% anketirancev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali v vaši enoti varstveno delovnega centra izdelujete izdelke iz lesa? 

Slika 6: Spol varovancev v VDC 

 
Preglednica 4: Obdelava lesa v VDC 

ženske
46%moški

54%
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Obdelava lesa DA NE 
Št. VDC enot 22 16 

 
 

 
Iz podatka, da skoraj 60% varstveno-delovnih centrov izvaja delo z lesom, 
sklepamo, da ima les več prednosti v primerjavi z drugimi materiali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.2 Količina dela z lesom 

Pri vprašanju o oceni deleža dela z lesom v varstveno delovnem centru, so bili 
odgovori različni, razdelili smo jih v deset skupin. 
 

Slika 7: Obdelava lesa v VDC 

DA 

57,9% 

NE 

42,1% 
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Ocenite, kolikšen delež vsega dela v vašem varstveno-delovnem centru 
predstavlja delo z lesom? 
 

 
 
 

Delež dela z lesom (%) 1~10 11 ~ 20 21 ~ 30 31 ~ 40 41 ~ 50 51 ~ 60 61 ~ 70 71 ~ 80 81 ~ 90 91 ~ 100 

            

Št. VDC enot  5 8 4 2 1 0 1 0 0 1 
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V nadaljevanju raziskava pokaže, da v večini varstveno-delovnih centrov 
predstavlja les največ eno tretjino od vseh uporabljenih materialov. Pestrost dela 
se poveča z izdelavo različnih izdelkov, kot tudi z uporabo različnih materialov za 
delo (npr. papir, glina, tekstil, usnje, plastika, kovine). V nekaterih varstveno-
delovnih centrih imajo v svojih programih tudi do 40%, 50% ali 70 % dela z lesom. 
V enem imajo celo 100%  dela z lesom.  Tako vidimo, da je les v nekaterih 
varstveno-delovnih centrih med najbolj uporabljenimi materiali za delo oseb s 
posebnimi potrebami, v drugih pa je samo kot doplonilo k drugim materialom, ki jih 
uporabljajo pri delu. 
 
4.1.2.3 Sodelovanje VDC z naročniki 

Ali opravljate tudi dodelavna dela na lesenih izdelkih za določene naročnike? 
 

Preglednica 5: Delež dela z lesom 

Slika 8: Delež dela z lesom 
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Delate za naročnike DA NE Skupaj 
Št. VDC enot 6 16 22 

 
 

NE
73%

DA
27%

 
 
 
 

 
Pri obdelavi lesa sodeluje z naročniki 27,3% tistih varstveno-delovnih centrov, ki 
obdelujejo les. Sodelovanje z naročniki pomeni, da za naročnika (podjetje) opravi 
kakršno koli delo na njegovem izdelku iz lesa. Tovrstno delo ima sicer 
zagotovljeno plačilo, vendar zahteva, da uporabniki opravijo delo s takšno 
kakovostjo, kakršno zahteva naročnik. Od vseh 22 varstveno-delovnih centrov, ki 
obdelujejo les, jih 72,8% izdeluje lastne izdelke iz lesa, ki pa jih je potrebno tudi 
prodati. Pri tem jih ima četrtina težave pri prodaji teh lastnih izdelkov.  
Nekateri so v anketi pripisali, da želijo sodelovati in še iščejo naročnike, za katere 
bi delali določene storitve. Pri tem iskanju dela pa je zelo pomemben pogoj tudi ta, 
da so uporabniki uspešni, zadovoljivo opravijo delo in uspejo v določenem času 
opraviti zahtevano količino dela. 
 
Delež lastnih izdlekov iz lesa in delež lesenih izdelkov, ki jih v varstveno-delovnih 
centrih delajo za naročnike, smo razdelili v tabeli. 
 
Ocenite, koliko izdelkov iz lesa je vaših lastnih in koliko polizdelkov obdelujete za 
naročnike. 

Preglednica 6: Sodelovanje z naročniki pri izdelkih iz lesa  

Slika 9: Delež dodelavnih del za znanega naročnika 

Preglednica 7: Delež lastnih izdelkov in delež izdelkov iz lesa za naročnike 
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Lastni izdelki iz lesa (%) 0 10 20 50 80 90 100 
Leseni izdelki za naročnike (%) 100 90 80 50 20 10 0 

Število VDC 0 2 1 1 1 1 16 
 
Lahko ugotovimo, da od 22 varstveno-delovnih centrov, ki obdelujejo les, v kar 
72,8% izdelujejo sami lastne izdelke iz lesa. Ostale enote pa opravljajo tudi 
dodelavne posle za znanega naročnika.  
 
 
4.1.2.4 Vrsta izdelkov iz lesa v VDC 

V delavnicah izdelujejo različne vrste in količine izdelkov iz lesa. Skoraj vsak 
varstveno-delovni center ima svojo vrsto in količino izdelkov. 
 
Ocenite, kolikšen je delež vseh vaših izdelkov iz lesa: 
 

 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 15 5 80 0  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 

 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 100 0 0  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

      
 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 10 70 0 20  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 

Preglednica 8: Delež lesenih izdelkov  

Preglednica 9: Delež lesenih izdelkov  

Preglednica 10: Delež lesenih izdelkov 
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 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 100 0 0  

     5 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 

 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 1 70 5 4  

     1 
Za naročnike (%) 0 20 0 0  

 
 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 10 60 20 10  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 10 0 0  

     2 

Za naročnike (%) 0 90 0 0  
 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 

Lastni izdelki (%) 0 50 0 0  
     1 

Za naročnike (%) 0 50 0 0  
 
 

Preglednica 11: Delež lesenih izdelkov  

Preglednica 12: Delež lesenih izdelkov  

Preglednica 13: Delež lesenih izdelkov 

Preglednica 14: Delež lesenih izdelkov  

 
Preglednica 15: Delež lesenih izdelkov  
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 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 10 10 2 78  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 0 10 90  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 

 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 0 2 98  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 60 20 20  

     1 

Za naročnike (%) 0 0 0 0  
 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 

Lastni izdelki (%) 5 40 30 25  
     1 

Za naročnike (%) 0 0 0 0  
 
 

Preglednica 16: Delež lesenih izdelkov 

Preglednica 17: Delež lesenih izdelkov 

Preglednica 18: Delež lesenih izdelkov  

Preglednica 19: Delež lesenih izdelkov  

 
Preglednica 20: Delež lesenih izdelkov 
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 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 90 10 0  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 33 0 34 33  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

 
 

 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 30 5 0 0  

     1 
Za naročnike (%) 65 0 0 0  

 
 
 
 

 Pohištvo Spominki Igrače Drugo Št. VDC 
Lastni izdelki (%) 0 40 0 60  

     1 
Za naročnike (%) 0 0 0 0  

Med izdelki iz lesa, ki jih izdelujejo osebe s posebnimi potrebami, prevladujejo na 
prvem mestu spominki iz lesa, ki jih izdelujejo v večini varstveno-delovnih centrov. 
Na drugem mestu je izdelava raznih kosov pohištva, sledijo lesene igrače. 
Posamezni varstveno-delovni centri imajo v svojih programih še druge lesene 
asortimane, kot je denimo izdelava lesenih pokopaliških križev, lesena embalaža 
za razne izdelke. 
 
 
 

Preglednica 21: Delež lesenih izdelkov 

Preglednica 22: Delež lesenih izdelkov 

Preglednica 23: Delež lesenih izdelkov 

Preglednica 24: Delež lesenih izdlekov  
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4.1.2.5 Stopnja zadovoljstva sodelovanja z naročniki 

60% vseh tistih varstveno-delovnih centrov, ki sodeluje z naročniki, je zadovoljno 
s sodelovanjem, 40% pa je nezadovoljnih. Kot vzrok nezadovoljstva so navedene 
težave s plačilom naročnikov za opravljeno delo. 
 

NE
40%

DA
60%

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.6 Samostojnost dela uporabnikov 

Pri tem vprašanju smo oblikovali skupine z razponom 10 uporabnikov in razvrstili 
dobljene rezultate. 
 
Ocenite, kolikšen delež strojnega dela (delo na strojih) na izdelkih iz lesa opravijo 
uporabniki sami in kolikšen delež opravi delovni inštruktor. 
 
 

Slika 10: Stopnja zadovoljstva sodelovanja z naročniki 
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Uporabniki (%) 
 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Delovni inštruktor 
(%) 100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0 

Št. VDC 3  8  2  4  1  1  0  0  1  2  0 
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Na lesnoobdelovalnih strojih opravjajo osebe s posebnimi potrebami 10% 
strojenga dela v 36,4% varstveno delovnih centrih, ostalo delo opravijo delovni 
inštruktorji. Le v 9% varstveno-delovnih centrov opravijo osebe sposebnimi 
potrebami 100% dela na strojih popolnoma sami. Kot kažejo rezultati ankete 
osebe s posebnimi potrebami zaradi fizične ali psihične motnje ali poškodbe ne 
zmorejo dela na lesnoobdelovalnih strojih. To pomeni, da velik delež strojne 
obdelave lesa opravijo  delovni inštruktorji.  
Ocenite, kolikšen delež ročnega dela na izdelkih iz lesa opravijo uporabniki sami 
in kolikšen delež opravi delovni inštruktor. 
 
 

Preglednica 25: Samostojno delo uporabnikov s stroji 

Slika 11: Delo uporabnikov na lesnoobdelovalnih strojih 
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Ročno delo uporabnikov(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Delovni inštruktor (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
Št. VDC 0 1 0 2 0 0 1 8 6 4 0 
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Obratno kot pri strojni obdelavi lesa ročno delo z lesom opravijo večinoma   
uporabniki sami, le pri manjšem delu pomagajo delovni inštruktorji. Na količino 
pomoči vpliva po eni strani vrsta izdelkov, ki jih izdelujejo, po drugi strani pa 
zmožnosti, ki jih osebe s posebnimi potrebami imajo. Ročna spretnost in tovrstna 
zaposlitev uporabnikov dajeta prednost izdelkom iz lesa, kot so leseni spominki in 
na splošno lesna galanterija. 
4.1.2.7 Lastni lesni izdelki 

Lastni izdelki, ki jih izdelujejo v varstveno-delovnih centrih, so različne kakovosti, 
glede na to, koliko zmorejo osebe s posebnimi potrebami. Pri tem se pojavi izziv, 
kako prodati te izdelke na zahtevnem, konkurenčnem hiperproduktivnem tržišču.  
 
 
Ali imate pri prodaji vaših lastnih izdelkov iz lesa težave? 
 

 
 

Preglednica 26: Samostojno ročno delo varovancev z lesom 

Slika 12: Ročno delo uporabnikov pri obdelavi lesa 

Preglednica 27: Prodja lastnih izdelkov 
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Težave pri prodaji DA NE 

Št. VDC enot 4 12 
 
 

DA
25,0%

NE
75,0%

 
 
 
 

 
Od 22 varstveno-delovnih centrov, kjer izdelujejo izdelke iz lesa, so v 4 potrdili 
težavo pri prodaji lesenih izdelkov,  12 pa jih je izjavilo, da nimajo teh težav. 
Pomeni, da imajo v četrtini varstveno-delovnih centrov, kjer sami prodajajo lesene 
izdelke, težave pri prodaji le-teh. Težava pri prodaji je tudi ta, da so izdelki, ki jih 
izdelajo osebe s posebnimi potrebami, slabše kakovosti, kakor jo uspejo narediti 
zdravi ljudje, česar pa tržišče ne upošteva.  
V nekaterih varstevno-delovnih centrih ne prodajajo lesenih izdelkov posamezno, 
ampak jih potrebujejo kot dodatek k drugim izdelkom (npr. lesena embalaža). 
 
4.1.2.8 Primerni leseni izdelki za delo v VDC 

Pri izbiranju primernosti lesenih izdelkov za obdelavo v varstveno-delovnih centrih 
so anketiranci točkovali od 1 (najmanj primerno) do 6 (najprimernejše). Točke smo  
sešteli in dobili naslendje rezultate:  
 
Kateri izdelki iz lesa povprečne zahtevnosti so najprimernejši za delo v varstveno-
delovnih centrih? Ocenite z oceno od 1 (najmanj primerno) do 6 (najbolj 

primerno). 

Slika 13: Težave pri prodaji lastnih izdelkov iz lesa 

Preglednica 28: Primernost izdelkov za delo oseb s posebnimi potrebami 



 
Hergula  M. Delo z lesom v varstveno delovnih centrih. 
   Dipl. delo. Ljubljana,  Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2005 

  

 

37 

 
 Pohištvo Spominki Lesene igrače Drugo 

Lastni izdelki 28 98 76 55 
Izdelki za naročnike 10 28 24 3 
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Pri ocenjevanju primernosti lesenih izdelkov za delo v varstveno-delovnih centrih 
so rezultati ankete pokazali, da je najprimerneje delati svoje lesene spominke, 
sledijo lastne lesene igrače, nato drugi lastni izdelki iz lesa. Na koncu so po 
primernosti obdelave lesa: lastno pohištvo ter leseni spominki in lesene igrače za 
naročnike.   
 
 
4.1.2.9 Prednosti in pomanjkljivosti obdelave lesa v VDC 

Pomembno je bilo tudi zadnje vprašanje ankete, kjer so anketrianci napisali tri 
prednosti in tri slabosti uporabe lesa pri delu v varstveno-delovnih centrih. Iz 
dobljenih rezultatov smo oblikovali tri skupine prednosti in slabosti obdelave lesa 
v varstveno delovnih centrih. 
 
Katere so prednosti in pomanjkljivosti pri delu z lesom v varstveno-delovnem 
centru? 
Prednosti: 
 

Slika 14: Primernost lesenih izdelkov za delo oseb s posebnimi potrebami 
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1. Prednost lesa kot materiala: 
 les je topel za obdelavo in bolj prijeten kot drugi materiali, 
 les je okolju prijazen material, 
 uporablja se lahko tudi odpadni material, 
 širok spekter uporabnosti. 
 
2. Prednost lesenih izdelkov: 
 izdelki so prijetni na dotik, 
 koristnost izdelkov, 
 tržna zanimivost izdelkov, 
 velik izbor različnih izdelkov, 
 izdelki iz lesa se dobro prodajajo, 
 estetika in funkcijska vrednost izdelkov iz lesa. 
 
3. Prednost dela z lesom: 
 kreativnost pri delu, 
 veliko ročnega dela, 
 lahka obdelava,  
 prilagoditev dela sposobnostim varovancev, 
 dinamično delo, 
 uporabljamo lahko enostavne tehnike obdelave materiala, 
 primerno delo za varovance, 
 nezahtevna tehnologija, 
 večja možnost razporeditve dela v posebne delovne faze, 
 napake obdelave se lahko popravijo, 
 enostavna montaža, 
 možnost razvijanja ročnih spretnosti varovancev, 
 varovancem veliko pomeni, če lahko delajo na strojih. 
 
 
 
Tudi pomankljivosti obdelave lesa v varstevno delovnih centrih smo razvrstili v tri 
skupine: 
 
 
Pomanjkljivosti: 
 
1. Neprimernost tehnologije za obdelavo lesa: 
 neprimerni stroji za delo oseb s posebnimi potrebami, 
 preveč je strojne obdelave, 
 omejenost strojne obdelave, 
 draga strojna oprema, 
 za zagotovitev optimalnih pogojev dela so potrebna velika finančna sredstva, 
 premalo prostora v lesni delavnici, 
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 premalo orodja za obdelavo lesa v delavnici, 
 škodljivost ropota in lesnega prahu, 
 škodljiv vpliv lakov in razredčil. 
 
2. Neprimernost zaradi dela z lesom: 
 veliko priprave dela za delovnega inštruktorja, 
 zahtevnost obdelave lesa zahteva preciznost in prilagoditev delovnega mesta, 
 za delo so sposobni le varovanci z lažjimi in zmernimi telesnimi motnjami, 
 zahtevno delo, 
 veliko tveganje poškodb pri delu, 
 nepredvidljivost uporabnikov pri delu, 
 nevarnost strojne obdelave lesa in neprimernost za uporabnike, 
 zahtevnost varstva pri delu, 
 delo je primerno le za nekatere uporabnike, 
 primerno za manjšo skupino uporabnikov. 
 
3. Neprimernost izdelkov iz lesa: 
 predragi materiali, 
 izdelki oseb s posebnimi potrebami cenovno težko konkurirajo z izdelki, ki jih 

naredijo »zdravi« ljudje, 
 težko je prodajati izdelke na tržišču, ki je nasičeno, 
 količine izdelkov so majhne. 
 
Odogvoori na vprašanje o prednostih in pomanjkljivostih obdelave lesa v 
varstveno-delovnih centrih nam dajejo zanimive rezultate. V anketi so anketiranci 
našteli veliko prednosti in pomanjkljivosti obdelave lesa v varstveno-delovnih 
centrih. Mnoge lastnosti se uvrščajo med prednostih, kot tudi med pomankljivosti. 
To odraža različnost varstveno-delovnih centrov po vsebini in količini dela, ki ga 
opravljajo.   
Analiza dobljenih rezultatov ankete pokaže, da je prednosti več kot 
pomanjkljivosti. To potrjuje tudi dejstvo, da v več kot polovici (57,9%)  varstveno-
delovnih centrov delajo z lesom osebe s posebnimi potrebami.  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Po pravilniku Ministrstva za delo, družino in socilane zadeve obiskujejo varstveno-
delovne centre odrasle osebe do 64. leta starosti, kar so potrdili tudi odgovori 
ankete. Tovrstna oblika vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 
zagotavlja osebam s posebnimi potrebami višjo kakovost življenja.  
 
Optimalno število v skupini oseb s posebnimi potrebami je med 11 in 30. Tako 
velikost skupine imajo v več kot polovici varstveno-delovnih centrov. Pri delu 
potrebujejo osebe s posebnimi potrebami veliko pomoči, saj jim invalidnost ne 
dopušča samostojnega dela. Velikost skupine se prilagodi stopnji in vrsti 
invalidnosti oseb. V dveh varstveno-delovnih centrih so navedli, da imajo okrog 
100 uporabnikov in v enem celo 173. V tako velikih varstveno-delovnih centrih 
uporabnike razdelijo v manjše skupine, ki so organizirane glede na vrsto dela, ki 
ga opravjajo. V eni od takšnih manjših skupin imajo v programu dela tudi obdelavo 
lesa.  
 
Pri vprašanju o strukturi zaposlenih oseb v varstveno-delovnih centrih je bilo 
potrebno podati število zaposlenih po stopnji izobrazbe. Nekateri anketiranci so 
pripisali tudi smer izobrazbe. Tako smo ugotovili, da je v 34% vseh varstveno-
delovnih centrov po Sloveniji zaposlenih 6 mizarjev, 4 lesarski tehniki in trije 
inženirji lesarstva, kar je po naši oceni malo. Delo delovnega inštruktorja 
opravljajo sicer najrazličnješi tehnični poklici (strojni tehniki, elektro tehniki...) in 
največkrat gimnazijski maturanti. 
 
Bistevni del naše raziskave je pokazal, da les obdelujejo v 57,9% varstveno-
delovnih centrov. Ta podatek potrjuje hipotezo, da se v programih dela oseb s 
posebnimi potrebami  uporablja za delo tudi les.  Le-ta ima svoje prednosti in 
pomanjkljivosti. Bistvene prednosti so: lahko uporabljamo tudi odpadni material, 
širok spekter uporabnosti lesa, estetska in funkcionalna uporabnost izdelkov,  
možnost razdelitve dela v posebne delovne faze. Bistvene pomankjlivosti pa so: 
neprimernost tehnologije za obdelavo lesa, saj je strojna obdelava navadno 
prezahtevna za osebe s posebnimi potrebami, velika je zahtevnost varstva pri 
delu. Poseben problem pa predstavlja prodaja in velikost serij. Skoraj 60% 
varstveno-delovnih centrov uporablja za delo les, kar potrjuje, da je prednosti pri 
obdelavi lesa več kot pomanjkljivosti. 
 
Večja težava pri izdelkih, ki jih izdelujejo osebe s posebnimi potrebami v 
varstveno-delovnih centrih je ta, da je sodelovnaje z naročniki velikokrat 
prezahtevno, glede na sposobnosti uporabnikov, saj ne uspejo zadostiti časovnim 
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rokom ali kvaliteti naročila. Pri lastnih izdelkih pa se pojavi težava, da le te težko 
prodajo. Tako  predlagamo rešitev. To bi bilo odprtje trgovine z izdelki iz 
varstveno-delovnih centrov. Predlagamo, da se več varstveno-delovnih centrov 
poveže med sabo tako, da bi imeli lastno skupno trgovino. V vsaki regiji po 
Sloveniji bi se združili varstveno-delovni centri in bi imeli lastno trgovino na 
primerni lokaciji. V varstveno-delovnih centrih izdelujejo različne darilne izdelke 
ter igrače. S primerno promocijo bi jih lažje prodajali, saj bi kupcem predstavili, da 
so to izdelki oseb s posebnimi potrebami, ki se trudijo tudi kaj ustvariti in se tako z 
delom vključevati v družbo. Na podoben način je organizirana trgovina na Starem 
trgu v Ljubljani, kjer prodajajo izdelke iz revnejših dežel in tako pomagajo ljudem v 
manj razvitih državah. 
 
V trgovini, kjer bi prodajali vartsveno-delovni centri svoje izdelke, bi bilo potrebno 
zaposliti seveda ustrezen strokovno usposobljen kader, pri delu pa bi pomagale 
tudi osebe s posebnimi potrebami. Prav tako bi morali varstveno-delovni centri 
med seboj koordinirati vrste izdelkov, kakor tudi dobavne roke za potrebne zaloge 
v trgovini. Pri tovrstnem sodelovanju več varstveno-delovnih centrov bi bila še 
večja možnost  sodelovanja s podjetji, ki naročajo novoletna in druga poslovna 
darila, ki bi se na human, a tudi tržen način odzvala sodelovanju in pomoči 
osebam s posebnimi potrebami. Takšno koordiniranje in sodelovanje več 
varstveno-delovnih centrov preko lastne trgovine pa bi tudi lažje zadostilo večjim 
naročilom naročnikov (poslovna darila). 
 
Anketna raziskava je pokazala, da v večini varstveno-delovnih centrov uporabljajo 
les le do tretjine njihovih programov dela. Pestrost dela se poveča z izdelavo 
različnih izdelkov in z uporabo različnih materialov za delo (npr. papir, glina, 
tekstil, usnje, plastika, kovine). Delo z lesom je v nekaterih varstveno-delovnih 
centrih poglavitna delovna panoga, v drugih pa služi samo kot dopolnilo k drugim 
materialom, ki jih uporabljajo pri delu.  
 
Osebe s posebnimi potrebami imajo različne zdravstvene težave s trajnimi 
posledicami. Iznajdljivost delovnih inštruktorjev, ki organizirajo in pripravljajo delo 
v varstveno-delovnih centrih, daje možnost, da se tudi osebe s posebnimi 
potrebami preko dela uveljavijo kot produktivne osebe. Kakor so pokazali rezultati 
ankete, večino strojne obdelave lesa opravijo delovni inštruktorji, osebe s 
posebnimi potrebami pa opravijo več ročnega dela. Količina in kakovost dela oseb 
s posebnimi potrebami sta odvisni od njhovega zdravja. 
 
Ena od glavnih pomanjkljivosti, ki so jo navedli delovni inštrukotrji, je nepirmernost 
strojev za delo oseb s posebnimi potrebami. To navaja na misel, da bi se v eni od 
prihodnjih diplom lahko lotili tudi prilagoditve strojne opreme specifičnim potrebam 
hendikepiranih oseb. 
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5.2 SKLEPI 

S pomočjo rezultatov ankete s področja obdelave lesa v varstveno-delovnih 
centrih po vsej Sloveniji, ki jih obiskujejo osebe s posebnimi potrebami, 
smo prišli do naslednjih sklepov. 
 
Delo je v varstveno-delovnih centrih zelo pomemben del programa, ki ga izvajajo, 
vendar ga osebe s posebnimi potrebami ne morejo opravljati same. Zato mora biti 
program dela prilagojen. Pri tem se iščejo različne rešitve. Ena izmed rešitev je 
tudi ta, da se za delo pripravijo razne šablone in pripomočki.  
 
Ker je investicija v tehnologijo obdelave lesa v varstveno-delovnih centrih velika, 
se ti, da delno povrnejo stroške, odločajo za sodelovanje z zunanjim naročnikom. 
Pri izdelkih iz lesa je to največkrat ročno delo, kot je brušenje, sestavljanje, 
pakiranje, lepljenje, kontrola... 
 
Izdelki iz lesa, ki jih izdelujejo osebe s posebnimi potrebami, so razni spominki ali 
lesena embalaža, ki ne zahtevajo prevelike natančnosti in dopuščajo estetske 
nepopolnosti. V nekaterih varstveno-delovnih centrih imajo tudi programe izdelave 
lesenih igrač ali lesenega pohištva, za kar je potrebna zahtevna tehnologija s 
prilagoditvami za osebe s posebnimi potrebami. 
 
Predlagamo, da se za prodajo izdelkov, ki nastajajo v varstveno-delovnih centrih, 
odpre lastna trgovina, kjer bi več varstveno-delovnih centrov skupaj prodajalo 
svoje  izdelke. 
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6 POVZETEK 

Nesreča, ki lahko v hipu pusti za sabo trajne posledice, drastično zaznamuje 
človekovo življenje, čez noč je človek lahko invalid. V Republiki Sloveniji poteka v 
glavnem varstvo in vodenje odraslih oseb s posebnimi potrebami v varstveno-
delovnih centrih. Le-ti opravljajo naloge vodenja in varstva ter organizirajo 
zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe.   
 
Delo je lahko tudi del rehabilitacije odraslih oseb, ki so imele nesrečo in imajo 
trajnešo poškodbo. 
 
V diplomski nalogi smo preko anketne raziskave, ki smo jo poslali po pošti vsem 
varstveno-delovnim centrom po Sloveniji, raziskali, v kolikšni meri in na kakšen 
način uporabljajo osebe s posebnimi potrebami pri svojem delu les. 
 
V 57,9% varstveno-delovnih centrov obdelujejo les, kar smo predvidevali v delovni 
hipotezi naloge. To potrjuje prednost lesa v primerjavi z drugimi materiali.  
 
Delo v varstveno-delovnih centrih je zelo specifično. Delovni inštruktorji morajo 
organizirati delo in ga prilagoditi zmožnostim in sposobnostim oseb s posebnimi 
potrebami.  
 
Najprimernejši izdelki v varstveno-delovnih centrih so spominki iz lesa in lesene 
igrače. Takšni izdelki dopuščajo tudi "nepopolnosti" in napake, ki jih lahko do 
določene mere tudi popravimo. 
 
V nekaterih varstvenno-delovnih centrih sodelujejo tudi z naročniki za katere 
delajo polizdelke ali končne izdelke. Pri tem se zahtevata velika natančnost in 
kvaliteta dela, ki pa jih osebe s posebnimi potrebami ne morejo zagotavljati, v taki 
meri kot zdravi ljudje, zato so veliko manj konkurenčni. Problem težjega 
sodelovanja varstveno-delovnih centrov z naročniki pri obdelavi lesa je tudi ta, da 
so dobavni roki zelo kratki. Invalidne osebe pa vsekakor ne zmorejo hitrega dela 
in pri tem še zagotavljati potrebne kvalitete.  
 
V varstveno delovnih centrih so usmerjeni v izdelavo lastnih izdelkov, med 
katerimi je veliko tudi lesenih. Vendar se pojavlja težava prodaje teh izdelkov, ki 
težko konkurirajo zahtevnemu tržišču. Zato predlagamo kot rešitev odprtje lastne 
trgovine, kjer bi več varstveno-delovnih centrov skupaj prodajalo svoje izdelke.  
Tako bi osebe s posebnimi potrebami kupcem lažje predstavile svoje izdelke. 
 
Varstveno-delovni centri imajo v delavnicah osebe z različnimi zmožnostmi za 
delo, zato so tudi programi dela različini. Primer dela z lesom v enem od 
varstveno-delovnih centrov smo podali tudi v tej diplomski nalogi. 
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Delovni inštruktorji, ki organizirajo in pipravljajo delo v varstveno-delovnih centrih 
morajo imeti tehnična znanja, saj morajo večji del strojne obdelave lesa opraviti 
sami. Ob tem pa morajo imeti tudi občutek za delo z osebami s posebnimi 
potrebami, ki  jih je velikokrat težko motivirati za delo. Vsa ta znanja si delovni 
inštruktorji pridobivajo na seminarjih, preko internih izobraževanj v varstveno-
delovnih centrih in z lastnim učenjem o delu z osebami s posebnimi potrebami.  
 
Oseba s posebnimi potrebami, ki dela v varovanem okolju, med ljudmi, ki jo 
razumejo, spodbujajo, ji pomagajo, jo imajo radi, je uspešna in zadovoljna pri 
svojem delu. Vprašanje pa je, kako bi se ista oseba znašla v konkretnem 
delovnem in življenjskem okolju, kjer je toleranca ljudi do oseb s posebnimi 
potrebami drugačna, nižja, in kakšna bi bila njena uspešnost pri delu. 
 
Ko gledamo posameznika z vsemi njegovimi lastnostmi, dobrimi in slabimi, je 
nujno, da upoštevamo, iz kakšnega okolja prihaja. Poznati moramo njegove 
navade in kulturo, da lahko izberemo ustrezno obremenitev, še posebej na 
področju produktivnosti. Delo mu mora biti v veselje, biti mora takšno, da bo 
napredoval in bo uspešen (Levičnik, 2004). 
 
Delo z lesom je osebam s posebnimi potrebami prijetno, saj je les material, ki jim 
je blizu in všeč.  
 
Zaposlovanje pod posebnimi pogoji je v nekaterih državah še vedno eden izmed 
ključnih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja na odprtem trgu dela in ta oblika je 
vedno bolj namenjena osebam s težjimi poškodbami. Takšen način zaposlovanja 
ima dva cilja: omogočanje produktivnega in plačanega dela v okolju, kjer bodo 
osebe s posebnimi potrebami uspešne in zadovoljne, ter navsezadnje tudi 
možnost zaposlitve na odprtem trgu dela. V prihodnosti se pričakuje, da se bodo 
pojavljale oblike, ki bodo na eni strani bolj tržno usmerjene, na drugi strani pa bolj 
socialno in namenjene tistim, ki se ne morejo zaposliti na odprtem trgu dela zaradi 
stopnje in vrste invalidnosti. 
Oseb s posebnimi potrebami ne smemo pečatiti z nezmožnostjo za delo, ampak 
zagotoviti pogoje, da se zaposlijo na kakršen koli način, ker je zaposlitev (delo) 
najboljše varovalo pred socialno izključenostjo. Poleg tega ima večina oseb, ki so 
imele hudo poškodbo glave, še celotno življenje pred seboj. 
 
Delo je potreba posameznika in je pomembna za njegovo dobro delovanje, 
potrebno pa je biti previden pri časovnem okvirju. Določeni osebi bo zadoščala 
ura dela na dan, da se bo počutila pomembno, nekdo drug pa bo zmogel delati 
več ur. Zato nikakor ne smemo oseb spravljati v kalupe.  
 
Moja izkušnja tehnologa, po izobrazbi inženir lesarstva, pri delu z osebami s 
posebnimi potrebami je, da je tovrstno delo zahtevno in je potreben občutek za 
delo z ljudmi. Tovrstnega znanja ne pridobimo v času izobraževanja, ampak se 
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mora človek znati približati ljudem, ki so drugačni od nas, se vživeti v njih in jih 
začutiti. Na takšen način je možno sodelovanje, ki daje obojestransko 
zadovoljstvo. 
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ANKETNI LIST 
 

Pri vprašanjih obkrožite ustrezen odgovor, vnesite na črto ali okvirček ustrezno 
oceno v %, oz. odgovor z besedo ali številko. Vprašanje, ki ni ustrezno za vaš 
varstveno-delovni center (VDC) pustite prazno.  

 
1. Če želite navedite ime, enoto in naslov vašega VDC: 
                                    
                  
             
 
2. Opišite na kratko osebe s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vaš VDC: 
                 
               
            
          
 
3. V vaši VDC enoti obiskuje: 
 
- št. varovancev v delavnici:      
- spol:    ž 
    m 
- starost varovancev od     do     let 
 
4. V vaši VDC enoti imate v delavnici zaposlenih: 
- št. delovnih terapevtov     
- št. tehnologov          po izobrazbi        
           
- št. delovnih inštruktorjev     po izobrazbi      
             
- št. spremljevalcev    po ozobrazbi        
           
- št. javnih delavcev     
- drugo             
 
5. Ali v vaši enoti Varstveno-delovnega centra izdelujete izdelke iz lesa?  

  DA    NE 
 
6. Ocenite, kolikšen delež vsega dela v vaši VDC enoti predstavlja delo z lesom? 

    %  
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7. Ali opravljate tudi dodelavna dela na lesenih izdelkih za določene naročnike?  

 DA    NE 
 
 
8. Ocenite, koliko izdelkov iz lesa je: 
 

- vaših lastnih izdelkov     % 
- polizdelkov vaših kooperantov     %  

9. Ocenite, kolikšen je delež vseh izdelkov iz lesa: 
 

  
Pohištvo 

(%) 

 
Spominki 

iz lesa (%) 

 
Lesene 

igrače (%) 

 
Drugo (%) 

 
Opombe 

 
vaši lastni 

izdelki 

     

za 
kooperante 
 

     

 
10. Ali ste zadovoljni s sodelovanjem s kooperanti?      DA                   

NE 
Zakaj:             
           
 
11. Ocenite, kolikšen delež strojnega dela (dela na strojih) na izdelkih iz lesa 

opravijo varovanci sami in kolikšen delež opravi delovni inštruktor. 
- varovanci:     % 
- del.inštruktor:     % 
 
12. Ocenite, kolikšen delež ročnega dela na izdelkih iz lesa opravijo varovanci 

sami in kolikšen delež opravi delovni inštruktor. 
- varovanci:     % 
- del.inštruktor:     % 
 
13. Ali imate pri prodaji vaših lastnih izdelkov iz lesa težave?    DA            NE 
Kakšne?           
           
 
14. Kateri izdelki iz lesa so najprimernejši za delo v varstveno-delovnih centrih? 

Ocenite z oceno od 1 (najmanj primerno) do 6 (najbolj primerno). 
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Pohištvo Spominki 
iz lesa 

Lesene 
igrače 

Drugo 
(vpiši kaj) 

    
    

 
 

 
 
15. Naštejte katere so prednosti in pomanjklivosti pri delu z lesom v VDC? 
prednosti:        pomanjklivosti:      
              
              
              
           
 
Vi ste v vaši VDC enoti zaposleni kot:           
Hvala za odgovore in vaše sodelovanje.  
 


