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Povzetek: Evropska unija je z uradnim dokumentom l. 2011 povedala, da vidi v družbeni odgovornosti (organizacij) 
pot iz sedanje družbeno-ekonomske krize. Priporoča, da so vse države članice in organizacije vzor družbene 
odgovornosti, iz ekonomskih razlogov, ne več kot prostovoljne dobrodelnosti. Družbeno odgovornost definira kot 
odgovornost vsakogar za vplive na družbo, vključno z naravo. Na osnovi raziskovalne naloge učenke osnovne šole 
pod mentorstvom prof. pedagogike in sociologije kulture ta prispevek vsebuje dokaj celovit predlog, kaj bi v takem 
okviru lahko napravili v osnovni šoli. 
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SOCIAL RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION 
 
Abstract: European Union expressed in its document in 2011 that is sees in social responsibility (of organizations) 
the way out from the current socio-economic crisis. EU advises all its member states and organizations to be role 
models of social responsibility, for economic reasons, no longer limited to charitable activities. Social responsibility 
is defined as everybody's responsibility for their influence over society, including nature. On the basis of a research 
project of one primary school student with her mentor, professor of pedagogy and the sociology of culture, this 
contribution includes a quite holistic suggestion what could be done in such a framework in a primary school. 
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Uvod 
 
Sodobni svet je v najgloblji družbeno-gospodarski krizi vse svoje zgodovine, ker je človeštvo pozabilo na družbeno 
odgovornost, kar pomeni na pravočasen in primerno celovit premislek, kakšne posledice bo predvideno dejanje 
imelo na druge ljudi in naše skupne naravne pogoje za naš lastni obstoj. Potrošništvo je ustvarjalo trg, delo in 
proizvodnjo, a uničevalo še več, ker troši neobnovljive naravne vire za navidezne namesto zgolj za resnične potrebe.  
 
Žal je tako z nami ljudmi, da se ne lotimo uveljavljanja novosti, dokler upamo, da bo še dalje šlo po starem. Zdaj 
moramo to upanje opustiti, ne gre več drugače. Pri tem lahko veliko naredimo z izobraževanjem mladih vseh starosti 
– torej od rojstva do smrti slehernega posameznika. Velik pomen pri tem ima izobraževanje o družbeni odgovornosti 
v osnovnem šolstvu, saj je ta takoj za družino ključnega pomena za vzgojo otrok in s tem prihodnjih nosilcev 
sodobne družbe. 
 
Kaj se dogaja v sodobni družbi zaradi pomanjkanja družbene odgovornosti? 
 
Stranski učinek dosedanje silnega tehnološkega razvoja dobiva osrednji pomen: zmanjkujejo delovna mesta, delovni 
čas je daljši od nujnega, časa za družinsko in drugo osebno življenje, pa tudi za politično sodelovanje je premalo, 
športna in podobna rekreacija pride premalo na dnevni red, hrana je premalo zdrava, podnebne spremembe postajajo 
uničevalne za obstoj človeštva, za zdravljenje trošimo trikrat več kot pred 50 leti, človeštvo se stara in nima za 
pokojnine dovolj denarja, tako rekoč vse države na svetu so prezadolžene. Prišel je čas za plačevanje dolgov do 
narave in finančnih. Predvidene ukrepe sedanje vlade drugi ekonomisti štejejo za neprimerne, preveč so kratkoročni 
in premalo inovirajo. Treba je inovirati poslovno prakso in človeške navade – tehnološke inovacije so namreč 
premalo. 
 



V Sloveniji živi dobra polovica ljudi v krajih z manj kot tisoč prebivalci, ostali v navideznih mestih, če primerjamo 
z mednarodno prakso, vključno z Ljubljano. Torej smo vaščani in malomeščani, razen tistih nekaj, ki dokaj 
intenzivno sodelujejo mednarodno in hodijo po svetu. To pomeni, da je ljudem tradicija važnejša kot posodabljanje 
zelo večinsko. John Perkins, desetletja v ameriški službi kot 'ekonomski morilec', nas je v nedavnem intervjuju v 
Nedeljskem dnevniku in knjigi opozoril, naj se čuvamo politikov, ki vabijo tuje multinacionalke. Njim je družbena 
odgovornost tuja in ovira za njihove dobičke. Dokler nam torej družbena odgovornost – kot nov družbeno-
ekonomski red, ki temelji na zanesljivosti namesto na prevari, torej na odgovornosti za posledice naših dejanja za 
druge ljudi in naravne pogoje našega preživetja – ni povsem sprejemljiva kot bistvena ne-tehnološka inovacija, se 
Sloveniji slabo piše. Protestniki zahtevajo družbeno odgovornost posredno, a so žal proglašeni za zombije, fašiste in 
podobno. Torej še nismo dovolj daleč, pot pa se je začela odpirati. 
 
Družbena odgovornost ima tudi zelo resen gospodarski pomen. Poslovanje z  nezanesljivimi partnerji je predrago, 
družbena odgovornost je dosti cenejša. Zato postopno prodira kot nov družbeno-ekonomski red, ki nadomešča 
zastareli neoliberalizem. Le-ta je za ogromno neplačanih stroškov in dolgov desetletja gradil nebotičnike v močvirju 
namesto na trdni skali. Obdobje, ko je konkurenčnost temeljila na lastništvu naravnih virov, se je umaknilo obdobju 
investiranja in obdobju inoviranja, nastala je ekonomija izobilja. Pot iz krize izobilja, za katero je značilno, da je 
veliko več proizvodnih in posredniških kapacitet kot potreb, bo ohranila samo družbeno odgovorne, ostali bodo 
predragi in/ali ponudniki  nečesa, kar seže mimo prednostnih potreb ljudi. 
 
Zakaj potrebujemo družbeno odgovornost? 
 
Smer je jasna iz svetovne prakse: najmanj težav imajo tisti z  največ družbene odgovornosti, torej upoštevanja 
soodvisnosti, truda za celovitost, ravnanja po načelih družbene odgovornosti: odgovornost, preglednost, etično 
ravnanje, spoštovanje do interesov deležnikov (ne samo lastnikov!), spoštovanje vladavine prava (a ne takega, ki 
podpora zlorabe!), spoštovanje do mednarodnih norm obnašanja, in spoštovanje človekovih pravic. ISO 26000 o 
družbeni odgovornosti iz 2010 gre dlje kot EU in OZN v starejših dokumentih: uveljavlja celovitost pristopa in 
soodvisnost, ko gre za vse vsebine DO. ISO tako pomaga preseči uničevalno (do)sedanjo prakso. EU (2011) to 
podpira akcijsko. V enaki smeri kaže peljati tudi investiranje: mora nehati uničevati naravo in delovna mesta, zato 
da ima dobičke en sam odstotek prebivalstva sveta, kar 85% pa jih mora in nekako zmore živeti z manj kot 6 dolarji 
na dan ali 120 evri mesečno. Dosedanji standard je po merilih iz naših mladih let razvada, s katero si uničujemo 
bodočnost, kot da sovražimo svoje otroke in vnuke. 
 
Francoska revolucija je nadomestila fevdalizmom s kapitalizmom, ko je ljudi pritegnila s trojnim geslom: enakost, 
bratstvo in svoboda. Od njih je ostala v praksi samo svoboda, enakost in bratstvo moramo obnoviti – z razvojem 
družbene odgovornosti – iz ekonomskih razlogov. In to moramo pričeti na vseh nivojih družbenega življenja hkrati, 
torej, tudi pri otrocih in mladostnikih. 
 
Kako zgledi vplivajo na razvoj otrok? 
 
Prav zdaj je čas, da otroke naučimo solidarnosti, a tudi razreševanja konfliktov in družbene odgovornosti. Učenje se 
ne odvija le v okoljih, ki so namenjeni učenju, temveč nenehno in povsod: tako se otroci (in tudi odrasli) učijo 
doma, na igrišču, na ulici, ob spremljanju različnih medijev, v trgovini, ob opazovanju odraslih pri delu in v 
medčloveških odnosih.  Prav z opazovanem in ob zgledu ljudi, ki jih obkrožajo, se otroci naučijo veliko več, kot si 
mislimo. (Turk Niskač, 2012) 
 
Kakšna sporočila dobivajo otroci danes iz zgledov odraslih? Predvsem se učijo, kako biti dober potrošnik, kako 
poskrbeti zase in kako uživati, Le malo pa se naučijo o delu, odgovornosti, spoštovanju ter družbenih in 
medsebojnih odnosih. Zakaj? Ker se zdi, da smo jih kolektivno izničili. Zato je prav zdaj morda čas, da otroke 
ponovno naučimo spoštovanja, empatije, sobivanja s soljudmi. (Turk Niskač, 2012) 
 
Prav zdaj je čas, da otroke naučimo solidarnosti, a tudi razreševanja konfliktov in družbene odgovornosti. Kako? Če 
že politična elita ne omogoča vizije, ki bi omenjene vrednote promovirala skozi vzgojo in šolstvo, lahko to storimo z 
zgledom. Vse življenje se spreminjamo skozi izkušnje, okoliščine, družbene odnose, toda starejši, ko smo, manj 
radikalne so te spremembe. Učenje je najbolj intenzivno, dokler smo mladi. Od tod tudi pregovor Na mladih svet 
stoji. (Turk Niskač, 2012) 
 
 
Družbena odgovornost v osnovnem šolstvu 



 
Po definiciji Evropske unije iz leta 2011 je družbena odgovornost vseh za vpliv na družbo, tako organizacij, kot 
posameznikov, torej tudi otrok. Da bi bila družba dovolj odgovorna, bi moral odgovorno ravnati vsak, tudi otroci. 
To, kako ravnamo, se naučimo doma, v šoli in med prijatelji. Pogosto dobimo v družinah temeljne vzorce, po katerih 
ravnamo, večkrat na naše ravnanje vplivajo tudi televizija, radio ali pa trenutna »moda« med vrstniki. Da smo lahko 
resni, zanesljivi in sposobni zaupati drugim in da bi bili tudi sami vredni zaupanja, moramo biti tudi primerno 
vzgojeni, s pomočjo predmetnikov v šoli, vzgoje v vrtcih in doma.  
 
O tem govori tudi sedem načel družbene odgovornosti, ki jih z vidika mladostnika in vzgojiteljev razumemo tako: 

a.) Odgovornost za vpliv 
Kako bo kdo ravnal do drugega, kako bo z njim komuniciral, je delno odločitev vsakega posameznika, delno pa na 
to vplivajo kultura države, v kateri živimo in pravila, zakoni, ki naše ravnanje določajo, pa tudi prijateljstvo z 
nekom, ki te ščiti, ali pa nagovarja k slabim ali dobrim dejanjem. Odgovorne so tudi ustanove, ki nas izobražujejo, 
in mediji, ki ne posredujejo samo lepih informacij, ampak posredno tudi spodbujajo nasilje preko filmov in 
podobno. 

b.) Transparentnost – preglednost podatkov 
V primeru sporov se mora na pošten način in pregledno ugotoviti, kje je nastal problem in zakaj ter kako ga je 
mogoče rešiti. V tem primeru je uporabna tudi mediacija, ki se prav tako izvaja na nekaterih osnovnih šolah. Z 
opozarjanjem na probleme bomo pomagali, da ti v prihodnje ne bodo več nastajali. 

c.) Etično obnašanje 
Tako v šoli, v vrtcih, kot v službah in doma se moramo vsi obnašati etično, pošteno, pravično. To je pogosto težko; 
kadar ne vemo, kako bi ravnali, je smiselno vprašati za nasvet starejše ali vzgojitelje, učitelje. 

d.) Spoštovanje interesov deležnikov, interesnih skupin 
Pri vseh odnosih med vrstniki se je vedno dobro vprašati, kakšen interes je imel kdo od vpletenih. Potem bomo tudi 
lažje uvideli, zakaj je do morebitnega spora prišlo in poiskali najprimernejši način za njegovo rešitev. 

e.) Spoštovanje vladavine prava 
Zakonodajo morajo upoštevati tudi otroci. Ko pride do kršitev, je prav, da otroke na to opozorijo, da bodo v 
prihodnje vedeli, kako ravnati, zlasti takrat, ko bodo odrasli in bodo oni o tem učili druge. Prav je, da v šoli 
pridobivajo tudi to znanje. 

f.) Spoštovanje mednarodnih norm obnašanja 
Vsi smo povezani v celoto, vsak posameznik sestavlja družino, te narod, narodi pa svet. Torej, če gremo v drugo 
državo na počitnice, na obisk ali bomo tam živeli, tam veljajo za nas njihova pravila obnašanja, verbalnega in 
neverbalnega, razen ko vidimo ali doživljamo zlorabo v imenu nezdravih ali sicer nevarnih starih navad tistih krajev, 
in jih moramo spoštovati. 

g.) Spoštovanje človekovih pravic 
Medsebojno bi se morali spoštovati vsi, ne glede na starost, spol, barvo kože, veroizpoved, domovino ipd. Ne bi 
smeli delati razlik med bogatimi in revnimi. Vsak od nas ima namreč pravico, da diha isti zrak, pije isto vodo, uživa 
v isti naravi in počiva v mirni hiši ter ima prijatelje, ki si jih sam izbere. Nihče nikomur ne sme streči po življenju ali 
groziti z verbalnim ali drugim nasiljem, saj mu s tem krati osnovne človekove pravice. Takšno ravnanje ni 
dostojanstveno. 

h.) Odgovorni smo mi sami!  
Težko je spreminjati miselnost pri sebi, kaj šele v družbi. Pomembno je ne obupati in se vedno znova učiti, 
ponavljati, biti zgled, biti dosledni, odgovorni. 
 
Zavedati se je potrebno človekovih pravic, naše edinstvenosti, neponovljivosti, univerzalnosti. Le to, da smo 
drugačni, nas dela unikatne, smo pa tudi povezani med seboj, saj sestavljamo celoto, družbo in s tem vsi skupaj 
družbeno odgovornost. 
 
Kdo mora ravnati družbeno odgovorno? 
 
Družbeno odgovorno naj bi ravnal vsak posameznik, kjerkoli se zadržuje, združuje, dela, živi. To pomeni, da 
moramo začeti pri sebi, v svojem domu, v družini, nato v šoli (otroci), na delovnem mestu, v prostorih, kjer se 
izvajajo prosto časne dejavnosti, na ulici. Vsak od nas je del družbe, vsi skupaj jo sestavljamo, in če smo vsi 
odgovorni, bo takšna tudi družba. Če pa posameznik ni odgovoren, ali če je več neodgovornih, postane takšna tudi 
družba, ki jo sestavljamo, torej neodgovorna. Tudi evropska definicija o družbeni odgovornosti iz leta 2011 pravi, da 
se morajo vse organizacije, torej tudi podjetja, šole, ustanove, društva, zavedati svojega vpliva na okolico, v kateri 
delujejo, ne le tega, kar se v organizaciji dogaja navznoter. Vsi smo namreč soodvisni in med seboj povezani, zato 
vse, kar počnemo, vpliva na druge in seveda tudi na nas. In kar počnejo drugi, prav tako vpliva nanje in na nas. Torej 



moramo na družbo gledati kot na celoto, od njenih najmanjših delov (ljudi), do družbe kot velikega organizma. 
 
Kako se tako vedenje lahko odraža v življenju šole? 
 
Šola in starši imajo pri vzgoji mladih veliko vlogo. Mlade naj bi naučili, kako osebno in družbeno odgovorno živeti, 
delovati. To naj bi jim starejši (starši, učitelji) pokazali z znanjem, predstavitvijo izkušenj, največ pa seveda z 
zgledom družbeno odgovornih vrednot. Da je nekdo družbeno odgovoren, pomeni, da spoštuje zakonodajo, pravila, 
da živi in deluje varčno, gospodarno, da je spoštljiv do drugih in do narave, da upošteva pravice drugih in varuje 
svoje, da pomaga drugim, čeprav to ni predpisano, da se samouresničuje (krepi svoje vrline, sposobnosti) in glede na 
svoje možnosti skrbi za dobrobit vseh, s katerimi je v stiku. 
 
Kateri so vidiki, po katerih lahko prepoznamo ustanovo (šolo), ki se trudi ozaveščati mlade, da je družbena 
odgovornost pomemben faktor kvalitete življenja? 
 
Šola, ki krepi družbeno odgovornost, si najpogosteje prizadeva za osveščanje tako učencev, kot učiteljev in staršev o 
tem, kaj je družbena odgovornost in kako ravnati v skladu z njo, pa tudi za širše lokalno okolje, skupnost. V ta 
namen lahko šola organizira in izvaja številne aktivnosti, kot so npr.: 
- Uvajanje zdrave, ekološke hrane v jedilnik šole, še bolje je, če je pridelana v lokalnem okolju; racionalizacija 

porabe hrane. Včasih je smotrno uvesti nadzor nad porabo hrane, da se je čim manj odvrže, neporabljeno hrano 
npr. nameniti pomoči potrebnim, če to zakonodaja dopušča. 

- Izbor lokalnih dobaviteljev (čim manj transporta) za vse vrste dobav šoli (papir, hrana, druge potrebščine). 
- Izvajanje številnih projektnih dni in drugih akcij, kjer tako učence, kot starše navajajo na solidarnost, strpnost, 

pomoč drugim, ozaveščajo o stranpoteh (npr. droge, alkohol, zlorabe ipd.) in nakažejo možnosti za vrnitev v 
pravo smer. 

- Mediacije za reševanje sporov, informativne zloženke in druge oblike dela z mladimi in starši v smeri krepitve 
boljših medosebnih odnosov. 

- Toplotne izolacije zgradbe šole, varčevanje z energijo (varčne žarnice, ugašanje luči, morda vgradnja solarnih 
celic, drugih ekoloških energentov ipd.). 

- Ločevanje in zmanjševanje količine odpadkov (že v razredu, nato v celotni šoli, na dvorišču šole), zmanjšati 
porabo vode, papirja ipd., recikliranje materialov že v šoli (uporaba odpadkov za npr. likovni pouk ipd.). 

- Spodbujanje vožnje s kolesom v šolo namesto uporabe osebnih vozil ali avtobusov, tako za učence, kot za 
zaposlene na šoli. Povečati telesno aktivnost tako učencev, kot šolarjev z npr. 5 minutnim odmorom za 
telovadbo najmanj 1x dnevno. 

- Sodelovanje v natečajih (Eko šola, Kulturna šola, Zdrava šola ipd.,), kjer se krepi družbena odgovornost 
mladih. 

- Vključevanje različnih družbeno odgovornih tem v predmetnike šole (npr. odnos do okolja, do skupnosti, do 
soljudi, do potrošništva, medijev ipd.). 

- Informativne zloženke na različne teme družbene odgovornosti (okolje, skupnost, ljudje, potrošništvo, zdravje 
ipd.). 

- Okrepiti sodelovanje z organizacijami izven šole (lokalna skupnost, podjetja, društva, mediji…) za medsebojno 
izmenjavo znanja, izkušenj. 

- Na vsakem koraku skrbeti za lepo in zdravo naravno okolje šole in doma. 
 
Kaj lahko storijo šole? 
 
Vsaka šola lahko naredi analizo stanja glede družbene odgovornosti, ki naj zajema štiri ključna področja: odnosi v 
šoli do ljudi (učenci, učitelji, starši), do okolja (narava), do skupnosti (npr. občine, društva, podjetja, ipd.), do trga 
(npr. dobavitelji, potrošništvo, mediji ipd.) in na ta način ugotovila, v kakšnem stanju je. Nato bi pripravila strategijo 
družbene odgovornosti šole, kjer bi dodali še kaj od naštetega pri prejšnjem vprašanju in čim več vsebin vključili v 
izobraževalne programe. O tem bi osveščali tudi zaposlene na šoli in jih nenehno dodatno izobraževali, da bodo 
lažje prenašali znanje na učence in starše. 
 
Šole so že sedaj precej družbeno odgovorne, vedno pa obstaja še kakšna možnost za izboljšavo kakovosti dela in 
življenja v šoli. Vsekakor je potrebno ljudi spodbuditi k temu, da si bodo prizadevali za več družbene odgovornosti, 
da bodo delovali z zgledom in k temu spodbujali tudi druge.  
 
Družbena odgovornost se začne s spoštovanjem sebe in drugih, z upoštevanjem človekovih pravic, zakonodaje in 
nadgradnjo tega z našim prostovoljnim udejstvovanjem na številnih področjih v šoli in izven nje. 



 
Primeri aktivnosti, ki jih lahko izvaja osnovna šola 
 
Na Osnovni šoli Ludvika Pliberška Maribor skušajo s preventivnim delom osveščati učence na različne načine. Naj 
omenimo le nekatere: 
1. Družbena odgovornost posameznika in družbe. 
2. Preventivne dejavnosti na šoli od 1. do 9. razreda. 
3. Skrb za dobro počutje (klima šole). 
4. Projekt: »Odpustil sem ti.« 
5. Projekt: »Hotel sem prijeti sonce.« 
6. Šolski red. 
7. Mediacija na naši šoli. 
8. Delavnice za nadarjene učence (Realna samopodoba, Prava vprašanja, pravi odgovori, To sem jaz). 
9. Roditeljski sestanki za starše z aktualnimi predavanji. 
10. Srečanja skupnosti učencev, sveta staršev... 
11. Šolski parlament (letošnja tema: ODRAŠČANJE). 
12. Sodelovanje v projektu Mladi za napredek Maribora. 
 
Družbeno odgovornost je mogoče vgraditi v različne kriterije, merila za izbor v tekmovanjih, natečajih ipd. primer 
kriterijev za izbor kralja in kraljice: 
Učenec je: 
1. Aktiven v šolskih in izven šolskih dejavnostih. 
2. Ima spoštljiv odnos do učencev, učiteljev in drugih. 
3. Prijazen in zanesljiv.      
4. Vreden zaupanja. 
5. Prizadeven v medčloveških odnosih.  
6. Pripravljen na sodelovanje ali izzive. 
7. Vzoren učenec. 
 
Skozi raziskovalne naloge učenci s pomočjo mentorjev sami razmišljajo o razvoju družbene odgovornosti, med-
vrstniškem nasilju in drugih temah. V okviru tega so tako predlagali še naslednje aktivnosti:  
- za učence: 

- Zakaj maščevalnost? 
- Internet-ulica v otroški sobi. 
- Koliko poznamo družbeno odgovornost? 
- Odvisnost od mobilnega telefona. 
- Kaj je in kaj ni tožarjenje? 

- za starše: 
- Ali smo starši in družba dosledni? 
- Koliko poznamo osebno in družbeno odgovornost? 

 
V okviru internega izobraževanja kadra na osnovnih šolah bi bilo smiselno uvesti tudi delavnice oz. izobraževanja 
za učitelje o tem, kako vključiti različna področja družbene odgovornosti v delo učiteljev in drugih zaposlenih v 
osnovnem šolstvu. 
 
Aktivni osveščamo o pomenu dobrih medosebnih odnosov tudi v okviru skupnosti učencev, ki jo sestavljata po dva 
predstavnika oddelka. Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi 
dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem mesecu, pohvalimo in 
spodbujamo vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo, za prihodnji mesec, dajemo pobude za izboljšanje. Vsako leto 
uspešno izpeljemo šolski otroški parlament, ter uspešno sodelujemo na medobčinskem ali državnem otroškem 
parlamentu 
 
Aktivnosti oddelčnega šolske  skupnosti so usmerjene na naslednja področja:  
 

1. Razvijanje kulture in klime, ki omogoča kakovostno sožitje vseh posameznikov v oddelčni skupnosti 
in učinkovito delovanje oddelčne skupnosti kot celote (varno, strpno okolje z jasno postavljenimi 
pravili in strokovno utemeljenimi postopki obravnavanja odklonov od pravil). 



2. Ustvarjanje optimalnih pogojev in spodbujanje osebnostnega razvoja posameznika (oblikovanje 
pozitivne samopodobe, univerzalnih etičnih načel, vrednot, razvijanje sposobnosti samostojnega, 
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja...). 

3. Razvoj preventivnih dejavnosti s poudarkom na prizadevanju za zdravo življenje. 
4. Poklicna vzgoja. 
5. Spodbujanje učne učinkovitosti posameznikov in oddelka kot celote.  
6. Obravnavanje in razreševanje aktualnih problemov posameznika ter oddelka in šole. 
7. Sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela v šoli. 

 
Želje in pričakovanja pedagoških delavcev od dejavnosti šolske skupnosti so lahko obenem tudi cilji in smotri, ki 
jim sledimo pri delu. Da ne vidijo samo sebe, ampak, da se vidijo kot člani neke skupnosti, razvijamo pripadnost, 
spoštovanje in upoštevanje drugačnosti. 
 
Vse te želje in pričakovanja lahko strnemo v štiri sklope: 

- upoštevanje pravil, 
- odnos do sebe, 
- odnos do drugih in okolice, 
- prepoznavnost šole in delovanja učencev v njej. 

 
Program se sproti prilagaja aktualnim dogodkom, ki jih mesečno pregledamo in analiziramo. Program in realizacija 
dela se beleži v dnevnik šolske skupnosti in mesečnik » Ludvik poroča«. V prilogi 1 predstavljamo še nekaj 
dodatnih aktivnosti te osnovne šole. 
 
 
Zaključek 
  
Za to, da bo družbena odgovornost ponovno postala naša stalna praksa in navada, je potrebno osveščati, informirati, 
izobraževati vse člane naše družbe, od najmlajših, do najstarejših. Pri tem so zagotovo v svetu aktualne vsebine, 
povezane z družbeno odgovornostjo, ki so priporočljive za vključevanje tudi v življenje in delo v snovnih šolah. 
 
Če se bomo vsi zavedali, tako učenci, kot starši in učitelji, da smo za slabo ali dobro vedenje najbolj odgovorni mi 
sami, in če bomo svoja slaba vedenja pripravljeni izboljšati, potem bo tudi v naših družinah, šolah in v družbi več 
strpnosti, prijateljstva, poštenosti in dobrega počutja, vzdušja. Kar v teh kriznih časih zagotovo vsi zelo 
potrebujemo. 
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Priloga 1: 
 

140 – OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA A PLIBERŠKA MARIBOR    
 

Dobra šola je kot ura, ki dobro teče, kjer vsakdo ve kaj in koliko mora. Pogoj, da naša »ura« dobro teče je šolski red 
in navade, ki jih v šoli negujemo, naš red in naše aktivnosti po katerih smo prepoznavni. 
Šolska klima je rezultat vpliva vseh nas, naših osebnostih in vplivov okolja. 
Zelo pomembno je, da se učenci v svoji šoli dobro počutijo, saj v njej preživijo veliko časa.  
Trudimo se na različne načine in z različnimi aktivnostmi. Tudi preventivnimi dejavnosti, z željo, da postanemo 
odgovorna in široko misleča družba. 
Trudimo se: 
 
ŠOLSKA KLIMA 
 
ŠOLA: 

- Odnosi med zaposlenimi 
- Odnosi med učenci 
- Odnosi med učenci in zaposlenimi 

 
RAZRED: 

- Dogajanje v razredu 
- Vključevanje šolske kulture. 
- Odnosi med posamezniki. 
- Storilnost 

 

     SKUPNOST UČENCEV  (ŠOLSKO LETO 2012/2013)    
 
Skupnost učencev sestavljata po dva predstavnika oddelka. Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih 
skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem 
mesecu, pohvalimo in spodbujamo vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo, za prihodnji mesec, dajemo pobude za 
izboljšanje. Vsako leto uspešno izpeljemo šolski otroški parlament, ter uspešno sodelujemo na medobčinskem ali 
državnem otroškem parlamentu. 
 
 
NAČIN OBVEŠČANJA: 1. okrožnica v petek pred rednim srečanjem (dežurni učenec).  

                               2. Obvestilo na oglasni deski (vrata pisarne pedagoginje). 
Vsako leto izpeljemo šolski otroški parlament, ter uspešno sodelujemo na medobčinskem ali državnem 
otroškem parlamentu. 
 

NAVODILA za učence  
(PRIPRAVA NA SESTANKE) 

                       
☺ Na srečanja prihajam pripravljen. 
☺ O oddelku poročam pozitivno. (Npr.: na kaj ste ponosni, kaj ste doživeli, uspehi ..) 
☺ V veliko pomoč boste uredniškemu odboru Ludvik poroča.  
     Česar ne vemo, ne objavimo. 
☺ Bodite hitri, aktualni in točni. 
☺ Na srečanju oddajte poročilo v pisni obliki (oddelčni zvezek). 
 

TEMA letošnjega OTROŠKEGA  PARLAMENTA: ODRAŠČANJE 

Zlata pravila naše šolske skupnosti: 
1. upoštevanje pravil, 
2. odnos do sebe, 
3. odnos do drugih in okolice, 
4. prepoznavnost šole in delovanja učencev v njej, 



5. spoštovanje in razumevanje vseh  ov! 
 
NAČIN DELA 
- Redna mesečna srečanja, načrtovanja, pogovori, poročila učencev o delu v oddelku in o  uspehih, analize v 

skupnosti. 
- Sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci za uspešno načrtovanje, pridobivanje idej, organiziranje akcij, 

prireditev, zabav, evalvacija dela. 
 
 
Aktivnosti oddelčnega šolske  skupnosti so usmerjene na naslednja področja:  
 

8. Razvijanje kulture in klime, ki omogoča kakovostno sožitje vseh posameznikov v oddelčni skupnosti 
in učinkovito delovanje oddelčne skupnosti kot celote (varno, strpno okolje z jasno postavljenimi 
pravili in strokovno utemeljenimi postopki obravnavanja odklonov od pravil). 

9. Ustvarjanje optimalnih pogojev in spodbujanje osebnostnega razvoja posameznika (oblikovanje 
pozitivne samopodobe, univerzalnih etičnih načel, vrednot, razvijanje sposobnosti samostojnega, 
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja...). 

10. Razvoj preventivnih dejavnosti s poudarkom na prizadevanju za zdravo življenje. 
11. Poklicna vzgoja. 
12. Spodbujanje učne učinkovitosti posameznikov in oddelka kot celote.  
13. Obravnavanje in razreševanje aktualnih problemov posameznika ter oddelka in šole. 
14. Sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela v šoli. 

 
 
 
Želje in pričakovanja pedagoških delavec od dejavnosti šolske skupnosti so lahko obenem tudi cilji in smotri, ki jim 
sledimo pri delu. Da ne vidijo samo sebe, ampak, da se vidijo kot član neke skupnosti, razvijamo pripadnost, 
spoštovanje in upoštevanje drugačnosti. 
 
Vse te želje in pričakovanja lahko strnemo v štiri sklope: 

- upoštevanje pravil, 
- odnos do sebe, 
- odnos do drugih in okolice, 
- prepoznavnost šole in delovanja učencev v njej. 

 
 
Program se sproti prilagaja aktualnim dogodkom, ki jih mesečno pregledamo in analiziramo. Program in realizacija 
dela se beleži v dnevnik šolske skupnosti in mesečnik » Ludvik poroča« 
 
Primer: 

PROGRAM   PREVENTIVNIH   DEJAVNOSTI      (6. - 9.   RAZRED) 
RAZRED TEMA 

6. - Medsebojni odnosi  
- Cigareti  
- Nasilje  
- Odnosi med vrstniki 
- Hišni red 
- Medsebojni odnosi 
- Družbena odgovornost 
- Mediacija 
- Prometna varnoet 
- Temne strani interneta (Iizvajalec: Policijska postaja Maribor, gospa Simona Lilek) 
 
- Projekt »ODPUSTIL SEM TI« (učenje reševanja konfliktov, obvladovanja jeze, 
socialne igre …). Izvajalec: Društvo za boljši svet, gospa Katja Bernard. 
 

razred čas Strokovni delavec 



6. a RU (3 delavnice) Alberta Bunderla 
 
Delavnice se bodo izvajale v okviru pouka in v času razrednih ur.  

7. - Odnosi med vrstniki 
- Cigareti, alkohol 
- Strpnost in solidarnost 
- Odnosi med vrstniki 
- Hišni red 
- Medsebojni odnosi 
- Družbena odgovornost 
- Mediacija 
- Temne strani interneta (Izvajalec: Policijska postaja Maribor, gospa Simona Lilek) 
Delavnice se bodo izvajale v okviru pouka in v času razrednih ur. Učenci se bodo učili 
socialnih in čustvenih veščin. 

8. - Cigarete, droge, prva pomoč (naravoslovni dan) 
razred čas Strokovni delavec 
8. a, b Dan dejavnosti (5 ur) Brigita Godec Kopčič 

- Nasilje med vrstniki 
- Odnosi med vrstniki 
- Hišni red 
- Medsebojni odnosi 
- Družbena odgovornost 
- Mediacija 
- prometna varnost 

9. - Cigarete, alkohol, droge 
- Odnosi med vrstniki 
- Hišni red, prometna varnost 
- Medsebojni odnosi 
- Družbena odgovornost – ekologija  
- Mediacija 
Delavnice se bodo izvajale v okviru pouka in v času razrednih ur. Učenci se bodo učili 
socialnih in čustvenih veščin. 

 


