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POVZETEK 

Magistrska naloga predstavlja vključenost družbene odgovornosti v šolsko prakso 

s strani pedagogov šolskih svetovalnih delavcev. Delo šolskih svetovalnih 

delavcev temelji na zakonih, pravilnikih in smernicah ter sledi sprejetim 

nacionalnim vrednotam. Ostaja pa vprašanje, v kolikšni meri se delo pedagogov 

šolskih svetovalnih delavcev sklada s šolsko doktrino in njenim konceptom ter v 

kolikšni meri je družbena odgovornost vpeta v njihovo delo. Empirično zaključno 

delo je zasnovano na šestih intervjujih pedagogov šolskih svetovalnih delavcev iz 

osnovnih in srednjih šol. Namen je bil preučiti pojmovanje družbene odgovornosti 

pedagogov šolskih svetovalnih delavcev, pomen družbene odgovornosti, kakor jo 

zaznavajo pedagogi in oceno šolske prakse z vidika družbene odgovornosti. 

Uporabljena je deskriptivna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

Raziskava je pokazala, da pedagogi velik poudarek pri družbeni odgovornosti 

dajejo prenosu vrednot na otroke, uresničujejo pa jo ali sami ali v sodelovanju z 

drugim svetovalnim delavcem, ravnateljem in s starši. Zavedajo se odgovornosti v 

svojem delu, vendar ločijo med doprinosom družbene odgovornosti v okviru 

pristojnosti in lastnim doprinosom. Znatnega pomena so jim tudi človeška 

solidarnost, zavzemanje za lastno avtonomnost, uporaba lastnih načel, 

postavljanje mej v sodelovanju z drugimi ter sprejemanje in potrditev njihovega 

dela. Srečujejo se tudi z neodgovornimi praksami v šoli, ki jih rešujejo 

dolgoročno, preventivno ali kurativno, kot oviro pa navedejo čas in vladavino 

prava, ki senči bistvo pedagoškega dela. 

 

Ključne besede: šolski svetovalni delavec, pedagog, vzgoja, družbena 

odgovornost, osnovna šola, srednja šola 

  



ABSTRACT 

Master's thesis represents the inclusion of social responsibility into school practice 

of educators as school counsellors. Work of school counsellors is based on law, 

rules and guidance criteria, and follows accepted national values. Despite the 

latter, there is a question to what extent is the work of educators as school 

counsellors consistent with school doctrine and its concept, as well as to what 

extent is social responsibility embedded into their work. Empirical final work 

consists of six interviews from educators as school counsellors in primary and 

secondary schools. The purpose of the work was to examine the concept of social 

responsibility, the importance of social responsibility as perceived by educators 

and evaluation of school practice from the perspective of social responsibility. 

Empirical pedagogical research was founded on descriptive method. The research 

showed that educators perceive social responsibility as a great role in transferring 

values to children, by pursuing it by themselves or in cooperation with other 

counsellors, parents and headmasters. Educators as school counsellors are aware 

of responsibilities in their work, but do distinguish between contribution to social 

responsibility within their official duty and their own contribution. Additionally, 

human solidarity, striving for their own autonomy, using their own principles, 

setting limits in cooperation with others, and acceptance and acknowledgement of 

their work are also of substantial importance to them.  Educators as school 

counsellors are also faced with irresponsible practices which are addressed long-

term, preventive or curative. As an obstacle within their work they specify the 

lack of time and the rule of law which shades the essence of pedagogical work. 

Key words: school counsellor, educator, education, social responsibility, primary 

school, secondary school  
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1 Uvod 

Sodobno svetovalno delo izhaja iz dejstva, da človekova svoboda in 

demokratičnost nista neomejeni, zato človek potrebuje pomoč od sočloveka in 

skupnosti v svoji svobodi in demokratičnosti. Tako svetovalno delo želi človeku 

kar najbolj strokovno in humano pomagati, predvsem v okviru spoznavanja 

samega sebe, morale in vrednot. Svetovalno delo se tako veže v  širši družbeni 

pomen, ki se kaže v učenju ljudi za medsebojno izmenjavanje mnenj, izkušenj, 

pogledov, vrednot, učenju strpnosti, humanega odnosa do sočloveka in 

medsebojne pomoči (Pediček, 1967, str. 43–44).  

Šolsko svetovanje je vedno nosilo odsev časa – njegovo delovanje se je kazalo 

skozi družbeno in šolsko politiko (Resman, 2008, str. 7). Sodobni svet in sodobna 

šola sta vselej delovala pod okriljem vrednot, ki so jih vsiljevale ideološke 

doktrine komunizma, fašizma in drugih totalitarnih sistemov (Resman, Bečaj, 

Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999, str. 58). Tako tudi neoliberalizem ali 

»fevdalni kapitalizem«, ki promovira svobodo človeka, v resnici človeka 

oddaljuje od sodobnih vrednot, saj temelji na enostranskosti in pridobivanju 

koristi majhnemu deležu človeštva (Mulej idr., 2011, str. 5–11). Tovrstno 

delovanje družbeno-ekonomskih sistemov, tj. družbenih ureditev, sicer nikoli ni 

popolnoma obvladovalo človekovega duha, niti v šoli niti v življenju. Posledice 

njihovih delovanj so vidne v duhovni in vrednotni dezorientaciji in krizi, ki se 

dogaja v spopadu novih s tradicionalnimi vrednotami. Posledic teh sistemov pa 

seveda ni mogoče zabrisati s sistemom demokratičnih vrednot in morale, če so 

zgolj napisane. Alternative slednjemu pa ni, saj je vrednotni sistem z vrednotami, 

kot so ljubezen, spoštovanje, nenasilje, duhovna rast  in ustvarjalnost 

posameznika, edina prava pot. Izhoda iz moralne krize tako ne predstavlja 

»moralna  monolitnost« (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 

1999, str. 58–59), ampak odgovoren in svoboden posameznik z vestjo, čutom za 

sebe, druge ljudi in za dolžnost. Šele ob osebni svobodi in dostojanstvu 

posameznika vrednote, morala, etična načela in ideali dobijo pravi pomen, saj se 

ne relativirajo (Resman idr., 1999, str. 59). Vprašanje, kako je šolo prizadela 

moralna kriza, Musek (prav tam, str. 59) označuje kot perverzno, saj se po navadi 
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sprašujemo, kaj lahko šola stori za reševanje tovrstnih kriz. - Še več, -  povsem 

pričakovano je govoriti tudi o krizi družine, saj je ta primarno zadolžena za 

moralni razvoj posameznika. Iz tega vidika se šola in družina ne moreta izogniti 

nalogam vzgojnega, moralnega in vrednotnega oblikovanja posameznika. Za 

uresničitev tovrstnega oblikovanja posameznika  v šoli mora le-ta delovati kot 

prostor, kjer nihče vrednot in morale ne vsiljuje, ampak izkazuje in spoštuje. 

Uresničitev tega poslanstva otežuje doktrinarno naravnana šola, saj vzgojitelji ne 

morejo delovati v skladu z lastnim moralnim in osebnim zgledom (prav tam). Po 

drugi strani pa je Kroflič (2001) ugotovil, da vsakršna vzgoja deloma temelji na 

indoktrinaciji, še posebej, ko govorimo o moralnem razvoju posameznika. 

Moralni razvoj namreč ni mogoč brez vsaj minimalne prisile v skupne cilje in 

moralne standarde (Kroflič, 2007, str. 69). Naši šoli kljub mnogim pritiskom in 

negativni selekciji ne primanjkuje kakovosti in sposobnosti, zato je Musek 

(Resman idr., 1999, str. 59) prepričanja, da se mora šoli povrniti predvsem 

avtonomnost in pokončnost. Tako sodobni človek navkljub dinamiki, 

preobražanju in spremenljivosti danes ne more mimo določene moralne in 

vrednotne stabilnosti. Sicer je ne more najti v svojih togih življenjskih vlogah, 

lahko pa jo osmisli v življenjski orientaciji, ki bo kos spremembam. Dejstvo je, da 

moramo zaupati v lastne zmožnosti in vrednote, ki so del nas. Človek je bitje, ki 

po svoji naravi nenehno išče smisel življenja in vrednote. Šola je eden izmed 

krajev, kjer je to mogoče (prav tam, str. 59–60). Za vse to pa mora vzgojitelj sam 

najprej ponotranjiti odprtost do spoštljivih odnosov, osebne etične zavesti in 

poklicnega poslanstva (Kroflič, 2007, str. 69). Uspešne vzgoje ni mogoče 

zagotoviti s seznamom vzgojiteljevih kompetenc in znanj, saj vzgojni odnos 

potrebuje osebno naravnanost, ki jo po D. Carru dosežemo s tim. areatičnimi 

vrlinami, kot so pravičnost, sočutje, pogum, zmernost ipd. Slednje pa zahtevajo 

vzgojo in navajanje v družinskem in širšem okolju, ki ga definira niz določenih 

kulturnih vrednot (Carr, 2006; povz. po Kroflič, 2007, str. 69). 

Korak k zmanjšanju dezorientacije vrednot vidimo v vlogi šolskih pedagogov kot 

svetovalnih delavcev pri razvoju družbene odgovornosti (v nadaljevanju DO). 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) DO definira kot odgovornost 

ljudi (posameznikov ali organizacij) za vplive njihovih dejanj in odločitev na 
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družbo in okolje na podlagi sodobne etike. Takšno delovanje pripomore k 

trajnostnemu razvoju družbe, upošteva ljudi (posameznike ali organizacije), je 

skladno z mednarodnimi normami vedenja in je integrirano v delovanje ljudi 

(ISO, 2010, str. 3). ISO je identificirala tudi sedem bistvenih vsebin DO, ki 

zajemajo: 1. upravljanje organizacij, 2. človekove pravice, 3. delovna razmerja, 4. 

naravno okolje, 5. poslovne prakse, 6. odjemalce in 7. širšo družbo (prav tam, str. 

ix). Prav tako je ISO nanizala sedem načel DO, na podlagi katerih naj ljudje 

(posamezniki ali organizacije) delujejo. Načela zajemajo: 1. pristojnost, 2. 

preglednost, 3. etično ravnanje, 4. spoštovanje interesov deležnikov, 5. 

spoštovanje vladavine prava, 6. spoštovanje mednarodnih norm delovanja in 7. 

spoštovanje človekovih pravic (prav tam, str. 10–14). 

Pojav DO sicer ni nov, njegovo mesto pa se počasi utrjuje tudi na področju 

pedagogike. DO se kaže v podjetjih, organizacijah in posameznikih v obliki 

blagostanja človekovega življenja (Šarotar, Žižek in Mulej, 2010, str. 23).  

V empiričnem delu magistrskega dela želimo proučiti pojmovanje šolskih 

pedagogov kot svetovalnih delavcev o DO, pomen DO, kakor jo zaznavajo šolski 

pedagogi kot svetovalni delavci, in oceno šolske prakse z vidika DO. 

Pri analizi so nas vodila raziskovalna vprašanja, ki smo jih uvrstili v tri kategorije, 

v skladu s cilji magistrskega dela: 

1. Pojmovanje družbene odgovornosti (DO). 

1.1. Kaj pedagogom šolskim svetovalnim delavcem sintagma DO pove? 

 Kako razumejo DO? 

2. Pomen DO. 

2.1 Kako pomembna je DO za pedagoge šolske svetovalne delavce osebno? 

2.2 Kako pomembna je DO za pedagoge šolske svetovalne delavce kot 

svetovalne delavce, pedagoge? 

2.3 Kako pomembna je DO pri sodelovanju pedagoga šolskega svetovalnega 

delavca pri sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim delavcem, 

specialnim pedagogom ipd.), 
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➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši? 

2.4 Katere izmed sedmih načel družbene odgovornosti ISO 26000 (uradna 

odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje do 

mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pedagogi šolski 

svetovalni delavci poslužujejo? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujejo? 

 

3. DO v praksi. 

3.1 Katere prakse (naloge, dejavnosti) pedagogi šolski svetovalni delavci 

štejejo kot družbeno odgovorne? Zakaj? 

3.2 Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjajo pedagogi 

šolski svetovalni delavci? 

 Kako jih rešujejo (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujejo – ignorirajo)? 

3.3 V kolikšni meri je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem sodelovanje 

z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši 

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

3.4 Kako pedagogi šolski svetovalni delavci pri tem sodelovanju zaznavajo 

svojo soodvisnost z njimi, saj se od njih razlikujejo? 

 Kako te razlike prispevajo k celovitosti njihovega dela (namesto 

ozkosti ali enostranskosti)? 
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2 Šolski svetovalni delavec 

Glede na to, da naša tema zajema vlogo šolskega svetovalnega delavca v družbeni 

odgovornosti učencev/dijakov in do njih, v tem poglavju najprej obravnavamo 

šolsko svetovalno službo na splošno. Govorimo o delu šolske svetovalne službe – 

o njenem pomenu, vlogi in nalogi v šolstvu, v ta namen se dotaknemo tudi 

šolskega svetovalnega dela, ki je lahko v službi šolske politike ali človeka. Šolsko 

svetovalno delo je po svoji naravi interdisciplinarno, zato beseda tudi o timskem 

delu šolskih svetovalnih delavcev. Zakone, ki jih šolska svetovalna služba mora 

upoštevati pri svojem delu, ne glede na njene karakteristike, predstavljamo v 

poglavju o poglavitnih aktih šolske svetovalne službe. 

Fokus magistrskega dela so šolski svetovalni delavci v osnovnih in srednjih šolah, 

zato smo predstavili tudi njihovo delovanje. Na koncu smo poglavje zaokrožili z 

nastankom smernic in pravilnikov za šolsko svetovalno delo. Hoteli smo poudariti 

delo slovenskega pedagoga Franca Pedička, ustanovitelja šolske svetovalne službe 

v Sloveniji.  

Ključne besede: šolski svetovalni delavec, šolski svetovalni delavec v osnovni in 

srednji šoli, timsko delo, akti šolske svetovalne službe, Franc Pediček. 

2.1 Pomen, vloga in naloga šolskega svetovalnega delavca 

Šolski sistem1, kot ideološki, politični in gospodarski aparat države, je odvisen od  

prevladujočih, uradno sprejetih nacionalnih vrednot in skladen z njimi. Posledično 

lahko trdimo, da je tudi obstoj šolske svetovalne službe zadeva ne le stroke, 

ampak tudi šolske politike. V tem primeru gre za vprašanje, v kolikšni meri se 

doktrina in koncept šolskega svetovalnega dela skladata s šolsko doktrino in 

njenim konceptom. Vprašanje šolskega svetovalnega dela je torej vprašanje širše 

družbe – o položaju in odnosu človeka do družbe in obratno (Resman, Bečaj, 

Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999, str. 5-6). 

                                                 
1 Pojem 'sistem' tukaj pomeni urejen zapleten pojav iz prakse, o katerem razmišljamo, ne miselno 

sliko o obravnavanem pojavu z nekega izbranega vidika, kot je običajno v teoriji sistemov (Mulej, 

M., Ženko, Čagran, Mulej, N., 2013). Izbrani vidik je torej izbran molče, v danem primeru gre za 

slovensko šolsko prakso z vidika vpliva svetovalnega dela na njo in njene udeležence – učitelje, 

otroke/učence/dijake in njihove starše ter druge dele družbe – ter družbeno odgovornost tega dela. 
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Vsak izmed šolskih sistemov – šolska doktrina in koncepcija ter šolska politika – 

svetovalno delo postavi tako, da zadošča kriterijem trenutne šolske politike in 

doktrine. Zato se koncept svetovalnega dela razlikuje po tem, iz katerih 

karakteristik izvira svetovalna pomoč šolam, ravnateljem, učiteljem, učencem in 

staršem (prav tam, str. 14).   

Karakteristike svetovalne pomoči vseh šolskih sistemov se delijo na dve področji 

(prav tam): 

1. svetovanje, katerega izhodišče predstavlja določen program, njegov cilj pa 

realizacija tega programa; 

2. svetovanje učencem, katerega izhodišče predstavljajo razvojne 

sposobnosti otrok, njegov cilj pa je šolska, profesionalna in življenjska 

uspešnost. 

Ti dve področji svetovalnega dela sta med seboj povezani, saj prehajata druga v 

drugo. V kolikšni meri pa sta povezani, je odvisno od šolskega sistema. Ti dve 

področji svetovalnega dela opozarjata tudi na to, katera izhodišča, nameni in 

rešitve svetovalnega dela se favorizirajo (prav tam). 

Iz tega vidika je svetovalno delo lahko v službi sistema oziroma šolske politike 

(zunanje svetovanje), ali v službi človeka oziroma učenca/dijaka (notranje 

svetovanje). 

Zunanje svetovanje, katerega izhodišče je določen program, cilj pa uresničitev 

tega programa, izhaja izpod okrilja države. Svetovalno delo je odvisno od tega, 

kdo ga sprejema in ali se uresničuje na institucionalni, lokalni ali nacionalni ravni. 

Zanj so zato najpogosteje zadolžene zunanje službe (strokovnjaki v inštitutih, 

lokalnih ali nacionalnih šolskih upravah, uradih, zavodih in inšpektoratih), lahko 

pa tudi pooblaščeni ravnatelji in posebej za to strokovno pooblaščeni učitelji - 

svetovalci v šolah. Svetovalno delo je posledično zato bolj instruktivne narave, s 

poudarkom na vzgojno-izobraževalnem programu (učni načrti in vse, kar 

doprinese k uresničitvi učnega načrta) in ne na vzgojno-izobraževalnih situacijah, 

v katerih se program mora uresničiti. Tovrstno svetovanje skrbi za pospešitev in 

čim bolj ekonomično uresničitev programa (Resman idr., 1999, str. 14-15). 
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Njegova vloga se kaže v pomoči šolam in učiteljem pri izvajanju tega programa 

(Heller, 1988; povz. po Resman idr., 1999, str. 15), njegov namen pa je, da bi delo 

potekalo tako, da bi se inštitucije lahko same vodile. Slabost zunanjega svetovanja 

je ta, da velja kot inšpekcijsko delo (Resman, 1991; povz. po Resman idr., 1999, 

str. 15), kar pomeni, da svetovalec nima le usmerjevalno-nadzorne funkcije, 

ampak kot pooblaščenec tudi upravno-nadzorno funkcijo, da v skladu s svojo 

presojo intervenira v delo. To pomeni, da je v ospredje svetovalnega dela 

postavljena formalna pristojnost svetovalca oziroma njegov uradni položaj, 

katerega bistvo je legitimnost; po drugi strani pa gre za pomanjkanje 

profesionalne in osebnostne moči (Heller, 1988; povz. po Resman idr., 1999, str. 

15-16). 

Notranje svetovanje, katerega izhodišče so razvojne sposobnosti otrok, cilj pa 

njihova šolska, profesionalna in življenjska uspešnost, izhaja iz šolskih situacij in 

dilem ter tako ni vnaprej vsebinsko postavljeno. Zato je notranje svetovalno delo 

v primerjavi z zunanjim svetovalnim delom bolj participatorno (sodelovalno), kar 

omogoča večjo stopnjo zaupanja med svetovalnimi delavci, in začrtano v smeri k 

pomoči. Njihova pomoč je zaradi delovanja neposredno na šoli tudi bolj 

konkretna, saj poznajo materialne pogoje, značilnosti učencev ter zmožnosti in 

ambicije učiteljev. Splošna pomoč, ki pa jo ponudi zunanje svetovanje, ni toliko 

dobrodošla, saj  šole pri svetovalnih delavcih iščejo večinoma konkretno pomoč 

(Resman idr., 1999, str. 16-17).  

Izraz »sodobno svetovalno delo«, ki ga zasledimo že pri Pedičku (1967, str. 43-

44), izhaja iz dejstva, da človekova svoboda in demokratičnost nista neomejeni, 

zato človek potrebuje pomoč sočloveka in skupnosti v svoji svobodi in 

demokratičnosti. Tako svetovalno delo želi človeku kar najbolj strokovno in 

humano pomagati, predvsem v okviru spoznavanja samega sebe, morale in 

vrednot.  

Učenca v šoli obdaja dani kulturni in socialni prostor, ki ga pomembno 

zaznamuje, učenec pa njega. Šola torej ni le prostor učenčevega intelektualnega 

razvoja, ampak razvoja učenčeve celovite osebnosti. To zagovarja tudi Rogersova 
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humanistična teorija razvoja osebnosti, ki pravi, da je za otrokovo celostno2 rast 

potreben telesni in duševni razvoj in pogoji za le-tega ter ustrezno organizirano 

šolsko fizično in socialno okolje, vse v sodelovanju s kolektivom, drugimi 

strokovnimi delavci, vodstvom šole in starši. V tem primeru se svetovalno delo 

naslanja na vede, kot so antropologija, psihologija, pedagogika, ter na socialna in 

sociološka spoznanja. Tovrstno filozofijo pa v konkretnih situacijah svetovalni 

delavci vpletajo v konkretne vsakdanje okoliščine v šoli, kar je edina prava pot k 

sistematični in prakticistični pomoči učencem in šoli in pot, da svetovalno delo 

ostane samostojna stroka, neodvisna od šolske politike in njenih vplivov (Resman 

idr., 1999, str. 64-68).  

Takšno svetovanje, ki je s svojim vzgojno-izobraževalnim vidikom usmerjeno 

izključno v razvoj enega učenca/dijaka (ali skupino učencev/dijakov), imenujemo 

osebno svetovanje. Pojem svetovanje pa ima še drugo pojmovanje – šolsko 

svetovanje. Šolsko svetovanje, napram osebnemu, dodatno zajema še šolski 

socialni vidik – pomoč pri oblikovanju šolskega prostora, dela in procesa. Tukaj 

moramo opozoriti, da omenjeni vrsti svetovanja nista alternativi delovanju 

svetovalnega dela, ampak predstavljata zgolj vidik, kateremu šola daje večji 

poudarek pri svojem delovanju. Iz tega lahko povzamemo, da šolsko svetovanje 

zajema vzgojno-izobraževalni in socialni vidik njegovega delovanja. To omogoča, 

da svetovalni delavec deluje bolj odprto in učinkoviteje, saj se pri reševanju težav 

z učenci/dijaki, šolskimi strokovnimi delavci in starši lahko obrne na celoten 

šolski prostor in okolje, v katerem se učenec/dijak giblje (prav tam, str. 68-69). 

Šolsko svetovalno delo pa se danes ne ukvarja samo s svetovanjem, ampak tudi s 

posvetovanjem in koordinacijo. Te tri temeljne karakteristične funkcije 

predstavljajo pomembno ločnico med šolskim in osebnim svetovanjem ter vlogo 

šolskega svetovalnega delavca (prav tam, str. 70). 

                                                 
2 Seveda ne more iti za popolno celovitost, ki bi upoštevala čisto vse vidike in sinergije, niti za 

tako celovitost, ki bi bila omejena na posamičen vidik, ampak za upoštevanje Mulejevega in 

Kajzerjevega zakona zadostne in potrebne celovitosti, ki zajema vse bistvene in samo bistvene 

vidike, povezave in sinergije (Mulej idr., 2013).  
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Svetovanje, kot osrednja dejavnost šolskega svetovalnega delavca, je tista vrsta 

pomoči posameznim učencem/dijakom, manjšim skupinam (od tri do pet 

učencev/dijakom) ali oddelkom, ki pomaga pri reševanju problemov in vprašanj, s 

katerimi se učenci/dijaki neposredno obračajo nanj zaradi osebnih in socialnih 

problemov ter problemov, ki se dotikajo učenčevega/dijakovega šolskega dela 

(učenja). Značilnost tovrstne pomoči se kaže v učenčevi/dijakovi neposredni 

udeležbi pri definiranju ciljev, nalog razvoja in rasti ter premostitvah 

učenčevih/dijakovih problemov. Temelj za vlogo šolskega svetovalnega delavca 

predstavlja poznavanje razvoja človeka in njegove osebnosti, intra- in 

interpersonalnih (notranjih in medosebnih) odnosov, procesa sprejemanja 

odločitev, individualne ali skupinske pomoči in vzpostavljanje zaupljivosti (prav 

tam). 

Pri posvetovanju bistva ne predstavlja učenec/dijak, ampak sodelovanje s starši, 

učitelji in drugimi strokovnimi delavci na šoli (seveda zlasti glede učenca/dijaka). 

Šolski svetovalni delavec omenjenim pomaga pri reševanju problemov, osvajanju 

posameznih znanj, veščin in sposobnosti, objektivnem ocenjevanju, vodenju 

učnega procesa, sodelovanju s starši in drugimi, da lahko na tak način pomagajo 

učencem/dijakom. Takšna pomoč se učiteljem nudi predvsem v okviru 

pedagoških konferenc in v razvojno-izobraževalnih oblikah sodelovanja (prav 

tam, str. 71). 

Koordinacija, za razliko od svetovanja in posvetovanja, ponuja najmanj 

neposredne pomoči učencu/dijaku. Njeno edino delo, povezano z učenci/dijaki, je 

iniciativa pri upravljanju in vodenju aktivnosti in programov, ki vplivajo na 

razvoj, življenje in predvsem socialno okolje učencev/dijakov. Šolski svetovalni 

delavec v okviru šole deluje tudi v timu in pri projektih v izobraževalnih 

programih za učitelje in starše, izven šole pa v programih in aktivnostih med šolo, 

vrtcem in lokalnimi skupnostmi, kjer sodelujejo starši, strokovnjaki iz različnih 

področij in predstavniki raznih odborov, društev, organizacij ipd. Koordinacijska 

vloga se v teh programih kaže v obliki šolskega in poklicnega usmerjanja, vstopa 

otrok v vrtec in šolo, v vzgojnem delu in pomoči med počitnicami in prazniki ter 

pri delovanju s posebnimi skupinami otrok in staršev. Svetovalni delavec mora v 
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tej funkciji poznati šolo in/ali vrtec kot socialni sistem, znati mora posegati vanj, 

razvijati in evalvirati skupinske programe in upravljati z rezultati in drugimi 

informacijami (prav tam). 

Koncept in filozofija šolskega svetovalnega dela sta pri nas tako zastavljena 

interdisciplinarno, kar zajema hkrati obravnavanje otrok in šolskega dela. To je 

posebnost slovenskega šolskega svetovalnega dela in njegova glavna prednost 

pred drugimi sistemi (Resman, 1999, str. 73-74). Besedo »sistem« tukaj, kot smo 

napovedali prej, definiramo z vidika teorije sistemov, na podlagi celovitosti3 – 

pomembno je, »kaj je v danem primeru potrebna in zadostna širina in globina 

obravnave pojava, s katerim se ukvarjamo« (Mulej idr., 2008; cit. po Mulej idr., 

2008, str. 40), saj enoznačnega odgovora glede prave stopnje celovitosti ni  

(Mulej idr., 2008, str. 40). Če to preslikamo na področje šolskega svetovalnega 

dela, to pomeni šolskemu svetovalnemu delu potrebno in zadostno celovito 

obravnavo v pogojih soodvisnosti in medsebojnega vplivanja, torej timskega dela 

(več o tem v naslednjem poglavju). Razložimo podrobneje: interdisciplinarnost 

zagotavlja poglobljenost in doseženo določeno stopnjo specializacije v šolskem 

svetovalnem delu. Prav zato je šolski svetovalni delavec, ki je pri nas lahko 

diplomiran pedagog, diplomiran psiholog ali diplomiran socialni delavec, 

usposobljen za poseganje v šolski prostor, usposobljen za svetovalno pomoč 

vodstvu šole ter za analizo, načrtovanje in evalvacijo šolskega dela. Iz tega vidika 

našemu operativnemu modelu šolskega svetovalnega dela in šolske svetovalne 

službe ne ustreza samo en profil, – kakor je navada v centraliziranih sistemih, ki 

so vodeni od zunaj – na primer učitelj, ki je dodatno usposobljen še za šolsko 

svetovalno delo ali, po Pedičku (1972, str. 305), posamezni strokovni delavec 

(psiholog ali socialni delavec), ki od zunaj v šoli skrbi izključno samo za otrokov 

osebni razvoj.  

Naloga šolskega svetovalnega delavca je torej, če strnemo, s svetovanjem in 

neposredno pomočjo pripomoči k rasti učencev/dijakov, njihovemu osebnemu in 

šolskemu razvoju in v socialnih okoliščinah šole s poseganjem v šolski prostor 

učencu/dijaku pomagati v razvijanju produktivnega življenja. Poseganje v šolski 

                                                 
3 »Celovitost« pomeni razmislek, odločitev ali dejanje ter povezuje obravnavo pojava kot celote, 

po delih, njihovih soodvisnostih in z realističnostjo (Mulej idr., 2008, str. 40). 
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prostor pomeni reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-

izobraževalnega dela s sodelovanjem vseh udeležencev šole in po potrebi tudi z 

ustreznimi zunanjimi institucijami (Resman idr., 1999, str. 85; Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008a, str. 7). Tovrstna vprašanja se rešujejo preko treh osnovnih 

dejavnosti šolske svetovalne službe (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008a, str. 15): 

• dejavnosti pomoči, ki zajema pomoč pri dejavnosti, naloge in projekte 

svetovalne službe, glede na potrebe posameznikov ali skupin, in posredne 

strokovne aktivnosti znotraj ali zunaj šole; 

• razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki so del razvojnih nalog šole in 

zajemajo razvojno-analitični vidik: spremljanje in ugotavljanje 

obstoječega stanja v šoli, izboljšave in spremembe v vzgojno-

izobraževalnem procesu ter koordiniranje preventivnih projektov v šoli.  

Med razvojne naloge spadajo tudi preventivne oblike dela, kjer je 

pomembna usmeritev na posameznika, skupino, odstranjevanje ovir in 

ustvarjanje ustreznih pogojev v šoli; 

• dejavnosti načrtovanja in evalvacije, ki se prepletajo z nudenjem pomoči 

ter z razvojnim in preventivnim delom. Prispevajo k operacionalizaciji, 

vrednotenju ter celovitosti in nadaljevanju dela svetovalne službe pri 

reševanju problemov udeležencev v šoli. 

Preko osnovnih dejavnosti šolska svetovalna služba vpliva na vsakdanje življenje 

vseh udeležencev v šoli na področjih (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008a, str. 14): 

• učenja in poučevanja; 

• šolske vzgoje, kulture, klime in reda; 

• osebnega, socialnega in telesnega razvoja; 

• poklicne orientacije in šolanja; 

• socialno-ekonomske stiske. 

Osnovni (vzgojno-izobraževalni) cilj šolske svetovalne službe je optimalni razvoj 

otroka ne glede na njegov spol, veroizpoved, kulturno in socialno ozadje, narodno 

pripadnost ter duševni in telesni razvoj. Njen namen se kaže v uspešnem 

uresničevanju njenih osnovnih, splošnih in drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev 
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kot celote, ki zajema šolo in njene udeležence (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008a, 

str. 6, 14-15). 

Vendar pa šolska svetovalna služba lahko razvija svojo nalogo in hkrati deluje kot 

gonilna sila razvoja šole le takrat, kadar ima njeno šolsko notranje in zunanje 

socialno okolje (vodstvo šole, učitelji, drugi strokovni delavci, starši in 

učenci/dijaki) pravico do lastnega razvoja in zato tudi možnost, da izrazijo lastne 

misli o vrednotah šole, njenih ciljih, ipd. Na tak način šola postane sama sebi 

lastno sredstvo, iz katerega lahko črpa za nadaljnje učenje in razvoj, spreminja se 

pomen pomoči zunanjih inštitucij, šolska svetovalna služba pa postane integralni 

del šole. Razvojni načrti šole so tudi podlaga preventivnemu delu šolske 

svetovalne službe (Resman idr., 1999, str. 88). 

Šolska svetovalna služba je prav zaradi ukvarjanja s šolo in šolskim življenjem 

služba pomoči človeku (prav tam, str. 89-90). 

2.2 Timsko delo šolske svetovalne službe 

Delo šolske svetovalne službe je po svoji naravi kompleksno in interdisciplinarno 

zaradi povezanosti med pedagoškimi, psihološkimi in socialnimi vprašanji. Z 

vidika opredelitve svetovalne službe je zato znatnega pomena sodelovanje 

svetovalnih delavcev z drugimi strokovnimi profili v timu (Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2008a, str. 6; Čačinovič Vogrinčič idr., 2008b, str. 6). 

Timsko delo na interdisciplinarni in kooperativni način povezuje različna znanja, 

na podlagi katerih lahko na neoporečen način pomagamo pri reševanju problemov 

današnjega razvoja ter integriranja v šolsko okolje učencem, staršem in učiteljem 

(Pediček, 1972; povz. po Resman idr., 1999, str. 69-70). 

Pri sodelovanju svetovalnih delavcev iz različnih profilov je pomembno, da si 

vsak posamezni profil glede na svojo strokovno usposobljenost prizadeva za jasno 

opredelitev svojega prispevka v projektu pomoči in/ali v sodelovanju (Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008a, str. 6; Čačinovič Vogrinčič idr., 2008b, str. 6). Pri tem 

sodelujejo tudi ravnatelj, učitelj (Resman idr., 1999, str. 70) in drugi strokovni 
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sodelavci na šoli, vključno z ustreznimi zunanjimi ustanovami (Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008a, str. 6; Čačinovič Vogrinčič idr., 2008b, str. 6).4 

Tovrstno sodelovanje temelji na načelu kolegialnosti, kar pomeni, da imajo vsi 

pravico do lastnega strokovnega mnenja in da imajo drugi člani pravico izvedeti 

strokovno mnenje drugega člana svetovalnega tima (Resman idr., 1999, str. 70).  

Timsko delo pri reševanju problemov in vprašanj šole ter učencev/dijakov bi 

moralo biti prisotno tudi v primeru, če je na šoli le en svetovalni delavec. 

Struktura tima in nivo, na katerem tim sodeluje, sta odvisna od obravnavanega 

problema (prav tam).  

Ker je svetovalno delo tako zelo pomembno, je tudi pravno urejeno. 

2.3 Poglavitni akti šolske svetovalne službe 

Najvišji akt predstavlja Ustava Republike Slovenije (URS), ki na podlagi 

normativnih aktov svojim državljanom zagotavlja pravno in socialno pravično 

državo. V 14. členu nastopa enakost pred zakonom, kar pomeni, da so vsakemu 

posamezniku zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na 

osebne okoliščine (Uradni list RS, št. 33/1991). 

Za šolsko svetovalno službo veljajo tudi zakoni, vezani na področje šole. Med njih 

štejemo predvsem: 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 

(Uradni list RS, št. 12/96): 67. člen opredeljuje naloge šolske svetovalne 

                                                 
4 Ker ne gre samo za posamične prispevke posamičnih strok medsebojno različnih specialistov, 

ampak za njihovo sodelovanje, je pomembno, da so sposobni tudi poslušati in slišati tako, da se s 

svojimi razlikami dopolnjujejo, saj sodelujejo prav zaradi medsebojnih razlik. Metode za podporo 

takemu sodelovanju so npr. 'USOMID' (Mulej, 1982, tudi 2008 in 2013), '6 klobukov razmišljanja' 

(De Bono, 2005, prevod Nastje Mulej), sinteza obeh (Mulej M. in N., 2006) in podobne. Podpirajo 

uresničevanje družbene odgovornosti, s katero se ukvarja ta raziskava, saj so njeni trije osrednji 

pojmi: odgovornost za vplive na družbo, tj. na ljudi in naravo, soodvisnost in celovitost, kot pove 

ISO 26000 (ISO, 2010). Bistvo 'USOMID' in ''6 klobukov razmišljanja' bomo povzeli ob koncu 1. 

poglavja. 
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službe in njena sodelovanja s strokovnimi delavci v šoli in, specifično, z 

Republiškim zavodom za zaposlovanje pri poklicnem svetovanju; 

• Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (Uradni list RS, št. 12/96): 31. člen zajema 

informacije o letnem delovnem načrtu osnovne šole, v okviru katerega se 

določi tudi delo šolske svetovalne službe;  

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI) (Uradni list RS, 

št. 12/96): 79. člen govori o seznamu evidenc z osebnimi podatki dijakov 

in študentov, ki jih vodijo šole in zajemajo več vidikov; šolska svetovalna 

služba vodi evidenco o dijakih, za katero potrebuje soglasje dijaka in 

njegovih staršev ali skrbnikov  ali zgolj soglasje dijaka, če je le-ta v 

družini ogrožen; člen navaja osebne podatke o dijakovem splošnem učnem 

uspehu, o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju izobrazbe, o 

družinski, socialni in razvojni anamnezi, diagnostičnih postopkih, 

postopkih strokovne pomoči in podatke o strokovnih mnenjih zunanjih 

inštitucij, ki jih je šolska svetovalna služba dolžna tretirati kot poklicno 

skrivnost; 

• Zakon o gimnazijah (ZGim) (Uradni list RS, št. 12/96): 42. člen zajema 

seznam evidenc z osebnimi podatki dijakov, ki prikazuje več vidikov in se 

v vlogi šolske svetovalne službe sklada z 79. členom iz ZPSI. 

Leta 1998 je Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost 

oblikovala prvi temeljni slovenski dokument šolske svetovalne službe z naslovom 

Programske smernice za svetovalno službo. Ta dokument je veljal za vrtec ter 

osnovno in srednjo šolo. Programske smernice so bile prenovljene leta 2008 in 

objavljene na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport (Oblak, 2009, str. 6). 

Šolske svetovalne delavce pri delu zavezuje tudi Etični kodeks svetovalnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki je bil sprejet leta 1998 na občnem zboru 

Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije (prav tam). 

Od teh splošnih okvirov preidimo zdaj k obravnavi šolskega svetovalnega dela v 

osnovni šoli. 
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2.4 Delo šolskega svetovalnega delavca v osnovni šoli 

Šolska svetovalna služba svoj temeljni odnos v osnovni šoli – svetovanje – 

vzpostavlja preko treh temeljnih funkcij: svetovanja, posvetovanja in 

koordinacije. V svetovalnem odnosu delujejo vodstvo šole, učitelji, starši in 

učenci preko sodelovanja, povezovanja, dogovarjanja in pobud. Na tak način 

lahko šolska svetovalna služba strokovno opredeljuje probleme, prepoznava in 

kritično rešuje konflikte vseh udeleženih in vzpostavlja dogovore in sporazume, ki 

temeljijo na odgovornostih, mejah in vlogah (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008a, str. 

16). 

Delo šolskega svetovalnega delavca lahko opravljajo strokovno usposobljeni 

pedagogi, psihologi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Osnovna 

področja delovanja so fleksibilna, da se svetovalna služba lahko prilagaja 

potrebam šole in učencev in s tem zagotavlja optimalne pogoje za napredovanje 

vseh učencev, tudi učencev s posebnimi potrebami (učenci z učnimi težavami in 

nadarjeni učenci). Na ta način si šolski svetovalni delavec sam določa prioritetne 

naloge in v skladu z njimi ustvari letni delovni načrt. Zaradi prilagajanja dela 

potrebam šole in učencem, naloge šolskega svetovalnega delavca niso 

predstavljene kot standard, razen pri poklicni orientaciji. Pri poklicni orientaciji 

Zavod RS za zaposlovanje šolski svetovalni službi pomaga pri zagotavljanju 

minimalnega standarda ne glede na posebnosti individualne šole in enakovrednost 

pri poklicnem svetovanju (prav tam, str. 16-17). 

Temeljne naloge šolske svetovalne službe izhajajo s področij življenja in dela v 

šoli ter treh osnovnih dejavnosti, pri katerih se šolski svetovalni delavec srečuje z 

(prav tam, str. 18-19): 

• delom z učenci (individualno ali skupinsko), kjer je v ospredju nudenje 

pomoči; 

• delom z učitelji (individualno ali skupinsko), kjer učitelj s svojim 

strokovnim znanjem sodeluje s svetovalnim delavcem pri reševanju težav, 

zato gre za posvetovalni odnos v smislu preventive, intervencije, 

obojestranskega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli; 
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• delom s starši (individualno ali skupinsko), kjer tudi gre za posvetovalni 

odnos zaradi preventive, intervencije ali načrtovanja glede šolskega dela; 

• delom z vodstvom, s katerim sodeluje pri preučevanju učnih in vzgojnih 

procesov v šoli zaradi načrtnega poseganja v te procese; 

• delom z zunanjimi ustanovami, kot so vrtci, druge osnovne in srednje šole, 

svetovalni domovi, centri za socialno delo, Zavodom RS za zaposlovanje, 

Zavodom RS za šolstvo in drugimi. 

Področja življenja in dela v šoli natančneje pomenijo naslednje (prav tam, str. 19-

26): 

• učenje in poučevanje: svetovalni in posvetovalni odnos z vodstvom šole, 

učitelji, starši in učenci za večjo kvaliteto učenja in poučevanja. Sem 

spada razvojno-analitično delo svetovalnega delavca (analiza dejavnikov 

učne uspešnosti učencev ob koncu triade in pri posameznih predmetih, z 

vidika učenca in njegovega okolja); 

• šolska kultura, vzgoja, klima in red: svetovalni in posvetovalni odnos z 

vodstvom šole, učitelji, starši in učenci v smislu dnevnega poteka 

vsakdanjega življenja in dela v šoli, dnevnega procesa šole ter vzgojne in 

disciplinske problematike. Sem spada razvojno-analitično delo 

svetovalnega delavca (odkrivanje potreb učencev na ravni šole in 

vsakdanjega življenja in dela v njej; preučevaje vzgojnega ravnanja šole in 

posledic vzgojnega ukrepanja; preučevanje sprejemanja šolskih pravil med 

starši in učenci ter spremljanje morebitnih željenih sprememb le-teh); 

• osebni, socialni in telesni razvoj: svetovalni in posvetovalni odnos z 

učitelji, starši in učenci v smislu splošnih značilnosti osebnega, socialnega 

in osebnega razvoja učencev ter njihovih posebnosti. Sem spadajo 

načrtovanje, koordinacija in evalvacija preventivnih programov za učence, 

v sodelovanju z vodstvom šole, učitelji, starši in zunanjimi institucijami; 

• poklicna orientacija: pomoč učencem v sodelovanju z vodstvom šole, 

učitelji, starši in učenci samimi pri izbiri in realizaciji izobraževanja in 

poklicne poti. Sem spada poklicna vzgoja v okviru rednih predmetov, 

oddelčne skupnosti, drugih aktivnosti (npr. interesne dejavnosti) in zunaj 
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šole (npr. ekskurzije, obiski podjetij in organizacij). Izvajajo jo učitelji in 

svetovalni delavci v skladu s cilji posameznih predmetov, zunaj šole pa jo 

koordinirajo samo šolski svetovalni delavci; 

• šolanje: svetovalni in posvetovalni odnos z vodstvom šole, učitelji, starši, 

učenci in zunanjimi inštitucijami o šolanju učencev. Sem spada razvojno-

analitično delo (analiza vpisa, ponavljanja, akceleracij, dejavnikov učne 

uspešnosti in vedenjske problematike); 

• socialno-ekonomska stiska: sodelovanje z vodstvom šole, razredniki, 

učitelji, starši in zunanjimi inštitucijami v oblikah pomoči družinam v 

socialno-ekonomski stiski, zaradi katere je ogrožen učenčev osebni, 

socialni in telesni razvoj. 

Da lahko šolski svetovalni delavec svoje delo opravlja kvalitetno, morajo biti 

izpolnjeni določeni pogoji (prav tam, str. 26): 

• izdela letni delovni načrt svetovalne službe; 

• se pripravlja na svetovalno delo; 

• se nenehno strokovno izpolnjuje (v okviru seminarjev, študija strokovne 

literature in supervizijskih skupin). 

Zagotovljeni morajo biti tudi delovni in materialni pogoji (prav tam, str. 26-27): 

• lastna pisarna za individualne razgovore in manjše skupine do 4 oseb (v 

nasprotnem primeru se mora zagotoviti posebni prostor za čas 

neposrednega svetovalnega dela); 

• ustrezna oprema v pisarni (telefon, računalnik); 

• stalni prostor za delo v manjših skupinah (4-10 oseb); 

• ustrezna strokovna literatura, priročniki in pripomočki; 

• administrativno-tehnična pomoč; 

• primerna organizacija časa in vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, ki vsem 

udeležencem v šoli omogoča sodelovanje s svetovalno službo; 

• drugi delovni pogoji, ki se formulirajo za splošne in posebne primere 

šolske svetovalne službe. 
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Dodajamo še pregled vsebine dela svetovalnega delavca v srednji šoli in dijaških 

domovih. 

2.5 Delo šolskega svetovalnega delavca v srednji šoli in dijaških domovih 

Šolska svetovalna služba5 svoj temeljni odnos v srednji šoli in dijaških domovih6 

– svetovanje – vzpostavlja preko treh temeljnih funkcij: svetovanja, posvetovanja 

in koordinacije. V svetovalnem odnosu delujejo vodstvo šole, učitelji, starši, 

dijaki in drugi strokovni delavci v in izven šole. Svetovalni odnos poteka preko 

sodelovanja, povezovanja, dogovarjanja in pobud. V teh okvirih šolska svetovalna 

služba strokovno opredeljuje probleme, prepoznava in kritično rešuje konflikte 

vseh udeleženih in vzpostavlja dogovore in sporazume, ki temeljijo na 

odgovornostih, mejah in vlogah (Čačinovič Vogrinčič, 2008b, str. 16). 

Delo šolskega svetovalnega delavca lahko opravljajo strokovno usposobljeni 

pedagogi, psihologi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Delo je 

fleksibilno, saj se prilagaja splošnim in posebnim potrebam šole in dijakov. Gre za 

zagotavljanje optimalnih pogojev za učenje vseh dijakov, tudi dijakov s 

posebnimi potrebami (prav tam, str. 16-17).  

Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe v srednjih šolah in dijaških 

domovih so enake kot v osnovnih šolah, se pa razlikujejo po osnovnih področjih 

dejavnosti. Osnovna področja dejavnosti prikazujejo naloge šolskih svetovalnih 

delavcev v srednjih šolah in dijaških domovih, ki so, za razliko od nalog šolskega 

svetovalnega delavca v osnovnih šolah, predstavljene v obliki standarda. Razlog 

je stremljenje k čim bolj enakovrednemu standardu šolskih svetovalnih služb v 

različnih šolah in s tem k enakovrednemu položaju vseh udeležencev srednjih šol 

in dijaških domov v odnosu do šolske svetovalne službe v vseh srednjih šolah in 

dijaških domovih (prav tam, str. 15, 18-19). 

Standardi vsebujejo ali vsebino ali določen obseg individualne naloge svetovalne 

službe. Treba ga je brati pogojno, saj je dosegljiv le v primeru, ko deluje en šolski 

                                                 
5 V besedilu uporabljamo izraz »šolska svetovalna služba« za svetovalno delo v srednjih šolah in 

dijaških domovih. 
6 V nadaljevanju besedila bomo izraz »srednja šola in dijaški domovi« zamenjali s skrajšanim 

izrazom »šola«, razen kjer je na to posebej opozorjeno. 
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svetovalni delavec na maksimalno vsakih 16 oddelkov. V nasprotnem primeru se 

standard ne upošteva, v pomoč pa so »Programske smernice«, da svetovalni 

delavec v skladu z njimi med izborom nalog izbere prioritetne (prav tam, str. 19). 

Osnovna področja dejavnosti v srednjih šolah in dijaških domovih zajemajo (prav 

tam, str. 19-26): 

• načrtovanje, spremljanje in evalvacijo: zajema sodelovanje pri oblikovanju 

letnega delovnega načrta in načrtov posameznih dejavnosti šole, letni 

delovni načrt šolske svetovalne službe, letno poročilo o delu šolske 

svetovalne službe, spremljanje opravljenih nalog, sodelovanje pri 

evalvaciji dela šole in posvetovalno delo z vodstvom šole; 

• razvojno-analitične naloge: šolska svetovalna služba, vodstvo šole in 

učitelji vsako leto izberejo obvezne in izbirne razvojno-analitične naloge. 

Med obvezne naloge spadajo analiza potreb po svetovalni pomoči, analiza 

učne uspešnosti in napredovanja dijakov in minimalno ena analiza s 

področja psiho-socialne problematike dijakov. Izbirne naloge lahko 

zajemajo šolsko kulturo, klimo, vpis novincev, delo z dijaki s posebnimi 

potrebami ipd. Sem spada tudi sodelovanje pri šolskih  in zunanjih 

razvojnih projektih (z Zavodom RS za šolstvo, s Pedagoškim inštitutom, 

ipd.); 

• svetovalno delo z dijaki: zajema vpis in sprejem novincev, spremljanje in 

svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim, skupinske oblike 

dela z dijaki za izboljšanje kvalitete učenja, svetovanje za osebni in 

socialni razvoj, poklicno orientacijo, pomoč pri reševanju socialno-

ekonomskih stisk in osebnih razvojnih in situacijskih težav dijakov, 

individualne programe za dijake s posebnimi potrebami, pogovorne ure za 

dijake in splošne razvojno-preventivne programe; 

• svetovalno delo z učitelji: zajema preučevanje potreb po strokovnem 

izpopolnjevanju in aktivno udeležbo v internem strokovnem 

izpopolnjevanju, sodelovanje na sejah oddelčnega in celotnega 

učiteljskega zbora, sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev ter 
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svetovanje in posvetovanje z učitelji o izvajanju pouka ali vodenju 

oddelčne skupnosti; 

• svetovalno delo s starši: zajema različne oblike skupinskega dela s starši 

(predavanja, delavnice ipd.), pogovorne ure, svetovanje staršem in 

svetovanje družinam; 

• strokovno izpopolnjevanje, priprava gradiv in drugo: zajema seminarje, 

supervizijo, aktive, svetovanje in posvetovanje ter študij literature; 

• priprave na svetovalno delo: priprave na neposredno individualno, 

skupinsko svetovalno delo, sodelovanje na sestankih šolskega 

svetovalnega delavca se izvršujejo v okviru posamezne naloge. Odvisne so 

od zahtevnosti naloge, dostopa do virov in druge študijske literature, ciljne 

publike, metodično-didaktične zahtevnosti in od števila prejšnjih realizacij 

posameznih nalog; 

• dokumentiranje svetovalnega dela: zajema dokumentiranje dela šolskega 

svetovalnega delavca na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov ter 

strokovno-etičnih načel dela. Vpogled v dokumentacijo imajo svetovalni 

delavec, pisci zakonov in vodstveni delavci. 

Pogoji za kvalitetno delo šolskega svetovalnega delavca v srednjih šolah in 

dijaških domovih so enaki pogojem za šolsko svetovalno delo v osnovnih šolah 

(prav tam, 2008b, str. 26-27). 

Ker delo svetovalnih delavcev poteka po smernicah in pravilnikih za šolsko 

svetovalno delo, si oglejmo, kako so nastale te listine. 

2.6 Nastanek smernic in pravilnikov za šolsko svetovalno delo 

Slovenski pedagog Franc Pediček je na takratni III. gimnaziji v Ljubljani v 

šolskem letu 1954/55 sprejel delo šolskega svetovalnega delavca. Nadomestil je 

takratnega šolskega psihologa. Naloge tovrstnega dela, ki še takrat ni bilo 

natančno poimenovano (Pediček ga je preprosto imenoval »pedagoški posel« 

(Pediček, 1967; cit. po Pediček, 1967, str. 28)), so bile razgovori, opazovanje in 

psihodiagnoza otrok z odklonskim vedenjem in šolskim uspehom. Vzporedno je 

še vedno opravljal delo učitelja (Pediček, 1967, str. 27-28). 
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Področje svetovalnega dela je bilo zanj novo, saj ni imel ustrezne izobrazbe in  

praktičnih izkušenj, imel pa je tudi kritičen odnos do nekaterih teoretičnih postavk 

sodobne psihologije. Po drugi strani je bil pritisk učiteljev velik, saj so sedaj 

pričakovali strokovno pomoč pri ravnanju z otroki in imeli večje zaupanje v tiste 

vzgojno-izobraževalne informacije, ki so bile pridobljene na osnovi večletnih 

vsakdanjih opazovanj (prav tam, str. 27). 

Pri delu ga je vodilo lastno mnenje, ki ga je ustvaril po študiju; vprašanja o 

vzgojnem delu (prav tam; cit. po Pediček, 1967, str. 28): 

»Sodobna šolska psihologija in 'child guidance' služba ne moreta biti niti po svoji 

teoriji niti po svoji praksi tisti edini obliki nujne pomoči, ki jo naši šolski praktiki 

tako potrebujejo v našem reformiranem vzgojno-izobraževalnem delu.« 

Delo je zato potekalo tako, da so profesorji na razgovore pošiljali dijake, ki so 

oteževali delo v razredu. Pediček je z njimi najprej navezal stik in jih vodil skozi 

več intervjujev, katerih cilj je bil ta, da so dijaki pričeli razmišljati, na kak način bi 

si sami lahko pomagali. Pri delu se je posvetoval tudi z razrednikom, drugimi 

učitelji in starši. Slednji so večkrat sodelovali na razgovoru z otrokom. Otroka s 

širšim spektrom težav, ki je zahteval poglobljeno psihološko, projektivno ali 

pedo-psihiatrično pomoč, je napotil v Vzgojno posvetovalnico (prav tam). 

Kljub začetnim porazom se je delo izkazalo kot produktivno – otroci in starši so 

radi prihajali, Pediček pa je pridobil tudi zaupanje profesorskega zbora (prav tam). 

Ko je vzgojno svetovanje, kot so ga poimenovali po novem, začelo žeti prve 

uspehe na šoli, je »Komisija za vzgojna vprašanja« stanovanjske skupnosti Boris 

Kidrič v Ljubljani želela preslikati tovrstno delovanje na celotno skupnost. V ta 

namen se je osnoval tim pedagoga, predšolskega pedagoga in psihologa, začela pa 

so se tudi predavanja za starše  o razvoju otroka, njegovi vzgoji in vedenju. 

Uspehi teh predavanj (en predavatelj, tesnejši stik in skupinsko delo s starši) niso 

trajali dolgo, saj je svet za varstvo družine ObLO Ljubljana zavrnil njihov predlog 

za ustanovitev tovrstne »vzgojne svetovalnice« z utemeljitvijo, da je vzgojno 

svetovalno delo potrebno v širšem okviru, ne le v bežigrajski gimnaziji. Strinjali 

so se z idejo vzgojnega svetovanja, zato so ustanovili komisijo za vzgojno 
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svetovalno delo. V komisiji so delovali ljudje iz »sveta za socialno varstvo« in 

»sveta za varstvo družine«, med katerimi je kot eden izmed pedagogov sodeloval 

tudi Franc Pediček. Preostali del tima so sestavljali mladinski sodnik, socialni 

delavci, psiholog, psihiater in zdravnik. Naloga vzgojne svetovalnice je bila s 

sodelovanjem obeh »svetov« reševati socialne in vzgojne primere, ki so jih odkrili 

med svojim delom. Tovrstna svetovalnica je delovala tri leta in je bržkone bila 

prva v Sloveniji. Prenehala je zaradi organizacijskih sprememb obeh »svetov«, 

nato pa se je ustanovil »zavod za socialno delo«, ki je opravljal tudi svetovalno 

delo s starši in otroki. Delo je potekalo tako, da je šola ali drug službeni 

pooblaščenec na Zavod za socialno delo prijavil primer, ki ga je bilo potrebno 

rešiti. Najprej ga je sprejel socialni delavec, nato pa pedagog, psiholog ali 

zdravnik. Po vseh zbranih podatkih o primeru se je sklicala seja komisije, kjer se 

je razpravljalo o nadaljnjih oblikah sodelovanja s starši in otrokom, o obveščanju 

šole ipd. (prav tam, str. 29-30).  

Pediček je s svojim delovanjem v komisiji za vzgojna vprašanja in v vzgojni 

svetovalnici spoznal, da z organizirano šolsko svetovalno službo svetovalno delo 

postaja logičen del šolske in socialne skrbi za otroke, ki so zaradi osebnih ali 

objektivnih vzrokov prikrajšani za duševno ali vedenjsko uravnoteženost v 

šolskem, družinskem ali družbenem življenju. Pediček je v šolskem svetovalnem 

delu uvidel smisel in korist za šolsko reformo na področju šolskega vzgojno-

izobraževalnega dela ter njegovega povezovanja z različnimi oblikami družbene 

skrbi za otroka in različnimi oblikami družbenega upravljanja v šoli (šolski svet, 

stanovanjska skupnost, ipd.). Doumel je tudi, da se na obzorju kaže nova oblika 

pedagoškega dela, katerega nujo so ljudje pričeli razumeti, a še nima trdne 

teoretične podlage. Začel je z gibanjem za sodobno šolsko svetovalno delo (prav 

tam, str. 31). 

Pedičkovo nadaljnje, najprej empirično raziskovanje šolskega svetovalnega dela,  

ga je vodilo do naslednjih spoznanj (prav tam, str. 32-36): 

• razvoj šolske reforme v duhu demokratizma in humanizma zahteva 

predrugačenje dosedanjih vzgojno-izobraževalnih oblik dela v šoli in 
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predvsem nove oblike vodenja otrok. Ravno pedagoško delo z otroki lahko 

vnese več humanizma v šolo; 

• svetovalec bo zraven šolskega svetovalnega dela opravljal tudi delo 

učitelja in bo član učiteljskega zbora; 

• kot najbolj učinkovito bo veljalo tisto šolsko svetovalno delo, ki se bo 

izvajalo v šoli, saj bo preprečevalo ne vedno nujno pošiljanje otrok v 

druge svetovalne ustanove; njegovo korist bodo zaznali ne le otroci, 

ampak tudi učitelji, starši in vodstvo šole; njegova praksa bo izvirala iz 

timskega dela – povezovanja pedagoških, psiholoških, socioloških in 

duševno-higienskih spoznanj o naravi otroka in o metodah njegovega 

ravnanja; 

• ustanavljanje zunanjih strokovnih ustanov za otroke z vedenjskimi 

težavami ne zanika potrebe po splošni svetovalni pomoči, ampak jo celo 

zahteva; 

• šolska svetovalna služba znotraj šole preprečuje neprizadevanje učiteljev 

za otroke, ki s svojim vedenjem ovirajo potek pouka, saj jih šola tako ne 

pošlje direktno k zunanji svetovalni ustanovi – učitelj je primoran najprej 

sam reagirati in otroka šele nato poslati k šolski svetovalni službi; 

• da bi lahko uresničili šolsko reformo in pedagoški humanizem, mora 

vzgojno delo z otroki potekati z metodami in tehnikami, ki bodo šolske 

delavce usposobile tako, da bodo del svetovalnega dela lahko opravili 

sami. 

Teoretična izhodišča šolskega svetovalnega dela, ki so po Pedičku sicer bila še 

vedno pomanjkljiva, so bila (prav tam, str. 36-37): 

• nobena obstoječa oblika šolskega svetovalnega dela na svetu ne more biti 

tako ugledna, da bi jo lahko v življenje naše šole implementirali brez 

kritičnosti; 

• koristna nam bo le tista oblika šolskega svetovalnega dela, ki bo izhajala iz 

naših potreb ter teorije in prakse naše šole (iz šolske pedagoške, šolske 

psihološke in šolske duševno-higienske službe); 
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• prav zaradi tega si za vzor ne moremo vzeti vzgleda po drugih oblikah 

šolskih svetovalnic, saj se fokusirajo na izključno samo en strokovni vidik 

– naša oblika šolskega svetovalnega dela pa zahteva interdisciplinarno 

zasnovo; 

• posledično osnove šolskega svetovalnega dela tudi ne more predstavljati 

šolska psihologija s psihološkimi centri, saj tudi predstavlja zgolj en 

teoretični vidik; k temu se pridružuje tudi klinična psihologija; 

• šolsko svetovalno delo je pedagoški posel, ki se mora razvijati iz šolsko 

svetovalnih zamisli in usmeritev. 

Pedičkovo odkrivanje šolskega svetovalnega dela je začelo pridobivati nove 

razsežnosti v oblikah dela z otroki, saj je zraven otrok z vedenjskimi težavami 

začelo zajemati tudi otroke z razvojnimi motnjami in temu primerne oblike dela 

(prav tam, str. 37). 

Pri svojem nadaljnjem raziskovanju teoretičnih in empiričnih vidikov našega 

šolskega svetovalnega dela, in to v primerjavi s prakso v svetu, je Pediček 

oblikoval zasnovo za to delo (prav tam, str. 37-39): 

• naša šola potrebuje več oblik pomoči za otrokov razvoj, predvsem 

psihološko-svetovalno, socialno-skrbstveno in duševno-higiensko; 

• ta pomoč naj izhaja iz šole same – v njej ustrezni obliki šolskega 

svetovalnega dela; če pomoč v šoli ne zadošča, se poseže po zunanjih 

svetovalnih službah (delo »od znotraj navzven«); 

• oblika dela notranje (šolske) svetovalne službe se ne sme ločiti od oblik 

svetovalnega dela od zunaj, saj obe strani morata iskati možnosti za 

sodelovanje, od katerega je odvisen uspeh notranje svetovalne službe; 

• šolsko svetovalno delo predstavlja temelj dela za svetovalne službe izven 

šole; 

• uspešnost šolskega svetovalnega dela se pogojuje z aktivnim delom in 

pripravljenostjo usposabljati učitelje z njegovimi tehnikami in metodami 

dela z otroki; 



25 

 

• šolsko svetovalno delo je namenjeno vsem otrokom v šoli, ne le otrokom s 

specifičnimi primanjkljaji na različnih področjih;  

• šolsko svetovalno delo je namenjeno tudi otrokovim učiteljem in staršem. 

Pediček je v svojem praktičnem delovanju v (šolski) svetovalni službi odkril še 

eno pomembno prvino tega dela (poleg šolskega pedagoškega in vzgojnega 

svetovanja), in sicer študijo šolskega otroka (prav tam, str. 40).  

S tako zasnovanim šolskim svetovalnim delom je Pediček bil prepričan, da se 

odziva potrebam in zahtevam naše šolske reforme na več področjih: vzgoji otrok, 

pomoči učiteljem in staršem, nujnosti po bolj poglobljenem in načrtnejšem študiju 

šolskih otrok. Hkrati smo začeli dohajati razvitejši svet, ki je na področju šolskega 

svetovalnega dela bil veliko pred nami. Pediček je vedel, da to ni samo pot k 

novemu pedagoškemu delu na šoli, ampak tudi pot k novemu pedagoškemu 

poklicu, zato je svoja strokovna prizadevanja začel dodatno teoretično in 

praktično širiti in razčlenjevati (prav tam, str. 40-41).  

Če povzamemo, se je šolsko svetovalno delo na slovenskih tleh razvilo iz potrebe 

po celostnem obravnavanju otrok, tj. njihovih objektivnih in subjektivnih 

okoliščin. Šolskega svetovalnega dela so bili deležni vsi otroci, ne zgolj otroci z 

vedenjskimi in razvojnimi motnjami. Interdisciplinarna narava dela z otroki je 

zato zahtevala strokovnjake različnih profilov in se posledično ni skladala z 

izključno enim strokovnim profilom v tujini. Skozi prakso in ustvarjanje teorije 

šolskega svetovalnega dela je Pediček doumel, da slednje ne pomaga le otrokom v 

šoli, ampak so v proces vključeni tudi učitelji, razredniki in strokovni profili 

notranjih in zunanjih svetovalnih služb. Posledično tovrstno pedagoško delo vodi 

do celovite obravnave vseh otrok in ni ozko usmerjeno, upošteva potrebe šole in 

pripomore k njeni humanizaciji. Tako je nastal poklic, ki ga obravnavamo s tedaj 

neopredeljenega vidika – družbene odgovornosti. 

Ker je šolsko svetovalno delo interdisciplinarno in zahteva medsebojno 

sodelovanje različnih strokovnih profilov, tj. timsko delo, je znatnega pomena, 

kako medsebojno sodelovanje implementiramo v šolsko svetovalno delo. Tukaj ne 

gre zgolj za individualno pomoč vsakega izmed strokovnih profilov, saj se profili 
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med seboj povezujejo in so med seboj soodvisni ne kljub, ampak zaradi 

medsebojnih razlik. Slovensko šolsko svetovalno delo zato definiramo z vidika 

teorije sistemov, na podlagi celovitosti. Način, kako medsebojno sodelovanje in 

soodvisnost okrepiti – v smislu učinkovitosti (so)delovanja, predstavljata 

metodologija USOMID ddr. Matjaža Muleja in metodologija 6 klobukov 

razmišljanja malteškega psihologa in zdravnika ddr. Edwarda de Bona. 

Kratica USOMID (Ustvarjalno sodelovanje mnogih za inovativnost pri delu) 

predstavlja metodologijo in metodo za uporabo dialektičnega sistemskega 

razmišljanja v praksi (Mulej in Mulej, 2007, str. 38). Dialektično sistemsko 

razmišljanje sega izven tradicionalnega in nesistemskega razmišljanja, saj ne nudi 

zgolj pripomočkov, metod ali spoznanj za obravnavanje specifičnega 

objekta/težave – takšen način dela nam je znan že 2500 let, ki ga po Sokratu, 

Aristotlu in Platonu dajemo v tri kategorije pri razreševanju težav: težavo 

analiziramo, identificiramo in ponudimo logičen (najbolj varen) sklep. Takšno 

razmišljanje/delovanje ni napačno, ni pa kreativno in zaznavno. Manjka mu tudi 

komponenta, ki je lastnost uporabnika, saj skozi svoje lastnosti projecira 

subjektivna izhodišča. Izbira subjektivnih izhodišč predstavlja bistvo za 

dojemanje in sprejemanje objektivnih izhodišč, od slednjih pa je odvisno 

nadaljnje delo. Prav zato velja izpostaviti Mulejev dialektični sistem (DS), ki se 

ne ukvarja z lastnostmi uporabnika, ampak z vidiki oziroma odnosi med vidiki, s 

pomočjo katerih bi bilo smiselno obravnavati težavo/objekt. Gre za izbrane 

enostranske čustveno-miselne slike, ki vsaka s svojega vidika tvorijo celoto 

lastnosti obravnavanega pojava. Na dialektičnem sistemu temelji dialektična 

teorija sistemov, katere eno izmed treh sestavin predstavlja USOMID (Mulej in 

Mulej, 2007, str. 35; Mulej idr., 2008, str. 53-54).  

Metoda USOMID zajema postopek USOMID/NOVOST, po katerem ravnajo 

ljudje v timih/krožkih (krožki za USOMID). Na tak način razmišljanje poteka 

tekoče in jasno ter zajema različne vidike. Slednje se uresničuje preko vlog v 

krožku in preko korakov za sodelovanje udeležencev (Mulej in Mulej, 2007, str. 

38).  
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Navkljub dodelani metodologiji USOMID in vlogam udeležencev, s pomočjo 

katerih lahko udeleženci razrešujejo spore, je še vedno prihajalo do tovrstnih 

težav. Koristno je zato uporabiti tudi metodo 6 klobukov razmišljanja, kjer 

udeleženci hkrati razmišljajo v eno smer, ki jo narekuje barva klobuka. Tako si 

udeleženci med seboj ne nasprotujejo v mnenjih, prihranijo čas, odstranijo 

prisotnost ega in dajejo poudarek le na eno stvar naenkrat. 6 klobukov pomeni 6 

barv, vsaka od barv pa nosi svoje poudarke. Beli klobuk predstavlja dejstva brez 

interpretacije (objektivnost), rdeči občutja, črni kritiko ali dvome, rumeni 

optimizem oziroma prednosti predlogov, zeleni inoviranje, da bi premagali oviro, 

in modri organizacijo in nadzor poteka. Izbira zaporedja klobukov je poljubna, a 

soodvisna. Dodajmo še, da s tem, ko vsi udeleženci razmišljajo v isto smer, 

zadostijo zadostni in potrebni celovitosti, saj mnenja niso podana le glede na 

stroko udeleženca, ampak so v ospredju vrednote (prav tam, str. 37-38). 

V drugem poglavju smo se osredotočili na delo šolskega svetovalnega delavca 

nasploh in osvetlili nastanek le-tega v Sloveniji. V naslednjem poglavju 

predstavljamo šolsko svetovalno delo podrobneje oziroma z vidika pedagoga 

šolskega svetovalnega delavca, saj predstavlja fokus magistrskega dela. 

3 Pedagog šolski svetovalni delavec 

V tretjem poglavju zajemamo delo pedagoga šolskega svetovalnega delavca in 

njegovo izobraževanje. 

3.1 Profil pedagoga šolskega svetovalnega delavca 

Čeprav je šolska svetovalna služba zavezana določenim Programskim smernicam 

in zakonom, ki urejujejo področje njenega delovanja, se tovrstno delo razlikuje od 

šole do šole, saj predvideva strokovnjake z različnih znanstvenih področij. Uradni 

list RS (št. 12/96) v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

v 67. členu tako navaja, da delo svetovalne službe lahko opravljajo psihologi, 

pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Isti zakon v 49. in 92. 

členu dodaja, da so pri svojem delu svetovalni delavci strokovno avtonomni, 

spremlja pa ga ravnatelj. 
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Šolska svetovalna služba v osnovni šoli daje poudarek na razvojne, socializacijske 

in učne potrebe učencev, medtem ko se v srednji šoli primarneje ukvarja s 

kariernim svetovanjem, s šolsko orientacijo, s pomočjo dijakom pri premagovanju 

osebnostnih (razvojnih) zadreg in oblikovanju življenjskih ciljev (Resman idr., 

1999, str. 6). 

Glede na statistične podatke o profilih svetovalnih delavcev (iz leta 2007) v 

svetovalnem delu prevladujejo pedagogi, nato psihologi in socialni delavci 

(Vršnik Perše idr., 2008, str. 57).  

Pedagog 

Profil »šolski pedagog« je pri nas utemeljil Pediček, da bi z njim nadomestil profil 

šolskega svetovalca, kot je praksa ponekod po svetu. To je namreč mešan profil, 

ki opravlja nekaj dela šolskega psihologa, šolskega socialnega delavca in šolskega 

pedagoga (Resman idr., 1999, str. 75). 

Delovni profil šolskega pedagoga se oblikuje na podlagi (Resman, Kroflič in 

Bezić, 2000, str. 5): 

• znanj, pridobljenih v dodiplomskem študiju; 

• svetovalne filozofije, ki služi kot osnova za oblikovanje koncepta 

svetovanja; 

• potreb institucije; 

• lastne svetovalne prakse, ki mu bo služila kot osnova za oblikovanje 

modela svetovanja. 

Pedagog si za delo svetovalnega delavca v šoli temeljna znanja in sposobnosti za 

nudenje pomoči učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šole pridobi v 

dodiplomskem študiju; ostala znanja in usposobljenost, ki izhajajo iz svetovalnih 

potreb prakse, pa v podiplomskem študiju (prav tam). Več o študiju pedagogike 

bomo govorili v podpoglavju 3.2. 

Delovno področje šolskega pedagoga je precej široko, zato tukaj predstavljamo 

njegove najbolj izrazite naloge, ki izhajajo iz njegovih znanj, veščin in 

sposobnosti (prav tam, str. 10): 
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1. delo s strokovnimi delavci in starši (prav tam, str. 10-12): 

• pedagog sodeluje pri razvijanju, metodologiji, načrtovanju, 

spremljanju in evalvaciji dela institucije kot celote, torej njenih 

oddelkov, programov, posebnih skupin, vzgojno-izobraževalnih 

predmetov in dejavnosti, dela individualnih strokovnih delavcev in 

skupin (aktivov, timov, projektnih skupin); 

• strokovnim delavcem pomaga oblikovati cilje procesov, načrtovati 

uporabo različnih didaktičnih sistemov in organizacijo vzgojno-

izobraževalnega dela, metodično-didaktičnih pristopov in pri izbiri 

optimalnih didaktičnih sredstev; 

• pomaga pri načrtovanju ocenjevanja in preverjanja znanja, 

vzgojnih ciljev in metod vzgojnega dela s posameznikom ali 

skupino (npr. načrt mentorskega dela z dijakom, z oddelčno 

skupnostjo); 

• pomaga pri uvajanju pedagoških inovacij in pri izvajanju raziskav 

na področju spreminjanja prakse poučevanja; 

• spodbuja kakovostno učenje; 

• s strokovnimi delavci načrtuje in evalvira učinke vpeljanih novosti; 

• s svojim znanjem prispeva h kakovosti programov institucije in 

njenih programov strokovnega spopolnjevanja učiteljev; 

• predlaga metodologijo in instrumente, s katerimi se odkrivajo 

potrebe po izobraževanju učiteljev in staršev; 

• kontinuirano spremlja novosti na svojem področju in z njimi 

seznanja strokovne delavce v šoli, vodstvo in starše (skrbi za dotok 

strokovne literature); 

• sodeluje pri delu strokovnih aktivov, timov in kolegijev (npr. 

skupna priprava kriterijev za ocenjevanje, priprava na tekmovanja 

učencev); 

• individualno ali z drugimi strokovnimi delavci izvaja predavanja za 

starše o aktualnih temah (npr. o pravicah otrok, o posebnostih 

razvoja v različnih starostnih obdobjih otroka); 
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• sodeluje pri oblikovanju posebnih programov za prilagojeno 

izvajanje pouka in dejavnosti; 

• strokovnim delavcem pomaga pri načrtovanju dela s pripravniki, 

skupaj z mentorjem pa spremlja pripravnikovo usposabljanje; 

• analizira vzgojno-izobraževalne neuspešnosti glede na predmete, 

področja, ustanovo kot celoto (npr. učinkovitost vzgojnega režima, 

absentizem, pojavi trpinčenja); 

• z vsemi vključenimi v vzgojno-izobraževalni proces, skupaj s 

starši, načrtuje cilje in programe za izvajanje posebnih programov 

za osebni in socialni razvoj ter v njih aktivno sodeluje (npr. 

poklicna in zdravstvena vzgoja). 

 

2. delo z učenci/dijaki (prav tam, str. 11-12). 

Na področju izobraževanja pedagog šolski svetovalni delavec spremlja učni uspeh 

učencev/dijakov, sodeluje pri razvijanju kakovostnih programov za delo z 

učenci/dijaki novinci, ponavljalci, preusmerjenimi iz drugih šol in programov, 

tujci ipd. Z individualnim ali skupinskim svetovanjem in razvojno-preventivnimi 

programi učencem/dijakim pomaga pri njihovih aktualnih problemih in ciljih na 

osebnem ali socialnem nivoju (svetovanje, projekti, diskusije, okrogle mize, ipd.). 

Sem spadajo tudi spoznavanje lastnih učnih stilov, strategije, metode in tehnike 

učenja ipd. Na tak način spodbuja samozavest in odgovornost učencev/dijakov. 

Posebno področje pedagoga šolskega svetovalnega delavca predstavlja delo z 

učenci/dijaki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP), z nadarjenimi 

učenci/dijaki in učenci/dijaki z učnimi težavami. Pri učencih/dijakih s PP sodeluje 

pri načrtovanju prilagojenega izvajanja programov, pri nadarjenih učencih/dijakih 

in učencih/dijakih z učnimi težavami pa se osredotoča na načrtovanje ciljev in 

procesov pri realiziranju temeljnih načel na področju učencev/dijakov s PP.  

3.2 Formalno izobraževanje pedagogov šolskih svetovalnih delavcev 

Formalno izobraževanje pomeni izobraževanje v določenih vzgojno-

izobraževalnih institucijah, ki se zaključi z diplomo ali kakšno drugo uradno 
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priznano certifikacijo. Običajno predstavlja zaporedne stopnje izobraževanja 

(Cencič, 2004, str. 92). 

Način izobraževanja šolskih svetovalnih delavcev v Sloveniji se razlikuje od 

tistega v večini drugih evropskih držav. Tako mi ne izvajamo kvalifikacij za 

karierno orientacijo, pomoč pri učnih težavah ipd., ampak imamo zato študij za 

dotični profil svetovalnega delavca, v našem primeru študij pedagogike. Študij 

skrbi za razvoj znanja s specifičnega področja in hkrati diplomante usposablja za 

svetovalno delo (Ažman, 2007, str. 221). 

3.2.1 Dodiplomski študij pedagogike 

Dodiplomski študij7 (1. bolonjska stopnja) za delo pedagoga v šolski svetovalni 

službi poteka na: 

• Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Oddelek za pedagogiko, 

univerzitetni dvopredmetni program Pedagogika in …), 

• Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za pedagogiko in 

andragogiko, univerzitetni enopredmetni program Pedagogika in 

andragogika; univerzitetni dvopredmetni program Pedagogika in 

andragogika in …) in 

• Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (program Pedagogika). 

Na univerzitetnem dvopredmetnem študiju Pedagogike in … na Filozofski 

fakulteti Univerze v Mariboru študentje spoznavajo teorijo vzgoje in 

izobraževanja in njene psihološke osnove ter metode znanstveno-raziskovalnega 

preučevanja pedagoške teorije in prakse. Pridobijo pedagoško in didaktično 

znanje za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega procesa 

ter za svetovalno delo. Skozi študijske vaje in prakso se študentje seznanijo z 

delom vzgojno-izobraževalnih institucij, spoznajo razvojno-psihološke značilnosti 

otrok in mladostnikov, značilnosti dela z otroki s PP in samo svetovalno delo 

(Predstavitev oddelka, b. l.). 

                                                 
7 Podatki o dodiplomskem študiju so vzeti s spletne strani Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze na 

Primorskem. 
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Na univerzitetnem enopredmetnem študiju Pedagogika in andragogika ter na 

dvopredmetnem študiju Pedagogika in andragogika in … na Filozofski fakulteti 

Univerze v Ljubljani ni bistvenih razlik od mariborskega študija, zato bomo cilje 

obeh programov zapisali skupaj. Temeljni cilji obeh programov zajemajo 

spoznavanje pedagoških in andragoških ved, znanstvenega raziskovanja za 

razumevanje vzgojno-izobraževalnih procesov in za reševanje problemov v 

praksi, profesionalne samorefleksije, evalvacije delovnih procesov s pomočjo 

znanstvenih sredstev, razvijanja edukacijskih programov ter pomoč pri 

pedagoškem in andragoškem svetovanju (Univerzitetni študijski program prve 

stopnje PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA – podatki o študijskem programu 

in predmetnik, http://goo.gl/Vmjy5q; Dvopredmetni univerzitetni študijski 

program prve stopnje PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA – podatki o 

študijskem programu in predmetnik, http://goo.gl/6VVefS).  

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem študij Pedagogike poteka 

samostojno. Cilj programa je usposobljen strokovni delavec na področju vzgoje in 

izobraževanja, ki prepoznava aktualne probleme na svojem področju in sodeluje 

pri njihovem reševanju; poznavanje in spremljanje znanstvenih in strokovnih 

virov ter sposobnost njihovega kritičnega ovrednotenja; temeljna in sodobna 

znanja s področja vzgoje in izobraževanja ter usposobljenost za kritično, 

reflektivno in inovativno (so)delovanje v okolju. Kompetence, ki jih študent v 

času študija pridobi, so zmožnost prenosa teorije v prakso, kar se izraža pri 

reševanju strokovnih in delovnih težav, kritičnost do lastnega dela, usposobljenost 

za delovanje v timu in družbenem okolju, osnovno raziskovalno delo, zavest o 

pomembnosti vseživljenjskega učenja in kariernega razvoja ter etična refleksija in 

profesionalna etika (Pedagogika – Opis programa od vpisa v 1. letnik v 

študijskem letu 2016/2017 dalje, b.l.). 

3.2.2 Podiplomski študij pedagogike 

Podiplomski študij8 (2. bolonjska stopnja) za delo pedagoga v šolski svetovalni 

službi prav tako poteka na: 

                                                 
8 Podatki o podiplomskem študiju so vzeti s spletne strani Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

http://goo.gl/Vmjy5q
http://goo.gl/6VVefS
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• Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Oddelek za pedagogiko, 

enopredmetni pedagoški magistrski študijski program Pedagogika in 

dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program Pedagogika in …);  

• Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za pedagogiko in 

andragogiko, enopredmetni študijski program Pedagogika ter 

dvopredmetni študijski program Pedagogika in …). 

Na univerzitetnem dvopredmetnem študiju Pedagogike in … in na 

enopredmetnem študiju Pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru 

so cilji študentov pridobitev znanj in sposobnosti za reševanje zahtevnejših nalog 

na področju vzgoje in izobraževanja, analiza procesov in razmer v vzgoji in 

izobraževanju, prevzemanje vodstvenega položaja na področju vzgoje in 

izobraževanja in dejavnosti širše družbe, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih 

(za splošno ureditev veljavnih) in drugih dokumentov na področju vzgoje in 

izobraževanja ter uporaba raziskovalnih aparatov na višji ravni za razvoj 

pedagoške znanosti in reševanja pedagoških problemov v šoli, izven nje in v širši 

družbi (Protner, Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2009, str. 16-17; Protner, 

Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2010, str. 17). 

V okviru enopredmetnega študijskega programa Pedagogika in dvopredmetnega 

študijskega programa Pedagogika in … se pojavljajo naslednji skupni cilji 

programa: poudarek na sistematičnem spoznavanju pedagoških ved, znanstveno 

raziskovanje za razumevanje pedagoških pojavov in družbe, delovanje in 

reševanje praktičnih problemov s področja načrtovanja in evalvacije vzgojno-

izobraževalnih procesov, samostojnost in iniciativnost pri vodenju zahtevnih 

dejavnosti in pri svetovanju vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa, 

delovanje v skladu s sodobno zasnovanim načinom učenja in poučevanja ter 

integracija le-tega v stroko in znanstvene prakse ter  zavezanost profesionalni 

etiki. Dvopredmetni študij Pedagogika in … dodaja še širjenje obsega znanja v 

povezavi z drugim študijskim programom, enopredmetni študij Pedagogika pa 

spremljanje znanstvenih in strokovnih virov (Drugostopenjski študijski program 

Pedagogika – podatki o študijskem programu in predmetnik, 
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http://goo.gl/ULpv0K; Dvopredmetni študijski program druge stopnje Pedagogika 

– podatki o študijskem programu in predmetnik, http://goo.gl/LsfNfP).  

K študiju spadata tudi pripravništvo in strokovni izpit. 

3.2.3 Pripravništvo in strokovni izpit  

Pripravništvo v vzgoji in izobraževanju urejata Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnik o pripravništvu strokovnih 

delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Pripravništvo (splošno), b. l.). 

Njegov namen je usposabljanje pripravnika za samostojno opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela, ki se sklada s stopnjo njegove strokovne izobrazbe. 

Usposabljanje predvidi vsebine dela, skladne s pripravnikovo izobrazbo, priprava 

na samostojno opravljanje dela in strokovni izpit (Uradni list RS, št. 23/06). 

Pripravnik je strokovni delavec, v našem primeru pedagog, ki v šoli prvič opravlja 

delo ustrezne smeri, torej šolsko svetovalno delo. V času pripravništva pripravnik 

sodeluje s strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnem delu na podlagi 

programa, ki mu ga je zastavil mentor (Uradni list RS, št. 12/96). 

Delo strokovnega delavca z visokošolsko izobrazbo traja 10 mesecev in ima 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (Uradni list RS, št. 23/06). Od 11.12.2014 

volontersko pripravništvo več ni mogoče, saj je Vlada Republike Slovenije na 

svoji 13. redni seji sprejela sklep, da novih pogodb o volonterskem pripravništvu 

v javnem sektorju ne podpira (Pripravništvo (splošno), b. l.). 

Pripravnik šolski svetovalni delavec, torej oseba z visokošolsko izobrazbo, se na 

strokovni izpit lahko prijavi po 6 mesecih pripravništva, in sicer pod pogojem, da 

izpolnjuje z zakonom določene pogoje o izobrazbi, in če uspešno opravi pisno 

nalogo, ki se izvaja pod okriljem mentorja (Uradni list RS, št. 23/06). 

Pisna naloga predstavlja prvi del strokovnega izpita. Temo naloge določi mentor 

pripravnika, oceni pa ga skupaj z ravnateljem. S pisno nalogo se ocenjuje 

usposobljenost strokovnega delavca za samostojno reševanje konkretnih nalog na 

njegovem strokovnem področju (prav tam). 

http://goo.gl/ULpv0K
http://goo.gl/LsfNfP
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Drugi del strokovnega izpita je ustni izpit in obsega tri dele. Prvi del zajema 

zakonodajo (ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske 

unije in njenega pravnega sistema ter človekove in otrokove pravice in temeljne 

svoboščine), drugi del predpise s področja vzgoje in izobraževanja in tretji 

slovenski knjižni jezik (prav tam). 

V sodobnih hitro spremenljivih razmerah je potrebno tudi osveževanje znanja. 

3.3 Dodatno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših oblik strokovnega 

izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v našem šolskem prostoru. Kot 

osnova nam je služil članek Majde Cencič, Poklicno učenje učiteljev – sestavni 

del vseživljenjskega učenja (2004). Čeprav se članek primarno nanaša na dodatno 

poklicno učenje učiteljev, lahko vse te oblike preslikamo tudi na področje 

šolskega svetovalnega delavca. Med najbolj prisotne oblike spada branje 

strokovne literature, med najmanj prisotne oziroma najmanj poznane pa 

supervizija. Problemi, ki najbolj izstopajo pri poklicnem učenju, so čas, sredstva 

in neustrezne teme. Velja opozoriti še, da bi večji poudarek moral biti na 

priložnostnem učenju, ki vodi do spremenjene prakse, vrednot in stališč in ne 

temelji toliko na pridobljenih certifikatih in potrdilih (Cencič, 2004, str. 94). 

 

Branje strokovne literature 

Ta priložnostna oblika učenja je precej razširjena – kot ugotavljata Kirsch in 

Guthrie (1984; povz. po Cencič, 2004, str. 94), se je učitelji in svetovalni delavci 

poslužujejo predvsem z vidika reševanja trenutnih problemov in manjše porabe 

časa za sprejemanje novega znanja. Njena prednost se kaže tudi v fleksibilnosti, 

saj lahko poteka na različnih mestih in ob različnem času (doma, v prostem času). 

Strokovna literatura ne predstavlja branja le naših in tujih strokovnih knjig, ampak 

tudi strokovne revije. Pri slednjih je potrebno opozoriti, da se v njih večkrat 

pojavljajo tudi precej nestrokovni članki (Cencič, 2004, str. 94). 

Stalno strokovno usposabljanje 
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V stalno strokovno usposabljanje se učitelji in šolski svetovalni delavci vključijo 

prostovoljno, ob podpori ravnatelja oziroma vodstva šole. Program usposabljanja 

si izberejo v katalogu, ki ga izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in se nanj 

prijavijo. Nekateri programi so tudi sofinancirani. Programi nudijo aktualne teme, 

čeprav se pogosto zgodi, da se le-te večkrat ponavljajo. Ovire pri tej obliki so 

predvsem finančni stroški in čas izvajanja programov, saj jih večina poteka v času 

pouka (prav tam, str. 94-95). 

Timsko delo 

O timskem delu šolskih svetovalnih delavcev smo govorili v podpoglavju 1.2., z 

vidika metodološke podpore pa v podpoglavju 5.4.2 (Tabele 5 – 9). 

Raziskovanje 

Mnenja o raziskovanju pri delu učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev so 

deljena. Nekateri avtorji menijo, da raziskovanje vpliva na poklicno življenje obeh 

profilov in da ju motivira za delo (Edwards in Talbot, 1994, Brown in Dowling, 

1998; povz. po Cencič, 2004, str. 95). Po drugi strani Wallace (1998; povz. po 

Cencič, 2004, str. 95) opozarja, da raziskovanje kot oblika učenja ni za vsakogar, 

saj zahteva veliko časa in podatki o praksi morajo biti objektivnejši, kot je 

trenutno praksa (Cencič, 2004, str. 95). 

Obiskovanje konferenc 

Pomembno obliko učenja za poklicni razvoj predstavlja tudi obiskovanje 

konferenc, simpozijev ter drugih strokovnih in znanstvenih srečanj (Wilkins, 

1997, Wallace, 1998; povz. po Cencič, 2004, str. 96). Edino oviro predstavljata 

pomanjkanje finančnih sredstev in časa (Cencič, 2004, str. 96).  

Usposabljanje v šolah ali drugih institucijah 

Tudi šole organizirajo svoja neformalna izobraževanja in pri tem sodelujejo z 

zadevnimi strokovnjaki ali pa upoštevajo katalog programov. Oblike 

izobraževanja se razlikujejo od šole do šole, ki izhajajo iz svoje vizije, 

prednostnih nalog ter potreb učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. Ta oblika 
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izobraževanja je precej bolj finančno, prostorsko in časovno primerna napram 

drugim (Cencič, 2004, str. 96).   

Študijske skupine 

Študijska skupina je neformalna oblika učenja, ki je blizu tudi šolskim 

svetovalnim delavcem, saj omogoča sodelovanje strokovnjakov iz istega 

strokovnega področja in je s finančnega vidika precej dostopna (prav tam, str. 97). 

Supervizija 

Supervizija se kot neformalna oblika izobraževanja pojavlja najmanj zaradi 

nepoznavanja pojma (Cencič, 2004, str. 96) ali premalo izkušenj z njo 

(Commeyras in DeGroff, 1998; povz. po Cencič, 2004, str. 97). 

Pojem supervizija se torej pri nas šele uveljavlja, drugod po svetu pa je že 

uveljavljena oblika pomoči strokovnim delavcem v poklicih, kjer je odnos načelna 

delovna prvina (Bezić, Rupar in Škarič, 2003, str. 81). 

S. Žorga (1994; povz. po Žorga, 1998, str. 271) supervizijo definira kot učno, 

razvojno in podporno metodo, ki posamezniku omogoča, da na podlagi lastnih 

izkušenj osvoji strokovna in osebna spoznanja, da poveže teorijo s prakso, se 

otrese stresa in gradi svojo profesionalno identiteto. 

Supervizija je, po drugi strani, tista sistematska oblika dodatnega izpopolnjevanja, 

ki šolskim svetovalnim delavcem prinaša zadostno in potrebno celovitost v 

njihovih pristopih in izidih v delu (Kovač, Javornik Krečič, Čagran in Mulej, 

2016; povz. po Mulej in Ženko, 2013, str. 2). Šolski svetovalni delavci so namreč 

v svojem delu izpostavljeni spremenljivim vlogam in kompleksnim primerom, ki 

se kažejo skozi reševanje težav (so)delujočih v šoli (učenci in njihove družine, 

učitelji, ravnatelji in drugi člani, tudi šolski svetovalni delavci sami), povezanih z 

vzgojno-izobraževalnim procesom. Stres, ki ga zaradi izražanja svojih dejanj in 

nemirnega obnašanja drugih (so)delujočih v šoli šolski svetovalni delavci 

doživljajo, lahko privede tudi do poklicne izgorelosti in negativnih čustev (Kovač, 

Javornik Krečič, Čagran in Mulej, 2016; povz. po Huebner, 1993 in Border, 1991, 

str. 2). Supervizija skozi svojo strokovno podporo šolskim svetovalnim delavcem 
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izmed mnogih pozitivnih učinkov zagotavlja osebnostno in strokovno rast, lažje 

prilagajanje spremembam, lažje ocenjevanje lastnega dela, poveča efektivnost 

njihovega dela ipd. (Kovač, Javornik Krečič, Čagran in Mulej, 2016; povz. po 

Bensoff and Paisley 1996; Crutchfield and Borders 1997; Henderson and Lampe 

1992; Huebner 1993; Borders, 1991; Sergiovanni, 1984; Huebner, 1993; 

Crutchfield and Borders, 1997, str. 2). Nov model supervizije, relacijska 

družinska supervizija, daje poudarek na odnosu ali povezavi med nadzorovanim 

(šolskim svetovalnim delavcem) in uporabnikom (učenec, starš ipd.), pri čemer je 

pomembna povezava, ki jo ustvarita oba sodelujoča med seboj, in povezava, ki jo 

sočasno ustvarjata nadzorni in nadzorovani. Zraven povezav in sodelovanja 

omenjenih udeležencev je pri relacijski družinski superviziji znatna tudi 

interdisciplinarna povezava in sodelovanje (Kovač, Javornik Krečič, Čagran in 

Mulej, 2016; povz. po Rahne in Rožič, 2008, str. 2). 

 

Druge oblike 

Druge oblike učenja, ki vključujejo predvsem priložnostno učenje, so sodelovanje 

s strokovnjaki z drugih institucij in drugih predmetnih področij, sodelovanje v 

projektih, delavnicah, omizjih ipd. (Cencič, 2004, str. 97). 

Kakšne bodo posledice takega delovanja, je odvisno tudi od družbene 

odgovornosti udeležencev. 

4 Družbena odgovornost (DO) 

4.1 Razumevanje DO 

Družbena odgovornost (v nadaljevanju DO) je v listini Evropske unije (Mulej in 

Hrast, 2011a; povz. po EU, 2001, str. 1) opredeljena kot prizadevanje vplivnih 

ljudi, da ne zlorabljajo svojega položaja v odnosih do svojih sodelavcev, 

poslovnih in drugih partnerjev, širše družbe in narave ter tako postavljajo 

poštenost kot ogledalo družbe, ker je to pogoj za pot iz sedanje krize človeštva 

(Mulej in Ženko, 2011, str. 10). Slednje je težko uresničevati, saj je zloraba vpliva 

že tisočletja vtkana v delovanje družbe. Definicija lastnine tako še vedno nosi 

pridih suženjstva, saj daje pravico do uporabe in zlorabe. Skupni imenovalec 
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slednjih je enostranskost, ki vodi do pohlepa in strahu. Tako se danes soočamo z 

vojnami, terorizmom, pustošenjem narave, podnebnimi spremembami ipd. (Mulej 

in Hrast, 2011a, str. 1-2). Vsi ti problemi, ki so v veliki meri posledica delovanja 

družbe in podjetij, so privedli do iskanja novejših in celovitejših rešitev ter okolju 

in ljudem prijaznejših konceptov delovanja družbe. Eno izmed njih predstavlja 

prav DO (Mulej in Hrast, 2011a; povz. po Prosenak in Mulej, 2007, str. 1).  

Termin DO se v družbi pogosto izenačuje z dobrodelnostjo (Mulej in Hrast, 

2011a; povz. po Hrast in Novak, 2010, str. 2), ki ima sicer znaten pomen in 

prinaša koristi za družbo, a zajema le del DO. DO predstavlja tudi DO poslovanja 

in ponovno ustvarjanje temeljev družbe skozi kakovost življenja in poudarjanje 

človeške solidarnosti. Človeška solidarnost v tem primeru temelji na krepitvi etike 

soodvisnosti in upoštevanju naravnih omejitev okolja (Mulej in Hrast, 2011a, str. 

1-3). 

Problem DO nastane pri izvajanju le-te v okvirih zakonov, kaj šele na prostovoljni 

ravni zoper zlorabo vpliva v odnosih do ljudi in narave. Adam Smith, ustanovitelj 

sodobne ekonomske vede, samointeres v družbi povezuje z empatijo, saj  jo 

dojema kot pot k umevanju moralnega delovanja človeka in je zato superiorna 

človeškemu razumu. Z oblikovano tržno civilizacijo nastajajo nove moralne 

dileme in zato morajo proizvajalci in ljudje v okviru truda za trajnost/sonaravnost 

razvoja omejiti svoje vedenjske vzorce. Prav v slednjem Inštitut za razvoj 

družbene odgovornosti (v nadaljevanju IRDO) najde bistvo DO (prav tam, str. 1, 

4). 

V gospodarski praksi DO pomeni več kot le dobrodelnost in skrb za zaposlene, 

druge poslovne partnerje, družbo in naravo – pomeni tudi pot k miru, celovitosti, 

kakovosti poslovanja. DO je zato kritična do ozkosti in kratkoročnih koristi 

lastnikov in podjetij, saj se tako pojavlja težnja k dobičku z odnosom odvisnosti 

podrejenih in neodvisnosti šefov in lastnikov z zlorabo vpliva. Pozablja se na 

bistvene komponente DO, kot so sinergija delovanja, naravna in poklicna 

soodvisnost, ki je posledica specializacije po poklicih, ter dolgoročne in posredne 

koristi delovanja. Kapitalizem tako, potem ko je prevladal nad fevdalizmom s 

trojnim geslom enakost, bratstvo in svoboda, ki izražajo pravičnost, izloča 
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pravičnost iz ekonomije in kot svoj osrednji del postavlja človeka, ki favorizira 

povečanje dobička in hkrati vsakega človeka šteje kot potrošnika. Slednje ne 

pomeni, da so drugi družbeno-ekonomski sistemi bili pravičnejši od kapitalizma, 

ampak poudarja, da je pravičnost veljala za superiorno glede na dobiček. 

Manjkajoča komponenta kapitalizma je tako težnja k ohranjanju koristi družbeno-

ekonomskega sistema9 in odpravljanju njegovih napak. To lahko dosežemo z 

združitvijo dveh komponent (Mulej in Hrast, 2011b, str. 1-2, 4, 6):  

1. DO kot pojavne oblike celostnega obnašanja ljudi;  

2. s prehodom od človeka lastnika do človeka ustvarjalca.  

DO je v tem primeru videna kot poskus inoviranja kulture, da bi zatrli zlorabe in 

omogočili liberalno gospodarstvo namesto neoliberalnega, in demokratično 

družbo, ki omogoča vsem ljudem enakopravnost brez skrajnih razlik in skrajne 

enakosti (prav tam, str. 3).  

Današnja ti. finančna kriza se kot taka kaže le na površini, a v resnici govorimo o 

krizi VKEN (vrednot, kulture, etike in norm), ki bi se morale odražati na 

vodstvenem obravnavanju ljudi in stilu poslovanja. Gre za doseganje prakse iz 

teorije sistemov: vede o doseganju zadostne in potrebne celovitosti obnašanja v 

razmišljanju, dojemanju, opazovanju, odločanju, komuniciranju, praktičnem 

delovanju ter duhovnem in čustvenem življenju skozi stično točko z DO, da 

inoviramo VKEN v smeri njihove celovitosti (prav tam, str. 1, 3-4.). Z drugimi 

besedami, cilj DO v gospodarstvu predstavlja »preprečevanje zlorab pravnih, 

ekonomskih in naravnih zakonov, da bi se namesto kratkoročnih in ozkih meril z 

uporabo dolgoročnih in širše, bolj ali pa celo primerno celovito opredeljenih 

kriterijev, kaj je prav in kaj je narobe, ocenilo, kaj je koristno in kaj ni« (prav tam; 

cit. po Mulej in Hrast, 2011b, str. 6). 

Enostranskost, ki se je razvila kot produkt ozkih poklicnih in ekonomskih 

specializacij in meril odločanja, potrebuje medgeneracijsko, mednarodno in 

predvsem interdisciplinarno sodelovanje in soodvisnost. Neoliberalizem namreč 

                                                 
9 Besedo »sistem« v tem primeru razumemo z vidika potrebne in zadostne celovitosti – pomembna 

je soodvisnost in medsebojni vpliv (Mulej idr., 2008, str. 40), v tem primeru v vsej družbi, 

vključno s šolstvom. 
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ne ponuja rešitve iz družbene krize, saj jo je s svojo enostranskostjo tudi  

povzročil. Tako moramo današnjo krizo, krizo VKEN, začeti premagovati v smeri 

usmerjanja uporabe znanja, vednosti in zadovoljevanja potreb ljudi kot celovitosti 

delovanja. Posledice neupoštevanja slednjega so šibka uporaba intelektualnega, 

socialnega, materialnega in čustvenega materiala in napake vplivnih zaradi 

nezadostnega dojemanja stvarnosti. Stremimo torej k DO kot pogoju za preživetje 

človeške civilizacije, da se ne zruši pod lastno težo (Mulej idr., 2011, str. 1, 3, 7). 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je objavila mednarodni 

standard ISO 26000, ki služi kot vodič o DO. ISO 26000 (ISO, 2010, str. 3) DO 

definira kot odgovornost ljudi (posameznikov ali organizacij) za vplive njihovih 

dejanj in odločitev na družbo in okolje na podlagi sodobne etike. Takšno 

delovanje pripomore k trajnostnemu razvoju družbe, upošteva ljudi (posameznike 

ali organizacije), je skladno z mednarodnimi normami vedenja in je integrirano v 

delovanje ljudi. 

V prakticiranju DO ljudem (posameznikom ali organizacijam) cilj predstavlja 

prispevek k trajnostnemu razvoju, v sklopu katerega morajo spoštovati sedem 

načel in vsebin DO (ISO, 2010, str. 10).  

 7 načel DO  7 vsebin DO 

1. pristojnost/uradna odgovornost 1. upravljanje organizacij  

2. preglednost 2. človekove pravice 

3. etično ravnanje 3. delovna razmerja 

4. spoštovanje interesov deležnikov 4. naravno okolje 

5. spoštovanje vladavine prava 5. poslovne prakse 

6. spoštovanje mednarodnih norm 

delovanja 

6. odjemalci 

7. spoštovanje človekovih pravic 7. širša družba 

Tabela 1: 7 načel in 7 vsebin DO 

Organizacija mora na vsebine DO gledati z vidika celovitosti (oziroma celostnega 

pristopa), kar pomeni, da mora upoštevati vse vidike vsebin hkrati in njihovo 

soodvisnost (ISO, 2010, str. 20). To prikazuje tudi Slika 1. Upoštevanje zgolj 

enega vidika vsebine DO privede do navidezne celovitosti, popolna celovitost pa 
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v realnosti niti s sodelovanjem ni mogoča. Zato obstaja zakon zadostne in 

potrebne celovitosti, da upoštevamo zgolj izbrane bistvene vidike in njihovo 

medsebojno soodvisnost. V tem primeru je uspeh odvisen od vidikov, ki se nam 

zdijo bistveni, in tistih, ki se nam ne zdijo bistveni za vodenje organizacije (Mulej, 

Hrast in Čagran, 2016, str. 77). Čeprav so vsebine med seboj povezane in se 

dopolnjujejo, se vodenje organizacije nekoliko razlikuje glede na vsebine, zato 

vsaka organizacija izbere tiste vsebine, ki ustrezajo njeni situaciji ali kontekstu. 

Ukrepanje organizacij na temelju teh vsebin mora delovati na podlagi sedmih 

načel DO (ISO, 2010, str. 19-20). 

 

Slika 1: Sedem vsebin in dva povezovalna koncepta DO 

4.2 Vzgoja za DO 

DO lahko obravnavamo tudi z vidika najbolj vplivnih ljudi (tj. podjetnih, 

ambicioznih, bogatih, na vplivnih položajih), da naj težnjo po enostranskosti, ozki 

specializaciji ter navidezni neodvisnosti in odvisnosti zapolnita medsebojna 

soodvisnost in zakon zadostne in potrebne celovitosti (Mulej, Potočan, Ženko in 

Kajzer, 2011, str. 3). Spomnimo, da zakon zadostne in potrebne celovitosti teži k 

upoštevanju zgolj tistih vidikov in vsebin DO, povezav med njimi in sinergij, ki 

so za vodenje organizacije  in vsako opravilo v njej bistveni (Mulej, Hrast in 

Čagran, 2016, str. 77). Da pa nekdo ravna tako, da dosega zadostno in potrebno 

celovitost, ni odvisno zgolj od znanja in vednosti, ampak v veliki meri tudi od 
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človekovih vrednot, ki so povezane z etiko v VKEN. Sodobno tržno gospodarstvo 

se danes vrača k DO, kot novi obliki upoštevanja soodvisnosti, potem ko je 

stoletja prevladovala enostranskost za dobiček v korist najbolj podjetnih (prej pa 

fevdalnih in drugih gospodarjev). Pretirana enostranskost in ugotovitev, da težnja 

k dobičku uničuje dobiček, saj le-ta pomeni kratkoročno in ozko usmerjena 

opredeljena pravila in njihovo praktično uveljavljanje, sta privedli do spoznanja, 

da moramo narediti korak nazaj od lastne sebičnosti in prestopiti mejo zavedanja, 

da smo kot specialisti soodvisni  med seboj in da šele s sodelovanjem vemo dovolj 

ter dosežemo potrebno in zadostno celovitost (Mulej, Potočan, Ženko in Kajzer, 

2011, str. 3). 

Vendar pa zgodovina dokazuje, da je pri ljudeh, ko pride do soodvisnosti in 

solidarnosti, očitno najprej potreben odmik od le-te k individualizmu, da se 

zavemo, da je pretiravanje s sebičnostjo, pojmovano v skladu z zakonom o 

potrebni in zadostni celovitosti,  nekoristno in nosi neugodne posledice. Zato se 

lahko ponovno poistovetimo s soodvisnostjo in solidarnostjo. Dejanja vplivnih v 

luči DO lahko vidimo kot tranzicijo vrednot (VKEN), kjer ljudje težijo k 

celovitosti z upoštevanjem dejanj vplivnih in njihove sinergije (prav tam, str. 4). 

Podobno ugotavlja tudi Resman (2008, str. 9), ko navaja, kako individualizem, ki 

je posledica egoizma, dopolniti z odgovornostjo do svojega dela in do drugih. 

Posameznik se v družbi potrjuje z  lastno individualnostjo le s sodelovanjem z 

drugimi, vendar ta individualizem plača ceno, ko tudi drugi reagirajo z 

individualizmom. Na tak način se tudi učenci v šoli oddaljujejo med seboj, zato bi 

bilo potrebno poskrbeti za skupnost, kjer vlada duh skupnosti, ki posameznika 

približuje socialnemu okolju in družbi. Razvoj samoodgovornosti učencev bo 

moral vstopiti med prednostne naloge svetovalnih delavcev. 

Vprašanje je le, kaj vse moramo upoštevati, da bi se ravnali po zakonu zadostne in 

potrebne celovitosti in bi pri tem bili uspešni. Odgovor ponuja ustvarjalno 

sodelovanje, predvsem interdisciplinarno, kjer nihče ni edini zadosten,  

samozadosten ali nepotreben, saj so problemi redko rešljivi znotraj zgolj enega 

področja. Ekonomika ustvarjalnega sodelovanja  bi v prakso vnesla nove VKEN, 

ki so znatna komponenta DO. Ostaja pa res, da je v praksi vplivanje na vrednote 
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ljudi veliko težje kot na primer vplivanje na uveljavitev novih izdelkov in 

postopkov, ki se kažejo predvsem v okvirih znanj in vedenj in so po vrhu 

sprejemljivi po trenutnih vrednotah. Prav zato se mora proces uveljavljanja 

vrednot začeti že pri otrocih, saj ko govorimo o vrednotah, ko govorimo o vzgoji 

(Mulej in Ženko, 2011, str. 1, 7, 10).  

Pomembno je torej, da drug drugemu znamo in smo voljni prisluhniti – a ne kljub 

njihovim drugačnim pogledom, ampak zaradi njih. Ljudje smo specialisti iz 

različnih področij in imamo različno podlago, a prav to je naša prednost in hkrati 

rešitev skupaj z medsebojnim (interdisciplinarnim) sodelovanjem (prav tam, str. 

7). 

V nadaljevanju tako navajamo 7 korakov do integracije DO v organizacijo (ISO 

26000, 2010, str. viii): 

1. odnos značilnosti organizacije do DO; 

2. razumevanje DO v organizaciji; 

3. praktični ukrepi za integracijo DO v vsej organizaciji; 

4. komuniciranje o DO; 

5. utrjevanje verodostojnosti glede DO; 

6. pregledovanje in izboljševanje dejavnosti glede DO; 

7. prostovoljne dejavnosti za DO. 

4.3 Prenos DO v šolsko svetovalno delo 

Svetovanje je vedno nosilo odsev časa – njegovo delovanje se je kazalo skozi 

družbeno in šolsko politiko (Resman, 2008, str. 7). Šolska svetovalna služba se 

danes sooča z aktualnimi družbenimi problemi, kot so spreminjanje družine, 

ekonomska revščina, brezposelnost enega ali obeh staršev, uživanje mamil, nasilje 

in agresija v družini in krogu vrstnikov (prav tam, str. 8). Prav zato »pomoč 

učencem, da bi obvladali sovraštvo in na ustrezen (socializiran) način razreševali 

konflikte in uravnavali medosebne odnose, povečevali sodelovanje in solidarnost, 

mora biti v prihodnje prednostni program šole, pri čemer bi morali imeti 

svetovalni delavci vodilno strokovno vlogo« (prav tam; cit. po Resman, 2008, str. 

9). Tovrstna pomoč integracije in inkluzije pa je danes fokusirana predvsem na 
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otroke s posebnimi potrebami, otroci z različnih socialnih, kulturnih in 

nacionalnih ozadij pa so pri tem manj vključeni. Problem integracije in inkluzije 

pa se širi z naraščajočo diferenciacijo družbe (prav tam, str. 10). 

Res je, da se z globalizacijo rušijo vrednote, utrjene med ljudmi, in njihove 

navade. Razlike med otroki se večajo in ta pluralizem je treba upoštevati pri 

svetovalnem delu. Jasno je, da se šolski svetovalni delavci ne morejo spoprijemati 

s tolikšno raznovrstnostjo in količino težav. Zato potrebujemo bolj zavestno in 

načrtno rešitev za oblikovanje šolskega vzgojno-izobraževalnega družbenega 

prostora. Te rešitve za oblikovanje vzgojnega koncepta šole so znatna naloga 

šolskih svetovalnih delavcev, še posebej pri oblikovanju subjektivnih praks, 

konceptov in teorij, ki vplivajo na oblikovanje socialnih vrednot (prav tam, str. 

10). Rešitve ne smemo gledati z vidika dodatnih šolskoorganizacijskih in 

normativnih pritiskov na starše in učence, marveč kot pedagoške ukrepe za 

družbene in razvojne pogoje življenja šole kot celote (prav tam, str. 10). 

Rešitev vidimo v prenosu DO v šolsko svetovalno delo. DO je v ISO 26000 (ISO, 

2010, str. 3) definirana kot odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in 

dejavnosti na družbo in okolje, na podlagi etičnega in transparentnega vedenja. 

Takšno vedenje (prav tam): 

• prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe; 

• je usklajeno z mednarodnimi normami vedenja; 

• je integrirano v samo organizacijo in prakticirano v njenih odnosih. 

V naloge šolskih svetovalnih delavcev zato velja vključiti pomoč za vzgojo 

družbeno odgovornih vrednot vsakega posameznika, da bodo iz kroga tistih, ki 

DO sprejemajo in realizirajo, nastale kultura, etika in norme (Rožman in Čagran, 

2014, str. 29), da bi se tovrstne krize zmanjšale. 

Vzgoja za vrednote v šoli lahko sicer poteka preko treh osnovnih dejavnosti 

šolske svetovalne službe (dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti 

in evalvacije) (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008a, str. 14); sistem vrednot izražajo 

tudi z vizijo šole (Vec Rupnik in Gonza, 2010; povz. po Rožman in Čagran, 2014, 

str. 29) – »klimo, kulturo, vedenjem v šoli« (Peterson in Deal, 2002; cit. po 
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Rožman in Čagran, 2014, str. 29); vzgoja za multikulturnost in strpnost se lahko 

doseže z uvedbo medsebojne pomoči (Gril in Videčnik, 2011; povz. po Rožman 

in Čagran, 2014, str. 29) in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami (Lesar, 2009; 

cit. po Rožman in Čagran, 2014, str. 29). Vzgoja za ničelno toleranco do nasilja in 

odgovornost za preprečevanje zlorab otrok potekata v sklopu predavanj, delavnic, 

pogovorov s starši in učenci in posebno obravnavo otrok, žrtev nasilja (Muršič 

2012; Filipič 2012; Lešnik Mugnaioni 2012; povz. po Rožman in Čagran, 2014, 

str. 29). 

Tovrstna dejanja so sicer pravilna, vendar avtorji v knjigi 'Franc Pediček, 

slovenski pedagog' razložijo problem vzgoje, kot sledi (Šinkovec, Pediček, 

Marentič-Požarnik in Bečaj, 2013, str. 20): 

Na splošno gledano je vzgoja pri nas in drugod večinoma pojmovana kot 

svojevrstna družbena funkcija, katere namen je oblikovanje, pripravljanje in 

prilagajanje otrok na življenjsko pot v določeni družbi. Razlika je le v tem, da 

nekateri vzgojo pojmujejo kot prilagajanje v neko demokratično družbo, drugi pa 

jo vidijo kot vraščanje in konformiranje v druge družbene strukture. Skupna točka 

obeh vidikov pa je, da vsi vzgojo postavljajo »v službeni in uslužnostni odnos do 

določene družbe, njenih ideoloških, oblastnih, državno-funkcijskih in socialno-

operativnih struktur« (Šinkovec idr., 2013; cit. po Šinkovec idr., 2013, str. 20). 

Slednje prekriva in obrača proti človeku bistvo vzgoje, a resnična težava leži v 

današnji povezavi med vzgojo in družbo (prav tam, str. 20). Družbo Pediček v tem 

primeru pojmuje »kot tisto nujno življenjsko stvarnost ali bivanjsko dejanskost, 

izven katere ni človeka in ga biti ne more« (prav tam; cit. po Šinkovec idr., 2013, 

str. 26). To pomeni, da »ni družba niti 'državno-funkcionalna' niti kot 

'eshatološko-humanistična' odtujitev od človeka, temveč dejanskost, v kateri edino 

lahko je človek kot človek in je edino ob njem in v njem lahko družba kot družba, 

saj je človek njen ustvarjalec in nosilec, razvijalec in oblikovalec« (prav tam; cit. 

po Šinkovec idr., 2013, str. 26). Le-ta prikazuje, kako globoko se je v človeka in 

družbo zasidrala alienacija in tako zasenčila pristnost in prvinskost odnosov med 

ljudmi. Rešitev slednjega je po Pedičku »zavestna akcija« oziroma »osnovna 

celica« (prav tam; cit. po Šinkovec idr., 2013, str. 22), ki jo prevevajo bazični 
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bivanjski interesi in potrebe – to je zgolj in samo človek, ki je »edini avtentični 

nosilec sleherne kolektivne ali osebne zavestne akcije« (Pečujilić, b.l.; cit. po 

Šinkovec idr., 2013, str. 22; Šinkovec idr., 2013, str. 20).  

A slednje se zrcali tudi na pedagogiko danes in ji hkrati daje možnost, da 

(do)končno zastavi svoj položaj v znanosti in izpostavi bit svojega znanstvenega 

predmeta. Pri tem je znatno omeniti, da je odnosnost med vzgojo in družbo 

produkt čisto določenih ljudi iz čisto specifičnih razlogov in namenov. Takšna 

ideologija se ne ujema z bistvom pedagoškega predmeta in je hkrati tudi razlog, 

zakaj se pedagogika zadnji dve stoletji zaman trudi zapečatiti svoje bistvo v 

znanosti, čeprav si nemalokrat tudi sama kali ugled z zvestim služenjem določeni 

politiki in ideologijam (Šinkovec idr., 2013, str. 20-21). 

Dejstvo pa ostaja, da ljudje že stoletja sledijo ideologijam in alienacijam, ki samo 

povečujejo odvisnost med vzgojo in družbo in tako plačujejo svojo ceno. Prva 

ideologija se je začela na začetku človekove poti, z nerazumevanjem in 

nepoznavanjem naravnih sil, iz česar se je rodil alienativni mitos. Za njim sledijo 

še polis, različne religije in metafizike, države in danes družbe z lastnimi 

mehanizmi in strukturalizmi. Na tak način družba danes dobiva superiorno vlogo, 

ki se dviga nad vse religije in človeka. Izgleda, da družba deluje proti človeku, ko 

manjša njegovo ekspresivnost, ustvarjalnost in zamegljuje v racionalnosti. Družba 

vedno bolj postaja prostor nadzora in krotenja človeka in ne prostor njegovega 

vključevanja in ustvarjanja, da bi mu kot taka pomagala pri vključevanju vanjo 

(prav tam, str. 21-22). 

Slednje pa ne pomeni, da družbo negiramo, temveč jo osvobajamo, saj prehajamo 

k njenemu bistvu – k človeku, ker je on tisti, ki jo ustvarja in predstavlja njeno bit. 

Vendar pa zgodovina kaže, da vsaka družba po določenem času pade pod svojo 

težo, saj začne delovati kot odtujena sila in oblast nad človekom. To se zgodi, ko 

ni po naravni poti rešena relacija človek-družba. Edino, kar šteje v tej relaciji, pa 

je človek, saj je on sam snovalec družb. To pomeni, da se še vedno zavedamo, da 

brez takšnih ali drugačnih družb ne moremo živeti in da dajemo prednost in 

možnost sebi, da postanemo edini gospodarji družbe, ne pa njene novotvorbne 

strukture in funkcionalizmi (prav tam, str. 22).  
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V pedagogiki je dolgo veljala relacijska struktura zgolj vzgoje in družbe, kjer je 

družba bila dvignjena nad človeka in funkcijo človeka v družbi – vzgoja je veljala 

za funkcijo družbe. V okviru slednjega poznamo dve distinkciji oziroma dva 

odnosa med vzgojo in družbo (prav tam, str. 23-24, 26): 

1. vzgoja kot funkcija družbe, kjer ima sama družba funkcijo vzgoje; 

2. družbena funkcija vzgoje, kjer vzgojo opredeljuje določen smoter družbe. 

Vendar pa šele relacijska struktura vzgoje in družbe, dopolnjena z odnosom do 

človeka, lahko prikaže bistvo vzgoje. Zaradi slednjega vzgoje nikakor ne moremo 

vezati samo na družbo, če nočemo, da alienacija iz različnih družb spet definira 

človeka. To pa samo potrjuje, da vzgoja ni in sploh ne more biti samo družbena 

funkcija v njenem pomenu in dejanju, ampak le prvinska funkcija človeka. Šele če 

je najprej to, je lahko v določenem pogledu tudi funkcija družbe. To pa zato, ker 

se vzgoja sama po sebi ne more razvijati iz družbe, saj slednja ne more vzgoje 

uresničevati, ampak zgolj omogoča vzgojo znotraj svojih okvirov. Resnična 

vzgoja se zmeraj dogaja zgolj na relaciji človek – človek. Pozitivna relacija med 

vzgojo in družbo je tako lahko le: 

3. vzgojna funkcija družbe, kar pomeni, da ima družba lahko tudi vzgojno 

funkcijo, ko človeku dopušča, da jo sam ustvarja in spreminja (prav tam, 

str. 23, 26). 

Vemo, da je naloga vzgoje biti funkcija človeka, da lahko postane družbena 

funkcija. Vendar pa je v tem primeru človeka treba oblikovati v »človeško bitje« 

(Šinkovec idr., 2013; cit. po Šinkovec idr., 2013, str. 24), da lahko postane pravo 

družbeno bitje. Slednje pridobi še toliko bolj na vrednosti, ko se zavemo, da se v 

okviru družbe pojavljajo le/tudi slabi ponaredki oziroma negacije prave vzgoje: 

ponaredki doživljanja in vedenja, vsiljevanje modelnega razmišljanja, številni 

oblikovalni funkcionalizmi (televizija, radio, film, tisk, ipd.), pozablja pa se na 

vrednote oziroma na njihovo doživljanje. Kjer je človek subjekt in ne objekt 

družbe, »je zavezan z osebno in skupnostno odgovornostjo za sebe v njej in za njo 

v sebi« (prav tam; cit. po Šinkovec idr., 2013, str. 27). Takšna družba bi bila 

»družba integriranega samoupravljanja in bi takšen človek bil osvobojen sleherne 
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družbene manipulacije in osebno ter kolektivno odgovornostno zavezan 

samoupravljalski človek« (prav tam; cit. po Šinkovec idr., 2013, str. 27). Tako 

pridemo do zaključka, da se »vzgoja pojavlja le kot funkcija človeka v določeni 

družbeni dejanskosti« (prav tam; cit. po Šinkovec idr., 2013, str. 27). Vzgoja ni in 

ne more biti samo sredstvo za uresničevanje »določenih družbeno-vzgojnih 

interesov, ukazov, smotrov, voluntarizmov in pragmatizmov« (prav tam; cit. po 

Šinkovec idr., 2013, str. 28). Poleg tega pa vzgoja kot družbena funkcija zanika 

samo sebe, ker zanika človeka kot bit oziroma subjekt vzgoje in ga tako omejuje 

na objekt različne družbeno-vzgojne manipulacije. Ni pa posledično niti čudno, 

zakaj družbo kot »imanentno funkcijo tako poudarjajo vse družbe-institucije in 

vse družbe-ideje« (prav tam; cit. po Šinkovec idr., 2013, str. 28). Potrebno je 

slediti stvarnosti – in ta je, da človek kot subjekt vzgoje družbo nenehno 

spreminja in gradi in jo dojema kot živo družbeno stvarnost, in še, da na relaciji 

vzgoja-družba vzgoja ne more biti družbena funkcija, saj na tak način družba 

manipulativno ustvarja človeka po zahtevah družbeno-političnega trga (prav tam, 

str. 23-24, 28). 

In tukaj vidimo potrebo po DO – DO kot nujno novost, ki VKEN (vrednote, 

kulturo, etiko in norme) vidi kot prehod od človeka lastnika do človeka 

ustvarjalca (Mulej idr., 2011, str. 6-7), z načeli in vsebinami DO in vsem, kar jo 

povezuje v celoto: soodvisnost in celovit pristop (ISO, 2010, str. 10; Mulej, 

Potočan, Ženko in Kajzer, 2011, str. 3). Zato DO šolstvo precej zadeva (Mulej, 

Hrast in Čagran, 2016, str. 76). 

Na takih teoretičnih podlagah temelji empirični del te raziskave. 

5 Empirični del 

5.1 Namen 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je proučiti: 

- pojmovanje DO šolskih pedagogov kot svetovalnih delavcev; 

- pomen DO, kakor jo zaznavajo šolski pedagogi kot svetovalni delavci; 

- oceno šolske prakse z vidika DO. 
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5.2 Razčlenitev, podrobna opredelitev in omejitev raziskovalnega problema 

5.2.1 Raziskovalna vprašanja 

5.2.1.1 Pojmovanje družbene odgovornosti (DO) 

1. Kaj pedagogom šolskim svetovalnim delavcem sintagma DO pove? 

 Kako razumejo DO? 

5.2.1.2 Pomen DO 

2. Kako pomembna je DO za pedagoge šolske svetovalne delavce osebno? 

3. Kako pomembna je DO za pedagoge šolske svetovalne delavce kot svetovalne 

delavce, pedagoge? 

4. Kako pomembna je DO pri sodelovanju pedagoga šolskega svetovalnega 

delavca z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim delavcem, 

specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši? 

5. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti ISO 26000 (uradna 

odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje do 

mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pedagogi šolski 

svetovalni delavci poslužujejo? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujejo? 

5.2.1.3 DO v praksi 

6. Katere prakse (naloge, dejavnosti) pedagogi šolski svetovalni delavci štejejo 

kot družbeno odgovorne? Zakaj? 

7. Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjajo pedagogi 

šolski svetovalni delavci? 

 Kako jih rešujejo (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujejo – ignorirajo)? 

8. V kolikšni meri je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem sodelovanje z 

drugimi, in sicer: 
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➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim delavcem, 

specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši 

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

9. Kako pedagogi šolski svetovalni delavci pri tem sodelovanju zaznavajo svojo 

soodvisnost z njimi, saj se od njih razlikujejo? 

 Kako te razlike prispevajo k celovitosti njihovega dela (namesto 

ozkosti ali enostranskosti)? 

5.3 Metodologija 

5.3.1 Raziskovalne metode 

Uporabili smo deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

5.3.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskava temelji na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu šestih pedagogov 

šolskih svetovalnih delavcev na osnovnih in srednjih šolah v Podravski regiji. 

Sodelovale so tri osnovne in tri srednje šole. 

5.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali s strukturiranim intervjuvanjem šolskih pedagogov 

svetovalnih delavcev na osnovnih in srednjih šolah v Podravski regiji v šolskem 

letu 2015/2016. 

5.3.3.1 Organizacija zbiranja podatkov 

Na podlagi prebrane literature in v skladu z namenom empirične raziskave smo 

sestavili intervju z devetimi vprašanji. Intervjuvanje smo opravili po predhodnem 

dogovoru o terminu na šoli vsakega izmed pedagogov šolskih svetovalnih 

delavcev v mesecu maju 2016. Odgovori intervjuvancev so anonimni. Odgovore 

intervjuvancev smo beležili neposredno z ročnim zapisom. 
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5.3.3.2 Vsebinsko-metodološke značilnosti instrumentov 

5.3.3.2.1 Vsebinsko-formalna stran intervjuja 

Intervju zajema tri sklope. V prvem pedagogi šolski svetovalni delavci pojmujejo 

družbeno odgovornost (DO) – kaj jim DO pove in kako jo razumejo; drugi sklop 

zajema pomen DO – kako pomembna je DO pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem osebno in kot svetovalnim delavcem, kako pomembna jim je pri 

sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci in udeleženci na šoli ter katerih izmed 

sedmih načel DO po ISO 26000 se poslužujejo pri svojem delu, zakaj in kako 

konkretno jih uresničujejo; v tretjem sklopu raziskujemo implementacijo DO v  

vzgojno-izobraževalno prakso – katere so družbeno odgovorne in neodgovorne 

prakse, s katerimi se pedagogi šolski svetovalni delavci ukvarjajo, in kako jih 

rešujejo, ali jim je sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in udeleženci na šoli 

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse svetovalnega dela 

ter kako pri sodelovanju z drugimi zaznavajo svojo soodvisnost z njimi in kako te 

razlike pripomorejo k celovitosti njihovega dela.  

Vsa vprašanja intervjuja so odprtega tipa. 

5.3.3.2.2 Merske karakteristike intervjuja 

Veljavnost intervjuja smo zagotovili z upoštevanjem ustrezne literature, vezane 

na šolsko svetovalno delo in družbeno odgovornost. 

Racionalna validacija vprašalnika intervjuja temelji na pregledu mentorice in 

somentorja. 

Zanesljivost intervjuja smo dosegli z jasnimi vprašanji. 

Objektivnost intervjuja smo zagotovili s popisom odgovorov pedagogov šolskih 

svetovalnih delavcev. 

5.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili kvalitativno vsebinsko analizo. Najprej smo 

izjave pedagogov šolskih svetovalnih delavcev transkribirali (1) in določili enote 

kodiranja (2). Nato smo posameznim enotam (izjavam) določili pojme (3) in 

vsebinsko sorodnim pojmom določili enake kategorije (4). Postopek 
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kategorizacije in klasifikacije gradiva (izjave – enote kodiranja, pojmi, kategorije) 

smo prikazali tabelarično in dobljeno interpretirali. 

5.4 Rezultati in interpretacija 

V skladu z namenom magistrske naloge predstavljamo odnos šolskih pedagogov 

kot svetovalnih delavcev do njihove vloge pri razvoju DO učencev (posredno to 

vpliva tudi na starše in učitelje). To bomo predstavili preko treh sklopov: 

- njihovega pojmovanja DO – kaj jim DO pove in kako jo razumejo; 

- pomena DO – kako pomembna jim je DO osebno in kot svetovalnim 

delavcem, kako pomembna jim je pri sodelovanju z drugimi strokovnimi 

delavci in udeleženci na šoli;  

- katerih izmed sedmih načel DO po ISO 26000 se poslužujejo pri svojem 

delu. 

5.4.1 Pojmovanje DO 

V tem poglavju predstavljamo odgovore o pojmovanju DO: 

Kaj vam sintagma DO pove? Kako razumete DO? 

V Tabeli 2 predstavljamo postopek  kategorizacije in klasifikacije odgovorov 

pedagogov šolskih svetovalnih delavcev na zgornji vprašanji. 

Tabela 2: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sporočilnosti in razumevanju DO 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Kolikor mi je znano, se termin nanaša 

na delovanje podjetja v njegovo korist 

in v korist deležnikov. 

Delovanje podjetja PODJETJE 

/…/ zajema pa tudi širše družbene in 

okoljske probleme. 

Družbeni in okoljski 

problemi DRUŽBA IN OKOLJE 

 Družbena odgovornost mi pomeni tudi 

ekološko osveščanje. 
Ekološko osveščanje 

Da [je] moje delo širšega družbenega 

pomena, kjer v osnovi upoštevaš 

človekove pravice. 

Upoštevanje človekovih 

pravic 
ČLOVEKOVE PRAVICE 

Po definiciji Evropske unije iz leta 

2011 je družbena odgovornost 

odgovornost vseh za vpliv na družbo. 

Odgovornost vseh v 

družbi 

ODGOVORNOST LJUDI 

(POSAMEZNIKI IN 

ORGANIZACIJE) 
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/…/ odgovornost vseh, ki v neki družbi 

živimo (odraslih in otrok, ki jih 

družbene odgovornosti moramo 

naučiti). 

Odgovornost vseh v 

družbi 

DO razumem kot odgovornost vsakega 

posameznika v sklopu družbe /…/. 

Odgovornost 

posameznika v družbi 

Obveznosti posameznikov za 

uresničevanje skupnih ciljev. 

Uresničevanje skupnih 

ciljev 

DO razumem kot pomembno za 

reševanje  krize odnosov,  krize 

kulturnih in drugih vrednot ter 

reševanje ekonomske krize. 

Reševanje kriz in vrednot KRIZE IN VREDNOTE 

Ne gre samo za odnos do drugih, 

temveč za učenje mladih, saj morajo 

biti opremljeni z veščinami (učenje, 

razmišljanje). 

Odnos do drugih in učenje 

mladih 

SOODVISNOST IN 

CELOVITOST 

[DO] razumem tako, da deluješ z 

zakoni in normami, ki veljajo v družbi. 
Zakoni in norme 

VKEN 

Na vsakem koraku poskusiš 

posredovati tisto ljudem, kar je 

potrebno in kar morajo slišati (da nisi 

tiho, če se z nečim ne strinjaš, in s 

svojim stališčem skušaš vplivati na 

ljudi – kulturni dialog). 

Kulturni dialog 

Nekaj, kar je del našega vrednostnega 

sistema v družbi /…/. 
Vrednotni sistem v družbi 

 

Iz odgovorov o pomenu DO pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je 

razvidno, da v večini poznajo definicijo DO oziroma znajo pomen DO ubesediti s 

svojimi besedami. Nekaj odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo vključili v 

raziskavo. 

Pojmovanje in razumevanje DO pedagogov šolskih svetovalnih delavcev 

razvrstimo v več kategorij: 1. Podjetje – delovanje podjetja (»Kolikor mi je znano, 

se temin nanaša na delovanje podjetja v njegovo korist in v korist deležnikov.«), 

2. Družba in okolje – družbeni in okoljski problemi (ekološko osveščanje) (»/…/ 
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zajema pa tudi širše družbene in okoljske probleme.«; »Družbena odgovornost mi 

pomeni tudi ekološko osveščanje.«), 3. Človekove pravice – upoštevanje 

človekovih pravic (»Da [je] moje delo širšega družbenega pomena, kjer v osnovi 

upoštevaš človekove pravice.«), 4. Odgovornost ljudi (posamezniki ali 

organizacije) – odgovornost vseh v družbi, tudi vsakega posameznika in 

uresničevanje skupnih ciljev (»Po definiciji Evropske unije iz leta 2011 je 

družbena odgovornost = odgovornost vseh za vpliv na družbo.«; /…/ odgovornost 

vseh, ki v neki družbi živimo (odraslih in otrok, ki jih družbene odgovornosti 

moramo naučiti).«; »DO razumem kot odgovornost vsakega posameznika v 

sklopu družbe /…/.«; »Obveznosti posameznikov za uresničevanje skupnih 

ciljev.«), 5. Krize in vrednote – reševanje kriz in vrednot (»DO razumem kot 

pomembno za reševanje  krize odnosov,  krize kulturnih in drugih vrednot ter 

reševanje ekonomske krize.«), 6. Soodvisnost in celovitost – odnos do drugih in 

učenje mladih (»Ne gre samo za odnos do drugih, temveč za učenje mladih, saj 

morajo biti opremljeni z veščinami (učenje, razmišljanje).«) in 7. VKEN – zakoni 

in norme, kulturni dialog, vrednotni sistem v družbi (»[DO] razumem tako, da 

deluješ z zakoni in normami, ki veljajo v družbi.«; »Na vsakem koraku poskusiš 

posredovati tisto ljudem, kar je potrebno in kar morajo slišati (da nisi tiho, če se z 

nečim ne strinjaš, in s svojim stališčem skušaš vplivati na ljudi – kulturni 

dialog).«; »Nekaj, kar je del našega vrednostnega sistema v družbi /…/.«). 

Pedagogi šolski svetovalni delavci sporočilnost DO vidijo kot delovanje 

posameznika za dobrobit ne le posameznika samega, ampak tudi širše družbe in 

okolja. Pojavi se tudi mnenje, da je družbena odgovornost vezana predvsem na 

delovanje podjetij, natančneje na delovanje podjetja v njegovo korist in v korist 

njegovih deležnikov. Večina pedagogov šolskih svetovalnih delavcev torej 

razume sporočilnost DO, ki se tudi sklada z definicijo DO: DO je odgovornost 

ljudi (posameznikov ali organizacij) za vplive njihovih dejanj in odločitev na 

družbo in okolje (ISO, 2010, str. 3). DO pojmujejo celostno, zajemajo vse njene 

komponente: ljudi (posameznike ali organizacije), družbo in okolje. Zavedajo se, 

da je današnja kriza kriza VKEN (vrednot, kulture, etike in norm) in zahteva ne le 

upoštevanje zakonov, norm in kulturnega dialoga, ampak tudi medsebojno 

sodelovanje, predvsem v odnosu odrasli – mladina. Pri tem dajejo poudarek na 
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reševanje krize vrednot in ekonomske krize ter na mladino in otroke, ki se morajo 

naučiti odgovornosti skozi učenje in razmišljanje v šoli in doma.  

Če zaključimo, njihovo pojmovanje DO dopušča sklepanje, da je njihovo 

delovanje v skladu s soodvisnostjo in celovitostjo ter predstavlja osnovno 

dejavnost šolske svetovalne službe in eno izmed njenih temeljnih nalog. 

Soodvisnost in celovitost delovanja je pogoj za trajnostni razvoj, ki med drugim, 

kot izrečeno v intervjujih, obsega tudi človekove pravice. Človekove pravice, kot 

podlaga za delovanje pedagogov šolskih svetovalnih delavcev, najverjetneje 

izhajajo iz temeljnih aktov v vzgoji in izobraževanju na področju svetovalnega 

dela ter iz letnega delovnega in vzgojnega načrta posamezne šole.  

5.4.2 Pomen DO 

Predstavljamo kategorizacijo in klasifikacijo odgovorov o pomenu DO – kako 

pomembna je DO pedagogom šolskim svetovalnim delavcem osebno in kot 

svetovalnim delavcem, kako pomembna jim je pri sodelovanju z drugimi 

strokovnimi delavci in udeleženci na šoli ter katerih izmed sedmih načel DO po 

ISO 26000 se poslužujejo pri svojem delu. 

5.4.2.1 Pomembnost DO na osebni ravni 

V Tabeli 3 predstavljamo, kako pomembna je DO pedagogom šolskim 

svetovalnim delavcem osebno. 

Vprašanje: Kako pomembna je DO za vas osebno? 

Tabela 3: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o pomembnosti DO na osebni ravni 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Njeno pomembnost vidim v njenem zavedanju in 

sprejemanju posledic. 

Zavedanje in 

sprejemanje 

posledic POSLEDICE 

Vse vrednote in osebna prepričanja so mi v življenju 

prišla še kako prav. 

Prav pride v 

življenju 

Pomembna mi je v smislu odnosa do drugih. Odnos do drugih  

VZGOJA 
Pomembna mi je v smislu /…/ učenja mladih, ker 

morajo biti opremljeni z veščinami. 
Učenje mladih 

Pomembna mi je tudi z vidika otrok, da se tudi njih Odnos do sebe 
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vzgaja v tej smeri, na koncu koncev tudi za družbeno 

odgovornost do tebe samega. 

 

Pomembnost DO pedagogi šolski svetovalni delavci na osebni ravni vidijo v 

individualnem ravnanju, ki se kaže skozi pridobljene vrednote in osebna 

prepričanja ter skozi sprejemanje posledic DO. Ko govorimo o vrednotah, imamo 

v mislih širšo družbo in med drugim tudi vzgojo otrok, in prav zato je verjetno, da 

so pedagogi za pomembnost DO na osebni ravni dodali tudi prenos vrednot, 

veščin in učenja na otroke. Gre torej za medsebojno sodelovanje in pomoč skozi 

izmenjavanje izkušenj, mnenj in podobno. Nekaj odgovorov zaradi njihove 

trivialnosti nismo vključili v raziskavo. 

Pomembnost DO pedagogom šolskim svetovalnim delavcem na osebni ravni tako 

lahko razvrstimo v dve kategoriji: 1. Posledice – zavedanje DO in sprejemanje 

njenih posledic, torej, da v življenju pride prav (»Njeno pomembnost vidim v 

njenem zavedanju in sprejemanju posledic.«; »Vse vrednote in osebna prepričanja 

so mi v življenju prišla še kako prav.«) in 2. Vzgoja, ki zajema DO posameznika 

do sebe in do drugih, kar zajema tudi učenje mladih (»Pomembna mi je v smislu 

odnosa do drugih.«; »Pomembna mi je v smislu /…/ učenja mladih, ker morajo 

biti opremljeni z veščinami.«; »Pomembna mi je tudi z vidika otrok, da se tudi 

njih vzgaja v tej smeri, na koncu koncev tudi za družbeno odgovornost do tebe 

samega.«). 

DO je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem osebno pomembna v smislu, da 

se zavedajo nje in njenih posledic ter predvsem v smislu vrednot in (odgovornosti) 

posameznika. To je pravzaprav tudi bistvo DO – današnja finančna kriza je v 

resnici kriza VKEN, torej kriza vrednot, katere bistvo je doseganje zadostne in 

potrebne celovitosti v posameznikovem delovanju (komuniciranje, razmišljanje, 

dojemanje, odločanje, praktično delovanje ter duhovno in čustveno življenje) 

skozi uporabo znanja in vednosti (Mulej in Hrast, 2011b; Mulej idr., 2011), pri 

čemer so bistvene komponente DO (sinergija delovanja, naravna in poklicna 

soodvisnost) ter dolgoročne koristi delovanja znatnega pomena (Mulej in Hrast, 

2011b). Ravno zato je pomen posameznika v DO tako velik – že Pediček je 
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opozarjal, da se je družba s svojimi ideološkimi in državno-funkcijskimi 

strukturalizmi dvignila nad človeka in da se zato moramo vrniti k biti človeka v 

družbi, k človeku, ki družbo ustvarja in jo oblikuje (Šinkovec idr., 2013). DO je 

torej nujna novost, kjer človek postane ustvarjalec (Mulej in Hrast, 2011a). 

5.4.2.2 Pomembnost DO na profesionalni ravni 

V Tabeli 4 prikazujemo, kako pomembna je DO pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem na profesionalni ravni. 

Vprašanje: Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

Tabela 4: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o pomembnosti DO na profesionalni 

ravni 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

DO je pomembna, saj je naš skupni cilj 

vzgojen, izobražen in odgovoren človek. 

Odgovoren 

posameznik 

ODGOVORNOST 

POSAMEZNIKOV 

IN ORGANIZACIJ 

Pomembno je, da sama ravnam v tem 

[odgovornem] duhu. 
Lastna odgovornost 

Pomembna mi je v smislu vzgajanja s 

pozitivnim zgledom in razvijanja čustvene 

inteligence učencev – zato je nujna in 

sovpada v vsa delovna področja. 

Lastna odgovornost 

Pomembna mi je z več vidikov: tisti, ki 

imajo ključne položaje, da razumejo DO – 

spoštovanje človekovih pravic, drugačnosti, 

posebnosti – z vsemi. 

Odgovornost vodilnih 

Pomembnost DO v tem primeru vidim kot 

učenje vrednot,  vzgojo za odgovornost, 

strpnost in multikulturnost,  reševanje 

konfliktov po mirni poti in spodbujanje 

ničelne tolerance do nasilja. 

Vzgoja za 

odgovornost 

VZGOJA KOT 

FUNKCIJA 

DRUŽBE  
Pomembna mi je zaradi uvajanja 

medsebojne pomoči [v proces 

izobraževanja]. 

Medsebojna pomoč 

Pomembna mi je /…/ zaradi vključevanja 

otrok s PP [v proces izobraževanja]. 
Integracija otrok s PP 

Pomembna mi je v smislu sodelovanja z 

vsemi, ki delujejo na šoli, in s starši. 

Sodelovanje na šoli 

in s starši 

ŠOLA KOT 

DEJAVNIK 
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Šola, predvsem gimnazija, je pomemben 

element družbene odgovornosti mladih.  

Šola – element DO 

mladih 

RAZVOJA 

DRUŽBENE 

ODGOVORNOSTI V /…/ obdobju šolanja osebnostno dozorijo, 

so bolj aktivno vključeni v sfere družbenega 

življenja, imajo volilno pravico in je 

pomembno, da jih s šolskim učenjem in 

dejavnostmi privedemo do družbeno 

odgovornih oseb. 

Šola kot dejavnik 

osebne dozorelosti 

dijakov 

 

Pedagogi šolski svetovalni delavci pomembnost DO na profesionalnem področju 

označujejo v lastni odgovornosti, odgovornosti posameznikov (učencev) in 

odgovornosti drugih (ljudi na vodilnih položajih). Veliko vlogo pripisujejo šoli 

kot dejavniku razvoja družbene odgovornosti. 

Pomembnost DO na profesionalnem področju pedagogov šolskih svetovalnih 

delavcev razdelimo v tri kategorije: 1. Odgovornost posameznikov in organizacij 

– govorimo o odgovornosti posameznika, lastni odgovornosti in odgovornosti 

vodilnih (»DO je pomembna, saj je naš skupni cilj vzgojen, izobražen in 

odgovoren človek.«; »Pomembno je, da sama ravnam v tem [odgovornem] 

duhu.«; »Pomembna mi je v smislu vzgajanja s pozitivnim zgledom in razvijanja 

čustvene inteligence učencev – zato je nujna in sovpada v vsa delovna področja.«; 

»Pomembna mi je z več vidikov: tisti, ki imajo ključne položaje, da razumejo DO 

– spoštovanje človekovih pravic, drugačnosti, posebnosti – z vsemi.«), 2. Vzgoja 

kot funkcija družbe, kar vidijo kot vzgojo za odgovornost, medsebojno pomoč in 

integracijo otrok s PP v proces izobraževanja (»Pomembnost DO v tem primeru 

vidim kot učenje vrednot,  vzgojo za odgovornost, strpnost in multikulturnost,  

reševanje konfliktov po mirni poti in spodbujanje ničelne tolerance do nasilja.«; 

»Pomembna mi je zaradi uvajanja medsebojne pomoči [v proces izobraževanja].«; 

»Pomembna mi je /…/ zaradi vključevanja otrok s PP [v proces izobraževanja].«) 

in 3. Šola kot dejavnik razvoja družbene odgovornosti, saj je pedagogom šolskim 

svetovalnim delavcem znatnega pomena sodelovanje s strokovnim kadrom na šoli 

in s starši, šola pa jim predstavlja tudi element DO mladih in dejavnik osebne 

dozoritve dijakov (»Pomembna mi je v smislu sodelovanja z vsemi, ki delujejo na 

šoli, in s starši.«; »Šola, predvsem gimnazija, je pomemben element družbene 
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odgovornosti mladih.«; »V /…/ obdobju šolanja osebnostno dozorijo, so bolj 

aktivno vključeni v sfere družbenega življenja, imajo volilno pravico in je 

pomembno, da jih s šolskim učenjem in dejavnostmi privedemo do družbeno 

odgovornih oseb.«). 

Pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je DO kot svetovalnim delavcem 

pomembna v smislu lastne odgovornosti, odgovornosti posameznika (učenca) in 

odgovornosti do sebe in drugih. Zavedajo se, da DO ni enostranska, ampak tista 

nujna novost, ki zahteva povezovanje širše družbe, predvsem ljudi na položajih. 

Pedagogi šolski svetovalni delavci se zavedajo pomena sodelovanja z otroki, 

starši in vodstvom v šoli, kar pomeni zavedanje dolgoročnih posledic tovrstnega 

delovanja. Hkrati vedo, da je z vzgojo vrednot potrebno pričeti že pri otrocih, saj 

je vplivanje na vrednote ljudi v tem obdobju ne zgolj najlažje (Mulej in Ženko, 

2011), temveč tudi najbolj nujno. Čeprav so jim vrednote narekovane v skladu z 

vizijo šole in temeljnimi nalogami šolskega svetovalnega delavca (Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008; Vec Rupnik in Gonza, 2010; povz. po Rožman in Čagran, 

2014), tudi na profesionalni ravni čutijo osebno dolžnost, da ravnajo družbeno 

odgovorno. 

Velik poudarek v vzgoji pedagogi šolski svetovalni delavci poleg posameznikove 

odgovornosti in vrednot, dajejo tudi strpnosti in multikulturnosti, reševanju 

konfliktov, ničelni toleranci do nasilja, čustveni inteligenci, osebnemu 

pozitivnemu zgledu in integraciji otrok s PP v izobraževanje. Sklepamo, da so to 

usmeritve, ki veliko bolj izhajajo iz odnosa človek – človek, kar je tudi bistvo 

vzgoje kot vzgojne funkcije družbe. Pedagogi šolski svetovalni delavci so torej 

tisti, ki ustvarjajo omenjene dejavnosti in ne družba, saj družba le omogoča 

vzgojo znotraj svojih okvirjev. Človek, v našem primeru pedagog šolski 

svetovalni delavec, je ustvarjalec vzgoje in tisti, ki predstavlja njeno bistvo. 

(Šinkovec idr., 2013, str. 22, 23, 24; Šinkovec idr., 2013; povz. po Šinkovec idr., 

2013, str. 24). Pediček bi to opisal kot »zavestno akcijo« ali »osnovno celico«, ki 

temelji na potrebah in interesih in ki jo lahko predstavlja samo človek, saj je prav 

on tisti s kolektivno ali osebno zavestjo (Šinkovec idr., 2013; cit. po Šinkovec idr., 

2013, str. 22; Pečujilić, b.l.; povz. po Šinkovec idr., 2013, str. 22; Šinkovec idr., 
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2013, str. 20). Takšno delovanje pedagogov šolskih svetovalnih delavcev se tudi 

sklada z DO kot celostnim načinom obnašanja ljudi in prehaja s človeka lastnika 

na človeka ustvarjalca. To pomeni predvsem demokratično družbo, brez 

razlikovanj in z enakopravnostjo vsem ljudem (Mulej in Hrast, 2011b, str. 1-3, 4, 

6). 

Napisano dopušča sklep, da na profesionalnem področju pedagogi šolski 

svetovalni delavci DO po eni strani dojemajo veliko bolj »osebno« in z več 

svobode odločanja – poudarek je na osebnem doprinosu k učenju vrednot, vzgoji 

z zgledom, medsebojni pomoči ipd. Mogoče prav v teh aktivnostih pedagogi 

šolski svetovalni delavci na profesionalni ravni zaznavajo največ lastne družbene 

odgovornosti do drugih. Na drugi strani pa je tukaj šola, ki je videna bolj kot 

prostor razvoja intelekta in osebnosti posameznika in zahteva sodelovanje z 

drugimi – strokovnimi delavci na šoli, s starši, tudi otroki. Slednje veliko bolj 

vpliva tudi na samo dogajanje na šoli, v primerjavi z individualnim delovanjem 

pedagogov šolskih svetovalnih delavcev (razlikovanje med »moja družbena 

odgovornost do drugih« in »naša družbena odgovornost do drugih«). To dejstvo ni 

presenetljivo ali novo, saj šola zahteva interdisciplinarno sodelovanje za 

doseganje ciljev vzgoje in prav medsebojno sodelovanje je tista komponenta DO, 

ki razlikuje med enostranskostjo in dolgoročnimi koristmi od delovanja. 

5.4.2.3 Pomembnost DO pri sodelovanju z drugimi 

V nadaljevanju predstavljamo, kako pomembna je DO pedagogom šolskim 

svetovalnim delavcem pri sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci in 

udeleženci na šoli. Vsakega izmed udeležencev na šoli (drugi svetovalni delavec, 

ravnatelj, učitelj, učenec/dijak in starš) bomo kategorizirali in klasificirali 

individualno. 

Vprašanje: Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki,  

➢ s starši? 
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V Tabeli 5 predstavljamo, kako pomembna je DO pedagogom šolskim 

svetovalnim delavcem pri sodelovanju z drugim svetovalnim delavcem. 

Tabela 5: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju z drugim svetovalnim 

delavcem 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Svetovalni delavci na šolah se /…/ vsak dan 

soočamo z veliko težavami, ki jim učenci, starši, 

učitelji, družba in šola niso kos (npr. reševanje 

socialno-ekonomskih stisk). 

Dnevno 

reševanje 

težav 

KURATIVNO IN 

PREVENTIVNO 

DELOVANJE 

Veliko delamo tudi na preventivnem področju 

(socialna vključenost, sprejemanje drugačnosti, 

vedenje, čustvovanje, ničelna toleranca do 

nasilja, droge, alkohol, pomen dobrih 

medsebojnih odnosov, poslušati-slišati, 

mediacija, …).  

Preventivno 

področje 

Pri svetovalnih delavcih je tako, da /…/ pri 

nekaterih individualnih primerih moramo 

sodelovati skupaj. 

Nujno 

sodelovanje 

INTERDISCIPLINARNO 

POVEZOVANJE 

 

Pred analizo sodelovanja pedagogov šolskih svetovalnih delavcev z drugim 

svetovalnim delavcem naj povemo, da vsi pedagogi ne sodelujejo s svetovalnim 

delavcem drugega profila. V tem primeru je sodelovanje z drugim strokovnim 

kadrom, kot navedeno v odgovorih intervjujev, v večji meri usmerjeno na 

sodelovanje z zunanjimi institucijami: Svetovalni center Maribor, Center za 

socialno delo, Zdravstveni dom in Svetovalni center za otroke, mladostnike in 

starše. Sodelovanje z ustreznimi zunanjimi institucijami predstavlja tudi eno 

izmed nalog šolskih svetovalnih služb.  

Nekaj odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo vključili za raziskavo. 

Govorimo o odgovorih, ki ne ustrezajo vprašanju, saj se nanj ne nanašajo 

neposredno in so preveč generalizirani (»[sodelovanje] s pedagoginjo in učitelji: vsak 

posameznik, ki v vzgojno-izobraževalni proces vstopa družbeno odgovorno, bo tudi sodeloval z 

drugim svetovalnim delavcem – bo tudi pričakovanje, da bo ta drugi deloval družbeno odgovorno 

(vzajemni odnos pri opravljanju dela)«) ali pa je vprašanje bilo pretežko (»Vprašanje je zelo 
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kompleksno. Nanj težko odgovorim, glede na navedene posamezne spremenljivke in ob 

upoštevanju dejstva, da me sprašujete po terminu iz področja ekonomije.«).  

 

Pedagogi šolski svetovalni delavci sodelovanje z drugim svetovalnim delavcem 

vidijo v dveh kategorijah: 1. Kurativno in preventivno delovanje, ki zajema 

dnevno reševanje težav (»Svetovalni delavci na šolah se /…/ vsak dan soočamo z 

veliko težavami, ki jim učenci, starši, učitelji, družba in šola niso kos (npr. 

reševanje socialno-ekonomskih stisk).«) in preventivno področje (»Veliko delamo 

tudi na preventivnem področju (socialna vključenost, sprejemanje drugačnosti, 

vedenje, čustvovanje, ničelna toleranca do nasilja, droge, alkohol, pomen dobrih 

medsebojnih odnosov, poslušati-slišati, mediacija, …«) ter 2. Interdisciplinarno 

povezovanje, ki narekuje nujno sodelovanje (»Pri svetovalnih delavcih je tako, da 

/…/ pri nekaterih individualnih primerih moramo sodelovati skupaj.«). 

Odgovor, ki opisuje sodelovanje s šolskim svetovalnim delavcem drugega profila, 

se tako sklada s teorijo: sodobno svetovalno delo izhaja iz humane in strokovne 

pomoči človeku v spoznavanju samega sebe, moral in vrednot. Po Pedičku (1967, 

str. 43-44) je razlog za slednje v zavedanju, da ljudje svobode in demokratičnosti 

ne moremo dojemati neomejeno. Naša svoboda obstaja v okviru socialnih norm, 

ki jim je potrebno slediti. V okviru šolske svetovalne službe je tako mogoče 

svetovanje, posvetovanje in koordinacija. Te tri karakteristične funkcije šolskega 

svetovalnega dela narekujejo interdisciplinarno povezovanje (Resman idr., 1999, 

str. 70, 73-74) in zato timsko delo. Pedagogi šolski svetovalni delavci tako 

dojemajo svoje delo tudi pri sodelovanju z drugim svetovalnim delavcem: 

govorijo predvsem o kurativi, o reševanju težav, ki jim drugi udeleženci v šoli 

niso kos (npr. učitelji, starši), kot je na primer socialno-ekonomska stiska. Slednje 

zajema svetovanje in posvetovanje. Koordinacija se kaže v preventivnem 

delovanju šolskih svetovalnih delavcev, saj z aktivnostmi, kot so spodbujanje 

ničelne tolerance do nasilja, socialna vključenost, sprejemanje drugačnosti, pomen 

dobrih medsebojnih odnosov, mediacija ter preventivne aktivnosti o drogah in 

alkoholu, aktivnosti o vedenju in čustvovanju vplivajo na učenčev razvoj, 

življenje in socialno okolje (prav tam, str. 71). Interdisciplinarnost v šolskem 

svetovalnem delu pomeni obravnavanje otrok in šolskega dela (prav tam, str. 73-
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74), kar zagotavlja poglobljenost in določeno stopnjo specializacije v šolskem 

svetovalnem delu. S tem dosežemo potrebno in zadostno celovito obravnavo v 

timskem delu, ki temelji na soodvisnosti in medsebojnem vplivanju (Mulej idr., 

2008, str. 40).  

V Tabeli 6 prikazujemo, kako pomembna je DO pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem pri sodelovanju z ravnateljem. 

Tabela 6: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju z ravnateljem 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Ravnatelj je pedagoški vodja in 

poslovodni organ /…/. 

Ravnatelj kot vodilni 

organ PRISTOJNOST 

RAVNATELJA Ravnatelj je glavni nosilec in glasnik 

vizije šole. 

Ravnatelj kot nosilec in 

glasnik vizije šole 

Pomembno je, da težave z učenci rešujem 

celostno (s starši, po potrebi z zunanjimi 

institucijami), za kar potrebujem podporo 

ravnatelja. 

Podpora ravnatelja 

ČLOVEŠKA 

SOLIDARNOST (DO 

POSLOVANJA) 

/…/ videnje ravnatelja je družbeno 

odgovorno, kar pomeni, da moje delo 

sprejema. 

Sprejemanje dela 

Gre predvsem za zaupanje, spoštovanje, 

razumevanje, sodelovanje in upoštevanje 

drug drugega /…/. 

Medsebojno spoštovanje 

 

Pedagogi šolski svetovalni delavci sodelovanje z ravnateljem vidijo na dveh 

ravneh – skozi njegovo pristojnost (uradno odgovornost) in človeško solidarnost. 

Nekaj odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo vključili v raziskavo. 

Sodelovanje pedagogov šolskih svetovalnih delavcev z ravnateljem tako 

razdelimo v dve kategoriji: 1. Pristojnost ravnatelja, kjer je ravnatelj viden kot 

vodilni organ (»Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ /…/.«) in kot 

nosilec in glasnik vizije šole (»Ravnatelj je glavni nosilec in glasnik vizije šole.«) 

ter 2. Človeška solidarnost (DO poslovanja), ki zajema ravnateljevo podporo 

pedagogu šolskemu svetovalnemu delavcu pri sodelovanju z drugimi udeleženci v 
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šoli (»Pomembno je, da težave z učenci rešujem celostno (s starši, po potrebi z 

zunanjimi institucijami), za kar potrebujem podporo ravnatelja.«), ravnateljevo 

sprejemanje dela pedagoga šolskega svetovalnega delavca (»/…/ videnje 

ravnatelja je družbeno odgovorno, kar pomeni, da moje delo sprejema.«) in 

medsebojno spoštovanje (»Gre predvsem za zaupanje, spoštovanje, razumevanje, 

sodelovanje in upoštevanje drug drugega /…/.).  

Pedagogi šolski svetovalni delavci sodelovanje z ravnateljem na eni strani vidijo v 

okviru njegovih pristojnosti (»pedagoški vodja, poslovodni organ, nosilec in 

glasnik vizije šole«), kar je pričakovano, saj vodi in organizira šolsko delo in je 

odgovoren za strokovno vodenje zavoda (Opis poklica, http://bit.ly/2eW5bzp). V 

tem primeru pedagogi šolski svetovalni delavci ravnatelja, čeprav gre za timsko 

delo, vidijo kot nekoga, ki prispeva k sodelovanju bolj v skladu z uradno 

odgovornostjo in zato vsak posebej na svojem področju (»moj prispevek in 

ravnateljev prispevek v sodelovanju«). Kooperativna komponenta timskega dela 

je tukaj izpuščena. Po drugi strani pa je sodelovanje videno kot človeška 

solidarnost, ki ne temelji toliko na soodvisnosti, kot temelji na velikem pomenu 

ravnateljeve podpore pri delu pedagoga in sprejemanju njegovega dela. Gre torej 

za potrditev, ki nemara pedagogom šolskim svetovalnim delavcem pomeni, da 

delujejo v pravi smeri. Lahko bi rekli, da se kooperativna komponenta pri 

timskem delu obeh strani bolj ali manj kaže posredno, v medsebojnem 

spoštovanju skozi zaupanje, razumevanje drug drugega ipd. 

Glede na napisano lahko sklepamo, da je sodelovanje pedagogov šolskih 

svetovalnih delavcev z ravnateljem pomembno na funkcijski in zato 

interdisciplinarni ravni, kooperativna komponenta pa je vidna na podlagi 

medsebojnega spoštovanja. Pedagogi velik pomen pripisujejo ravnateljevi 

potrditvi in sprejemanju njihovega dela.  

V tabeli 7 predstavljamo, kako pomembna je DO pedagogom šolskim 

svetovalnim delavcem pri sodelovanju z učitelji.  

Tabela 7: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju z učitelji 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

http://bit.ly/2eW5bzp
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/…/ ni učitelja /…/, ki pri svojem delu vsak 

dan ne vpleta družbene odgovornosti /…/ pri 

sodelovanju z učenci, starši, strokovnimi 

delavci. 

DO pri sodelovanju 

z drugimi 
INTERDISCIPLINARNO 

SODELOVANJE  
Družbena odgovornost je pri sodelovanju z 

učitelji temeljna, ker je sodelovanje z učitelji 

tisto, ki pripelje do rezultata /…/. 

Nujno sodelovanje 

Kar zadeva učitelje, je njihova primarna 

naloga strokovno delo v razredu /…/.  
Strokovno delo 

PRISTOJNOST 

UČITELJA, 

PEDAGOGA 

/…/ ni učitelja /…/, ki pri svojem delu vsak 

dan ne vpleta družbene odgovornosti /…/ pri 

pouku /…/. 

DO ravnanje pri 

pouku 

Kar zadeva učitelje, /…/ jim s svojimi znanji 

pomagam reševati  težave z otroki. 

Pomoč pri 

reševanju težav 

 

Pedagogi šolski svetovalni delavci pomembnost DO pri sodelovanju z učitelji 

vidijo na dveh različnih ravneh: nekateri dajejo pomen interdisciplinarnemu 

sodelovanju, ki samo po sebi zahteva kooperacijo in timsko delo, drugi 

sodelovanje označujejo posredno in ločeno od svojega dela, brez kooperativne 

komponente – v okviru lastne pristojnosti in pristojnosti učitelja. Nekaj 

odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo vključili v raziskavo. 

Pomembnost DO pri sodelovanju z učitelji pedagogi šolski svetovalni delavci 

posledično vidijo v dveh kategorijah: 1 Interdisciplinarno sodelovanje zajema 

sodelovanje z drugimi (»/…/ ni učitelja […], ki pri svojem delu vsak dan ne 

vpleta družbene odgovornosti /…/ pri sodelovanju z učenci, starši, strokovnimi 

delavci.«) in nujnost sodelovanja obeh strani (»Družbena odgovornost je pri 

sodelovanju z učitelji temeljna, ker je sodelovanje z učitelji tisto, kar pripelje do 

rezultata /…/.«), 2. Pristojnost učitelja, pedagoga vključuje učiteljevo pristojnost v 

okviru strokovnega dela (»Kar zadeva učitelje, je njihova primarna naloga 

strokovno delo v razredu /…/.«) in DO ravnanje pri pouku (»/…/ ni učitelja /…/, 

ki pri svojem delu vsak dan ne vpleta družbene odgovornosti /…/ pri pouku 

/…/.«) ter pristojnost pedagoga kot njegovo pomoč pri reševanju težav (»Kar 

zadeva učitelje, /…/ jim s svojimi znanji pomagam reševati  težave z otroki.«). 
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Pedagogi šolski svetovalni delavci pomembnost DO pri sodelovanju z učitelji 

torej dojemajo v dveh različnih kategorijah, ki jih v grobem lahko razdelimo na 

dva dela: interdisciplinarno sodelovanje in pristojnosti (pristojnost učitelja in 

pristojnost pedagoga). Interdisciplinarno sodelovanje zajema timsko delo in zato 

kooperativno komponento, kjer sodelujeta pedagog in učitelj skupaj – skupaj z 

drugimi udeleženci v šoli (z učenci, s starši, z drugimi strokovnimi delavci) in kjer 

je sodelovanje nujno, saj »pripelje do rezultata«. Na drugi strani pa pedagogi 

šolski svetovalni delavci ločujejo svoje delo in delo učitelja po individualnih 

pristojnostih. Gre torej za posredno, a še vedno interdisciplinarno sodelovanje, 

brez neposredne kooperativne komponente in timskega dela. Pristojnost učitelja 

tako pomeni strokovno delo v razredu, kar je tudi njegova primarna naloga, in 

vključitev DO v pouk (najverjetneje gre za spoštovanje na relaciji učenec - učitelj 

in obratno, pomoč, razumevanje ipd.). Pristojnost učitelja je nekoliko bolj 

izolirana, saj ne potrebuje posredne ali neposredne pomoči od pedagoga šolskega 

svetovalnega delavca, medtem ko pedagogova pristojnost verjetno zajema vsaj 

posredno, če ne neposredno pomoč od učitelja pri reševanju težav z otroki. 

Sodelovanje z učitelji pedagogi šolski svetovalni delavci dojemajo povsem 

različno, saj lahko gre za interdisciplinarno povezovanje, kjer skupaj delujeta obe 

strani hkrati, ali pa delujeta individualno, vsak na svojem področju, s posrednim 

ali neposrednim sodelovanjem. DO je v obeh primerih prisotna in pomembna, saj 

gre za uradno odgovornost vsakega izmed omenjenih udeležencev ali pa za 

interdisciplinarno sodelovanje. 

V tabeli 8 predstavljamo kako pomembna je DO pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem pri sodelovanju z učenci/dijaki. 

Tabela 8: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju z učenci/dijaki 

I. IZJAVE II. POJMI III. 

KATEGORIJE 

[Učence] je potrebno le voditi, kadar zmanjka energije ali 

kadar zaidejo v slepo ulico. 

Vodenje 

učencev 
VZGOJA 

DO je pomembna glede na razvoj, stališča, specifiko 

[učencev]. 
Razvoj učencev 
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Pri dijakih je tako, da jih je treba navajati na odgovornost 

delovanja v družbi. 

DO ravnanje 

dijakov 

Pri sodelovanju /…/ z otroki je znatnega pomena skupno 

sodelovanje (obeh  staršev  in otrok). 

Skupno 

sodelovanje 

DO 

POSLOVANJE 

 

Pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je DO v sodelovanju z učenci/dijaki 

pomembna predvsem skozi vzgojo učencev in dijakov, omenijo pa tudi DO 

poslovanje. Nekaj odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo vključili v 

raziskavo. 

Pomembnost DO pedagogom šolskim svetovalnim delavcem pri sodelovanju z 

učenci/dijaki zato razvrstimo v dve kategoriji: 1. Vzgoja v smislu vodenja 

učencev (»[Učence] je potrebno le voditi, kadar zmanjka energije ali kadar zaidejo 

v slepo ulico.«), njihovega razvoja (»DO je pomembna glede na razvoj, stališča, 

specifiko [učencev].«) in DO ravnanja dijakov (»Pri dijakih je tako, da jih je treba 

navajati na odgovornost delovanja v družbi.«) in 2. DO poslovanje, ki zajema 

skupno sodelovanje (»Pri sodelovanju /…/ z otroki je znatnega pomena skupno 

sodelovanje (obeh  staršev  in otrok).«). 

Večkrat smo v analizi že omenili, da je z vzgojo vrednot potrebno pričeti že pri 

otrocih, saj je vplivanje na vrednote ljudi v tem obdobju ne samo najlažje (Mulej 

in Ženko, 2011), ampak tudi najbolj nujno. Tukaj je vzgoja mišljena v ožjem 

smislu, govorimo torej o vzgoji, ki je intencionalna (namerna) in stremi k ciljem: 

oblikovanje vrednot, stališč, interesov, idejnega pogleda na svet, pridobivanje 

znanj ipd. Pedagogi v osnovnih šolah so z vodenjem učencev in z njihovim 

razvojem želeli sporočiti prav to, da je njihovo sodelovanje z učenci pomembno v 

smislu vzgajanja in izobraževanja. Slednje najverjetneje pomeni svetovanje skozi 

tri osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe. Na drugi strani pa je pedagogom 

v srednjih šolah v ospredju  širši pomen vzgoje, kar zadeva DO ravnanje dijakov 

in torej zajema oblikovanje človekove osebnosti. Slednje se v srednjih šolah lahko 

uresničuje tudi pri svetovalnem delu z dijaki, ki v sklopu svojih nalog dodaja tudi 

svetovanje za osebni in socialni razvoj. Kar zadeva DO poslovanje, pedagogi 

šolski svetovalni delavci pri sodelovanju z učenci/dijaki ne vidijo kot 
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pomembnega le sodelovanja s slednjimi, ampak tudi skupaj z obema staršema. 

Sklepamo lahko, da gre tukaj bolj za skupinsko sodelovanje s starši, kot z 

učenci/dijaki in tako daje večji pomen posvetovalnemu odnosu zaradi preventive, 

intervencije ali načrtovanja šolskega dela. DO poslovanja tukaj vidimo predvsem 

kot etiko soodvisnosti. 

Če zaključimo, je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem sodelovanje z 

učenci pomembno na področju vzgoje in izobraževanja, pri dijakih pa dajejo 

poudarek na njihovo celostno podobo. Velik pomen vidijo v DO poslovanju, ki se 

kaže s sodelovanjem ne le učencev/dijakov, ampak tudi obeh staršev. 

V Tabeli 9 prikazujemo, kako pomembna je DO pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem pri sodelovanju s starši.  

Tabela 9: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju s starši 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

/…/ staršem nudimo podporo /…/ Nudenje podpore 

DO POSLOVANJE 

/…/ Zavedanja, da če obstajajo razumevanje, 

ljubezen, pripadnost, spoštovanje in pogovor v 

družinah, da takrat tudi, če nastopijo težave, le-te 

lažje in učinkovitejše rešujemo /…/. 

Reševanje težav 

/…/ s starši je družbena odgovornost še večja, saj 

/…/ so starši tisti, ki s svojim individualnim 

principom večkrat pozabijo na to, da so del neke 

skupine in izhajajo preveč iz svojih individualnih 

stališč. 

Individualizem 

staršev SOODVISNOST IN 

CELOVITOST 

Pri sodelovanju s starši /…/ je znatnega pomena 

skupno sodelovanje (obeh  staršev  in otrok). 

Vključenost 

staršev in otroka 

 

Pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je DO pri sodelovanju s starši 

pomembna skozi DO poslovanje in definicijo DO. Nekaj odgovorov zaradi 

njihove trivialnosti nismo vključili v raziskavo. 

Dve kategoriji, ki predstavljata pomembnost DO pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem pri sodelovanju s starši, sta: 1. DO poslovanje kot nudenje podpore 

(»/…/ staršem nudimo podporo /…/«) in kot reševanje težav (»/…/ Zavedanja, da 
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če obstajajo razumevanje, ljubezen, pripadnost, spoštovanje in pogovor v 

družinah, da takrat tudi, če nastopijo težave, le-te lažje in učinkovitejše rešujemo 

/…/.«) ter 2. Soodvisnost in celovitost v smislu preseganja individualizma staršev 

(»/…/ s starši je družbena odgovornost še večja, saj /…/ so starši tisti, ki s svojim 

individualnim principom večkrat pozabijo na to, da so del neke skupine in 

izhajajo preveč iz svojih individualnih stališč.«) in vključenosti staršev in otroka 

(»Pri sodelovanju s starši /…/ je znatnega pomena skupno sodelovanje (obeh  

staršev  in otrok).«). 

Pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je pri sodelovanju s starši DO 

pomembna v okviru DO poslovanja, pri čemer gre predvsem za človeško 

solidarnost v obliki etike soodvisnosti (Mulej in Hrast, 2011a, str. 1-3). Tako 

poudarjajo nudenje podpore staršem in reševanje težav. Pedagogi omenijo tudi 

individualizem staršev, saj velikokrat pozabijo, da so del skupnosti. S tem 

delovanjem starši podpirajo enostranskost, do katere je DO kritična, saj se, kot 

poudarjata Mulej in Hrast (2011b, str. 1-2, 4, 6), pozablja na bistvene komponente 

DO (sinergija delovanja, dolgoročne in posredne koristi delovanja). ISO 26000 

DO med drugim definira tudi kot odgovornost posameznikov za vplive njihovih 

dejanj na družbo na podlagi sodobne etike (ISO, 2010, str. 3). Iz teh vidikov je 

torej potrebna večja DO staršev, soodvisnost in celovitost pa predstavljata 

koncepta, ki v organizaciji povezujeta načela, kot so uradna odgovornost, etično 

ravnanje, spoštovanje človekovih pravic, in vsebine, kot so upravljanje 

organizacij, človekove pravice in širša družba. Verjamemo namreč, da 

upoštevanje naštetih vsebin in načel šoli kot organizaciji, prinaša zadostno in 

potrebno celovitost v njenem delovanju. (Več o upoštevanju načel pri pedagogih 

šolskih svetovalnih delavcih bomo dorekli pod tabelo 10.)  

Na podlagi izjav in določenih pojmov lahko opazimo, da pedagogi sodelovanje s 

starši in DO vidijo v dveh načinih. Prvi način je ta, kjer pedagogi sodelujejo s 

starši za dosego specifičnega cilja, kot je reševanje težav, in gre za ti. »skupno 

sodelovanje« za otroka. V tem primeru je otrok v proces lahko vključen 

neposredno (svetovanje) ali posredno (posvetovanje). V drugem načinu glavno 

vlogo prevzamejo samo pedagogi, saj so oni tisti, ki pomagajo staršem (nudenje 
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podpore, zavzemanje pedagogov za večjo DO staršev). Če poenostavimo, prvi 

način odnosno zapišemo kot »pedagog in starš – otrok«, drugega pa kot »pedagog 

– starš«. 

Če zaključimo, je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem DO pri sodelovanju 

s starši pomembna na podlagi etike soodvisnosti, kjer gre predvsem za nudenje 

podpore staršem in reševanje težav, in na podlagi soodvisnosti in celovitosti kot 

koncepta trajnostnega razvoja, ki pedagogom omogoča, da delujejo v skladu z 

zadostno in potrebno celovitostjo. Odnosno lahko tovrstno delovanje razdelimo na 

dva načina – kjer pedagog in oba starša pomagata otroku ali pa pedagog sam 

pomaga staršu. 

5.4.2.4 Uporaba sedmih načel DO 

V nadaljevanju predstavljamo kategorizacijo in klasifikacijo odgovorov o tistih 

izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 (uradna odgovornost; 

preglednost; etičnost; spoštovanje do vseh udeležencev/deležnikov; spoštovanje 

do vladavine prava; spoštovanje do mednarodnih norm; spoštovanje do 

človekovih pravic), ki se jih pedagogi šolski svetovalni delavci poslužujejo pri 

svojem delu, razloge za upoštevanje le-teh in načine, kako jih uresničujejo.  

Vprašanje: Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje do 

mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri svojem delu 

poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 

Odgovore o posluževanju sedmih načel DO pedagogov šolskih svetovalnih 

delavcev predstavljamo na podlagi treh kategorij: vrste posluževanih načel, 

razlogi za posluževanje načel in načini posluževanja le-teh. 

V Tabeli 10 prikazujemo vrste posluževanih načel iz ISO 26000 ter razloge in 

načine posluževanja le-teh. 

Tabela 10: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o vrstah posluževanih načel, razlogih in 

načinih posluževanja le-teh 
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I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

/…/ poslužujem se /…/ uradne 

odgovornosti, preglednosti, etičnosti, 

spoštovanja do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanja do 

človekovih pravic, v mojem primeru tudi 

otrokovih. 

Posluževanje načela uradne 

odgovornosti, preglednosti, 

etičnosti, spoštovanja do 

vseh udeležencev, 

spoštovanja človekovih 

pravic 

VRSTE 

POSLUŽEVANIH 

NAČEL 

Poslužujem se uradne odgovornosti, 

etičnosti, spoštovanja vseh udeležencev, 

spoštovanja vladavine prava, preglednosti 

in spoštovanja človekovih pravic. 

Posluževanje načela uradne 

odgovornosti, etičnosti, 

spoštovanja vseh 

udeležencev, spoštovanja 

vladavine prava, 

preglednosti in spoštovanja 

človekovih pravic 

Spoštovanje do vseh udeležencev: to mi 

pomeni, da smo vsi enakovredni /…/. 
Enakovrednost  

Vladavina prava: torej gre za zakone za 

javno šolo, ki jih moram poznati in na 

njihovi podlagi tudi delovati. 

Poznavanje zakonov za šole 

Mednarodne norme: mednarodnih norm 

nimamo, razen pravice do šolanja /…/, 

pravice do zdravstvenega zavarovanja 

/…/. 

Pravica do šolanja in 

zdravstvenega zavarovanja 

Držim se tudi lastnih načel, npr. »ne počni 

drugim tistega, za kar nočeš, da drugi 

počnejo tebi«, /…/ »živi in pusti živeti«.   

Posluževanje lastnih načel 

Uradno odgovornost uresničujem z 

odgovornostjo do vseh deležnikov, s 

strokovnim delom, v skladu  s strokovnimi 

smernicami za delo svetovalnih delavcev, 

z izobraževanjem, upoštevanjem izsledkov 

stroke in vpeljevanjem le-teh v strokovno 

delo v šoli. 

Implementacija smernic in 

izsledkov stroke v delo 

NAČINI 

IMPLEMENTACIJE 

NAČEL 
Uradno odgovornost izvajam preko vpisa 

novincev v srednjo šolo, udeležba na 

timskih sestankih ipd. 

Izvajanje pristojnosti 

Preglednost in uradno odgovornost pa 

upoštevam, ker kot svetovalna delavka na 

Skrb za pedagoško 

dokumentacijo 
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šoli skrbim tudi za različno pedagoško 

dokumentacijo, evidence, sezname, 

poročila itd.   

Preglednost: sodelovanje z drugimi 

institucijami, e-asistent, učiteljski zbori, 

oblikovanje letnega delovnega načrta. 

Sodelovanje z drugimi 

Etičnost: na šoli imamo učence iz 

Afganistana, zato sodelujem z vodstvom, 

učitelji, starši in drugimi otroki v iskanju 

načinov, kako učence vključiti v šolo. 

Sodelovanje z drugimi za 

vključitev učenca v šolo 

Etičnosti in spoštovanja vseh udeležencev 

se poslužujem z upoštevanjem človekovih 

pravic. 

Upoštevanje človekovih 

pravic 

/…/ če združim etičnost, spoštovanje 

posameznika, človekove pravice – 

uresničujem jih s tem, da je v vsaki 

interakciji v delovnem procesu zame 

posameznik osebnost v celoti, z vsemi 

svojimi osebnostnimi lastnostmi, 

sposobnostmi, stališči in vrednotami. 

Upoštevanje vsakega 

posameznika 

Človekove pravice: to izkazujem z 

vsakodnevnim spoštovanjem vseh 

posameznikov, s pogovorom o teh 

pravicah ipd. 

Lasten vzgled in aktivno 

delovanje 

Spoštovanje do vseh udeležencev: npr. na 

sestankih je pomembno, da staršem 

pustimo, da izrazijo svoje mnenje; pri 

sodelavcih se zmenimo, do kdaj treba kaj 

storiti ali pripraviti, da primere, s katerimi 

se srečujemo, predebatiramo; z vodstvom 

se pogovarjamo o rokih za opravila, na 

kak način jih bomo opravili ipd. 

Medsebojno upoštevanje in 

dogovarjanje 

Spoštovanje do vseh udeležencev: to mi 

pomeni, /…/ da iščemo primere dobre 

prakse. 

Primeri dobre prakse 

Etičnosti, spoštovanja udeležencev in 

spoštovanja pravic ne upoštevam samo 

zato, ker se to od mene pričakuje kot od 

Pristojnost in želja biti 

spoštovan 

RAZLOGI ZA 

POSLUŽEVANJE 

NAČEL 
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svetovalnega delavca, ampak ker sem v 

prvi vrsti človek, ki si želi, da ga tudi 

drugi cenijo in spoštujejo. 

Etičnost: etiko mi narekujejo že zakoni in 

predvsem lastna človečnost. 
Zakoni in človečnost 

Spoštovanje vladavine prava in 

preglednost: /…/ vsako leto več je pravnih 

podlag, smernic za delo. /…/ Menim, da to 

postaja velik del našega vsakodnevnega 

dela, in tudi, da nam predstavlja težavo. 

/…/ Preveč je dela, ki temelji na različnih 

zapisnikih, uradnih zaznamkih in /…/ 

papirologija nas bo prerasla, kar ni prav, 

saj jemlje prepotreben čas, energijo. 

Pravne podlage in smernice 

za delo 

Spoštovanje človekovih pravic: 

medsebojno bi se morali spoštovati vsi, ne 

glede na starost, spol, barvo kože, 

veroizpoved, domovino ipd. 

Medsebojno spoštovanje 

Uradna odgovornost je tista, ki me veže na 

to delovno mesto in zato to moram tudi 

spoštovati. 

Vezava na delovno mesto 

 

Pedagogi šolski svetovalni delavci se glede na 1. Vrste posluževanih načel v 

okviru svojega dela poslužujejo šestih izmed sedmih načel DO: uradne 

odgovornosti, preglednosti, etičnosti, spoštovanja do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanja do vladavine prava in spoštovanja  

človekovih pravic. Spoštovanje mednarodnih norm ne sega v pedagoško delo, saj 

načelo govori o posluževanju mednarodnih norm v primeru, kjer zakoni in njihova 

implementacija ne zagotavljajo zadostne okoljske in družbene zaščite (ISO, 2010, 

str. 13), vendar pedagogi v tem primeru omenijo osnovne človekove pravice, kot 

so pravica do šolanja in pravica do zdravstvenega zavarovanja (»Mednarodne 

norme: mednarodnih norm nimamo, razen pravice do šolanja /…/, pravice do 

zdravstvenega zavarovanja /…/.«). Nekateri delujejo tudi v skladu z lastnimi 

načeli (»Držim se tudi lastnih načel, npr. »ne počni drugim tistega, za kar nočeš, 

da drugi počnejo tebi«, /…/ »živi in pusti živeti«.). 
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V primeru 2. Načinov implementacije načel pri delu pedagogov šolskih 

svetovalnih delavcev so le-ti odvisni od vrste načela, nekatera izmed njih se med 

seboj tudi povezujejo.  

Načina implementacije načel uradne odgovornosti in preglednosti se prepletata. 

Načelo uradne odgovornosti v širšem smislu pomeni odgovornost organizacije do 

vplivov na družbo, okolje in gospodarstvo, medtem ko v ožjem smislu pomeni 

odgovornost članov organizacije svoji avtoriteti in odgovornost avtoritete pravnim 

organom. Gre za odgovornost organizacije do tistih, ki jih vplivi dejanj in 

odločitev na podlagi uradne odgovornosti zadevajo, torej družbo in okolje (ISO, 

2010, str. 10). Preglednost pa po ISO 26000 (2010, str. 10) pomeni preglednost 

odločitev in dejanj organizacije, ki zadevajo družbo in okolje. Pri obeh torej gre 

za vpliv na družbo in okolje, le z različnih vidikov: z vidika uradne odgovornosti 

ali preglednosti dejanj in odločitev organizacije.  

Preglednost in uradna odgovornost se izvajata preko skrbi za pedagoško 

dokumentacijo (»Preglednost in uradno odgovornost pa upoštevam, ker kot 

svetovalna delavka na šoli skrbim tudi za različno pedagoško dokumentacijo, 

evidence, sezname, poročila itd.«) in sodelovanja z drugimi (»Preglednost: 

sodelovanje z drugimi institucijami, e-asistent, učiteljski zbori, oblikovanje 

letnega delovnega načrta.«). Uradno odgovornost pedagogi šolski svetovalni 

delavci v svoje delo vključujejo tudi z implementacijo smernic in izsledkov stroke 

v delo (»Uradno odgovornost uresničujem z odgovornostjo do vseh deležnikov, s 

strokovnim delom, v skladu  s strokovnimi smernicami za delo svetovalnih 

delavcev, z izobraževanjem, upoštevanjem izsledkov stroke in vpeljevanjem le-

teh v strokovno delo v šoli.«) in izvajanjem pristojnosti (»Uradno odgovornost 

izvajam preko vpisa novincev v srednjo šolo, udeležba na timskih sestankih 

ipd.«). 

Načela etičnosti, človekovih pravic in spoštovanja vseh udeležencev se prav tako 

prepletajo. Pri etičnosti po ISO 26000 govorimo o delovanju organizacije na 

podlagi vrednot odkritosti, pravičnosti in poštenosti; načelo spoštovanja 

človekovih pravic zajema spoštovanje človekovih pravic s strani organizacije ter 

priznavanje njihove pomembnosti in univerzalnosti. Načelo spoštovanja vseh 
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udeležencev se navezuje na spoštovanje udeležencev s strani organizacije ter 

njeno upoštevanje in odzivnost na interese udeležencev (ISO 2010, str. 11 – 13). 

Lahko bi rekli, da je rdeča nit vseh treh načel medsebojno spoštovanje in 

upoštevanje ter odgovoren odnos do okolja in družbe. V tem duhu pedagogi šolski 

svetovalni delavci podajajo svoje odgovore glede načina posluževanja omenjenih 

načel. 

Načela etičnosti, človekovih pravic in spoštovanje vseh udeležencev uresničujejo 

preko upoštevanja človekovih pravic (»Etičnosti in spoštovanja vseh udeležencev 

se poslužujem z upoštevanjem človekovih pravic.«), z upoštevanjem vsakega 

posameznika (»/…/ če združim etičnost, spoštovanje posameznika, človekove 

pravice – uresničujem jih s tem, da je v vsaki interakciji v delovnem procesu zame 

posameznik osebnost v celoti, z vsemi svojimi osebnostnimi lastnostmi, 

sposobnostmi, stališči in vrednotami.«), z medsebojnim upoštevanjem in 

dogovarjanjem (»Spoštovanje do vseh udeležencev: npr. na sestankih je 

pomembno, da staršem pustimo, da izrazijo svoje mnenje; s sodelavci se 

zmenimo, do kdaj treba kaj storiti ali pripraviti, da primere, s katerimi se 

srečujemo, predebatiramo; z vodstvom se pogovarjamo o rokih za opravila, na 

kak način jih bomo opravili ipd.«) in primeri dobre prakse (»Spoštovanje do vseh 

udeležencev: to mi pomeni, /…/ da iščemo primere dobre prakse.«). Omenijo tudi 

specifičen primer etičnosti, ki zajema sodelovanje z drugimi za vključitev tujega 

učenca v šolo (»Etičnost: na šoli imamo učence iz Afganistana, zato sodelujem z 

vodstvom, učitelji, starši in drugimi otroki v iskanju načinov, kako učence 

vključiti v šolo.«) ter uresničevanje načela človekovih pravic skozi lasten vzgled 

in aktivno delovanje (»Človekove pravice: to izkazujem z vsakodnevnim 

spoštovanjem vseh posameznikov, s pogovorom o teh pravicah ipd.«). 

Tretja kategorija, 3. Razlogi za posluževanje načel se tako kot načini tudi 

razlikujejo glede na vrsto načela, a jih v grobem lahko razdelimo na dva dela: 1) 

Uradna odgovornost in 2. DO poslovanje. 

Pri 1. Uradni odgovornosti seveda govorimo o pristojnostih in s tem o pravnih 

podlagah in smernicah pri delu pedagogov šolskih svetovalnih delavcev 

(»Etičnosti, spoštovanja udeležencev in spoštovanja pravic ne upoštevam samo 
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zato, ker se to od mene pričakuje kot od svetovalnega delavca /…/.«; »Etičnost: 

etiko mi narekujejo že zakoni /…/.«; »Uradna odgovornost je tista, ki me veže na 

to delovno mesto in zato to moram tudi spoštovati.«; Spoštovanje vladavine prava 

in preglednost: /…/ vsako leto je več pravnih podlag, smernic za delo.«). 

Pedagogi omenijo tudi, da jim pravne podlage in smernice, ki jih je vedno več, 

predstavljajo oviro pri opravljanju pedagoškega dela (»/…/ Menim, da to postaja 

velik del našega vsakodnevnega dela in tudi, da nam predstavlja težavo. /…/ 

Preveč je dela, ki temelji na različnih zapisnikih, uradnih zaznamkih in /…/ 

papirologija nas bo prerasla, kar ni prav, saj jemlje prepotreben čas, energijo.«). 

V 2. sklopu  DO poslovanja pa osvetljujemo človeško solidarnost in predvsem, 

kot pravi Resman idr. (1999, str. 59), odgovornega posameznika z vestjo, čutom 

za sebe in druge ljudi. Tako dobimo razloge za posluževanje načel, kot so želja 

biti spoštovan (»Etičnosti, spoštovanja udeležencev in spoštovanja pravic ne 

upoštevam /…/ zato, ker sem v prvi vrsti človek, ki si želi, da ga tudi drugi cenijo 

in spoštujejo.«), lastna človečnost (»/…/ Etiko mi narekuje /…/ predvsem lastna 

človečnost.«) in medsebojno spoštovanje (»Spoštovanje človekovih pravic: 

medsebojno bi se morali spoštovati vsi, ne glede na starost, spol, barvo kože, 

veroizpoved, domovino ipd.«). 

Pedagogi šolski svetovalni delavci se poslužujejo vseh načel, razen spoštovanja 

mednarodnih norm in pri svojem delu upoštevajo tudi lastna načela. Načini in 

razlogi za posluževanje načel so različni, a v glavnem vezani na vrsto načela ter 

pristojnost in etiko pedagoga. Nekaj odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo 

vključili v raziskavo. 

5.4.3 Praksa - implementacija DO v vzgojno-izobraževalno prakso 

V zadnjem sklopu intervjuja govorimo o implementaciji DO v vzgojno-

izobraževalno prakso. Predstavili bomo družbeno odgovorne in neodgovorne 

prakse, s katerimi se pedagogi šolski svetovalni delavci ukvarjajo, in to kako jih 

rešujejo, ali jim je sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in udeleženci na šoli 

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse svetovalnega 

dela, ter to, kako pri sodelovanju z drugimi zaznavajo svojo soodvisnost z njimi in 

kako te razlike pripomorejo k celovitosti njihovega dela. 
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5.4.3.1 Družbeno odgovorne prakse 

V Tabeli 11 predstavljamo, katere so družbeno odgovorne prakse, s katerimi se 

ukvarjajo pedagogi šolski svetovalni delavci. Razlogi za odgovore bodo podani 

pod analizo. 

Vprašanje: Katere prakse (naloge, dejavnosti) v vašem delu štejete kot družbeno 

odgovorne? Zakaj? 

Tabela 11: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o družbeno odgovornih praksah 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Kot družbeno odgovorne štejem svoje temeljne 

naloge, kar zajema preventivne in razvojne 

dejavnosti, dejavnosti pomoči ter načrtovanje in 

evalvacijo. 

Preventivne 

in razvojne 

dejavnosti, 

dejavnosti 

pomoči, 

načrtovanje 

in evalvacija  

URADNA 

ODGOVORNOST 

Kot družbeno odgovorne štejem /…/ pomoč pri 

socialno-ekonomskih stiskah, karierno svetovanje, 

delo z nadarjenimi učenci in učenci s PP. 

Pomoč pri 

socialno-

ekonomskih 

stiskah, 

karierno 

svetovanje in 

delo z učenci 

Družbeno odgovorne prakse so otroški parlament, 

karierna orientacija, preventivne dejavnosti 

(delavnice komunikacije, o čustvih, učenje socialnih 

veščin), delo z učenci s PP, reševanje osebnih in 

učnih težav. 

Karierna 

orientacija, 

preventivne 

dejavnosti, 

delo z učenci 

Družbeno odgovorne so /…/ preprečevanje /…/ 

kakršnekoli oblike nasilja /…/. 

Preprečevanje 

oblik nasilja 

Družbeno odgovorne so /…/ etičnost /.../.   Etičnost  
NAČELO ETIČNOSTI 

IN SPOŠTOVANJA 

ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Družbeno odgovorne so /…/ spoštovanje človekovih 

pravic. 

Spoštovanje 

človekovih 

pravic 

/…/ Najpogostejša praksi pri mojem delu, ki štejeta 

kot družbeno odgovorni, sta moj vzgled in vedenje. 

Vzgled in 

vedenje 

LASTNA 

ODGOVORNOST 
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Družbeno odgovorne prakse so po mnenju pedagogov šolskih svetovalnih 

delavcev tiste, ki sodijo v njihovo pristojnost, v načelo etičnosti in spoštovanja 

človekovih pravic ter lastno odgovornost. Nekaj odgovorov zaradi njihove 

trivialnosti nismo vključili v raziskavo. 

Njihove družbeno odgovorne prakse zato razdelimo v tri kategorije. Prva 

kategorija, 1. Uradna odgovornost zadeva temeljne naloge pedagogov šolskih 

svetovalnih delavcev. V tem primeru odgovorne prakse predstavljajo preventivne 

(delavnice komunikacije, o čustvih, učenje socialnih veščin, preprečevanje 

kakršnekoli oblike nasilja) in razvojne dejavnosti, dejavnosti pomoči, načrtovanje 

in evalvacija, pomoč pri socialno-ekonomskih stiskah, karierno svetovanje, delo z 

nadarjenimi učenci in učenci s PP, reševanje osebnih in učnih težav, tudi otroški 

parlament. Druga kategorija, 2. Načelo etičnosti in spoštovanja človekovih pravic 

govori o etičnem delovanju pedagogov in spoštovanju posameznika. Ne nazadnje 

pedagogi kot družbeno odgovorne prakse predstavijo tudi 3. Lastno odgovornost – 

njihov vzgled in vedenje. 

Delovanje v skladu z uradno odgovornostjo in načeli pri pedagogih šolskih 

svetovalnih delavcih izhaja iz temeljnih aktov v vzgoji in izobraževanju na 

področju svetovalnega dela ter iz letnega delovnega in vzgojnega načrta 

posamezne šole, medtem ko ima lastna odgovornost opraviti z odgovornim in 

svobodnim posameznikom z vestjo, čutom za sebe in druge ljudi, tudi za dolžnost 

(Resman idr., 1999, str. 59). 

Razlogi za družbeno odgovorne prakse pedagogov so soodvisnost (»Tako kot 

želim, da se vedejo otroci, se tudi sama.«), razvijanje otrokovih osebnih in 

razvojnih potencialov ter delovnih navad (»To so vse prakse, ki v spodbujanju 

potencialov učencev, razvijanju njihovih delovnih navad vplivajo na njihovo 

počutje, in socialno-ekonomsko šibkejšim učencem dajejo enake možnosti, kot jih 

imajo ostali, ipd.«) ter medsebojno upoštevanje, upoštevanje stroke, zakonodaje in 

otrokovih sposobnosti (»Odgovorne so zato, ker so v to delo vpleteni stroka, 

veščine, upoštevanje zakonodaje, razvojne starostne sposobnosti otrok, interesi in 

razumevanje.«). 



80 

 

5.4.3.2 Družbeno neodgovorne prakse 

V Tabeli 12 prikazujemo, katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se 

ukvarjajo pedagogi šolski svetovalni delavci. 

Vprašanje: Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjate? 

Tabela 12: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o družbeno neodgovornih praksah 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Najpogostejši primer neodgovorne 

prakse, po mojem mnenju, je iskanje 

lastnih pravic. 

Iskanje lastnih pravic 

ENOSTRANSKOST 

/…/ Družbeno neodgovorno 

sprejemanje temeljne pravice do 

izobraževanja. 

Izkoriščanje pravice do 

izobraževanja 

Neodgovorna praksa [je] /…/ 

neopravičeno izostajanje od pouka/…/. 

Neupravičeno izostajanje 

od pouka 

Neprenašanje informacij iz dijaške v 

razredno skupnost, neudeležba na 

sestankih /…/. 

Neposredovanje potrebnih 

informacij naprej 

Neodgovorna praksa [je] /…/ 

neodzivnost staršev. 
Neodzivnost staršev 

Družbeno neodgovorni praksi [sta] 

/…/ nevarčevanje z energijo in 

neločevanje odpadkov. 

Ekološka neosveščenost 

Največ se ukvarjam z nasiljem /…/. Nasilje  

ČUSTVENE IN 

VEDENJSKE MOTNJE 

Neodgovorne prakse so medvrstniško 

nasilje, nasilje staršev, učiteljev. 

Medvrstniško nasilje, 

nasilje staršev in učiteljev 

Družbeno neodgovorni praksi [sta] 

nasilje in zanemarjanje otrok /…/. 

Nasilje do otrok 

 

Neodgovorna praksa [je] /…/ 

medvrstniško nasilje /…/. 
Medvrstniško nasilje 

Največ se ukvarjam z /…/ uživanjem 

prepovedanih substanc (alkohol, 

mamila) /…/. 

Uživanje prepovedanih 

substanc 

Družbeno neodgovorni praksi [sta] 

/…/ kajenje in droge /…/. 
Kajenje in droge 

/…/ Pojavlja se tudi nesprejemanje 

drugačnosti (npr. etična in spolna 

Nesprejemanje 

drugačnosti 
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usmerjenost). 

 

Družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se srečujejo pedagogi šolski svetovalni 

delavci, vključujejo dejanja učencev, staršev in učiteljev ter okoljsko 

problematiko. Razdelimo jih v dve kategoriji. 

Najobsežnejša kategorija predstavlja 1.  Enostranskost in zajema iskanje lastnih 

pravic10 (»Najpogostejši primer neodgovorne prakse je po mojem mnenju iskanje 

lastnih pravic.«), izkoriščanje pravice do izobraževanja11 (»/…/ Družbeno 

neodgovorno sprejemanje temeljne pravice do izobraževanja.«), neupravičeno 

izostajanje od pouka (»Neodgovorna praksa [je] /…/ neopravičeno izostajanje od 

pouka/…/.«), neposredovanje potrebnih informacij naprej (»Neprenašanje 

informacij iz dijaške v razredno skupnost, neudeležba na sestankih /…/.«), 

neodzivnost staršev (»Neodgovorna praksa [je] /…/ neodzivnost staršev.«) in 

ekološko neosveščenost (»Družbeno neodgovorni praksi [sta] /…/ nevarčevanje z 

energijo in neločevanje odpadkov.«). Druga kategorija zadeva 2. Čustvene in 

vedenjske težave, ki opozarjajo na nasilje s strani učencev, staršev in učiteljev 

(»Največ se ukvarjam z nasiljem /…/.«, »Neodgovorne prakse so medvrstniško 

nasilje, nasilje staršev, učiteljev.«, »Družbeno neodgovorni praksi [sta] nasilje in 

zanemarjanje otrok /…/.«, »Neodgovorna praksa [je] /…/ medvrstniško nasilje 

/…/.«) ter uživanje prepovedanih substanc (»Največ se ukvarjam z /…/ uživanjem 

prepovedanih substanc (alkohol, mamila) /…/.«, »Družbeno neodgovorni praksi 

[sta] /…/ kajenje in droge /…/.«).  

Ko govorimo o enostranskosti, v našem primeru nimamo v mislih ozke poklicne 

in ekonomske specializacije ter meril odločanja odgovornih ljudi (Mulej idr., 

2011, str. 1), ampak posameznike (otroke in starše), ki po Resmanu (2008, str. 9) 

stremijo k individualizmu kot posledici egoizma. Manjkajoča komponenta 

                                                 
10 Razložimo podrobneje: »Te pravice ponavadi iščejo otroci ali pa starši za svoje otroke, 

najpogosteje, ko pridejo v konfliktno situacijo z avtoriteto, ki je v šoli učitelj. Na prvi pogled s tem 

sicer ni nič narobe. Narobe postane, ko ob iskanju pravice, ob dokazovanju neke krivice, ki naj bi 

jim bila storjena, toženju, da so postali »žrtev«, vedno znova pozabljajo na svoje dolžnosti in 

odgovornosti. Tako učenci, kot starši. /…/« 
11 Dopolnimo: »/…/ ne prihajajo k pouku takrat, ko se pišejo testi, ker s stremljenjem k boljšim 

ocenam želijo še več dodatnega »študijskega dopusta«. Veliko je nesprejemanja odgovornosti do 

sebe, zato potem težko sprejmejo odgovornost do drugih /…/.« 
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slednjega, kot nadaljuje Resman, je odgovornost do lastnega dela in do drugih. 

DO odgovor se najde v zakonu zadostne in potrebne celovitosti (iz DTS), ki 

temelji na medsebojnem sodelovanju. Enostranskost, ki zadeva dejanja otrok, 

vidimo v iskanju lastnih pravic, izkoriščanju pravice do izobraževanja, 

neupravičenem izostajanju od pouka in neposredovanju potrebnih informacij 

naprej v dijaški skupnosti. Tovrstna dejanja staršev so njihova neodzivnost in 

iskanje lastnih pravic. Enostranskost predstavlja tudi ekološka neosveščenost z 

nevarčevanjem energije in neločevanjem odpadkov. 

Neodgovorne prakse v kategoriji čustvenih in vedenjskih motenj so po mnenju 

pedagogov šolskih svetovalnih delavcev predvsem različne vrste nasilja 

(medvrstniško nasilje, nasilje staršev in učiteljev), uživanje prepovedanih substanc 

in nesprejemanje drugačnosti na podlagi etične in spolne usmerjenosti. Čustvene 

in vedenjske motnje se kažejo kot kronično neprimerno odzivanje na okolje. Vpliv 

slednjega tovrstno odzivanje tudi spodbuja, zato je njegov odziv tudi odklonilen 

(Brus, 2010; povz. po Kauffman, 1977, po Lewis, 1987). Pod lastnosti čustvenih 

in vedenjskih motenj spadajo fizična agresija, žaljivost do drugih, iskanje 

pozornosti ipd. (prav tam; cit. po Paulou in Norwich, 2000).  

Če poenostavimo, neodgovorne prakse, glede na pedagoge šolske svetovalne 

delavce, predstavljajo predvsem nasilje, uživanje mamil, nesprejemanje 

drugačnosti in enostranskost s strani otrok, staršev in učiteljev. 

 V tabeli 13 predstavljamo, kako pedagogi šolski svetovalni delavci rešujejo 

družbeno neodgovorne prakse (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujejo – ignorirajo). 

Vprašanje: Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – ignorirate)? 

Tabela 13: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o reševanju družbeno neodgovornih 

praks 

I. IZJAVE II. POJMI 
III. 

KATEGORIJE 

/…/ iskanje lastnih pravic /…/ 

rešujem /…/ tako, da imajo rešitve 

dolgoročne posledice.  

Rešitve iskanja lastnih pravic z 

dolgoročnimi posledicami 
DOLGOROČNO 

DELOVANJE 

/…/ nasilje in zanemarjanje otrok Dolgoročno reševanje nasilja 
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/…/ rešujem dolgoročno /…/. 

Medvrstniško nasilje, neopravičeno 

izostajanje od pouka in neodzivnost 

staršev /…/ rešujemo dolgoročno s 

starši /…/. 

Dolgoročno reševanje 

medvrstniškega nasilja, 

neopravičenega izostajanja od 

pouka in neodzivnosti staršev s 

starši 

/…/ kajenje, droge /…/ rešujemo 

preko preventivnih dejavnosti /…/. 

Preventivno reševanje kajenja in 

uživanja drog 

PREVENTIVNO 

DELOVANJE 

/…/  uživanje prepovedanih substanc 

(alkohol, mamila) pa preventivno. 

Preventivno reševanje uživanja 

prepovedanih substanc 

/…/ medvrstniško nasilje, nasilje 

staršev, učiteljev /…/ nesprejemanje 

drugačnosti /…/ na splošno veliko 

delamo na preventivi /…/. 

Preventivno reševanje 

medvrstniškega nasilja, nasilja 

staršev, učiteljev in nesprejemanja 

drugačnosti 

Največ se ukvarjam z nasiljem, ki ga 

v večini lahko rešujem kratkoročno 

/…/. 

Kratkoročno reševanje nasilja 

KURATIVNO 

DELOVANJE 

 

/…/ temeljne pravice do 

izobraževanja ne sprejemajo vsi 

družbeno odgovorno /…/ Šele s 

posledicami12 ozaveščamo. 

Reševanje s posledicami 

 

Reševanje neodgovornih praks s strani pedagogov šolskih svetovalnih delavcev 

razdelimo v tri kategorije: 1. Dolgoročno delovanje, v katerega spadajo 

neodgovorne prakse, kot so iskanje lastnih pravic, nasilje, medvrstniško nasilje, 

neopravičeno izostajanje od pouka in neodzivnost staršev. Na drugi strani pod 2. 

Preventivno delovanje razvrščamo kajenje in droge oziroma uživanje 

prepovedanih substanc, medvrstniško nasilje, nasilje staršev in učiteljev ter 

nesprejemanje drugačnosti. Tretja kategorija, 3. Kurativno delovanje zajema 

kratkoročno reševanje nasilja in reševanje s posledicami. Nekaj odgovorov zaradi 

njihove trivialnosti nismo vključili v raziskavo. 

                                                 
12 Posledice: »Potem je tukaj primer obveznih izbirnih vsebin, ki jih vsak dijak mora imeti 90 ur, 

pri čemer se je izkazal velik izpad pri športnih dnevih in drugih stvareh. Zdaj odkljukamo, kdo je 

bil prisoten na dejavnosti in tisti, ki niso bili, morajo svojo obveznost opraviti v nadomestnem 

terminu, izven šolskega pouka, včasih celo v času počitnic med šolskim letom. V primeru 

nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi bolezni se pogleda film ali kaj podobnega. Bistvo je, da 

to morajo opraviti.« 
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Opazimo, da pedagogi medvrstniško nasilje rešujejo na dolgoročen ali 

preventiven način, medtem ko nasilje nasploh (tudi starševsko in učiteljsko) 

rešujejo dolgoročno, preventivno in kurativno. 

5.4.3.3 Sodelovanje z drugimi v pomoč ali oviro 

V nadaljevanju prikazujemo, koliko je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem 

sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in udeleženci na šoli v pomoč ali oviro 

pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse svetovalnega dela in zakaj. Vsakega 

izmed udeležencev na šoli (drugi svetovalni delavec, ravnatelj, učitelj, 

učenec/dijak in starš) bomo kategorizirali in klasificirali individualno. Če so bili 

podani razlogi za pomoč ali oviro pri sodelovanju s posameznikom, bomo te 

vključili v analizo. 

Vprašanje: V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši  

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

 

a) Sodelovanje v pomoč ali oviro z drugim svetovalnim delavcem 

V Tabeli 14 predstavljamo, v kolikšni meri je pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem sodelovanje z drugim svetovalnim delavcem v pomoč ali oviro pri 

uresničevanju družbeno odgovorne prakse svetovalnega dela. 

Tabela 14: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju v pomoč ali oviro z 

drugim svetovalnim delavcem 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

S svetovalno delavko sva postavili okvir, kjer 

absolutno sodelujeva in kjer neposredno 

Postavljanje 

okvirjev v 
SOODVISNOST 
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sodelovanje ni potrebno, zato se ne ovirava. sodelovanju 

Z defektologinjo predebatirava vse težje primere, ki 

terjajo posvetovanje različnih strok, sodelujeva pri 

vpisu v prvi razred, pri otrocih z odločbami, pri 

pisanju poročil za zunanje institucije. 

Sodelovanje pri 

težjih primerih in 

vpisu v prvi 

razred, otrocih z 

odločbami in 

pisanju poročil 

Svetovalna delavka mi je v pomoč zaradi drugega 

strokovnega področja in drugačnega načina 

razmišljanja. 

Drugo strokovno 

področje in način 

razmišljanja 

 

Pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je sodelovanje z drugim svetovalnim 

delavcem v pomoč. Sodelovanje z drugimi zaznavajo enovito, in sicer kot 1. 

Soodvisnost. Le-ta se kaže ob sodelovanju pri težjih primerih in vpisu v prvi 

razred, otrocih z odločbami in pri pisanju poročil (»Z defektologinjo 

predebatirava vse težje primere, ki terjajo posvetovanje različnih strok, sodelujeva 

pri vpisu v prvi razred, pri otrocih z odločbami, pri pisanju poročil za zunanje 

institucije.«). Sodelovanje jim je v pomoč tudi zaradi drugega strokovnega 

področja in načina razmišljanja drugega svetovalnega delavca (»Svetovalna 

delavka mi je v pomoč zaradi drugega strokovnega področja in drugačnega načina 

razmišljanja.«). Kljub skupnemu delovanju si postavijo tudi meje sodelovanja, da 

se izognejo oviranju pri delu (»S svetovalno delavko sva postavili okvir, kjer 

absolutno sodelujeva in kjer neposredno sodelovanje ni potrebno, zato se ne 

ovirava.«). Nekaj odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo vključili v 

raziskavo. 

Vloga soodvisnosti pri pedagogih šolskih svetovalnih delavcih pomeni 

interdisciplinarno in kooperativno povezovanje različnih znanj, na podlagi katerih 

se rešujejo problemi današnjega razvoja in integriranja v šolsko okolje učencev, 

staršev in učiteljev (Pediček, 1972; povz. po Resman idr., 1999, str. 69-70). V 

okviru sodelovanja več profilov je znatna tudi jasna opredelitev lastnega 

prispevka k delu (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008a, str. 6; Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2008b, str. 6), kar poudarijo tudi naši pedagogi skozi postavljanje okvirjev v 

sodelovanju. Takšno sodelovanje po Resmanu idr. (1999, str. 70) temelji na 
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kolegialnosti in pomeni pravico do lastnega strokovnega mnenja in pravico, da o 

njem izvedo tudi drugi profili. Vse našteto v DO pomeni pot k celovitosti in 

kvaliteti poslovanja, saj sta kot bistveni komponenti DO zajeti sinergija delovanja 

in poklicna soodvisnost (Mulej in Hrast, 2011b, str. 1-2). 

Pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je sodelovanje s svetovalnimi delavci 

pomembno v okviru soodvisnosti, ki predstavlja interdisciplinarno in 

kooperativno povezovanje, v sodelovanju z drugimi pa si postavijo tudi lastne 

meje. 

b) Sodelovanje v pomoč ali oviro z ravnateljem 

V Tabeli 15 prikazujemo, v kolikšni meri je pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem sodelovanje z ravnateljem v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno 

odgovorne prakse svetovalnega dela. 

Tabela 1511: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju v pomoč ali oviro z 

ravnateljem 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Z ravnateljem sodelujeva pri pripravi 

letnega delovnega načrta, predavanjih za 

starše, izobraževanjih za učiteljski zbor, 

razgovorih za starše.  

Sodelovanje pri 

načrtovanju dela, pri 

delu s starši, učitelji 
SOODVISNOST 

Ravnatelj mi je v pomoč, ko imamo kak 

skupni cilj (npr. vključevanje 

Afganistancev).  

Sodelovanje pri delu 

z učenci 

Ovire z ravnateljem ni – je /…/ širše 

družbeno odgovoren.  
Družbeno odgovoren 

ravnatelj 

ZGLED – 

ODGOVORNOST 

POSAMEZNIKA 

 

Sodelovanje z ravnateljem je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem v pomoč 

– neposredno ali posredno. Sodelovanje tako poteka v duhu 1. Soodvisnosti, kot 

neposredna pomoč pri sodelovanju s starši in učitelji (»Z ravnateljem sodelujeva 

pri pripravi letnega delovnega načrta, predavanjih za starše, izobraževanjih za 

učiteljski zbor, razgovorih za starše.«) ter pri sodelovanju z učenci (»Ravnatelj mi 

je v pomoč, ko imamo kak skupni cilj (npr. vključevanje Afganistancev).«). 
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Ravnateljeva pomoč je tudi posredna, saj mu pedagogi pripisujejo tudi družbeno 

odgovornost – gre torej za 2. Zgled – odgovornost posameznika (»Ovire z 

ravnateljem ni – je /…/ širše družbeno odgovoren.«). Nekaj odgovorov zaradi 

njihove trivialnosti nismo vključili v raziskavo. 

Soodvisnost v DO prinaša celovitost in kvaliteto poslovanja (Mulej in Hrast, 

2011b, str. 1-2). Slednje pri sodelovanju pedagogov z ravnateljem opazimo pri 

njihovem neposrednem timskem delu, medtem ko je njegova pomoč pri 

sodelovanju tudi posredna, v okviru njegove družbene odgovornosti. To je tudi 

pričakovano, saj je ravnatelj posameznik, ki je med drugimi nalogami odgovoren 

za organiziranje in spremljanje dela šolske svetovalne službe (Opis poklica, 

http://bit.ly/2eW5bzp). Odgovornost posameznika oziroma ljudi DO povezuje s 

širšo družbo, predvsem z ljudmi na položajih in tako enostranskosti ne priznava. 

Sodelovanje z ravnateljem je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem v 

neposredno pomoč pri starših, učiteljih in učencih ter v posredno pomoč, ki 

temelji na ravnateljevi DO. 

c) Sodelovanje v pomoč ali oviro z učitelji 

Tabela 16 predstavlja, v kolikšni meri je pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem sodelovanje z učitelji v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno 

odgovorne prakse svetovalnega dela. 

Tabela 16: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju v pomoč ali oviro z 

učitelji 

I. IZJAVE II. POJMI III. 

KATEGORIJE 

Z učitelji sodelujem, kar je v povezavi z 

oddelkom (predvsem s predmetno stopnjo), in 

pri posameznih primerih (težave z učiteljem, 

socialni problemi ipd.) 

Sodelovanje v 

individualnih primerih in 

v povezavi z oddelkom SOODVISNOST 

Z učitelji imam dobre izkušnje; ovira je 

predvsem časovna. 
Časovna ovira 

 

http://bit.ly/2eW5bzp
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Sodelovanje z učitelji je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem v pomoč – 

gre za 1. Soodvisnost, ki se kaže v sodelovanju v individualnih primerih ali v 

povezavi z oddelkom (»Z učitelji sodelujem, kar je v povezavi z oddelkom 

(predvsem s predmetno stopnjo) in pri posameznih primerih (težave z učiteljem, 

socialni problemi, ipd.)«). Soodvisnost je torej pomembna za celovito in 

kvalitetno delovanje (Mulej in Hrast, 2011b, str. 1-2). Edino oviro pri sodelovanju 

po mnenju pedagogov predstavlja čas. 

d) Sodelovanje v pomoč ali oviro z učenci/dijaki 

Tabela 17 prikazuje, v kolikšni meri je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem 

sodelovanje z učenci/dijaki v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno 

odgovorne prakse svetovalnega dela. 

Tabela 17: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju v pomoč ali oviro z 

učenci/dijaki 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Z učenci sodelujem pri učenju, kariernem 

svetovanju, naravoslovnih dnevih, ipd. 

/…/. 

Sodelovanje pri učenju, 

svetovanju in aktivnostih SODELOVANJE KOT 

POMOČ 
Učenci so mi v pomoč, ko sodelujejo pri 

temeljnih nalogah, ki jih izvajam /…/. 

Sodelovanje pri temeljnih 

nalogah 

/…/ oviro predstavljajo takrat, ko se 

izogibajo moji pomoči ali jo odklanjajo. 

Izogibanje ali odklanjanje 

pomoči 

SODELOVANJE KOT 

OVIRA 

 

Sodelovanje z učenci13 je pedagogom šolskim svetovalnim delavcem v pomoč ali 

oviro. Pedagogi 1. Sodelovanje kot pomoč z učenci vidijo pri učenju, svetovanju 

in drugih aktivnostih (»Z učenci sodelujem pri učenju, kariernem svetovanju, 

naravoslovnih dnevih ipd. /…/.«), oziroma pri temeljnih nalogah (»Učenci so mi v 

pomoč, ko sodelujejo pri temeljnih nalogah, ki jih izvajam /…/.«). Druga 

kategorija, 2. Sodelovanje kot ovira, predstavlja odklanjanje pomoči pedagogov 

učencem ali oviranje le-te (»/…/ oviro predstavljajo takrat, ko se izogibajo moji 

                                                 
13 Z besedo »učenci« v tem primeru pojmujemo udeležence v izobraževalnem procesu osnovne 

šole.  
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pomoči ali jo odklanjajo.«). Nekaj odgovorov zaradi njihove trivialnosti nismo 

vključili v raziskavo. 

Primarna naloga pedagogov šolskih svetovalnih delavcev je na posreden in 

neposreden način pripomoči k osebnemu in šolskemu razvoju učencev14 ter k 

njihovemu produktivnemu življenju v šoli (Resman idr., 1999, str. 85; Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008a, str. 7). V osnovni šoli se temeljne naloge po Čačinovič 

Vogrinčič idr. (2008a, str. 18-19), ki učenca zadevajo neposredno, izvajajo preko 

individualnega ali skupinskega nudenja pomoči. Ta zajema različna področja 

življenja in dela v šoli: svetovalni odnos skozi učenje in poučevanje, šolsko 

kulturo, klimo, vzgojo in red, osebni, socialni in telesni razvoj ter poklicno 

orientacijo, šolanje in socialno-ekonomsko stisko (prav tam, str. 19-26). 

e) Sodelovanje v pomoč ali oviro s starši 

Tabela 18 predstavlja, v kolikšni meri je pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem sodelovanje s starši v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno 

odgovorne prakse svetovalnega dela. 

Tabela 18: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o sodelovanju v pomoč ali oviro s starši 

I. IZJAVE II. POJMI 
III. 

KATEGORIJE 

Pogosto so starši tisti, ki predstavljajo oviro pri 

tem uresničevanju. Namesto da bi sodelovali z 

nami, z učitelji in svetovalni delavci, da bi složno 

nastopili pred otrokom v nekih njegovih nalogah 

in odgovornostih, se nam postavljajo nasproti.  

Starši nasproti 

strokovnim delavcem v 

šoli 

SODELOVANJE 

V OVIRO 

/…/ ovire so v individualnih primerih, npr. pri 

starših, lahko je smo eden, ki dela v škodo 

otroku. 

Delovanje v škodo 

otroka 

/…/ oviro mi predstavljajo nesodelujoči starši, 

pomanjkanje časa, množica dela in nalog. 

Nesodelovanje staršev 

in preveč dela / 

preobremenjenost 

/…/ ovira pa so seveda takrat, ko z mano ne 

sodelujejo, starši, ki imajo trajna kazenska stanja, 

Nesodelovanje in 

ločenost staršev ter 

                                                 
14 Beseda se nanaša na udeležence izobraževalnega procesa v osnovni in srednji šoli. 
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tudi ločeni starši, ki nimajo urejenega odnosa do 

otroka. 

njihova kazenska stanja 

/…/ se mi zdi, da je konkretno najbolj v praksi to 

tako, da so starši tisti, ki te pripeljejo do tega, da 

bi bilo smiselno ravnati drugače oziroma 

otrokom dajejo drugačna sporočila, kot jih 

dobivajo v šoli. Posledično smo zato včasih vsak 

na svojem bregu. /…/ 

Vpliv staršev na 

svetovalno delo in 

sugeriranje otrokom 

Starši so v pomoč, ko z njimi lahko sodelujem, 

ko spremljajo napredek otroka, zanj iščejo 

rešitve; /…/  

Sodelovanje s starši pri 

napredku otroka in 

iskanje rešitev zanj 

SODELOVANJE 

V POMOČ 

 

Sodelovanje s starši po mnenju pedagogov šolskih svetovalnih delavcev v 

številnih primerih predstavlja oviro, a sodelovanje v pomoč ni izključeno. Ovira je 

tudi pomanjkanje časa in preobremenjenost pedagogov z delom. V analizi smo 

zaradi trivialnosti izpustili odgovor intervjuvanca. 

Pedagogom 1. Sodelovanje v pomoč pomeni sodelovanje s starši pri napredku 

otroka in iskanje rešitev zanj (»Starši so v pomoč, ko z njimi lahko sodelujem, ko 

spremljajo napredek otroka, zanj iščejo rešitve; /…/). Pomoč je torej prisotna 

takrat, ko se sodelovanje pedagoga in staršev dogaja v okviru temeljnih nalog 

pedagoga šolskega svetovalnega delavca. 

Na drugi strani 2. Sodelovanje v oviro kaže vrsta neodgovornih dejanj, predvsem 

s strani staršev. Pedagogi govorijo o delovanju staršev nasproti strokovnim 

delavcem v šoli (»Pogosto so starši tisti, ki predstavljajo oviro pri tem 

uresničevanju. Namesto da bi sodelovali z nami, z učitelji in svetovalni delavci, 

da bi složno nastopili pred otrokom v nekih njegovih nalogah in odgovornostih, se 

nam postavljajo nasproti15.«), delovanje v škodo otroka (»/…/ ovire so v 

individualnih primerih, npr. pri starših, lahko je samo eden, ki dela v škodo 

otroka.«), nesodelujoči starši in preveč dela / preobremenjenost (»/…/ oviro mi 

predstavljajo nesodelujoči starši, pomanjkanje časa, množica dela in nalog.«), 

                                                 
15 Dopolnimo: »Velikokrat se izkaže, da starši svoje starševske naloge prelagajo na šolo, v smislu 

»bo že šola poskrbela za to, saj ga mora šola to naučiti,  učitelj je tisti, ki mora poskrbeti za to in 

ono«. In ko šola otroku postavi omejitve, pravila, zada naloge in obveznosti, nastane konflikt. 
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nesodelovanje in ločenost staršev ter njihova kazenska stanja (»/…/ ovira pa so 

seveda takrat, ko z mano ne sodelujejo, starši, ki imajo trajna kazenska stanja, tudi 

ločeni starši, ki nimajo urejenega odnosa do otroka.«) ter vpliv staršev na 

svetovalno delo in sugeriranje otrokom (»/…/ se mi zdi, da je konkretno najbolj v 

praksi to tako, da so starši tisti, ki te pripeljejo do tega, da bi bilo smiselno ravnati 

drugače, oziroma otrokom dajejo drugačna sporočila, kot jih dobivajo v šoli. 

Posledično smo zato včasih vsak na svojem bregu. /…/«). 

Sodelovanje pedagogov šolskih svetovalnih delavcev s starši je pri doseganju 

družbeno odgovorne prakse v številnih primerih videno kot ovira, saj na vrsto 

načinov starši ne sodelujejo s strokovnimi sodelavci, oziroma se jim postavljajo 

nasproti. Predvidevamo, da gre predvsem za individualizem, ki izhaja iz egoizma 

(Resman, 2008) – iskanje lastnih pravic in pravic njihovega otroka. Ne uvidijo, da 

je šola prostor, kjer je pogoj za uspešno delovanje le-te in za razvoj otroka 

potrebna sinergija delovanja, ki je tudi bistvena komponenta DO (Mulej in Hrast, 

2011b). Starši predstavljajo pomoč takrat, ko delajo v dobro otroka – ko 

spremljajo napredek otroka in zanj iščejo rešitve. Ovira je tudi »množica dela in 

nalog«, ki vodi v pomanjkanje časa za sodelovanje.  

Če povzamemo, je sodelovanje s starši pedagogom šolskim svetovalnim delavcem 

v veliko primerih v oviro, pri čemer oviro lahko predstavljajo starši sami ali 

delovne obveznosti pedagoga. Sodelovanje v pomoč je prisotno pri delu v dobro 

otroka.  

5.4.3.4 Zaznavanje lastne soodvisnosti pri sodelovanju z drugimi 

V Tabeli 19 predstavljamo, kako pedagogi šolski svetovalni delavci pri 

sodelovanju z drugimi zaznavajo svojo soodvisnost. 

Vprašanje: Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

 

Tabela 19: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o zaznavanju lastne soodvisnosti z 

drugimi 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

Svetovalna služba /…/  je vez med vsemi Vloga mediatorja POZITIVNA 
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vpletenimi, lahko bi rekla, da je v vlogi 

mediatorja. 

SOODVISNOST 

Na določen problem gledam širše zaradi 

drugačnih znanj in ker mi je v ospredju otrok. 

Drugačno znanje in 

otrok kot središče 

delovanja 

Poskušam ohranjati svojo avtonomijo /…/. Ohranjanje 

avtonomije 

Svojo soodvisnost zaznavam z nalogami, ki jih 

opravljam v sodelovanju z drugimi. 

Naloge v 

sodelovanju z 

drugimi 

Ta soodvisnost s širšim krogom ljudi pa je 

problematična, ker me žalosti, da je identifikacija 

z delom, ki ga opravljaš, zelo majhna. 

Majhna 

identifikacija z 

delom 

NEGATIVNA 

SOODVISNOST 

 

Soodvisnost pedagogov šolskih svetovalnih delavcev z drugimi je lahko pozitivna 

ali problematična. Odgovora intervjuvanca zaradi trivialnosti nismo vključili v 

raziskavo.  

Pedagogi šolski svetovalni delavci pri sodelovanju z drugimi zaznavajo 1. 

Pozitivno soodvisnost v vlogi mediatorja (»Svetovalna služba /…/  je vez med 

vsemi vpletenimi, lahko bi rekla, da je v vlogi mediatorja.«), v smislu drugačnega 

znanja in otroka kot središča delovanja (»Na določen problem gledam širše zaradi 

drugačnih znanj in ker mi je v ospredju otrok.«), v ohranjanju avtonomije 

(»Poskušam ohranjati svojo avtonomijo /…/.«) in v nalogah pri sodelovanju z 

drugimi (»Svojo soodvisnost zaznavam z nalogami, ki jih opravljam v 

sodelovanju z drugimi.«). Drug vidik soodvisnosti oziroma 2. Negativna 

soodvisnost na drugi strani pomeni majhno identifikacijo z delom, ki ga opravljajo 

drugi (»Ta soodvisnost s širšim krogom ljudi pa je problematična, ker me žalosti, 

da je identifikacija z delom, ki ga opravljaš, zelo majhna16.«) 

                                                 
16 Razložimo naprej: »Po domače povedano, da delo nekdo jemlje tako, da »pride in gre«, ni pa 

pripravljen delčka svojega časa za dobrobit institucije, v kateri je zaposlen, ničesar prispevati. 

Tukaj pa včasih pridemo v konflikt in je posledično težko soodvisno sodelovati.« 

 



93 

 

Pedagogi šolski svetovalni delavci svojo soodvisnost z drugimi zaznavajo v 

skupni skrbi za otrokov razvoj skozi lastna znanja, naloge in cilje šolske 

svetovalne službe (otrok kot središče delovanja) ter skupne naloge pri sodelovanju 

z drugimi. Sebe v soodvisnosti z drugimi vidijo tudi v vlogi mediatorja. To 

potrjuje tudi teorija, saj je naloga šolskega svetovalnega delavca, da s 

svetovanjem in direktno pomočjo pripomore k šolskemu uspehu in osebnemu 

razvoju učencev (Resman, 1999). Nekateri svojo soodvisnost z drugimi vidijo tudi 

v  ohranjanju lastne avtonomije – šolska svetovalna služba lahko kot gonilna sila 

razvoja šole deluje takrat, ko pri njenem razvoju lahko deluje samostojno in izrazi 

svoj pogled na njene cilje, vrednote ipd. (Resman idr., 1999, str. 88). 

V primeru ti. »negativne soodvisnosti« gre najverjetneje za pomanjkanje sinergije 

delovanja, naravne in poklicne soodvisnosti ter dolgoročnih koristi delovanja 

(Mulej in Hrast, 2011b).  

Če povzamemo, je soodvisnost pedagogov z drugimi v večini pozitivna izkušnja, 

saj gre za pomoč otrokom skozi različne vloge in naloge pedagogov in drugih, 

omenijo pa tudi pomen ohranjanja lastne avtonomije v soodvisnosti. Negativna 

plat soodvisnosti z drugimi je pomanjkanje bistvenih komponent DO. 

5.4.3.5 Prispevanje razlik v sodelovanju k celovitosti delovanja 

V Tabeli 20 prikazujemo, kako razlike v sodelovanju pedagogov šolskih 

svetovalnih delavcev z drugimi prispevajo k celovitosti njihovega dela. 

Vprašanje: Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto ozkosti 

ali enostranskosti)? 

 

Tabela 120: Kategorizacija in klasifikacija odgovorov o prispevanju razlik v sodelovanju 

pedagogov šolskih svetovalnih delavcev z drugimi k celovitosti njihovega dela 

I. IZJAVE II. POJMI III. KATEGORIJE 

/…/ pričakuje se, da bom pri svojem delu razlike 

zmanjševala in jih približevala v neko skupno 

rešitev. 

Zmanjševanje 

razlik za skupno 

rešitev 
UPOŠTEVANJE VEČ 

VIDIKOV 
Celovitost dela se izraža s tem, da imam 

sodelovalni odnos z vsemi sodelavci na šoli /…/.   

Sodelovalni 

odnos z vsemi 
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Celovitost dela se izraža s tem, /…/ da pri 

svojem delu izhajam iz dobrobiti otroka.   
Dobrobit otroka 

To je odvisno od /…/ ohranjanja pozicije 

mediatorja (ne morem prevzeti težav samo z 

enega vidika, pomembno je iskanje skupnih 

rešitev). 

Mediatorstvo za 

iskanje skupnih 

rešitev 

To je težko razmejiti; je pa spoštovanje 

vladavine prava nekaj, kar je vstopilo v šolski 

prostor in do neke mere krni šolski proces, saj se 

preveč pravno določene stvari v šoli poskušajo 

reševati in tako jemlje pedagoško kompetenco. 

Preveč pravno 

določene stvari v 

šoli 

VLADAVINA PRAVA 

KOT OVIRA 

CELOVITEMU 

DELOVANJU 

 

Razlike pedagogov šolskih svetovalnih delavcev pri sodelovanju z drugimi 

vsekakor privedejo do celovitosti delovanja, vendar pedagogi tudi poudarijo, da je 

v delo vpeta tudi vladavina prava, ki ovira tovrstno delovanje. 

Kategorije pri tem vprašanju smo zato razdelili v dve neodvisni kategoriji. Prva 

kategorija, 1. Upoštevanje več vidikov, odgovarja na vprašanje neposredno. 

Vidiki, kako razlike pedagogov šolskih svetovalnih delavcev v sodelovanju z 

drugimi pripomorejo k celovitosti delovanja, so zmanjšanje razlik za skupno 

rešitev (»/…/ pričakuje se, da bom pri svojem delu razlike zmanjševala in jih 

približevala v neko skupno rešitev.«), sodelovalni odnos z vsemi (»Celovitost dela se 

izraža s tem, da imam sodelovalni odnos z vsemi sodelavci na šoli /…/«), dobrobit 

otroka (»Celovitost dela se izraža s tem, /…/ da pri svojem delu izhajam iz 

dobrobiti otroka.«) in mediatorstvo za iskanje skupnih rešitev (»To je odvisno od 

/…/ ohranjanja pozicije mediatorja (ne morem prevzeti težav samo z enega vidika, 

pomembno je iskanje skupnih rešitev)«). 

 Druga kategorija ne opozarja na oviro pri implementaciji razlik pedagogov v 

sodelovanju z drugimi za celovitost delovanja, ampak na oviro pri pedagoškem 

delu nasploh, ki »jemlje pedagoško kompetenco« – 2. Preveč pravno določene 

stvari v šoli (»To je težko razmejiti; je pa spoštovanje vladavine prava nekaj, kar 

je vstopilo v šolski prostor in do neke mere krni šolski proces, saj se v šoli 

poskušajo reševati določene stvari preveč pravno, kar jemlje pedagoško 

kompetenco.«). 
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Razlike pedagogov šolskih svetovalnih delavcev v sodelovanju z drugimi torej 

pripomorejo k celovitemu delovanju skozi vrsto načinov, pedagogi pa poudarijo 

tudi, da je vladavina prava tista, zaradi katere pedagoški proces včasih ne more 

teči tako, kot bi sami želeli, saj ga vladavina prava pri tem ovira. Na enak izziv so 

opozorili tudi pri sodelovanju s starši, saj vrsta nalog in dela zmanjšuje čas za 

njihovo sodelovanje. 

6 Sklep 

V magistrskem delu smo preučili vključenost DO v šolsko svetovalno delo 

pedagogov. Šolsko svetovalno delo temelji na podlagi trenutno sprejetih 

nacionalnih vrednot in v skladu z njimi tudi deluje. Iz tega vidika šolsko 

svetovalno delo ni samo predmet stroke, ampak tudi šolske politike oziroma širše 

družbe (Resman, Bečaj, Bezić, Čačinovič-Vogrinčič in Musek, 1999, str. 5-6). V 

slednjem vidimo tudi pomembno povezavo z družbeno odgovornostjo (v 

nadaljevanju DO), saj je le-ta tista, ki skrbi, da ljudje (posamezniki ali 

organizacije) delujejo v skladu z načeli in vsebinami po mednarodnem standardu 

ISO 26000 in s svojimi dejanji in vplivi dajejo vzgled drugim. Vemo, da za 

vrednote ni dovolj, da so zgolj napisane – znatnega pomena je tudi njihova 

realizacija v praksi. To je še toliko bolj pomembno v današnjem času, ko se 

soočamo s ti. krizo VKEN (vrednot, kulture, etike in norm) zaradi neoliberalizma, 

ki zagovarja enostranskost in človeka vidi kot potrošnika, kot produkt in ne kot 

(so)ustvarjalca družbe. 

V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Izvedli smo študijo primera na neslučajnostnem vzorcu šestih pedagogov šolskih 

svetovalnih delavcev iz treh osnovnih in treh srednjih šol. V želji, da proučimo 

DO v praksi pri delu pedagogov šolskih svetovalnih delavcev, smo intervju 

razdelili v tri sklope, v skladu s cilji in teorijo magistrskega dela: pojmovanje DO, 

pomen DO in implementacija DO v vzgojno-izobraževalno prakso pedagogov 

šolskih svetovalnih delavcev. 

Pri prvem sklopu pedagogi šolski svetovalni delavci DO pojmujejo v skladu z 

uradno definicijo iz ISO 26000 ali jo ubesedijo z lastno interpretacijo, pri tem pa 
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zajamejo vse tri komponente DO (ljudi, družbo in okolje). Pri DO jim je 

pomemben tudi odnos odrasli – mladina v smislu učljivosti mladine odgovornosti 

skozi učenje in razmišljanje v šoli in doma. DO pojmujejo v skladu s 

soodvisnostjo in celovitostjo ter njihovo osnovno dejavnostjo in eno temeljnih 

nalog, ki pri pedagogih zajemajo ne le upoštevanje zakonov in pravil, ampak tudi 

medsebojno sodelovanje ter človekove pravice.  

DO je, v drugem sklopu, na osebni ravni pedagogom šolskim svetovalnim 

delavcem pomembna v pridobljenih vrednotah, osebnih prepričanjih in 

sprejemanju posledic DO ter prenašanju vrednot, veščin in učenja na otroke. 

Slednje podpira tudi DO, saj je pri krizi VKEN znatnega pomena zadostna in 

potrebna celovitost v posameznikovem ravnanju, upoštevajoč bistvene 

komponente DO (sinergija delovanja, poklicna in naravna soodvisnost) in 

dolgoročne koristi delovanja (Mulej in Hrast, 2011b; Mulej idr., 2011). Na drugi 

strani je DO na profesionalni ravni pomembna tako na osebni kot uradni ravni – 

pedagogi razlikujejo med lastnim doprinosom odgovornosti v delo in doprinosom, 

ki temelji na njihovih pristojnostih v sodelovanju z drugimi udeleženci na šoli. 

Pri sodelovanju z drugimi, natančneje z drugim svetovalnim delavcem, delo 

temelji predvsem na kurativi preko svetovanja in posvetovanja (npr. reševanje 

težav, ki jim drugi udeleženci v šoli niso kos), preventivnem delovanju preko 

koordinacije (spodbujanje ničelne tolerance do nasilja, sprejemanje drugačnosti 

ipd.) in interdisciplinarnem povezovanju. Interdisciplinarnost preko timskega dela 

zagotavlja potrebno in zadostno celovitost, saj temelji na soodvisnosti in 

medsebojnem vplivanju (Mulej idr., 2008, str. 40).  

Sodelovanje z ravnateljem je pomembno na posredni ravni, in sicer v okviru 

njegovih uradnih pristojnosti in človeške solidarnosti, ki se kaže v medsebojnem 

spoštovanju ter potrditvi in sprejemanju dela pedagogov. Podobno kot pri 

sodelovanju z ravnateljem, tudi sodelovanje z učitelji poteka posredno, ločeno v 

okviru pristojnosti učitelja in pristojnosti pedagoga ter interdisciplinarno, kjer obe 

strani delujeta skupaj. DO je vpletena v delovni proces obeh, saj gre za uradno 

pristojnost ali interdisciplinarno sodelovanje. 
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Pedagogom šolskim svetovalnim delavcem je sodelovanje z učenci pomembno pri 

vzgoji in izobraževanju, pri dijakih pa je poudarek na celostni podobi. Omenijo 

tudi DO poslovanja, ki se kaže v skupnem sodelovanju pedagogov, učencev ali 

dijakov in obeh staršev. Sklepamo, da je pri tovrstnem sodelovanju poudarek na 

starših, saj najverjetneje gre za posvetovalni odnos zaradi preventive, načrtovanja 

šolskega dela ali intervencije. Pri sodelovanju s starši, na drugi strani, je 

pomembna etika soodvisnosti, saj pedagogi pomagajo staršem (nudenje podpore, 

zavzemanje pedagogov za večjo DO staršev) ali pa pedagog in starši delujejo 

skupaj v duhu DO poslovanja oziroma človeške solidarnosti za dosego 

specifičnega cilja v dobro otroka (npr. reševanje težav). 

Kar zadeva posluževanja sedmih načel DO iz ISO26000, se jih pedagogi šolski 

svetovalni delavci poslužujejo vseh, z izjemo spoštovanja mednarodnih norm, 

upoštevajo pa tudi lastna načela. Načini in razlogi za posluževanje načel so v 

glavnem vezani na vrsto načela ter pristojnost in etiko pedagoga. 

V zadnjem, tretjem sklopu, smo najprej proučili družbeno odgovorne prakse, s 

katerimi se srečujejo pedagogi šolski svetovalni delavci. Ugotovili smo, da so to 

prakse, ki segajo v njihove pristojnosti, v načelo etičnosti in spoštovanja 

človekovih pravic ter v lastno odgovornost. Razlogi za tovrstne prakse so 

soodvisnost, razvijanje otrokovih osebnih in razvojnih potencialov ter njegovih 

delovnih navad, medsebojno spoštovanje ter upoštevanje stroke in zakonodaje. 

Družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se srečujejo pedagogi, so predvsem 

nasilje, uživanje mamil, nesprejemanje drugačnosti in enostranskost s strani otrok, 

staršev in učiteljev. Slednje zajema iskanje lastnih pravic, izkoriščanje pravice do 

izobraževanja, neopravičeno izostajanje od pouka, neposredovanje informacij 

naprej, neodzivnost staršev in ekološka neosveščenost. Neodgovorne prakse 

pedagogi rešujejo dolgoročno, preventivno ali kurativno. 

Sodelovanje z drugim svetovalnim delavcem je pedagogom v pomoč, saj gre za 

soodvisnost, postavijo pa tudi meje sodelovanja. Sodelovanje z ravnateljem je 

prav tako v pomoč – neposredno v soodvisnosti pri timskem delu z učitelji, s 

starši in z učenci za dosego skupnih ciljev, posredno pa pri lastnem zgledu 

oziroma DO. Soodvisnost je prisotna tudi pri sodelovanju pedagogov v pomoč z 
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učitelji pri individualnih primerih ali v oddelku, ovira je časovna. Pri učencih in 

dijakih sodelovanje v pomoč pedagogi vidijo pri učenju, svetovanju in drugih 

aktivnostih (npr. naravoslovni dnevi); sodelovanje je ovirano v primeru, ko učenci 

ali dijaki odklanjajo pomoč pedagoga ali jo kako drugače ovirajo. Oviro 

predstavljajo tudi starši pri sodelovanju s pedagogom, vendar so ovira lahko starši 

sami ali obveznosti pedagoga. Sodelovanje v pomoč starši predstavljajo takrat, ko 

gre za delovanje v dobro otroka.  

Glede na to, da so pedagogi in strokovni delavci ter drugi udeleženci med sabo v 

sodelovanju soodvisni, je za pedagoge tovrstna izkušnja pozitivna. Govorimo o 

pomoči otrokom skozi vrsto nalog in vlog pedagogov in drugih, v soodvisnosti pa 

poudarijo tudi ohranjanje lastne avtonomije. Razlike med vsemi vpletenimi v 

vzgojno-izobraževalni proces privedejo do celovitosti delovanja v zmanjšanju 

razlik za skupno rešitev, v sodelovalnem odnosu in v dobrobiti za otroka. 

Pedagogi ne govorijo samo o implementaciji razlik v celovitost delovanja, ampak 

sami dodatno poudarijo, da je vladavina prava tista, ki otežuje pedagoški proces 

zaradi preveč pravno določenih stvari v šoli. 

Če zaključimo, pedagogi šolski svetovalni delavci DO v praksi vidijo predvsem v 

prenosu vrednot, veščin in učenja na otroke. Pri tem imajo veliko vlogo odrasli v 

šoli in doma. Pedagogi na osebni ravni pomembnost DO izražajo v pridobljenih 

vrednotah in lastnih stališčih, na profesionalni ravni pa ločijo med lastnim 

doprinosom odgovornosti v delo in doprinosom v okviru pristojnosti. Slednji se 

izvaja v sodelovanju z drugimi udeleženci na šoli (z drugim svetovalnim 

delavcem in ravnateljem preko interdisciplinarnega povezovanja ter s starši za 

nudenje podpore njim samim, zavzemanje za več njihove DO in skupno delovanje 

v dobro otroka). Pedagogi DO v šolskem prostoru tako uresničujejo bodisi sami 

ali z drugimi. Čeprav njihovo delo temelji na aktih, zakonih, smernicah in 

kodeksih, tudi osebno čutijo nujnost doprinosa človeške solidarnosti v delo. Ta se 

izraža predvsem preko medsebojnega spoštovanja in človekovih pravic, 

poslužujejo pa se tudi večine načel DO. Srečujejo se z vrsto neodgovornih praks, 

predvsem učencev ali dijakov, staršev in učiteljev. Tovrstne prakse so iskanje 

lastnih pravic, izkoriščanje pravice do izobraževanja, neopravičeno izostajanje od 
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pouka, neposredovanje informacij naprej, neodzivnost staršev in ekološka 

neosveščenost, ki jih nikakor ne ignorirajo, ampak rešujejo dolgoročno, 

preventivno ali kurativno. V svojem delu se zavzemajo za lastno avtonomnost, 

uporabo lastnih načel in mej v sodelovanju z drugimi, veliko jim pomenita tudi 

potrditev in sprejemanje njihovega dela. Ovira jih predvsem čas in vladavina 

prava, ki senči bistvo pedagoškega dela. 

Na podlagi empiričnih ugotovitev predlagamo nekaj smernic za prakso: več 

avtonomnosti in upoštevanja lastnih načel pedagogov v delovnem procesu, 

potrditve in sprejemanja njihovega dela ter predvsem zmanjšanje vladavine prava. 

Pedagogi so v službi otroka, vendar je tudi za njih pomembno, da jim prisluhnemo 

in upoštevamo njihove želje za boljši napredek ne le njih samih, ampak celotnega 

šolskega prostora. Slovenski pedagog Franc Pediček je bil človek, ki se je potrebe 

po pedagogih za dobrobit otroka prvi zavedel, a ne smemo pozabiti na potrebe 

pedagogov samih. 
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8 Priloga A: Vprašalnik intervjuja 

VPRAŠALNIK INTERVJUJA 

Pojmovanje DO 

1. Kaj vam sintagma DO pove? 

- Kako razumete DO? 

Pomen DO 

2. Kako pomembna je DO za vas osebno? 

3. Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

4. Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši? 

5. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje 

do mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri 

svojem delu poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 

Praksa 

6. Katere prakse (naloge, dejavnosti) v vašem delu štejete kot družbeno 

odgovorne? Zakaj? 

7. Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjate? 

- Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – ignorirate)? 

8. V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 
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➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši  

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

9. Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

 Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto ozkosti ali 

enostranskosti)? 
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9 Priloga B: Transkript intervjuja 

VPRAŠALNIK INTERVJUJA (A) 

Pojmovanje družbene odgovornosti (DO) 

10. Kaj vam sintagma DO pove? 

Koliko mi je znano, se termin nanaša na delovanje podjetja v njegovo 

korist in v korist deležnikov.  

 Kako razumete DO? 

Obveznosti posameznikov za uresničevanje skupnih ciljev.  

Pomen DO 

11. Kako pomembna je DO za vas osebno? 

Ker je termin vezan na področje ekonomije, bi lahko rekla, da zame ni 

tako pomembna, saj se s tem področjem ne ukvarjam. Če pa pojem 

»preslikamo« na družboslovno področje in s tem na področje sociologije, 

pa lahko rečem, da vsak posameznik nosi neko mero odgovornosti za 

dobro delovanje družbe in tako tudi jaz osebno.  

  

12. Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

Predmet mojega dela so otroci oz. učenci/dijaki. Sodelujem pa tudi s starši. 

Šola naj bi dopolnjevala, nadgrajevala vzgojne načine in metode, ki jih 

uveljavljajo starši in obratno. Ko rečem šola, mislim nase, na svoje 

sodelavce, na vodstvo, pa tudi na ostale zaposlene. Šola je timsko delo za 

skupen cilj. Če delamo kot posamezniki, cilj zelo težko dosežemo ali pa 

sploh ne. 

Starši zagotovo želijo, stremijo za tem oz. bi se morali truditi v to smer, da 

svoje otroke vzgojijo tako, da bodo odgovorni za svoje in druga življenja, 

da bodo odgovorni za svoje ravnanje, da bodo znali nositi in se soočati s 

posledicami svojih dejanj, da si bodo za svojo primarno dejavnost izbrali 

poklic, v katerem bodo uživali (da ne bodo zaposlitve, službe in dela 

jemali kot nujno zlo), da bodo postali odrasli posamezniki, ki bodo v 
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družbi opazni in koristni (tako sebi kot drugim), ipd. In šola staršem pri 

tem pomaga. In kot že rečeno, tudi starši morajo pomagati šoli, za skupen 

cilj, to je vzgojen, izobražen in odgovoren človek.  

 

13. Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki,  

➢ s starši? 

Vprašanje je zelo kompleksno. Nanj težko odgovorim, glede na navedene 

posamezne spremenljivke in ob upoštevanju dejstva, da me sprašujete po 

terminu iz področja ekonomije.   

Moram se ponoviti. Šola je timsko delo. Vsi našteti moramo sodelovati pri 

svojem delu, sicer vsak na svojem področju, da dosežemo skupni cilj. 

Cilji, ki jih šola mora doseči, in cilji, ki si jih šola zastavi sama, so zapisani 

v različnih dokumentih. V krovnem Zakonu o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, v Zakonu o vrtcih, Zakonu o osnovni šoli, Zakonu 

o gimnazijah, Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju,… da ne 

naštevam vseh. Nekaj jih velja za vse, nekaterih pa se poslužujemo 

odvisno od področja šolstva, na katerem delujemo. Potem je tu še kup 

pravilnikov. Na ravni šole pa so cilji zapisani v Letnem delovnem načrtu 

vrtca oz. šole, Letnem delovnem načrtu svetovalne službe, če želite v 

Učnih načrtih posameznih predmetov, … Zaposleni na šoli pa smo seveda 

odgovorni za uresničevanje teh ciljev.  

 

14. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje 

do mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri 

svojem delu poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 
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Najmanj ali celo nič od navedenih načel upoštevam spoštovanje do 

vladavine prava in spoštovanje do mednarodnih norm. Zagotovo pa 

upoštevam ali, če želite, se poslužujem vseh ostalih; uradna odgovornost, 

preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh udeležencev/deležnikov, 

spoštovanje do človekovih pravic, v mojem primeru tudi otrokovih. Vsa 

našteta načela se nekako prepletajo pri mojem vsakodnevnem delu.   

O etičnosti, spoštovanju udeležencev in spoštovanju pravic ne bi na dolgo 

govorila. Upoštevam jih, ne samo zato, ker se to od mene pričakuje kot od 

svetovalnega delavca, ampak ker sem v prvi vrsti človek, ki si želi, da ga 

tudi drugi cenijo in spoštujejo. Držim se tudi lastnih načel, npr. »ne počni 

drugim tistega, za kar nočeš, da drugi počnejo tebi«. Všeč mi je tudi »živi 

in pusti živeti«.   

Preglednost in uradno odgovornost pa upoštevam, ker kot svetovalna 

delavka na šoli skrbim tudi za različno pedagoško dokumentacijo, 

evidence, sezname, poročila itd.  Za to sem pri svojem delu odgovorna. 

Na določenih področjih pa nosim tako jaz kot vodstvo šole tudi denarno in 

kazensko odgovornost. Primer: šola mora vsak sum nasilja in/ali zlorabe 

otroka prijaviti Centru za socialno delo; šola mora izpolnjevati določila 

Odločne o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ipd. 

Praksa 

15. Katere prakse (naloge, dejavnosti) v vašem delu štejete kot družbeno 

odgovorne? Zakaj? 

Tako brez tehtnega razmisleka bi lahko rekla, da večina nalog mojega dela 

šteje kot družbeno odgovorne. Če dam na stran birokratski del dela in če se 

osredotočim na otroke, pa menim, da je najpogostejša praksa pri mojem 

delu, ki šteje kot družbeno odgovorna, moj vzgled in vedenje. Ne glede na 

to, kako se svet in družba spreminjata, napredujeta, se razvijata, otroci pa 

tudi odrasli se še vedno najlažje in najpogosteje učimo in vzgajamo preko 

vzgleda, s posnemanjem. Tako kot želim, da se vedejo otroci, se tudi 

sama.  
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Potem pa so tu še različne oblike motiviranja, spodbujanja, dajanje 

podpore, da so pri svojem delu in doseganju zastavljenih ciljev čim bolj 

uspešni.  

 

16. Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjate? 

Najpogostejši primer neodgovorne prakse, po mojem mnenju, je iskanje 

lastnih pravic. Te pravice ponavadi iščejo otroci ali pa starši za svoje 

otroke. Najpogosteje, ko pridejo v konfliktno situacijo z avtoriteto, ki je v 

šoli učitelj. Na prvi pogled s tem sicer ni nič narobe. Narobe postane, ko 

ob iskanju pravice, ob dokazovanju neke krivice, ki naj bi jim bila 

storjena, toženju, da so postali »žrtev«, vedno znova pozabljajo na svoje 

dolžnosti in odgovornosti. Tako učenci kot starši. Čeprav jim to 

neopravljanje dolžnosti in odgovornosti učitelji, pa tudi ostali zaposleni na 

šoli, velikokrat toleriramo. Redko kdaj se zgodi obratno. Napake pa 

počnemo vsi, ki delamo. To je življenjsko, vsi smo samo ljudje. Nobena 

napaka pa ni takšna, da se je ne bi dalo popraviti. 

- Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – 

ignorirate)? 

Skušam jih rešiti, kar se da hitro. Na način, ki bo ustrezal večini oz. vsem 

vpletenim.  Rešujem pa jih tako, da imajo rešitve dolgoročne posledice.  

 

17. V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši  

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

Kot je bilo že nekajkrat omenjeno, na šoli delo poteka timsko. Tako lažje 

in hitreje dosegamo zastavljene cilje. In delovanje v tem timskem duhu je 
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absolutno v pomoč in podporo. Osebno zagovarjam stališče, da kolektiv 

mora nastopati složno, pa čeprav med zaposlenimi prihaja do razkorakov. 

Truditi se moramo, da najdemo skupne in optimalne rešitve.  

Pogosto so starši tisti, ki predstavljajo oviro pri tem uresničevanju. 

Namesto da bi sodelovali z nami, z učitelji in svetovalni delavci, da bi 

složno nastopili pred otrokom v nekih njegovih nalogah in odgovornostih, 

se nam postavljajo nasproti. Velikokrat se izkaže, da starši svoje 

starševske naloge prelagajo na šolo, v smislu »bo že šola poskrbela za to«, 

»saj ga mora šola to naučiti«, » učitelj je tisti, ki mora poskrbeti za to in 

ono«. In ko šola otroku postavi omejitve, pravila, zada naloge in 

obveznosti, nastane konflikt. Kaj vse se lahko zgodi kasneje, pa je večini 

poznano. Vsi so že slišali zgodbe o grožnjah s šolsko inšpekcijo, o 

prijavah na ministrstvo, o prihajanju z odvetniki do učiteljev in vodstva 

šole, nekateri gredo celo v medije. A to so že druge teme.  

 

18. Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

Težko bi rekla, da ge za odvisnost oz. soodvisnost z drugimi. Svetovalna 

služba ponavadi nastopi, ko nastopi konflikt. Je vez med vsemi vpletenimi, 

lahko bi rekla, da je v vlogi mediatorja. Najprej skušaš pomiriti strasti, 

potem prisluhneš težavam, stiskam oz. različnim platem zgodbe. Poskušaš 

razumeti, hkrati upoštevati zakone in pravilnike, pravila reda na šoli, dati 

še neko svojo noto in nato podati rešitev. Ker se to enostavno pričakuje. In 

to je zame osebno najtežji del. Zaključiti neko zgodbo tako, da bo dobro za 

vse. Da bodo vsi zadovoljni. Pri tem pa seveda lahko zelo pomagata dober 

odnos in sodelovanje z vodstvom šole, na katerega se lahko obrnem po 

pomoč in po nasvet.  

 Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto ozkosti 

ali enostranskosti)? 

To je v bistvu moje delo. Bolje rečeno del mojega dela, saj se ne ukvarjam 

samo s tem. Ampak pričakuje se, da bom pri svojem delu razlike 

zmanjševala in jih približevala v neko skupno rešitev. Pri tem si ne morem 
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dovoliti ozkosti, kaj šele enostranskosti. Če bi si jo, potem bi bila pri 

svojem delu zelo nestrokovna.  

 

VPRAŠALNIK INTERVJUJA (B) 

Pojmovanje družbene odgovornosti (DO) 

1. Kaj vam sintagma DO pove? 

Pri DO gre na eni strani za doseganje lastnih ciljev, zajema pa tudi širše 

družbene in okoljske probleme. 

- Kako razumete DO? 

DO razumem kot pomembno za reševanje  krize odnosov, krize 

kulturnih in drugih vrednot ter reševanje ekonomske krize.  

Pomen DO 

2. Kako pomembna je DO za vas osebno? 

Njeno pomembnost vidim v njenem zavedanju in sprejemanju posledic. 

 

3. Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

DO naj bi postala  ena temeljnih načel šolske svetovalne službe. 

Pomembnost DO v tem primeru vidim kot učenje vrednot,  vzgojo za 

odgovornost, strpnost, multikulturnost, ki se uresničuje z uvajanjem 

medsebojne pomoči, vključevanje otrok s PP, reševanje konfliktov po 

mirni poti in spodbujanje ničelne tolerance do nasilja. 

 

4. Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci, 

➢ s starši? 
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Generalno gledano je šolsko svetovalno delo interdisciplinarno in zato 

timsko. Drugih svetovalnih delavcev na šoli ni, zato sodelujem z drugimi 

institucijami (Svetovalni center Maribor, Center za socialno delo, 

Zdravstveni dom). Pomembno je, da težave z učenci rešujem celostno (s 

starši, po potrebi z zunanjimi institucijami), za kar potrebujem podporo 

ravnatelja. 

Kar zadeva učitelje, je njihova primarna naloga strokovno delo v razredu, 

jaz pa jim  s svojimi znanji pomagam reševati  težave z otroki. Pri 

sodelovanju s starši in otroki je znatnega pomena skupno sodelovanje 

(obeh  staršev  in otroka); staršem nudimo podporo, zavedam pa se, da jih 

ne moremo spreminjati, saj se trudijo po svojih močeh. 

5. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje 

do mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri 

svojem delu poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 

Spoštovati moram vsa tovrstna načela, poudarek pa dajem pravicam otrok 

– in ustrezno ukrepam, ko ugotovim, da so  bile le-te kršene. 

Praksa 

6. Katere prakse (naloge, dejavnosti) v vašem delu štejete kot družbeno 

odgovorne? Zakaj? 

Kot družbeno odgovorne štejem svoje temeljne naloge, kar zajema 

preventivne in razvojne dejavnosti, dejavnosti pomoči ter načrtovanje in 

evalvacijo. 

 

7. Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjate? 

- Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – 

ignorirate)? 
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Največ se ukvarjam z nasiljem, ki ga v večini lahko rešujem 

kratkoročno; ostale prakse, kot je na primer uživanje prepovedanih 

substanc (alkohol, mamila), pa preventivno. 

 

8. V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci, 

➢ s starši  

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

Sodelovanje z vsemi naštetimi mi je v pomoč. Družbeno odgovorni bi naj 

bili tisti, ki predstavljamo družbeni vzor, to pa smo zagotovo vsi, ki se 

ukvarjamo z vzgojo otrok. Otroke je treba učiti, da so sami odgovorni za 

svoje vedenje, starši pa večkrat to  odgovornost prenašajo nase.  

 

9. Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

Na določen problem gledam širše zaradi drugačnih znanj in ker mi je v 

ospredju otrok; učitelj gleda na problem nekoliko ožje, zaradi primarne 

naloge poučevanja, učitelj večkrat ne pozna ozadja otrokovih težav. 

➢ Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto 

ozkosti ali enostranskosti)? 

Celovitost dela se izraža s tem, da imam sodelovalni odnos z vsemi 

sodelavci na šoli in da pri svojem delu izhajam iz dobrobiti otroka.   
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VPRAŠALNIK INTERVJUJA (C) 

Pojmovanje družbene odgovornosti (DO) 

1. Kaj vam sintagma DO pove? 

Moje delo ni samo v kontekstu individualnega razmišljanja, ampak širšega 

družbenega pomena, kjer v osnovi upoštevaš človekove pravice. 

- Kako razumete DO? 

Ne gre samo za odnos do drugih, temveč za učenje mladih, saj morajo 

biti opremljeni z veščinami (učenje, razmišljanje). 

Pomen DO 

2. Kako pomembna je DO za vas osebno? 

Se bom ponovila: pomembna mi je v smislu ne samo odnosa do drugih, 

ampak v smislu učenja mladih, ker morajo biti opremljeni z veščinami. 

 

3. Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

Pomembna mi je z več vidikov: tisti, ki imajo ključne položaje, da 

razumejo DO – spoštovanje človekovih pravic, drugačnosti, posebnosti – z 

vsemi, in da sama ravnam v tem duhu. 

 

4. Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši? 

Na šolski ravni so pomembni vsi – središče je povezava med njimi (delo z 

dijaki, starši, učitelji in ravnateljem). Pri svetovalnih delavcih pa je tako, 

da včasih delujemo sami, pri nekaterih individualnih primerih pa moramo 

sodelovati skupaj (v mojem primeru je to psihologinja). 
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5. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje 

do mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri 

svojem delu poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 

Vse jih spoštujem. Uradna odgovornost me veže na to delo; tudi 

preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh udeležencev, vladavina prava in 

mednarodne norme, ki so povezane s človekovimi pravicami. 

Praksa 

6. Katere prakse (naloge, dejavnosti) v vašem delu štejete kot družbeno 

odgovorne? Zakaj? 

Družbeno odgovorne so vse: preprečevanje nasilja v družini in med 

vrstniki – v bistvu kakršnekoli oblike nasilja; etičnost in spoštovanje 

človekovih pravic spodbujamo pri prostovoljnem delu (dijaki sodelujejo v 

bolnicah, z otroki s PP, imajo prostovoljske akcije zbiranja pomoči preko 

npr. pečenja kostanjev – gre za enkratno finančno pomoč socialno 

ogroženim dijakom). 

 

7. Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjate? 

Neodgovorne prakse so medvrstniško nasilje, nasilje staršev, učiteljev. To 

rešujemo tako, da vključimo vse udeležence (torej žrtve in storilce), s 

pomočjo mediacije ali sankcioniranja. Pojavlja se tudi nesprejemanje 

drugačnosti (npr. etična in spolna usmerjenost).  

- Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – 

ignorirate)? 

Na splošno veliko delamo na preventivi, saj so to osamljeni primeri, 

drugače pa se ukrepa takoj, ko se neodgovorna praksa zazna. 

 

8. V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 
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➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši  

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

Sodelovanje je zato, da je v pomoč, ovire so v individualnih primerih, npr. 

pri starših, lahko je tudi eden, ki dela v škodo otroka. Ovire z ravnateljem 

ni – je pomemben kot individuum in širše družbeno odgovoren. Mi tega 

nimamo. S svetovalno delavko sva postavilli okvir, kjer absolutno 

sodelujeva in kjer neposredno sodelovanje ni potrebno, zato se ne ovirava. 

9. Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

Poskušam ohranjati svojo avtonomijo, kar je odvisno od vodstva šole 

oziroma ravnatelja (raven njegovih osebnih lastnosti, sodelovanja in 

strokovnega odločanja, ki je tudi timsko). Ravnatelj ne sme posegati v 

obravnavo dijaka, razen če ga svetovalni delavec povabi. Je pa res, da 

svetovalni delavec potrebuje podporo ravnatelja, kar narekujejo že pravna 

določila. 

➢ Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto 

ozkosti ali enostranskosti)? 

To je odvisno od individualnih primerov, ohranjanja pozicije mediatorja 

(ne morem prevzeti težav samo z enega vidika, pomembno je iskanje 

skupnih rešitev). 

VPRAŠALNIK INTERVJUJA (D) 

Pojmovanje družbene odgovornosti (DO) 

1. Kaj vam sintagma DO pove? 

- Kako razumete DO? 

Po definiciji Evropske unije iz leta 2011 je družbena odgovornost vseh za 

vpliv na družbo. To pomeni odgovornost vseh, ki v neki družbi živimo 

(odraslih in otrok, ki jih družbene odgovornosti moramo naučiti). Da bi 
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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.  

Pomen DO 

2. Kako pomembna je DO za vas osebno? 

Mislim, da zelo. Sama sem bila vzgojena v družini, kjer so bile moralne in 

čustvene norme pomembne družinske vrednote. Prav tako odgovornost, 

točnost, obljube, doslednost.  Pri nas  je vladala velika empatija, prav tako 

je bila socialna in čustvena  senzibilnost del vsakdana. Vedelo se je, kaj je 

prav in kaj narobe. Zakaj je tako in zakaj se je potrebno za določene stvari 

potruditi, da so vredne. Vedelo se je, kaj je ponos in kaj poštenost. Bonton 

je bil stalni spremljevalec v vseh oblikah življenja. Bontona se nismo učili, 

»bonton smo živeli«. Globoko hvaležna sem staršem za vse, kar so me 

naučili in mi bili za vzgled. Tudi v osebnem in poklicnem življenju sem 

zmeraj naletela na ljudi, ki so me učili in naučili ne samo poklicnih in 

strokovnih znanj, pač pa tudi vseh tistih nenapisanih pravil, vrednot, 

»trikov« življenja. In predvsem spoštovanja. Do vsega in do vseh. Vsi 

ljudje so enkratni, univerzalni, neponovljivi. Iskati v ljudeh dobro, biti 

optimist in ne nergač. Poiskati drugačno rešitev, kadar se problem pojavi, 

upoštevajoč posameznika in skupnost, razmere, pogoje … 

Vse vrednote in osebna prepričanja so mi v življenju prišla še kako prav. 

Ne samo v odnosu do prijateljev, do soljudi, v poklicu in na delovnem 

mestu, pač tudi v širšem smislu življenja. Globoko osebno podpiram vse, 

kar družbena odgovornost je in naj bi bila.  
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3. Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

Ne predstavljam si, da načel družbene odgovornosti ne bi živela na 

poklicnem področju. Vzgajati z zgledom je temeljna odgovornost, načelo, 

ki je v pedagoški stroki nujno. S pozitivnim zgledom seveda. Četudi bi 

bila na drugem delovnem mestu, bi bilo moje razmišljanje enako. Delo z 

ljudmi, mladimi, nebogljenimi, še neizoblikovanimi, s težavami ali brez 

njih, delo z učenci, ki si želijo in tistimi, ki nikakor niso motivirani za 

delo, vsi potrebujejo smernice učenja za življenje, za prihodnost, ki naj bo 

pozitivna. Osnovna šola ne uči samo predmetnega področja, ne podaja 

samo znanja nekega predmeta, pač pa se skozi šolanje učenec skozi 

različne dejavnosti sooča, uri, socializira. Ne poudarjamo zastonj, da je 

čustvena inteligenca enako pomembna kot vse druge in nujna na vsakem 

delovnem mestu, ne samo pri profilu svetovalnega delavca ali učitelja. Iz 

vsega povedanega je družbena odgovornost nujna in sovpada v vsa 

delovna področja (pri delu z učenci, sodelavci, starši, zunanjimi 

institucijami, pri učenju, poučevanju, pri preventivnih dejavnostih, pomoči 

učencem, ki potrebujejo svetovanje, pri reševanju socialno ekonomskih 

stisk, osebnih stisk učencev,  boleznih …). 

 

4. Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši? 

- S svetovalno delavko: sodelovanja s kolegi svetovalnimi delavci so 

pomembna, nujna, koristna in nenadomestljiva. Družbena odgovornost 

se začne pri posamezniku. Tega se svetovalne delavke še kako 

zavedamo. V pomoč smo si tako na strokovnem kot na subjektivnem 

nivoju. Družbena odgovornost je edina možna smer za človeštvo. 

Danes še posebno, ko je ekonomska in kulturna kriza družbe prisotna 
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vsak dan. Svetovalni delavci na šolah pa se ne glede na profil 

izobrazbe soočamo vsak dan z veliko težavami, ki jim učenci, starši, 

učitelji, družba in šola niso kos. Pričakovanja okolice so velika, nas pa 

premalo za zadovoljivo reševanje težav. Veliko delamo tudi na 

preventivnem področju (socialna vključenost, sprejemanje drugačnosti, 

vedenje, čustvovanje, ničelna toleranca do nasilja, droge, alkohol, 

pomen dobrih medsebojnih odnosov, poslušati-slišati, mediacija …). 

Delo šolskih svetovalnih delavcev je zelo široko in zelo razgibano, 

vpleteni smo v večino »akcij« v šolskem prostoru. S strokovnostjo in 

dobrim sodelovanjem pa nimamo težav, zelo si pomagamo in smo 

opora drugim. 

Pri reševanju socialno-ekonomskih stisk se šolska svetovalna služba 

vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore družinam, ko je 

zaradi socialno ekonomske stiske ogrožen učenčev razvoj (pomoč pri 

zagotavljanju šolskih potrebščin, nudenje dodatne strokovne pomoči 

učencem, staršem in učiteljem, pomoč pri iskanju štipendij, 

subvencioniranje prehrane, šole v naravi; humanitarne dejavnosti, 

zbiranje različnih pomoči ogroženim učencem …). Pri svojem delu 

svetovalni delavci nujno sodelujemo z zunanjimi institucijami 

(Centrom za socialno delo, Svetovalnimi centrom za otroke, 

mladostnike in starše …). 

- Z ravnateljem: kadar vodstvo šole (in šola kot institucija) ne živi v 

duhu družbene odgovornosti, je verjetno nekaj zelo narobe. Ravnatelj 

je pedagoški vodja in poslovodni organ, torej je njegova vloga in 

delovni razpon zelo širok. Ravnatelj dela na veliko strokovnih ravneh, 

njegova odgovornost je resnično zelo velika. 

V 27 letih sem sodelovala s tremi ravnatelji in z lahkoto lahko rečem, 

da je bilo sodelovanje tako na strokovni, kot na človeški ravni zmeraj 

odlično. Kadar se tvoje osebne vrednote prepletajo s poklicnimi, 

strokovnimi, človeškimi, kadar so sodelavci ustvarjalci, kadar ni težav 

pri timskem delu, pri razdelitvi del in nalog in kadar je pogovor možen 

in ne predstavlja težav, je delo v užitek. Kadar sta osebna in poklicna 
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odgovornost v ospredju in se ju zavedajo vsi, takrat je možnost za 

spodrsljaje minimalna. 

Poslanstvo in vizija šole vsebujeta temeljne vrednote, značilne za 

vsako šolo in sta podlaga vzgojnemu načrtu šole. Ravnatelj je glavni 

nosilec in glasnik vizije šole. Vizija opredeljuje, kako si delavci šole, 

starši in učenci uresničujejo poslanstvo. 

Vizija naše šole je, da s strokovnim in ustvarjalnim učnim procesom 

spodbujamo odgovornost učencev, staršev in delavcev šole. Poslanstvo 

razumemo kot pripravljanje otrokovega znanja za odgovorno, 

kreativno in uspešno življenje. Vrednote nam predstavljajo znanje, 

odgovornost, spoštovanje, ustvarjalnost in doslednost. 

Družbena odgovornost je na naši šoli vpletena v vse ravni strokovnega 

dela in življenja. Vidno ali nevidno. Skrb za dobro vzdušje je skrb za 

dobro klimo. V šolstvu so zakonodaja, pravilniki, dnevniki in zapisniki 

tisti del, ki so vidni in na razpolago vsem, da jih preberejo. Vzdušje in 

klima šole sta skriti del vsake šole. Vendarle pa ta del funkcioniranja 

šole zahteva vsaj toliko časa, energije in strokovnega znanja kot vsa 

»papirologija«, s katero se vsaka šola ukvarja zelo veliko – tudi kadar 

govorimo o šolski klimi in dogodkih, s katerimi se trudimo povezati 

učence, učitelje, starše in »prijatelje« naše šole. In teh dogodkov ni 

malo (Sejem znanja in ustvarjalnosti, Ludvik hodi,  koncerti zborov, 

Razstavišče Ludvik, mesečni poročevalec Ludvik poroča …). 

- Z učitelji: iz lastnih izkušenj lahko vsak izmed nas pove veliko 

anekdot o svojih učiteljih – tistih, ki smo jih visoko cenili, ker so bili 

moralni, pravični, strokovni, humoristični, skratka, znali so in 

zapomnili smo si jih. Spoštujemo jih še danes. Učitelj ima zagotovo 

zelo veliko možnost biti vzgled mladim. Ne predstavljam si, da 

družbene odgovornosti med učitelji ne bi bilo. Nekaj bi bilo zelo 

narobe. Pričakovati od drugih nekaj, česar ne počneš sam? Ne gre. 

Sodelovanje z učitelji mi osebno nikoli v življenju ni predstavljalo 

težave. Znati poslušati, slišati, sodelovati, stopiti korak nazaj, kadar je 

potrebno, ponuditi roko, ko jo nekdo potrebuje, skupaj načrtovati, 
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delati, izpeljati različne akcije, hitro reagirati. Z leti je zaradi izkušenj 

in poznavanja šolskega polja, sodelavcev, sistema vse sicer nekoliko 

lažje. Izkušnje bogatijo. Šola pa je prostor, ki ne priznava rutine. V šoli 

ni možno, da je dan enak dnevu, leto letu. Učitelj ne moreš biti, če se 

družbene odgovornosti ne »priučiš«, četudi se do sedaj s tem nisi 

ukvarjal. Sistem izobraževanj, učne vsebine, šolska pravila, druženja, 

neformalna srečanja, skrb za sebe, sočloveka, naravo, družbo. Ni 

predmeta in ni učitelja od 1. do 9. razreda, ki pri svojem delu vsak dan 

ne vpleta družbene odgovornosti. Tako pri pouku, kot tudi pri vseh 

drugih aktivnostih in sodelovanju z učenci, starši, strokovnimi delavci. 

Ogromno je sodelovanja, veliko aktivnosti se dela projektno. Torej 

strokovni delavci moramo sodelovati, moramo se pogovarjati, moramo 

sprejemati sklepe, evalviramo lastno delo, se trudimo delati bolje. 

- Z učenci: vsak dan pri pouku, interesnih dejavnostih, izbirnih 

predmetih, projektih, raziskovalnem področju, … Naj si bo 

individualno, pri delu s posameznikom, kadar gre za pomoč na učnem 

ali osebnostnem področju, socialnem področju, delu s šolsko 

skupnostjo, kjer vsako leto predelujemo teme, ki jih izberejo mladi 

parlamentarci na Nacionalnem otroškem parlamentu. Letos otroški 

parlament poteka na temo Pasti mladostništva. Tema kar kliče po 

debatah in predlogih, ki bodo vsa imela noto družbene odgovornosti. 

Učenci imajo veliko problemov, veliko idej in veliko moči. Le voditi 

jih je potrebno, kadar zmanjka energije ali kadar zaidejo v slepo ulico. 

Z učenci sodelujem tudi na delavnicah ali na taboru nadarjenih 

učencev, na razrednih urah in na srečanjih skupnosti učencev. Tudi pri 

neformalnih pogovorih ali karierni orientaciji. Sodelovanja je zelo 

veliko, tematsko področje pa zelo široko. 

- S starši: družina je osnovna vrednota. V vsakdanjem življenju smo 

priča različnim osebnim zgodbam, ki nam kažejo nasprotno sliko 

življenja. Zavedanja, da če obstajajo razumevanje, ljubezen, 

pripadnost, spoštovanje in pogovor v družinah, da takrat tudi, če 

nastopijo težave, le-te lažje in učinkoviteje rešujemo. Hudo je, kadar se 
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pogovor preneha, kadar postane šola prostor za partnerska 

obračunavanja in dokazovanja. Ve se, da najbolj trpi otrok. In mi v šoli 

ga lahko zaščitimo le delno. 

 

5. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje 

do mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri 

svojem delu poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 

- Uradna odgovornost: odgovornost do vseh deležnikov, delati 

strokovno, v skladu  s strokovnimi smernicami za delo svetovalnih 

delavcev, se izobraževati, upoštevati izsledke stroke in jih vpeljati v 

samo strokovno delo v šoli. 

- Etičnost in spoštovanje vseh udeležencev: etičnost v samem poklicu. 

Vsi, ki delamo z ljudmi, moramo imeti ta vidik ves čas pred očmi. Kot 

svetovalni delavec si vsak dan ves čas soočen z upoštevanjem 

človekovih pravic. Kako naj uspešno delujem v šoli, če mi obe načeli 

nista obvezno sprejeti? Odgovor se glasi neuspešno, nestrokovno, 

škodljivo. 

Ker sem pedagog in sociolog, ne morem mimo socioloških tem, še 

posebej, ker sem poučevala tudi predmet Državljansko kulturo in etiko, 

sem mentor skupnosti učencev in mentor otroškemu parlamentu. 

Etičnost pojmujem v smislu zavezanosti temeljnim humanističnim 

vrednotam, kot so  odkritosrčnost, poštenost, resnicoljubnost, etičnost 

odnosov z drugimi, znanje in modrost (ustvarjalnost, radovednost, 

presoja, ljubezen do učenja), pogum (poštenost, hrabrost, vztrajnost, 

vitalnost), humanost (prijaznost, ljubezen, socialna inteligentnost), 

pravičnost (nepristranskost, vodenje, skupno delo, aktivno 

državljanstvo) in preudarnost (samokontrola). 

V vsakodnevnem delu z učencu pa žal opažamo, da je individualizem 

zelo v porastu, da se učenci slabo poslušajo in slišijo. 
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- Spoštovanje vladavine prava in preglednost: zakonodajo moramo 

upoštevati vsi, odrasli in otroci. Pri strokovnem delu brez pravne 

podlage ne moreš strokovno delati. Pravnih momentov dela v 

svetovalni službi je zmeraj več. Vsako leto več je pravnih podlag, 

smernic za delo. Pravna znanja, so nujna in vsakodnevno se strokovni 

delavci učimo, posvetujemo. Menim, da to postaja velik del našega 

vsakodnevnega dela in tudi, da nam predstavlja težavo. Tudi šola bi 

potrebovala pravnika, ki bi bil svetovalec strokovnim delavcem. 

Preveč je birokratičnih opravkov. Preveč je dela, ki temelji na različnih 

zapisnikih, uradnih zaznamkih in žal nas je že obšla razumna mera 

tovrstnega dela. »Papirologija« nas bo prerasla, kar ni prav, saj jemlje 

prepotreben čas, energijo. 

- 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 mu ne 

sme streči po življenju ali mu groziti z verbalnim ali drugim nasiljem, 

saj mu s tem krati osnovne človekove pravice. Tako živimo v šoli, a 

vsi vemo, da tako ne živi širši svet.  

Če bomo dosegli in naučili naše učence, da je odgovornost najprej v 

njih samih in v vseh dejavnostih življenja, tudi v učenju in znanju, smo 

že veliko dosegli. 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 vzgled, biti 

dosleden in odgovoren. 

 

Praksa 

6. Katere prakse (naloge, dejavnosti) pri vašem delu štejete kot 

družbeno odgovorne? Zakaj? 
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Družbeno odgovorne prakse so otroški parlament, karierna orientacija, 

preventivne dejavnosti (delavnice komunikacije, o čustvih, učenje 

socialnih veščin), delo z učenci s PP, reševanje osebnih in učnih težav. 

Odgovorne so zato, ker so v to delo vpleteni stroka, veščine, upoštevanje 

zakonodaje, razvojne starostne sposobnosti otrok, interesi in razumevanje. 

 

7. Katere so družbeno neodgovorne prakse s katerimi se ukvarjate? 

- Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – 

ignorirate)? 

Družbeno neodgovorne prakse so: 

- nasilje in zanemarjanje otrok  (otroku pomagam skozi pogovor; da sem 

mu zaupnik na širšem področju, kar pomeni, da sem mu vedno na 

voljo; sodelujem z zunanjimi institucijami, npr. s Centrom za socialno 

delo, zdravstvenim domom, svetovalnim centrom za mladostnike, 

otroke in starše, pedopsihiatrično ambulanto in policijo). To rešujem 

dolgoročno, saj so to sankcije na državni ravni; 

- kajenje, droge (to rešujemo preko preventivnih dejavnosti kot so 

delavnice To sem jaz, ki zajemajo učenje o sebi, dvig samozavesti, 

kako reči ne, obiske zdravnikov in policije, O2 za vsakogar (prikrite 

reklame za cigarete – medijsko osveščanje)); 

- nevarčevanje z energijo, neločevanje odpadkov (v šoli sicer ločujemo, 

drugače je doma). 

 

8. V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši 

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 
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- Z defektologinjo predebatirava vse težje primere, ki terjajo 

posvetovanje različnih strok, sodelujeva pri vpisu v prvi razred, pri 

otrocih z odločbami, pri pisanju poročil za zunanje institucije. 

- Z ravnateljem sodelujeva pri pripravi letnega delovnega načrta, 

predavanjih za starše, izobraževanjih za učiteljski zbor, razgovorih za 

starše. 

- Z učitelji sodelujem, kar je povezavi z oddelkom (predvsem s 

predmetno stopnjo) in pri posameznih primerih (težave z učiteljem, 

socialni problemi, ipd.). 

- Z učenci sodelujem pri učenju, kariernem svetovanju, naravoslovnih 

dnevih, ipd. Pri nekaterih primerih sodelovanja z otroki, sodelujem 

tudi s starši. 

Po eni strani so to moje delovne naloge, po drugi pa dobim potrditev, 

strokovno kritiko (več ljudi več ve), sprejemam razširjeno 

razmišljanje, opravljanje nalog je hitrejše, pridobim novo znanje. 

- S starši: oviro mi predstavljajo nesodelujoči starši, pomanjkanje časa, 

množica dela in nalog. 

 

9. Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

Nimam občutka, da se od koga razlikujem. Vsaka šola ima svoje vrednote, 

vizijo, svojo klimo, čeprav smo pod enako zakonodajo in se vsi trudimo. 

➢ Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto 

ozkosti ali enostranskosti)? 

Jaz sem košček v mozaiku, sem le ena izmed kolektiva, ne čutim 

svojega razlikovanja od drugih. Kot šola imamo skupno vizijo, timsko 

delamo, želimo si uspehov, skušamo delati pozitivno in doživljamo 

tudi poraze. 
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VPRAŠALNIK INTERVJUJA (E) 

Pojmovanje družbene odgovornosti (DO) 

1. Kaj vam sintagma DO pove? 

Meni osebno DO predstavlja, da stvari  na osebnem in profesionalnem 

področju opravljam do mere svojih možnosti in sposobnosti (osebnostne 

lastnosti in znanje, ki ga obvladam). 

- Kako razumete DO? 

Razumem jo tako, da deluješ z zakoni in normami, ki veljajo v družbi; da 

se angažiraš tam, kjer so norme izključujoče do drugih (po svojih 

zmožnostih in principih); da se v malih stvareh obnašaš družbeno 

odgovorno (kontakt z ljudmi, nasilje). Družbena odgovornost mi pomeni 

tudi ekološko osveščanje, torej ohranjanje planeta. Na vsakem koraku 

poskusiš posredovati tisto ljudem, kar je potrebno in kar morajo slišati (da 

nisi tiho, če se z nečim ne strinjaš in s svojim stališčem skušaš vplivati na 

ljudi – kulturni dialog). 

Pomen DO 

2. Kako pomembna je DO za vas osebno? 

Vse preveč se obračamo v individualizem, izhajamo iz lastnih potreb in 

smo vedno manj pripravljeni narediti nekaj družbeno odgovornega – jo 

pričakujemo, hkrati pa je sami ne izpolnjujemo. Pomembna mi je tudi z 

vidika otrok, da se tudi njih vzgaja v tej smeri, gre tudi za družbeno 

odgovornost do tebe samega. 

 

3. Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

Šola, predvsem gimnazija, je pomemben element družbene odgovornosti 

mladih. V tem obdobju šolanja osebnostno dozorijo, so bolj aktivno 

vključeni v neke sfere družbenega življenja, imajo volilno pravico in je 

pomembno, da jih s šolskim učenjem in dejavnostmi privedemo do 

družbeno odgovornih oseb. 
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4. Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši? 

- Na šoli sem edina svetovalna delavka, tako da ne sodelujem z drugim 

svetovalnim delavcem. 

- Kar zadeva sodelovanje z ravnateljem, brez odgovornega sodelovanja 

ene in druge strani šola ne more delovati – le-ta mora biti povezana. 

Svoje delo jemljem družbeno odgovorno, ker sama tako čutim in 

videnje ravnatelja je družbeno odgovorno, kar pomeni, da moje delo 

sprejema. 

- Družbena odgovornost je pri sodelovanju z učitelji temeljna, ker je 

sodelovanje z učitelji tisto, ki pripelje do rezultata in zato se mi zdi, da 

brez njih kot svetovalni delavec ni mogoče delati. 

- Z učenci in starši je družbena odgovornost še večja, saj je pri dijakih 

tako, da jih je treba navajati na odgovornost delovanja v družbi, starši 

pa so tisti, ki s svojim individualnim principom večkrat pozabijo na to, 

da so del neke skupine in izhajajo preveč iz svojih individualnih 

stališč. 

 

5. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje 

do mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri 

svojem delu poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 

Vsa načela, ki so tukaj zajeta, uporabljam pri svojem delu. Težko bi rekla, 

da katerega načela ne uporabljam oziroma ga ne spoštujem. Osnovno in 

izhodiščno načelo se mi zdi spoštovanje človekovih pravic – to je temeljno 

načelo, za katerega lahko rečem, da iz njega izhaja tudi etično ravnanje in 
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spoštovanje vsakega posameznika. Zdaj konkretno, če združim etičnost, 

spoštovanje posameznika, človekove pravice – uresničujem jih s tem, da je 

v vsaki interakciji v delovnem procesu zame posameznik osebnost v 

celoti, z vsemi svojimi osebnostnimi lastnostmi, sposobnostmi, stališči in 

vrednotami. Tudi če se posamezniki razlikujejo od mojih prepričanj, je 

zame na strokovnem področju delovanje do njih enako kvalitetno. Posebej 

pomembno se mi zdi, da ni nobenega razlikovanja v tem, iz kakšne 

kulturne sredine kdo izhaja, kakšna je njegova spolna usmerjenost, ipd. 

Uradna odgovornost je tista, ki me veže na to delovno mesto in zato  

moram to tudi spoštovati. Preglednost je tisto, kar kdaj trči na vladavino 

prava, saj je to tisto, kar bi po zakonodaji moralo biti pregledno in vidno 

vsem, vendar pa po strokovni in pedagoški presoji ocenim, da nekdo nima 

do tega pravice; drugače mora biti delo pregledno v sodelovanju s 

kolektivom, učitelji oziroma odvisno od narave dela, tudi do staršev. 

Mogoče vedno temu le ni vedno tako, ker je preglednost narejena v korist 

dijaka. 

Praksa 

6. Katere prakse (naloge, dejavnosti) v vašem delu štejete kot družbeno 

odgovorne? Zakaj? 

Dijaki v zadnjem času poskušajo določene aktivnosti in dejavnosti, ki niso 

vezane na pouk, ampak na prosti čas, samoiniciativno realizirati v šoli ali 

ob šoli. Pojavljajo se prakse kot so filmski, literarni in glasbeni večeri, 

halloween ples ipd., ki jih dijaki želijo izvajati v šoli. Druga stvar pa je 

povečanje angažiranosti dijaških skupnosti pri odločanju o stvareh, ki ne 

zadevajo dijaške skupnosti ali dijakov samih – gre za odziv dijakov v 

dejavnostih, ki jih dijaška skupnost propagira. V zadnjem času je to bila 

med odmorom glasba LGBT ob dnevu proti homofobiji LGBT, v dnevu 

boja proti nasilju so naredili akcijo, kjer so opozarjali na nasilje v družini, 

ipd. Vse to je bilo storjeno na samoiniciativni ravni. 
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7. Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjate? 

- Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – 

ignorirate)? 

Če izhajam iz dijakov, je primer neodgovorne prakse to, kar sami opažajo, 

da ne prenesejo informacij iz dijaške skupnosti v razredno skupnost, ne 

pridejo na sestanke. Kar pa mi sami opažamo, je to, da svoje temeljne 

pravice do izobraževanja ne sprejemajo vsi družbeno odgovorno – ne 

prihajajo k pouku takrat, ko se pišejo testi, ker s stremljenjem k boljšim 

ocenam želijo še več dodatnega »študijskega dopusta«. Veliko je 

nesprejemanja odgovornosti do sebe, zato potem težko sprejmejo 

odgovornost do drugih (primer dijaka, ki je dan pred ekskurzijo, ki jo je 

poravnal v celoti, le-to odpovedal in je njemu in staršem bilo vseeno, da 

bo preostala skupina zdaj to razliko morala doplačati, saj je šlo za ceno na 

celotno skupino). Potem je tukaj primer obveznih izbirnih vsebin, ki jih 

vsak dijak mora imeti 90 ur, pri čemer se je izkazal velik izpad pri športnih 

dnevih in drugih stvareh. Zdaj odkljukamo, kdo je bil prisoten na 

dejavnosti, in tisti, ki niso bili, morajo svojo obveznost opraviti v 

nadomestnem terminu, izven šolskega pouka, včasih celo v času počitnic 

med šolskim letom. V primeru nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi 

bolezni se pogleda film ali kaj podobnega. Bistvo je, da to morajo opraviti. 

Od tovrstne kontrole in doslednosti naprej so se stvari izboljšale oziroma 

zmanjšale do te mere, da se nam tega načina skoraj več ni potrebno 

posluževati. Šele s posledicami ozaveščamo. 

 

8. V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši  
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v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

Otroci večkrat ravnajo družbeno neodgovorno (prepisovanje, švinglanje, 

izostajanje od pouka zaradi pisanja testa), vendar jih je potrebno naučiti, 

da te stvari niso prave in jih je potrebno spremeniti. Od staršev pa na drugi 

strani pričakuješ, da imajo te stvari postavljene na svoje mesto. Včasih je 

to tudi lahko ovira, zato da ti svoje ravnanje izpelješ družbeno odgovorno. 

Seveda se tudi med sodelavci kdaj zgodi, da imamo različne poglede na to, 

kaj je družbeno odgovorno ali do dijaka, razreda ali starša. Jaz tukaj sicer 

ne čutim težav ali ovir – se mi zdi, da je konkretno najbolj v praksi to tako, 

da so starši tisti, ki te pripeljejo do tega, da bi bilo smiselno ravnati 

drugače oziroma otrokom dajejo drugačna sporočila, kot jih dobivajo v 

šoli. Posledično smo zato včasih vsak na svojem bregu. Otroke je potrebno 

naučiti, da so oni lahko center sveta v družini, medtem ko so v šoli del 

skupnosti, za katero smo odgovorni vsi. Generalno smo s sodelavci glede 

tega poenoteni in v to smer delujemo, medtem pa so starši včasih tisti, ki 

poskušajo stvari odpeljati v drugo smer in zato pride kdaj tudi do konflikta 

z dijakom. 

 

9. Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

Pri svojem delu večkrat pridem v konflikt sama s sabo, ravno zaradi tega 

sodelovanja z drugimi.  Obstaja en tim, kjer smo si zelo različni, od naših 

vlog, ki jih imamo v tem timu do sposobnosti, ki jih imamo. Večkrat v tem 

timu pride do konfliktov, ampak tisto, kar nas povezuje, je to, da imamo 

enak odnos do šole in svojega dela in enaka stališča glede tega, kaj nam ta 

šola pomeni. Zato je razlikovanje znotraj tima neproblematično, saj je to 

timsko delo, ki ima svoje vzpone in padce. Ta soodvisnost s širšim krogom 

ljudi pa je problematična, ker me žalosti, da je identifikacija z delom, ki ga 

opravljaš, zelo majhna. Po domače povedano, da delo nekdo jemlje tako, 

da »pride in gre«, ni pa pripravljen žrtvovati delčka svojega časa za 
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dobrobit institucije, v kateri je zaposlen. Tukaj pa včasih pridemo v 

konflikt in je posledično težko soodvisno sodelovati.  

➢ Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto 

ozkosti ali enostranskosti)? 

To je težko razmejiti; je pa spoštovanje vladavine prava nekaj, kar je 

vstopilo v šolski prostor in do neke mere krni šolski proces, saj se v  šoli 

določene stvari  poskušajo reševati preveč pravno, kar jemlje pedagoško 

kompetenco. Nisem proti pravilom, vendar sem mnenja, da vladavina 

prava ohromi tisto, kar je po pedagoški plati dobro za udeležence v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu.  

VPRAŠALNIK INTERVJUJA (F) 

Pojmovanje družbene odgovornosti (DO) 

10. Kaj vam sintagma DO pove? 

DO razumem kot odgovornost vsakega posameznika v sklopu družbe (z 

vsem, kar nas obdaja tvorimo odgovornost v dotični družbi). 

- Kako razumete DO? 

Nekaj, kar je del našega vrednostnega sistema v družbi, kar pridobivaš od 

rojstva dalje, kar se generacijsko spreminja; nekaj, kar ni samo moje, 

ampak je splet različnih ljudi v neki družbi. 

Pomen DO 

11. Kako pomembna je DO za vas osebno? 

Zelo pomembna – ker če družbena odgovornost prevladuje, je tudi vsak 

posameznik odgovoren. 

12. Kako pomembna je DO za vas kot svetovalno delavko, pedagoginjo? 

V tem delu se srečuješ z otroki in starši, imaš nek krovni pregled nad 

dogajanjem v šoli. Nanj lahko vplivaš pozitivno ali negativno, vede ali 

nevede s svojimi prepričanji in v sodelovanju  s tistimi, ki delajo na šoli, ki 

se razvijajo. 

13. Kako pomembna je DO pri vašem sodelovanju z drugim, in sicer: 
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➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši? 

- S pedagoginjo in učitelji: vsak posameznik, ki v vzgojno-izobraževalni 

proces vstopa družbeno odgovorno, bo tudi sodeloval z drugim 

svetovalnim delavcem – bo tudi pričakovanje, da bo ta drugi deloval 

družbeno odgovorno (vzajemni odnos pri opravljanju dela). 

- Z učenci: DO je pomembna glede na njihov razvoj, stališča, specifiko; 

- s starši: načela svetovalnega dela so zaupanje, spoštovanje ipd. Naš 

položaj je, da delamo v dobrobit otrok, izobrazbenega napredka in 

vzgojnega delovanja in kot družbeno odgovoren človek vstopaš v 

sodelovanje s starši, skupaj z načeli. 

- Z ravnateljem: gre predvsem za zaupanje, spoštovanje, razumevanje, 

sodelovanje in upoštevanje drug drugega – lahko, da jaz kaj drugače 

razumem in moramo priti na skupno stališče. 

 

14. Katerih izmed sedmih načel družbene odgovornosti iz ISO 26000 

(uradna odgovornost, preglednost, etičnost, spoštovanje do vseh 

udeležencev/deležnikov, spoštovanje do vladavine prava, spoštovanje 

do mednarodnih norm, spoštovanje do človekovih pravic) se pri 

svojem delu poslužujete? Zakaj? Kako jih konkretno uresničujete? 

- Uradna odgovornost: preko vpisa novincev v srednjo šolo, udeležba na 

timskih sestankih, ipd. 

- Preglednost: sodelovanje z drugimi institucijami, e-asistent, učiteljski 

zbori, oblikovanje letnega delovnega načrta. 

- Etičnost: etiko mi narekujejo že zakoni in predvsem lastna človečnost. 

Na primer, na šoli imamo učence iz Afganistana, zato sodelujem z 

vodstvom, učitelji, starši in drugimi otroki v iskanju načinov, kako 

učence vključiti v šolo. 
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- Spoštovanje do vseh udeležencev: to mi pomeni, da smo vsi 

enakovredni in da iščemo primere dobre prakse (npr. na sestankih je 

pomembno, da staršem pustimo, da izrazijo svoje mnenje; pri 

sodelavcih se zmenimo, do kdaj je treba kaj storiti ali pripraviti, da 

primere, s katerimi se srečujemo, predebatiramo; z vodstvom se 

pogovarjamo o rokih za opravila, na kak način jih bomo opravili, ipd.); 

- Vladavina prava: torej gre za zakone za javno šolo, ki jih moram 

poznati in na njihovi podlagi tudi delovati. 

- Človekove pravice: to izkazujem z vsakodnevnim spoštovanjem vseh 

posameznikov, s pogovorom o teh pravicah, ipd. 

- Mednarodne norme: mednarodnih norm nimamo, razen pravice do 

šolanja (npr. smo pozorni, da učenci hodijo v šolo), pravice do 

zdravstvenega zavarovanja, se s tem toliko ne srečujemo. 

Praksa 

15. Katere prakse (naloge, dejavnosti) v vašem delu štejete kot družbeno 

odgovorne? Zakaj? 

Kot družbeno odgovorne štejem vse prakse: pomoč pri socialno-

ekonomskih stiskah, karierno svetovanje, delo z nadarjenimi učenci in 

učenci s PP. To so vse prakse, ki v spodbujanju potencialov učencev, 

razvijanju njihovih delovnih navad vplivajo na njihovo počutje in 

socialno-ekonomsko šibkejšim učencem dajejo enake možnosti, kot jih 

imajo ostali, ipd. 

 

16. Katere so družbeno neodgovorne prakse, s katerimi se ukvarjate? 

- Kako jih rešujete (kratkoročno, dolgoročno, ne rešujete – 

ignorirate)? 

Neodgovorne prakse so največ medvrstniško nasilje, neopravičeno 

izostajanje od pouka in neodzivnost staršev. Tovrstne težave rešujemo s 

pogovori, družbeno koristnimi deli, učencu včasih dam kakšno nalogo (da 

pomaga v kuhinji, čisti prah, da napiše razmišljanja o sebi in nato napisano 

skupaj predebatirava (seveda se prej o tej temi pogovoriva)). Težave 
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rešujemo dolgoročno s starši, na nivoju razreda pa reševanje ni tako 

pogosto. 

 

17. V kolikšni meri vam je sodelovanje z drugimi, in sicer: 

➢ s svetovalnimi delavci na šoli (npr. s psihologom, socialnim 

delavcem, specialnim pedagogom ipd.), 

➢ z ravnateljem, 

➢ z učitelji, 

➢ z učenci/dijaki, 

➢ s starši  

v pomoč ali oviro pri uresničevanju družbeno odgovorne prakse 

svetovalnega dela? Zakaj? 

- Svetovalna delavka mi je v pomoč zaradi drugega strokovnega 

področja in drugačnega načina razmišljanja. 

- Ravnatelj mi je v pomoč, ko imamo kak skupni cilj (npr. vključevanje 

Afganistancev). 

- Z učitelji imam dobre izkušnje; ovira je predvsem časovna. 

- Učenci so mi v pomoč, ko sodelujejo pri temeljnih nalogah, ki jih 

izvajam; oviro predstavljajo takrat, ko se izogibajo moji pomoči ali jo 

odklanjajo. 

- Starši so v pomoč, ko z njimi lahko sodelujem, ko spremljajo napredek 

otroka, zanj iščejo rešitve; ovira pa so seveda takrat, ko z mano ne 

sodelujejo; starši, ki imajo trajna kazenska stanja, tudi ločeni starši, ki 

nimajo urejenega odnosa do otroka. 

 

18. Kako pri tem sodelovanju z drugimi zaznavate svojo soodvisnost z 

njimi, saj se od njih razlikujete? 

Svojo soodvisnost zaznavam z nalogami, ki jih opravljam v sodelovanju z 

drugimi. Sodelovati moram v timu, saj je to narava mojega dela, 

posledično zaznavamo tudi soodvisnost, ker je takšna specifika dela in tudi 

zato, ker si je želimo. 
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➢ Kako te razlike prispevajo k celovitosti vašega dela (namesto 

ozkosti ali enostranskosti)? 

Moje delo ni ozko, je široko in ni usmerjeno samo na posameznika, ampak 

vključuje tudi npr. družino otroka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


